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  یاکاریر  ها،ی میبه نقل از قد ای ( ویهمان درو کن ،یبزرگان نقل شده که )هر چه بکار از 

  ریچه زن وچه مرد ز  کهیسد است.  زن ومردهم نداردوامان از وقت یدر زندگ  یپنهان کار

پنهان کردنشان. پنهان کردن   یبرا  ستیکارگر ن یترفند   چیه گریسرشان بلند شود.د

  .ناشا   هودهیمزخرف وب یکارها 

مهم   تی برا  زیچ چ یکس وه  چیه گریکند، د ینفس همه مغزت را احاطه م یهوا  یوقت

  یچشمانت وبا نگاه بدت عقل ومنطق را از خود دور م  یجلو دیآی . همه عقلت مستین

اش به تاراج   یکه زندگ یکس  یمردم. ووقت یچرخد به سمت زندگ یکه م  ی. چشمانیکن

  نی_آنقدر در ا دی گو یخودبا خالق م خلوتخورد، با تمام وجود در   یم  بیرود وفر  یم

اعتماد شدم. قلبم    یرا ره توشه راهم قرار دادم که خسته وب یتحمل کردم وصبور یزندگ

.  نداختیبر گردنم ن یمدال صبور یوکس  آوردیخوردن را تاب نم بیهمه فر  نیا  ینیسنگ

وعاشق بودن   شهیباهاش عوض م  امیدم دنکر یکه فکر م  یدر کنار کس یعادت را با زندگ

در چشم   فهیوظ  کی عشق تقبل  یب یمن خالصانه است، اشتباه گرفتم. زندگ  نیاو هم ع

 . دیمتوجه شدم که باران حماقت بر سرم بار ری است وبس. چقدر د  گرانید

 

 از رمان   یا  خالصه



 باران حماقت 

5 
 

.  یوجوون  یتا نوجوون یرا از کودک طونیش یسرگذشت پسرک میخوان یرمان م نیا در

  شی وهمه را از خود با کارها زندی رقم م انی اطراف  یخود برا  یهاطنت یکه با ش یاتفاقات

  ی وپسر دلخواه تر شودی دلگرمتر م ی کم شانیکند وبا آمدن خواهرش به زندگ  یدور م

  یشود وم ی دوستانش م ی حرفها و وسوسه ها ری اس یدهد. در نوجوان یخود را نشان م

 ینم ندیبب دیرا که با یک کند رابطه با جنس مخالف را ودر همان موقع کسخواهد در 

خدمت رفتن ودانشگاه   یوبعدها ماجرا   یعشق واقع هیشود از  یرد م  یوسر سر ندیب

شود.   یم  ناآش ایوخوش اندام به نام دن بایجذاب وفوق العاده ز  ی رفتنش که با دختر

 گذارد و..............   یرا پشت سر م ییبتهایبالها ومص

 

 اول  پارت

. از  شمیاز رفتارا وکردارام شرمنده م یلیگردم، از خ  یام برم  یبه دوران کودک یوقت شهیهم

وساز  دادمی بودم واصال به حرف بزرگترام گوش نم یپسر پر شرو شور یهمون بچه گ

ت  ودوس لی فک وفام یبه شرمنده شدن پدرو مادرم جلو یتوجه چ ی. هزدمیمخالف م

  شهی. بابا منصور همدادمیمزخرفمو ادامه م  یکردم. همچنان با سر پر بادم کارا یوآشنا نم

  یکه هم سن وسال منن مثه آدم برخورد م لی فام یخورد چرا همه بچه ها  یغبطه م
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جا به حرف بزرگترا گوش   هیدرآوردم؟!اونا باالخره   ری وکب  ریمن دمار از روزگار صغ  یکنن ول

 من نقطه مخالفشون بودم.  یول دادنیم

  ای و  زدنینشستند وحرف م یبوداگه هر وقت چند تا زن باهم م هیبه کار بق شهیهم سرم

اکثر محافل خانماست، مخصوصا عمه بزرگم   ینیر ی کردن که ش یم بتیغ یپشت سر کس

بودم چنان، حرفاشون رو   یعروسا بود. واسه خودم کارگاه بتیکه نقل ونبات بحثش غ

بچه  نی )نخود تو دهن ا زمی . به قول عز رسکردم که نگو ونپ  یضبط سوت، ضبط م نیع

 خوره(. ینم سیخ

کن   ی. سعدهینرس ییبه جا یکس  ینیجان، از خبر چ نی کرد که_شاه یم   حتمینص شهیهم

. اما کو گوش شنوا؟ که  یوهمه رو سمت خودت بکش  یبا رفتار خوبت تو چشم باش

. چنان همه رو به برمینم اد یدارم که تا آخر عمر از  ادی رو به  یبود. آخ که روز  کاشیا

که تو خو نه مادربزرگم دعوت   باری ادمه،یکه... تمبه جون هم انداخ  جا یب یخاطر فوضول

ت  خواس   یو.... مثال دور هم م  زمی همه ما، عموهام وبچه هاشون، عمه هام وعز میبود

تا ظرف    ستادنی خوش بگذره. بعد غذا موقع شستن ظرفا دوتا عمه هام کنار هم ا

  ستین ی زی اصرار کردن اونا نزاشتن و_چ  ثی وزن عمو حد هیمامان هان  یبشورن. هر چ

 ونزاشتن.  م یشور  یخودمون م
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. رابطه مامان وزن عموم  هیبق  شیپ ییرا ی اومدن داخل پذ یچا  ینیوزن عموم با س مامان

 هم بود.  ش یاهم وهمه رازهاشون پخوب بود ب

 

 دوم  پارت

چه خبر؟ اونام تازه چونه اشون   نمیبکشم بب یبهونه آب خوردن رفتم آشپزخونه وسرک به

مامانم رو بار گذاشته بود   بتیغ گی گرم شده بود ومتوجه من نشدن. عمه بزرگ تازه د

رو رفت   یکرد؟ دختر شهرستان یم یخانم ،یخانم  یمنصور چجور ینیب یو_مژده، م

تو   ی. معلومه که منصور رو حسابرهیگ یم  رصشآدم ح  بندهیگرفت وبه نافش خانمم م

  یجان چ میبه تنگ اومده بودو_مر میمشتش گرفته. اما عمه مژده از دست عمه  مر

برادرت زنشو دوست داره   یخوشحالم باش دیمگه؟ خانمش دوستش داره تازه با شهیم

 کنه.  یاهاش برخورد موبا احترام ب

. منو بگو اومدم با خواهرم دو کلوم  یزنی بر خالف من حرف م شهیبابا، تو هم که هم ی_ا 

داره. _خدا شانس بده عروسامون   قیتوف یکل  بتیاختالط کنم. _قربونت حرف با غ

بعد تموم شدن ظرفا اومد کنار مامانم   عی جادوگرن وهمتون رو سحر کردن. عمه مژده سر

  یوگزارش فوضول نایوبدو، بدو رفتم سمت مادرم ا  عی که بنده باشم، سر نی شاه . آقانایا
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دادو   یقرن. ا  ینیخبرچ نی برتر  یاسکار بودم برا   زهیامو، موبه مو دادم. انگار منتظر جا

شدن وافتادن به   تیکبر  هی..... دوتا شون دیخبرا رو دادم وزن عموم هم فهم یوقت دادیب

بزرگترا    یبرا یخبر یوقتا وقت یبعض ا دونم چر ی نم م،یاز حق که نگذر یانبار باروت. ول

گن _ بچه جان،   یتا آخر که خلع سالحت کردن م یگن زشته ونگو ول یاولش نم  یبریم

چه   دمیفهم دم،یحال اون دوتا رو د یبد! اون روز وقت یوخبر آور یخبر بر ه؟یچه کار   نیا

وبازم   کنهی نم ولممن گفتم. بابا    ی. نگایو_ما مان جان به بابا نگ دمی لرز  یکردم. م یغلط

 ای. با خودم گفتم، بیترس  یم هیچقدرم تو از تنب  یگم ول یکنه. _باشه نم یام م هیتنب

  یارزش م  یکن. بهشون بفهمون چه خبر دور وبرشون. کار آدم وخدمت آدم رو ب یوخوب

  شدم یم ه یپوست کلفت بودم که هر بار تنب یلیگفت، خ یکنن. اما انصافا مامان راست م

. عمه ه یمن جلو بق هیاز اوضاع و رو  نی از نو.ا یرفتم وباز روز از نو وروز  یاز رو نم  یول

  شهیرو نداشت. هم دنمیچشم د دم،یمت تدارکش رو کشکه من زح  ییکه بعد دعوا میمر 

ادب. تک   یبچه فوضول ب ه،ی بق شی رفتم سمتش _برو پ یکرد. تا م  یچپ، چپ نگام م

  یکارو م ن یاما از راه اشتباه داشتم ا کشمخواستم به رخ ب یفرزند بودم وخودم رو م

گوش مامان زم زمه   ری برادر به دلم مونده بود. مدام ز  ای خواهر  هیحسرت  شهیکردم. هم

وهمه رو   م ی ایخوام واون _از پس تو وروجک برنم یکردم منم تنهام وخواهر برادر م یم
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همه رو تو جون    رم؟یآب بگ یتو شد چه گل  نیهم ع گهید  یکیاگه  یبه جون هم انداخت 

 .یکن یبه کار همه دخالت م م، یسر باال کن ادی شرممون م یهم انداخت

 

 سوم  پارت

کردن نقشه ام   یبرام عمل یلی . خدمینقشه جانانه کش هیبا مغز متفکر، کلنجار رفتم و یکل

  یکردم، معلما رو دست م یم   ینیچ رفتم،خبریراست باال م  واریکه از د یسخت بود. من

بچه شرور وبد. اما،   هیکامل بودم از   جیپک هیدادم. خالصه،  یانداختم وبچه ها رو آزار م

دخالت نکردم، تو   یمدت تو بحث وحرف کس  هیکردم.   یم  رییتغ فم به خاطر هد دیبا

گفتم   یگفتن، م   یوخونه م ل ی تو فام  یکردم، هر چ یم طنتیوکمتر ش یری ز  ری مدرسه ز 

گرفتم بابا محل رو   یچشم. کالس چهارم بودم وتا اون موقع اگه چهارده، پونزده م 

 . دادی م ینیریش

بابا منصورو   رتیاونقدر درس خوندم که معدلم رفت باال ونمرات اون ثلثم، باعث ح اما

 شد. هیمامان هان
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. ازبس خونده بودم رفته بود به خورد تنم. چند دمی جو یرو م یخوندم، مطالب درس یآ

کرد. من آدم سر به راه شدن بودم مگه؟   ینم یفرق کرد. اما منو راض  زیهمه چ  یوقت

  دیدست بکشم از کارام. با  یکه خودم به خودم دادم، کم  یتی خاطر مامورمجبور بودم به 

 با،یگرفتم. تقر یفرمون رو دست م ن ینشده بودم هم داربرادر  ای که خواهر   یتا زمان

جان چه   نیخوشحال که شاه گهی مدرسه بود اونسال وفصل امتحانات. همه د ی آخرا

. سالم کردم  میشلوغه ومهمو ن دار دمیروز که از مدرسه رفتم خونمون، د هیشده!  یپسر

  یرییبا تغ نداشت دنمویکه تا اونروز چشم د می گوشه نشستم. عمه مر  هیمودب   یلیخ

عمه، گل پسر خوب خودم. عمه جون به    نیبود بغلم کرد و_شاه دهیبود وشن ده یکه ازم د

خداجون،    ی. _وایشیبرادر م ا یخواهر  مثه آرش واشکان صاحب  یو دار  ید یآرزوت رس

بغل مامان   دمیماچ آبدار از صورتش کردموپر   هیعمه جون؟! محکم  یگی راست م

بودم. از   ده یبه هدفم رس گهی. دستمیمنم تنها ن گهی جون د خ. آیو_دوستت دارم مامان

زبونم   ریدست وپا کرده، بودم وز  لیخودم تو فام یخوب برا  یگاهیام خوب شد جا یطرف

 مزه کرده بود.

 خواست وجهه خوبم خراب بشه. ینم دلم
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خوب   یخبرا  گهیگذشته رو بپوشونم وارزششم داشت. د یا یتا خرابکار  د یطول کش یکل

  یدل مهربون میگفتم مر  یگفتم _مامان وزن عمو م یوبه عمه م  بردمیخوب وم یوحرفا 

  هیبود از خودم وبر عکس. شده  میودوسش دار   شهیم یوقتا عصب یبعض یداره ول

 یچ ی کردم لو نره ک یکارو کردم. دعا م  نیورو به روشون کنم ا ارمیدر ب یخوب یحرفا

  هی ینیدور خبر چ گهیباهم برخورد کردن. د یگفته. خدا رو شکر فقط با مهربون یپشت ک

روتو   زیبکشونه. همه چ یتونه تو رو به خوب یخوب بودن م یادا  ی. حتدمیخط قرمز کش

  هیو  ذشتکردم. چند وقت گ یم  زهیخورده ر یهاطنت یکردم. ش یتم ثبت مدفتر خاطرا 

گفت چون آهنگ   ی. پدرم ممای ما. اسمشو گذاشتن ش یاومد تو زندگ یمپل  یخواهر تپل

  یدوست داشت رو بچه ها اسما زم،یاسم رو انتخاب کرد. عز  نی اد،ای اسممون بهم م

کرد.به هر حال، خواهر دار شدم وخوشحال   ینم ل ی خودشو تحم دهیعق  یبزارن ول یامام

شد. گرچه، با بزرگتر شدن وجون   کی حسادتم تحر ،حسبعد چندوقت یبابت. ول ن یاز ا

  دنیرس یم یلیخ مایبه رابطه پدر ومادرم که به ش ،یمنم بزرگتر شدم ول مایگرفتن ش

  یم  ریس  یرفتم وبزرگتر شدم اما هنوز تو دوران بچه گ یم  ییکردم. راهنما  یم  یحسود

 کردم. 
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 چهارم  پارت

مد    ویکردم. بابا تا از سرکار م  یم یرابطه پدرو مادرم وقربون صدقه رفتنا شون حسود  به

  یکرد ومامان جونش، بهش وصل بود. دلم واسه خودم م یم یشروع به باز  مایبا ش

رو   یجولک ری ز  یحوصله سربه سر گذاشتنا  گهید  یسوخت وسرم تو الک خودم بود. حت

 ام.   یموجود اضاف  هیکردم   ینداشتم.حس م

. ادمهی که بهم داداش گفت رو  یبار نیاول زد،یرفت، حرف م ی راه م مایکم کم ش

من واون بود. قند تو دلم آب شد ومهرش نشست    نیلحظه ب  نیوپر مهر تر  نی موندگارتر

کش  حس، حسادت فرو  گهیکنه. د یخواست باز  ی سمتم وباهام م ومدیتو دلم. همش م

 بخوره.  نی دوست نداشتم زم یکرد وحت

خوندم   ی .درس مشدیخالصه م مایش داریود یام تو باز  یهمه فکرم وزندگ یمدت یبرا 

  گهیکردم ود  شتریدرسا ب ی. تمرکزم رو رو دمیکش یقد م زمی ودر کنار خواهر عز

 سابق رو نداشتم.  یها طنتیش

 محلش کردم.  ی مدت ب  هی یتو خونم بود ول طنت،یش
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  یواون، دوران کودک  زاشتمیم   یبود. من پا به نوجوان ری برام خ مایبود، پا قدم ش یچ هر

جمع   امو یبیتولدش که مامان همه رو جمع کرده بود، پول تو ج نی کرد. اول  یم یرو ط

  هیدوست داشتم خوشحالش کنم و شهی. همدمیعروسک بره ناقال خر هیکردم وبراش 

 براش بخرم.  یزیچ

آقا وسر به  نقدریتو ا  گهیبچه د هیبا اومدن   میدونست یگفتن_اگه، ما م  یوبابام م انمام

 . شدی م تمونیواقدام به بچه دار شدن اولو  میکرد  یکارو م ن یزودتر ا  یشیراه م

 . نشستی غذا کنارم م زیدلسوز بود وسر م یاز همون بچه گ مایش

بغلم  د یپر یم ومدمی. از مدرسه ام که مزدینم  ی زی رفتم لب به چ  ینم زی من سر م تا

 . دمی بوسیوم

رفت   یکم کم راه م مایگذشت، ش یم یخودم. زندگ یدوست داشتن ی بود، خواهر نفسم

 .شدیوبزرگ وبزرگتر م

 . رمیبگ  پلمیبودم وکم مونده بود د  رستانیسال آخر دب گهی د من

 شده بودم.  بای خوش قدوباال وز  افه،یپسر نوجوون، خوش ق هی گه،ی د حاال
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دورگه وقد   یوصدا یغرور جوون یوجوشها ریدر سن بلوغ چشمگ   افهیق ریی که تغ البته

 ها. از بچه محل  ارمی. دوست داشتم خودمو به همه ثابت کنم وکم ندنیکش

 داشتم. یری باهاشون درگ نهیصورتم کالفه بودم ومدام جلو آ   ی دست جوشها از 

گفت _بچه جان اونقدر با   ی تا بهتر بشه. مامان م دمیمال  یگفت م  یم یهر ک ،یهرچ

 .شهی دوره داره وخودش خوب م هیمونه ها،    یاون جوشا ور نرو جاش م

خورد. دوتا   ینا آشنا به گوشم م ییبه کنار وتو مدرسه تو اون سن، زم زمزها  نایا  همه

 .م یدوست داشتم که بچه محل هم بود 

 بودن.  یباحال وبامرام یه ها وبچ  می. باهم جور بوددیووح  دیمج

 .دیجنب یم  یسرو گوششون اساس  فقط،

مادر  چوندن یاز قراراشون، از پ زدن،ی آخر تو راه خونه، مدام از دخترا حرف م یزنگا

 وپدراشون ومعلما. 

اومدم که  یلمیچه ف یاض ی معلم ر  یکردم اونروز برا یگفت _پسر، چه حال یم  دیوح

 . یکنه طفل هیکم مونده بود گر چارهیب
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 پنجم پارت

بابا، با ندا دوست دخترم قرار داشتم اما اونروز با اون کالس   یچی_ه  ؟ی کرد  کاری_مگه چ

 بود. ریگ یلیخ ی وا ؟ی گ یرو م ییرضا  ی. _آهان، آقا میداشت

رفتم تو دفتر وصداش کردم وبا بغض گفتم _آقا مادربزرگم  حی_زنگ تفر  ؟یکرد  کاریچ

به خاطر کالس   ،یول  ستیشهرستان ومنم دل تو دلم ن رنیوپدر ومادرم دارن م ضهیمر 

  یدو راه نیداره ودوستش دارم. ب تیمادربزرگم اهم یلیشما واحترامتون نرفتم. برام خ

  یاش کردم وآقا  یدوتا قطره اشک تمساح چاشن نم؟موندم که نرم چه کنم وبرم چه ک

 داد برم. تی رضا  چارهیب ییرضا

که چه باحال همه رو خام کردم. منم   ید یداشت. _د یچه حال وردیگه آمارتو در م_آخ که ا

 به باور معلممون. دمیخند یوکل  دمیبه قرارم رس

  هیرفتم که شهرستان نرفتم.  یچون، لو م شدمی م  یمدرسه آفتاب دی دو روز نبا  یکی اما

 یکل م،یرام. بگذ یبند ی بشه خال لیکنم که تکم فیمجبور شدم تو خونه رد  لممیف

  میرفت ی راه م ابونایحال داد. با هم دست تو دست هم تو خ یکل ی ول  دمیمکافات کش

مخ   یکرد  یمگه نامحرم نبود؟! به نظرت کار درست د،یو..... _وح می ناهار خورد  رونیوب
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  یدستات گناه کردن وم یدید  دیوح ،یوا   یبا پوز خند گفت_ا  دیمج ؟ ی دختر مردم رو زد

 .یشیجهنم واوخ م شیتو آت یسوز 

  ست،مخی خودتون که ن ریتقص ه،یبد یماریکردن. _ب یخودیهر دو خنده مزخرف وب بعد

 اگه به گه،ید ی ستیگفتم_تو خط ن  دیکرده. مج  بیومالجتون ع

بودن ورد کردن   یمکیوحالش به قا   فی . کل کیبپر یبا کس یتون یکه نم یفکر کن گناهش

 خط قرمزاست. 

 یل یآقا خ نی و_ا  دیداداشت. بعد رو کرد به وح میتو ت  ایوب ایدر ب یهم از آکبند تو

 حساسه.   یکنه وبه گرم یاست. مامان جونش دعواش م  زهی پاستور

 مثه، سوهان روح بودن.  دنیخند باز 

 ها. یشیم ی بار امتحان کن. مشتر هیو ایدر ب یگفت_ از آک  دیوح بعد

وبهم نگن   ارم یپام ومنم مغرور که کم ن ریونشستن ز   دنی جو یحرفاشون مدام مخمو م با

 جاشو پر کرد.  فیبچه نه نه، مخم توسط اون دوتا دارکوب سوراخ شد واراج 

گربه   دید یبود وصد البته عاقل. م ییبچه با خدا یلیوخ  یداشتم به نام عل یهم کالس هی

بود.   دهیحرفامون رو شن   باری  یکنن واتفاق یبا من پچ پچ م ینره وروباه مکار شدن وه
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رو بهت بگم.   یمطلب  هیخوام  یم شهیجان، اگه م نی صدام کرد _شاه باری ن یهم یبرا 

  ،یدخالت ندارم. ول ای._قصد جسارت  دمیداداش بگو گوش م ،. _باشهیدوست یاونم از رو

ات فرق داره. اونام خوب بودنا   هیما   ری تو چاه نرو وخم دیووح  دیمج  دهیتو با طناب پوس

کنن؟!آمارشون غلط، مراقب   یخط ناصاف وگناه آلود رو رد م ن یدونم چرا دارن ا ینم یول

 باش. 

 

 ششم پارت

تو   یآگاه یبرا  یکنم ول بتی خوام غ ی. نمیستی ن یبندوبار یبچه ب یول یدار طنتیش

نچرخ   ادیکه..... دور وبرشون ز  دمشونیوپارک د  ابونای گم که، تو کوچه خلوتا، وخ یم

 وخام نشو. 

بودنم بود. اون   ری ناپذ حتیونص یاونم کله شق  ینقطه ضعف بد داشتم از بچه گ هی

سنش باالتر؟ داره به رخ   ای کنه؟  یزمان تو دلم گفتم، مگه بابا ونه نه منه که داره ارشاد م

  یچ چارهی ! اصال درست گوش ندادم که بفن؟یکارام رد  یلیالم وبلم وخ کشه که من یم

 گه.  یداره م
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کوبه.   یولب ولوچه کج کردنم متوجه شد که داره سنگ به در بسته م یتوجه یب از 

خواه   روی...... خواه از سخنم پند گمیگو  یو_)من آنچه شرط بالغ است با تو م

که  یزی دنبال چ یریم ،یوگوشت رو باز کنچشم  د یکه با یخدا تو دوران شهیمالل(.هم

 بدبخت شدنت.  هیما   شهیم  ید وق  رهی. چشم وگوشت دنبال حرف حق نمدینبا

با   دی درست نباشه وبا دیشا یزمان  هی  یهر آدم دیکه عقا  شدیمتوجه م  زادی آدم کاشیا  اما

 که دوستت داره.   یبه کس یجون ودل گوش بد 

 . یهضم کن ی طرف مقابلت رو نتون یاگه حرفا   یحت

 ادبانه ام کبابش کردم.  یاومد ثواب کنه با رفتار ب چاره یتکون داد متاثر شد. ب یسر

تاختم.   یمن، سواربر اسب سرکش غرور م  یبودن. ول ایبچه زرنگا وبچه مسجد  دوستاش،

 مصمم  اوردنی به خاطر کم ن نیهم  ی. برا ارمیبچه محالم کم ب  شیبرام افت داشت پ

 شدم تابا اونا همرا بشم 

 .  هودهیکار وفکر خطرناک وب هی یپ در
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  یکیتو خلوت وتار یودست دراز  نما یشاپ رفتن وس یکارشون رو بلد بودن واز کاف خوب

  یپسر نوجوون که تو بد سن هیکردن .  یم فی ولمس گناه آلود رو برام با آب وتاب تعر 

 داشتم بدتر بود.   یری پذ کی تحر نهیمثه من که زم  ییکسا  ی. البته، برا  هیبود، سن حساس

کنم؟ هردو   کاریچ د ی_حاال بادم ی روز سرانجام پرس هیاونقدر گفتن تا وا دادم.  خالصه،

رو در حد باال داشت   یوخرابکار  طنتیکه ش دیکردن ووح یفاتحانه وخوشحال بهم نگاه

 دمون. باحال خو قیرف یگل. حاال تازه شد  نی داش شاه کالیگفت_آ، بار

 . می د یدختر کش. خودمون راه وچاه ونشونت م یپسرا  میبه ت  یخوش اومد  ول،ی ا

 . یرو کن ایکه حال دن میکن  یم  ی. کارقمونیرف

  ،ید یدختر تر گل وورگل د هیاگه،   یچرخون یسرت رو م  یعنیزدن،  دی _د کی شماره  درس

تا تنور داغ بود..... که بفهم   عی است، سر  هیکنه واز حاالتش معلومه که پا  یداره نگات م

 گم.   یم یچ

. ادی خوششون م یلیجذاب وخوش سر زبون خ یگفت_درس دوم، دخترا از پسرا  دمیمج

 .  لیوخجالت مجالت تعط یسوسول باز   نکه،یدرس سومم ا
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چه  ،یمثال_چه شال قشنگازشون که  یکن فی . تعریمخ بزن  دیبا  دنیوناز خر یزبون باز  با

 خانم خوشگله....   ای  ،یچه خوش اندام ،یچه جذاب اد،ی به صورتت م

کار.   نی استاد دانشگاه مطلب داشتن واسه ا  ه یدر حد   د،یکش یداشت سوت م مخم

تا گند نزنن تو کار نامه   زاشتنی کاش اونهمه هوش وپشتکارو واسه درس خوندن م

 هاشون.  

. در هر  ومدی ازشون در م یزیچ  ،ینابغه ا  هی زاشتن،یرو واسه درس م  یهمه انرژ نیا  اگه

 کله.  یکله، ب ی. بشدمیاز اونا م یکیحال خودمم داشتم  

 

 هفتم  پارت

کردم   یدعا م دم،یشنی رو م ادشونی نسبتا ز  یممنوعه ورابطه ها  یبا آب وتاب حرفا  یوقت

 بشه. بم ینص هیدختر پا  هی

 اونا رو تجربه کنم.  یخواست حال اونروز  یدلم م منم

ودختراشون    لیوفام یعروس  یتو جشنا  یشد وحت ادی به خود، چشام چرخششون ز  خود

جابا پسر عموهام   هیکه قدوساکت  یکنه. من دیرو ص یکیداشت  تی چشام مامور



 باران حماقت 

21 
 

تابلو   لیکردم. تو فام  یجا شروع م هیاز  دی با یخطها نبودم. ول نیواصال، تو ا نشستمیم

 رو هوا بود. لی کل فام شدنیبود. اگه گافت رو متوجه م عی به قول بچه هاوضا شدیم

همه باخوب بودنم درست    نیب یگاهیپاک شده بود وجا  یزور امی خراب بچه گ سابقه

 خوردن. ینم  یاون رقم  یکه به درد رابطه ها لمیفام  یکرده بودم. دخترا 

 بودن وسربه راه. یبه شدت ازدواج همه

ازدواج داشتم ونه و قتش بود.    طی پاجلو بزارم نه شرا دیدونستم نبا یخودم که م یول

داشت وخوش قدوباال هم بود قد واندام   یچهره جذاب  شی از دختر عموهام که خدا یکی

افکارم خودشو تو دلم جا کنه وازم   ن یقبل ا یکرد، حت  یم یسع یل یمناسب داشت، خ

 .ومدی خوشش م

. ادیبه چشم ب شتریچسبوند تا ب  یکه عاشقش بود واونم مدام خودشو به مادرم م مامانم

دختر عموم بود.  همون د،یکرد. اون مادر مهش یم  فی مدام ازم تعر ثم،یزن عمو حد

 .نیآقا شاه نیشده ا  یجان چه دسته گل هی_ماشاهلل، هان

 .میباال بزن ن ی براش آست ادیبهت ببخشدش، انشاهلل بره خدمت وب خدا

 مونه.  ینم نیزم یودختر خوبم که رو پسر
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رو   یمادرم بود واز اول باهم کل قیشف قیهمون زن عموم بود که سنگ صبور ورف  نیا

 . قیراست بودن ورف

و_منصور از   زدی که داشت با، بابا حرف م دمیشن یبار از زبون مامان به صورت اتفاق هی

از  نهیب یتا من رو م ثی مدام حد  نکه،ی_ا ؟یشدم. _چ یزیچ هیمتوجه   ثیحد   یحرفا

 کشه. یرو وسط م دیمهش ی کنه وپا  یم فی تعر نیشاه

دوست   نکهیا یعنیکنه   یم فی حد تعر   نیسر تا ا پ هیدختر از   هیمادر   یوقت ز،ی قول عز به

 داره اون پسر دامادش بشه.

. نه ستین یزندگ هی لیدر حد تشک نیحرفا رو، شاه  نیزد و_ول کن ا  ی لبخند  بابام

  هیاداره   یبرا دهیام نرس یشغل درست ودرمون داره، به رشد فکر  هیرفته، نه   یسرباز 

 خونه بشه. هیخواد بره مرد  ی خواد بره، م یکه نم یوشهرباز   ستیکه ن یشوخ ،یزندگ

دختر   هی خوب بود.  مایبه سنگ خورد. ش رشیداشت وت  یزن عموم چه اهداف چاره،یب

من، آروم،    یکه با دوستاش آروم وسربه راه، سرگرم بود. بر خالف زمان بچه گ  یمدرسه ا

نکرده   سی م تاسه  ینداشت، شبکه خبر گزار یهم به کس یکار ،یدوست داشتن ،یمنطق

 بود.
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کردن.   ینداشته بود ورو سرشون حلوا، حلوا ش م  ینمونه به کس ی هم برا   یتیواذ  آزار

من آنتن نبود وتو جمع    یخودش بود ومثه اون وقتا  یتو جمع هم سن وساال شهیهم

از   دنی کش یگذاشت، متوجه شدم پدرو مادرم چ مونیاون پا به زندگ  یبزرگترا. از وقت

  یبهش غبطه م دمید یرو م مای ش یووقت دممن. شرمنده کارام بو   یدست اون روزا 

حوصله    یکه آدم ب ییکرد. وقتا یوافکار گذشته رهام نم بردیشب خوابم نم هیخوردم.  

  یتا نفسا خوردن وآروق زدنت   ری. از شادی م ادشیگناه کرده ونکرده اش    شهیخواب م یوب

 هر روزت. 

 

 هشتم  پارت

مرد   هی رمون یکردم. دب  تیاذ یهم بود کل کی زیف  ری که دب رامونویاز دب  یکیاومد که    ادمی

کردن وآب دهن قورت   یهمه کپ م شدیوبداخالق بود. هربار وارد کالس م یاز خود راض

بهش   یحال اساس هیگرفتم   م یروز تصم هی. دیپری کرد تشتک آدم م ی . نگاه که مدادنیم

  زدیم  نیکرد ودم از ا  یکرد وخوردشون م یبدم تا باد دماغش بخوابه.اون همه رو کنف م

 ینم  یوانی ح ای جانور  چی از سر نترسم بوده واز ه  دمیرس گاهیجا  نیکه به ا  یکه _من

 .دی ترسم. برعکس شماها که از عکس تو کتاباهم وحشت دار
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 م،یدر مورد مبحث جانوران کالس فوق العاده داشت. اونروز دادیحرفاش همه رو آزار م  نیا

 شهی خودش تو ش یواسه سرگرم ی ول  ستنین  هیدونست بچه ها پا  یجنس خراب م

از بچه ها که بنده خدا لکنت زبونم داشت گفت_آ، آ، آقا   یکی  بار،ی. وردی م  یزیچ یجونور

که _چرا    دیتر، سم. چنان سرش داد کش ،یم ،یبا غ، غه، م  ا،م، م، من ا، ا، از قور، قور، ب

با   دیووح  دیداوود، از خجالت سرخ شد ومن ومج چارهی؟بی پس سر کالس حاضر شد

  یینگران نباش چنان بال ، قیبه داوود گفتم_رف حیورنگ تفر  میحرص به هم نگاه کرد 

 میداشت کالسکه خودش استعفا بده.گذشت وچند روز بعد باهاش، باز  ارمیسرش ب

قورباغه چرک   هیمدرسه،   ک یجوب، آب بزرگ نزد  هیبودم واز کنار    دهیکش یونقشه تپل

مشمبا گذاشتم   هیباال برداشتم وتو   یاریب یخوا  یم  ینیبی که تا م یینایاز ا  ف،ی وبزرگ وکث

مدرسه شدم.   یکاپشنم وراه بیتا سوراخ زدم تا خفه نشه. گذاشتم داخل ج وچند

تو کالس،   دم یشجاع السطنه. زود، زود رفتم رس ی بود. آقا  اوردهین فی ر هنوز تش رمون،یدب

با ما هم که  باره ی ات شر م  افهیگفتن، امروز از ق نایا  دیرو سر جاش گذاشتم ووح فمیک

چشمک به  هیبگو چه خبر؟!   ،یکن یم  ییکارا هی  یجولک ریز  یاالنم که دار  ،یومد ین

. رفتم، سر  ادیحال ب  گرتیکنم ج  یم  یکار هیجفتشون زدم ورو کردم به داوود و_امروز 

  هی. امروز  دیاریوبه روتون ن دی ند  یدر آوردم و_بچه ها، سوت بمیو قورباغه رو از تو ج  زیم

ازش بودن.در مشمبا   یریحال گ  هی. همه پادیکن فی ک رمی السطنه بگ  دیرش یاز آقا یحال
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رفتم  عی بزرگا بود، از اونا وسر ابیدفتر حضور غ نی از ا  ریرو باز کردم وگذاشتمش ز 

 سرجام. 

آوردن آقا   فی اونا. طبق معمول، تشر ی ریز  ریز   یدرهم بچه ها وخنده ها  یپچ ها پچ

خواد دستمون بندازه. نشست ودفتر   یپوز خند مزخرف زد که باز م هیو  دیو_آماده ا 

  یاش. داشت از ترس سکته م  ینیبه ب دیوچسب رونیب دیوبرداشت وقور باغه از مشمبا پر 

کمک.   د،یموجود چندش رو بردار  نیا دی ایب کمک،کرد وکالس از خنده رفت  رو هوا _

جلو صورتش وآقا قورباغه   بردمی م یکه بند دلش پاره شد برداشتم وه یگذاشتم حساب

 .دی بترس  میدونست یدمیبع دیزنی دم از شجاعت م شهیاست، از شما که هم 

 

 نهم پارت

!  د؟؟یدیکه نترسن، حاال خودتون ترس دیکن یمثه داوودرو دعوا م  ییکسا شهیشما هم آقا

 خنده.  ری نکن. چندشم شد وباز بچه ها زدن ز  دیدیترس د،ید یترس نقدری_ا

کارمونو راه   وون،ی. دمش گرم حاطیوقورباغه رو انداختم تو ح می آب قند آورد  براش

. اما نه  ارنیب ر یرو گ یشد تا فرد به قول خودشون خاط یکه، چه بساط میانداخت. بگذر 
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ل از انضباط  . به هر حامی . چون همه ازش زخم خورده بود میمن ونه بچه ها وا نداد

. باالخره اون دوران هم  یبود وخام یبودن. جوون یهمه راض  یهمه کالس کم کردن ول

 خودش.  یبود برا یدوران

خاطراتم که البته  یوه  بردی . خوابم نممیودفترچه خاطراتم دوباره کنار هم بود  من

 یلیکه اون جمله خ دمید زمیجمله از عز  هیکردم که  ینبود رو مرور م یهمشم، خرابکار

(. تو  یوبد کن کی گر همه ن ،یبه خود کن یبود_پسر جان، )هر چه کن نی به دلم نشست وا 

  نایوضرب المثل وشعر وا  ارهیب ری بچه رو گ هیکه   نهیعاشق ا  ز،یعز کردمیاون دوران فکر م

 . یرسیبهشون م یروز  هیجا،   هیحرفاش طال بود. واقعا حرف بزرگترا گنج و   یبخونه. ول

 کردن جنس مخالف باز اومد تو سرم.   دایفکر پ یطرف ز ا

کردم   هیته  ستی برگه برداشتم ول هیتونستم موفق بشم؟ دفتر خاطراتمو بستم و یم یعنی

رد کنم وبا خودکار   دیکه خط قرمزها رو نبا  ادیب ادم یها. تا   هیوهمسا لی فام یاز دخترا 

. شدی خونواده ام م ییآبرو  یباعث ب دینبا  طنتی. شدمیقرمز رو اسماشونو خط کش

.  شدمیبار از عمق نگاش ولبخند رو لباش متوجه م  هرخواست و یواقعا منو م  د،یمهش

راه مدرسه دنبال   ابونا،یفکر، تو احواالت خواستن که نبودم. تو کوچه، خ یمن کله شق ب

وچلمن بودم   یاونقدر دستپاچلفت ،یم تا به قول بچه ها مخشو بزنم. ولگشت یم یدختر
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  د ینر وروباه مکار، آقا مج بهخورد. سوژه خنده گر یبه سنگ م  رمیکه حد نداشت. هر بار ت

روبزنم، گند زدم وصداش،   یکیبار تو خط واحد اومدم مخ   هی. مثال، شدمیم  دیووح

! داشت اتوبوس  ؟ی چه برخورد   نی! ا حانه؟یوبرگشت_چه وق دیکردم_خانم خوشگله، ببخش

_با من   ؟ ی چ یخو است یخواستم _م یخواستم، م یکردم و_م یجمش م دی وبا  ومدیم

  یانداختم ومنتظر جواب آره بودم که صورتم رو برا   ریسرمو ز   عیسر   د؟ی شیدوست م

زده   رایبه اس های کنم عراق یمحکم که فکر نم  یل یس  هیجواب آروم باال آوردم که،  دنیشن

. چند نفرم شانس گند من اضافه شدن  دی بودن، زد تو صورتم. برق سه فاز از چشام پر

کلفت بود   لی بیمرد س هیاز اونا که  یکیهمون لحظه تا سوار بشن. چنان کنف شدم و 

خان،    دی. از حرص راه افتادم سمت خونه وحسیبرو خونه مشقاتو بنو  ،یگفت_مامان

  دهیپوک ی_صورتت چرا قرمز پسر؟! با اعصاب د یدر پرس ی مد جلواو یصورتم سرخ بودووقت

جنابان شما، تو خط واحد اومدم مخ بزنم با مخ   یها وداغون گفتم_طبق دستورالعمل 

  یم فی تازه ک دیشیخانم خوشگله بامن دوست م یاگه بگ د،ی. مگه نگفتواریرفتم تو د 

و_پسر تو   دیخند  یآ د،یخند یمن اومد؟ آ  یپس چرا چکش برا  اد؟ ی کنه وعشوه ام م

بهت اعتماد کرد.   یوقت  زننیم  یبعد دوست زنن،ینم ی! اون حرفا رو که اول کار؟ی ا وونهید

  یتوقع داشت یگفت یخواست یفیوهر اراج  یآورد ری گ ددختر مردم رو تو خط واح یرفت
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خونه.   مری !_ولم کن حال ندارم. من مم؟یشیبگه _چشم باهم دوست م رهی دستتو بگ

 _هر هر مسخره.  د یامروز بسه وخند  ی_مراقب باش، برا 

من رو با اون اوضاع   هیبرگشتم خونه واز پله ها باال رفتم اگه مامان هان تیعصبان با

 .  دیپرسی به اندازه کل سواالت کنکور ازم م د،ید یم خت یریب

بعد از   مای. ش دیبودم از حرص. خدا رو شکر مادرم خونه نبود ورفته بود خر دهیکه ترک منم

ناهار بگو   اد یمامان اومد گفت، بگو داداش ب یجونم، وقت ما یبود وبهش، گفتم_ش یظهر

 .  خورهیشد م دار یداداش خوابه. ب

 انگار؟ _نه خسته ام.   ستی_چشم داداش، اما حالت خوب ن

 . شدینم شیر یبود واصال س دهیفهم یلیخ

واسه داروخونه    ماجانیکه بخورم. _ش نوفنیقرص استام  هیآب آوردو وانی ل هیبرام   رفت

  رهیگ یخره؟ هر جا که درد م  یمحل قرص مونده؟ هر بار مامان چند تا خشاب قرص م

.  هیقرص واسه تب وبدن درد. ممنون حاال برو آب کاف نی. بابا ا دهیفن م نویاستام  عیسر 

. مدام دست  کمیولباسامو عوض کردم تا بخوابم   کردم_باشه داداش. در اتاق و قفل  

  لم یموبا  یگوش ی وبعد با صدا  دمیخواب یاون دوتا رو مخم بود. دوسه ساعت  یانداختنا 
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سروقتم. جواب   ادیخان بود. برداشتم تا جواب بدم واز صداش مامان ن دیشدم. مج داریب

وهمه   یچوب برداشت چراشو. _چته  الیخ یب ،یدستم بنداز  یاگه زنگ زد د،یدادم و_مج

پس شما که از   ؟ی گ ی. _راست مگهید  میبود نیما هم اوالش هم ؟یزنی چوب م هیرو با  

کنه وتا دخترا   یه کشته، مرده جمع مآمبوالنس پشت سرتونه ومدام دار دیگفت یاول م

. میتو خودمون رو خفن نشون بد شیتا پ می ! _الف، زدشن؟یعاشقتون م ننتونیبیم

. باالخره  یستین یدست وپا چلفت نی_چون تو خودت تنهاتر  د؟یگ  یم_پس چرا حاال  

خونمون   ای . بحث رو عوض کردو_پاشوبیخند  یچکه م نیوبه ا  رسه ینوبت تو هم م

 کنه. یدو ماهم رو قطع م  ی بابام خرج فتمیبار اگه ب نی . امیدار یاض ی وفردا امتحان ر

 

 دهم پارت

ام.   یاضیر  ی_نه، پس عاشق درس تو مخ ؟یخون  یوبابات درس م یخرج ی_تو فقط برا 

ومامان از همه   وردیم  پول در ی. بابام با هزار بدبختکردی م دایدرسم افت پ دیاما، من نبا

معرفتم    امی از همون موقع بچه گ یداشتم ول  طنتی. شزدیما م لی به خاطر تحص یچ

درس بخونم. به  دیخودم رو کشوندم تا برم با مج ،که بود یداشتم. با هر جون کندن

گفت،    مایدرس بخونم. _مادر ش د یبرم با مج د یبا میدار یاضی مامان گفتم _امتحان ر
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چند تا قاشق  کم،یدرس خوند.  شهیکه نم یدورت بگردم با شکم خال ،یخوا  یناهار نم

آروم   شدینم مئنراحت بشه برو. مادر بود وتا از سالمت بچه اش مط المیغذا بخور خ

 گرفت.  ینم

ودرس    دیوچند تا قاشق خوردم واون روز خودمو با رفتن خونه مج ختیغذا ر برام

 خوندن سرگرم کردم. 

  یمهمتر بود. وقت یبشم. امتحانات هم بود واز همه چ الیخ یکردم چند روز ب یعس

. حاال  میرفتی م ییوجا   رونی وب میبا بچه ها داشت یشتریامتحاناتم تموم شد. وقت ب

 . میخورد  یقهوه م  هیشاپ و یکاف ای ،یبستن ،یچیساندو 

  میخورد ی م  یزیوچ  مینشست ی اونجا وراحت م  م یرفت یمدرسه بود وم  کیپارک نزد  هی

 واکثرا سر ظهرا خلوت بود و دنچ.   میزاشتیسربه سر هم م م،یزد یوحرف م

. هر سه  می پارک شد  یوراه می دیخر  یوبستن میامتحان رفت  نیبار طبق عادت بعد آخر هی

که، چشمم به چند تا   میطور تو عالم خودمون بود  نی. هممینشسته بود یمکتین یرو

  یگفتن وم یدوتا دختر جوون نشسته بودن وم اون ورتر افتاد از خودمون. مکتین

مخت   یگفت_ا، امتحانات رو داد  دی! وحیسیک. به بچه ها گفتم _اونجا رو چه دنیخند

چرخه   یتو ذهن آدم مدام دور سرت م نهیشیفکر که م هیاز درس آزاد شد وبرگشت به... 
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 یتون یکه م یکه نابودگر، نابود کننده لحظات ناب ی زی. وسوسه، چیکه اون کارو انجام بد

 . یشینم الیخ یتا سرت به سنگ نخوره ب ی. ولیمهمتر کن ی وقتتو صرف کارا

  یتو دلبرو وناز بود ووقت یلیخ شون یکیو   زدنیشدم برم سمتشون. اونا باهم حرف م بلند

کنف    د ینبا ینسری. ایودلم رو کشوند اونسمت دی خند یگوشه چشاشم م د،یخند یم

. با جمع کردن خودم ومودبانه که باز چک نوش جان نکنم گفتم_سالم خانما،  شدمیم

. از اون  دیریبگ  دی جواب داد _بفرما شونیکی مزاحمتون بشم؟  قهیچند دق شهیم دیببخش

نداشت. گفتم_با   یتیجذاب چیه یکی  نیاون ناز بود ا  یخوشم اومده بود هرچ یکی

داشتم. _بله، کمند خانم باشما هستن. برگشت ونگاش رو   یعرض مختصر هیدوستتون  

بود وآهنربا بود نه چشم. _بله بامن کار   یچرخوند به سمتم چشاش درشت وعسل 

بدم. هر دو به هم نگاه کردن، که   یدوست شنهادیخوام رو راست بهتون پ ی_م  د؟یشتدا

. یشیگفتم بامن دوست م کهو ی ،یدلبر ،یچرب زبون ،یتنباف سمونی آسمون ر  چیه یب

.  امیآقا پسر و بده بعد زنگ بزن م نیکار دارم، جواب ا  ییجا  رمیدوستش گفت_کمند م

با سر   نم؟یتونم بش ی. _مزنمیخودش حرف م ارفت. حاال راحت ب شیی تو دلم گفتم آخ

 با فاصله نشستم و  یتونم. کم یاشاره داد که م
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 ازدهم ی پارت

با جنس مخالفم حرف نزدم ودر  ینجوریخانم کمند من تا حاال ا د،ی نیکردم که_بب شروع

  یپنهون یبودم. لبخند  یناش ی کردم ول یسع ینکردم، دروغ چرا چند بار یخواست دوست

همه پسر   نی ا  ا،یدن نیزد ودستش رو گرفت جلو دهنش تا من متوجه نشم. _خوبه، تو ا 

ام. _اسمتون؟ با    یتابلو بود ناش گفتممی. واقعا نمشهیم  دایپ مثه شما هم ساده  یکیپرو  

. من احمق فکر کردم  شهیکه نم یجور نیفکر کنم، هم دی. _با نیگفتم _شاه  یخوشحال

  بشیدرجا باهام دوست بشه. از پشت شهرچشم، پراز فر ستیچه ساده وخوبه که پرو ن

وهمه رو مثه خودم    مده بود.سا شناختمی رابطه ها رو نم نی نشدم. آدما وا یزیمتوجه چ

 . می دیم لهیپ لهیش یب

  ری شماره تماس بگ نیبه ا یبا من رفاقت کن یبود یخودمو دادم بهش و_اگه راض شماره

ومحترمانه  ادی جمله_باشه. شماره رو گرفت وبا دوستش تماس گرفت که ب هی ،یوبگو حت

بچه   شی کردم ورفتم پ یخداحافظ یفهموند که منم زحمت رو کم کنم. با همون سادگ

 یآب هیگفت_نه بابا، باال خره   دیچه کرد؟ مج نی شاهآقا  دیدی ها. سرمو بلند کردم و _د

با احترام گفتم بامن   نباری _ا   ؟ی وگاف ماف که نداد  یچه کرد  مینیازت گرم شد. بگو بب 

نگاه به   هی  دی شما رو هم نگفتم. وح یوچرت وپرتا  فیم بودم. اراجخود د؟ی شیدوست م
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  دی. مجمیستیکشم ن ترمثه شما جذابو دخ میستیاستاد، ما بلد ن دی کرد و_ببخش دیمج

کرده. زهر مارش، نکن.  شرفتیسربه سرش نزار، خوبه بچه، پ  د،یوح  الیخ یو_ب دیخند

اومد سراغم ومدام از بچه ها    یبیوقهوه شده بود. حس عج  ریمن آب شد وش یبستن

بلد نبودم.   یچی ه م؟یرو چه کنم؟کجا بر یاگه زد قرار بعد ؟ی_اگه زنگ نزنه چدم یپرسیم

  یماه نی کنه ا  یم ری به نوک قالب گ نیبب سایپارک فعال خوبه. حاال وا  نیگفت_هم  دیوح

 نه؟  ایخوشگلت،  

نه؟ _کاش باهام دوست بشه،    ای  رنی خونواده اش گ رون،یتونه از خونه بزنه ب یم ایک بعد،

  هیجان مادرت سربه سرم نزار   دیبه دلم نشست. _اوه، آقا به دلشون نشسته! _وح یلیخ

انشاهلل بهتون برسه. خوبه تا    نیر یدارم، خرابش نکن. _آه، جناب فرهاد ش یحس باحال

 ؟ یکرد  یچه م رنهوگ  یحاال سررشته نداشت 

  یمحل، اونا رفتن سمت خونه خودشون ومنم تو حال وهوا   کی . نزدمیدیسه خند  هر

بود،  یوخوب  بیعج یکرده بودم.حال وهوا  ر یپرسه زدم ود ابونایتو خ یخودم بودم وکم

ام به   یکی  نکه،یه ها خالصه شده بود. از ا رابط نی البته واسه اون زمان که همه، فکرم تو ا 

 خوشحال بودم.   وردمیتور من خورد وجلو بچه ها کم ن
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 دوازدهم  پارت

جلو   یام رو گذاشتم دم جا کفش   یخونه همه ناهارخورده بودن. کوله پشت دمیرس یوقت

  یسالم دادم با چهره ا مایدر ورفتم دستم رو شستم ورفتم تو آشپزخونه. به مامان وش

  ی. _به سالمتمی_با بچه ها بود  ؟ی کرد  ری. _سالم داداش، سالم مادر جان، چرا دشاد

بودم   زاریبود. ناهار اونروز خورشت کرفس بود ومن ب یامتحانات خوب بود؟ _آره، عال

با آب  یچطور دمیوتو حال خودم بودم که نفهم جی از بوش. اما اونروز اونقدر گ  یحت

  افهی بشقاب پر خورشت کرفس خوردم. سرمو که بلند کردم ق هیاز مزه غذا   فی وتاب وتعر

افتاد   می دن، دوزاریخند یتعجب م  نیوداشتن در ح  دمیومامان رو که د   مای متعجب ش

گرسنه   یل یخ ز،یچه خبر. به، ته بشقاب که چند تا برش کرفس توش بود که نگاه کردم _چ

بود  یظهر  مایخوردم. ش ی چطور یحالاز خوش  دمیبودم وامتحان رو خوب دادم نفهم

تو   رمیدور بود. _مامان، من م کمیمدرسه. راه مدرسه اش، ازخونه  بردشی مامان م دی وبا

دوش    هیشور وحال.  ایدن ه ی. _باشه مامان. رفتم تو اتاقم، با رمیگ ی دوش م هیاتاقم و 

اون   یساعت مین هیدوش واسه خودمو...  ریکنسرت گذاشته بودم ز  زدم،ی گرفتم وسوت م

رو بردم کنار تختم ولباس،   یبود. گوش  لمیموبا ی. چشمم به گوش رونیتو بودم واومدم ب

  یزنگ گوش یومن عجول بودم. غروب با صدا نبود ی. تا غروب خبردمیودراز کش  دمیپوش
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. معلومه که  نی_الو، سالم آقا شاه د،ی رو برداشتم _بله، بفرما یگوش  عیسر   دمیاز جا پر

که قرار   یهمون  ؟ی. _کمندم، شناختدی تماس مهم. _بله، بله بفرما هیمنتظر  ،دیمنتظر بود 

وبا    ومدیپچ پچ م یوصدا  وردم ی داشتم بال در م یبود دوست دخترتون بشه. از خوشحال 

جذابتون   افهیاز ق پتون،یمن از شما، ازت ن،ی با دوستشه. _آقا شاه دیخودم گفتم شا

.... گوشام سرخ  گهی. قدوباالتونم که دیگریج یلیخوشم اومده.خ یلیجذابتون خ  ی وصدا

  یخنده ها کیشل یصدا  کدفعه،ی. دیکرد _ممنون، لطف دار  فی شده بود از بس ازم تعر

توحس وحال   دیدون یمسخره ها، م د،یخودیب  یلی_خ  دمیرو شن دی ووح دی مجمزخرف 

  ؟ی گریج یلیگه، خ  یگه؟! م یرو م نایدختر بار اول ا  هی_ابله، ه؟ یچه کار  نیخودمم، ا 

مادر خود دختر هم   زد،ی دخترا بود وبا عشوه هم که حرف م یاستاد در آوردن صدا   دیمج

سرکار.   یری . چه راحت ممیدیخند  درخدا چق یوا ی . _استیدخترش ن دیفهم ینم

حالت عوض بشه. _هر هر،   کمی  میخواست ی. مگهیادب نشو د ی. _بدی....... هستیلی_خ

خندن    یطلبتون. اونا که قطع کردن ومطمئن بودم تا شب م یکیعوض شد نمکدونا،  

زنگ  یربع بعد دوباره گوش هی ول کن نبودن. مخصوصا، به من و  یچ  هیرو   زدنیم یقفل

رو برداشتم _سالم،   یفکر کردم اون دوتا مسخره هستن وتا گوش نبارمیوا دخور

 یبابا ب د؟یستیبود و_بچه ها، آدم ن نیجمله هم نین دفعه اولهمو نی ع ن؟ی آقاشاه

 یعنی  د،ی. خداحافظ. اونقدر عقلم نرسگهیبسه د مید یبار خند هیمنتظر کمندم.  الیخ
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البته آروم   دمیخنده شن ینکردم. باز صدا  ه نگا هیبود که شماره رو   ختهیاعصابم بهم ر

دستتون   یودختر ونه. اما واقعا ظرافت صداش، دخترونه بود _معلومه، دوستانتون حساب 

. لبمو گاز گرفتم وچه  دیکه منتظر جوابش، بود ی. خودمم، کمند همون دیانداختن وکالفه ا 

د واقعا. _اتفاقا،  یخان. _ببخش دیووح دیدادم. تودلم گفتم لعنت بهتون ،مج یگاف بد

 ینبات چوبنشون اون دوتا آب  ی خاطره ا کی . تو دلم گفتم، یشد اول کار یخاطره خوش

وجوابم رو با توجه به   دیوعالوه بر اون عجولم هست  دیکنن. _شما صداقت دار فیبدم ک

چه    ؟ی. خوشحال شدم و_جد مینیباز همو بب میتون یدم. م یجالبتون م تی شخص نیا

قرار گذاشتن    یبرا  دمی. ازش پرسمیاشترو گذ یبعد دوست  دارید نی خوب. باهم قرار اول

  یخونه ما باال ،یندارم ول یتی نداره؟ _من تو خونه محدود یمشکل رون یوزدن از خونه ب

. _نه، اونروز  ییفکر کردم بچه محل ما دمت،ید نجایفاصله داره. _ا یکل نجایشهر وبا ا

. بچه پولدار،  میباهم آشنا شد ینقاش یگالر هیاومده بودم به دوستم مهسا سر بزنم تو 

اش. سخت شد هم واسه اون   یزندگ خت یبا من فرق داشت، ر یپاش، وکل ریز  نیماش

هم که نداشتم در رفت وآمد باشم ومثه  لهیشده بود قوز باال قوز. وس  نمیوهم من. حاال ا 

خودمون. از   تدرس تیر جا بخوام برم. خونه ما مقررات داشت واسه ترباون هر وقت ه

بودم وکالفه. اونروز دنبالشون نرفتم وتنها رفتم مدرسه   یدست اون دوتا شکالتم کفر

. تو که نازک  گهیاومد سمتم ودستشو انداخت رو شونه ام و_قهر نکن د  دی وبعد کالس مج
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شده؟ نکنه اول   یما _چ  شیاومد پ دمیپسر. _ولم کن حال ندارم. وح ینبود ینارنج

شما، فکر   یکار نیریزنگ زد؟ _بله، بعد ش روز ی بابا. _د یچی! _ه هم؟تو پر   دیزد یکار

وچشم غره رفتم لب ولوچه    دنیسرکاربودم. بازم خند  د یوفهم دی. خنددی کردم باز شما

با من راه   ؟ی گفت یگفت؟ چ یچ گه،ی بگو د یداغ  نی اشون جمع شد. _پسر خبر به ا

 شده. یکه چ دنیزبونم کش ر یافتادن سمت خونه واز ز 

 

 زدهم یس پارت

 کردم.  فیهمه ماجرا رو براشون تعر  خالصه،

جوابش_عجب،  در  دیمج  د؟یقرار بزار  دی خوا یم  ی_خب، بد شد که چطور  دیپرس دیوح

تونه هر بار    یداره؟ خب، اون خانم خوشگل وپولدار م نیماش یگ یپسر، مگه نم یشانس

 . دینیمحل ما همو بب  کی نزد یجا هی  ای  یسمت ن یا ادیب

 . کل راه بحث بر سر ارتباط با من وکمند بود.مید یدادن وبه خونه رس ینظر هیکدوم   هر
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  یوبهش بگم چطور  رمیخونه باهاش تماس بگ  دمیرس یفکر بودم وقت نیکال تو ا  منم

ام نداشتم، خونه ما    لهینبود، مسافت خونه اونا با ما دور بود و س ی. چاره ا مینیهمو بب

 نبود. ی خبر   یبند وبار یمقررات داشت واز ب 

  هیکردم. کفشامو در آوردم ورفتم سمت مقر هان یرد م  دیخانم رو با  هی هان یبازرس ستی ا

آروم   میزد یجان. _با بچه ها حرف م نی شاه یکرد  ری. _سالم آقا، د س یخانم. _سالم، رئ

 رم.  یغذا حاضر. _چشم، االن م اریبرو لباسات رو در ب زم،ی. _عز میاومد

  یدیجد  یذهن یر یبود ودر گ ادی بودم، اون چند وقت استرس وفشار امتحانات ز  خسته

مادر   ن،ی مامان. _بش شیاضافه شده بود. لباسامو در آوردم و رفتم پ  زیام که به همه چ

سرم مخصوصا االنا، که چه آقا    ری. تو دلم گفتم، آره خیچقدر تو درس خون وآقا شد 

 .زنهیداره م ییدونست گل پسرش چه گندا یم ن انمام  چارهیبود. ب شیدر پ ییشدنا

  یحمله ور شدم وتند، تند م  ییقایزده آفر  یگرسنگان قحط نیع دم،یغذا رو که د ظرف

  ینکن، روزه ب تشیهم اومد و_مامان اذ  مایتو گلوت ها. ش پرهیخوردم. _چته بچه؟ م

  ی و مالو خورد. _بخور، مادر فکر کنم باز آل یمونده تو دستم بنداز  نمی گرفته. _هم یسحر

پشت بند اون   ،یگ  یدروغ کوچولو م هیبابا منصور  لبه قو ی. قشنگ، وقتیضعف کرد

گفت، دروغ  ی. راست میقبل رو مثال درست کن   یتا خرابکار یدروغ بگ دیوار با ریزنج
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. غذا رو خوردم  یری فرو م شتری وب یافت یکه اگه پات بلغزه، هرروز م ق یچاه عم هی شه،یم

 گرفتم ورفتم تو اتاقم وتو فکر تماس با کمند بودم.  چهیواز بس تند خوردم دل پ

  یداشت. خو نه خال دمیتا برسوندش وخر رفتی ومامانم باهاش م رفت ی داشت م مایش

با   یه  دیبا ی. اونجوررونی تماس گرفتن. منتظر شدم تا برن ب یموقع برا   نیبود وبهتر 

 تر.باشه راحت   یخونه که خال ،یول  ینوه حرف بزنصداتو نش  یدقت که، کس

  یودلتنگ یچه خبر؟ _سالمت  ؟ی خوب نیتماس گرفتم و_سالم کمند جان_سالم شاه  عیسر 

 صدات تنگ شده.   یدلم برا روز یاز د

فکر   یو_کمند راجع به رفت وآمدمون کل دیگم لوس شم. خند ی_واقعا؟ _نه دارم دروغ م

. من نه، شهی خوب م یل یخ ییا یب کی نزد  یجا  هیهر بار  یگم اگه تو بتون یکردم وم

  تی دختر موقع هی. _تو که از چم یبپ یکه به بهونه ساعت کار رمی دارم ونه سر کار م لهیوس

. _کمند جان من  وردمیبه روم ن یبهم برخورد. ول یلحرفش ک نی .با، ا یدار یسختر

. خودش  ارمیم  یبهونه ا ه یفوقش،   امیم ینداره هر جا که بگ یندارم واشکال یمشکل

به دوستم سر بزنم، به  امیبود من هر بار م یناراحتم کرده و_اون حرفم که شوخ دیفهم

 . زنمیتوهم سر م
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عاشقانه   یوحرفا میمن وتو. کنار هم باش دنی خوب شد مهم روبه رو د  یلیکه خ نی _ا

 پخمه ها واون هفت خط کجا.  نیا ن ی کردم ع یم ری .من کجا بودم وسمیبزن

 

 چهاردهم  پارت

من که تو   ن،ی ارزه کمند جان._بب یم  یلیبرام خ  دنتیهرجا که باشه د نم،یتو رو بب اگه

شاپ برم، تا هر موقع، با   یباشم وکاف رونیوقت ب ری برم، تا د یندارم، پارت یخونه مشکل

 یشد، چ  یتو لک و_چ . رفتمگهی مدل د هی یهر ک الیخ ینداره ب ی دوستام. اما اشکال

 .  گهیمدل د  ه ی  یبه قول تو هر خونواده ا ستین یزی گفتم باز مگه؟! _چ

 جان.  نی. _منم شاهدمیشدم صداتو شن خوشحال

  ی. ما به چهار چوبا شدمیخودمون روبه رو م دی بر خالف عقا یبود با دختر یبار نیاول

 واونا نه.  میدادیم   تیاهم یخونوادگ

 وتمام.    میگذروندیرو باهم م یازدواج که نبود، مدت یهر حال انتخابم برا  به

که منتظر   دی . مهم قرارا بود که حل شد. باز آقا مجرمیکردم سخت نگ یسع  نمیهم یبرا 

. _ چرا اونوقت؟ _االن تو  دیمج   یبود تماس گرفت و_چه حالل زاده ا  د یجد یدادها یرو
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من   دی پشه پر بزنه با ،یاطالعات من. _پس چ هیتخل  یبرا یزنیفکرت بودم که زنگ م

.  ییجا  میبر  می خوا یم میچه خبرا؟ کار دار نمیبگو بب نجاست،یا  دمیوح نیباخبر بشم. بب

! _بماند _پس آمار منم بماند تا  گه؟ید هینجور ی. _ادنی_کجا؟ مثبت هجده ساال رو راه م

  نی! به هم؟ی . _پارتیگم_پارت ی. _باز مثه دختر لوسا لج کرد. جنهم، مادیحالتون جا ب

سطح تو   ی. _برا دیرو نکرده بود نرتونوه نیا  گهیکه نگو. _د دهی_آخ،اونقدر حال م؟ی راحت

 . د ینخور ایموفت  یکوفت نی ا داز یفقط مواظب باش ه،یگرانما دیزود بود. _باشه اسات 

 قرار رو گفتم.  یمنم همه ماجرا   ؟یکرد  کاریتو چ  نمی_باشه پدربزرگ دانا حتما. بگو بب

وبازگوش زد کردم    میحرف زد  ی. کمگهی د مینی! _ما ای_پسر چقدر رو دور خرشانس هست

 نکنن.  ی که کرو کثافت خور

  فتهین یبه خودشون. دعا کردم اتفاق بد زدنیگند م یلیخ گهی د داشتن

ونامربوط به  شان خودشون وخونواده هاشون   ییکزا یبراشون.اونا،اونشب به اون مهمون

بار اولش   د ی. رو کل کل، قرص اکس خورده بودن ومجشدیم  دیکه نبا ی زی رفتن. شد، اونچ

  یلب نزده بود مسخره کرده بودنش واون، کار عاقالنه ا   دیوح  ،یخورد ول یبود که قرص م

کنه   یواور دوز م دهیکار دست خودش م  شیدتر بود. با اون قدق کمی  دیکرد ونخورد. مج

به صدوده خبر   یفهمن ک  ینم ن یدخترا وتو همون ح غی. هم همه وجارهیوکف باال م
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  عی سر دویمج برنیطور وم ن یهم دمیومج دی. وحرنیگ یهمه رو م  بایوتقر انیوم  دهیم

خدا به پدرو مادرش رحم کرد. از دست مرگ خالص   یلیرو به مرگ رفت. خ مارستانیب

 شد واز اون بدتر افتاد دست باباش....

 

 پانزدهم  پارت

گن، اگر بار  یخوان وم یبار اولشونه، ازشون تعهد وامضا م نایفهمن ا  یمأمورا م  یوقت

که نبود، واسه چند ساعت مثال   یبازداشت وحبس داره. شوخ فتهیاتفاق ب  نیا  یا  گهید

  یلیکرد برام خ  فیوتعر  شمیاومد پ   یوقت  دی. وحشن یم  دهیبه کام مرگ کش های لیلذت خ

 ناراحت وشرمنده بود. 

به آب دادم چقدر خرد   یچه دسته گل دیمادرم فهم یوقت یدون ینم ن،یگفت_شاه یم

  هیجگر سوزش نگام کردو_دستت درد نکنه مادر، خوب جواب  هیشد. فقط با بغض وگر 

کردم؟! فقط از شرم عرق کرده    تیبود که من ترب یپسر نیا  ،یمارو داد  یعمر آبرودار

  دمی مج  ن،ی. شاهدیچرخ یدور سرم م ایدوخته شده بود. دن نی بودم وچشام به زم

  هیو زنهی حرف نمشد. پدرش چند مدت که باهاش   عی بد ضا چارهیخونشون غوغا بود. ب
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بود نثارش کرد وچند تا حرف آبدار که خودش   دهی چک آبدار که برق سه فاز از کل تنش پر 

 . زدی افتاد به جونم تا اون حرفا رو م  یگفت کاش، با کمر بند م یم

. پدرمنم فقط همون دوسه شب اول غر زد وباهام حرف نزد  زدی به مادرش غر م مدامم،

کرد. مادرمم، بنده  یمادرم مراعات م  یقلب یاطر ناراحتکرد وبه خ یلب شماتتم م   ریوز 

کارش بد بود که قرص انداخت   د یخدا با اون حالش  واسطه شد وگرنه کارم زاربود.مج

رو   نایا  یوچاخان پاخانا  یدروغک ینازها  نیگول ا   مگفت یباال پسر، کله شق قد. هرچ

 رو چطور بفهمن.  یبلد بودن نقطه ضعف هر ک ام ینخور، گوشش بدهکار نبود. اون عوض

ننگ وضد حاله تا   شتریجور، مثال حاال شدم. ب  نیا   الیخ یدرس گرفتم. ب گهی که د من

 حال. 

که نه چراغ   ی! _دوست؟یبش یدوست دختر و........ هرچ الیخیکال ب ییخوا  یم یعنی_

 بار رفتم که...... خوردم.   هیرو   یپارت یولده  یخاموشش که فاز م 

کات کردو شماره همه   قشیخواد بکنه؟ _اون کال با رف  یم کاریچ یخبر دار ؟یچ د ی_مج

  ییبد نارو چارهی. برونیزد ب ی کارتشو عوض کرد. از همه چ میدخترا رو پاک کرد. اصال س

 دوست دخترش.  تا،ینارو خورد؟! _از آن یخورد. _چطور مگه، از ک
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اصال   تا یافتاد، آن  نیاونا رو زم الدی ما وم  دیمج  یبود ووقت الدیبه اسم مستعار م دیمج

  ییفقط واسه خودنما ارهینوا داره کف باال م یب دی که مج د ینگاشم نکرد واصال ککشم نگز

نه، پا گذاشت به فرار  تو خو ختن یمامورا اومد ور   یصدا دیزد. بعد که د یعلک غیدوتا ج

 کردکه فلنگ روببندن.  یق می رو هم تشو هیوبق

 

 شانزدهم  پارت

  مارستانی ب برنشیم انیم د،ی گفت، ولش کن یم  تای گفت _اونشب آن  یوم دی لرز یم  دیمج

  گرمیافتاد. ج  ریها از ما گفتن. خدا رو شکر تا بجنبه خودشم گ دن یم ر ی بد بهتون گ دیبمون

  یم  یلیوخ  چمیتو ه یکه _عاشقتم، ب  دیواسه مج  ومدیلفظ م ی خنک شد. دختر ه

بوده همه   فیچرت وپرتا که ثابتم کرد، اراج  نی دم برات واز ا یخوامت وجونمم م 

درسته واسه ازدواج  گه _ یهمش، م  دیبوده دختر!مج یبابا، چه مار مولک یحرفاش. _ا 

کنه. ته، تهش دستشو   یمرام  یام نکرده بودم که اونهمه ب ینامرد  یخواستمش ول  ینم

ما واسه    ن،یشاهگه   یکنن اصال وابدا. راست م  یم  ایلیکه خ  ییگرفته بودم واز اون کارا

. همه ما خونواده سرمون  میکن  یکه نم کارایکه چ میگفت یوچرند م میومد یم  یتو قپ

نه. بعدا، تازه   ینامرد  یول  میکرد ادی قبول دارم خبط ز  مینکرد  یخاک بر سر یوکارا شهیم
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بودکه به   دهیاونشب د دیداره ومج فی تشر یکاشف به عمل اومد که خانم خودش ساق

 رسونده.  دچند نفراون موا

  چوندنیفقط به پ ی. زرنگنهیبیآدم م ایکه چ یکار یکجا  ن،یشاه یدختر؟! _ا  هی_

کردم که گفتم چراغ  ی. شوخ ستیکه آب از آبم تکون نخوره ن ی تر باز خونواده ودخ

  ابونیخوان.عشق تو خ یبشم که خونواده ازم م یخوام همون ی. مدم یخاموش ادامه م

  م،یدل ودماغ حرف زدن داره؟ _بر دید رو دیمج شه یخوره. _م یم ابونیبه درد همون خ

  لی وخنده. پدر ومادرامون تو فک وفام یبه شوخ  میوبزن اریبه روش ن ی  زیاما چ

وخونواده    یدون ین وبرا ما بد بشه. فقط تو م رنشوی بروز ندادن که دست بگ هیوهمسا 

ق یبه خونواده ات نگو. _باشه، رف ی زی. خواهشا چیانیدونن که تو در جر  یهامون م

ه  خوشحالم ک یلی_نه بگو. _خ ؟ی خند یبگم نم  یزیچ هیمنم هست.   یشما آبرو  یآبرو 

کرد.   یماجرا سرپربادتونو خال ن یخوشحالم که ا  نی ! _واسه ا؟؟ی اتفاق افتاد _خوشحال  نیا

  میکنم. خالصه ما رفت یتلف نم  یالک  یو_خودمم خوشحالم که عمرم رو واسه آدما  دیخند

کارمند ساده که کم مونده بود بازنشسته   هیسرکار بود  د،وپدرش خونه نبو  دیمج شیپ

جلو من موذب باشه و خجالت بکشه. مادرش   یخواستم حت  یبشه. بهتر که نبود دلم نم

  ارمیشربت ب  رمی. مدی. _بچه ها راحت باشدی کرد تواتاق مج مونی با احترام راهنما
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  دیخوش، اومد  سرم؟پ هیچه حرف نی. _ا میمزاحمتون شد د،یبراتون_مادر زحمت نکش

براش    ایانگار دن دیباهاش حرف بزن کمیاتاق و_مادر،  رونیواشاره داد به من که برم ب

که بد کرد. _چشم. برگشتم تو اتاق   نی با ا نمیتونم غصه خوردناشو بب  یتموم شده. نم

خبر نداره.   یکس ،یهمون که گفت ،یچی_حاج خانم چکارت داشت؟ _ه دیپرس دیووح

چشاش، گود افتاده بود و زرد والغر شده بود   ریز  د،یمج  . رو کردم بهفتمگ یدروغ مصلحت

پسر شوخ وشنگ ما چرا   ق؟یرف یچطور د،یاز بس حرص خورده بود. _به به، آقا مج 

  دیروز روشن که وح نیپنهون کرد. برام ع شدیدونم ونم یدونست که م یقمبرک زده؟ م

با خبر شدم؟   قمیداره ازحال رف یشکال. اینگ یبگ  ،یکرده. _ا   فیرو برات تعر زیهمه چ

. نگاه به  زمیاشکنک داره، سر شکستنک داره به قول عز  ی_نه. پاشو قمبرک نزن. باز 

هم خطاتو، هم   دی حال. اون با  نیتو، تو ا   دنیبنده خدا چشاش پر، از د ؟ی مادرت کرد 

 شنج  دیحاال تازه با  گه،ی کرده؟ بسه د  یتو همتو تحمل کنه؟ چه گناه یسگر مه ها 

 هست.  ریخ هی ،ی. تو هر شریشیآدم م یکه دار یریبگ

 

 هفدهم  پارت
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. خودت مثه بچه آدم بلند شو حاضر شو  میحالتو ندار ن یگفت_به خدا طاقت ا دمیوح

  ای خود،یتا حال توهم عوض بشه. _حوصله ندارم. _ب میباهم باش کمی رونیب میبزن

وبا کتکم که شده   میکن یبه زور لباس تنت م  ا یو  یفتیخودت با زبون خوش راه م

تحمل کنه هم حالتو.  تویهم گند کار کرده  ی. مادرت چه گناهگهی. سرتق نشو دمتیبر یم

بودن چرا رابطه اونا رو خونواده ها قطع   یبا هم تو مهمون نکهیواسم سوال بود با وجود ا

 دیفهم  دی فت _پدر وحگ دی مج د؟ینباش گهیندادن باهم د ر ینکردن و_بچه ها، بهتون گ

.  دیبا هم بود نبفهم هیبق زارم یوبهمون گفت نم  وردی خودش ن یبه رو یول م یباهم بود

. _چه خوب وعاقالنه برخورد  میکن یچطور برخورد م هیبعد اون قض نهیفرصت داد بب هی

  یما از هم که درد یبود که به قول خودش شده بود دور یکار گهی. _ددیکرده بابات وح

  یورفتم بستن  میرفت یکه با هم م  یهمون پارک می رو برد  دی. باهزار زور مجکردی رو دوا نم

تعهد  هی وبا   یدوستتون داشته که زنده ا  یلیخدا خ د،ی. _مجمیباهم گپ زد  و دمیخر

به خاطر از راه بدر کردنت   نی _شاه .میپا گذاشت  یریکارتون راه افتاد. ما همه تو بد مس

 گهی. دشدم یوسوسه م  دیگفت _منم شرمنده. _خود من نبا دمیخوام ووح یمعذرت م

با   دی بود اما دختر مردم رو نبا  ده یترس شممخواستم با کمند ادامه بدم. چ  یمنم نم

باهاش در ارتباط بودن عادتم    یکردم همون اول کار. از طرف یاز خودم دور م یدلشکستگ

کردم   یداشتم عادت م ینگذشته بود ول مونیاز دوست  یادی مدت ز  نکهی. با ا شدیداشت م
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  کاشیکنه وا   یعادت م یبه هر چ زادیهاش. آدم که یت  یبه صداش، خنده اش، قرار وحت

 خوب عادت کنه. یزا یبه چ

  یول رفتمی دم وباال منبر مکر  ی م حتیسر خود آدم به سنگ نخوره کور وکر. اونا رو نص تا

 خودم تو دام بودم. 

راه رفتن تو   نما،یمن وکمندم ادامه داشت وابسته شده بودم بهش. پارک، س یماجرا 

 چندتا محل اونورتر باهم و.... اما دستمم بهش، نخورد.  

_منظورت از ؟ی ستی وراحت ن شهی هم یریگ ی_تو چرا ازم فاصله م  دیبار ازم پرس هی  

  ایبد  نی . _ایبا همه فرق دار یادن ولمس کردنته؟ _نه به اون شدت ولدست د ،یراحت

. اون بر خالف من اصال براش  هیکار درست دمی. شایا  زهی پاستور یلیبگم، خ  یخوب؟ _چ

 نبود.  زامهمیچ  نیا

موضوع    هیوحاال    میگرفت پلمیکم کم به راه اومدو هر سه درسمون تموم شد ود دمیمج

مغازه اجاره کرده بود  هی د ی. پدر مجمیبود یم   یفکر سر باز  دیبود، با شیدر پ دیجد

 کرد.   یکارم ریاونجا سربه ز   دیوروزا مج
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ودرباره چشم    میگذاشت ختهی با دوستان فره ینشست هی.  شدیهم بهتر وبهتر م  رابطشون

که ما مگه   نیواسه ا  می. سه عقل کل. هر سه تو جلسه خندمیحرف زد   یسرباز   یاندازها 

 دی ای. بم یبه فکر باش یجد د یبا  میبگذر ی. گفتم_از شوخمید یکار انجام م میکن یکرم مف

. هر سه  میجا افتاد  هی  دیشا  دید  یخدا رو چ می ر یبگ متدفترچه خد  میهر سه باهم بر 

. از زبون  می با خونواده هامون مطرح کن یتو حرفا. قرار شد جد میدر سر داشت ییچه فکرا 

 .میسر به راه  دنیفهم یداشت وم یا  گهیلذت د  هی  دنیشنیخودمون م

پسرمون چقدر   نیبب ه،یو_هان دیبال یذوق کرد وبه خودش م یکل دیشن یمن وقت  یبابا

 خدمت.  رهیبزرگ شده که داره م 

مشت   هیکنه.   یشو م یداره زندگ ریشکرت که سر به راه وسر به ز  ای_دورش بگردم، خدا 

به فکر آش، پشت پات باشم.  دیرو منقل ودور سرم دود کرد. _از االن با  ختیاسپند ر 

  یبر ی عنیتو خودشم بود _داداش،  ،یهم خوشحال بود ول مایکو تا آش؟ش ه،ی_هان

تو دوران    یول  امی نزارن ب دیشا  یآمو زش ،یواهر_چرا خ   ؟یا یخدمت تا دوسال خونه نم

  فیتکل د یخونواده هامون. اما، با  دی شد بحث جد. خدمت رفتن میدار  یخدمت مرخص

  یبه زندگ دیبا ندا دوست دخترش کات کرد وچسب دمیکردم وح  یکمند رو روشن م

متحول شدن ومن خو شحال بودم   کدفعهیاون دوتا شر وشور   شد ی. باورم نمیواقع
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من زجر نکشه. چند  یگفتم تا از دور یبه کمند م دمیچ یبرنامه م ه یمنم   دی. با اشونبر

  دمیعطر به اندازه وسعم خر ه یشال و  هی  امیبیروز مونده بود به تولدش ومن با پول تو ج

  دمیوکادو کردم بعد باهاش قرار گذاشتم تو همون پارک. رفتم سر قرار. به خودم رس

حرف   که یکرده اومد. نشست کنارم وکم شی وآرا کی وش  سخوش لبا  شه،یکمندم مثه هم

  نیومدام چشمش، به کادو بود. کادو رو دادم بهش و_تولدت مبارک. _ممنون شاه میزد

. با روز وساعت  ادمهیباشه. _ ادتی  خش یکردم تار یچند روز مونده. فکر نم یجان ول

 . گهید  مینی. _ما اکال یبهش گفتم. _بار 

کادوبودم.   دادم ومنتظر عکس العملش بعد باز کردن یبود که بهش کادو م یبار نیاول

  یلیکرد خوشش اومده. _خوشت اومد؟ _خ یوانمود م ،یشروع کرد باز کردن کادو رو ول

گفتنش از صدتا فحش بدتر بود برام. دمق شدم _چرا   ،یلیزد. اون خ  یلبخند مصنوع  هیو

دوست ندارم ناراحتت   یبهت بدم ول یخبر هی م خوا  یم  ست،ین یز ی_چ  ؟ی ساکت شد

اصال بزار   ،یجور نیهم  ؟یخوام بهت کادو بدم_تو واسه چ یکنم. _باشه اما قبلش منم م

دونستم تو   یشد. _من نم  ییواسه تولدت. _خب، همون موقع بده. چه کادو تو کادو 

 برام. ممنون، کمند جان. یدی کادو خر
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 هجدهم  پارت

ونگه   ارمیمنم خودمو جم وجور کردم تا کم ن. زدیچه آروم وخونسرد دم از رفتن م واقعا،

 وبهم نخنده.  یچه احساسات

 تا موقع رفتنمون. میباهم در ارتباط ن،ی_شاه

 .ومدی وحرفمون نم  مینشست گهید کمی. می_باشه، در ارتباط 

  دمیخند یم یحالم بد گرفته بود، الک یوخنده ول یبه شوخ زدیم زد،ی حرف م  یچ هر

 . میزدیحرف م  ی وهراز گاه

دور، دور گفتم_کمند جان، ما امشب مهمون   می وخواست بر میرو با هم بود یساعت هی

 . کنمیم  ریگ هیهان یبازرس  ستی برم وگرنه بد تو ا  دیدعوتن. با  نایوعموم ا  میدار

تا   ییروز آشنا نیخوبه. هنوز از اول میهمم بشنو  ی نزار. _باشه صدا خبرمی ب زمی _باشه، عز

 نمونده بود.  شتریب یدوماه وخورده ا  میدور باشکه قرار بود از هم  یروز 

 کردم ونرم، نرمک قدم زدم. یازش خداحافظ  یکش دار یخداحافظ با

 رفتن خدمت بود وهم راحت حرف زدن کمند.  ر یخواستم آروم بشم. هم فکرم درگ یم
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  یخواستمش، پس چرا کاراش بهم بر م ینم یخودمم سوال بود من که واسه زندگ یبرا 

توجه   شتری بهم ب دیگفتم، چون من باهاش صادقم اونم با ی خورد؟!بعد در جواب خودم م

  یاونروزش بو   یعکس العمل نشون بده. اما، حرفا  شتریکنه. دوست داشتم از احواالتم ب

 .دادینم یخوب

عتمادم بهش کم شد. شد که ا یدونم چ یشده بود. گفت باهام در تماسه، اما نم سرد

 یلیکه در حضور خودم خ یتونستم منتظر بمونم وبه بودنش اعتنا کنم. کس  ینم گهید

دوست داشتنش بهم  یگشاده، اونوقت حس، حت  یاونم با رو زدیراحت، دم از رفتن م 

  یول دمیپارک، پارک کرده بود. ازش پرس  ییودر جل یاون روز جلو  نشویدرست بود؟ ماش

 .میدعوت  یدنبالم ومهمون ادی گفت_دوستم قرار ب

. شهیشلوغتر م ارمیغروب درب نویماش شدیکردم سخت م یپارک م  ییدر باال یجلو  اگه

  ششیپ شتریخواستم با اون حال اونروز، ب یکردم برگردم خونه.نم یعجله م  یلیمنم، خ

  ریاعتنا بودم بهش وذهنم درگ یخواست ومن ب ی که منو م  یدیباشم. دختر عموم، مهش

اون شب پاگشاشون کرده بود.    ناینامزدش وعمو ا  ابود. مامان ب یخودیب ییا یدوست نیا

تموم   یازدواجم کرد. البته، دختر همه چ دیکوچه بودم ومهش  هی من هنوز اندر خم 

  یعرضه بودم که قرار نبود اون بمونه. همه چ یوچون خودم ب  برنیوخوشگل رو رو هوا م
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جور   مونواعصاب داغون من باشن. ه   یحوصله گ  یست به دست هم دادن تا علت بد

رفت.   ییپارک. کمندم از در جلو  ییغرق در افکار هزار پاره ام قدم زنان رفتم سمت در باال

هم بودن واز اون محل    یام که هم محله ا یام دوست دوران کودک  یاز شانس چه وقت

 . دمی رفته بودن رو تو اون حالت د

 بچه مثبت وخوب. هیدوست خوب اون زمان من   هان،یک

 

 نوزدهم  پارت

درشت   یپسر؟ اون چشا  ی مگه نه؟! خودت ن،ی شاه شهی_سالم، باورم نم دیمن رو د  تا

. یخوب شناخت قی_آره، رف ؟ییتو  هان،ی. _کیفقط بزرگتر شد یوبراقت عوض نشده همون

. از همه بچه محال خوش چهره  رهینم ادمونی وقت از  چیبود که ه یسبزت جور   ی_چشا 

  یوحفظ ظاهر م  می. مشغول خوش وبش شدیوآقاتر. هنوزم همون قدر قشنگ  یتر بود 

 کردم. 

 وپشت لبمون سبز شده بود.  میگرفت یم م یدو چهره مردونه به خودمون داشت هر
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هم   یما گفت وبهم آدرس وشماره تلفنشو داد که هر از گاه  دیاومدنشون به محل جد از 

 .مینیرو بب

باز.  می. _آره خوب شد بچه محال دوره هم جمع شدمیدیکار خدا رو باز همو د  ینیبی_م

من رو زد؟   ادتهی همون وقتا نادر، اون پسر تپل رو  یبامرام بود یول  یبود طونی_تو ش

من بلند کنه؟ _چه    یمحل حق نداره دست رو رفقا   نیتو ا  ی_کس یوگفت   یدخلشو آورد 

تو   طنتامیام در کنارش یبود حداقل ازم بامرام  وبوخ  می. از هم جدا شدادتهی خوب 

که چهار تاشد.  دیرو د یز ی. اما، چشام چابونیذهنش بود. اومد دم در پارک وکنار خ

 .دیدی رو که م یزیاون چ  ایخدا  شدیباورم نم 

  یکه تازه داشت م دمیرو دعالمت تعجب بزرگ تو چشام نقش بست. از دور کمند  هی

تابلو بود. داشت دست تکون   غشیرنگ شال ج ی. ازم دور بود ول نشیرفت سمت ماش

جنس مخالفش داشت دست تکون   هیشدم چون به  کترینزد یمروت. کم   یب دادیم

 شدم که متوجه من نشه. کی نزد ی. جوردادیم

معلوم بود از اون خفن   پشی. اون پسر از پشت سر با اون تمیدی نم کاشیا

 که برگشت، شناختمش.  یپولداراس.کم
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ودک وپزشون اصال به اون   متی گرون ق ینا یمحلمون بود. ماش ی از پولدارها  یکی  باباش

از حرص. کمند واون؟!   دمیترک  یاونجا بودن. داشتم م  یآبا واجداد یخورد ول  یمحل نم

  هی  عیمگه بامن تموم کرده بود که سر پسر مخشو زد؟ نامرد، کمند   یکرد ک دایاز کجا اونو پ

اومد جلو وبا هم هر هر، کر کر    ده؟یپر  یهمزمان با اونم م دی شا ای گذاشت؟    نیگزیجا

.  ومدیگرفتم وچشام داشت از کاسه از زور حرص در م یودست وسوارشدن رفتن. سردرد 

کردم وچقدر احمق بودم. آدرس خونه دوستش رو داشتم که برم    یم  یاحساس پوچ

با   بهی پسر غر هیمحل،   وت شدی دختر مردم بد م یبرا  ی. ولدمیمو بزنم تا بفهمه، فهموحرف

  نیگفت ا  د یکه دادم همون وقتا وح ییافتاد از رو نشونه ها  ادمیتوپ پر بره سر وقتش. 

  یشده فکر نم رمیکه د ن یکارم وا ینادرست ایدختر که دوست خواهر منه. اصال به درست  

  ی شده وچ ی کردم چ  فیوبراش تعر   نایا  دیداغون رفتم سمت خونه وح افهی کردم. با اون ق

دختر. باور کن از   هیکرد؟ عجب جونور دایپسر؟! کامران رو از کجا پ  یگ یم  ی. _چدمید

  الیخیما ب  نی . به نظر من تو هم عشهیکه چند تا دوست همزمان داره وسرگرم ییاونا 

  ایوقت بهش  چیه  ؟یشکم نکرد  یمونه. چقدر تو ساده ا   یاعصابت راحت م  شتریشو. ب

  یداره طول م یرابطه ها وقت نیتو ا  نیشاه ،ی . _ا تنداش یلی_نه، دل ؟ی دنبالش نرفت

  گهی . حاال دیبه جاش مدرک رو کن یحواست جمع باشه واگه آتو از طرف گرفت  دیکشه  با
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دونه چطور رگ خواب دخترا رو دست   ی. دختر باز که میخانم پر. اونم که با کامران عوض

 .... گهیرو هم د ختهیر  رهیبگ

سفر.   رنیگفت م ی_دروغ مزاشت ی تو ذهنم نم یی خاطره جدا  ریبا تحق ینجوری_کاش ا

  واسه قراراتونم اون  ی. حتیپروا وتو تازه کار بود  یبند بارو ب یاون ب گه،ید  نی_هم

  پی وبند وخوش ت  دیق یخواد ب  یکه اون رابطه م ی دار اونجور هیبچه ما  هی  ی. وقتومدیم

منطق. ازش خواستم خواهرش بره چند تا بارشون کنه.   ونرفتم به اون با ا یمنم بودم م

راحت به   الی. حاال با خیکن یخودتو خورد م  شتریکه ب ی. اونجورهیچ ای بچه باز  نی _ا

  دیامشبم مهش د،ی. _وحینکرد رشی وفکرتو درگ  ید یخدمتت برس، چه بهتر قبلش فهم

  ؟یبر رید  یوقت  یکن یم کاری وضعت مادرت وچ ن یخونمونن._اوخ،اوخ برو وگرنه با ا  نایا

خدمت پرس وجو از دوستامون.   یبرا  میورفته بود یشده. _برو بگو بامن بود  ری _االنم د

  یکه کرد  ی ونامزدش حفظ کن. نکنه برداشت کنه از اشتباهدختر عموت   شیخودتو پ

 . یناراحت یشد  الشیخیوب

 

 ستم یب پارت
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  ؟یچه شب م،یخونه. مهمون داشت رفتمیم  دیبا د،ینادرست وناام یوداغون، با احوال درب

دل غافل، چه کردم باهاش، حس   یکه دلشو شکستم. ا  یدیمهش د،یمهش  ؟ی چه مهمون

 . دمیکشیعذاب م   شتریوب دهیکردم اون آه کش  یم

اون    ی. جلودی دیداغون ازم م افه ی ق دیبود. نبا  گهیمرد د  هیواون نامزد    گهیشده بود د اما،

 بودم.  یتوخودم م دیپسر نبا 

  یبود.ول یکه ناراحتم ممکن بود متلک بارم کنه. گرچه زن خوب بردیزن عمو بو م اگه

کرد به همه  یسع یلیشده باشه ازم. خ نی دل چرک انی دلشوره داشتم، سر اون جر

 ببلعتم. نیخواست زم ینشد. دلم م یبفهمونه راغب من دامادش بشم، ول

کردم ودم   ینوش جان م دیگفت با  یم یهر چ ،یکرده بودم که هر ک تی خر اونقدر

زدم   می. تا اومدنشون مونده بود خدا روشکر مامانم سرگرم کار بود، سالم دادم وجزدمینم

آروم   یمنفجر نشه وکم  شدیدوش آب سرد تا مخم که دود ازش بلند م ریتو اتاقم. رفتم ز 

 کنم.  یلبخند مصنوع ن یبشم وتمر

  یادی من ز   دیشا  رونی . بعد اومدم بختمیر  یدوش موندم واشک م ری ز  قهیشش دق پنج،

چون بار اولم بود ورو دست خوردم   دمیدختر که ارزش نداشت. شا هی زرگش کرده بودم.  ب

 بود.  یچه روز گند ایونامزدش..... خدا دیتو همون روز مهش یبرام گرون تموم شد. از طرف
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. عطر مو رد  انیخوان به چشم ب یدخترا که از حسادت م نی ا نیکردم. ع  پی ت خوش،

 م وآب جارو کردم. عالقه امو زدم وموهامو ژل زد

  نی . استی ن الممیخ نیکردم ع یوانمود م  دیبا  یاز غصه ول دمیترک  یداشتم م نکهیا با

 سخت بود.

 یبرا گرفتن دفترچه خدمت؟ _هر چ میبر ی_ک دیبابا نشستم وپرس شیپ نی پا رفتم

کنم. تو    یشده وبهت افتخار م یچه پسر، سربه راه ه؟یهان ،یشنوی زودتر بهتر بابا. _م

تو پارک ورابطه با  یوفکر االف  رنیبار خدمت در م ری دوره زمونه که اکثر جوونا از ز  نیا

زودتر برم خدمت.   یگ یوبا شوق م  یتو پاک روبه روم ونناالفتر از خودش  یدخترا  نیا

ش از همه  بابا خبر نداشت آقا زاده ا  چاره ی. بدمیکش  یبود وتو دلم خجالت م نی سرم پا

طور آقا نشسته.   ن ینداشت وزمونه زده پس گردنش که ا یکه گفت دست کم ییاونا 

 .بشهتا آدم، آدم  چونه،یزمونه گوش آدمو بپ  د، یبا  ییجا  هیواقعا 

بود وزبونزد   زیبود. اونقدر کدبانو وتم نی همش استرس داشت. از همون اولم هم مامان

رستوران شهر غذا خورده   نی خونمون انگار رفته بود بهتر ومدیم  یهر ک  شهی. هملیکل فام

کار در روها نبود. باالخره شازده داماد   ریدختر، از ز  نی. از ا کردی هم کمک م مایبود. ش

  سهی ازش داشتم. همش خودم رو باهاش تو ذهنم مقا  یتصورات چهاومدن.   نایوعمو ا 
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دوستش داره؟ بعد دعا  دیشپولدار؟ مه کل؟یخوش ه پتر؟یکردم. اون ازمن خوش ت یم

 ب،یحقش، بود خوشبخت بشه. مودب، خوش برخورد، نج دیکردم خوشبخت بشن. مهش

 . دکمن یبامرام، خونواده خوب، خوشگل...... درست نقطه مقابل رفتارا 

 . هیوهمسرش پشت سر بق دیدر به صدا دراومد. مهمونا اومدن. مهش زنگ

  ختیتمام تصوراتم بهم ر دنشیبا د  ،یلهم دست داماد بود. و ینی ری جعبه بزرگ ش هی

 تو سرم.  دنیوانگار با پتک کوب

 

 کم یو  ست یب پارت

 یکه خالف یینا یپسر خپل، قدکوتاه، شکم گنده از ا  هیکردم.  یکه فکر م یزی چ برعکس

خورد بزرگتر   یم یهفت، هشت سال هیبزرگترم باشه.   دیخورد چند سال از مهش یداره. م

 . امیخورد. بد خورد تو فانتز یدارا نم هیباشه. ظاهرشم به بچه ما 

کرده بودن.   یکردن.عقد محضر  یبه هم ابراز عالقه م یلیباادب واخالق بود. خ یلیخ اما

  م یمال  شی خوشگلتر از قبل ابروها برداشته، آرا  د،یآخ مهش د،یبزرگترا رفته بودن. مهش
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کنارش   هیخوردم اون ک یو به خودش گرفته بود. حرص م ر  بایزن جوون وز  هیوچهره 

 بشکه متحرک! 

به لج من رفته   کردمیبود،اگه فکر م یواعتماد به نفس الک یخود خواه ومدن؟یبهم ن چرا

 به اون.

ازدواج کرده بود، سرش   یاز وقت  یول  کردی نگام م میمستق زدی حرف م یوقت  دیمهش قبال

 انداخت.  نی رو پا

. _بله، خوشبختم. نی پسر عموم شاه نمیجان، ا   دیگرم کردو_سع کی سالم عل  هی باهام

که   ی. _بله، دوره ا دیعازم خدمت هست یکردن وگفتن به سالمت فی آقاجون از شما تعر 

 گذروند. دیبا

 .دیمارو داشته باش  یدختر عمو یخوشبختم. مبارک باشه، هوا  منم

 .یمعن  یچه لوس وب ش،ی . ا زمهی_چشم، رو چشام جا داره وعز 

 رو از دست دادم. یچه فرشته ا دم یدرست، فهم تازه

  یوآرزو  کردی م یکرد وخوش حال یم  ییرا یهمسر  مردم بود. مامان مدام پذ گهید اما،

 کرد براشون.   یم یخوشبخت
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 اومده خدا برات حفظش کنه. رتیگ ییجان، چه داماد آقا  ث ی_حد 

 دیکش یکرد. آه فروخورده ا  یمن بود وبا حسرت نگام م یعمو هنوز چشمش پ زن

 رو حفظ کنه. نیو_خدا شاه

 کنارش آرامش داشتم.  شهیهم کنار من مهربون ومثه هم عمو

کنار هم نشسته بودن ومامان زرشک پلو با   دیوسع  دیگذشت وموقع شام شد. مهش یکم

گشاده. اونا هم مدام   یسفره شاهانه وبا رو   هیدرست کرده بود.   گویوم یمرغ وماه

 اون همه زحمت.  یکردن برا  یتشکر م

کرد.  زیاونو تم  ی ها یدرآورد وماه یباز چندش باز  دیپلو بود وسع یعاشق ماه دیمهش

 کنه. ری نکنه استخون تو گلوت گ زم،ی_بخور عز 

. کنمی بد دارم نگاش م دیفهم ما یوش  کردمیخودشو. با چندش نگاش م  کردی لوس م چقدر

 اشاره داد زشته.

 که خود نادانم باعثش شدم.  ی بیدونستم ورغ یم  بمیحساس بودم واون رو رغ یلیخ من

 بود کاراشو تحمل کردم.  یهر بدبخت به
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 ودوم  ست یب پارت

  هیوبا   وه ی وم  ییم که چامعروف بود. بعد شام خوشحال بود یدوران نامزد باز  باالخره،

حوصله اون برخوردا رو نداشتم. از غروبم که بد  گه یکنن. د  یخوشحالمون م یخداحافظ

 بودم.  یمگس  ،یخورده بود تو برجکم، مگس

  دی_خب، آقاسعد یسر حرفا بعد شام باز شد وصحبتاشون گل انداخت. بابامنصور پرس تازه،

  دیبرق سه فاز از چشام پر  دن؟یبخرن رو خررو که قرار بود  یسوپر مارکت کنن؟یچه کارا م

جنوب شهر   یبود تو همون محله ها  یدار باشه. ول هیخورد بچه ما  یوکف کردم. بهش نم 

بود من خبردار   دیسع یاون اطراف مال بابا  ی نصف مغازه ها  یکردن ول  یم یزندگ

که  یلیاتومب نیواجاره داد وما رو شرمنده کرده وا   دیشدم._آره،داداش سوپرمارکت روخر

وبنام زده. _به به، عمو جان دستت درد نکنه.  دهی جان خر دیمهش یپارک رو برا  اط ی تو ح

رو داره. با   یهمه چ اقتیول  زمیری رو به پاش م ایرو نداره عمو منصور، دن د ی_قابل مهش

.  ستیاز باهم بودنشون شاد ن دیسع نیع د،یگفت مهش یحسم بهم م ری تفاس نیا  همه

اجبار خاص    هیعمق نگاش  یبود ول دیکرد خودشو شاد نشون بده وکنار سع یم یسع

  دیکه، اگه دوستش نداره چرا زنش شده؟! شا رفتمی داشت. بعد تو ذهنم باخودم کلنجار م

  ن یچرا ا  ایاخالقا ندارن؟ خدا  نیزن عمو که از ا پولدار دادنش؟ اما، عمو و دنید نا یعمو ا



 باران حماقت 

63 
 

افکار ذهنم درهم  نی بترشه؟ ا  دنیترس ی! مخت؟ی ر  یمردک ب  نیدسته گل رو دادن به ا

کرده بود بابت پاگشا وداد   هی کادو ته هیرفتنشون، مامان  ی. دم دما زد یوبرهممو چنگ م

  رونیب  اطیرو ببره از ح نیجلوتر رفت ماش  دیکردن سع یظهمه خداحاف  یبهشون. وقت

تو پاش   رفت ی کفشش سخت م دیومهش ستادن یوا  اطیتو ح نایوعمو وزن عمو با مامان ا 

وبهش    دیواز فرصت استفاده کردم ورفتم کنارش، از دهنم پر  اطیوهنوز نرفته بود تو ح

چه   نیظه ا دونم عقلم کجا بود؟ اون لح یتو. نم فی داشته باشه. ح  اقتتویگفتم_کاش، ل

. اونروز گند  هیرفت کنار بق عی کرد وسر یسرخ شد وخدا حافظ دیبود که گفتم؟ مهش یچرت

  فمویکمک کردم وتشر لیتو جم وجور کردن وسا   کمینمونده بود نخوره به حالم.  ایتو دن

  مهرو تختمو ه دمیو دراز کش  دمی پوش یبردم اتاقم. لباسامو از تنم در آوردم ولباس راحت

  یدادن وگرفتن مزخرفمون، حرفا هیکمند، هد  یرفت. نامرد یاونروز جلو چشام رژه م

 دیکه به مهش ینچسب، حرف دیواون سع دیاون پسرک کنار کمند، مهش دن،یبچه ها، د

پرواز کرد. عادت   دن،یپر یخواب از سرم بجا گهیموقع. د یزدم ودهن گشادمو باز کردم ب

اتفاق، عشق   نینوشتم. حاال مهم تر  یخاطراتم م رچهداشتم همه اتفاقات رو تو دفت

نوشتم تا در   یم  دیکردم. با  ری گ یکرده بودم وتو بد گل بیفر یبود که عشق رو فدا  بیوفر 

 اون دوره. بخونم وبفهمم چوب عقل ناقصم رو چطور خوردم تو  ندهیآ
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 وسوم  ست یب پارت

دل   ی نداها دمیونشن  دمیعاشق وند  یزدم به عشق پاک دخترک شهینوشتم، چرا ت  اولش

کردم وخودم، خودمو تو   بیفر  هی یعشق ناب رو فدا  هی یوپاک  تیعاشقش رو، معصوم 

که عشق مال   دمی رس ب،یفر  یبه پوچ یوقت  ریشد، د ری رابطه پوچ انداختم ود هیدامان  

کردم با خودم.  ییکه چه جفا فی صد ح  ف،یشد. رفت واز دست دادمش، ح گهیکس د

ازش بودم که ...  رادیمنتظر در آوردن ا  شهیکه هم یدختر عاشق. دوست داشتن د،یمهش

مدت دور باشم   هی  دیخوردم. با یفرو م دی آه وحسرتم رو با دمش،یدر کنار مردش د یوقت

کردم که   ی مخدا رو شکر   ینبازم. از بابت گهیسربه راه بشم ود  وبرم خدمت.  یاز هر تنش

اونروز حرف دوستم رو متوجه نشدم  ف،یراه، بالست. ح نیرابطه کوتاه بهم فهموند ا  هی

 جور کارا نچرخ. چشم وگوشم  ن یکه گفت، دوروبر ا 

دستمم به کمند نخورد تا بعدا  یبابت خوشحال بودم، حت هیبسته بودن و...... از  رو

رو داشته باشم  یتونم لمس عشق واقع یبار اول م ی. حداقل برا رمیعذاب وجدان نگ

ودفترچه   ومدی خودمو بسپرم به سرنوشت. از گوشه چشام اشک م دیولمس گناه نکردم. با

 خواستم به رفتن خدمت فکر کنم.  یم  فقط  گهیرو بستم وگذاشتم تو کشوم. د
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  دی. چون وحیسرچ کردن راجع به رفتن سرباز  نترنتیز بعد شروع کردم تو ادو رو یکی از 

  ست،ین می پسرش وگفتن، مثه زمان قد یبرا دهیاز دوستاش پرس  یکی بهم گفته بود، پدر 

مدت فاز بچه مثبت   هیاومده بود   شیکه براش پ ییبعد ماجراها دمیتر. مجراحت 

منصرف شده بود ودوست    یتن سرباز از رف کباره یدونم چرا  ینم ،یبرداشته بود وول

  واری بود. من رو د یکه دنبال معاف دم ی. آقا وحرهیداشت کنار باباش باشه وکار کنه وزن بگ 

رو گرفته   ممیمن تصم ی. ولچوندنیپ ینوشته بودم؟! هر کدوم داشتن م یادگاری ایک

  یباشه که مشکل جد  تهداش ی بود اگر پرونده پزشک دهیکه شده. فهم ی بودم برم، هر طور

مگه قرار   دی نامرد ،یلیوگفتم_خ دمشونیروز د  هی. شهیداشته باشه، از خدمت معاف م

جان، همه  نیگفت _شاه دیوح م؟یباش جای   شهیخدمت؟ مثه هم مینبود با هم بر 

  م،یه نرراه هست ک ی. وقتمی فتیجا ب هیوهر کدوم    میباهم نباش دیمراحل خدمت رو شا

 دی ا یطرز فکر ن نی . _به به، همون بهتر با ام ی ایوب  میم دوسال بر یمگه مغز.... خورد

ومعاف شد واگر    دیبه آرزوش رس دیدنبال کارا. وح میافتاد  یخدمت. هر سه به نوع

داشت تو   یمشکل مادرزاد  ی تونست بره خدمت. از بچه گ یخواست نم یخودشم م

زود وراحت پزشک   یلیداشت خ یتو قلبش ومشکل تنفس ز یسوراخ ر هیقلبش.  هیناح

 داد.  تشوی دستور معاف
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 وچهار ست یب پارت

دست گلم رفته بود رو روح وروان پدرش که خدمتشو بخره. اون دوره هنوز منع   دیمج آقا

 خدمت نشده بود. دیخر

روح وروان پدر   رفت رو یراه انداخته بود وعز وجز کرده بود واز هر راه یجنگ اعصاب چه

  یزندگ هیباز نبود و ادیها، دست وبالشون هم ز  چارهیومادرش تا خدمتشو، بخرن. ب

پدرش   کمی و   دیرس جهیمانور داد تا به نت هیقض نی هفته رو ا ه،یداشتن. خالصه  یمعمول

  ی. اگر خدمت مدهیکنه وپس م یخودش پولشو کار م ادقرض کرد وقول د کممیداد و

 . وردی به خونواده اش فشار نم دیوهم حداقل مج  شدنی رفتن هم آدمتر م

خدمت.    انیومن که نتونستم مجابشون کنم با من ب  گهیداره د یا   دهیعق هیکس   هر

ور بوم    نی از ا  دیمج  یموجه بود ول  دیعذر وح  ومدنی خونواده هاشونم از پسشون برن

وجدا نشه ازشون وتو فکر   ره یادرشو بگکار کنه، دست پدرو م  دیکرد با ی افتاده بود وفکر م

. موندم من ادیخونه بشه واز جهالت در ب ه ی مردخواست مثال    یزن گرفتن بود. م

کردم.  یم  دایخودمو پ دیتنها باشم ودور از خونه. با  یوبرخالف اونا دوست داشتم مدت

 بکشم.  رونیگرفتم چطور تنها از آب ب ی م  ادی  دیبا  ممویگل



 باران حماقت 

67 
 

  دیبودم که   با دهیرس جهینت ن یاز دوستام وخونواده ام هم خوب بود وهم بد. به ا  یدور

ذوق زده که خدمت پر.   دیومج  دیکنم. وح دایروشن رو پ ندهیآ  هیاز گذشته دور بشم تا 

خدمتشون رو بدن.   چششیپ ینیر یشاپ تا ش یمنو دعوت کردن بعد چند وقت کاف

. هر  دنیم  ادی آش ز  دیمرد بش دی خوا یکه م اهابه شم  دمیگفت_خوش بگذره، شن  دیوح

شدن همه رو   داریوزود ب دنی پوش یتا لباس سرباز  ری واز کچل شدنم بگ مید یخند یسه کل

 دست انداختن. 

گفت_نه    دیآش بخورم. مج گی د هیحاضرم هرروز  م،یشی_باشه اگه با اون آشا مرد م

با نون وبوقلمون   دیبزرگ شدن برداشته._آره داداش، شما بمون پی تر  قمونیرف گهید

  نیر ی. اما کل کل شمیباهم کل کل کرد ی...... کلرمیومن م   دیولحاف گرم تا لنگ ظهر بخواب

از مامان برام   یبود. منم کارامو انجام دادم ودور دوران نیودوستانه. اون دوران بهتر 

خواستم    یداشتم ونه م یماریومن، نه بنبود  شتریشصت روز آموزش ب یسخت بود ول

 بخرم. 

 بود. یبیوپر فراز ونش  بیعج ی. روزا ستمی با  ممی تصم یمرد ومردونه پا  خواستم

  نمیبیروزا رو م نی سرش باال بود که پسرش بزرگ وعاقل شده. _خدا رو شکر که ا یکل بابا

 بابا. نیشاه
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گرفته بود وخونه ما   یام رنگ تازه ا  یدر تدارک آش پشت پا پختن بود. زندگ مامانم

دورتر بود. محل خدمتم اطراف بود وبا همه    لومتریچند ک یتهران بود ومحل آموزش

 کردم. ی م یرو ط یآموزش د یبا یودور  هایدلتنگ

 

 وپنجم  ست یب پارت

احواالت اون    نیاز دوستام، باالخره با همه ا ییوجدا   اشی از خونواده ودلتنگ یخداحافظ

 .شدمیگذشت. بار اول بود که اون مدت تک وتنها از خونه دور م یدو ماه کند، ول

ام   یزندگ  تمیسخت بود، ر یلیبرام خ لشیخدمت، تو دوسال وتو اون دوسال اوا  شروع

ا وهر وقت  عشق وصف یبر یجا به جا شده بود واونجا خونه خاله نبود که هر وقت بخوا 

رو. از غذا هم که هر   یهمه چ یوتختتو مادرت جمع کنه ولفتش بد   یبش داریب یبخوا 

.  ارهیاونجا نبود که نازتو بخره ومنو برات ب  آدمومامان جون  یخورد  یم د یبود با یچ

در آورده بودم از دماغم   یحرص داده بودم وسوسول باز  یاز اول بچه گ  هیبه بق یهرچ

عادتم   طم، یمدت اون شرا ه یاز خجالتم در اومدن. از حق نگذرم بعد  یدر اومد وحساب

  دیبا یکه تک  ییاج یزندگ  دمیدر اومدم وفهم ی به نفعم شد از اون سوسول یلیشد وخ

 . یباهاش بجنگ
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به   یزیتو خدمت چ شهیگه، مگه م یگفتم چرت م یم زد یحرف رو م ن یا  یاون هر ک  قبل

 ! اما خودم تجربه کردم. ؟یبش یراض ینفعت بشه وبعد مدت

واجب. خونواده سربازا   دیخر  ای  هیکنم. واسه کرا  تیر ی همه مهمتر پوالمو چطور مد از 

. از دادی رو نم یکفاف ولجرخ یول  میرفت یم یهر بار مرخص  دادنی رو م یبهشون مبلغ

ما، زمان جنگ بود.    یبه خونواده ها سرزد. زمان پدرا شدیبهتر بود زودتر م میزمان قد

 دور بودن. زانشونیخدمت کردن واز عز یزی واونا، اکثرا تو اون بهبوهه جنگ وخونر 

وتازه غرم    مینیبب یبود که آموزش نظام کی مشق کوچ  هیما به نظرم خدمت   یبرا 

 . میزد یم

بهم  یلیکردن. خ یرقه ام مبا چشم تر بد  مایمامان وش  زدمیسر م نا یبار به مامان ا  هر

 باارزش بود.  یلیخ  نی وا میوابسته بود 

وسر   فهیوبعد انجام وظ  میوقت گذشت وطبق معمول اونجا با دوستان خدمتم بود چند

بار اومدم رفتم به بچه  هی یگذشت ووقت یم  یسال وخورده ا  هی با،یزدن به خونواده. تقر 

اون پسر   م،یمتوجه شد  شیروز پچند  ن،ی_شاه  دمیمحال سر بزنم، از زبونشون شن

  ال،یخ ی_زندان، ب دمیرفته زندان. باتعجب پرس ،کامران_خب_آره که باکمند دوست بود

 چرا؟! 
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 وششم  ست یب پارت

بود   دهیپاک کردن شن یوسبز  ایمحل تو دور هم یگفت _مادرم، از زبون خانما  دیمج

دختر که مال محل ما نبوده دوست بوده وبا هم سوار   هیوپشت سرش گفته بودن، با 

وتعادل   شنیم  ریخورده بودن دست گ یزهر مار ادی که ز  یبودن وهر دو در حال نشیماش

  یگفت وحرص م یبا لعنت م نی . مادرم همچای ها خوردن، نجس یکوفت  نینداشتن. از ا 

به من   گهیگرچه د ، کامران، خان. اهل خوردن  بوده؟   یدنیخورد که نگو ونپرس. _نوش

که  یبا همون یزمان هیکه به من زد _به تو ربط داشت البته،  یینداره با اون نارو یربط

 ی بود یازش نارو خورد 

برام مهم نبود. _بله، داشتن   ی لحظه جا خوردم ول  هیپاره.  شی _کمند؟؟! _بله، همون آت 

افتن. اوال   یم  یانتظام یرو ین یمامورا   ریگشتن که گ یبر م یبا آقا کامران داغون از پارت

ضبطش بلند، بلند بوده ودختر معلوم الحالم که باهاش بوده   ی وصدا  دهیکش یم ییکه ال

 .شدنیم  فرما فی تشر یواز پارت

  یآقا کامران با مامور. _ا شهیم  ریودرگ  ند یرو به مسخره م سیپرو، پرو جواب پل تازه،

که دهنش...... _آره بدجورم. کمند بار اولش بوده کوفت خورده بوده با   ینجوریبابا، ا
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. کمند گفته بود _گول خوردم  شهیحرفا با تعهد حل م  نیوا   لی ووک یحضور پدرش ودوندگ

به پسرا،    دنیمشده، پا   یبا حرفاش خامم کرد. _عجب بساط اآق نیشده، ا یچ  دمیوفهم

و ناز خودشونو    هیخورن و بعدشم مارمولک، مارمولک با گر یکنن وهر..... م یم یهر غلط

از  یلی لش بود وخ یلیکامران، خ نی. _نوش جونش ا دنیخورده نشون م بی پاک وفر

  دیداشته. با یدخترا رو.... بدبخت کرده بود تازه کاشف به عمل اومده که آقا خونه مجرد 

کردم با   ی_فکر م ن؟ یشاه ی. خوشحال شددادیرو پس م یجا تاوان اون همه گند کار هی

  ستمیاالن خوشحال ن   یخوشحال بشم ول رسهیکه به گوشم م یضربه خوردنشون زمان

رفت سمت کمند همون روز سنگ شد   یدلم که زمان اون قسمت ستم یوناراحت هم ن

 .ارهند تی وبرام اهم

 نزنه از اونا. یکه ترمز کنه وحرف دیچشمک زد به مج هیبحث رو عوض کرد و  دیوح

  ی. موها دنی. موهاشو وخنددی ر یم  ادیآفتاب ز  ی! جلویشد  اهی_خوشگله پسر، چه سگفت

تا حالم رو   دنیخند  یکردن وم یمسخره م ؟یوژل بزن  یحالت بد  شهیکچل وکوتاه رو م

  ول،یترم. _ا  پی کله ام از شما دوتا خوش ت نیرو سرم وبا هم دمیکش یعوض کنن. دست

  یگفت _خبر دارم، چه خبر  دینوشابه واسه خودت باز کن. مج هی. ی چه اعتماد به سقف

 .  برهیکفت م
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  یدمت گرم بابا ک د؟یوحگه  یداماد شده _راست م  دی_به، آقا وح دیام مونده بگ  یزی_چ 

خواستش که پر،   یباهم بودن وم یلیگفت _اون که خ دیمج  شناسمش؟ی م ؟ی وچه جور

  ه؟یزن داداش ما ک ن یازدواج کرد، البته به اصرا خونواده اش. _پس، ا شی با پسر دا

 یلیکه خ یبا کس دمیسر به راه شدنمون فهم د بع یخواستمش ول  یم یزمان هی_من  

جور   نیاز ا  یازدواج کرد. درصد کم دیکه نبا  شهیم  یقات  ابونیراحت با پسرا تو کوچه  وخ

خونواده ها برن جلو. _خب، حاال   قیفقط همو بخوان واز طر  نیازدواجا خوبه که سر سنگ

دادم   شنهادیمن بهت پ ون کرد وگفت، فکر نکن چ ی_مادرم بهم معرف ه؟یباال منبر نرو. ک

نه مادر من با   کنم،یم  لیام رو بهت تحم  یمیقد قه یوسل یقبول کن یت س یتو رودر وا  دیبا

اون، چادر. دختر پاک    ریز  تیندارم، اصل شخص یبودن عروسم مشکل  ییمانتو   ای یچادر

جلسه  ه یوقت بره.   هی گهید یبا کس یجواهر ودلشوره ندار کهیت هی  یتو زندگ بیونج

  دمش،ینداره. چون زور نبود قبول کردم. ونظر اول که د  یاشکال یواگه نخواست  نشیبب

 یچون خانمم نم گهیبهتر بود. د شدیهمه ادعام م نی مامانم از من که ا قهی سل دمیفهم

. نمیبرات خوشحالم. بغل وبده بب یلیخ قی کنم. _باشه، رف فی ازش تعر شتریتونم ب

  ی _نه بابا، کله ات رو م  دیهست  ژهی مهمون و  وتاشما د یاصل یوواسه مراسمها  می_نامزد 

  ی. دارم تو تراشکاردیا  ژهی مهمون و  د،یدعوت زاره، یبچه پرو منتم م م،یما نباش میکند
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  دی. آقا مجدی_خوشبخت بش م یهست دایگرفتن وام وخر  ریکنم ودرگ ی دوست بابام کار م

 از توزرنگتر بود. د یووح یزد ی سوز م  شتریتو که ب

رو به آرزوش برسونم واون ادامه   هیمن، دوست دارم بعد خدمت مامان هان اما

  یوخام یجوون یبشم بسه هرچ ی. خودمم دوست دارم درس بخونم وکاره ا لمهیتحص

  دمیگفت _مج دی به کار. وح دید یوچسب دیازدواج شد  ریکردم. خوشحالم شماهم در گ

ازمن جلوتر به فکر بود وداره   یجولک ری .. نترس آقا ز یداره ول ادیز  لی کشته ومرده تو فام

 افتاده.  یوچه اتفاقات دی کنه. _همش چند وقت نبودم، چه کارا که نکرد یم  ینیمقدمه چ

 

 وهفتم  ست یب پارت

به مادرش ندا   ینظر داره. فقط مونده چه طور ر یز  شونوی روبه رو  هی_آقا، دختر همسا 

چند وقته خوب   نیکاله، ماشاهلل، شماها ا  یبابا، فقط من سرم ب ی. _ا ری بده که گلوش گ

  داریام، پا  ی_چه خدمت گهید  میکن یخدمت م می ور دار   نی. _ماهم ا دیتو نخ ازدواج بود

 _چاکر داداش. دیباش
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 یلی. فرهاد، خهی_آره، پسر باحال ؟ی _تو بگو هنوز با اون پسر تپل دوست  دیپرس دیوح

 سختم بود. یلیخ کردی ل باهام نبود وباهام رفاقت نمآقاست. اگه اون از روز او 

اون   گهیندازن. هنوزم، همون اوضاع؟ _نه، د یبچه ها تو خدمت دستش م  یگفت ی_م

. اما، از  زاشتنیسر کارش م شی سر زبون  یوب شی کردم، به خاطر چاق ف ی براتون تعر لی اوا

بهش  یره هر چ. گناه دازارنیدور حال همشونوگرفتم کمتر سربه سرش م هی  یوقت

شر بودن   ی لیدوتا از بچه ها خ رفتن،یم  شازش ک  یهرچ  یخوراک  دادن،یخونواده اش م

دادم خالصه   هیبار مچشونو همون لحظه کش رفتن گرفتم وحساب کار رو دست بق هیو

مسئولمون    شیووجهه خودم پ  ارمیدرب یشر باز خو استم   ینم یول   میماجراها داشت

  ی. کلمانداختمشون ول کن نبود یتا به.... خوردن نم دیشناسی خراب کنم. وگرنه منو که م

وبرگشتم خونه. از اول خدمتم مامان هر بار   میدر واون در گپ زد نیاونروز با بچه ها از ا 

.  کردمیکه ورم م دادیخوشمزه به خوردم م یوغذاها  یخونه اونقدر تنقالت وخوراک  رفتمیم

  مایش ؟ ی خور یبرات غذا درست نم ره یمادرت بم ،یور مامان، رنگ به رخسار ندار_بخ

دختر جوون رو به خودش گرفته بود   هیگذروند وچهره  یرو داشت م ییاهم دوره راهنم 

 فهمه.  یشترمیرو ب رات ییآدم دور، تغ ی. وقت شهیمثه هم ،یوهمون طور خواستن 
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بهش کرد   یبابا نگاه ؟ی ستیمثه فرهاد نشه ول کن ن نمیو_مامان تا ا  دیخند  یم مایش

داشته    یتیقابل هیهمون آقا فرهاد  دیداره بدنش وشا  یکی زیف هیو_پدرجان، هر کس  

 نداشته باشه. یا  گهی شه که کس دبا

رو که خونه  ییوقتا  مای. شییدونم عسل بابا  یگفتم_م  ی_چشم باباجون، واسه شوخ

 دیراجع به مهش شدی. از بابا ومامان که روم نممیزدیوبا هم گپ م  شمیپ ومدی بودم م

چند   رنیبگ یعقد کردن قراربود عروس یکه، وقت یانی _در جردمواونم یپرس  مایبپرسم. از ش

عوض شد.  یگرفتن عروس یبرا  مش یچند روز تصم دبع دی_سع دونمیوقت بعد. _آره م

. زن عمو  یعروس یوماه عسلم همون جا باشن جا   هیکفش که برن ترک هیپاشو کرد تو 

اش بود.زن عمو  یوقانون یتونستن کنن؟ زن عقد یچه کار م ینبودن ول یهم راض  نایا

 که داشت وبه جا هم بود،  یباغرور ثی حد

 خته،یهمه برنامه ها بهم ر کهوینشه که  یزی آبرور  لی فک وفام یجلو نکه یخودش واسه ا  

. وگرفت واوناهم رفتن  شونیبرن سر زندگ  یرگشتن بعد، مهمونداد تا ب بیترت  یمهمون هی

دارن اما،   ی خوب ی.... خدا روشکر وضع مالن،طالیدارن خونه،ماش  یماه عسل واز همه چ

مشکل دارن. درست که   یجان؟ باهم کل مایش یو_اما چ  نی پاسرشو انداخت   یبا ناراحت
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  یم دیگفت _مهش ی. زن عمو به مامان مگریخون به ج یول دیرفته خونه سع یمدت کم

 مشکوکم. دیگه به سع

 

 وهشتم ست یب پارت

  یخودم گفت. _کار خوب ی. جلودمیناخواسته شن  ستمی فوضول ن یدون یخدا خودت م به

  یاصال کس  ادتهی ی. خودمن تو بچه گدهینرس یی به جا  یکس از فوضول چیه ،یکن یم

نداره، تو سنت کم بود  یب یاز بس فوضول بودم. _ع نهیبب ختمویخواست ر یدلش نم

 .ییایداداش دن نی وبهتر لی خورن تو فام یاونروزا. االن مهمه که همه به سرت قسم م

 معلوم که منو همه دوست دارن.  ادیدر م ایخواهر دن نیحرفا از دهن بهتر  نیا  ،ی_وقت

مهم  یلیخ  یواز کجا ول یدونم ک یسوخت. برام نم یلیخ دی. دلم واسه مهشی_پس چ

 بد از دستش دادم.  دمیفهم یشده بود. مخصوصا از وقت

رو  یچ یزندگ نیکه جورچ میخبریداره وما آدما از هر لحظه ب یچقدر باز  ا،یدن

 یم   تشونویآدم فیچه ساده وح  رن؟ی از آدما حق یبعض ده؟چقدری کجابرامون چ
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  یتموم رو تموم م مهیخدمت وکار نگشتم  یبرم  دیاونروز با یفروشن؟......... باز فردا 

 کردم. 

  یریم یوقت   ستین ی_دلم گرفته فرهاد_طور ؟ی_چرا دمق دی برگشتم وفرهاد پرس فرداش،

 طورم.    نی منم هم  ره،یگ یدلت م  ی گرد یوبرم

شده. _باشه، امشبم که  یگم چ ی_نه، دلم واسه خونه نگرفته. بعدا برات سر فرصت م

 . دادمیپست م دی چاره نداشتم وبا یام. ول یشانس، چه شب یبخشک ی. _ا یدار ینگهبان

 شیکارا بکنم. پ یبرگردم چ یکه وقت یفکر کردم وفکرم رو بردم به سمت یپست کل سر

 کنم.  دایکار پ یخوب یشرکت وجا  هیبخونم. تو  یرشته مهندس هیبرم،   یدانشگاه

خراب بود، بعدش جبران کردم    طنتامیمدت واسه ش  هیخوب بود ونمراتم هوشم  شهیهم

  دادمیگذروندم واجازه نم یووقت م  دادمیم دیممتاز بودم. به خودم وعده وع  شهیوهم

گذره، موفق   یخان، م نینبود. شاه ی. چاره ا شتریفکر ناراحت کننده آزارم بده از اون ب

 باشه وجفتت بشه.  نتظرت م  یکس هی ییجا  هی دی شا ،یشیم

 . شدی برام سخت م یلیخ ومدم،یکنار نم طی با اون شرا  اگه،
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خدمتم  انیبه پا  شتریدست فرمون گذروندم. چند روز ب نیرو با هم ندهیماه آ چند

به خونه خبر دادم که کم مونده تموم بشه اون دوران، مامان داشت   ینمونده بود. وقت

راحت که   الش یهم خ مایخود داشت. ش  یجا  وبابا هم که  یاز خوشحال  وردی بال در م

محل، چهار سال   یاطیپسر نرگس خانم خ منصور،وکنارشم. مامان گفت _  ندمیبیم  شتریب

خوره بهش. خدا رو   یاضافه خدمت م یه ره،ی در م یکنه، ه یکه مثال داره خدمت م

  نی فخر منه ا هیما ،یمن، درست وسربه راه خدمتشو تموم کرد. _پس چ نی شکر شاه

 پسر. 

 

 ونهم  ست یب پارت

  ی. _ما مشکنهیداره پسر! داره رکورد از خدمت در رفتن رو م ی_مامان، چه پشتکار 

 مادر. یکرد  دمیدلش خون بود، تو روسف چارهیمادرش ب یول میخند

م. باز برگشتم واونجا هم دل کندن از  رو دعوت کن لی وهمه فام  رمی برات جشن بگ دیبا

خوابش برده بود   ی. سر نگهباندیفرهاد سخت بود. به فاصله دو روز خدمتمون طول کش

. اونم به  میودو روز اضافه خدمت بهش خورده بود بهش آدرس دادم وشماره همو داشت

  حرفم یپا  ستادنیخونه بعد دو سال زحمت وا  بهجمع دوستام اضافه شد. روز برگشت 
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  هیداشتم. همون شب مامان از ذوقش برام  یکه به خودم داده بودم، حس سبک یوقول

رو کرد بهم و_انگار از  مایگرفته بود. ش رونی وشام از ب  کی داد وک بیترت یبزم اساس

  نیگرفتن ا   مدرک. مامان رو کرد بهش و_مادر جون از صد تا  یلیچه تحو ،یبرگشت ادی المپ

وسربلندم کرد. اسپند برام دود کرد وتو همون چند روز تا    دیارز  یم  شتریمن ب  یکارش برا

که  ییهابودن، از مدل  دهی اومدنم، دکور اتاقم رو عوض کرده بود چند لباس نو برام خر 

 خودم دوست داشتم.

فدات بشم، قربونت برم، چرا   یو_اله   دمیمن بود. دستشو بوس ینیکه نبود، فرشته زم مادر

هنوز قابل استفاده بود. _انشاهلل واسه درس   یقبل  لیمون وسا ه  ؟ید یزحمت کش نقدریا

همون دوران   یبرا  یاون کمد قبل ،یخوا  یم  شتریب یکتابا  یخوندن کمد بزرگتر، برا 

بود و زده بود به اتاقم.   دهی برام خر یهم چند تا پوستر فوتبال مایمدرسه خوب بود. ش 

  یم. اونشب خونواده، همه مهربونمورد عالقمو، عاشق، ورزش فوتبال بود   یکنایعکس باز 

  ادمیام   یزندگ  شهی برام خاطره خوش ساختن که تا هم یخودشون رو خرجم کردن وجور

  م،یهمه رو دعوت کن دیبا ه،بمونه. چند روز گذشت وکارتمم اومد. مامان گفت_حاال وقتش

 مادر.  انی گذاشتن روز جشن ب دنت،ی د ومدنی ن نیهم  یبرا میبهشون گفتم جشن دار
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  مایباشه. خب شما وش یدانشگاه وعروس یقبول  یبه بعد انشاهلل همش جشنا  ن یا از 

 . میکار دار یاز فردا گوش به فرمان من، کل گهیخانم د

  یچرا خوشحال ن،ی از فرداست شاه یو_مامان،سرباز   دیبا خنده ابروهاشو درهم کش مایش

خانم حاال شد پادگان؟   مایش  ن،یغز کرد بهش و_آفر نگاه پر م هیدونم. مامان  یمن نم

  نقدریاوضاع ا یوا  ی._ا دی. _منصور توهم؟ خودشم با ما خندمیو_چه عرض کن  دیبابا خند

 میمهمونا رو دعوت کن میوقت نداشت   شتریب گهیو دوروز د دخرابه؟ اونروز چهارشنبه بو

 .میکن دی وخر

  بایهم چند تا از دوستاش رو دعوت کرد وخاله ز   مایخودم دعوت کردم. ش دمیدومجیوح

مناسبات از    ایجشنا   یوعمه ها وعمو. هر بار برا  ز یکه گل سرسبد بودن وعز  ارمیمه  ییودا

رو داشت وبشور   ی. طبق معمول مامان استرس مهمونییخاله ودا  ومدنیاصفهان م

نه. فکرم بهم  دیمهش یخودشون ول انیم  نایگفت _عمو ا   یمکیبهم قا مایوبساب. ش

فکر   دی. شانایتونستم بپرسم از مامان ا یهوا نم  یب یاد؟؟ولیشده که نم یکه چ ختیر

مادرش وخودش به مامان فهموندن که    یزمان هیرو که   یکردم زشت باشه، اون دختر یم

  یکار دنی رسپ  یراغبن من دامادشو ن بشم، حاال برام مهم شده باشه. دوستام همش م

 بود.  دهیتدارک د یعروس  هینه؟ مامان در حد   ایدارم   یزیچ
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 ام  یس پارت

آوردن وشستن   ،ینیر یوش  وهیم  د یکردن کوچه، خر  ی. تو چراغوندمیکار کش یبچه ها کل از 

وقت فکر   هی  م،یقتیها، ما رف ینکن یستیوقت رودر وا   هیو_ دیخند یم   دیغذا. وح یگا ید

  ستم،یمن که آدم سو استفاده ن   ه؟یچه حرف نی ، بابا اراحت باش. _نه م،یکارگرت ینکن

ها، از    نیبود و گرفت روم. _بچه پرو رو بب دیدست مج  آب لنگیام ندارم.  ش یتوقع

 .ادی آقا ولفظم م شات یصبح تا حاال کمرمون رگ به رگ شد از خورده فرما 

هم سن وسالم بود. اشکان که   شونیکی عمو هام هر کدوم ازم بزرگتر بودن وفقط  پسر

  بایبود. خاله ز  لی خوندن درس واسه دانشگاه واز اولم بچه زرنگ فام یسرگرم بود برا

برخالف مامان   بای . خاله ز دمی رسی م  ینود قهیدق  شه،یهم  الشونیبا عهد وع اریمه  ییودا

که به ما ناهار   یاون ساعت م،یرفت  یر وقت خونشون مام خونسرد. ه  یلیخونسرد بود، خ

 مامان شامشم آماده بود.  داد،یم

 .ینیبی م یرو، دور کند دار لمیف  هی یکرد  یکرد که احساس م  یآهسته کار م  اونقدر
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  یروز موند به مهمون هیخونگرم ومهمون نواز بودن.  یلیهم خودش وهم شوهرش خ اما

 .هیاش چ یاصل لیدل اد،ی نم دیکه چرا مهش دم ی ترک  یم یوهمچنان داشتم از فوضول

واز  وردم ی گفت، به شوهرش مشکوکه. باالخره طاقت ن میزد یحرف م مایآخر که با ش دفعه

_نه، مادر  ن؟یرو از قلم ننداخت یکس گه؟ی د ی_مامان، همه رو دعوت کرد   دمیمامان پرس

به  کدفعهیشد   ی_چطور مگه؟ چ  د؟یرو که دعوت کرد  دیوآقا سع دیجون. _مامان، مهش

خوره   یوقت به شوهرش برم   هی یاگه دعوتشون نکن مگفت ،یچی_ه  ؟ی اونا افتاد ادی

مادر   یخواستم. _ا  یم  لیدل  یول  انی دونستم نم  ی. مزنهیمن م  یوغرشو سر دختر عمو

جهت دختر جواهرمون رو   یوب خودیدختر دسته گل مشکل داره. ب یجان، دعوت کردم ول 

  هی میکرد  یم   ربودکه فک  یمار خوش خط وخال نیمرد استغفراهلل...  همچ   هیدست  میداد

.خجالت  ی دهستی_نه مادر،خوب که به فکر مهشان؟ی. _پس نمدیفرشته است واسه مهش

 که حاال نگرانشم. دمیکش

  کیاومدن. آشپز نزد   اریمه ییودا   بای خاله ز  ی. روز مهموناون چه که بد بود گهی بود د شده

 شب مرتب کنه. یظهر اومد تا کارا رو بر ا 

  یرو مامان به اصرار نگه داشت. م دیووح دی . مجمیکرده بود یگوسفند قربون صبحم

دوستات برن ها، از  ی_مادر جان نزاریول انیخواستن برن تا شب با خونواده هاشون ب
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خوراک    هیجگر تازه گوسفند وبه همراه دل وقلوه  ؟ یبچه ها ند  نی صبح کار نموند به ا 

بابا از صبح زود آورده بود  زموی. عز میخوردن ومخلفات خورد  یوبا نون تازه وسبز  میکرد

  یعروس  هیخونه. آشپزم چلو گوشت بار گذاشت وبرنجا و کمک کردن وآبکش کردن. قد  

  یما هم جشن خدمت م یام شد، کاش برا  یگفت_حسود دیرم خرج کردن مجپدروماد

 یعلک می بود_مغز خر خورده  میکن یما اونور خدمت م  دیگفت یگرفتن. گفتم _شما که م

  دمیداره نه؟من که د یفیخوش به حالت چه ک م،یکرد  دو سال رو واسه خودمون سخت 

 پز بده.  یتو حسرتن حاال پز نده، ک

 

 کم یو  یس پارت

خاطرات مال خدمت.   نیگه نصف عمرت بر فناست بهتر یم  یبپرس یواهلل، از هر ک آره

.  رهیگ یبل م عی گفت سر  ششیپ یزیچ هی شهینم  د،یمج نیجنبه رو بب یگفت _ب  دیوح

شما من رو   شهیو_هم  دمینکن. خند ادی داغشو که ز  از یپ یه میما تو کف  یدی داداش، د

  هیبود. بگو بخند، بزن وبکوب، هد یچه شب ونشب،بارم من شما رو. ا  نیا  دیگرفت یکار م

سر سفره نشسته بود  یکه هر کس برام آورده بود. در جمع اقوام وبابا که با، سربلند  ییها

 کرد.  یم  فیوبا آب وتاب ازم تعر 
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  ی. وقتنیاومده بود. ساده ومت  رشی گ ینامزدش رو آورده بود وانصافا دختر خوب دیوح

اومده   رتی گ ینیکرد _چه عروس خوب ومت  یم  فی دتعریهمسروح یاز خانممادرم  

کنه.   یخواهر، مادرش در جواب گفت _خدارو شکر، در وتخته رو خدا خوب باهم چفت م

  نیراه بود وآهسته وآقا تو محل همچ هآقا وسرب دمیوح یاز بس تو محل ودوره جوون

هر دو خنده گرفتمونو   م،یکه روبه روش نشسته بود  دمیاومده. من ومج رشیگ یخانم

  میدهنمون گرفت  یدستمو نو جلو  دویوخودش فهم  یبود  یکه چه دسته گل قیعم ینگاه

. میش الیخ یوجون من زد که ب  دیدستشو کش  دمی. وحمیخند یم  میدار  نهینب یتا کس

رو   ییآقا  کردن یدونست تا قبل به سنگ، خوردن سرشون چه کارا م ی مادرش نم  چارهیب

که ما    یاون محل چارهیکردن. ب یم  فی طور از ما تعر  نیخدا نزاشتن. مامانا هم نیزم

بزرگتر بود. بابا چشم  ی. تو جمع کلمیدیخند یوم  میکرد یوپچ پچ م  میآقاهاش بود

 . میدیدهنامونو کش پیوابرو اومد بهم که بسه. چشامو به هم زدم وز 

بعد شام   ینیری وش وهیتموم شد . م یک میدیاونقدر خوش گذشت که نفهم  اونشب

دلش واسه مامان سوخت با   یخواستن برن ول  یهم م  نایدادن کادوها. خالم ا لی وتحو 

جان، هم تو   بایاون همه کار وخواست فرداش کمک کنن بعد برن که مامان گفت _نه ز 

 دیخند  ییبره شرکت. دا دی با اری مهوهم  رهیوشوهرت سرکار م یدار  ی بچه مدرسه ا
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کرده. خاله    شمیری گردگ هیصبح بشه، هان  ازدهیجان، تا صبح زود تو که ده،  بای ز  نیو_بر 

  ییکنه دا ی م یدونست شوخ  یهم با جنبه بود وم یلیخ شی ومهربون یعالوه بر خونگرم

ه  یعامل   ریمد  یی. دا دنیرس یشدن وصبح به کاراشون م  یباهاش. همون آخر شب راه

واجب بود. از کادوها بگم که مثال    یول یقی دقا یبرا  یشرکت بود وحتما حضورش حت

 ش،یپ  یشد. مردم چ لیتکم مایجهاز ش یزا یاز خورده ر  یمیمن آورده بودن، ن یبرا 

  ییگرفته بودن؟!فقط دا  ینی وبلور جات وچ یخور وهیخودشون فکرکردن که، استکان وم

  یکه برا  یی زا ی جان، اگه تو چ  ییرو شونه ام و_دا   زد ییعموم پول دادن. دا د،یوپدر مهش

خونواده    شیوقت پ  هیخنده. _ ریز  میپول بخر وهمه زد نیکمه با ا  ی زیجهازت آوردن چ

ومقر   می. باز ما موند شهی م رتونیجان، بسه د اری. بابا گفت_مهیاریشوهرت کم ن

رو خدا   ؟باباحال داشت از صبح با مامان کار کنه  یک می. بدبخت شدهیهان یفرمانده

  یآسفالت اساس هیبار مصرف باشه وگرنه  ه یبده که حداقل اصرار کرد ظرفا   رشیخ

  یگرفت. قربون دستا  یکارمندساده بود واون روز واسه کمک مرخص هی. بابا میشدی م

ما کرد.   یتونست بنابر وسعش برا  یبرامون کم نزاشت. هر کار یچیزحمت کشش که ه 

  یوقت م  مهیکار ن هیدنبال   دی. با میمتوسط، اما سرشار از مهر به هم داشت یزندگ هی

چند روز بعد با بابا   نیهم  ی. برا ارهیبهشون فشار ن لممیتحص ی ها  نهیگشتم تا هز

گفت_مگه من مردم؟ خرج    یشدن وبابا م یتو سرمه. قانع نم یصحبت کردم وگفتم چ
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. مامانم گفت _چند  شهتار مو از سرت کم ب هی. _خدا نکنه، دمیهر طور شده م التتمیتحص

رو بدم. _مادرم، دورت بگردم با اون چند   لتیفروشم تا خرج تحص  یطال دارم م کهیت

  ستم ی خودم با ی. خودم دوست دارم رو پا یهمه مشکالت رو حل کن  یخوا  یطال م کهیت

. شهیم  یچ مینیبخرم با پول خودم. مگه کار بد؟ _نه پسرم، حاال بب هیتون هد ومن برا 

قهر برداشتم ورفتم تو اتاقم.   پی خونم وتر یاصال درسم نم دیاگه اجازه ند  ا_بابا به خد

 .دادیکار جواب م نیا  شهیهم

 

 ودوم   یس پارت

تونست   یغصه نخوره. بابا هم که نم  زدردونشیتا عز ومدیکوتاه م شهی دلرحم، هم مامان

 مامان رو نداشت.  ی. اصال دل ناراحتومدی مامان مقاومت کنه از حرفش کوتاه م  یجلو

  یم یپارت  ای  ،یکنن. ول دایوقت پ  مهیمن کار ن ی به چند تا از دوستاش سپرد برا بابا،

  یخوردم، حت یکار. به در بسته م ای در خور اون رشته  الت یتحص ایسابقه کار،   ایخواستن  

  س،یتدر دمیرس جهینت نیفکر کردم تا به ا ینبود. کل یبودن ول یشدم به آبدارچ یراض

 مسلط بودم.   یلیرو زبان خ یبدک نبود ول ممی اضی بود ور وبکنم. زبانمم خ یخصوص
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 کردم.   دایزود چند تا شاگرد پ یلیودوستاش خ  مای چاپ کردم وبه کمک ش یآگه

 کردم. یپول جمع م دیمخارج دانشگاه با  یبدک نبود وبرا پولش

به درس  دم یارزش داشت. از همون موقع چسب  یلیبود واون پوال برام خ کهیآب بار  هی

درست  رونیرفتم ونه ب یم یوکالس گذاشتن. شبانه روزم رو پر کردم ونه مهمون

 رون،یاهاشون برم بخواستن ب ی. هر بار مخبربودمیام از بچه ها ب ی . چند وقتیوحساب

 کردن.  یدرکم م یلیرفتنم. خونواده ام خ ینم

. بعد اون همه درس دیمنوال گذشت. موعد دادن امتحان کنکور رس نی چند ماه به هم

رو   دادی وآرامش که بهم م رش یخ یبه دست وپدرم دعا  ح یخوندن وتالش. مادرم تسب

 بدرقه راهم کردن.

مشخص شدن تالشم بود،  یبود که برا  ینها کارباهمه دلهره ها واضطراباش. صبر ت رفتم

  یاز تالشم برا  یدرس خونده بودم وبا وجود آموزش به شاگردام ول  شتریالزم داشتم. ب

به نظر خودم   انه؟ی  شمیقبول م نمیدرس خوندن کم نکرده بودم. منتظر جواب بودم که بب

. خودمو سرگرم کردم وبه دلهر هام غلبه کردم تا از بار  بودماکثر تست ها رو درست زده 

 استرسم کم بشه.
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  یاومد کارت عروس  دیوداد وح ری روز تو همون گ هیگذشت و  یم یرو روال عاد  یزندگ

 داشتم. از یشاد ن  یحال وهوا  هیبود، واقعا به  یخبر خوب  یلیاش رو بده. خ

  هیواون وسط مسطا و دی کن لطف  دنیاگه کتاب ودفتراتون اجازه م  دس،یارشم ی_آقا 

 قم،ی. خنده ام گرفت و_چرا که نه رفدیمارو مهمون کن  یترکوندن مجلس ،یقر ،یکمک

داشتم. _ما که   از یحال شاد ن نی به ا  تونه،ی استرس من عروس یروزا  نی خوب شد االن تو ا 

. _چقدر برات خوشحالم، دیکتابا گم شد ی ال ما. شمیدر خدمتت هست یدر شاد شهیهم

ومرد   یکن  یزندگ یبا خانمت به خوب شهیهم دوارم،یخودمه. ام یداداش تن یعروسانگار 

 .تی.تورو خدا بچسب به زندگ یباش شیزندگ

 

 وسوم   یس پارت

. _چه خوب شد  گهی د یکینشد  نیکه هر وقت ا  ست یهامون ن یمثه دوست یزندگ گه،ید

  ،یببرم. _نه هنوز آدم نشد ضی قبل از ازدواج ف ن،یمن اومدم از محضرتون پرفسور شاه

 رو تو کار کنه. شتریبه زن داداش بگم ب دیبا
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شده؟ _مگه خبر   ی. _باز چمی رو دست بنداز  دیمج  کمی  میحرفا رو، پاشو بر  نی_ول کن ا

راعت کرد به مادرش بگه. اون که  ج کال،ی. _باری! _آقا رفته خواستگار؟ی_از چ؟یندار

روش نشده به مادرش بگه من   ی. چجوردادیام نبود، همه رو درسته قورت م یخجالت

فرق داره، بعدشم مادرش تو خونه داشته واسه    یچتو خونه همه  ن، یشاه یموندم. _ا 

بود مادر دخترتو دور   دهیفهم دیها حرف شده، مج هیواز همسا  زدهیدوستش، حرف م

گفته   شه، یخبر رد وبدل م  شتریتو کوچه که از اجالس سران ممالک بزرگ ب  ،ی  ایهم

پز، چشم کور   کهکرده بود  فی چنان با آب وتابم تعر  ره،ی وم  ادیدخترم  خواستگار م ی_برا 

انگار   ادیدخترش خواستگار ب   یبرا  یهر ک  یشوهر یب یال یواو   نیبه همه بده. تو ا یکن

که شصتش خبردار   دمیکنه. مج یم  گهید ی وتو چشم خانما  دهیرس یفتح وفتوحاتبه 

شد جواب دختر؟   ی. _پس آقا با تلنگر رفت جلو _چه جورم. _چشهیم  ریداره د شهیم

  دیگذاشتن آقا مج  شیخوشش اومده بوده ومنتظر پاپ دیمج  ز _شانسش زد ودختر هم ا

هر بار پشت    دیاست. _بد نشو، مج چارهیم مثال مرد سوار براسب دختر ب  دیما بود. مج

گفت؟ _موقع رفتن   یم  ایکنه. اونوقت تو..... _جون من؟ _چ یم   فیسرت ازت تعر 

ما دامادشون بشه،    دیکرد گفت _از خداشون باشه، وح یم  فیتعر ،یتو وقت  یخواستگار

داره. _نه از    یوذات پاک  هیما  یشت ول شرو شور دا  هیمرد زندگ  دی. وحی بامرام نیبچه به ا

_برو بابا اصال   یزنی ها مثه بابا بزرگا حرف م ی چند مدت دم پر ما نبود ،یدست رفت
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. دیوخند یخواستم، ترش کن یرو م نیبا شماها حرف زد _هم یدو کلوم جد  شهینم

تا عقب   دونی م ونی م ید یپر ع ی خان. _سر  دیمج د یتازه داماد جد شی پ می_مسخره. رفت

از حسادت غم  دادنیم  گهید  یوگرنه االن اگه دختر رو به کس ،یگفت ی _ا گه؟ید ینمون

خواستن، خواستمش. _خدا روشکر ما درس  دهیبه د دمش،ید یگرفتم. از وقت یباد م

 . دی. االنم که مدرک ازدواج رو گرفتد یمحل یبان دهیشما استاد د م،یخون یم

  فی حنابندون، شما دونفر از غروب که نه، از ظهر تشر یا تاالر ها. اما بر  ی_بچه ها، عروس

رو جز خونواده تو   یما کس  شهی. _ رومون نمدیمن هست  ژهیو  ی. مهمونا دی شیفرما م

  ییوقابلمه وچراغا که آشنا  گید  د،یدار اری هستن. _اخت ای . حنابندون هم خودمیشناسینم

  وهی. برامون آبمامیخدمتت در ب انیجان از خجالت روز پا  نیهخوام، شا یخواد. م ینم

فکر   یگفت _هر چ  دیتو گلوم. مج  دیحرفاش پر دن یخوردم وباشن یآورده بود داشتم م 

دادم.   ادی رو خودم بهت  چوندنیپ یمن، الفبا   زی. _عز یمهمون  میکنم ما اونروز قرار بر یم

  یچی. _هدهیبد در خونتون خواب ر،. جناب شتارمتونی کت بسته م  دی این د،یکور خوند

اون   دیکن ی نام گذار دیکن یوحال م دی دوست دار ی _هر چ  ه؟یاردوگاه کار اجبار  گه،یپس د

بود. روز حنابندون رو نشد  دیوح یهفته بعد، عروس  هیروز وحال فرخنده رو. درست 

 کیدونه. ش یاز ما در آورد که خدا م ینکرد وچنان لج یوخالص. خودشم نامرد  میچیبپ
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کنه. ما ودوتا از پسر عمو   ی بهش نگه کار یاز همون ظهر آماده شد که کس  یومجلس

  هی یاومد وه یو..... م  میارکستر آورد  م،یکرد یچراغون م،یرو آماده کرد گایوعمه هاش د

که دامادم  . منم دی دیم  لمیتحو یامشب چ نمیبب د،یکار کن زی رفت. _تم یم دادیم یحرص

. پسر عموش لجش گرفت و_اشکال نداره تا  شهینم  پی ت نیبا ا  ،کردم یوگرنه کمکتون م

زد تو پرش. سرخ   میکرد  یف یکمک. ما چه ک ایب  اریمونده برو لباسات رو در ب یلیشب خ

صداش نکرد وجنس خراب    ی. کسامیشد، بد خورد تو برجکش. _باشه، االن م دیوسف

آقا رو در رفت.  مینیبینم گهی د شناسمیجنس خرابو من م نی. رضا گفت _اادیرفت که ب

خونه   میبردن حنا بر یوبرا  می. قراربود خونه اونا شام بخور چوندیپ یم  ادی از اولم ز   دیوح

وشامم ما پخش  یاز خستگ میمثه جنازه شد  دی عروس. خونه عروس دور نبود ومنو مج

  ستین یواسه خوش  یعروس  برنیگن خرو م یم  می. از قد شدیکمرمون راست نم میکرد

وهمون اوالش    میرفتار کرد. تا آخر مراسم نمود چارهیهمون خر ب نیبا ما ع ،یواسه بار بر

.  رونیب میزد  عی وسر  ادیکه به چشمش ب میداد یقر   هی. فقط رونیب م یاز خونه عروس زد 

 .میتا فرداش رو پا باش می استراحت الزم بود 

 

 وچهارم   یس پارت
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 .میدیوخواب   میدیرس یک می د ینفهم یخستگ از 

از   یخوا  ینم شه،یمادر پاشو داره لنگ ظهر م ن،ی شدم_شاه داریمامان ب  یبا صدا  صبح

. _باشه، پس زود نی پا امیبخوابم، خودم م گهید  کمی_مامان خسته ام    ؟یجات بلند بش

دعوت   دیبلند شدم وخونواده من ومج یمادر. _چشم. اونروز با هزار زور وخستگ ایب

  یاز بچه محال، فقط ما رو دعوت کرد. وقت میبوداش  یمیصم یبودن. ما چون دوستا 

خدمتت از   انیاونروز که تو پا  ن؟ یآقا شاه هیو_چ  دیمامان خند نا،ی مامان ا  شیرفتم پ

. یشد یفکر پس دادن کارت هم م دیبا یدیخند ی وم  ید یدنشون کار کشاونا به حد له ش

کمرم، رگ به رگ   یبارم رمضون. _ا  هیشعبون، شهی بابا گفت _هم دنی وبابا هم خند  مایش

داغونتر   دی . بلند بشم به اون مجیا  نهیگرفت، ک یچه انتقام  دیشده، خدا خفه ات کنه وح

با جناب خان   شگاهی از دم آرا دیزنده است؟! امشب ما با  نمیبزنم، بب یزنگ هیاز خودم  

طور.   نی وبابا هم هم مایوش دی خند ی. مادرم ممی جناب آقا یوساقدوشا   موی ساالر باش

دهنم؟ خوردم باالخره چند لقمه   ا یدونستم بزارم تو چشمم   ینم یرو از خستگ نهصبحو

  رونیشکنجه اومده بود ب ریز له شده تماس گرفتم وانگار از  ی آقا د یرو وبعد با مج یا

منو بخور، ساعت رو نگاه   ای_اوه، اوه چته؟ ب ؟ی_بله، خواب بودم ها، چه خبره کله سحر 

شد؟ جون تو فکر کردم   ازده ی ساعت  یبابا ک  یصبر کردم تا جواب داد _ا  کمی  ؟ی کرد
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ش  دو  میشدم. بلند شو، کارات رو بکن بر  داریست. _منم از تو بدترم، تازه ب   نایهفت ا 

. امروز شرش کنده  بشه از جمع  خودیب دیوح نیا   یبه کارا میدنبالت بچسب امیوب  میریبگ

چقدر به خونش تشنه   بفهمهاگه   چارهیوب دیخند دی مجردا، بلکه خانمش آدمش کنه. مج

اشک   دی د یتو خونه، مادرم وقت دمیوپوش می..... هر دو کت وشلوار ست گرفته بودمیا

  ی ک رنت؟ی ما، با داما اشتباه نگ  میدار یشوق تو چشاش حلقه زد و_ماشاهلل، چه شازده ا

 یمین ایگفت_مصرف اسپند دن مایباشه نوبت تو بشه؟ دورت بگردم وبازاسپند دود کرد ش

  دمیانداختم وفهم  ریبشه منم عروس دار بشم؟ سرمو ز  یدست مامان. بابا گفت_ک اش

 بیدختر خوب ونج هی. تو دلم آرزو لکردم کاش ومدهیروس نچقدر چشم انتظار داره ع 

االن    ست؟ی_مادر زود ن میکار دار  یکل دیمج ش،ی پ رمی . _من مادیب  رمیوخونواده دار گ

 میوخودشم ن شگاهیببره آرا دی عروسو ساعت سه با  ستیتازه سر ظهرکه. _نه مامان، زود ن

  یچ هی دی . ناهارم با مجمیکنارش باش نایوا   یلمبرداریتو ف دی ساعت بعد وقت گرفته ما با

 دور سرت بگردم. ی. _چشم، اله دیرو بدون هاتونی. _باشه، قدر دوستمیخور یم

 ی. روز وشب خوبزمهی دوست عز یها خوشحال بودم، شب عروس یهمه حرفا وخستگ با

نزاشت   یکمک  چیحد وسعش گرفته بود وما هم از هتاالر خوب در  هیدر انتظارمو ن بود. 

  دی. وحمیکن غیدر میتونست  ینم مم،یخواست یکه م  دیرسمو نو کش یجور م،یکن غیدر
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کنن تا   ی زندگ دیوح یخونه پدر یباال  قهطب  یبودن مدت دهیوخانمش، به توافق رس

 .فتهیرو روال ب کمیکاروبارشون  

 نظر افتاده بود تو خمره عسل.  نی بود واز ا یدختر خوب وقانع همسرش

 

 وپنجم  یس پارت

  نایا دیخونه مج میمنتظرم سر ساعت، ما موند  د ی ای وب دیبهمون بگه حاضر ش دیوح تا

مزه   ،یپختدست  چیوه  ییجا چیوبهمون داد. انصافا که ه  دیوناهار مادرش زحمت کش

  میرو کرد  دیوح بتیغ مو ی نشست کمیو  می. خورددهیپخت مادر  خود آدمو نمدست 

  دیجلو در. _چشم خان ساالر. با وح رممنتظ   دی ای زنگ زد وگفت ب دی . وحمید یوخند

محل خودمون که   یسلمون م یمحل وخودشم برد   کی نزد شگاهی وعروس رو برد آرا میرفت

مو وصورت ما رو هم حساب کرد ومبارکه،    شیگرفتنمون وآرا یلیآشنا هم بود وچه تحو

  شگاهی وآرا   دیکه تو اونجا بودن. اونروز دوش به دوش وح ییمبارکه از طرف همه کسا 

از رقص،   یوتو عروس م ی. شب قبل، از کار کمردرد گرفتیوتاالر وبزن وبرقص وخوش

واحترام که به ما وخونواده ما   یمی بود ومراسم خوب، ساده، صم ییشور وغوغا  ادوچهیز 

  یم  لشونیفام یومرتب. پسرا   زیدر حد وسعشون وتر وتم ینیریش وه ی گذاشتن. شام، م
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وقت بود فقط تا در خونه  ر ید یوبرقصن ول  زننوب  ابونایخواستن دور، دور کنن تو خ

  دیگفت_زشته آخر شب، شا دیتو کوچه. پدر وح کمی کارا رو کردن و نیعروس وداماد ا 

وگرنه معلوم   نهیبب ریحامله باشه ازسر وصدا حول کنه. خ یزن ایداشته باشه  ضی مر  یکس

 . میخورد یم هینبود چقدر فحش از بق

تا آخر با   دمیاز همون تاالر برگشتن ومن ومج یعنیزود تر از ما برگشتن خونه  نایا  مامان

ازدواج.    یبرا  کردی داشت کاراشو م دمیسر وسامون گرفت. مج . دوستمونممیبود دیوح

  انیجواب کنکور. چند وقت گذشت وانتظار به پا یکوچه. منتظر برا  هیمن موندم اندر خم  

نرفتنا، خوندن، تالشم   یمهمون  ،یشدم. جواب تمام شب نخواب ولوجواب اومد وقب  دیرس

  شدیعمران سازه قبول شدم. باورم نم یدر رشته مهندس یهمه رو گرفتم. با نمره برتروعال

هم بود    ی. از همه مهمتر دولتفی شر یبند نبودم. اونم کجا، دانشگاه صنعت نیزم یورو 

 معروف بود.  رانی(ا ی ت یبود وبه مرکز )ام، آ رانیا  ی هادانشگاه  نیواز بهتر 

  یکه مدال طال ییها واونها یدور نبود. اکثرا رتبه برتر یلیبود به خونمون وخ کمینزد

راحت شد   یکم المی. خشدنی رو داشتن بر اساس رتبه تو اون دانشگاه ثبت نام م ادی المپ

بود.   یهاش کمتر بود. خونه رو بگم که غرق در شاد نهیبود که از دانشگاه آزاد وهز یهرچ

رو خبر   ای دن رسهی م  ییکنه وجا یم  یکار هیتا بچه اشون   شهیهم لمامانا که طبق معمو 
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بود.   راز ی رو که خبر نکرد خاجه حافظ ش یتو دستش وتنها کس یکنن، مادر منم گوش یم

 داد. کایوشام رو به نزد ینیر یش هیخواستن ومامان قول   یم ینیر یهمه ش

 زاشتن.  یدادم. اونا همش سربه سرم م ینیر یجداگانه ش دمیووح  دیمج به

 

 وششم   یس پارت

ها.   میماهست یمهندس جان عمله، بنا خواست ؟ی ساز ی _آقا مهندس، واسه ماهم خونه م

چه  د،ی وح ینیب یگفت _م  دی. مجدیگرانقدر بنده هست دی کنم، شما اسات ی_خواهش م

.  یریوخودتو بگ  یریدکتر مهندس رو نگ پی از حاال تر زنه؟یلفظ قلم از حاال داره حرف م

وباحال.   یخاک  م،یرو دوست دار نی آقا شاه نیما هم  ول،ی _ا . الیخ یب  ه؟یچه حرف نی _ا

خوب   ی افتاده بودم وپشت سر هم، خبرا  یخدا رو صدها هزار بار شکر که تو راه درست

 بر وقف مراد همه باشه. شهیهم ی. کاش، زندگدمیشنی م

  زم،یعز  ،ینخوره. ول یکس ی به پا یجفا کار یوسنگ خارا  یعدالت یوقتم سنگ ب چیه

  هیروز غمه و هی  یگفت _زندگ  یپر معناش م ی جمله رو کنار همه جمله ها نی ا  ادیم  ادمی

عاقالنه داشته باشه    ریمدل جنبه وتدب هیوتو غمها،   های خودشو تو شاد  کهی. اونیروز شاد
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داره که عقل   ایاونقدر باز  یحق بود. زندگ شهیهم  ونفسشگفت   یبرنده است. راست م

 . رسهیهش، نمبشر از اول تا دم مرگم ب

  یم یتو هر محفل ی کرد، با غرور وشاد اده یابر آرزوهاش پ  یبابا رو از رو  شدیمگه م گهید

  یبخواد وبرا  ری همه خ یبچه ها  یمن. خدا برا  یسرافراز   هیگفت، پسرم آقا مهندس وما 

هم   یطور. دانشجو شده بودم وسرم به درس، گرم بود. هراز گاه نی ما هم هم  نیشاه

رو که با زحمت،  یخودم باشه. قدر پول بیبوددستم تو ج دهوبهم مزه دا گرفتمی شاگرد م

قرون به قرون هر   یکردم بابا برا  یدرک م شتریدونستم وب یم  شتریرو ب وردمی خودم در م

 . دهیچقدر زحمت کش یپول

رو برام رقم زد. اما،  دیجد یزندگ  هیهمه وهمه  ،یاز زندگ  ید یدانشگاه، فصل جد درس،

 رو برام رقم زده.  ییبا یفراز ونش یچه نشسته بودم که زندگ

 یوسط همه افکار وآرزوهات. نارنجک، ب  وفتهینارنجک، م  هیحالت    نی تو بهتر شه،یهم

از سر   ،یتون یم ،یونباز   یاریواگه شانس ب ی که ساخته بود  یترکه، قصر ی. میعدل

  ندهیام وآ  یبشم، تا زندگ یخودم کس یخوندم تا برا  یرو.درس م زیدوباره همه چ یریبگ

  دهیکه برام تدارک د یزمونه ا یبه خونمون وتو باز  دبو کیبشه. دانشگاه نزد  نی ام تام

که   یام بود. روز اول یبخش زندگ نیوجذابتر  نی بخش درس خوندن بهتر  نیشده بود ا 
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بود. همه تازه وارد با همه آمال وآرزو   نیر یخوب وش یلیخ ادمه،ی رفتم دانشگاه رو خوب

هدف    هیو  میشناخت. باهم، هم کالس شد  یرو نم  یکس ،یهاشون، دختر وپسر وکس

 مشترک رو 

  یسر کالسمون بود که اگه خودتم نم  یخوب وبعضا خوشگل ی. چه دخترا میکرد  یم دنبال

 . کردنیم یبرات چشم نواز  یخواست

سوال   ر یوجهه خودم رو از اول ز   دیونبا دمی کش یخط قرمز دور چشم ناپاک  هی  یول

 نگاشون کنم. یخواهر ی. در نظرم اومد جا بردمی م

نکنم که از درس خوندن   ک ی رو به خودم نزد ی کس  ای  یزیخودم عهد کرده بودم، چ با

از   یکیبودم. با،   دهیسخت رس گاهی بشم. به اون جا هیحاش ریدرگ نکهیا  ای . فتمیعقب ب

بود دوست شدم. اومد جلو وسر حرف رو باز کرد   ثم یخونگرم وبامرام که اسمش م یپسرا 

  یوحرف زدن با چه کس  ییوافتخار آشنا  میکالس ه یسر    م. فعال که با هثممی_سالم، من م

  یخشک وب یاز جاها  می. _دوست دارم باهم رفاقت کننمیرو دارم؟ . _سالم، منم شاه

طورم _ها، حاال شد داشتم از لفظ قلم   نی. _دمت گرم داداش، منم همادیروح بدم م

  هیاونم  داشت، ی. تکه کالم باحالمینقطه مشترک دار  هی. پس شدمیحرف زدن خفه م

وتو دانشگاه، با مدرسه فرق داره. نه   میبگو، بود. همه مرتب سر جامون نشست یچ
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ساکت. ماهم اون بچه ها    س،یبگه، ح یکه ه  ینه مامور انتظامات، نه معلم ،یمبصر

  یتر نیجو، آرومتر ومت  نیهم ی. برا میوبزرگتر شده بود  میگذشته نبود یونوجوونا 

 .میداشت

 

 وهفتم   یس پارت

. مخصوصا سر کنفرانس دادنا  کردنیاز بچه ها با هم کل کل م یوقتا، بعض  یبعض فقط

از   یدخترا بودن. که البته تعداد کم گرفتن،یمورد آزار قرار م  شتریکه ب ییونظر دادنا. اونا

انداختم. آخ که اگه، قسم نخورده بودم شرارت نکنم،  یمثال بامزه باهاشون کل م  یپسرا 

 گرفتم که تا دم در خونشون پابرهنه برن. یبامزه م ونیاز آقا   یحال هی

که فکر   ی از دخترا افتاد که منو مجذوب خودش کرد. من یکیچشمم به  لی همون اوا از 

  بایتونه خونه دلمو باز صاحب بشه تو اون دوران. دختر جذاب وز  ینم یکس کردمیم

مخشو بزنن،   رفتنی رو که م  ی نگاه ازش بودن وهرراه مین هیکه همه در انتظار  یومغرور

  یبود که بدست آوردنش آرزو  یدختر سفت وسخت ،کردم یحال م یلی . خشدیبن بست م

از   یسر  هیکرد. اصال  یوهمه روکنف م دادیا نمبه حرفا ومتلک یتیاهم  چیبود. ه ایلیخ

جانانه بدن.چه   یکادو  هیبهش  هیکرده بودن که هر کدوم مخشو زد بق یپسرا شرط بند 
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  یولباسا  پی ت هی ادرس بود. هر بار ب  یبا اومدنش به پا کرد وخودشم حواسش پ ییغوغا

 . کلیوبلند، خوش تراش وخوش ه ک ی . بارومدی مارک م

تا حاال خب  یودر گوشم گفت_کس  نمشیبیم  یوقت زنهی چشام دو، دو م دیفهم ثمیم

خوبه،   یلیکه خ نیخاردار دورشه. _ا میخانمه بشه. انگار س ایدن ن یا  ک ینتونسته نزد 

 ثمی_م اد؟ی بگو؟ پس خوشت م یچ هی. _ا، ادیمحکم وبا عفت خوشم م یاز دخترا  یلیخ

  هیبود وبانمک خالص و  یگفتم فقط. آبادان ظرمواز آب گل آلود، ن یر یگی اد ماهجان است 

 یلیجنوب دارن خونگرم وبامرام بودنشونه. خ  یکه اهال یمهم ودوست داشتن یژگی و

 رو رفاقتشون حساب کرد.  شهیم

از طبقه ثروتمند بود وراحت    ای. دنرمی خان بگ ثمی م  شیخودمو پ یکردم جلو یسع گهید

مجرب   د یبه خاطر اسات یدانشگاه آزاد درس بخونه ول ای تونست تو خارج از کشور  یم

باال به دانشگاه ما اومده بود. خاطرات بد کمند که پولدار بود واز معرفت   یورتبه دانشگاه

بار   هیرم.مرام انداخت تو س  ی نسبت به ثروتمندا کمند ب یبد یا یفوب هیزنده شد.  ر،یفق

 وانت خوندم )در اوج قدرت، انسان باش(.   هیجا پشت   هی

بود که به خاطر کار پدرش به تهران   یمثه ما از طبقه متوسط بود وچند وقت ثمم،یم

دانشگاه خونه   کی نزد نجایاز خودشون داشتن وا  یتو آبادان خونه زندگ یاومده بودن ول
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گرفت وتند، تند به  یاونقدر زبل بود که هر کالس رو دست م ایرهن کامل کرده بودن. دن

بار همزمان با   هیکردن.   یاز دخترا بهش حسادت م یلی.خدادیجواب م دیسواالت اسات

اجازه داد نغمه  ایاومدن جواب بدن که استاد به دن مونی هم دانشگاه ینغمه مراد 

  هی ای. دندی بپرس شونیجواب بدن وشما از ا  شونیا شه،یکه نم شه یگفت_استاد هم

سرجاش. اون خانمم  یآروم ومنطق یلی. نشست خدی بفرما زم،یبهش کرد و_عز ینگاه

  یجهان یعزت اینشست به دن یهم که داشت م یجواب استاد رو داد. موقع

  یول  ارهیرو درب  ای جواب داد. به متلک گفت تا لج دن گهید  یکیرو  نباریا  د،یگفت_ببخش

لج اونو در آورد. مدام از حرص پاهاشو تکون    شتری ندادنش ب تیواهم  یبا خونسرد  ایدن

سرم به   نی هم  یبدم. برا یزی چ ،یبشم وگاف هیزبونزد بق اهخواستم تو دانشگ  ی. نمدادیم

. صد وچهل  کردمیم  یونکته بردار  کردمیخوب دقت م یدرس وکتاب بود. سر هر کالس

 .  ومدمی از پسش بر م دینبود وبا   یخوچهار واحد شو

  ندهی. من سرگرم ساختن آشدمی دفتر وکتابا گم م یخونه ال  ومدم یم یدانشگاه هم وقت  از 

سوزوند. اونم خبر    گرمویخبر بد دلمو، ج هی  ،یول ی شدن به خوشبخت ک یوقدم به قدم نزد 

انگار عزادار بودن از  مایش ی وتو خونه بابا ومامان وحت  دمیشن یبود. وقت دیطالق مهش

  هیروز اومده بود خونمون وباخون گر هیبکشم. زن عموم  ادیفر خواست  یدلم م یناراحت
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کردن خبر پر پرشدن بخت واقبال دخترشو داده بود. با مادرم سنگ صبور هم بودن  

 نبودن، مثه دوتا خواهر بودن.   یوجار

خوند. از  یشده بودو درساش سختتر از قبل واونم مدام م انرستیهم وارد دب مایش

جور  چیداشت؟ ه  یمحکم ل ی چه دل د،ی_طالق گرفتن مهش دم یمامان بعد چند روز پرس

  یرابطه؟ _نه، مادر دختر صبور ما دم نزده بود وگرنه تو گدازه ها نیدرست بشه ا شدینم

سوخت.  ی م خت،یر یم   رونیوجدان ب یب خبری با اون از خدا ب  یکه از زندگ یشیآت

که به سرش،   ییوحرص خورد ودم نزد از همه بالها  ختیاونقدر دخترک تو خودش ر 

  نیگرفته وتو ا   دیوضعف اعصاب شد یشده بود. ناراحت مارستانیب  یاومده بود که راه

سرخ از   یمشت، مشت قرص بخوره. مامانم انگار دختر خودش بود وبا چشا   دیسن با 

 کرد. یم  فیتعر  هیگر

 

 وهشتم   یس پارت

دونه وما   یرابطه داشته که، خدا م دیزن قبل از مهش هیاش، با   یوموز  رتی غ یب شوهر

 . شورمیوگناهشو نم  میخبر دار د یشا  یکی  نیاز هم
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از کجا متوجه شد؟    دیکرده بود. _مهش غهیس گهید یک یبا  ختیر یم مردک ب دیمهش بعد

کرده بود.    داینامرد پ دیاون سع  بیبودوتو ج دهی اون زن فتنه خر یکه برا  یی_از کادوها 

شماره ناشناس   هیزنگ خور  یکنه وتعدا باال   یچک م  یمکیرو قا  دیشماره تلفن سع

 .کنهیرو جلب م دیتوجه مهش

 یبعض ا ی اومدنا و ریبه خودش وسر ووضعش. د دیسع ادی ز  یهای دگیعطر تند، رس یبو

  یم بشیکه تعق ییندازه. تا جا یبه شکش م شتر یب یعوض دیسع  یومدنای وقتا اصال ن

 .شهیشهر م یتو باال ک یآپارتمان ش  هیوارد   نهیبیکنه وم

تونسته دنبالش   یدونسته ونه م یرفته تو ش رو م یرو که اون آشغال م یطبقه ا  نه

 شهی ومتوجه م  شهیباالخره دستش رو م نکهی . تا اجهی نت یوب شدهی بره. منتظرش، م

معطل   ن ی پا میطبقه دهم وباهم برگرد  امیدلم تا من ب زیگه، عز یداره م  یتلفن دیسع

خونشون   شهی من. متوجه م یهلو  ایزود اومد  شمی ممنتظرت   نی پا ا ی تو ب گر،یج میشیم

  ینگاه می ن هیاز اتاقش،  دیوسع   کنهیتو آشپزخونه سرگرم م عی طبقه چندمه. خودشو سر

 خودش رو  ینوا جلو  یب  دیمهش یلیخ انه؟ی   کنهینگاش، م دیمهش نهیکنه که بب یم
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  ری گم از سر بغض و پر بودن دلمه. ببخش ذهنتو در گ یم  ناروی. مادر، االنم که ارهیگ یم 

وعموت. بچه   ثیحد   چارهی شد. _ب فیح یلیکردم. _مادر منم براش ناراحتم، اونم خ 

 . شهیچشاشون آب م یاشون داره جلو 

نوا، از همون   یب دیگفت_مهش یم  ثی کنن وحد یوعموت خودشونو شماتت م  ثی حد

خوند به خاطر منو محسن که    ی، رو موداشت درسش ومدیپسر خوشش نم نیاولم از ا 

. یکمبود ندار ره،ی گ یکنه، سر تا پاتو طال م یم نی ات رو تام یپسر دست به دهنه وزندگ

به اون مردک   بایز  دیبله گفتن مهش یبرا  ن که تو ذهن م یوسواالت زای درست همه اون چ

  یزنم وم هیبود من   دهیکش یچه زجر چاره،یگذشت،درست بود. دختر ب یم  ختیر یب

 داره قلبش.  یفهمم چه درد

. و د یسع یحرفشو باور کردن؟! _همون روز که حرفا  یچطور دی_موندم خونواده سع 

  یزن جا افتاده که م هی نهیب یدنبالش و م رهی باز م شه،یواز قرارشون باخبر م شنوهیم

اره است، با هر هر و  چه ک  زدهیکه داد م یا  افهیبا ق یبزرگتر باشه ول د یخورده از خود سع

کنه ودر  ی باهاش خوش وبش م ن یتا دم در ماش دمیوسعسمت اون احمق    ادیکرکر م

گرفته بود تا به خونواده اون..... رو کنه.   لمیکنه واز تمام لحظات ف یرو براش باز م نیماش

 اقتشیتاوان پس بده ول دیخود اون نامرد که با  ای واون دن ایدن  نیا  چارهی_مادرم، ب
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وگرنه   دیفهم  دیمهش یزندگ اول  نی خودشن.خدارو شکر که باز هم نی ع یهمون آشغالها 

 بود.  الیبا چندتا بچه که واو 

 ودل مرده، دل مرده است.  ستیدختر سابق ن گهیمادر، د  دهی_چه فا 

 کنه.  یرابطه برقرار نم یوبا کس   ادینم رونیتو اتاق حبس کرده، از اتاقش ب  خودشو

 .ادیاز دستت برنم یا  گهی کار د  زهیبهمت بر  نکهیجز ا  نایبرس، ا  _پاشو، برو به کارات 

. اگه زودتر سر عقل  دادمیداغ شدم وبه خودم فحش م دمیکه شن ی اون سر گذشت بعد

عاقبتش   نیکرد وا  یکردم که بدونه مال منه برام صبر م  یوحداقل نشونش م ومدم یم

  دیمهش ی وهنوز بغض ناکام  . روز بعد که رفتم دانشگاه اصال دل ودماغ نداشتمشدینم

 . دادیگلومو فشار م

  گمی. _میبگو مردم از نگران  یچ  هیام شدو_چته خب؟ لنجت به گل نشسته؟   یپا پ ثمیم

که ول   یتا نگ  میش الیخ یتو لب باشه وما ب  قمونی رف ستی حاال. _نه واهلل تو مرام ما ن

  میدی. تا رس ثمیم قیشاپ رف یکاف میورفت رونی ب می. آخر کالسا باهم زدستمیکنت ن

_داستانش    ؟ی خوا یم یلفظ  ریز  نم،یحاال بگو بب  شده ی_چ  دیسفارش داد پرس  یزیوچ

کردم از   فیدارم. _بگو خودت رو خالص کن. _واو به واو براش تعر  یمفصله واحساس بد 
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رو   رهایوهمه تقص یخودتو سرزنش کن دیهمه لحظات واونم صبورانه گوش کرد. _تو نبا

  یزا ی پسر چ اناتکنن وچشمشون جز امک قیتحق شتر یتونستن ب یگردن خودت. م یبنداز 

 . نهیمهمتر رو بب

ازدواج   دی تو ق  یگ ی. تازه خودت مفتهیاتفاقات بازم ب  نیممکن بود ا یتو هم نبود  اگه

در قبالش   ی. اون قصد ازدواج با تو رو داشته، تو که تعهد یوشر وشور داشت  ینبود  نایوا 

 .ینداشت

  نیکار کنم براش از ا  یدختر عموم که هست چ ی . ولیآرومم کرد  یلی خ ،یقی_تو واقعا رف

. زارهیرو حساب ترحم م یکن یاالن هر کار  یکن یکار یتون ی_تو نم   اد؟یحال درب

چقدر   ثمی مرحمه._م ن یخودش بهترخواسته. مرور زمان  یخاطرتو م  یمخصوصا که زمان

  مهیحال  شتریب دیسف ش یر هیاز  لی کل فام تومن  ،ی. _پس چمیخوب شد باهم حرف زد

. خنده ام گرفت و_ها، بخند، کننیمن باز م  تی کور رو بدست با کفا یوهمه گره ها 

کرد _به قول خودت   یم  فیاز خودش تعر  یگرفته تو کوفتمون شد. ه افهی امروزمون با ق

مثه   یکس  که. خوب بود ادیباشه، الف نم ادتی شهی هم یآبادان هی! _ ؟ی . _چگهید ایالف ن

 بود.  قمیرف ثمیم
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 ونهم  یس پارت

 خواستم که داشته باشم. ینم یعنینداشتم.  هیبه بق یبه کار خودم بود وکار سرم

گفتن که حالم از اتفاقات بد خراب نشه ورو   یرو هم تو خونه به من نم  زهای چ شتریب

 بد بزاره.  ریدرسم تاث

که   دمیشن ی م یگاه گدار مای خودم بود. از ش یواسه کنجکاو  دمیفهم یهرچ  دمیمهش از 

  فی تکرار تعر یاقوام ازشون پرس وجونکنن وه نکه یا  یبرا ثی عمومحسن وزن عمو حد 

وچه غم شرکت    یچه شاد ، یسممرا  چیاونچه که به سرشون اومده عذابشون نده تو، ه

. یبازنده جوون هیشکست خورده،   هی د،مرده متحرک شده بو هی دم یکردن. مهش ینم

 .ادیب  رونیکردم هر چه زودتر از اون حال واحوال ب یفقط آرزو م

  یپ دیبود وچند سال با نیدرس ودانشگاه تموم بشه. درسا سنگ  عتریداشتم سر  دوست

 بودم.  یهدفم م

بار ازته دل  نی ورو کرد. مجذوب نگاهش شده بودم، ا ری منو ز  یا یبگم که دن ایدن از 

 نشد که نشد. یکردم که دلمو نبازم ول یمقاومت م
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  یم یکه ازش دور ییزایاتفاقات مهم وچ شتر،ی. مقاوتت ب یکن یکه فکرشم نم ییاونجا

 .شهیاش تو اون خالصه م یزمونه بخش یوباز   رهیگ یسر راهت قرار م شتریب ،یکن

وبا هم حرف زدنمونم سر کالس ومباحث   انمونی بود جر دنیفقط در حد د لی اوا  اون

 بود.  زایچ نیوجزوه وا 

  سیتدر  یخواستم برا  یاومده بود وم  شیبرام کار پ ییاونکه دنبالش باشم، جا یبار ب هی

اومد   ییال یخونه و  هیتو اون محل از تو   دم،یرو اونجا د ا یبرم وناخواسته دن یخصوص

گفتن که از   یبچه ها م نجاست؟یکار داره؟ خونشون ا  یچ  نجای. با خودم گفتم، ارونیب

  یا افهیوق پی داره؟ ت کاری محل وسط شهر چ  نیدار خفناست که؟ پس تو ا  هیما   نیا

روزا داشت. در هر حال نه دوست دخترم بود ونه خواهر ومادرم که  هیمتفاوت از بق

  یعالمت سوال بزرگ تو ذهنم نقش، بست. ول ه یکنم.ازش پرس وجو ا ی  فتمیدنبالش ب

توکار   انمشدم. اون روز گذشت وچند روز بعد کاشف به عمل اومد که خ الشیخ یب

 .نگیمدل

سر لج داشت. قشنگ معلوم بود   ایبود که با دن یدسته گل کس ا،یکار   ،یخبر پراکن نیا

 جا خفتش کنه. هیمنتظر که 
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  یلباس به شو  دی وخر  دنید یجا از قضا با مادرش برا  هیهم دستش افتاد،   یسوژه ا چه

از همه خوش چهره تر   ایدن  دن،یلباس م  شیکه براشون نما  ییهاوتو مدل  رهی لباس م

کنه. بدون    یکه داره شو اجرا م نهیبیرو م یکرده با لباس مجلس شی وخوش اندامتر وآرا 

  یاز همکارا   یکی. زحمت پخششو خودش وره یگی م لم یتابلو کنه ازش عکس وف نکهیا

 کشن.  یفوضولش م

  یمحل یکه بهشون ب  ییپسرا   یبهتر برا  ن یاز ا یبود. چ  یا  نهیاعصاب وک یدختر ب یلیخ

  یدگیبرهنه واون همه رس مهی نداشتن که با لباس ن دنشویکه چشم د  ییکرده بود ودخترا 

   ننش؟یبه خود بب

 مخالفانش.  یشد برا  یخوب سوژه

کردن اون عکس رو آورد تا به    یم فی که داشتن ک  ییاز پسرا تو جمع اونا یکیروز   همون

مگه   ا،ی بود و_خجالت بکش آر یوجدانا پسر چشم پاک   ثمینشون بده. م ثممیمن وم

فکر پخش کرده   یآدم ب هی بنده خدا که کارشم  نی فکر کن ا ؟یخودت خواهر مادر ندار

به نشونه شرم بر شما، تکون داد واز کالس   یسر ه یواهر خودت. نداره، خ یبه کس یوربط

ومنم دنبالش وقبل رفتنم گفتم  رونینگاهم به عکس کنه زد ب می ن هی یاونکه حت یب

. داغ شده  دیوواسه ناموس مردم پاپوش درست نکن  دیاز شعورتون استفاده کن  کمی_
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نکنه  ؟ یشد شخاطر، خواه هی و_چ ستادی اومد روبه روم ا  ایگفتم وآر   یبودم وبا حرص م

. چشام داشت از کاسه در  شهی نشد، نخواه نم می . ما خواستپرهیاون هلو با تو نم ه؟یخبر

  یکینتونستم خودمو کنترل کنم و گهیحرف زد ود   ایراجع به من و دن  یکه اونطور ومدیم

واز هم جدامون کردن تا به گوش   میشد قهی تو صورتش. دست به  دمیمحکم کوب

 حراست دانشگاه نرسه.

آبرو کردن دختر مردم؟ متاسفم   یراهش نبود، دلت خنک شد با ب نیکردم به نغمه و_ا  رو

 برات خانم مارپل.

خواستن   هی کنه. طرز نگاش   یوداره نگام م  ستادهی اشک آلود ا  ی با چشا ایدن دمیدر د دم

 اونجا رو ترک کردم.  عیسر   عاتیزدنشون به شاتوش بود. من به خاطر دامن ن  یبیعج

 

 چهلم پارت

. حوصله وتحمل اون حال  رونیب میزد  ثمیمن وم م،یکالسا رو شرکت نکرد  هیبق اونروز 

 . میوهوا رو نداشت
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ربط   یبه کس یینداره. جا یربط هیکنه به بق یم  یبود کاراشون. هر کس هر کار ینامرد 

 بزاره.  یمنف  ری اشون تاث یکنه که تو زندگ یم دایپ

کارشون بهم خورد. ولش کن   ن یها. راستش منم حالم از ا  یگفت _بد آمپر چسبوند  ثمیم

. بله، دمتونیدیکردت؟ دم در من داشتم م یم  یخانم چه نگاه ایدن  ید یخب د نارویا

  یعقدم منگاه دست تو باشه، سفره  هیاز همون   ثمیفکر کنم که جلدت شد. _ول کن م

بگو.  یخوا  یم یدنبالت هر چ وفتادیفردا اگه ن ز ا یرسیبه حرفم م ی. _باشه، ولینیچ

رفتن   ستن،ین ناینترس مامانم ا  یخونه ما. تا حاال تا دم در فقط اومد  میبر  ای حاالهم ب

 بود.  لی فام یآبادان عروس

 ام خوب. یلی_باشه، خ

  یومعمول ز یمرتب وتر وتم یزندگ هیرفتم.   یبار اول بود که داخل خونشون م یبرا  م،یرفت

کردم بار    یگرفت که فکر نم  لمیوتحو  دیگفت خند یمهمون نواز بود جور یلیداشتن. خ

 اولم رفتم اونجا.

آورده   ینیر ی وش وهی پز درست کنم. رفت وبرام م ثمیعصرونه م هی_راحت باش کاکام. برم  

 یظرف سمبوسه محل هی ربع با  هی. رفت وبعد  امی شو تا من ببود و_بزن، مشغول  
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وخنده   ی تند وخوشمزه که باسس محشر بود. اونقدر زد به شوخ یبرگشت. سمبوسه ها

 بود.  ختهیاعصابمون بهم ر یرفت تو اون ساعات از چ ادمونیکه اصال  

دل  م نی . _نخند، بدجنس نشو. ما عادت به ا دی خند یگرفتم واون م یم  شیآت داشتم

_کاکا نوش، جونت. درسا   دیوچسب   یحال داد یل یدمت گرم خ ی. ولمیتند ندار  یغذاها 

هم اون وهم من عادت   شهی. هممیفتیتا از مبحث اونروز عقب ن میمرور کرد   کمیرو 

وکم   میفتیتا تو کالسا جلو ب می کرد  یم  یریگیوپ می د ید یجلوتر روهم م یودرسا  میداشت

 .میارین

  هیمادر  ایورفتم خونه. از در رفتم تو سالم دادم ومامان گفت ب   شدیم  ک یداشت تار  گهید

دلم.   زیبرم تو اتاقم خسته ام. _برو عز دی. اگه اجازه بد رمی بخور _نه مامان، س یعصرونه ا 

داشت با، بابا رفتن بازار. _باشه. _واسه شام صدات   دیخر مای کجا رفتن؟ _ش ما ی_بابا وش

استراحت کردم وباز رفتم سر وقت دفترچه خاطراتم    کمیتو اتاقم و رفتمکنم. من  یم

نوشتم. خالصه وکوتاه خبرا رو چه تلخ وچه   یم  دیوچند خبر تلخ وخوش بود که با

 نوشتم.  یخوش، م

دختر   یکه برا  یتم، به خاطر مشکلفکر نوش  ی. بعد کمسمی بنو یدونستم چ ینم ایدن از 

  یکه بهش، حسادت م ییوخوش، اندام دانشگاه واز همه مهمتر باهوش که همه اونا  بایز 
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من ازش باعث شد، نگام کنه. طرز  تی براش درست کردن وحما  یکردن مشکل بد 

بار اول زل زد تو چشام.   ی. برا زدیم دادنگاهش فرق داشت واز عمق نگاش خواستن من 

  یکرد برا  یروز سرش درد م  هیکه  ینینوشتم وبعد نوشتم، من شاه  گهید یخبرا از  کمی

خونم به جوش   هیبق ی وبرمال شدن رازها دنیحاال از زجر کش  ه،یبق  یتو زندگ یکنجکاو 

کنم. تو خودت   ینخونده امضا م یسیخودت برام بنو  یهر چ  ای. خدازمیر یوبهم م  ادیم

 .یکیتو هر تار  یچراغ  نیبهتر

وافکارم راحت    المیخ یلینوشتم، خ یتوش م یزیرو بستم وهر دفعه که چ دفترچه

هم   مایخوندش. وقت شام شده بود وبابا وش  یاز خودم نم ریکسم به غ چی. هشدیم

. مید یخر ا یچ نیوبب  میما اومد  ن،ی پا ایب نیصدام کرد _شاه  مایبرگشته بودن از بازار وش

پز  ثمی اومدم. غروب تا خر خره سمبوسه م موقت شام مادر. _چش  ای ما مانم گفت_ب

خوردم. سرشام مامان گفت_چرا    یبه زورم شده بود م دیبا  یوجا نداشتم ول  میخورده بود

با چه    ستیرو نخور معلوم ن رنیب یمادر غذا   ؟یخورد  چینکنه ساندو ؟یخور یکم م

  الت یاستفاده کنم. خ  یحاضر یاز غذا  ادیب ش،ی پ ی. _نه مامان، چشه یدرست م یروغن

 راحت باشه. 
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 کم یچهل و پارت

 افتاد تو دانشگاه. ی نگفتم چه اتفاق یرفتم. حت  یچ ینگفتم کجا وبرا  بهشون

که   یافته.روز بعد ی اتفاق تو دانشگاه م هیخواستم دل آشوب بشن وفکر کنن هرروز   ینم

  هی د یببخش ن،ی اومد سمتم و_آقا شاه ایکالسمون تموم شد، دن  یرفتم دانشگاه وقت

کنارم بود و_خب، کاکا تا شما به عرض   ثمم،یداشتم خدمتتون. م یعرض مختصر

 .ارمکار د دی من برم با نو دی رس یمختصرتون م

  دیپرونده جد هیو  دیخوام باز موضوع بحث بچه ها بش ینم دیبگ عی . فقط سردی _بفرما

 براتون باز کنن.

ومتلک   کهیتشکر کنم. تو اون همه حرف وت تتونیخواستم از شما بابت حما  ی_چشم، م

ارزش   ی لیکارتون برام خ نی . ادیکه بارم شد، شما ودوستتون مردونه جلوشون در اومد

 داشت. 

  ثممیدختر مردم شاد بشم. م یبا دست انداختن آبرو  شهیدلم رضا نم م،ینکرد ی_کار

کنم وخواستم تنها با شما حرف   یتشکر م شونمی مثه منه، طرز فکرش. _به هر حال از ا 

 وممکن بود براتون گرون تموم بشه. دیشد قهی بزنم چون به خاطر من دست به 
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کنم.   یاز حق دفاع م ادیب شی برام گرونم تموم بشه بازم پ ستادن،یناحق وا  ی_اگه جلو 

  یهر بار سر م تا براتون درد سر نشده. از اونروز به بعد، میجدا بش عی حاال هم از هم سر 

 . دیدزد  یسرشو م دمشید  یکنه وتا م یداره نگام م  دمید  یچرخوندم م

که  ه،یک ین یبیم یو دار ستمین  دیمن دنبال رابطه جد  یخودت شاهد  ا، یدلم گفتم، خدا  تو

 کنه. یراه رو باز م  نیداره ا 

هم به  ی نگاه هیتموم شد   یکه اگه چشم چرون دادیمدام تو نخ ما بود واشاره م ثمیم

 .دیخند یوم   دادیتکون م یاستاد بندازم. بعد سر

سمتمو وبه  ومدی مغرور جذاب م  هیکه خودش بود وغرورش،  یکس ا، یدن یهر بهانه ا  به

 .دادیچراغ سبز نشون م شهیکه تو دانشگاه باعث ازدواج م ییبهونه گرفتن همون جزوها 

 ود. توپ ازدواج ب  ی فراخوان ها ا،ی اونم از اون جزوها   یجزوها 

  یی. همه اونادنیدو یکرد صدتا پسر با سر براش م یاشاره م ای کرد و  یاگه لب تر م ایدن

کردن    یکرد وولشون م یمن کار م   گریکه تو کف رابطه باهاش بودن دندوناشون به ج

 کردن. یپاره وپورم م
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که من دوستت   یفیاراج ،یلبخند  ،یپسر بهشون چشمک هیکه تا   یسست یهمه دخترا  با

  یشل م ع یبنده واونام سر  یم   یآبک یدروغها نی واز ا   یبرات ومال من رمیم  یدارم وم

 فرق داشت.  دنیشن ووا م

وخواسته بود به  زنمی حرف م  نیگفته بود فقط در رابطه با درس که، با آقا شاه ثمیم به

  تی حما  پی واسه هم تر یعلک ،یمن بد نشه. چه علک  یکنه تا برا میهم تفه هیبق

 بود که تا اومدم به خودم بجنبم افتادم تو دام چشاش. یموضوع  نمی. امیبرداشت

خودشو تو دلت جا کنه.   شتری حرف رو از قصد به من زد تا ب نیبهم گفت_اون، ا  ثممیم

قصد دارن.  شتریطور پسر، از همه ب  نیهم ای ندارم   یگه قصد یکه م  یاتفاقا، دختر

خواد غرورش بشکنه که  یوهمم نم دهینشون م یاسمطمئن باش داره، چراغ سبز اس 

 داره..... 

 

 چهل ودوم  پارت

 کنه کاکام. دیخودشو خورد کنه تو رو ص نکهیخواد بدون ا  یم
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کرد از تو ولو   یداشت مثه آهنربا بود وهر بار که نگام م ییچه چشا یلعنت  چشاش،

 . وردمی وبه روم نم  شدمیم

کردم.  ینگاش م  شترینشه، ب رشی کنم تا نگام درگ  یبهش نگاه نم گهیگفتم د  یبار م هر

تا به هدفم  شدی تموم م دینشد که نشد. درسم با  یکردم مقاومت کنم ول یسرم، سع ریخ

 دیبا تالشام ودرس خوندنم د ایکرد از هدفم. دن ی دورم م یفکر ای. هر رابطه دمیرس یم

باهام حرف   یواز عمق نگاش کل ومدی سمتم نم  ادیکه هدفم برام چقدر مهمه. ز  دیوفهم

 داشت. 

رو از برخورد با کمند   یقی عشق رو باور کنم ودوست داشتن حق یتونستم به راحت ینم

 برده بود. از روابط هراسون بودم. نیاز همه و باورمو از ب  شیدی ق  یونارو زدنش وب

که ازش کردم  یتی عالقه زود گذر واونم به خاطر حما هی  نمیا د یگفتم، شا  یم بعد

 دور وبرم. وگرنه اون کجا ومن کجا؟   ادی شده وفعال داغ کله اش وم یاحساس

به گرفتن   یودرسمون تموم بشه. هر چ میبرسون انیمونده بود دانشگاه رو به پا  کم

 .شدیم یکردم تموم وجودم ذوق وخوش حال  یمدرک ومزد زحمتام فکر م
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رو پشت    یدرس یواحدها یهم گذشت وبا نمرات عال  یوگذشت اون دوره درس گذشت

 سر گذاشتم. 

گرفت. شروع کردم به  یوقت م یبود وکل دیدرد سر جد هینامه ونوشتنش برام   انیپا  فکر

کنم.  دا یرو جلب کنه پ دیمطلب جالب وفکر شده که توجه اسات  هی تا  یوبررس قیتحق

وسرمون تو الک خودمون   می نامه بود انیپا  ریردو در گه یبرام مهم بود. چند وقت یلیخ

تونستم دروغ بگم ته دلم در  ی . به خودم که نممی کرد  یمبه هم، کمک   ثممیبود ومنو م

  نی. ا رید ر،ی بود. د ری د گهیبه سراغم اومده بود که د یزمان یبود. عشق واقع دیمهش ریگ

 بود.  یجواب یکردم؟ سوال ب یتو ذهنم حمل م  یتا ک  دیافسوس رو با 

چشام    یپاک جلو  یمسموم داشت واز هوا  یوپرسه زدم که حال وهوا    دمیدو  ییجا

  گهیکرد که د  ی وفهم ناقصم کار رشدنی گشت..... اما د  یغافل شدم. اگه زمان به عقب برم

  نی که براش چند دمیشن مایبرداشت من بود. از ش  نی. ا میوبهم نرس میبش یدو خط مواز 

رو   یمرد چ یتن به ازدواج مجدد با ه دیمهش یول یعال  یهات ی ار اومده با موقعخواستگ 

از اون خونه   زارهیبه خونه عمو باز نشه وگرنه م یخواستگار چیه ی وخواسته پا  دهینم

کار بشه. همه عفت   ری خواد درسش رو ادامه بده ودرگ ی. گفته بود مشهیهم  یبرا رهیم

 وچند رنگ شد.  فیآدم کث هیاش حروم   یوجوون
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تونستم تا آخر عمر ازدواج نکنم. مادر وپدرم آرزو داشتن. فقط خودم که   یکه نم منم

 نبودم.

 

 چهل وسوم  پارت

مونده بود. بعد از اون    کمیتموم کردم. فقط  یوخوش  یو درسم رو باالخره با خوب  خدمت

همسر مناسب   هیعروس دلخواه و   هیکردن   دایپ ه،یاول مامان هان تی مطمعن بودم اولو 

 من بود.  یبرا 

گوش پسرش زم زمه کنه ودعوتش کنه   ر یخواست ز  یدلش م یا  گهی مثه هر مادر د  اونم

 مردم رو برانداز کنه.   یدخترا داریدوره وبا چشم خر فتهیبه ازدواج. خودشم ب 

 . ناشونیوبا خانواده تر   نیبتر یواز همه مهمتر نج ناشونیکرده تر  لیدخترا وتحص نی بهتر از 

کردم زودتر زم زمه هاش شروع شد. با   یفکارم درست بود واز اون چه که فکرشو ما تمام 

 . کردی م فی که برام داره تعر  ییآب وتاب وذوق برام از آرزوها 

 بی نج یلیگرفت. خوشحال بودم که خ یم   پلمیمخزن االسرار من داشت د خواهر

 وخانمه. 
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وهر    میزدیچشامون بهم م قی واشاره حرف دلمون رو از طر  مای بعد چند وقت که با ا ایدن

 خوند.  یرو م یکیکدوم درست حرف دل اون 

کردنش که   یینامه ونها  انیتا راجع به پا مینیهمو بب ییجا  هیداده بود که  غامیپ ثمیم به

رو   ثم یکرده بود. م یازم درخواست همفکر یی جورا  هی. میحرف بزن  میارائه بد گهید

 نشه. یبود تا کنارمن آفتابواسطه کرده 

 البته چند تاشون.  م،یدانشگاه بود یبچها نی ذره ب  ریز  همچنان،

 پشت سرمون در اومده بود.  فیاراج ینگاه هامون هم کل از 

نامه اش راجع   انیبهش رسوند. پا  اممویپ ثممی. قبول کردم وممیدادی نم تی ما اهم  یول

 وساختار محکم اون زمان اونابود.    یبودومعمار یخیتار  ی به بناها

 تموم شده بود.  بایکردم وتقر یم قیداشتم تحق یشهر یدرمورد سازه ها  منم

 . ثمیشاپ دوست م یشده بود کاف  پاتوقم

  زیدلگرم کننده ومحبت آم یوحرفا   بردی از قبل داشت. با نگاهش دلمو م  یفتریلط  لحن

واز هوش وذکاوتم   دیوبل  دیال شما ن،ی ! از هر ده کلمه، نه تاش _آقا شاهزدیم

 . کردی م فی ام تعر موجذبهیومردونگ
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 خورد.  یم   یجا نشسته بود وه هیجانم  ثمیم

 دستم بندازه. یتا بعدا حساب  ایدن یاز حرفا   کردیم  ینت بردار گاها،

از  یخوش رقص یجهت واز رو  یعادت ندارم ب ست،ی خانم. _لطف ن  ای_نظر لطفتونه دن

 کنم.  فی تعر یکس

. دی ا  دهینامه بامن هم عق انیپاودر رابطه به   میباهم، هم نظر نکهیهر حال ممنون از ا به

 رو حساب کرد.  زیرفت وم رونی اون جلوتر از ما ب

 

 چهل وچهارم  پارت

 ثمیگفت _خانم حساب کردن. م ثمیدوست م م،یوحساب کن رون یب میاومد   یوقت

  هی. _ا، بد نگذره  میبود  نیمون شاهخانم مهمون ما بود. مه نی ا  ؟ی گفت_چرا گرفت

کافه گالسه   هی. _یخورد  ی م  یدولپ یکاکا. _تو داشت یوقت؟ _خودتم خب کم نخورد 

دل آزار( .    شهیبه بازار مالقه م ادیر می ) کفتگگهینه د ؟ی شد دولپ تویوموه   کیوچند تا ک

!  ؟یشد یش یچقدرآت ،یپرخور. _به قول خودت اوف میتا طرف اومد ما شد ن،ی بله آقا شاه

  یفکر کنم دل درد دارم نم یآ  ،یآ  ،یکردم. _نه من که اخالق ترش کردن ندارم. آ یشوخ



 باران حماقت 

122 
 

  ثمیواشکان دوست م  دمیخند قشی . من ورفییسمت دستشو دیدو  عیدونم چرا وسر 

شاپ   یتو کاف یپرخور نی ا  شه،یروش گرفته.هم رونی خورد ب یپات  یگفت _از بس قات

 . شهیبراش درد سر ساز م 

. اشکان  کنهی دلم درد م یخودی و_منو ببر تا خونه ب رونیاومدب  ییدوال، دوال از دستشو آقا

وبردمش خونشون. روز بعد که اومد  رونی ب مینگاش کرد و_چه پرو. از اونجا اومد 

درد ونبات داغ  خشاب قرص دل  هیبهترم.  یلیدلت خوب شد؟ _ها، خ ،یدانشگاه _بهتر

 خوردم. 

خنگ خدا   گهید ده؟ ینشون م یطرف داره بهت چراغ سبز ه یدیفهم  نیشاه ،یراست

چقدر تابلو   ید ی_جان من نفهم ؟ی اریچرا حرف در م ثمی_ا، م ر؟ یمنو بگ  ایبگه ب یچطور

،  گم...... بله یمن م  یبشه. وقت نیجور برخورد نکن که به شعورم توه هی. زدی حرف م

 یلیخ ،یانی که از  قبل هم در جر یدی سف شیبر ر وه. من عالیرو باخت هیبله. قاف یعنی

 از همه مهمتر سنگ صبورم. زم،یهم باهوش وت

که اون، شکسته   یمهم دار ژه ی و  تی قابل هی  یهمه مشهود. _ول ست،ی _الزم به گفتن ن

تر وجود نداره. اما   نیاز من نکته ب ایکردم تو دن یکنم کاکا، فکر م  ی. _خواهش متهینفس
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نداشت   یتموم ثمیکرد. _واقعا که. کل کل م انی ناخواسته رخ نما  دی کشف جد   هیامروز 

 .یورد ی م کم شیاز پ شدی شروع م یووقت

اما تلنگر    وردمیبودم وبه رو نم ده یکه فهم یحس هیحس تازه اومد سراغم.   هی  دوباره

 کرد.  دارمیب یاز خواب خرگوش ثمیم

  یام که برنامه ا ندهیآ یدلم گوش کردم. خدمتم رو که رفته بودم، برا  یبه ندا  درستتر

وهر   یزبون یتصاحبش رو داشتن تو دانشگاه، با زبون ب یآروز  ایلیهم که خ اینداشتم دن

 خودم بود. یچشا  هیسر قض هینبودم و  ریتقص یگذاشته بود ومنم ب شیپا پ یترفند

 

 چهل وپنجم  پارت

 بود.  نیر یبرام ش یلیکرد، خ یبا ناز وکرشمه وکش دار اسممو صدا م یوقت

ورو به تموم شدن درس و دانشگاهم همه دست به دست   ایبا رفتار دن دذهنمیجد جرقه

مطمعن نبودم ودو به شک   یشانس واقبالم رو امتحان کنم. ول  گهیبار د هیهم دادن که  

  یعقل کل شد  گهید یکن یکه فکر م  ییاونجا شه، ینه؟ هم ایبودم که انتخابم درست  

  زادی. آدموفتهیاتفاق م   تیاشتباه زندگ نی بزرگتر اقاتو انتخابت، اتف ید  ینم یگاف چیوه
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  هیخوبه واز زمونه وشانسش انتظار   زی کم نداره وهمه چ یزیچ گهی د کنهیفکر م یوقت

 رسه به سقف.  ی بخت توپ وبترکون رو داره، توقعش م

که   یخاکستر هی.  اهی وس دیدرهم، سف  یمن دورنگ بود، دورنگ قات  یانگار رنگ زندگ و،

 بود. دی وسف اهیس  نیمرز ب

  ی قد واندام خوش تراش، برخورد با آدما ر،ینظ یب  پیکم نداشت. ظاهر، ت یزیاز چ ایدن

. اون موقع ازش  نگیکرد، کار مدل یبود که دنبال م یمقابلش. وتنها نقطه زننده اون، کار

  کیاگه قرار بود همسر  من بشه وشر  یمن نداشت. ول یبه زندگ یدفاع کردم چون ربط 

 .فتهیاتفاق ب  نیمجلس زنونه هم ا تو ،یعمرم، دوست نداشتم حت

  یوچشم نواز   دیچرخ یمن م  یبرا  دیخواستم. عروسکم با  ینم هیجمع ومدل بق عروسک

  تی اهم شتر یب ایخوب دن یالق از همه آبشناخونواده من به اصول واخ یکرد. در ثان یم

اشون   نده یرسوند عروس آ  ی . برام مثه روز روشن بود که اگه باد به گوششون مدادنیم

با خودم به   یکلنجار ذهن یبزارن. پس با کل  شی کردن پا پ یابدا قبول نم  کنهیچه کار م

اول خودم باهاش سنگامو وا بکنم واگه منو    دنمونیبه هم رس یکه برا  دمیرس جهینت نیا

بودن، اونوقت   خبریکه خونواده خودشم ازش ب یکارش انتخاب کرد، اونم کار یبه جا

 خونواده ام مطرح کنم.  یموضوع رو برا 
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 .کردیکار روم  نیفقط به خاطر عالقه کاذب ا  ی عال یتوجه به وضع مال  با

 ننیش ی پات م ریاونقدر ز  ، یباش پی خوش چهره وخوش اندام وخوش ت ،یباش جوون

کارا   نیا یش ی مجاب م  شتریکه تو هم ب زارنی بغلت م ریکنن وهندونه ز  یم فی وازت تعر

 .یرو انجام بد 

داره غرق   یدونست تو چه منجالب یکردن وخودش نم یداشتن سو استفاده م ازش

 بود.  خبریمدل بود واز عواقبش ب غ ی. ظاهرش تو مجلس زنونه وتبلشهیم

  مونیکردنا تو محافل، بعدها..........رد پاهاشو تو زندگ  یون باالبردنا وچشم نواز ا  همه

بود که من رو با خودش   ی. اما دل لعنت دیفرو رفتش کش یپا  یگذاشت. منو بد تو جا

قرار گرفت. خبر گرفتن مدرک   د یومورد توجه کل اسات  مینامه هامون رو داد انیکشوند. پا

 منفجر شد.  یکرد که تو خونمون بمب شادمان یباال، کار هبا رتب یدانشگاه یعال

 به جشن چهار نفره مهمون کردم.  همشونو

  نیهمچ یکنار گذاشته بودم برا  یخصوص یپول از حسابام، از درآمد شاگردا  یمقدار

 . ییروزا
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 چهل وششم  پارت

همه واحدهامو   یهندس عمران سازه شدم. با نمرات عالومن م دیبه آرزوش رس  مادرم

 پاس کردم.

تونستم به عنوان   یداشت. م یبازار کار خوب ی رشته مهندس نیبود که ا نیا  شیخوب

کنم، تو   تی ری بزرگ رو مد ی وساخت سازه ها یسر ساختمونها برم، طراح یمهندس، باال 

  ریکنم. بابا منصورم ز  تیسازه هاشون فعال  یوپ  یشهر یبناها  ایساخت جاده، تونل  

وثمره   یرسون یهات رو به آرزوهاشون م بچه یپاهاش محکم بود وبه گفته خودش_وقت

پاهات   ریز  نیزم ،ییدسته گال   نیبه داشتن همچ  یکن یوتو افتخار م  دهی م وهیم  تیزندگ

 . شهیسفت م

همه زحمتامو با داشتن شما دو تا   جهی. مادرمم که _نترمیکه با فخر وغرور راه م من

. امشب رو ابرام. بزم  دی سالها رو از تنم در آورد  نیهمه ا   ی. خستگدمید  نامیزتر یعز

ما رو مهمون کرده. _فداتون   ی قلب یوخودش با دسترنج ومهربون نمهی مهندس شدن شاه

 بشم من،  

  ینیر یش یبعد  ینیریاون وسط گفت_داداش، انشاهلل، ش کدفعهی مای. شدیشرمنده ام نکن 

 باشه. ت یعروس
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گل بود که    هیحرف بود؟!مامانم از خدا خواسته که منتظر   نیجان االن وقت ا  مای_ش

. از خدا که پنهون  میرسی گه بچه ام، به اونم م  یشوت بزنه به هدف گفت_راست م

طور   نینظر دارم. هم ریکردم وچند تادختر ماه هم ز  ییفکرا  هیازشما چه پنهون.  ست،ین

داماد   یدسته گل  نیپسر به ا  هی شهیکه نم یبشه، علک نشیعروسم گز  دیبا شهیکه نم

 گه،یوزد رو شونه ام و_شروع شد د  دیخند یم  یری ز  ری خونواده اشون بشه. بابا فقط ز 

  هیالسطنه   نی_شاهو  دیهم خند  مایرو جمع کنه؟ ش هیخواد هان یم   یاز فردا ک نیشاه

دن. مامان  یخند یم ینره مامان اونقدر باال بردت؟ خودش وبابا ه ج یوقت سرت گ

خواست سفارشات   یتکون داد. با اومدن کارگر رستوران که م یبهشون کرد وسر ینگاه

  دیبخور دی دوست دار یخنده هامون قطع شد. آروم بهشون گفتم هر چ یصدا  ره،یرو بگ

بار   هیخواد. حاال   یم  ییا یدر یگفت _خب، من دلم  غذا  مایرو کردم. ش یحساب همه چ

گلم تو فقط جون بخواه. بابا  یخوبه. _چشم آبج یماه ون. همگهیمهمونمون کرده د 

با تمام مخلفاتش   یجوجه اضاف خی . چند سمیسفارش داد   دهیومامان ومنم هرسه کوب

درد گرفت.  واونقدر خورد که دل  نی انداخت پا نکرد وسرش رو  ینامرد  مایهم گرفتم. ش

 ثمیم  ادی  یچیدل درد گرفتم _ه یخودیدونم چرا ب یخنده داره؟ نم هیو_چ  دمیخند

که بهشون دادم تشکر کردن و_شما   یاون بود. بعد شام مفصل هیدوستم افتادم کارت شب

اونقدر داشته باشم که  شهی هم دوارمیرسونه. ام یم یودعا هاتون من رو به همه چ
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گردم. هر   یدارم زود برم یکار  رونی ب مایمن با ش دیجاها ببرمتون. اگه اجازه بد  نیبهتر

در  رون یرو بردم ب مای. _چشم. شدی ای! باشه زود بنجا؟یدو با تعجب گفت _االن، ا 

روز مادر ومن از طرف   گهیچند روز د ،یجانم، آبج مای _ش ؟یکارم دار یچ نیو_شاه

. _اما من خودم پول جمع کرده بودم. _اونواز طرف من واسه خودت  دمین کادو خر جفتمو 

 .یکن یوبپاش م زی امشب، چقدر بر  یبخر _آخ جون چشم. چه شب  یزیچ هی

 . یخواهر ی. _تو که تاج سریبهت برکت بده وتو هم ما رو شاد کن شهیهم خدا

گردنبند طال که تو بنداز  هی _  خبرم؟ینشم که ب عی که منم ضا یدی خر ی_خب، حاال چ

مکث کرد   ی. کمدمیکه داشتم خر یگرون نبود؟ _به اندازه پول یلیگردنش. _طال، خ

 . دهیزحمت مارو کش یکل مید یخر یم  یزیچ هیبابا هم  یبرا  کاشیو_ا

 

 چهل وهفت  پارت

  میکه بدونه ما قدردانش نی. همدمیبابا خر یناقابل برا  یکادو  هی_فکر اونجارو هم کردم. 

 .هیمارک خوب  یول  ادیز  ستی البته گرون ن دمی ساعت خر هیسه. ب

 .گی خورد به ته د رم ی کفتگ با یخرج کردم وتقر  یکل اونشب،
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هر دو مامان وبابا رو   د؟ی_بچه ها کجا بود  دنیوپرس ششونیهم پ یبا هماهنگ  میبرگشت

هر    یبابا رو دادم. چشا یمامان رو ومن کادو یکادو  مای ش میوکادوها رو داد مید یبوس

 . دیکادوهاهست ن،ی خود شماها بهتر  د؟ید یدو پر شد و_چرا مامان زحمت کش

که اوالد  نی ازتون هم می ندار  یو_ممنون بچه ها ما توقع دیدستشو رو سرم کش بابا

 . هیکاف دیصالح

خوشش  یپالک مامان، مادر نوشته شده بود وبابا هم ساعتشو دستش کرد وکل یرو

 براتون.   رمیگ یرو م زایچ نی کم بود انشاهلل برم سر کار بهتر  دیهر حال ببخشاومد. _به 

خونه. پدرم  میبهشون دادم ودربست گرفتم وبرگشت یوبستن  میبعد رستوران رفت اونشب

 اش برگشت.  هیدراومد وروح یتازه بازنشسته شده بود اونشب بعد چند روز از کالفگ

 یلیباباگفت_ممنونم بابا شب خ م یدیرس ی. وقتمیزدیآژانس ما باهم حرف م نیماش تو

دختر دم بخت   مای بابا ومامان. اون روزا ش یاز شاد میبود. ماهم هر دو شاد بود  یخوب

مادرم مخالف بود تا درس ودانشگاه رو تموم نکرده    ی. ولومدیبود وبراش خواستگار م

 بود.  دهیچشم همه ترس دیمهش  هیضکنه. بخصوص که از سر ق یعروس
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گفت، چرا به    یوم  ومدیاز زود ازدواج کردن دخترا بدش م لی اولم مامان تو کل فام از 

ازدواج کنه تا    دیکه شده دختر با یبیحرف به هر ترت ومدن یودر ن یمی خاطر طرز تفکر قد

 کنن باهم. یباشه وتعلق خاطر که بتونن زندگ  دی درست نشه. عشق با ثی حرف وحد

 قی بزرگتر وعاقلتر شده بود وسنگ صبورورف مایآرامش داشت. ش مایش ن یهم یبرا 

 بگم و مرددم.  یز ی خوام چ یمتوجه شده بود م ام،ی تنها

  دمینخواب  دیمن بود وفهم کی واون اتاقش نزد  بردی شب که تو اتاقم بودم وخوابم نم هی

. اومد تو ونشست  یتو خواهر ای_ب  ؟ی  دیتو؟ چرا نخواب  امیب شهی_داداش، م شمیاومد پ

بهم بگو واگه   یاگه دوست دار  خته؟یشده که داداش من خوابش بهم ر یکنارم _چ

 کمکت کنم. بتونم دیمن برم داداش. شا   یحوصله ندار

چون روم    گمیاول به تو م ما، یکنم. بهش گفتم _ش مش یقا  مایتونستم از ش ینم گهید

به خونواده هاشون حرف   شدی روشون نم دیووح  دی مج ینشد به مامان بگم وجالبه، وقت

آدم روش نشه بگه حرف دلش   شهیتعجب داشت که مگه م یدلشون رو بزنن برام جا

 اونم اون دوتا. ه؟یچ

  یوجلو  یگردن راست کن  شهیباز روت نم  یآدم عالمم باش نیگفتن، اگه رو دارتر یم  اونا

گفتن _خب، پس داداش   یراست م دمی. حاال فهمیرو بگ یبزرگترا ت حرف عشق وعاشق
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کرده؟ _راستش،   ری که عقل واحساستو درگ هیقربونت برم؟ ک هیما حرف دل داره. چه حرف

دل به عقل حاکمه   یجوون لی تونم دروغ بگم. اوا  ینم توکردم وبه  ری عقل ودلم گ  نیما ب

ر  وفک ی   دیمهش ریتو هنوز در گ نیدونم، شاه ی کنه. _م  یوبعد ها عقل به دل حکم م

وقتا نگات وطرز   یلی_خ ؟یدون  ینه؟ _تو از کجا م یعاشق بش دیونبا  یمقصر یکن یم

 . دهیحرف زدنت دلتو لو م

ازدواج   د یمهش  ید یپرس ی. وقتختناتیوبهم ر دی مهش ی برا اتی پرس وجوهات، نگران از 

  یاز دست دادشو. ول یزندگ ،یجلو وجبران کن یبر  ادی بدت نم دمیکنه دوباره؟ فهم ینم

 زن مطلقه شده. هیاز جواب نه وقبول نکردن مامان وبابا چون حاال اون   یترس یم

خدا روشکر من   مایانداخت. _ش ری وسرشو ز  دی! خند؟یشد  دیبزرگ وفهم نقدریا  ی_تو ک

  یبرادر که تنها نباشم. خدا رو بارها وبارها شکر م ه ی  ایخوام   یسماجت کردم که خواهر م

 وخدا تو رو بهم داده. ی تو خواهرمکنم که 

من برام   ی. از همون لحظه اومدنت به زندگیوکنارم  یرسیبدادم م ارمیموقع کم م  هر

واقعا خوب   ینقشه بود ول لی ومن به خاطر داشتنت عوض شدم اوا ی داشت یوخوش ریخ

 شدم.
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وقت    ری باعث شده چراغ اتاقت تا د یوگرفتار من، چ  یبرادر دوست داشتن ،ی_نگفت

 روشن باشه؟ 

بده که   رتی و_خدا خ دمی کش یآه ه؟یواون دختر خوش شانس ک  یدلت رو باخت کجا

 نتونستم.  یبزارم ول  ونی خوام باهات در م یکه م ی چند وقت  ،یکارمو راحت کرد 

 

 چهل وهشتم  پارت

 گم. یتو باشه، م  ی. _فدامیبزار باهم حلش کن ،ی_بگو داداش

 دیام که در حد اعال نادون بودم. مهش  یاون دوره هام، دوره نوجوون یاز ندونم کار بعد

  تی. عقل وشعورم، موقعهاشیچشام بود ومن کور بودم، با همه خوب ی. جلو دمیرو ند

 نبود که بتونم عشق خالصشو درک کنم. یام در حد یواجتماع یمال

برات   اد یچرت وپرت بودم. شرمم م یگرفتم ودنبال کارا ورفتارا  دهی عشق رو ناد معجزه

  وردمیکنم. _منظورت، همون دختر کمند؟ داشتم از تعجب شاخ در م فی اون دوران رو تعر 

بار که با مامان   هی_  ؟ی دونی_کمند؟! تو از کجا م دمی! پرسدونه؟ی که اسم کمند رو از کجا م

  فیک  عی پولم رو جا گذاشته بودم. برگشتم تو خونه تا سر فیک رون،ی ب رفتمی داشتم م



 باران حماقت 

133 
 

بعد   عیبردارم وبرگردم تا مامان سر کوچه منتظر نمونه. تو سر  میتحر  زیم  یپولمو از رو

با تلفن همراهت حرف زدن   یتو اتاقت وحواست نبود. شروع کرد  یرفتن مارفته بود

 .دمیاونم بلند. ناخواسته چند کلمه از حرفاتو شن

  عیسر  ستمی . منم نموندم تا گوش وایگفت یوکمند، کمند جان م یبرد یسمشو ما  مدام

  دمتید شونی. بعدها هم که ناراحت وپریرابطه دار  یبا کس دم،یوفهم  رونیرفتم ب

ومن   یخورد  یدعوت بودن، بغضتو فرو م نایا   دیپاگشا مهش یکه برا  یمخصوصا، شب

 بودم چه خبر. دهیفهم

بوده تو   یداداش گلم، هر چ زدلم،ی گفت_عز یواون با مهربون  کردمی خجالت نگاش م با

وبه    یکه زود از اون راه برگرد یاتفاق افتاده وخدا رو شکر اونقدر عاقل بود یدوره خاص

تو   یبه جا ی. _ازت ممنونم، هر کیتن ند  گهیواساس د هیپا  یمزخرف وب  یها   یدوست

تو گلم، تو دلت   ی. ولزننیحرفا رو تو خونه جار م نی به سن تو ا یبود ومعموال دخترا 

  میقیوما تا آخر عمر باهم رف  ومدهی ن یکس ریگ  یزی_از آبرو بردن تا حاال چ ینگه داشت

 تا خواهر و برادر. شتریب

 .یتا گرفتار نش کردمی سر نماز ام برات دعا م  فقط
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تا لحظه آخر  دمیل م. _منم قودمیبرات انجام م یبگ یهر کار ،یتو بخوا  یهر چ االنم

 ی. ممی د یخند یی. دوتایهند  لمیف شهیداره م گهیبرات بشم. _د   ییعمرم سپر هر بال

 . امیخجالت درب یخواست من از حال وهوا 

  چیکردم بدون ه  فیواتفاقات اون چند وقت رو براش تعر   ایدن انیجر  ه؟یچ هیقض ینگفت

 . یپنهون کار

موضوع باهاش کنار    نیاول سر ا دیشد و_سخت شد که، با ایاونم نگران کار دن  فقط

  دونیم دی مهمن. از اول نبا یل یخونواده ها هم خ  یدرست ول د،ی. همو دوست داریایب

 .دیجنگ راه بنداز 

  یب افهیبا اندام وق یکار؟! _آره، ول نیبره سمت ا  ی نخبه مهندس یتعجبم، چرا دانشجو  در

  ری با خوندن ز  شکنن،یوبراش سر ودست م دمی که من تا حاال د ییکه تو دخترا یرینظ

ونقطعه ضعف  شهی معلومه که خام م یوخوش اندام یفیوح یگوشش که تو خوشگل

  د،یروبا  زیهمه چ یخودته ول یزندگ دونم، یحرفا شدنشه. _نم نیخام ا  عیسر   شیشد

 . یتا بعدها خودت رو زجر ند  یبسنج
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 چهل ونهم پارت

  میبهم کرد  یاذان صبح شد وهر دو نگاه یک  مید یکه نفهم میف زدبا هم حر اونقدر

باهم   ایب ن ی . االن که مامان صدامون کنه. _شاهمی کرد دیشبو سف یرو ما ی. _شمید یوخند

 . ری تقد یراه رو جلو پات بزاره. هر چ نیبهتر  می واز خود خدا بخوا مینماز بخون

رو روال بود اون با مامان وبابا راجع به   ایبا دن ز یهمه چ  یوقت می قرار گذاشت اونشب

 ما صحبت کنه. هیقض

من   نباریوا   دمی رو د ای. دنمیاومد   یوم میرفت ی م یچند بار دیدانشگاه با یکارا یبرا 

 ی. کلمیوما تنها بر  ادیخواستم با مان ثممیباهاش قرارگذاشتم. همون محل سابق. از م

 ت وبجا بگم.کرده بودم تا کلمات وحرفها رو درس  ینیمقدمه چ

خواستم امروز رک ورو راست خاتمه بدم   ی. مدیصحبت رو باز کردم و_ممنون که اومد  سر

. _آقا  ادی خاص، انگار زبون آدم بند م یهات یتو موقع شهیبه، به، به من ومن کردم. هم

  گهیروز د هی دی خوا یاگه سختتونه م د؟یراحت بگ دیتون یکه نم هی حرف مهم ن،یشاه

 گم.  یم  النا دی_نه، ببخش م؟ینیهمو بب
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.  زدمیگدار به آب م یب دیوهر چه بادا باد. نبا دمی کش یقی رو آروم کردم ونفس عم خودمو

عمرم    کی کردن باهاش وشر یبود که رو زندگ  ی قرار با دوست دخترم نبود، با کس  نیا

 نی ما شکل گرفته. سرم پا  نیحس دو طرفه ب  هیخانم،  ایکردم. دن  یشدنش حساب م

  دیکنم. _با ی. _گوش مدیوبعد جوابمو بد دینیبش  محرف انیکنم تا پا  یخواهش مبود. 

واز   دیکن یدونم که شما هم مثه من به ازدواج فکر م  یچند وقت م  نی.. امیکتمان نکن

  هیفقط  لی . اوادی. آخرش رو اول گفتم تا به حرفام با دقت گوش کنومدهی هم بدمون ن

. شما دختر  شدی م  شتریعمق نگامون ب میدیدی هربار که همو م یحس زودگذر بود ول 

کنم از  یمشترک. _خواهش م   یزندگ یآل برا  دهیواز هر لحاظ ا دیهست  ینیقابل تحس

مسئله مهم رو خدمتتون بگم که  هی  دیشما، نظر لطف شماست. _اجازه بد یفها یتعر

. با ستمی بافتن به هم ن سمون یآسمون ور من آدم   یول د،ی_ببخشد ی _بفرما رشمیدرگ

 .زنمیصراحت حرفمو م

که، همسر مورد نظر   یهمه محاسن  یمن براشون سوا  ندهیبنده، در مورد همسر آ  خونواده

 داره. تی اولو یلیخ ،یلی من داره کار ورفتار ومنش عروسشون خ

شما وحرف چشاتون، شما    ی با هوش باال دونمیجسارتا شما رو مد نظر دارم ونم من،

 .گهیوحسم بهم دروغ نم  دیدیهم فهم
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مد نظرم، کار شماست. _کارم؟! اوال که من   نهیمطرح کردن گز   یبرا یاصل مشکل

وبعد اگر هم   میاعالم کن یراغب بودن خودمون رو به طور رسم  دیوخونواده من، هم با

ل کار بنده است؟ شما  مشک   شه،یونم  دیار یب فیقرار باشه شما وخونواده محترمتون تشر 

 مگه نه؟   دیکرد  تیکه از من حما 

 

 پنجاهم  پارت

  یبرا  یقطع  میازدواج وتصم  یاون زمان به شما برا   یکردم، ول تی _من، شما رو حما

بهتون نداشتم بلکه کم کم  یگم حس یکردم. نم یفکر نم دیام بش  یزندگ کی شر  نکهیا

سقف    هی  ری بشه من وشما ز  دوارمیکرده بودم. اگه قرار بشه که ام دایتعلق خاطرم پ

  یبا یوهمنفسم، عروسک ز   یزندگ یبایخونواده، خودم، که دوست ندارم ز  م،یکن یزندگ

تونم بهتون دروغ بگم که منم بهتون تعلق خاطر   ینم نی آقا شاه د،ی نیباشه. _بب گرانید

هم   یوهر پسر بندهیدل م یبه کس  یروز  ،ییجا  ،یشتم وندار.......... باالخره هر دخترندا

شما هم برام........   یانکه بهش بشدت عالقه دارم، ودرث  یراجع به کار ،یطور. ول نیهم

 وحرفشو خورد. 

 کنم.  نی باال وپا زرویمن چند روز فکر کنم وهمه چ دیمکث کرد و_اگه اجازه بد  یکم
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  نیممنونم. ا دی ریگ ینم ده یونظرمو ناد دیکن ی که بهم فکر م نیهم ،یعالهم  یلی_خ

  ای دلتون مهمتر و دینیوبب دی راحت فکر کن الیشماره منه وهر وقت، هر چند روز با خ

 کارتون؟ 

 جواب قاطع بهتون بدم.  هیکنم  یم ی_حتما، سع

 گفت نه. یاش م  گهیدل د  هیگفت کارشو کنار بزاره و  یدلش م هی

حل    زایچ  یلیطرز نگاش وحرفاش ورفتارش مشخص بود. با بهم فرصت دادنمون، خ از 

 . شدیم

. از دادیخواست به حرف دلش والبته عقلش جواب م یمنو واقعا م ما یبه قول ش اگه

کنم وباعث   ل یرو بهش تحم یزیگذشت. دوست نداشتم بعد ازدواجمون چ ی کارش م

 بشه. یشگیکدورت هم

از خونه   رونی ن، کار بود وگرنه اونقدر بد دل نبودم که با کار کردنش بمشکل او  اصل

 داشته باشم. یمشکل

  فیکه براش تالش کرده بود استفاده کنه.ح یاز مدرک  یتونست درست وحساب  یم اون

 خرج اون کار بشه.   ییبایبود اون همه استعداد وز 
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 .میشدی هم کار م ندهیخواست و در آ یخدا، م دیشا

 بافتم.  یم  یرفته بود و من با ذهن خودم ه اون

کجا   ؟ یظاهر شد یبسم اهلل. توک ای. _ ثمهیم  یوقهوه ام جلو  کیک دم،یخودم اومدم د به

 هیخونتون؟ _خب،  یشیفرما م فی تشر  ی! مگه نگفت؟ی سبز شد  هوی اصال؟ از کجا   یبود

ونگرم  منه بچه خ  یمگه من چنارم که سبز بشم؟هر چ  ؟یچ یعنی  یبگو، سبز شد  یچ

  یوغصه نخور ینکن ییحس تنها یا  لحظهکنم که پشت تو باشم و یم یکار یجنوب

 . رسهیمتاسفانه عقل ناقصت نم ،یداداش ندار

 گفت. یاش، گرفته بود وتند، تند م خنده

  خیکه   نمیبابا ا یبگو. _ا  یخوا   یام م یزی_خب، حاال داداش ناراحت نشو قهوه بخور. چ

خواست سفارش دادم. نشست وخورد   یخورم. براش هر چ یخودم م نویکرده. _چشم ا 

البته اگه صالح    د؟یدار کاریچ  نجایا  دی بفرما د،ی ندار  گهید  یشیوخورد _اگه خورده فرما

 ها. دیدون یم

بودم   نجایتنهات بزارم. اصال خونه نرفتم کال ا  ومدیفوضولم، نه. دلم ن  یوقت فکر نکن  هی_

. _ا، ا،  یونشد   یشیکه اصال، متوجه من نم یتو هم اونقدرداغدورتر. گفتم  یچندتا صندل
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کم کم سر عقل   یدار نی. _ها، ببیخدا نکنه. شما کنجکاو  ؟ی وفوضول ه؟تو یچه حرف نی ا، ا

 .یا یم

 باران حماقت:  رمان

 ک یپنجاه و  پارت

خلوت دونفره   دمی. دستمیها. خودم آدم دخالت ن  این یتو بگ نکهیباهاتون، نه ا ومدمین

 . ومدمی است جلو ن

 شکر خدا. یاریکمم نم ؟ یدار ییاز دست تو، چه رو   ثمیم ی_ا 

 . یاین ی بهم. به زور قانع شد  یبود  دهیپسر خوب چسب ش،یر ی. مثه سمیدیدو خند  هر

بابا، قرار شد فکر کنه جواب بده.   یچینه؟ _ه ای شده  یچ یگ  ی_نگرانت بودم بد کردم؟ م

رفته جلو؟!   قمیرف ،یشوهر یب یال یواو نیخواد فکر کنه تو ا  یفکرم داره، م  ،ی_اوف

باحال خودم، اگه قرار   قیجان، رف ثمیکه. _ا، م  ری منو بگ ای ب زدیداشت با چشاش داد م

هنوز  آسمون، کاکا ی_ا ؟یزنی راجع بهش حرف م  یطور نیا  زمباشه زن داداشت بشه با

 گن. یزنا مهره مار دارن پس دروغ نم گنی خب. م یشد یرتیچه غ ومدهین
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خوام   یخواد._منم برم که م ی کتاب م د،یبرم باهاش خر دیخواهرم منتظر با  می_پاشو بر

 از دوستام.  یکیبرم خونه  

خرسندم که وقت   اری برات کردم. _بس یوپاش، وقت ختیچه ر نیاز آبادان اومده. بب تازه

ومنت   دیشد دهی. جناب، مهندس واز پروژه مهمتون کشدیمن گذاشت ار یگرانبهاتونو در اخت

وزد پشتم و_کاش از حاال به بعد، خانوم مادمازلتون درستتون   دی. خنددیسر من گذاشت

 کنن. 

به هر   یدارن حرفا. هر چ  یب ی زدم رو گفت. چه چرخه عج دیکه من به وح یحرف  درست

 ! یشنو  یدرمورد خودت م ،یکیروز اون از  هی ،یگ یم یک

کردم    یفکر م یرفت به چ ادمیفرما شد، اصال   فیتشر   یکه از وقت زدی حرف م  اونقدر

 اونجا بودم. یواصال واسه چ

نازک کرد و_تو   یپشت چشم هیبکشه از دست تو.  یخانم تو چ  چارهیگفتم _ب بهش

کنه دخترا تا منو   یآمبوالنس پشت سرم جنازه جمع م نیماش رم،یمن راه م یآبادان وقت

 از خنده. دم یحرفش ترک  نی. با اشنیبه حد مرگ عاشقم م ننیب یم
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واون   می از هم جدا شد ؟یدست کم گرفت  ثمتوی_واهلل، م   دیخند یغش غش، م خودشم

 .مای ومن رفتم دنبال ش  قشیرف ش،یرفت پ

 نعمت بزرگ بود برام. هی  ثمیبا م یدوست

با عروسمون تو   یگفت ی_تلفند یتو راه پرس میکتاب بخر  میرفت یم  میکه داشت امیش با

 بگو داداش. یاگه دوست دار  جه؟یشد نت یچ ،یشاپ یکاف

شد؟ جک گفتم؟ _نه، امروز قبل تو در  یسرم وخنده امم گرفت _چ ی گذاشتم رو  دستمو

 کرد.  هیاالنم مخمو تخل نی. تا همدیرو ازم پرس نا یهم  دیتا رس قایبودم. دق ثمیخدمت م

ازش، معلومه   یکن یکه تو م ییفایتعر نی. بعدم ا بهیشهر غر نی_داداش، گناه داره تو ا 

قرار   ای. دنرونی ب ایب ثمیم نی ری ام بامزه ودلسوز. _ولش کن، از بحث ش یلیبنده خدا خ

 . میگفتم نگران چ یاول کار نیفکر کنه. بهش از هم

  ایآره و  گهیم  ای  اد،یبدت م یهضمش کنه که از چ  تونهی داداش، االن بهتر م ی_خوب کرد 

 نه. 
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. من دلم زیعز  یلیاگه کارشو واسه تو بزاره کنار، معلومه که خاطرت براش خ  ینطوریا

زنگ  مم یدر رابطه با تصم  نیآقا شاه دیببخش گه،ی م زنهیزنگ م گهی روشن، چند روز د

 زدم وشما رو انتخاب کردم. _چه مطمئن؟!  

رو دوست داشته باشن، به خاطرش   ی. اگر کسشناسمی_خودمم دخترم ودخترا رو خوب م

 گذرن.  یجز اعتقاداتشون م یاز همه چ

حدث زده بود بشه. باهم خواهر   مایکه ش یکردم همون  ی. دعا می کار، درس، هر چ از 

 هم دادم.   تزایهش، پوب  دیوکتاباشو خر میحرف زد  یبرادر

  یبود ودوست داشتم ودعا م یدختر خوب یلیکردم بهش خوش، بگذره. خ یسع یکل

 .ش ی خواستگار ادیب قشهیکه ال  یکردم کس

  میگرد یبرم رتری د میرفت بگ ادمون ی خونه،  میوبرگشت  میناهار خورد م، یگشت م،یکرد  دیخر

 خونه ومامان نگران شده بود. 

 

 پنجاه ودو  پارت
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القل خبر  د؟یکرد  ریچرا د ی_از دست شما، مردم از نگران دیپرس مید یتا رس مامان

 . میرفت بهتون خبر بد ادمونی ناهار مهمونم کرد.  رونیب نی. _مامان جان، شاهدیدادی م

طور   نیهم شه،یهم کاش ی. ا رونیب دی ر یبا هم م یدورتون بگردم که خواهر برادر ی_ا 

 . دیباهم داشته باش یروابط خوب

نداره وآدم تو خونه   هیکه بازنشسته شد روح یجان، از روز  نی شاه ی_بابا کو؟ _ا  دم یپرس

 نه.   ای  ارهیم  ریوقت گ مهیکار ن ییجا نهی. رفته ببستیموندن ن

خرم بره واسه   یبراش م نی ماش  هیام خوب بشه  ی_غصه نخور،شما دعا کن وضع مال

 اش تو آژانس. یسرگرم

که  یانشاهلل، فردا روز  ییوتنها کهیاالن   ،یبه فکر خودت باش دیبا گه ی _مادر جون، تو د

از حاال دورشون بگردم، خودت غرق   یکه اله ،یصاحب زن وبچه بش ،یبش  تیسرگرم زندگ

 . یجور بمون ن یکه خودتم هم یش یخرج ومخارج م

_انشاهلل،  دو ی خند مایخواد. ش  یم  دونیهمه مرد م  نایسم، ا خونه، خرج عرو  ن،ی ماش طال،

 . اشاره دادم که مامان باهوش گاف نده.فتهیاتفاقات ب  نیا  ای زود نیبه هم
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نگفتم ورفتم تو اتاقم   یزی! چ ه؟ی_خبردیدر آورد که مامان پرس یتابلو باز  مای ش اونقدر

  یخبرا  هیباال. خودش دستش اومد   میرفت مایرو هم صدا کردم وبه بهونه درس ش مایوش

 افته. یداره اتفاق م یبند مین

فکر کردم.   زیفکر کردن تا خبر بده. به همه چ یبرا میکه فاصله گذاشت یاون چند روز  تو

  دیمهشواز ته قلبم تو دلم واسه   اینکردن دن ایقبول کردن  نده،یمشترک، کار، آ یبه زندگ

 رو داشتم. نهایبهتر  یآرزو

اش کنار دوستش   ی مکیقا یمنو دوست داشت از عمق نگاش معلوم بود. خنده ها  ایدن

  دیکردناش و..... خالصه با فی . تعرشدیقند تو دلش آب م د،ید  ی منو م یکه تا وقت

 کرد.  یزندگ

خواست خبر   یم ایشد که دن  یکردم. باالخره، روز  یجمله رو هر روز با خودم تکرار م نیا

 بده.

خواست بره از اتاق   استیدن دیهم کنارم بود واومده بود درس بپرسه تا د   مایش اونروز 

 .ی. گفتم بمون آبجرونیب
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خانم   ای_دن  دمیازش، پرس ی با ادب واحترام باهام حرف زد. بعد سالم واحوال پرس یکل

  هیحداکثر تا    دیمنتظرم خودتون گفت م؟ی ایدر ب ی فی تکلواز بال دیلطفا جوابمو بد شهیم

 مایبا خونواده ام مطرح کنم. ش دیخوام اگه با خودتون کنار اومد  ی. مدمیهفته جواب م

من آدم کش دادن   یبه خرج بدم وبا صبر ازش سوال کنم ول ینرم کمی دادیاشاره م یه

 کارشو؟  ای   کنهیمنو انتخاب م ایمهم که دن یلینبودم. برام مهم بود، خ

 دیتون ی. شما مدمیفکر کردم وهمه جوانب رو سنج یچند روز کل  نیمن تو ا  ن،ی_آقا شاه

در  دیاگه موافق باش  میتون ی. ممی. هم رشته هم که هستدیبرام باش یآل ده یهمسر ا 

ما  از عالقه ش  ،ی. من از کارم گذشتم. ولمیخصوص رشته خودمون بعد ازدواج، هم کار بش

  یخداحافظ عی کنم وسر  یم  امکی وشماره خونمون رو پ دی اریب فی نتونستم بگذرم. تشر

کردم با خجالت داره حرف   ی حرفا روبزنه. فکر م  نیمعلوم بود سخت بوده ا  چارهیکرد. ب

 .زنهیم

 

 پنجاه وسه پارت

کاره   مهیچرا ن ما،یحرفامون قرار دادم. _ش  انیهم در جر مارویوش یبود گوش کریاسپ  یرو

 . ییگفتم انتخابش تو ید ید ،یدی وزود قطع کرد؟ _د زدی حرف م
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ماشاهلل تو   ثمیآقا م ن یبگذره. _ا ثمیبه قول م ی پسر نیهمچ هیاز  شهیمگه م  گه،ی_د

 .کنهیورود کرده واظهار نظر م یهمه چ

 یباباهم حله. اصل کار  هیقض م،یتو کار گفتن به مامان. به مامان بسپار میبر پس

 مادرشوهر. 

ات   ی، اصال به گروه خون یشیمثه خواهر م  ایخود تو هم با دن  ی_مادرشوهرکه جا 

 .ادینم یبدجنس

 . بردی وچند روز، زمان م میکه خونواده رو آماده کن  میداشت تی مامور  مایو ش  من

خوام   ی خورد، خورد از ازدواج کردنم ووقت زنشه، بزرگ شده، من زن داداش م مایش

بلند وباال از  ستیل  هیشدن   میت هی  مای بود، حاال باش دهیوداداشم تک....... مامانم که د

کس   چیه شد،یکرده بود با اسم وآدرس. اگه کاراگاه م هینظر گرفته بود ته ریکه ز  ییدخترا 

 در بره.  نشیب زیت ی شاچ  ری تونست از ز  ینم

مد نظر خود داداش    یبگه _مامان، اگر کس دکهیبگه وبه ذهنش رس یمونده بود چ  مایش

  هی_ا، پس قض ؟ یچ دیرو شما بزن یباشه وفقط ازش خوشش اومده باشه وحرف اصل

وناهار وچراغ اتاق، جلستون   رونیشما وب ی هاپچ پچ کردن  یریز  ریچند روز ز  نی. ا نهیا
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شده، مگه نه؟ من   یچ دیگوشم بگ  خیب یچطور که  نهیکردن ا  یبررس  یروشن موندن، برا 

از همه  یعنیخواد عروسم بشه؟  یکه م هی خانم، خانما ک نی. اشناسمیشماها رو م

  یخواسته به شما ب یاصال نم نیکه من بهش نشون دادم بهتر؟ _مامان، شاه ییدخترا 

تم به شما اول بگم وخود  کاراش هستم واصال خودم خواس انیکنه ومن در جر یاحترام

 ی اول. هم دانشگاه  تیشون برام اولو  دی به اون دختر گفته که خونواده وتا نمیشاه

. فقط ازش  هینیدختر خوب ومت کنهیم  فیکه ازش تعر یهستن وهم رشته. اون جور

  میوبر   میری که باهم ازدواج کنن مطمئنه، اجازه بگ هیقض  نیخواسته اگه اونم از ا

شما وبابا. مامانا هم که خوراکشو ن احترام    دی االبته با اجازه وتوصد  یخواستگار

ام برم که   دهی پسر فهم یفدا یبودم. _اله  دهیفهم نو یمواقع وا   نیگذاشتنه، بس شونه تو ا 

شماهاست. حاال چه بهتر   یمن خوشبخت   ی. آرزوکنهی نم یوسر خود کار م یما براش مهم

 . فتهیاتفاق خوب ب نیا  دی که دوست دار یکه با اون

_بله، خانم د؟یپرونده رو زد  نیبگم که شما مهر قبول ا  نی_مامان، پس من به شاه

  یخورن م  یبدرد هم نم میگرفت میقربون مامان گلم، اگه خوب نبود وتصم یمشاور. _آ 

 .گهی د یسراغ پرونده ها  میر
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وبابا هم حله.   یکرد یبل مامان. برو به اون داداش نگرانت بگو منو راض_از دست تو بل

از  یبکن یخوا  یم  یکنن که تا کار  یبه بچه ها وصل م یمخف نیدونم مادرا دورب ینم

 قبل متوجه هستن. 

  هیدن اکثر اوقات  یوبروزش، م یگ یحرف که به خانما م هی دیکه عمر مف ییاونجا از 

 .شدی گفته م دیحرف که با  نیزود هم بابا خبردار شد مخصوصا ا یلیشبانه روز، خ

حس    هیآماده کن،  یمراسم خواستگار  یتخت، خودتو برا  الت یگفت _خ مای ش یوقت

  هیشام   زی اونشبم سر م  شه؟یم یوحال تازه داشتم که سر تا پا استرس بودم که چ

 بودم.  دهیکه تا اونروز نکش دم ی کش یم یخجالت

گفت _قربونت قدو باالت برم که   ی. مامان مزدنیکردن ولبخند م  یومامان بهم نگاه م بابا

  ؟یدختر خانم رو گرفت نی . بابا منصورم گفت _پسرم، شماره خونه ایداماد بش یخوا یم

 . رمیشماره دختر مردم رو نگ  یخودیوقت ب هی _نه، باباجون شماره خودم رو دادم که  

. تا  ریبابا. باهاش هماهنگ کن وشماره خونشون وبه همراه آدرس، بگ یکرد  ی_کار خوب

_کجا پسرم؟   دی .چشم،از جام بلند شدم ومامان خندیخواستگار یبرا   میهما هنگ کنه بر 

  یگفت _فدا مای! ش؟ی شماره اونو ندار یخانم صحبت کنم. _تو  که گفت ایبا دن گهی_برم د 
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  نیشاه یگوش  یتماس گرفته رو  نی که باهاش با شاه یامامان خوشگلم بشم، شماره  

 شماره دختر رو نداره.  گه،ی وبابا گفت_پسر عاشق من اونوقت م می دی افتاده. همه خند

 

 پنجاه وچهارم  پارت

 نزدم. کیج  گهی نشستم ود د،یتکون دادوخند  یسر  نکهیبعد از ا  مایش

 .رمی دهن وامونده رو نتونستم بگ یقم. باز جلوبعد بلند شدم ورفتم تو اتا کمی

 کردم. یخراب م شدمیکه حول م ییموقعها  شهیهم

 .کردمی اتاقم عادت کرده بود که، هر بار خودم رو توش دعوا م نهیآ

  نهمهیا  ستی الزم ن گه،ی_بس ددویخند یکه پشت سرم رفت اتاقش وم دمیرو د  مایش

چه    یدید  مای. _شیخواد بره خواستگار یبار اولشه م ه،یپسر خوب نمیشاه ،یدعواش کن

 .ستینداره، بار اولت ن بیزدم؟ _ع یگند

خوب   نی خانم_سالم، آقاشاه  ایتماس گرفتم و_سالم دن ایاونروز، قبل از ظهر با دن  یفردا

_بله.... من با خونواده ام صحبت کردم واونا خواستن تا شما خونواده خودتون    د؟یهست
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همون بشه. چشم من با   ریخ  ی._انشاهلل که هر چری نوبت امر خ گهی. دیزارب  انی رو در جر

 . دمیم  وخبر کنمی خونواده صحبت م

غروب باشه   دیر یتماس، بگ دیاگه خواست   زحمتیخونه ومادرش رو داد. _فقط، ب  شماره

 که پدرم خونه باشه.

شماره   یوخوش حال یمونه. همون روز غروب بابامنصور با مهربون   یم  ادمی_حتما،  

ادب واحترام با، بابام    یرو برداشت. پدرش بود وبا کل یگوش ییآقا  هیخونشون رو گرفت و 

شد. آدرس رو هم داده   یصحبت کرد وبابا موضوع رو مطرح کرد وقرار رفتن به خواستگار

داشته  یخوب یلیخ یکر کنم وضع مال_باباجون، فگفت  دیآدرس رو بابا د یبود. وقت

 باشن.

مگه   ؟یسنگ نندازن سر راهتون. _سنگ چ  دوارم،ی نقطه شهر. ام نی تو باالتر  خونشون

که تو اون   یو_باالخره، اون کس دی من خند  ی!پدر صبور ودانام؟یمعامله کن می خوا یم

  ربهایما ش  انی در حد اطراف  ادیداره که نم یکنه ومعلومه چه وضع مال یم  یمنطقه زندگ

 .رهیدر نظر بگ یوبپاچ عروس زیوبر   هیومهر 

گفتم که   ی_توکلت به خدا باشه. اول کار ؟یبابا، اگه توقعشون باال بود چ یگی_راست م

 .یکن یم  یاز دختر، چه خونواده ا  یکجا وخواستگار یبدون
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 .رفتی خورد پولش، از پارو باال م یبه پستم م یشانس من هر ک  از 

 بود.  یمتیکه چه جواهر ق دیجز مهش به

بابا منصور جان،   یگفت_ا میکن ی موضوها صحبت م  نیسر ا  میمن وبابا دار  دید مامان

باشن وسنگ نندازن. هر   یخونواده به راه دیشد. نه مادر جان شا ی تو دل بچه ام خال

م کرد دور سرم وذکر وصلوات که از اعماق  دوتا فوت هی. شاهللیا شهی همون م ریخ یچ

 مادر بود.  هیوجود 

کرده، سالم، باهوش   لیوخوش، قد وباال، تحص پی خوش ت م،یگفت _پسر دار  یم  همش

حسن بود    دید یازم م یخوان؟ مادر بود وهر چ یم   یچ گهی . دیعال ت یوبا خونواده وترب

 تا جلسه اول باهامون باشه. میگذاشت انیدر جر زموی . عزبیونه ع

. سنش، باالتر رفته بود اما، همون  مشیبود ونفسش حق. از دو روز جلوتر آورد  بزرگتر

 طور بشاش ومرتب وبا آرامش بود.

 

 پنجاه وپنجم  پارت

 . دیبا همه دلهره هام رس یخواستگار روز 
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ز شرمنده  شاخه گلم روش بود، با  هیکه   دمیصبحش رو تختم د  یرو که وقت یلباس لباس،

  یاتفاق مهم برامون لباس م ه یهر وقت واسه   یاون همه محبت مامان شدم. از بچه گ 

رفتم ودر  یشاخه گل رز قرمزم روش بود. رفتم ودوش گرفتم با موهام ور م هی د،یخر

بود؟! از   ستادهی اون پشت وا ی وزه ک  یمایاون ش  دمبو دهیباز بود و نفهم مهی اتاقم ن

. _بفرما، بفرما دم  دمیونتونسته بود فهم  رهیخواست جلوش رو بگ یکه م یخنده ا  یصدا 

. _ا،  دمیخند یببخش، بامزه شده بود  دمت یاالن د  ریدر بد. سرخ شد و_سالم، صبح بخ

سربه سرت    د یامروز با ،خنده؟ _ببخش یم  قهیده دق کی تا حاال با رد شدن، آدم نزد  یاز ک

کنم.  یطالف یکنم، آ  یطالف یآ شه،ی بت شما هم م. _باشه، نورمیگ یبزارم وگرنه آروم نم 

چقدر   ی کرد و_وا  ینگاه هی  ؟ی د یلباسارو د نی ا  مایتو، ش ای. _نه برم ی _باشه بابا االن م

  یشاخه گل رو نشونش دادم و_ا  ؟ی د یخر یام داره. ک  یشاد یچه رنگا ن،یقشنگ واندام

  نیا قهی شازده پسرش بود. چقدر سل یبرا دیرفت خر  یمکیقا روز ی جان، پس مامان د

 مامان حرف نداره.   قهیخره. واقعا سل ی وجذاب م  کیش یزا یچ شهیمامان خوبه، هم 

وراه   دمیپوش  دن،یپوشن وپز م یرو م دشون یع  یدا یکه خر ییبچه ها ن یا  نیع لباسارو

  مایشتو کار مانکن. _ا،   دی بزن ای. _خوبه، با دنآوردم ی ها رو در ممانکن  یرفتم وادا  یم
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کردم، شاه   ی. _شوخدهینزن. تازه به خاطر من از کارش دست کش گهی اصال حرفشم د

 .یرتی دوماد غ

عروس    پی. _نه بزار شب داداش، جذاب وخوش تننتیمامان وبابامنصورم بب  میبر ایب

  نایا  ایخونه دن کی دونم نزد یبزاره. فقط نم  نی کشت، از پله ها قدوم مبارک رو پا

موقع از   هی. _لوس، ستهی قلبشون وام  ننیچرا؟! _منو بب مارستانیهست؟ _ب مارستانیب

. بعد صبحونه، میوچقدر خوش بود  میدیبودن خونت کم نشه؟ هردو خند یخود راض

ما   اهلل،ی اهلل،یزده بودن. _  شی فرما شدن. انگار، موهاشونو آت فی خان تشر دیووح  دیمج

  یچقدرم که اصال راض د،ی اومدن تو و_بفرمابشه امروز....  یشاه دوماد، چه روز  میاومد

به مامان کردم   یه نگاهی. میکن  فهیانجام وظ میما اومد ست،ینبودم. _مهم ن دنتونیبه د

وپوکتون باهمه    کیخورد و_پسرم، شماها همه ج یآب م شونیدسته گل از ا نیکه ا

نخوانم خاطره   نای_ممنون، ا دیبرات اگه باهم باش شهیم  یوگفتم، امروزم خاطره خوب

  دمی. مجد یتو اتاقت راحت باش دیبر  نیشاه د،ی . مامان لبشو گاز گرفت و_بفرما سازنیم

  هیساده گرفتن ورفتن سفر. سر قض  یمهمون  هیبود  یبود وچون دستش، خال دهازدواج کر

 ....... لی دوسایوخر   یبدهکار بودن وخرج نامزد یخدمت کل دیخر

 اش بود.   یزندگ خدا رو شکر سر خالصه
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  یفکر عروس د یوبا میشیم ر یپ میبابا ما دار  یو_آه، ا دیکش یآه دیوح  کدفعهیاتاق،   تو

خوب   یفرد دانا وپدر هیکنم. گفتم به عنوان  حتی شماها رو نص دیوتازه با  میبچمون باش

 . یلذت ببر حمی ونصا  شاتیتا از فرما  امیب دهید ایو دن

  ؟یاریآدم بزرگا رو درم ی! ادا ؟ی شده فاز بزرگا رو برداشت ی_حاال چدم یتعجب پرس با

  ستین ی. _جان من؟ سرکار م یشیعمو م م یدار ؟ی کار یگفت_پسر، کجا دیمج  ؟ی باباشد

بابا،   ولیا  ،یتو راهه. _به سالمت ییگه، پسر، بابا  ی گه؟ _راست م یم  یچ نیا  دیکه؟ وح

گفت_زرنگ   د یومج میسربه سرش گذاشت یداداش. کل ییچش ما ،ییپس واقعا بزرگ ما

باهاش راجع به   کمیتورو؟ کاش ما  دهیخان، امروز نوبت شماست. عروس واقعا درست د 

گفت _دمش   دی. وحدهینمونه از شما تو دانشگاه بود د هی د،ی . _نترسمیزدیتو حرف م

  خونگرم، ،یببامرامه، جنو یلیخ ثم،یشاه پسر که مثه ماست؟ دوستم م نیا  هیگرم ک

 . یقیباهاش رف یبامعرفتن وبرد  یلیها خ یام کمک کرد. _چه باحال، جنوب یلیباحال خ

حرفا    نیا د ی. _ول کنمشینیتا بب ادیوقت بزار ب هی یزن وبچه و....... ول گهیمن که د البته

 دارن. هیما  یلیرو خونشون اون باال ماالهاست وفکر کنم خ

حرف بزنم وخودمو    یا گه یکردم جور د  ینم  یازشون باالتر بود سع  التمیتحص چون 

 .میبود  یمثه سابق همون طور خاک   رم،یبگ
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با  نمیبب د ی بها وبا ری وش هیبه قول بابام مهر ؟یگفتم، اگه باباش سنگ انداخت چ بهشون

  ینگام کردو _اگه خود دختر بخوادت همه چ دیکنم. وح یدارم وصلت م یچه خونواده ا 

وازم    هیکه من شناختمش دختر خوب ییپر مدعاست؟ _نه، تا جا  یخودش چ .فیرد

از خنده وهر و به هر بهونه   دی ترک دیمج  ؟ی دیهم_نه بابا جلوت غش کرد، فادی خوشش، م

 . دنیخند یم  یا

 

 پنجاه وشش  پارت

پولش از پارو   خورهیبه تورش م یچه خر شانسه؟! هر ک ینیبی_م دوی رو کرد به مج دیوح

 خدا شانس بده.  ره،ی باال م

اونقدر هر بار   م،یآورد یوما همش اداشو در م د یرس یوموهاش م پ یبه ت یلیخ دیمج

بهم کردو_پاشو،پاشو تا   ینگاه هیکه انگار با چسب آهن چسبونده بود.   زدیژل وتافت م

مرغ تو جوب  خوام، مثه   یجان نه. نم دی مج ،یبه اون کله ات بدم. _وا  یحال اساس هی

  یلیکالس تو باال شهر به قر وفر خ یکه، ب یندار ر یآب افتاده کله ام بچسبه به هم. _تقص

 . دنی م تی اهم
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.به زور نشوندم  ستیاصال هم خوب ن نم،یبودم به نظرم خوبه. _پاشو بب شگاهی آرا روز ی_د

. حرصم گرفته بود که دیخند  یزد وفقط م ینامردم از جاش نه جم خوردونه حرف دیووح

گفت _خوبه، لباسام   دیسرم دوماد بودم. مج ری خو است بزنه به سرم، خ یم  یچه گند

که تو   یبا خنده گفت_نترس با اون همه مالت دی. وحشدیوگرنه موهات خراب م  یدیپوش

 خوره. یتکون نم ادیزلزله هم ب ،یزنیم

 نتونستم مقاومت کنم.  در آورد که یدلقک باز  د ی. اونقدر وحمی دیخند ییتا   هرسه

ها؟ حرف   بهیدست غر  یچرا بد  نجاستیا یالملل  نیب شگریشروع کرد و_تا آرا  دیمج

 اضافه هم ممنوع. 

برام درست کرد که خودمو تو   ی سر وکله ا  هینخواد. نه،دلشیچشم و....... چشم آدم بب هی

. نهیکنم سرم سنگ یاحساس م ؟ی موهام باال نبرد   یلیخ دیشناختم. _مج ینم نهیآ

اعتماد کن چند تا   د،یمدل جد   نی . اینیسنگ یکن ی فکر م یکرد  یآب شونه خال هی_ازبس 

 .ننتیبب  ید یکشته مرده م

  شهیبد. هم یلیبد بود، خ ی_آره، اما از وحشت. افتضاح نبود ول دوی رو کرد به مج دیوح

نردبوم دزدا.  هی. خودم قدم بلند بود وگفتم _شدم شبدادمیم حیساده رو ترج  یموها 

قد.   نیطور ساده قبول کرده وبا هم  نیمنو هم ایدن یبلند شدم و_ببخش، استاد ول عیسر 
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تکون داد و_شما از مد   یسر دی. مجامی سرمو بشورم ب دینیبلندتر شدم، بش یلیاالن خ

 ظهر شد. یک میدیاصال نفهم ششون،یباالخره سرمو شستم ورفتم پ د؟یفهم یچه م

هر دو    ی. اصرار کردم بمونن ولمیساعت رو نگاه کن، وقته ناهار بر  دیگفت _مج  دیوح

 شدن.  یمتعهد  ینگران خانوماشون بودن ومن خوشحال بودم که مردا 

حرفا بود    نیکردم که ناراحت نشه موهامو شستم واونم با حال تر از ا  ییدلجو  دمیمج از 

کم شد.  یلیبودن از استرسم خ بهش بربخوره.اونا رفتن وخوب بود که کنارم عی که سر

 ساعت رو مخم بود تا برسه لحظه رفتن.  ی وتا غروب عقربه ها  میناهار خورد

  ینیریفروش محل خودمون ش ینیر یش نی. از همریرفتن بابا گفت برو گل رو بگ کی نزد

  یبرا  چوقتی بخر وه نشویجا بهتر نیکنن. از هم  یهم بخر، باال شهر دوال پهنا حساب م

 نباش. _چشم بابا منصور.  سیسزن وبچه خ

جا نداره   چیکس وه چیجنس، نگاه که ه هی کرد،ی گفت ومامان نگاهم م یذکر م زمیعز

 مامان. _نه فدات بشم.  زیعز  ینکن ری . _برو مامان، دشهینم دایوپ

تو ذهنشون   شهی آدما تا هم داریوموقر باش لحظه اول د نی گفت _پسرم، مت یم  زیعز

 مونه. یم
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 پنجاه وهفت  پارت

دوست داشته باشه. اما، گل مورد   ایکه دن  رمیبگ ی . تو فکر بودم چه گلزمیعز  ز،ی_چشم عز 

گرفتم گل   می تصم نیهم  یبودم وبرا  می. خودم عاشق گل مر هیدونستم چ یعالقه اونو نم

  ینیری ش نیهم از بهتر  ین یریقشنگ شد وش یلی. خرمیبگ میومر ی کیلب مات دیرز سف

کرد ومن   یم ینگاه مبارک طور هی  دمیدیتو محل م یکگرفتم. هر  یمغازه قناد  یترا 

 . دمیکش  یخجالت م

نداشتم. تا   یتیکردم ومسول یم  ری د شهیکه هم یمن  دمیهر حال برگشتم خونه. زودرس به

 نیبب ر،ی بخ ادتیکه   ییکجا ،یکرد و_جوون هیبه مامان هان ی ونگاه  دیخند زی عز دمیرس

 ده!  چه پسرمون زرنگ ش

حاضر شو، قدت رو قربون. _منصور،  عی ها رو دادم به مامان و_برو، سر  ینیری وش گل

  گریوالبته پسر ج   یخواستگار میر  یم میدار  لی واسه پسر وروجک فام شهیباورت م

. دادیعشق ومهر خونواده رو م  یتنم بو یمامان؟ اشک شوق تو چشاشون حلقه زد. لباسا 

من دلم به اندازه تمام    یول  رهی گ یدلشون م ونو مراسماش یگن دخترا روز خواستگار یم

  یوفکر م  دیدوره جد  هیاونروز گرفته بود. به هر حال حاضر شدم وپا گذاشتم به  ایدن
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ام   یزندگ  یواقع یتازه ماجرا  ،ی. ولمیشیم یجون جون یومن رفقا   یکردم خوشبخت

 شروع شد وافتادم توش. 

  یم  ایبودم. به نظرم عطر تند مثه ر زاریواز عطر تند ب زدمی م ممویعطر مال همون  شهیهم

که همون مصداق عطر تند بود  ایخوش عطر ترتند تا با ر  ی موند وآدما با همون سادگ

گفت    مای. همه آماده بودن وجلو در، شدیکل کش  زیوعز  نی برام. از پله ها رفتم پا

_خوبه، امروزم که    دیامروز از دست نره خوبه و خند ایدن چارهی_داداش دختر کشم اومد. ب

 م،ی. _چه کنیدار فی همشون تشر ی ندگیندارن شما به نما فی کارم تشر  تیاذ  یدوستا 

چون   می. آژانس گرفته بودمیدی نگاه بهش کردم وهر دو خند هیاستاد.   مید یدرس پس م

  میزودتر راه افتاد زیعز شنهادیفاصله داشت. خدا رو شکر به پ یخونشون با ما کل ری مس

. اونشب  می بکن دیرو هم با  الیواو  یابونا یخ نیتو ا   کیکردن وتراف ریچون گفت_حساب د

با همه دلهره هام واز در خونشون معلوم بود تو چه   میدیبود. رس ک ی از شانس ما تراف

  هما بود. بابا از همون اول معلوم بود دلنگرون ابون ی . مساحت خونشون اندازه خهیقصر

به خاطر من کوتاه   ،یرونداره. ول تی ازدواج با اون خونواده وموقع نی به ا  یوحس، خوب

 . ومدیم
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.  زیمادر زنگ رو بزن. چشم عز  نیوشاه دی صلوات تو دلتون بفرست  هیگفت_همه    زیعز

کنه. خدمتکار در رو باز کرد وبا ادب   مونیزنگ رو زدم وبه بابا اشاره دادم خودش معرف

گشاده جلو در حاضر شدن وخوش آمد   یبا رو  ایواحترام جلومون اومدن. پدر ومادر دن

  وبه قول کی داخل ومادرش اونقدر ش میبودرفت اطیاستخر بزرگ وسط ح هیکردن.  ییگو

کرده وموهاش   شی کرد عروس اونه. اونقدر آرا  یبود که آدم فکر م  تانیپ تانی چ زمیعز

 لباس عروس کم داشت. ه یومش کرده بود که فقط   ختهیر رونیب

  یمرد جا افتاده، موها   هیاز همون لحظه اول به دل هممون نشست.   یلیاما خ پدرش

سالهاست    میکرد  یبود که احساس م یگشاده وخودمون یبا رو یمیساده وصم  ،یجوگندم

 . مشی شناس یم

 ازش، خوشمون اومد.  یلیداشت وخ  یورزشکار ده یوقامت ورز  قد

 ندارن. یحس، خوب زدیداد م ایاز نگاهشون به مادر دن زی وعز مادر

 .رهیم  شیچطور پ می نیکنن بب یواشاره کرد صبور  دیفهم بابا

زحمت   ی برنداشت و_ب زمیکرد وشربت رو که آورد، عز ییرا ی وخدمتکار اومد پذ  مینشست

 . ارهیشربت م ای  یعروسمون چا  یمراسم خواستگار ی. ما رسممونه برا دشیببر
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 داره. گهیطعم موندگار د   هیداماد  یوشربت عروس برا   یچا

 وافاده گفت_لطفا شربتا رو ببر. سر صحبتا باز شدو  س یوبا ف  دیو چ  یلب  مادرش،

 

 پنجاه وهشت  پارت

  فیبرامون تعر  یدخترم کل نیآقا شاه  نیسر صحبت رو باز کرد و_خب، از ا ایپدر دن اول،

خدمت   نجایدو جوون ا ن ی لطف دارن. امشبم ما به دل ا  شونیکرده. بابا در جواب_ا

نه؟ مادرش وسط حرف   ای کنار هم رقم زده  رو رشونی دست روزگار تقد مینیتا بب میدیرس

که   زشیکاشته شده بلند وت  ،ی وبا اون دستا وناخنا  نیمت ماش شیو_البته، فرما   دیاونا پر

وبا افاده   دادیدستاش روحرکت م یدرنده، ه وانی شکار ح یآماده کرده بود برا  زهیانگار ن

خان اصال با هم   نی جون وشاه ایدن مینیبب دیکرد وگفت_با   یهاش داشت کالفمون م

نگاه   هی همو خواستن ودر   ظدو جوون از لحا   نیا  انه؟یخورن  یوبهم م   انیجور در م

که  زدی حرف م یداره. چنان کتاب یشماریب بیفراز ونش یوزندگ دنی عاشق شدن همو د

 فکر کردم سر کالس درس وامتحانم.
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پشت   هی. میرس یم مبه اون مباحث زمیحرفشو قطع کرد و_مرسده جان، عز پدرش

 . ینازک کرد و_چشم.. جناب عزت یچشم

 مینیبب د یوبا   دناستیسنج ن یهم  یبرا یشروع کرد و_با اجازه، مراسم خواستگار زمیعز

  دهینوه من، تو دانشگاه دختر شما رو د  انه؟یوهم کفو هم هستن   یک یمالکاشون با هم  

رو با هم به ثمر   یوهمو پسند کردن وهر دو از نوابغ دانشگاه هستن چند پروژه علم

 بوده. شونیا  یها یکردن از خوب فی خانم تعر ایاز دن نمیهم که، شاه  ییرسوندن وتا جا 

  ییاز نوه من سطح توقع باال  دیوشا حی. صحدیاز ما برتر هست  یاز نظر سطح زندگ شما

  ندهیخوان وآ یدو جوون همو م ن یا  یدتون باشه. ولکه در سطح خو دیهم داشته باش

شفاف   زی عادت دارم همه چ  یامر رک صحبت کردم ول یاز همون ابتدا  دیدارن. ببخش

 جووناست. نیا ی ما هم مثه شما خوشبخت یباشه. آرزو

رو که از دل ما   ییزدو_ماشاهلل حاج خانم همه حرفا یلبخند فاتحانه ا  هی  ایدن مادر

  زیگفت_من برام انتخاب دخترم از همه چ ی عزت یرو به زبون آوردن. آقا  گذشتی م

حد از   نیتا به حال تا ا  یکم نداشته ول یعال ی هات یمن خواستگار با موقع  یایمهمتر. دن

تا پدر ودختر.   میقیرف یلیباهم خ اینکرده بود. منو دن فیبا جون ودل تعر   نطوریا یکس
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وبا    ستین یهمه سنگا واکنده بشه وانشاهلل که سنگ دی قول خانم بزرگ، با اما، به

 بهتر ودرستتر.  میابتدا با هم برخورد کن   نیاز هم  تیشفاف

 . دهیخوب وفهم یلیخوب بود، خ پدرش

  هیومتلک انداخت که حرص همه رو در آورد. مادرشو    کهیمادرش اونقدر اون وسطا ت اما،

 . دمیدیسد بزرگ روبه روم م

 مرسده خانم.   یاز فخرو اداها شدنیداشتن منفجر م گهی د زیوعز  امانم

پا آزار دهنده   یوزنندگ یوچشم نواز بود که با تنگ کی کفش، ش هیاون خونه انگار  تمام 

که من شناخت داشتم   ییتا جا ا،یبود. خود دن ن ی خونواده من سنگ  یبود. اون هوا برا 

  ارنینم فی _عروس خانم تشر   دیطاقت نداشت وپرس گهید ز یازش به پدرش رفته بود. عز

 ایدن ا،یکنم. دن  ی_چشم، حاج خانم االن صداش م گفتمادرش،  م؟ی نیماهشونو بب  یرو

 .ار یمعروف روهم ب ییهمه منتظر شماهستن چا  ایمادرجان ب

با   بایتو دستش. خوش تراش، خوش اندام، ز  ییچا  ینیس  هیوارد شد با  ایبعد دن یکم

وکفش   دیکت ودامن برش دار سف  هیو  ومدی به چهر ه اش م یلیشال هفت رنگ که خ هی

کرد وسالم   ییگشاده واحترام خوش آمد گو ییبا رو  دادیگل م ی. بویپاشنه بلند مجلس
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شما! _لطف   یهست ی. چه خانم قشنگزمیماهت عز ی داد. مامانم، گفت_سالم به رو

 کنار جمع.  نهیخواست بش زیتعارف کرد وعز  یی. چا دیدار

وعاشقانه بهم کرد   بی نگاه دلفر هی دی کرد به من که رس یرو تعارف م ای داشت چا یوقت

رو برداشتم وهر بار نگاش همون حس اول رو داشت. مامان   ییکرد وچا  یوتو دلمو خال

 ازش.  کرد ومعلوم بود خوشش اومده ینگاش م  تی با رضا

  ؟یغش نکن مارستانیب می ببر  دیکه تو رو با  نی که کنارم نشسته بود گفت_مثه ا مایش

 . یدار فی هم تشر  قهیخوش سل

 

 پنجاه ونهم  پارت

سر اصل   میگفت_دخترمم اومد، حاال بر  یعزت  یبود. آقا  ینقاش یبا یز  یتابلو هی  انگار

. باالخره،  میدیما گوش م دیشما امر کن یوهر چ  میمطلب. پدرم گفت_ما سر تا پا گوش

 بها هستن. ریوش  هیکننده مهر ن ییخانواده دختر تع 

  نیداره تو نسل ا یداره وچقدر حساب بانک نیخونه ودوماد ماش یها صحبت   نیا  البته

 بودن پسر بود. یندگشده. تو نسل ما که مالک سالم بودن ومرد ز  ادی بچه ها ز 
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 نبود.  یاز ازدواج فرار  یازدواجا آسون بود که کس  اونقدر

وچون   میگدار به آب بزن  یب می تون یما هم نم یول  ن یشما مت شاتیگفت_فرما  ایدن مادر

  یالی وتوقع خونه وو  میر ی گینم نی سنگ لمونیخوان مثه فام یدو جوون همو م نیا

دخترخواهرم خواستگار اومد وبه تعداد سال تولدش مهر   یاواخر برا  ن ی . امیندار  یالکچر

ست   دی داشت وتمام جهاز رو خواهرم خودش خر یرالکچ  نیکرد. داماد هم خونه وماش

کردو   ایاز حرص وروبه مادر دن د یکش یآه هیو  دیو چ  یلب  زمی . عزکیوش یخارج یاز ما کا 

  یدو طرفه وشما نظر وخواستتونو م تایبا خلق  ییآشنا  یجور مراسمات برا  نیا  زم،ی _عز

خواست خود خدا باشه. مادرش   یوگرنه هر چ  میکن یقبول م می واگر ما تونست دیگ

نبود که   نیو_منظور بنده هم ا  یحرصش گرفته از اون همه فخر فروش زی که عز دیفهم

  ل یاتومب هیداشته باشن حاال هرجا.   دیخونه که حداقل با  هی. میسنگ بنداز  می بخوا

ادب واحترام رو کرد به مادرش   تی با اجازه گرفتن ونها  ای گفت و ن یم یو....... وه

بگه. اگر   ی زی عروس تو جمع بزرگان صحبت کنه وچ ستیدونم مرسوم ن یم  د،یو_ببخش

  بهش، کرد و_بگو دخترم. خجالت یزینگاه محبت آم هی  زیداشتم. عز  یعرض دیاجازه بد 

_ممنون، خانم بزرگ    د؟یبگ یک د،یونظرتونو نگ  دیشماست وحاال حرف نزن یچرا زندگ

  یهرچ  یمقابل زندگ  رف. طستین یآنچنان نیوخونه وماش  هیمن اصال مالک مهر  یبرا 
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. هیکرد به نظر من انگار همه زندگ  هیعمر بهش تک  هی  یمورد عالقه وباجنم باشه ولشه برا 

چرخه وتو تو   یرو عشق وعالقه نم یمادر، زندگ  ایمادرش چپ چپ نگاش کرد و_دن

 .یشی م مونیاز ساده گرفتن پش  گهیچند صباح د  یما بزرگ شد ی ارهایما وبا مع یزندگ

ومد روزت  پ یاز ت ای  ؟یسر کن  یاجاره ا   یساده وخونه معمول یزندگ هیبا  یتونی م تو

حرف نزنه   ایاشاره کرد که دن  ؟ی هر جا بر یراه ن یب ینا یبا ماش یتون ی م ؟ی دست بکش

 .گهید

 افتاد که مادرش تو خونشون رو همه سلطه داره. مونیزار دو

عمر به قول   هیتا    میفکر کن شتریب دیگفت_ما وشما با  دیدی که اوضاع رو درست نم پدرم

 .ادیبه بار ن یمونیمرسده خانم پش

  نیمال ا ندهیرو تازه تموم کرده وآ التشیوتحص لی ما نه خونه داره ونه اتومب  پسر

حتما در   یعنی  دیشما هم کامال درست. شا  شیجووناست اگه بهشون بها داده بشه. فرما 

کنه ودر حال حاضر ما ظاهر وباطن   یدخترتون درست م یبرا  یدرخور  یزندگ ندهیآ

 .مینیهم

 . میما در خدمت  دیوصلت شد  نی به ا ی راض اگر
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 شصت  پارت

 وصلت بهم نخوره.  ن یداره که ا  بیعج ی از چشاش معلوم بود که دلشوره ا  ایدن

  نیکه ا نی به ا کردی وفکر م  کردی م  یمادرش داشت تو دلش شاد میکه بلند شد  ما

 .میر یکه م میر یوصلت بهم خورده وما م

چه زود بلند  د،یکه از صداش مشخص بود رو کرد به ما و_نشسته بود  یخوشحال با

بزنه،  یپر مغز بهش کرد و_چرخ گردون اگر قرعه رو بنام هر دلدار  ینگاه  زمی عز  د؟یشد

 تونه چرخ رو منحرف کنه. ینم یسنگ بزرگ چیه

 نازک کرد وروش رو برگردوند. یمحکم خورد مادرش وپشت چشم  یلیس هی  انگار

کفش وکاله   دیبا  نیگفت_شاه زیهمراهم بود. عز  ایبرگشت به خونه ونگاه دن تو راه ما

 . ادیوصبرتو ز  یبه پا کن یآهن

 به سرانجام برسه. ی وصلت به راحت نی بزاره ا کنمی فکر نم م،یدیکه ما د  یمادر نی باا
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تا آسمون رفتار وکردارش با مادرش فرق   نیداشت وزم  تی پدر دختر واقعا انسان یول

چند ساعت کاراش   نیتو ا  یلینبود گفت_به منم خ بتیداشت. مامان که اصال اهل غ

 . میبود دشیفشار آورد وچنان با ما برخورد کرد که انگار نوکر زر خر

کرد وپشتم در اومد وهم ناراحت به   تمی حما هیراجع به مهر  ایخوشحال بودم که دن هم

بزرگ   یبتن واری د هیخونواده ام اتفاق افتاد. انگار سرم به  یکه برا  یتلخخاطر حس 

 داشتم.  یبیخورده بود وسردرد عج

_آره قربونت برم االن بهت  کنه؟ یسرم درد م میبه مامان گفتم_قرص دار  میدیرس یوقت

  یعاشق دل خسته؟ زندگ یکار ی آب بهم داد. _حاال کجا  وانیل  هیقرص و  هی. دمیقرص م

خوش وخرم؟ نه  یوهمه چ یشهر باز  یریم ی داره که نگو فکر کرد  نی باال وپااونقدر 

 .یروزگار برس ینا ی وباال وپا یاز زندگ یاقعدلم حاال مونده که به درک و  زیعز

نکن.   ریجان استراحت کن وفکرتو درگ  نی گفت_برو شاه زیبگم، خدا کمکم کنه. عز ی_چ

  هی  ز،یعز یخونه است. با دلگرم  نیعروس ا  گهیتا چند صباح د دمیکه من د  یاون دختر

 کردم وته دلم قرص شد.  دایروح تازه پ

باکماالت   یلیخ ز،یسر آدم باشه. عز  یباال دهید ا یبزرگتر دن هی هیسا  شه یخوبه هم چقدر

داره. رفتم   سانس ی ل نی که انگار چند زدی حرف م یجور  شهیخوند هم  یم  ادیبود وکتاب ز 



 باران حماقت 

170 
 

خواستم تنها باشم. اونشب و با هر   یخوام. فقط، م یاستراحت کنم وگفتم شامم نم

. هیکنار بق ن ی شدم ورفتم پا داریب دیبا دل ضعفه شد حبود صبح کردم وصب یجون کندن

  ایب ،یشام نخورد  شبمی. دزمیماهت عز  یسالم دادم وبابا گفت_به، آقا دوماد سالم به رو 

ونون تازه تند، تند خوردم وبابا    میپرحل الهیپ هی. چسبه ی م یلینون تازه ختازه و میکه حل

اما خب باالخره اگر   ،یخواستگار میرفت شبی ما د  ؟ی واسه کار کرد  یفکر  ،ی_راست دیپرس

 یوبگن دوماد چه کاره است چ میبر  یواسه خواستگار  گهید  یوچه هر جا نجایچه ا

_بابا، چند جا شرکت ها سرزدم وقرار جواب بدن. باهام مصاحبه کردن وسوابق  م؟یبگ

  نیا  انگام کرد و_پسر ب  زمی . کاش زودتر جواب بدن. عزیرو گرفتن. _چقدرم عال میلیتحص

 .مونهینم کاریکه ب یلیتحص یهمه هوش واستعداد با مدرک عال

بهم زنگ زد   ثمیخونه. تو راه م زدم از  رونیرو خوردم ورفتم دوباره دنبال کار وب صبحونه

  هیشده؟ _  یزیخونه ما _خونه شما؟! چرا چ ایب شهیدنبال کار _اگه م  رونمی _ب ؟یی و_کجا 

بگم. _باشه، اومدم.   شهینم یپشت گوش  ای _حاال تو ب ه؟یبهت بگم. _چ دیکه با  یمسئله ا 

 سمت خونشون.  تمگرفتم ورف  یدربست

 

 ک ی شصت و پارت
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  هیام کرد داخل و ییخوش راهنما  یبا رو  یشگیومعرفت هم   با همون مرام دمیرس یوقت

تا   نجایا  ینگو منو کشوند  ثمیشد؟ _م یچ شبیچه خبر؟ د  نیبرام آورد و_شاه ییچا

.  ی._ روتو برم هشنومیم یبگو اگه دوست دار  ا،ی گ یم  یچ هی. _نه جان تو یری آمار بگ

خانم باهام   ایاز کجا؟ دن ؟ یدون یم ی_چ ونمد یکردم و_م فی براش خالصه وار تعر

نداشت ازمن   یشاپ ازم گرفت تا اگه به تو دسترس یتماس گرفت وشمارمو اونروز تو کاف

مادرش جلو خونواده خودت خجالت    یاز رفتارا   یکل شبی. بهم گفت تو د رهیسراغتو بگ

خواسته    م،داد تا بهت بگ غامی. به من پرهیوروش نشد که با خودت تماس، بگ یدیکش

  یوبراش جنم وپشتکار  ستیمهم ن  ایدن یازدواج اصال برا  یبرا  اراشی درش ومعما ی ها

خواد  یم  یلیخ ن،یکنن. شاه  یداره. با پدرش دارن مادرشو نرم م تی اولو  دهیکه از تو د

از دستت    ستی رقمه حاضر ن چیرو گفت. ه زیداد وهمه چ غامیتورو. اونقدر که به من پ

شب اعتماد به نفسم رو از دست داده بودم وحس، حقارت داشتم  ی بده. _آخيش، از د

کرد که نگو. عروس، که بله، پدرشم بله، موند   یمادرش. اونقدر با روح وروان ما باز   یجلو

_ها، حال   ؟ یپسر چ ولی مونده _ا  ی. _هستم، تازه خوش، خبریمادرش. خوش، خبر باش

  رو ین یبر یوساختمون یشرکت مهندس هیشرکتشون که  یته برا . تازه پدرش خواسیکرد

  ایحال. _دن  نیخواستم سربه سرت بزارم تو ا  ضم،یگفت؟ _نه مر ایدن نمیخواد. _ا  یم
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شرکت    یخانم، نگران کارتونم هست ازم خواست، تا آدرس شرکت پدرشو داد تابدم، بر

 . ششونیپ

کن از دختر و نپرس خودت وخودش   یزی چ یدلبر  هی_امروز برم؟ _نه حاال تو هم، قبلش 

 یدست خودش ری ز  یبرام در نظر گرفته؟ _اگه دامادش بش یچه کار  یعنی. _ گهیبهت م

 گذره. یدست تو م ریاز ز   یوهمه چ گهید

 هم دختر.   دنیخوبه که هم کار م رمش؟ی نداره من بگ یز یچ  یخواهر خب،

وتو فکر کار واسه توهم هستم. _دم  زارمیباحال من. من که تو رو تنها نم قیرف ی_ا 

 . ستمیمن واجب ن فتهیشمام گرم کاکا. حاال کار تو راه ب

  ثمیم شی کردم؟ _بابا، پ یکجا بودم وچ دنیوبرگشتم خونه. ازم پرس م یرو باهم بود ناهار

وقت   هی  نیبا، شاهبمونه. _با یازش مخف یزیرو گفتم ودوست نداشتم چ ان ی بودم وجر

واسش. مادرش   شهیبد م ینزن یمادرش حرف ش،یپ ثمیبا م ایمراقب باش از تماس دن

 حساسه.  گه ی د یرو که شناخت

 

 شصت ودو  پارت



 باران حماقت 

173 
 

  یرفتن به شرکت آماده باشم. وقت یبرا  یک نمیتماس گرفتم تا بب  ایاون روز با دن  یفردا

  هیبابا منتظرتونه و  د،یا یامروز ب ن،یو_هم  زدیاز تو صداش موج م  یتماس گرفتم خوشحال

  یخانم ول  ایبزاره. _باشه، دن ون ی باهاتون در م یخواد حضور  یحرفها هست که م  یسر

 یخوام تو شرکت پدرتون کار کنم چه عکس العمل یم بشهاگر متوجه   ؟ی مادرتون چ

  هی. بعد پدرم از خداشه دهینم  ی نظر چیمرتبط به شرکت ه  ی_مادرم تو کارا   ده؟ینشون م

آقا مهندس خوش   هیشرکتش اضافه بشه.  یکرده وباهوش به کارمندا  ل یتحص یرو ین

مار رو از تو لونه   نشبود که با زبو یباز، دختر فشیکرده. سرخ شدم از تعر  لیوتحص پیت

  ایرو مجذوب خودش کنه. آدرس رو از دن هیدونست چطور بق یوخوب م دیکش یم رونیب

 .میکرد  ی گرفتم وخدا حافظ

تنها   یعزت  یبار اولم که هم با آقا  یاسترس دارم، برا  یلیخ ثم،یتماس گرفتم و_م ثمیم با

 . رمیکار م  یکنم وهم برا  ی ورودر رو برخورد م

کاش   ی . _ارهیطرف خودشم صدر صد اونجاست تا آقاشون استرس نگ ؟ی _استرس چ

که بدرد اداره جات بخوره   یدست لباس رسم هیقرصتر.  یحداقل دلم اونطور باشه،

گفتم _مامان برام دعا کن هر وقت   هی. به مامان هاندمیبه سر وروم کش یو دست  دمیپوش
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راحت برو وتو دلت صلوات بفرست تا   الی. _با خشهیگره از کارم باز م یکن  یتو برام دعا م

 دست خدا به همراهت.  ی آرامش داشته باش

 قبل از رفتن، رفتم تو اتاقم وحرفمو با خودم مرور کردم.  تا

کند گذشت وبا   یلیخواستم لحن وبرخورد اولم بد باشه. از صبح تا غروب برام خ ینم

 شدم.  یپدر ومادرم راه ری خ یدعا

 شهر بود.  یبود که اونم تو همون باال  یمهندس  یشرکت خصوص هی شرکتشون،

 یکه با پدرش همکار  یوچشم نواز وچند همکار کی ساختمون ش هیشرکت با   هی

بزاره   انیرو در جر  یعزت  یکردم وخواستم آقا یخودم رو معرف یوبه منش  دمی. رسکردنیم

گفت منو    عیونم سر وا یعزت یوبا احترام وصل شد به اتاق آقا  عی سر  ی. منشدمیکه رس

 بفرسته داخل. 

تو   یکرد وبرق شاد ینگام م ب یدلفر یتو اتاق پدرش بود وبا همون نگاه ها  اهمیدن

 .کردی م دادیچشاش ب

 

 شصت وسه  پارت
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  نی_سالم پسرم، بفرما شاه  یعزت یگشاده باهام دست داد و_سالم آقا  ییبا رو  پدرش

اش انتخاب کرده رو    ندهیآ  یزندگ یبرا  ایرو که دن یخواستم کس ، یجان. خوش اومد

  شمیکنم. _منم خوشحال م  یخونواده ما بشه رو دعوت به همکار ی از اعضا ی کیوقرار 

واز لفظ خدمت کنم استفاده   ر یکم نگ توقت خودت رو دس  چیبهتون خدمت کنم. _ه

خوان کار کنن، پس  یعالمه پروژه وکارگر که در رکاب تو م هیکرده و  لی فرد تحص هینکن، 

  یماوهرچ نی درس اول به آقا شاه نی. ا یهست  اقتتی خودت ول یو خودت سرور وآقا ت

به دلم نشست   نیری. حرفاش، شیکن یم شرفتیپ شتریب یعزت نفس، داشته باش

کرد که از  یشرکت خبط یجان، مهندس ناظر قبل نی بال پسرم. شاه ی. _چشمت بمو_چش

ساختمون با مواد درجه سه  ه یمن رد شد واون رشوه گرفته بود و  یاخالق  یخط قرمزها 

دادم. شرافتش رو به پول   بیدستور تخر دمیساخته بودن ومن تا فهم  یاصول ریوغ

سرخ. _با شما کامال موافقم، منم   بیتو س مونهی کرم م هیومثه  هیفروخته بود. گناه بزرگ

 نشده.  مونیزندگ یطپول حروم قا یابزرگ شدم که ذره  یتو خونواده جور

 وشرافتت برام گفته.   رتیاز غ  ایکامال از تو راحت، دن المی_خ

  دیبر  ایازدواجتون. با لبخند ادامه داد، پسرم با دن یبرا  میمیت هیبا تو، تو   ایو دن  من

 قرار داد.  یپا ایب یکامل داشت  تی . اگر رضانی شرکت وپروژها رو بب یوهمه جا 
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کردم   یفکر نم  یزود  نیبگم. به هم یچ یدونم از خوشحال یراستش نم ع،ی _چه سر

  یرو که م یدارم وخودمم هر کس مانی . _من به حرف دخترم ادیبهم بد  یپست نیچن

سرت    یرو  یمنت  چیه ی. در ثانیوتو سربلند بود زنم یخواد وارد شرکت بشه رو محک م

  یلیتحص طی با شرا فراخوان ما تو رو توباعث ورودت به شرکت شده، اگر  ایکه دن ستین

  کمیبچه ها منم  دی. بر یما بود  تی در اولو نهیحتما گز  میدی م تی دانشگاه یو نمرات عال

رو در  یشتریوقت ب نکهیا  یسپرده بود برا  ایانجامش بدم. به دن  دیدارم که با یخورده کار

 شرکت رو نشونم بده.  یپروژه ها  میکنار هم باش

کرد. به هر حال ما دوش   دیوبازد یبررس شدیم قهی تو ده دق تاینها شدی شرکت رو م اون

کارا   یب ا  یکیوچند اتاق مجزا که   میتو شرکت گشت زد  ای عالم رو هیبه دوش هم با 

من   یکه قرار بود برا  یاتاق کار پدرش واتاق یک یواون   ینقشه کش ی برا یکیوقردادا و 

 ایدن نیبود. ما سوار ماش زیتموتر و  کی وحساب شده وش یلعا  زی. همه چایباشه واتاق دن

. اصال  مشی بخر میتونست ینم  م یفروخت یم مونویهم بود کل زندگ  ینیوچه ماش میشد

  یام. تو راه منتظر بودم اون اول حرف  دهیکرد ند  یفکر م  دی. نبا وردمیدر ن یباز  دیپد دیند

 بگم. یزیاونم منتظر بود من چ  دینگفت. شا یزیبزنه وچ
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_آخ   ی لیخ دیخبر داد باهاش تماس گرفت ثمی م  یآخرم من شروع کردم و_وقت دست

  یگذاشتم؟_اصال،من آدم بد دل  ونی با دوستتون در م دیناراحت شد دیشا د،یببخش

پدر ومادرم بعد اونشب   شیکه پ دید یواتفاقا خوشم اومد که همه جوانب رو سنج ستمین

هست که غرورتونو براش خرج    یطور منکه عالقه شما به  دمیبعد فهم دیتماس نگرفت

  ی. نمدمی رس یکلمه م نیبه ا یکردم وقت یشد. عرق م شتری. وعالقه من به شما بدیکرد

 طور بودم. ازبس که جذاب بود. نی هر بار ا ایدونم چرا در مقابل دن

 

 شصت وچهار  پارت

که؟ به   دی انیفت_من، در جر گذشت گ یکامل. بعد که کم یقلب تی با رضا دادی گوش م فقط

آدما برام مهمتر وشما تنها   رتی . جنم وغستیهم گفتم برام مالک پول وثروت ن  ثمیآقا م

که پشتم  یتو دانشگاه پشت سرتون نبود. اون روز  یثیحرف وحد چی که ه دیبود  یپسر

اونهمه خواستگار   ونیازتون......... از م یلعنت لمیاون ف  مورددر  دیوازم دفاع کرد   دیستاد ی ا

خواستم بهم  یونم  ی. دلم آشوب بود، شب خواستگاردی رنگ و  وارنگ انتخابم شما

 .  زیبخوره همه چ
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 میرفت یسر ساختمونا واول سر برج تجار  میدی. وبعد ابراز عشق به هم رسنی_منم همچن

ازمنه. با اومدن شما    شیح اولوسازه وطر  میبرج رو تازه احداث کرد   نیگفت_ما ا ایو دن

 .شه یکاملتر وبهترم م

با اتکا به خدا.  دوارمی. _اممی ای بزرگ برب یکارا نی از پس ا میکنار هم انشاهلل بتون در

دونست   یم  نکهیوجدان خبردار شد وبا وجود ا  یکار اون مهندس ب  رادی_پدرم تازه، از ا 

 ت وخرابش کرد.داش  تیجون مردم براش ارجع یول شهی ضرر متحمل م یکل

.  رتیبه مادر پ بخشمت ینکرد وگفت م ت یو خواست. شکا  خبریعذر اون از خدا ب  عیسر 

متوجه نشه  یداد وکارگران تا شهردار بیمشورت کرد ودستور تخر  گهی مهندس د  هیبا 

 خرابش کردن. 

پدرش منتظرمون بود   شیپ  میپروژه هاشون رفت دنیبزرگمنشه. بعد د یلی_پدرتون خ

همه پروژه   نی وبه آقاشاه مید ی_خب، بچه ها چه خبر؟ _باباجان، ماهمه جا رو با هم د

 ها رو نشون دادم. 

شرکت    لیآشنا بشه. همون در جا واز قبل با وک یکار طی با همه مح دی_چه خوب، با 

م بده، من  کارا رو انجا   لشونی اومد وباهام قرارداد بست.تا وک  شونیهماهنگ کرده بود وا
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ابرا    یعنوان بودم، رو نیرسما شدم مهندس ناظر اون شرکت. خوشحال وسرمست از ا

 .  زدی بهم چشمک م وششخ یداشت با رو  ی وزندگ  کردمیم  ریس

از حاال به بعد اگه قسمت   زمیکرد و_مبارک عز  یبعد عقد قرارداد باهام روبوس پدرش

که فکر نکنه چه  نی اختم پاوهم مهندس شرکتمون. سرمو اند یمقدر کنه هم دامادم 

 ام.   یادب وجاه طلب یپسر ب

سفارش داد    ینیری گفت و پدرش برامون ش کی تبر  یتر بود وحسابازمنم خوشحال  ایدن

  رم ی _من دارم ماگفتیکردم واومدم برگردم خونه دن ی. خدا حافظمیوخورد  میوپخش کرد

 رسونم.   یم یری مس  هیشما رو هم تا  دی باش لی خونه اگه ما

. باباش رو کرد بهم  رمیداره ،خودم م قیتوف یما با شما کل رخونهی خانم مس ای_ممنونم، دن

کنن   یم یهمه کار  ونی آقا یبه سالمت. اول، رابطه هاخانما برا دیو_پسرم تعارف نکن بر

 .  ستیخبرا ن نی بعد از ا یول

نگاه به  هی  ایو دن  . خنده امون گرفتزنیر یمونن وخانما ناز  م یوقت که مردا م  اون

 باباش کردو_باباجون...  

 . کردمینگاه م ایبه دن ی چشم ری ز  همش
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اون آدرس ما رو گرفت وبا اصرار منو رسوند  میحرف زد  ریباهم تو مس یراه برگشت کل تو

  ییتا خدا میصحبت کن یبا خونواده هامون جور دیبهش گفتم _هم من وهم شما با 

 . ادین شیپ یمشکل  یناکرده اول کار

 . میهمه نکات رد بش تی که مادرمه با رعا یاز خان اصل د یفکر کردم با  نی_آره خودمم به ا 

متوجه شدم که اونم مثه   ایکردن دن یاون راه تموم بشه. از آروم رانندگ  مینداشت دوست

 تموم بشه.  ر یمن دوست نداره اون مس

از اون بهتر تو کره    کردمیتو دلم جا شد که فکر م ینگاش ورفتارش وبا حرفاش جور با

 وجود نداره.   یخاک 

مدل   نیبشم تا با اون دک وپزش واون ماش ادهیخواستم پ  م،یمونده بود برس  ابونیخ هی

 .  نهیمارو تو محل نب  ینشده کس  یقطع یزی باال تا چ

. میحرف مردم بش ر ینشده اس یقطع یزی دوست ندارم تا چ شم،یم ادهیپ نجای_ببخش، ا 

 .میکنی باهم تو محل رفت وآمد م یاسترس  چیبدون ه گهیانشاهلل تا چند وقت د
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  ایکند. از همون نگاه احساس کردم دن یشدم وبا نگاهش ازم دل نم اده یجا زد بغل وپ هی

تموم   یزن خوب وهمه چ هیچهار طاق روم باز.  یودر خوشبخت  ایبنامم شده با دن

 روشن.  یا  ندهیپربرکت با آ یزندگ هیاومده.    رمی گ وعاشق

برام    باشیبا همه فراز ونش یبخش زندگ نیتر  یام واصل یاز زندگ ید یفصل جد تازه

در باغ سبز فکر   هیخوش و ی رو هی دنیبا د شهی . ما آدما همکردیم   انیداشت رخ نما 

  داریاز خواب غفلت ب میمواجه نش یتا با شکست وناکام ،یحله ول  یهمه چ میکن یم

 .رسهیگذره تا به اون درجه م  یمرحله م  نیچند  از  دهیفوالد آبد زم،ی. به قول عز میشینم

که با نگاش عشق رو   یدر انتظارمه. دختر ایبا دن  ینه غم یکردم نه شکست یفکر م من،

با اون رخنه کنه؟ با   یغم تو زندگ یچطور ممکن بود ذره ا زدی م  ادیاز تو چشاش فر 

. نون  دمی تر خر ینیریجعبه ش هی مونیمحل زندگ کی نزد  یوشور از همون قناد   یشاد

  یتوام کار وزندگ ینیریعاشقش بود. ش هیهان  مامانتازه از فر در اومده که  یخامه ا 

 نوپام. 

کردم به فتح   یکه هر بار حس م یشگیدستم رو طبق عادت هم یخونه واز شاد  رفتم

 زنگ زدم.  یزنگ گذاشتم وه ی دستم رو رو  دمیرس یوفتوحات تازه ا 
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  ؟یزنیزنگ م ینجوریا  یمنصور خونه بود ودر و باز کرد _سالم_سالم بابا عروس آورد  بابا

بغلش  دمی شده؟! پر یدوباره چ ن،یشاه یو_اگه خدا بخواد اونم چشم. _ا  دمیخند

 وچند ماچ آبدارش کردم.

  یگ  یشرکت خوب ومعتبر رو بستم. _راست م هیور شد وقرار داد استخدام تو کارم ج بابا،

آقا   ی. _اوه، چه خوب پس شد ایکار خوب تو شرکت پدر دن هیبابا؟ _آره فدات شم، 

دلم.  زینه خاک عز ییشمام. _تو طال  یام بشم خاک پا   یمهندس شرکتشون. _من هرچ

 ما اومد تو جمعمون.   یشاد یخوند با صدا  یمامان داشت نماز م 

واقعا به فتح وفتوحات به قول    نباریباباگفت_ا  ؟ی باز زنگو سوزوند نی_چه خبر شاه

مامان؟ _مهندس شرکت پدر    یحاال آقا پسر  ی. _ا، چه جالب شد چه کرددهی خودش رس

آقا   ،یواقعا؟ بابا رو کرد بهش _پس چ ؟ یگ یم  یشدم وقرار دادم باهام بستن. _چ ایدن

گفت   یذکر م  یشکرت دعاهام مستجاب شد. ه ای . _خداریدست کم نگ مهندس ما رو

 . کردی ودور سرم فوت م
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  میگذاشت  انی واونم در جر دی رس رونیخانمم از ب  مایرفت ودست به اسپند شد. ش عیسر 

  مایوش می د یهمه خند  گه؟یباهم د یومهندس ی! خدارو شکر داماد ی و_به به، چه شانس

  یم ینکن بد مگه؟ از داداشت بهتر ک تش،ی بندازه _بابا، جان اذ یه ک حاال دست ننداز 

که با   دهید  یجنم نیوعاقل تو شاه دهیفهم یلیخ ا،یتونه براشون باشه؟ در ضمن پدر دن

خوره اون همه   یاون همه دب دبه وکپ کپه اون شرکت رو سپرده بهش. اصال بهش، نم

 .ی وخودمون یخاک  یل یثروتمند باشه و خ

 مهمه.  یلیهمه مهمتر معلومه حالل وحروم براش، خ از 

کنم که تو شرکتش استخدام شدم.  یباخداست وخدا رو شکر م یلی _بله، از اون نظرا خ

  نی اول ؟یاری رو هم ب هیسروته قض  یتون یم ینی ر یش یقوط هیبا  یگفت _فکر نکن  مایش

. _چشم، رو چشام  ید یجون م زیشام درست درمون به ما وعز  هی یحقوقت رو که گرفت 

.  مای_بدجنس، نشو ش ؟ی_علک  زمی ری م پاتب ی. بزار وضعم خوب بشه همه چ یخواهر

ما از هر    یبرا  یبش ریمامان گفت _باز کل کل شما دوتا شروع شد؟ مادر تو عاقبت بخ

  یکردم واونم سر  مایکامل به ش ینگاه با بدجنس هیبهتر. _قربونت مامان جان.  ینیریش

خان   ثمی. ذوقم داره؟ باالفاصله منهیگن هم یلوس مامان که م  گهیتکون داد و_بله د

شد؟ باباباش حرف   ی. چیچه کرد  نمیزنگ زدم تا بب ریه؟ د روبا  ای یر ی تماس گرفت و_ش
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 یافتخار همکار  نمی_آره، با چه استقبال واصرار از اونا ومنم فکرام رو کردم بب ؟ی زد

. _ا،  دیپری برق سه فاز از چشات م ید ینه؟ اگه اون دفتر ودستک رو م ای  دمیبهشون م

. _رو که  ینه؟ _پس چ ای  یبد  شونیجواب به همکار  ینیبب یکرد   اتواون وقت تو فکر

  دیما رو سف  یتو که رو  ادیجماعت بد در رفته الف م یسنگ پاست. اسم آبادان  ستین

 _با اجازه ات شدم مهندس ناظر پروژه هاشون.  ؟ی بگو چه کاره شد  یچ هی. حاال  یکرد

.  شهیم ی چ نمیها. _حاال فکرامو کنم بب  میما هست ی_اگه جناب مهندس عمله بنا خواست

بود که االن اونجا بودم و دستم داشت باخفتت مالقات   یکردم _نه بابا، اگه جد یشوخ

تا از نظرات   میکن یم  یکارمو شروع کنم دعوت به همکار نکهیکرد و..... _به محض ا  یم

من   ی ها. باز به مهارت یگ   یم ی. _حاال بگو، هر چمیبهره نباش یب  یجنابعال رینظ یب

 ی. کلیکن  یکنم. _ممنون، شرمنده ام م یبرات م ی کار هی گهی د یقمیشد. باشه رف اجی احت

  یی. با اون که حرفم تموم شد مامان چا دیخند یکنارم بود وم  مایوش  میباهام کل کل کرد

 کردن.  یذوق م امبرام خونواده  ی. با چه عشقی آورد با نون خامه ا 

 . ستین یکه در کنار پدر مادر یخوش تر از روزگار واقعا،

 ارزه.  یم ایبه دن کی کوچ یها ی خوش همون
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 ها یدختر با همه خوب  هیکردم   یوفکر م کردمیم ری س ایبا دن یزندگ  یحال وهوا  تو

 وامکانات قرار عروس خونمون بشه.

  ایکه زمان بگذره و دن کردمیتو خونمون رو نگاه م  یواری اون روز به بعد مدام ساعت د از 

 یامروز   یادا مدا ها  ن یافقت خان بزرگ، مرسده خانم رو بده. البته بماند که از اخبر مو

 داده.  ریی بوده وواسه کالسش اسمشو به مرسده تغ هیبوده واسمش قبال سم

 موند.  یعقب م دی نبا زدی که همش ازشون دم م یلیاون فام تو

 . دادیتر شدن مادرش رو مخبر نرم  مید ی رو که م ایدن گاها

  یمادرش رو داد. هفته سراسرصبر تموم شد ووقت خواستگار تی رضا  یخبر قطع نکهیا  تا

 در اصل نشون بردن شد.  ای

 

 شصت وهفتم  پارت

  ادی دستمون ب گهیچم وخم همد   نکهیوا ییزده شده بود ودر حد آشنا هیاول یحرفا  چون 

 بود. شتریاز هم ب ییشناآ یبرامون کم ،ینسریانجام شده بود ا 

 خونواده ام.  ینشم جلو خی  یبودم باز سنگ رو  دواریام
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خونه  یخانم سابق، ما راه هی سم یمجدد از آزمون سخت وطاقت فرسا   رشیخبر پذ بعد

 .میشد ایدن

بهم گفتن   زی. قبلش، مامان وعز میکن کسرهیخونشون وکارا رو   میبود روز پنج شنبه، بر قرار

 یبه خوب زی که همه چ میدوار یواسه عروس. ماهم ام  میانگشتر نشون ببر می خوا یم

 .میوانگشتر رو دست عروسمون کن   دیبگذره وشال سف منتی وم

که مورد پسند عروس باشه رو   ی انگشتر وشال  ستمیجون فقط من بلد ن زی_چشم، عز گفتم

  مایوش  زیوعز مامان    یخنده ها  یبمب صدا  هیمثه  کدفعه،ی. میباهم بر شهیبخرم، اگه م

  یگفت تو خودت بر یگفت_بچه جان، ک دیخند ی همون طور که م زی خونه رو ترکوند وعز 

به  یدونم ک یگفت _نم مایوش  یرسم ورسومات باش انیدر جر میبهت بگ م،یگفت د؟یخر

جان   هیرو کرد به مامان و _هان  زی! عز وش؟یک یآ  نیداده با ا  یشازده مدرک مهندس نیا

 . دنیبساط وباز خند نیهم  رهیبگ ادی رو  زایچ ن یا  ادیپسر ب نیتا ا 

  بایانگشتر تقر   هیشاد و یقشنگ با گال  یلیشال خ هیو  میرفت مایهمراه مامان وش  به

_حاال   دمی ...... تو دلم غوغا بود وپرسینیر ی. بماند باز دسته گل وشمید ینشون خر نیسنگ

  شدمیمرغا م  یمراسم انجام بشه؟ _آره مادر رسمه. منم داشتم قاط نی مو به مو ا  دیبا

 شیهمون بله برون، رفتم پ  ای مجدد  یقبل از خواستگار روز  هیگرفتم.  یوسروسامون م
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که از اون مادر فوالد   ییفا یگفت_با اون تعر  دیبامرامم وخواستم برام دعا کنن ووح یرفقا 

  خی_اوه، اوه دلمون برات کباب  کارتون ببود؟ _مرسده  یاسمشون چ ،یکن یم  ویزره د

 خوبه. دانکنهیپ

  ریخ نمیخودش زرد کرده، ا نی ا  د؟یتو وح یهست  یبهش، کرد و_چه نامرد  ینگاه دیمج

بهم زدن   یمگه نه؟ چشمک  گه،یدادنته؟ باالخره، مادر فوالد زره هم مادر د یسرت دلدار

 نی شما؟ دست انداختن تو ا  دیهست یمزخرف ی و_چه آدما دنیخند  نباریوهر دو ا 

خوب وتو   یجنبه الدوله شروع کرد. دوستا  یرو کرد بهم و_باز جناب ب دیمج ت؟ی موقع

  یم  ی. برگشتم خونه وهومدیازشون اونروز جز دست انداختن برام در ن  یزیمن چ یمخ

  دو یکه بود روز رفتن رس یبیخواستن رو گندشون ماله بکشن اما نشد که نشد. به هر ترت

  یکه نم گشتردونم کادو کردن شال وان یوگل از محل وچه م ینیریبند وبساط وش همون

به قول بچه ها   دنیودوباره آژانس ورس  میرو کادو کرد انه؟یدستش کنم  شهیدونستم م

تو راه به هممون گوشزد    زیعز  ای. طبق شناخت قبل از مادر دنویخدمت مادر فوالد زره د

  هیگوش در و  هیگوش در و هی  میدیشن یزیچ  یا  کهیم  کهیواگر ت  میکن شهیکرد صبر پ

 گوش دروازه باشه.

 ومهربون بودن پدرش دلمون رو قرص کرد.  ایدن  یهایگفتن خوب با
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لباس    هیو  شی آرا هیبا  ایدر مادر دن یوباز در باز شد وجلو   میدیچشم. رس میگفت همه

  یرش باز جذاب ومهربون وبجلومون آماده پز دادن بود وپد دیجد مت یوگرون ق کیش

از   کتریزدن مدامش مثه مادرش بود وهر بار آراسته وش  پی هم اخالق ت ایکنارش. دن ایر

 ...... دمیشنی که اگه اون روز درست م فتجمله بهم گ ه ی  زمیدفعه قبل. عز 

 

 شصت وهشتم پارت

جان، االن،  نیگفت _شاه یبود که م  دهید ایآدم دن هیجمله تذکر آگاهانه واز زبون  اون

واون دختر تو ناز   نهیتر از قبل ببچشم عاشقت هر بار دوست داره عشقش رو جذاب 

دست همون مادر. چشم  ریهزار رنگ وز  یونعمت وبا اون فرهنگ بار اومده با اون آدما 

نکرده کم    ییخدا  ییجا ،یرو بهت گفتم تا اگه روز  نایر. ا ی نگ یوگوشت رو باز کن وسر سر

 انتخاب خودته.  یبدون یآورد 

  یوامروز  ی اون لحظه وجوون ت یمنطق درست وهمون جذاب یکردم اما، کور کورانه وب فکر

 حدش نزاشت درست فکر کنم.  یب ییبایبودنش وز 
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 ینم کهیت یرگبار گهیتر شده بود ودنرم  نباریبر خالف تصور دفعه قبل ما، مادرش ا اما

 نداخت بهمون. 

ما حرف زد واز    یباز دوباره از من وخواست قلب زیبود. عز  کوبونده خشو یم یحساب ایدن

واعتمادش به من گفت. در  تی به خاطر حما  ی عزت یحل مشکل کار من وتشکر از آقا 

  هیکنن وبا تالش ومحبت  یاجاره م   دیجا اگه شما اجازه بد هیرابطه با خونه هم گفت _ 

 .دوننی قدرشو البته بهتر م  کهخرن  یخونه با دسترنج خودشون م

  یچیوق ش یاز بچه ها وعروس گلم گفتم ور  یندگ یها رو به نما یمادر جان، گفتن   من

بگم ظاهرا   یو_واهلل، مادر جان من چ دیکش یبوسه. مادرش آه یدست شما رو م گهید

  یها رو م یخودشونه وما گفتن  یتن کنن. زندگ دیو دوخته شده است وبا   دهیبر  یهمه چ

زد.   ششوی ون رهی دارشو بگ شی زبون ن یجلو نستنشن. باز نتو مونی پش دوارمیوام میگ

 . مینگفت یزیچ م یداده بود زیکه به عز یاما به خاطر قول

کرد وبه خاطر عوض   یعرقشو خشک م یبنده خدا باز سرخ شد وبا دستمال کاغذ  پدرش

وبا تالش به   م؟ یداشت یچ یازمون گفت_مگه ما خودمون اول زندگ  یی شدن جو و دلجو 

 .مید ینجارسیا

 ...ای رن ی سرخ وش ینیبب ی تون ینم یهندوانه در بسته است تا قاچش نکن یزندگ
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ادامه داد_من که تو رو   دادی که بهم م یمهربون وآرامش ینگاه کرد وبا همون چشا  منو

پسرم   رهی وصلت سر بگ ن یا  ی به خوشدوست دارم وپسر نداشتم واگه انشاهلل یلیخ

  ییچا اینگاه هم به خانمش کرد و_ دن هی ؟یی بابا کجا اینه دامادم. صدا کرد _دن ،یشیم

داد تا جو به آرامش مطلق   ح یترج ای. دنمیکار دار یکل میبزار تا قرار مدارا رو   اریب یاساس

 خوشرنگ دستش بود.  یچا  ینیس  هی. اومد وسالم داد وهی بق شیپ ادیبرسه ب

کنار خودم دختر قشنگم وقرار مدارا گذاشته   ایدستشو گرفت و_ب زیعز   ای تعارف چا بعد

با شماست.   نشیحق شماست وتع هیوبابا منصور گفت _مهر  هیبه مهر  دیشد وبحث رس

لبخند  هینزد ولباش تموم شد از بس از حرص خوردشون. گاها    یحرف  نباریمادرش ا 

 . دادی م لمونیا فحش بدتر بود تحوهم که از ت  یمصنوع

با گرفتن اجازه از جمع گفت_هزار   ایکنه. دن نییتع  ایرو خود دن هیخواست مهر ایدن پدر

 یکرد وواقعا، خسته نباش یشاخه گل رز وشاخه نبات وقرآن. مادرش چپ چپ نگاش م 

با بغض فرو   ایزد. دن یهزار تا شاخه گل؟ وپوز خند بد هیمهر   نیا  نهیسنگ یلیمادر. خ

 که بس کنه. ختبه مادرش، اندا یخورده نگاه

. اگه همو دوست داشته باشن هر شاخه  گستیهمد نیمهر دو نفر ب ه،یگفت _مهر  زمیعز

 ارزه.   یگل، هزار کرور طال وجواهر م
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گذاشتن    کجایرو   یس. قرار عقد وعروایداد به مادر دن یمودبانه و دندون شکن  جواب

 یعروس  یاز دوستانش سالهاست قول داده وقت یکیوپدرش اصرار کرد که تاالر رو  

  نیبا بهتر یعروس  یکه متعلق به خود دوستشه به عنوان کادو یدخترش بشه تو تاالر 

وخرجش بر عهده خونواده   ی. بابا گفت _عروس رفتهیامکانات اون دوره بندازه وپدرشم پذ 

ومن که پسر ندارم برام جبران    میدر جواب _منصور خان، ما وشما ندار ایداماد وپدر دن

بچه هاشون سنگ تموم گذاشتم، اگه اجازه   یتو عروس  یهمه رفقا از همه چ یکنن وبرا 

تاالر مجلل ودرجه  ییتوانا   دیرو بگم که ما شا ن یا  یاونام جبران کنن. _چشم، ول دیبد

  یا  ستهیبچه ها رو به نحو شا  نیا  یعروس می تونست یم  یول میگرفتن رو نداشت   کی

چه   نیو_ا   دیفهم قایگفت. پدرش دق ایبعد، مادر دن یبه خاطر حرفا شتری. بمیبرگزار کن

منو مورد لطف خودتون   دیواگر قبول کن  ستین یدر سنگ تموم گذاشتن شما شک  یحرف

باشه؟! پدرش، از   نیزنانسان نا هیتو وجود   شدیمگه م  یتواضع وخوب ونهمه. ا دیقرار داد 

 خواست دستاشو ببوسم.   یکرد هر بار دلم م  یکلمه جگر گوشه هامون که استفاده م

 

 شصت ونهم پارت
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ماه   مینیاز تاالر بب نمیکه در حال انفجار بود گفت_خب، آقا آماد خوش شانس ا  مادرش 

  یمادرم حرص م  ؟ی بریمنو م  یایدن یوکدوم کشور خارج یزنیبر سرمون م یعسل چه گل

 درستش کرد.  شدیبود ذاتش ونم یواون اونجور  زدیضربه م هی  یخورد که از هر در

متواضع وفروتن    یجنگ تن به تن نه بله برون. پدرش هر چ دونی م  میرفته بود انگار

 بود مادرش نقطه مقابلش بود.

 م.دار  یعرض مختصر هی  رونیبا هم ب میآقامنصور بر شهیبه پدرم گفت_اگه، م پدرش

 ! کدفعه؟یوسط مجلس اونم  یدر تعجب که چه کار همه

 کرد.  یزننده خانمش باز بنده خدا عذر خواه  یوپدرش بابت رفتارا   اط یرفتن تو ح  اونا

  گهیهستن د یطور نیاز آدما ا  یبعض یدونم برادر من، شما چه کار کن یگفت_م وپدرم

کشور   هیماه عسل    یکه برن برا  ستیما فعال تو اون حد ن یمال  ییومن شرمنده که توانا

همسرم   یوشما جلو  میکن  یمن وشما درک م  نوینداره وا  ی. _آقامنصور اشکالیخارج

دوتا جوون امشب نشکنه وانگشتر نشون   نی دل ا  قط. فمیکن یواونم حلش م دیکن دی تا

 بعدش خدا بزرگه. میرو دستشون کن
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  یلیخودشون حل کردن وبرگشتن خ نی از مسائل رو خودشون ب  یسر ه یحرف زدن و باهم

همون هند جگر    اینبوده. مرسده خانم  یجلوه دادن که حرف خاص ی داخل وجور یعاد

  دیکه رفت م یما نامحرم بود یجناب عزت بگم..... گل کرد و_خب، ابهتری ش یخوار باز کنجکاو 

با منصور خان داشتم که انجام   یعرض خصوص ه ی  هیچه حرف نیا  زمی_عز   اط؟ی داخل ح

 شد البته با اجازه شما.

گفت_اگر   شهیم  ختیر یداره اوضاع ب دید زمیانداخت به همسرش. عز یجانانه ا  کهیت

  یبا مدد خدا یزندگ یوحواش میانگشتر نشون عروس گلمون رو دستش کن  دیموافق باش

 .هیسر حل شدن  یباال

عروس خونم هر دو خوشحال وتو دلم  شد،ی داشت مال خودم م ایخدا جون، دن یا

 . زمیبر پا شد از همون جمله عز یعروس

 رو داره. دنیعروس ارزش جنگ نی گفتم ا یخودم م با

در انتظارم   ییها یکرد. چه باز  یم  ییخودنما زمی عز  یایانگشتر نشون، دست دن  اونشب

دل باختم  اری حواس به ناز وکرشمه   یوب جیسرنوشت الکردار گذاشته بود ومنه گ   نیا

 وکور وکر شدم.
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  دهیرو که براش، خر ینامزدم شد. شال خوشرنگ ولعاب ا یانداختن انگشتر نشون دن با

بخت   دیسپ  دوارمی جان ام ایانداخت روسرش و_عروسم، دخترم دن هیرو مامان هان  میبود

 ،یکی  زیومامان وعز  مای. شدی کن یبا هم زندگ یوتا آخر عمر صادقانه با عشق واقع دیبش

حال بلند شد    یکه انگار پتک خورده بود تو سرش،  ب خانمومرسده  دنیرو بوس ایدن یکی

 .دیخوشبخت بش دوارم،یزد و_ام ایبه صورت دن  یبوس مصنوع هیو

 شد و_انشاهلل، در پناه خدا.  یکفر  زیعز

  یاحترام یب یبه کس یکه بزرگتر جمع بود حضور داشت کس  زیعز ی خونواده ما وقت تو

حل    یجون همه چ زیعز یومهربون  تی با درا یول  ومدیم ش،یپ ی بحث دی. شا کردینم

 . شدیوفصل م

  یوبه تمسخر م د یدینبود وهمه رو چون ثروت داشت از باال م نجوری ا  ایمادر دن  یبرا  اما

 گرفت. 

  رمیدخترم بگ یجشن باشکوه برا  هیخوام  یسر گفت_مراسم عقد در منزل ما باشه، م آخر

بپوش چون از فردا   یدر گوشم زم زمه کرد _کفش، آهن مایرو دعوت کنم. ش لی وتمام فام

. وادامه داد در یکفش، پاره کن یروشکفش ف ه یخانم   شاتیبه خاطر خورده فرما دیبا
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واز حاال به    دیلی. بابا گفت_مرسده خانم، هر طور مادخترخونواده  یاصل مراسم عقد برا 

 . دیبه سر بچه هاتون زد د یزد یمنم جزو خونواده شماست وهر گل نیبعد شاه

 .دیباش انی وبه هر حال عرض کردم که در جر دی_ممنون، شما لطف دار

 

 هفتاد پارت

کردن که   ی م  ینشسته بودن ولحظه شمار زیسوزن ت  یخونه اونا انگار خونواده من رو  تو

 خوندم.  یرو  از نگاهشون م نیخونه. ا میبرگرد

تو   ق یغلط کردم عم هیکنه که تا آخر عمر  یم   یکار هیآدم   ییوقتا  هی ثمیقول م به

 کنه..  یچشاش خونه م

  ید یکه به خودت م  یازش تو اون همه فحشنو  هی  یزندگ نیکردم تن دادم به ا غلط

 . شهیمحسوب م

 . دمیکش ایبه دن دنیاز رس یاونروزا نفس راحت اما
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پدرش   یبود از آشناها  نایا  ایخونه دن کی .محضر، نزدمیشب قرار محضررو گذاشت همون

  ییای رو نده یخوشحال بودم وتو آ  یلیو.... اونشب من خ  شاتیبود محضر دار. قرار آزما

 بودم.

 .کردمیخونواده ام حس، م یتو چشا یقی عم ینگران

 (.نهیبیجوون تو خشت پخته نم نه،یبیتو خشت خام م ریگفت )آنچه پ یراست م زیعز

 . دمیفهم یم ،یوخودم رو زدم به نفهم دمیاون حرفشو که فهم  یزودتر معن کاش

  ریخط تیومسول   انیما تماس، گرفتن تا ب ی خان خبردار شدن از نامزد  دیخان ومج دیوح

  ی . براشمیپ ادی خونگرم خواست ب ثمیاز اون طرفم، م  رنیدست انداختنم رو بر عهده بگ

به من که سه تاشون با هم   ال یبار اول اون سه تا اعجوبه با هم، کنار هم قرار گرفتن. واو 

 افتادن. 

تو اتاقم تا راحت    میکه سربه سرم گذاشتن خواستن، باهم بر قهیچند دق دن یکه رس اولش

 .میباش

خوند  یآهنگ بندر ثمیوم کی آبدار وتبر یرو سر وکله ام وماچا  دنیتو اتاق پر مید یرس تا

زدن  ی. کلدنید یاونام شروع به رقص کردن. انگار نه انگار بار اولشون بود همو م
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  یواونا با هم روبوس ثمی. میواسه عروس  دیوگفتم _بسه، قرکمراتون رو بزار  دنیورقص

 هم خوشحالن گفتن. ییکردن واز آشنا

  دیکار جد نیدست از ا  ا،یگفت _ب دی. مجدی_خدا رو شکر که بار اولتون بود وموذب بود

خنده  ک ی شل یکردم؟! _االن ودوباره صدا  یمن حسود  یکه حسادت بردار _واقعا که، ک

کنار دستش عطر مورد عالقه    یزد واز تو ساک دست دیچشمک به وح هی دیهاشون. مج

رو که  یینایا  ی. قبل از دادن عطر زانو زد وادادگل رز بو هیام رو داد بهم که روش 

درد سر   دنتونمی کنن رو در آورد وباز مسخره ها دستم انداختن. _کادو خر یم یخواستگار

 داره.

خانمت؟   ایدن شیپ یگند عرق نر کردن با بو یآور  ادیکردن   یگفت _کاکا، بد کار ثمیم

بزن  ی کرد باحالتر یم فی تعر   نیکه شاه یاز اون یلیگفت_خ دیبگو. مج یچ هیحاال  

که من اول باهاتون   نیطور _به به، نو که اومد به بازار...... مثه ا نی هم  دمیقدش ومج

 وشربت آورد. ینیر یظرف ش  هی. مامان با شوق تو چشاش  میدیخند  یبودم ها. کل قیرف

بافتن گلوشون خشک شده. مامان لبشو گاز   ف ی_دستت درد نکنه مامان، از بس اراج

 گرفت و_زشته. 
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تونم دعوتشون   یومن نم  رنیعقد تو خونه خودشون بگ هیوگفتم قرار   مینشست کمی

واسه   می مون  یم می وخوش برو رو  پیکاکا ما هر سه خوشت ال،یخ ی گفت _ب ثمیکنم. م

به قب قبشون انداختن    ی. اون دوتا هم بادمیرخشد یاون وسط م می آی م یعروس

 تو خال.. یپسر زد  ولی و_ا

  ثمیبه م یقصر باشه؟ بعد نگاه  یکه در شان خاندان بانو  میبپوش یچ ،یگفت _ول دیمج

موهات بامن. _ا، مگه   ش،ی حال کردم وآرا  ،یکرد و_داداش، باهات کل خبری از همه جا ب

برجم تو   هیتا   ایب یند. گفتم _اوف، روز عروسبخ  یحاال نخند ک دیمن ووح  ؟ی شگریآرا

 سرتو بکاره. 

داشت کم کم به پدر  دی. وحدینگامون کرد وبا خنده ما اونم خودش خند یچپ دیمج

 بود.  ال یکه در خدمت ع  دمی. مجشدیم  کی شدنش نزد

 نکردم. دایکه دلمو ببره پ یو_هنوز کس دنیراجع به ازدواج کردنش پرس ثمیم از 

  دیکه _دختر با  نهیپسندم. مادرم حرفش، فقط ا   یمن نم پسندهی رو که م یهر ک  مادرم

دوره ما   نی زن باسواد. تو ا حمیدومه. من خودم ترج تی بلد باشه. درس اولو  یخونه دار

 مهمه.  یلیسواد خ
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 کنم.  یخوبشو برات جور م یکیخودم   ف،یگفت _رد   دیوح

 هم بودن.  نیخوب بودن، خدا رو شکر هر سه تاشون ع یلیخ

بعد رفتن اونا همون آش    یداشتم.. ول ی استرس چیه یاونا، چند ساعت خوش وب با

انداخت   ی رعشه م ایمادر دن سان یم  سانیوهمون کاسه بود. روبه رو شدن با خونواده ف

 به تنم.

 

 ک ی هفتادو پارت

 اومد تو ذهنم. دیشب تو اتاقم باز چهره مهش ه ی انات یاون جر  بعد

  د یدونم شا یگوشه دل وذهنم جا داشت. نم شهی وهم  کردمی عوت مد  یرو چجور دیمهش

موقع    دیشا  د یکه باور داشتم از مهش یکرد وبا جواب رد   یاون روزا عقل ودلم خوب کار نم

وقتا ندونسته وهر   یلیدل کندم از خواستنش. خ دمیشنی درخواست ازدواج باهاش م

راه بن بست. مرد بودن وموندن   که آخر میقبولون  یرو امتحان نکرده به خودمون م یراه

 .یزندگ یهایمهمه، تو اوج سخت 
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  هیمطمعنم با اون روح  نایوعمو ا  دیمهش  یمطمعنم ول  انی مامان گفتم _همه مهمونا م به

  نهیما ا فهیکرده؟ وظ ریموضوع ذهنت رو درگ نی ا  نقدریچرا ا ن،ی_شاه  انی خرابشون نم

رو درک   طشونیشرا انینشد که ب یاگر اومدن قدمشون سر چشم ما ول میکه دعوت کن

زجر آورش،   یکه از اون زندگ بتیاون همه مص  بعد. در ضمن ستی ن یوگله ا  میکن یم

  ی. مادرا هر چقدرم که نگاتو بدزددهیم لیکرد وداره ادامه تحص  دایخودشو پ دیکش

لم دوست نداشتم تو مراسم عقد  فهمن. اما از ته د یباز راز دلتو م یکن یوپنهون کار

 .شهینم تیواذ  ادیبود که بدونم نم المیخ یراحت یوازدواجم باشه وهمه پرسشام برا 

 تو دانشگاه خوشحال شدم. لشیاز خبر رفتن وادامه تحص یلیخ

 رو کردم.  نهایبهتر  یدلم براش آرزو  تو

 یبه محضر. کل  میوجوابشو داد  میداد شی آزما  د،یخر  میرفت ایاز عقد من و دن  قبل

مقدار    هیبود. پدرم   یفرمودن. تو خونه ما جشن وسرور وشاد شی مادرش خورده فرما

روز صدام کرد همون   هیکنار گذاشته بود.   مایمن وش  یروزا نیا  یپس انداز داشت که برا 

د  در توانم بو نیعروست. هم یسهم تو از پس اندازم. کم نزار برا  نی _پسرم ا  دیروز خر

  نی ا  یو_فدا  دمیهردومون پر شد ودستشو بوس  یچشا ه؟یچه حرف  نیوببخش بابا. _ا 

ارزه. _خدا رو شکر اگر   یجواهر م کهیت  هیپول به اندازه  نیا  یالیر ه یدستا بشم که هر  
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باالست. ممنونم  شما دوتا بچه یسرم به خاطر دل پاک وسربه راه  یثروت ندارم ول

مادر    یوسفت بغلش کردم. _برو بابا نزار جلو   دمشی. بوسستمیپسرم که سرافکنده ن 

 بهت سر کوفت بزنه.  امت یوتا ق یخانمت سر افکنده بش

. قبلش، که رفتم دنبالش پدرشم خونه ایدن شنهادی به پ دیمرکز خر  میباهم رفت  ایو دن  من

نشون کردم.  یجواهر فروش هی دیر مرکز خ  نیا  کی بود ومادرش گفت_بچه ها، نزد 

همون رو   ی_آره خودشه. اگر دوست داشت  ؟یکه اونروز بهم حلقه نشون داد  ی_همون

 . انی از برل  ناشیقشنگه ونگ یلیبردار.خ

 وهم قشنگتر.   ترنی دختر خاله ات هم سنگ ایانگشتر مه از 

کرد که   ی تکون داد وبه مرسده خانم نگاه ینگاه تلخ به مادرش کرد وباباش سر هی ایدن

محبت    ناشیدوتا دل، عشق ونگ نیبس کنه وبه من نگاه کرد و_پسرم، باباجان حلقه ب

  یمحبت شما کجا؟ مادرش لب  ن یفلز کجا ونگ کهیت  نیجور رسمه وا  هی   دنایحلقه خر   نیوا 

  ی_عزت گفت  یواون داشت م  می. وما درحال رفتن بودهنش رتونید  گهی د دیو_بر  دیورچ

محبت انداختن. ما    نینگ میبگ میتون یوتو آدما که نم  ینیبیرو در قالب شعر م زیهمه چ

که بابا داد وپس انداز خودم    یبا اون پول دمیترس یکرده بودم وم یومن قالب ته میرفت

وبا    یوعاد یاسترس چیه یرفت محکم وب یراه م یجور ایهمون حلقه رو هم نخرم. دن
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  شناسهی مارکا رو م  نیکرد که انگار نه انگار مانکن لباس بوده وبهتر  ی مالحظه انتخاب م

 خواد.  یتونه دست بزاره رو هر کدوم که دلش، م یوم

 . میمادرش برداشت  شاتیتر از فرما یمعمول یلیخ یمالحظه منو کرد واز همه چ یلیخ

 ده برداشتم. روش. منم سا یمعمول   نینگ هیحلقه ساده برداشت با  هی

. ما اگه معدن  ستی_مهم ن ؟؟ی مادرت چ  ای_دن دمیمادرش پرس  یاسترس حرفا ومتلکا از 

گفت؟    یبابام چ یدینشن ی گه. مهم خودم وخودت یم  یزیچ هیباز  میکن  دیالماسم خر

 منطق پدرت رو داشتن. ا ی_چرا کاش همه دن

 

 هفتادودو  پارت

. ننیبیبد، مردم دارن م  نی. _شاه یرو بهم داد  ایدن ا،یشکرت که تو دن ایگفتم_خدا  بلند

حلقه،   ، یوشمعدون، لباس نامزد  نهیزده بشه. آ ادی فر یدلدادگ نیا   دمی با ننی_خب بب

  کیمناسب والبته ش  متیکه خودم با ق یمن کت وشلوار داماد  یوکفش، اونم برا  فیک

نبود رو   یکه ضرور ییزا یوچ  مید یرهم خ یشی آرا  ازم. ساعت وجعبه لو دیبرداشتم خر 

 .میبرداشت
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. تو زمونه دنیمال  ینم دابی سرخاب، سف کردنیما بود که تا شوهر نم   یزمان مادرا  اون،

 دارن. فشونیتو ک اریس  ش،یمغازه لوازم آرا هیما اکثر دخترا خودشون  

گفت هرجا که تو   م؟ یکجا بر   دمیداد. ازش پرس ف ی بهمون ک یوکل می خورد  رونی ب ناهارم

رستوران   نیاونقدر حوس، کردم که حد نداره. از ا  میبخور  یزید می _خب، پس بر  یبگ

  کهیندازن وسط بشقاب ودورشو با ت یکف دست غذا م هیخسته شدم  ایسوسول، موسول 

آدم زنده باهات حساب   هی هی د متیوبه ق ننیچ  یم  جاتی که انگار از پارک کندن سبز یا

به شونه  یسر   هیجور جاها گرسنه موندم و نیا می پنهون من که بار رفتکنن. از تو چه  یم

که   یاز یبا پ یورنگ ولعاب دار  یمشت ی زیسرا وچه د  یزید  میزدم. رفت خچال یتخم مرغ 

گن غذا.   یغذاها م  نی اگفتم _به  ایبر بدن. به دن  م یودوغ وماست زد  یکنارش بود وترش

تازه   یدار  اری_اختیکن یبانمک راجع به غذاها اظهار نظر م یلیخ نی و_شاه  دیخند یم

روز دو   نی که اون روز بهتر  میبود  فی . هردو اونقدر شاد وسر کیمونده کوه نمکتو بشناس

رو که همه انگشت به   یزندگ ن ینفره عمرمون شد. تو راه برگشت بهش قول دادم بهتر

دختر تازه    نی رفتم تو فکر که ا نیبهمون نگاه کنن رو بسازم. بعد تو ماش رتیح  ادهن وب

در حق من کرده وهمه   یچه بزرگوار  کنهیخودش، فکر م شیوارد به خونواده ما االن پ

کرد. تو اون مرکز   یرو ارزون برداشته. البته تو اون خونواده کزت وار اونروز منو همراه یچ
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  متیخونه ما ق کی فروشگاه وپاساژ نزد نی کتریاندازه ش  کارابرندا و  نیارزونتر   دیخر

 گفتم بهش؟  یم  ی. چزمیعز یچ ی ! _ه؟ی تو فکر نی داشت. _چرا شاه

گر،   افهیبه ق یچی_ه  ؟یخند یکه م  یفکر کرد  یخنده اش گرفت و_تو به چ کدفعهی بعد

به قول خودش. _ا،   یگرفته مامان که االن منتظر انگشتر جواهر نشان بود ولوازم الکچر

من حرف    زیپشت سر مادر زن عز  نمی. نبیشیعروس م  یدار گهیزشته دختر جان شما د

. قبل رفتن به  میدیوهر دو بلند بلند خند هیجور  نیهم قا ی_دق گه؟ی د  ینجوری_ا، ا  یبزن

  وهیخوردن آبم نیرو پارک کردم ودر ح نیوماش  دمیخر  وهیبغل وآبم میجا زد  هیخونه 

  یچی! _هزنه؟یداره که مادرت مدام اونو مثال م  یمگه دختر خاله ات چ ا،ی_دن دم یپرس

خواستگارم   هی  یحت  سازهاشو واز نو ب  افهیبود ق دهیکه نکوب شیافاده، تا چند وقت پ

اش،   هیعال  التی. وگرنه تحصزدی ونو مبعد عمل خواستگار بود که زنگ درش ینداشت، ول

 دونمینداشت. دماغ عمل کرد، لباش رو چه م یری هم تو اومدن خواستگار براش تاث

.  یاوف ثمی نشو درست کرد وبوتاکس و.... _به قول م و یدر م یکی یبرجسته کرد، دندونا 

ه  نازن ک یبوده خودش؟ _آره اما بعد عمل چنان خودش وخاله ام بهش، م ژه پرو هیپس 

خفته بوده از همون اول. داماد خاله ام اصال قشنگ   یبا یکنه ز  یندونه فکر م یهر کس

بابا،   یکه باهاش ازدواج کرده. _ا  الشهیوبه خاطر پولدار بودن وخونه وباغ وو   ستین
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  وهی. آبمطون یاون بنده خدا. لعنت به ش  موردها در   میبار گذاشت یرو حساب بتیغ گید

رو که   دای. خرمیشد  یکه باز خفتم کرد راه یوبه سمت خونشون با استرس میها رو خورد 

  ریمادرش ز  ی سر هر کدومشون باباش مبارک باشه وچقدر قشنگه و.... ول میدادی نشون م

مادر؟!   د یدیگرفت و_چرا نچرخ شیآت د،یبه حلقه که رس دیچ یولب ورم زدیلب غر م

ورفتم   دم ی م برخورد وابروهامو تو هم کشبه یلی ترم بود؟ من که خ ی تر وحلبنازک  دیشا

 رفت تو اتاقش.  زیتو خودم ومادرش با ق

کردم حلقه ساده،   فیام قشنگه من که ک یلیبره خ دیکه رفت باباش گفت _بهتر بزار اون

  میدی خند یوم میگفت یاز دلمون در آورد که م   یبده جور ری. پدرش رو خدا خکتریش

سرم درد    دیو_ببخش رونیکه فقط خودشو خراب کرده اومد ب  دیربع بعد د هیومادرش  

زد و_اشکال نداره، امون از سر   یبه ما کرد چشمک یهنگا  هیکرد رفتم تو اتاق. پدرش  یم

  انهیپر از خواهش وبخشش جو ی به حرمت نگاه ها دمیوقت. گفتم وخند  یب یدردا

  لیمغرور واز دماغ فاون زن  یلحظه هم کارا   هیوگرنه   میپدرش که ما ناراحت نباش

 کردم. یافتاده رو تحمل نم 

 

 هفتاد وسه پارت
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 از،یوتمام هر چه که ن ینیریوش  وهیرفتن گفتم _مرسده خانم پدرم اصرار دارن که م موقع

. چون تاالروهم که دوست پدر جون تقبل کردن  میکن هیجشن رو ما خودمون ته یبرا 

کنن. گل از گل مادرش شکفت و_خوبه که   یعروسشون کار یوخونواده دوست دارن برا 

کردنش  یزندگ یبرا  یا نداخت مشکل ینم کهیت رموضوع فکر کردن. اصال انگا  نیبه ا

 هی  یول میندار  ی. درسته ما ثروت ماد حی. _بله، حرف شما کامال صح ومدیم شیپ

خوشش اومد   یلیوشعور دارم. پدرش از جواب من خ  تیخونواده ثروتمند از نظر انسان

.  تشماس  یدوستم تقبل کرده وکادو  ستیهم ن  ،یومنت  مینکرد  یو_پسرم ما هم که کار

کشش نداد. فقط   نیبندازه وهمه سکوت کنن. بنابرا  کهیت شهینم شهی نه هم دیمادرش د

  دیکن یم د یخر  دیجان، حاال که دار نیفت _شاهکردم گ یم  یکه داشتم خداحافظ یموقع

  نجایا  دیاری وب  ری چند مدل تربگ  ینیریش وه،یجشن وحفظ آبرو چند رقم آبم یباشکوه یبرا 

  نیدن. _چشم خودمونم همچ یکردنشون رو م مرتبو  دمانیچ  بیخدمتکاران ترت

 هی. بابا منصور ومامان هاندیکرد  یآور ادیبه هر حال ممنون که  میرو داشت یقصد

 دیوخودش ببخش ای . نگاه پدردنمیکن هیجشن ته  یبرا  نشویبهتر  زیسفارش کردن از هر چ

  وهیچند رقم آبم ودکردم. ما قرار ب  یازشون خداحافظ یوبا لبخند ومهربون زدی م  ادیرو فر 

که ما تو محل   ی مادرش در حد تاالر عروس  شاتی با گفتن خورده فرما   یول  میبد ینیر یوش

دارن  یخارج یکه اسما  ییها  وه ی آبم نیاز ا  گه،یدونستم د ی. مدیخرج تراش میرفت یم
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بدم. سر راه   نایهمون جا عکس انداختم وبردم که نشون مامان ا دایمنظورش بود. از خر 

در و_به،   یاومد جلو  مایبودن. ش دایخر  دنیوبردم. همه منتظر د دمی خر ینتس یبستن

مامان اومد    ؟یکو؟! _سالم منم خوبم، خسته نباشم. _باز شروع کرد   دایآقا داماد خر 

بگم. مامان وبابا   مینیبش میبر یچی. چه خبرا؟ _هیدر و_سالم مامان _سالم پسر یجلو

موند خونشون فقط عکس،    لیو سا   نایا ایخونه دن میو_اول رفت دنیپرس دای هم از خر

وزد   ختی از دست مرسده خانم اعصابمون بهم ر  کمیگرفتم بهتون نشون بدم و راستش  

باز  دی. مامان فهممینیرو بب لی وباهم وسا نجایا می ایب ایتو برجکمون وگرنه قرار بود با دن

ها رو باهم   لهیمجبور بودم بگم چرا وس  ،یشده ول ینگفتم چ ششی چزوندمون وخدا

  اجی لوازمشو احت  اینداره بهتر موند اونجا، روز عقد باالخره دن ی.مامان گفت _اشکالمینبرد

اونجا وبابا هم پشت حرف مامان گفت _کار   م یبردی اونا رو باز م دیبا  مونیکیداره و 

   د؟ید یخر یچ  مینیبب اری. بیعکس گرفت یکرد  یخوب

  یحاضر بش دیبا  نجای. تو از ایآورد  یکاش کت وشلوار تو م نیگفت _ فقط، شاه مایش 

  دی ای. بارهیب  کی پ میگ ی. مامان گفت _مارهیحال داره بره اونا رو ب یبابا، حاال ک  ی_ا  یبر

اونام   دن،ی. عکسا رو که دمین یدسته گلمو بب یداماد یدا یخر  می خوا  یم میکن  یخوشحال

گل پسر مو   ینمردم وداماد ای و_خدا  دیکشذوق کردن ومامان کل   یلک ایدن یمثه بابا 
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دونستم   ی. نمیگرونشو برداشت یاز هر چ  یشکرت. مامان بنده خدا _خوب کرد دمید

که ما   یی. مامان جان من، اونجا کردی طور فکر م ن یهم هم ای.... _کاش مادر دنایبخندم 

مادر؟ از هر کدوم    یگیم یبود. _چ شونجنسا نی تر ی ومعمول نیارزونتر  نای... ا دیخر میرفت

_داداش  دویخند مایگذاشتن. ش یگن چه سنگ تموم یم  میبخر لیما تو فام نا یاز ا

تا از   ی سر ووضعتون خرج کن ی برا دیمن، کارت در اومده نصف در آمدت رو با   چارهیب

 .دیار یالمرسده کم ن میخاندان عظ

  م یزیرو بر  ایبستن میبر  ایخانم جان. ب اریدرن یگفت _بسه، از حاال خواهر شوهر باز  مامان

 . میتو ظرف تا بخور

خانم  شاتیخورده فرما  انی خوردن جر یآور. در حال بستن یخودش شاد  یبستن خوردن 

رو   قشونی تو سل یدون یرو که م یبزرگ رو گفتم وبابا گفت _باباجان، اشکال نداره هر چ

مثه   کی درجه  یهاوه یفروش محلمون از م وهی م  دریآقا ح سپارم یبخر. مامان گفت م 

ورولت   ی ونون خامه ا یهم دانمارک ینیری وش ارهیب کی درجه  بیموز، س ،یانگور مجلس

  ارمیشربتا که مد نظر اوناست ومن سر در نم ن ی واز ا میر ی گ یم لویاز هر کدوم چند ک

باکالسه.   نای... ایوپرتقال وبلوبر تویگفت _موه مای. شبوسهیخانم روم مای دست تو وش

 خوان بخر. یم  ی_باشه بابا، هر چ
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گفت _آره داداش لقمه بزرگتر از دهن برداشتن قورت دادنش سخته ماهم کمکت   مایش

  یخواست یهر چ برمتیلباس خواهر دامادم مونده. _چشم، فردا م  دی. تازه خرمیکن یم

 بخر.

پاداش   نی چک بهم داد و_ا  ه یمتوجه بشه،  ایاونکه دن یب ایرفتم شرکت وپدر دن فرداش

  یزود برا  یلیشد. _حاال خ بیواون تصو  یداشت  یعال ده،یپروژه برج ا یکارت برا 

 گذاشتم.  ونی دستمزد وپاداش من فقط طرحم رو با همکارا در م

بهت چه بهتر االن که دستت تو خرج بدم   دادمیم   دیپول مال خودته، باالخره که با  نی _ا

وبغلم کرد و_ببخش،    کی . اومد نزددیمن هست یمورد دلگرم  شهیشما هم بهت. _ممنون

هم بتونه تو رو خوشبخت کنه    ایدن دوارمیباباجان به من ببخش زبون تند مرسده رو. ام

 .متو شک ندار  ییوآقا  اقتیبه ل

بار قرض. همون روز چک رونقد کردم وکم   ری به موقع بود دوست نداشتم بابا بره ز  چقدر

 بار  هیخوشحال بودم که  یمونده بود به جشن وتو راه برگشت به خونه کل

 

 هفتاد وچهار  پارت
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من به پس  یعروس یخواست برا  ی. دلم نمدارمیدوش خونواده ام بر م  یرو از رو  بزرگ

جهاز سر به   هیته هنیخواهرم دم بخت بود وهز ما،یدست بخوره وش اد ی انداز پدرومادرم ز 

 ام که روش.   ندهیداماد آ  دیتازه خر دیکش یفلک م

سالم دادم    ی خونه وبا خوشحال  دمیماه حقوق بابا بود.رس  نیاون چک به مقدار چند  مبلغ

مرگت بشم    ش،یپ ی_اله دیخونه دوستش بود ومامان پرس مای. شمیهمه بود  مایوبجز ش

 نی !_خبر خوش، خبر گرفتن اول؟یمتچه خبر به سال  یخوشحال نقدر یمادر که امروز ا 

روزا دستت تو خرج وزودتر داد   نیکه گفت، ا  ایپدر دن یوشعور باال  تی دستمزدم که با درا 

 بهم چک به قول خودش پاداشم روحقوقم هم محفوظه. 

اگر اخالق ومنش عروسم به پدرش   د،یسقف بر  ه ی ری ز  ایگفت _اگر خدا بخواد وبا دن بابا

 . یکرد  یتو زندگ یرفته باشه برد، بزرگ 

نکته رو اگر بارها وبارهاهم گوشزد کنم بهت باز   نی_بابا جان، قدر پدر زنت رو بدون وا 

و خرج   ماستیمن وش  یوبرا د یکه دار  یبه پس انداز  دیکمه. _بابا، چشم. اگه اجازه بد 

باشه از طرف من به   دنیجهاز خر یخوام کادو  یم که   دیبه سهم من دست نزن د،یکن یم

خانم   مایوش زایچ نی اونم از بهتر میم تمام مخارج عقد رو بد یتون یچک م نیوبا ا  مایش

 . میخوام ببرمش بازار وبخر یسفارش لباس خواهر شوهر داشتن وم 
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  چیبرات طال بشه وه یزنیدست به خاک م  نم،یچشاش پر از اشک شد و_شاه مامان

 ما کمکت کنه.  یدعا  تیزندگ یهایوتو اوج سخت  یدر نمون یوقت تو زندگ

. بابامم گفت_از میکن یم دیخوام ببرمش بازار وخر  یکردداداشش، خودم م یشوخ مایش

دست   زاشتمیشرمنده نکنم. اگه به خدا حرف کادو دادنت به خواهرت نبود نم شتریب نیا

وناراحت که از اون پول کم   یوتو فکر  یچند وقته اصرار داروچون  ی خودت کن بیتو ج

تونم   ی من نم  یعنیبمونه واسه خواهرت.  _بابا،  ردمقبول ک  دم،ینشه واز رفتارت فهم 

_از دست زبون تو    ت؟ی دست لباس که ازم خواسته بخرم قربون مهربون هیواسه خواهرم 

 بچه.

  یهش، گفتم _بدو، بدو حاضر شو مب یآورد وبعد سالم واحوال پرس فی خانمم تشر  مایش

برادر.   نی جان، چه خبر؟ _خبر قدم گذاشتن خواهر گلم در رکاب ا  یبازار. _ا میبر  می خوا

شما؟ _نه پسرم.   دی خوا ینم یزی . _باباجون، مامان جون چمیبزن بر ی_آخ، چه برادر گل

 سفارش رو کرد.   نیهم هم امادر. باب  دیمراقب باش

به خدا من   ن،یتو راه گفت _شاه میبازار شد  یحاضر شد وراه عی سر   یبا شاد مایش

اونقدر خودمو شماتت کردم   شب ید یکردم گفتم لباس بخر. تو خودت االن گرفتار یشوخ

من خودم برات در نظر داشتم    یگفت یجگر گوشه تو هم نم ز،یبه خاطر حرفم که نگو _عز 
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ش داره. باز رفت تو فکر ارز  یلیوبرام خ ه یکاف یکن یکه درک م نی کنم. هم دیخر

ارزونتر بردارم تا    رهنی پ هیاگه شد من   شهیگم_م ی _جان دلم، بگو. م  یداداش نم،یو_شاه

 یخانم  یلیخ مایرو که گفت بغضم گرفت و_ش نیا  م؟یبخر یز ی چ هیمامانم  یبرا 

 رو داشته باشه. اقتتیدر خونمونو بزنه که واقعا ل یکس دوارمیوام

  یم دیبراشون خر  میکه مامان وبابا متوجه نشن دار رونیرو  فقط با خودم آوردم ب تو

بابا احساس   ای خونواده همسرت مامان  یخوام جلو  ینم یدون ی. _خدا رو شکر، ممیکن

 جون.  یکنن. _منم آبج یشرمندگ

 زنونه یمجلس  یها راهن یپ  نیورو مدتر  ن یپاساژ بزرگ با بهتر هیداخل بازار وبه  میرفت

خودش ومامان انتخاب کنه.  یوفقط گفتم از هر کدوم که دوست داره برا   میدیرس

رو حرف بزرگترت   مای_ش می کن دیخر  ترن ی پا یبا نرخا  گهیمغازه د  ه یاز   میبر ن،ی_شاه

نشونش دادم و_راستش خودمم   کیش یلیخ رهن یپ هیکنم و  یحرف نزن، خواهش، م

مال تو مبارک بردارش   ن ینگفتم. _خب ا یزیچون گرون بود چ یچشمم گرفت ول نویهم

گفتم  زشویچند بود؟ سا   زشیبردارم سا یکیمامان    یوتن بزن تو اتاق پرو ومنم برا

 یلیخ ما یش یتو چشا  ی. برق شاددمیاش خر   یدر شان همه خانم یرهنی وبراش پ

از لباسش  بود ومن خوشحال بودم که تونستم خوشحالش کنم. همش از ذوقش  یمتیق
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پوشمش، چقدر رنگش بهم اومد، چقدر   یکرد و_با اون کفش، پاشنه دارم م یم فی تعر

دست کت وشلوار   هیواسه بابا هم   م یدلم. بر زیممنون داداش. _مبارکت باشه عز ک،یش

وبا کالسم    کی کت وشلوار ش  هی. وخوب یچقدر تو دست ودل باز  نی شاه ی_وا  میبردار 

  یبا کل می. برگشتمیبود  رونی تا شب ب یخواهر برادر یواسه بابا برداشتم وباز با خوش

 باز تشکر کرد و  مایخونه ودم در ش دیخر

 

 هفتاد وپنجم  پارت

اون دل نگرونت، نترس   یواسه مراسم؟ _فدا   یاریکم ن ،یخرج کرد  ی کل نیشاه اما،

کردم. مامان دم   ینم دیخر نقدریداشتم، که اکنم. ن دی پول بود که با دل قرص خر یاونقدر

. گهیداداش منه د ،ی! _پس چد؟ی در بعد سالم گفت _چه خبر بچه ها؟ بازار رو جارو کرد

ما واونم مثه مامان همون حرف رو زد. _لطفا،   شیپ واومدبابا رو کاناپه نشسته بود 

م لطفا. _بابا جان نگفتم  زانو زدم و سرور دیکادوها رو ازمن وخواهر گلم قبول کن نیلطفا ا 

_زبونم  ومدم ی که برم دتونیاز پس خر   یکنم؟ درسته دستم تنگه، ول  یرو خودم م دیخر

.  دکردمیتنگه وخودم خر   دستتباشه که، شما  دهیحرفا روش چرخ  نیالل بشه اگه ا

حرفا رو    نیگفت _ا   مایداره؟ ش یاشکال م،یکن دی بابا ومامانمون خر  ی برا  میدوست داشت
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رو باز  دای . خردینو خراب نکن  مونوی تو رو خدا شاد میکرد  دیذوق خر ی کنار ما با کل دیبزار

با   ورمنص ،یدارن، چه کت وشلوار ییقشنگن، چه جنسا نایکردن ومامان گفت _چقدر ا

شه از  ی م نمیرو بپوش بب رهنت یوشما پاشو پ  مید یهمه خند  رنت؟ی داماد اشتباه نگ

 .مید ی کردم وخند مایبه ش ینگاه هی انه؟یداد صتیعروس تشخ

دارم؟  واهلل   یپیکه چه خونواده خوش، ت نمیبب  دیکنار هم لباساتونو بپوش شهی_م گفتم

بود   ستادهیطور که کنار بابا ا  ن یکم داره؟ مامان هم یکه، مگه مامان از مرسده خانم چ

سوخت. بدو    مهیق ادی م یسوختگ ی بو ،یوا یبلند گفت _ا  کدفعهی م،یوخوش وخرم بود

  شیخوره االن.... رفتم پ یداره م یبا لبخند گفت _چه حرص ابدو رفت تو آشپزخونه. باب

فقط برنج   ،ید یوآب گرفته روش و_د  ییقابلمه رو گذاشته تو ظرفشو دم یمامان ود 

مامان جانم؟ تا شما سفره   یخوریرو م یو_غصه چ  دمشیمونده؟ حواسم پرت شد. بوس

.  میبخور مهیخرم واصال امشب قسمت نشد ق  یپرم وکباب م یم  منم،  دیانداز   یرو م

  ی_مامان هست وبه همه چ  شه؟یراحت نم التیخ یاریتا ته اون چک رو در ن ن،ی_شاه

و_تا   دیخند مای. شدمیرفتم وکباب ودوغ ومخلفاتشو درست ودرمون خر  عی . سر رسهیم

 یشماها؟ اونشب گذشت، به خوش دیشیبزرگ م  یغذا سوختنا. بابا گفت_ک نی باشه از ا

منم   شهیم  یعنیگفتم،  یام مونده بود وبا خودم م  یمجرد از که  یآخر یهم گذشت. شبا 
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خونواده مثه خونواده خودمون گرم ومهربون با درک باالاز هم داشته باشم؟ رفتم تو   هی

  یزیچ ی بار یکار دن،یپرس ی گرفتن و م  یهر کدوم تماس م ثمیوم د یووح  دیاتاقم ومج

موند، که  ثمیبودن وم یوزندگ زن ری که هر کدوم در گ نایا  دینه؟ مج ایکمک   انیدارم ب

ازش خواستم چون اصرار داشت با اون   نی هم یخودش بود وکارش. برا  هیاونم فقط  

. دوستشم  مید یها پرس وه یآبم یشاپ  داشت پس از اون برا  یودوستش، کاف  دیبرم خر 

مادر    لی وتحو  میدی رو خر زایهمه چ ثمیها بهمون نشون داد. با م  وهی آبم یمنو نی از بهتر

 .دمیبار اول د یرو تو چشاش،  برا  تی رضا دیرو د لیوسا  یووقت میداد ایدن

وعمه ها   شگاهی آرا م یچند روز پر از بدو، بدو ودلهره هم تموم شد وروز عقد با بابا رفت اون

  راشی ونفس حق وگ  زمی . عزدمی د یرو  مدام با اسپند دست م زمیوخاله ومامان بزرگم و عز 

وهمه برام   دنمیطور بوس ن یفرسته. عمه ها وخاله هم هم یو سالم وصلو اتاش که م

داشتن،    یشگریکه مدرک آرا بای وخاله ز  اریمه ییته دل. زن دا ز کردن ا یخوشبخت یآرزو

  اوردهی. بچه هاشونو هم ندنیرو بر عهده گرفتن چقدر زحمت کش لی فام یخانما  شیآرا

نداشتن. اونروز،  لشونیبا فام یبرخورد  چیوه م یبودن چون خونه اونا بود وموذب بود

در   مایزنگ رو که زده بود ش  میبزنرو گل  نیماش  میبهم بزنه وبا هم بر یاومد سر ثمیم
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نبود   ای  مای که اومده بود خونمون، ش ی. تو اون چند باردنیبار اول همو د یوباز کرد وبرا 

 . دشیخوند وند یدرس م ای

  مای. شنایمامان ا  ش،یتو برو پ یدوستته _باشه آبج ثمیبود؟ _آقا م یک مای_ش دم یپرس

  یزیسلفحه ر  هیچشمش بهش، گره خورده بود.  ثمیرفت م یطور که داشت م نیهم

ومات   جی طور که گ نیکه نکردم؟ بعد هم ری جان، د نی . _سالم شاهثمیکردم و_سالم آقا م

که بزرگ بود   شونیا ،یچی! _آره، چطور مگه؟ _ه؟خانم خواهرته  نی _ا   دیبود پرس مایش

ور _خب، خواهر  جور واون ج  ن یخواهر کوچکترم، ا یگفت یوخانم ماشاهلل.... تو همش م

کوچکتر باشه. بله، آقا تو همون بر خورد اول   یل یکردم خ ی. _من فکر مگهی کوچکترم د

ومودب    نیمت پروا، یشوخ وب ثم،یواونقدر اون م اوردمیدلش گره خورد. منم به روم ن

کردن وبابا گفت _به   یم  فیدر آورد که همه ازش تعر  یخودشو نشون داد ومارمولک باز 

 کنه.  یم فیک نهیبیادب ووقار، م نیبه ا  ییبه،آدم جوونا 

شربت آورد ودر اتاقم   عیخانم سر  مای همه عسل کرد. از اون طرف ش ی خودشو جلو  چقدر

 یشربت آورد نم مایش دی فهم یوقت ثمیرو زد داداش، براتون شربت خنک آوردم. م

  میوباهم راه افتاد  می. شربت رو خوردتو دهنش ای  زهیدونست شربت رو تو چشاش بر

.  شدمیگرفتم وحاضر م  یرفتم دوش م یم  دیاب ی. بعد گل کار اشیوگل کار نی سراغ ماش
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  نیکنم منم مثه شاه  یتشکر کردن و_خواهش م د یکه کش یبه خاطر زحمت ثمیچقدر از م

وبهش گفتم _چقدر امروز آقا   رون یب مینداره. رفت یخونواده شما با خودم فرق دیبدون

  هطور هستم کاکا. _عجب، باشه تو ک نیهم شه یمن هم  نی!! _ا، شاه؟یی هوی یشد

 . یگ یراست م

 

 هفتادوشش  پارت

  ،یدر و_وا یومامان اومدن جلو   مای. شمیوگل زده برگردوند میرو با هم رفت  نیماش

  دمیبرگشتم د . نهیب ی. _چشات قشنگ مکالی بار  یا  قهیچقدر قشنگه، چه سل نیشاه

چقدر   ن یاز ماش نمیوزدم به پهلوش و_خب، ا  ماستیطور محو نگاه ش  نیهم ثمیم

کنه  یم   یدلبر یلی. _ها، کاکا خماینگاه کنه نه ش نیقشنگ شده نه؟ که بفهمه به ماش

  یم  ری دور دهنش واز اون ز  دیکنه؟ مامان گوشه چادرش رو کش  یم یدلبر نی_ماش

بفرما   هیبره واونم منتظر  گهیجان بفرما. منتظر بودم د  ثمیداخل. _م م یبر مایو_ش دیخند

  یبرا  ینگه دار و ر ثمیجان، مادر آقا م نی بند بود. مامانم که از تو راهرو صدا زد _شاه مین

مادر   یتا بنا گوش بازبودو گفت_زشته، وقت  ششیکردم واونم ن ثمی نگاه به م هیناهار. 

 _آهان، بفرما. کنه نمونم بد  ی محترمت دعوت م
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اومد داخل   ثمی. میناهار مفصل درست کرده بود. زرشک پلو با مرغ مجلس هی مامان

  می. ما نشستنیشاه  نیتو هم ع ؟یمزاحم شدم. باباگفت_پسرم چه مزاحمت  دیو_ببخش

بود وزدم   مایسفره نگاش به ش  دنیوفقط موقع چ  زدی نم کیپرحرف، ج ثمیوم ییرا ی تو پذ

 .دنشتابلو بود نگاه کر  یل یبه پهلوش چون خ

داشتن    ی. فاصله سن وردیسرسفره رو تند تند م  لیبود ومدام وسا  ومدهیهم بدش ن مایش

 قابل گذشت نبود.   ریاما اونقدرغ

  نی آقا ومت ثمم،یشوخ وپر حرف گذاشته. م ثمیدل در گرو م کهیکه خواهر کوچ دمید من

 که تو دل همه جا خوش کنه. کردی مشده بود وداشت جاده صاف 

  ادیبود که ممکن بود براش مدام خواستگار ب یهم تو سن مای برخورد کردم وش یمنطق  من

  قمیبشم که چرا رف یرتیخواستم غ ی واگه م دنیوجنگ که نبود وجوون بودن وهمو د 

بود  یکامل بود. اگر اون جور  یمنطق ینون ونمک خورد وچشم به خواهرم داشت ب

نگه رفاقتمون به هم  یز ی بود چ مراقبم ثمیگرفت. م  یرو م یخواهر کس دینبا یکس

 کرد.  ر یکرد، بدم گ ریوهم دلش، گ  دیکش یبخوره. ناهار رو کم خورد وهم خجالت م

بعد ناهارکرد و_ممنون که   ی سخت یوخدا حافظ ناستیا ایدونست مراسم خونه دن یم

جان با    نیشاه یبرا  زارمیخودم سنگ تموم م   یعروس  یوانشاهلل برا دید منو دعوت کر
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پرمغز   یخواهر خوبم؟ اون رفت ونگاه  ای خونواده خوبش. آره جان خودش خونواده  نیا

 دنبالش باشه؟! داریخانم شد که چشم خر قدراون کهیخواهر کوچ یکردم که ک مایبه ش

  ر یطور ز   ن یهم ثممیکرد وم ی از گوشه آشپزخونه داشت نگاش م مایش ثم،یرفتن م موقع

تن کردم وهمه با هل هله    یرفت ومن رخت داماد  ثمیحواسش بهش بود. م یچشم

 .دادنیخودشونو نشون م یخوشحال دنیوکل کش

  یجشن درحد عروس هیوارکستر دعوت کرده بودن و   شگاهیهم با مادرش رفته بود آرا  ایدن

خونواده ها با هم سر باز کرد.کاش اون   ییهمون روز اول روبه رو مشکالت از   یبود. ول

 درد سرا روهم داره. نی ا یونوع زندگ یکه فاصله طبقات دمی فهم یروزا م

 

 هفتاد وهفت  پارت

وما    کردنیاز طبقه سطح باال وما از طبقه سطح متوسط. اونا از باال به آدما نگاه م  اونا

ثروت آدما نبود واونا   اسمونی ومتر ومق  میکرد یهم راه وبا عشق با مردم برخورد م

جشن با    هیاونا   یبا حفظ آبرو ول کی وش دهیمن همه با لباس پوش  یبرعکس. مهمونا 

من نشست. من رفته   یشونیاونا رو پ  یکه عرق شرم کارا دنداده بو بی ترت یبند وبار یب
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با   شگاه یداشتم وبماند.. رفتم آرا یخوشبخت یکه چه نقشه ها برا  می ا ی بودم دنبال زن رو

هم به آدرس خونشون رفته بودن تا زودتر از  لی عزت واحترام آوردمش وخونواده وفام

  یماه شده بود ووقت کهی ه تینازم که   یایعروس وداماد اونجا حاضر باشن. من ودن

تو از بعد  یشب به جا یبهت روبند بزنم ندزدنت. بس که تو ماه  دی گفتم_با دمش ید

کانال   زدیحرفا رو م  نیا  یکی یوقت   لمایتو ف شهیهم ینیبی کنم. م یماه رو نگاه م  دنتید

 حاال خودم لوس عالمم.   یول  ییهایگفتم، چه لوس باز  یکردم وم یرو عوض م

از همون اول مادرش شنلش رو برداشت   یناز واداش بردمش به جشنمون. ول دنیخر با

خوردم   ی وحرص م ادیب شی پ یم کدورتنبود ونخواست یلخت ادیوشانس که لباسش ز 

 نگفتم. یزیوچ

با مرداشون،  یکرده همون جور قات شی کامال باز وآرا یمجلس درهم واونا، با لباسا  هی

محرم ونامحرم   تی . البته تو قاموس اونا رعادنیرقص  یمن م  یجلو رتشون یغ یب یمردا 

  ومدنیانداخته بودم وخونواده خودم اصال جلو ن  ریمطلق بود. سرم رو ز   یکالس یب هی

  لمیچه وضعشه وبا لبخند که تو ف نی گوشم گفت _ا درو  دمونیومادرم فقط اومد وبوس

تراشه.   ی داره از همون اول دردسر م یبعدا مدرک جرم نشه که مادرشوهر با چهره عصب
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نا نشدن. جالب اونا  او یوخونواده من اصال قات م یما واونا انگار دو جبهه مقابل هم بود

 فروختن وپچ پچ هاشون   یهمش فخر م

  نی گفت _ا  یم ایداشت به مادر دن ایخاله دن ادمهی من.   زانیعز  یبود برا  یآزار روح مدام

وقت گناه نشه؟   هیرو بندم بزنن  یگفت  یم ؟ی آورد  ریرو از کجا گ  تیدر پ یها  قهیعت

ورفت   دیکنم وخجالت کش  یدارم با چهره برافروخته نگاش م  دیسرش، رو که باال آورد د

 نشست. زش،یسر م

دونم خواهر، انتخاب خود دخترست   یزد که _نم شی آت گرمویج شتریب ایمادر دن  جواب

 . دادمینم خونواده دختر نیدار نبود اصال به ا ندهیوگرنه ما کجا واونا کجا اگه پسر آ گهید

 . دمیچرخ ی م یاز همون اول زهر مارم شد که مثه عروسک کوک  اونقدر

که رو   ییزایدستام که تو دستش بود دستمو محکم گرفت وآروم گفت _ چ دویفهم ایدن

خاله   فیامشبو خراب نکن به خاطر اراج  ای. به من ببخششون وبدمیمنم شن  یدیکه توشن

 دلم خنک شد.  شی . با حرفاش آتمیاز خود راض

  ییها  افهی تو اون همه ق دیدرخش یوم باتریسرش از همه ز   یمن با تاج رو  یبایز  عروس

 کرده بودن.  ییبایکرده بودن از بس عمل ز  یکه انگار شابلون زده بودن وهمه رو از هم کپ
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م بود. اون جمع اومدن ومدهین  دیاومدن ومهش ثی شانس خوبم فقط عمو و زنمو حد از 

 نی عاقد اومد وسکوت حاکم شد واونا اصال ع ا،یاقوام دن شینداشت. بعد قر وقم 

مانتو تن کردن جلو    ای ما چادر   لیشال شل انداختن رو سرشون وفام  هینبود و  الشونیخ

 جا داره. زیهر چ یل و  میحاج آقا وما اونقدرام بد دل نبود 

 دا باشن ناراحتن.اونا اگه ج  یجداست تا همه راحت باشن ول شهیما هم  مراسم

  یم ها وه ی راحت کنار آبم  یلیچرخوندن تو جمع وخ یم یدنینوش نکهیهمه بدتر ا  از 

 گفت. یسر درد گرفته بود ومدام استغفرهلل م زم یگردوندن وعز 

عوض شد وتو همون    مشونیمرسده خانم تصم  یبود عقد تو محضر انجام بشه ول قرار

 اتاق عقد درست کرد.   هیخونشون 

 یدن یو نوش  لی فام یتا چشمشون به بدن زنا ستادنیدر وا  رونیما ب یومردا  پدرم

 . فتهیخوردنشون ن

 

 هفتاد وهشت  پارت
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  یکرد. از نظر مردا  یم  یمدام عذر خواه یمجلس ن یبابام از شدت خجالت همچ چاره،یب

حروم رو تو خونه    یزا ی داشت وچ ییما وخود بابا خونه وخونواده شان ومنزلت باال   لی فام

  نیخواست زم یوعفت وحجاب  براشون مهم بود. خودم از خجالت دلم م وردنینم

بند  یبجز پدرش مدرن بودن رو با ب ایدن وادهدهن باز کنه وبرم توش. متاسفانه خون

 اشتباه گرفته بودن.  یوبار

اونا وما ودو دختر جوون اومدن تو اتاق تا   یعاقد اومد وچند تا از بزرگترا جناب  باالخره

 سرمون قند بسابن.   یباال

 .ستان یهم با  قهیدق ه یبود محال بود   یا  گهی ام اگه مجلس کس د ییودا  پدرم

تا   میخواست یاز خود قرآن م م یبا بسم اهلل شروع کرد وما هم قرآن به دست داشت عاقد

 .میهم بش  یوعشق ابد  میبش ریهم پ  یابد به پا

که هنوز مجرد   کشیدختر خاله کوچ دن،یساب یسرمون قند م یباال  ایودختر خاله دن مایش

به   ایآ  یجهان یعزت ایخانم، خانم دن زهیبود. عاقد، شروع به خوندن خطبه کرد و_دوش

شاخه نبات  کی و  دیهلل مججلد کالم ا کی معلوم و هیشما را به مهر  دیدهی بنده وکالت م

گفت _عروس   میعمه مر  لم؟یبنده وک  اورم؟یماه داماددر ب داماد،آقا  یبه عقد ونکاح دائم 

بار دوم خوند وعمه مژده گفت   ی انشاهلل برا یوخوش ر ی. عاقد گفت _به خارهی رفته گل ب
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  یم یلفظ   ریعروس ز  زم،ی و_نه عز   دیتو حرفش پر  ای. خاله دنارهی_عروس رفته گالب ب 

  فشیانگشتر از تو ک  هیگرم  دمشو شهیحرف زده م نی دونست ا یانگار م   زمی خواد. عز

عروسمون. بله   یلفظ ری خاله اش ز  نمیو_ا  دیرو بوس ش یشونیکرد وپ  ا یدر آورد ودست دن

 اش گل. 

کوتاه   یکردن که _از همه چ یمدام باال سرمون خاله ودختر خاله اش، پچ پچ م یه

زود پز سوت   گیخونواده املش و..... مخم داشت مثه د نی ا اچه وضعشه ب  نیاومدن وا

بله روگفت و_با اجازه   ای. بار سوم دنوردمی. چشام سرخ شده بود وبه روم ندیکش یم

 بزرگان مجلس وپدر ومادرم بله. 

صدا در آوردن ها    نیرسما وا  ن ی. خاله اش گفت _وا، هنوز ا دنیدست زدن وکل کش همه

خواد  یاز نظر شما رسم م یحرصش گرفت و_شاد  میزد وعمه مر  یهست؟ پوز خند بد

کرد   یشی ا  هیمسخره کردن ودم نزدن ما؟   گهیدلم خنک شد خوبش، شد.چقدر د زم؟یعز

  یگفت وم ی کرد وعمه هم م یساکت شد وچپ، افتاد با عمه وچپ چپ نگاش م   گهیود

 اصال براش مهم نبود. دیخند

 

 هفتاد ونه  پارت
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وافاده به   س یبود وساخته بود مدام طالهاشو با ف دهیکوب ا یخاله اش که به قول دن دختر

کرد   یرو انگولک م سشیسرو   ی. هانشوی برل سی به قول خودش سرو  دیکش  یم ایرخ دن

  سی سرو  هیاونکه من بدونم   یب هیبکنه تو چشم ما. مامان هان ییجورا هی. مینیکه ما بب

  هیمنم هد دیطال و_خب اگه اجازه بد  نیسنگ  سیه سرو یبود.  ده یخر ایدن یطال برا 

مهر بزرگ    هیخودم رو بندازم تو دست وگردن عروس قشنگم. در جعبه رو که باز کرد انگار،  

  یچهار تا شد وبا حرص نگاه م ی. چشاش از حسود ایشد به دهن دختر خاله دن دهیکوب

شد. مادرم دستبند   یباد خودش ومامانش خال شهیم که پنچر یک یکرد کال مثه الست

. عمه هام وزن دمونیوگردنبند وانگشتر وگوشواره رو دست وگردن عروسش کرد وبوس

بودن. اونقدر خوشحال شده    دهی النگو خر هی یکی ام با هم هماهنگ کرده بودن و  ییدا

انگشتر دست   هی  ثممیاونا بسته شد که نگو.زن عمو حد لی فام یگوها  اوهیبودم که دهن  

 .  میگفت وماهم تشکر کرد کی نگام کرد. تبر یخاص ورط  هیکرد و ایدن

اون خونواده. تا    یاونم جلو  می شروع شد. خواستن ما با هم برقص بتیعقد تازه مص بعد

وشاباش   دنیرقص یمفتضح اومدن دورمون وم  یوسط همه با همون لباسا میما رفت

 .دادنیم
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شاباش دادن ونشستن. منم سرم به   عی بلند نشد وفقط سر یخورد بود واز ما کس اعصابم

کردم. آروم به    یم یرو باز کردم چون، احساس خفگ رهنمیبود وگرمم بود و دکمه پ ریز 

رقص   عیوسر  زارمیاز اون وضع ب  دیبسه. اون فهم گهید مینیبش شهیم  زم،یگفتم _عز ایدن

 . میونشست  میرو تموم کرد 

بودم که   یخراب مال  یبود اونم با اون وضع مال دهیکه مامان خر  ییکر طالهاتو ف همش

رو که داشته   ییخورده طالها  دم یفهم مایش قی پولشو جور کرده بود. بعدا ازطر  یچطور

 خونواده عروسش اونم اون خونواده سربلند کنه.  یفروخته تا منو جلو 

  زدیبدل که با طال مو نم سی سرو  هیخودشم، دورش بگردم که اونقدر خانم بود  یبرا 

 . ارهیاونا کم ن  یبود تا جلو  دهیخر

 ا،یمادر دن  نیجواهر تر  یکه دستم اومد برا  یپول درست وحساب  ن ی گرفتم اول میتصم

 طالبخرم. 

 .میاون روز رسما زن وشوهر شد  ایودن  من

 باز نبود.  ادین ز چو  ومدی مادرش خوشش نم  ایلباس دن از 
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خونواده ام عذاب نکشن.  شتریکردم اون مجلس تموم بشه تا ب یلحظه دعا م هر

 ما رو اون اوضاع زهر مار کرد.   یخوشحال

اونقدر   ،یول  میشام ما ومهمونا بمون یاون مجلس تموم شد. پدرش اصرار کرد برا  باالخره

 ع بودن که حد نداشت. همه منتظر برگشتن به خونه وتموم شدن اون مجلس با اون وض 

  یزندگ هیبرات   زم،یگفتم _عز ا ینداشت. وقت رفتن شد ومن به دن یمادرش اصرار  البته

 یزندگ ه یصادقانه کنارت بمونم و  دمیکنم وقول م یپر از حس دوست داشتن درست م

 خوب ودر خور برات درست کنم. 

. دستشو محکم گرفتم  میکن یدرست م ییا یرو  یزندگ هیمطمعنم باهم   نی_شاه اونم

  دیبا یلحظه هم ازت دور باشم ول هیدوست ندارم   ایبار اول. _دن یبرا  م یدیوهمو بوس

 برم. 

 .نمت یبیخاطر من از راه دور مهمون اومده نباشم زشته. _باشه عشقم، فردا م به

  ینداشت. ا  یزی خونواده من چ یجشن در اصل مال اونا بود جز حرص خوردن برا  اون

هم به  یعروس  میکدوم دوست نداشت چیکار بودم؟ ه یتازه اولش بود وکجادل غافل که 

  نیهم هم یجان اگر عروس  نیمنوال باشه وتو راه حرفش بود. همه گفتن شاه  نیهم
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. پدرم گفت_امروز ما  انیهم نم  هیکه بق بودم. مطمعن می ای باشه شرمنده ما که نم یطور

تا جشن عقد تو وعروسمون خراب نشه    میوکوتاه اومد  میستادیدر وا  رونیبه خاطر تو ب

 .امیکوتاه نم یواسه عروس گهید  یول

 .میستیون  میتون ینم یکنن وما اون جور یم یبا اون روش زندگ اونا

 و کار نباشه.ت  یدنیزنونه ومردونه جدا باشه و نوش یتا عروس میبا اونا صحبت کن دیبا

 ما..    میخون یم نماز 

مطرح کنم واون با   ایخرابم، چشم گفتنام و.... فکر کردم با خود دن هی روح د،یجد مشکل

 مجلس درهم نباشه. یدلخور ایدعوا   چیه یکنن که ب یباباش کار

رفتم، تو اتاقم تا لباسام رو عوض کنم  میدیرس یشب اصال حوصله نداشتم ووقت اون

اومدم تو اتاقم لباس عوض   می دی_سالم، آره االن رس د؟ید یتماس گرفت _سالم، رس ایودن

شده؟   یبگو چ  یهست _چ ی زیچرا چ یعنی ست،ین یزی کنم. _چته، صدات گرفته؟! _چ

 یدتیمن از اون وضع گشتن و نوش  ونوادهنه؟ خ ای  یدونم متوجه شد ی_امروز نم

دونم، متوجه   ینگفتن. _م ی زیبودن وبه خاطر من وتو چ یوردن خونواده شما ناراضخ

کنم. _تو چرا؟ _پدرم خواست، پدر  یتماس گرفتم تا عذر خواه نمیشدم به خاطر هم
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سر به   ادیهم م یقت ای شهیحاضر نم  ا ی  میخونواده مادر یوقت تو مجلسا  چیخودمم ه

 .نهیشیگوشه م هی ریز 

 اونا دم در بوده. شیگفت، همش پ ی_آره متوجه شدم بابام م

 

 هشتاد  پارت

گشتن شهرشون   یبرم دیبا اریمه  ییما از اصفهان هم اومده بودند وخاله ودا   ،یمهمونا 

دونم   یوم دی وبخور کنمیدرست م  عی سر   یغذا هیوهمه رو مامان نگه داشت وگفت 

  نیشاه  ن،یبه من گفت _شاه نی هم ی. برا فتهی صبح راه ب  یمونه برا  یشبرو ونم اریمه

  شیکردم ورفتم پ یخداحا حافظ ای. با دنامی م ارمکارت دارم _چشم مامان جان د  ایمادر ب

  تی درست کنم تا دا یحاضر  یغذا  هیخوام   یبال مادر، م یمامان و_جانم مادر _جانت ب

خوشمزه ات درست کن _خودمم تو   ی_آره مادر از اون کتلتا  فتنیبخورن بعد راه ب نایا

 یبا سبز خوبه یهمون فکر بودم، تو هم برو ونون تازه بخر سنگک دورو خاشخاش

 . رمیکه... _چشم االن م یاگه بر ه،یخوردن تازه _عال
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رفتن، رفتم تا اوامر مامان رو   رونی ب یشگیرو در آورده بودم وبا لباس هم یداماد  لباس

 یذهن یر ی که از بار درگ یزیبود. تنها چ  ختهیوفکرم وذهنم بهم ر  رونی ت کنم. زدم باطاع 

 کرد.  یدلگرمم م نیمادرش فرق داره. هم  یبا رفتارا  ایبود که خود دن نیکرد، ا  یام کم م

  زی . برگشتم خونه وتا عزدمیخر  ادیونون هم ز  دمیخر  ادیوحواسم نبود وز  دمیخر  یسبز

من    یدا یوخر   زی. همه با خنده عز یخنده و_بسوزه پدر عاشق ری رو زد ز  ایوسبز  دینونا رو د 

گفت   هیکردم. مامان هان  دیخر اتیه کی به اندازه   دمی. خودم تازه فهمدنیخند یحساب

خواد   یم   یتا سنگک رو ک ی . سدهی رو جواب م  اتی ه هی دنخور یسبز   لوی_مادر پنج ک

نداره   یگفت _اشکال  زیسم نبود. عزحوا دی. _ببخشمیپونزده نفر تی بخوره ما همه نها

 کهیت که،یموند من ت  یهرچ ،ییتونم مدام برم نونوا  یمادر جون، من پام درد داره ونم

 کنم. یوچند روز استفاده م  زریتو فر زارمیکنم وم یم

 .یراه حل دار هی  یزیهر چ یکه برا  زی _قربونت عز

  یکیخواستن برن با   یکه م ییوآخر شب اونا   میوساده خورد یخونوادگ یغذا  هی  اونشب

 بدرقه شد. یسبز ریمشمبا نون وپن ه،ی
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کردم.  یرو مجسم م  ایشدنم به دن کی رفتن. تموم اون شب لحظه نزد زممیها وعز  عمه

خورد ونگاه کردن وغرق نگاش   ی لحظه رقص وتو آغوش گرفتنش، نفساش، که به نفسم م

 شدن.

 .میچت کرد  نینصف شب با هم آنال از 

نگات از    ینیر یش ،یکه عسل رو با انگشتت تو دهنم گذاشت یتو چت گفتم، موقع بهش

خنده توام با اشک فرستاد. همش واسه هم   کری بود. است نتریری عسل تودهنم ش

کرد با   یکه نامزد م یکه قبال به هرک یی. کارامیبود یوغرق عشق باز  م یکرد  یم یشاعرانگ

خودم    یواولشه. ول دیزنیم  یآبک یحرفا   نیا ز وا یکن یم  یگفتم، نامزد باز  یمتلک م

  نیبا عشق مطلق، ع یزندگ یا ی ولمس رو  زدمی اونشب با تمامه وجودم اون حرفا رو م

که نامزد    ییبا حرفام من بدوم که به اونا  دمیفهم یخود لمس عشق بود. تازه داشتم م

 گفتم. یم  فیبودن اراج

 پر از آرامشه.  یسلطان شهر هیدم، من با تو حسم، حس  سر بهش فرستا  آخر

 کنم ملکه آرامش شهر قلبت بشم. یم یگفت _سلطانم، سع اونم

 باران حماقت:  رمان
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 ک ی هشتاد و  پارت

 . کردمیم ر یس  اهامی بود برامون. بعد قطع تماس، تو رو یشب فراموش نشدن هی اونشب،

  نیازش باز خواهش کردم تاالرقسمت زنونه ومردونه جدا باشه وبا پدرش در ا  اونشب

 که نشه جمعش کرد.  ادی ب شیپ یکدورت یخواستم اول کار  یرابطه صحبت کنه. نم

پروژه   د،ی . بامینیاونشب همو صبح تو شرکت بب یبا من موافق بود. قرار شد فردا  اونم

تا، با پدرش   میدادیوزود انجامش م میداد یم   لیوتحو  میکرد  یکاره رو تموم م  مهین

جرقه   هی کرد ومنتظر   یمادرش شر فوران م ی. از کارا میراجع به همه مسائل صحبت کن

  یتا جلو  میگفتم با پدرجون صحبت کن ای. به دنزهی بر همبود تا همه کاسه کوزه ها رو ب

تازه؟!   داماد  یکن یم یمادر جون گرفته بشه و_چه پدر جون، مادر جون  یثا یحرف وحد

رفتم شرکت وبا همه روزا فرق   یزیومنم خنده ام گرفت. اونروز طبق برنامه ر  دیخند

جاو گوشه   هی ومنتظر میهمسرم بود وباهم دست داد ایداشت. از اون روز به بعد دن

رفتم تو اتاقم اونم، با من اومد ومن پشت سرش آروم   یبودم تا ببوسمش ووقت یکنار

وصورتش، رو تو دستام گرفتم    یصندل  یام رو انداختم رو یرو دوش فی در و بستم وک

. اونروز انگار  دمیوزل زدم تو چشاش واون مات ومبهوت مونده بود ومن محکم بوس
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خشکش    ایکردم. دناستفاده  تم ی تمام از حس مالک  ییبود وبا پر رو زونی خجالت از من گر

 زده بود  

گوشه نشست   هی. اون  ینیریچه بوسه ش ش،یدستامو از دور صورتش برداشتم و_آخ بعد

بمب   نی که سالم ورو به راهم. االنم با ا  هی_اتفاقا امروز تنها روز  ن؟ی و_چته، امروز شاه

انجام بدم _ا، چه خوب  یتونم تمامه پرونده هامونو تک یکه منو ترکوند، م یانرژ

از من،   یسر من و_بمب انرژ   ختیبود آورد ر مهیپرونده نصفه ن ینکرد وهر چ ینامرد و

 .شمیکار از شما. _باشه، شما هر روز بمب باش ومن برات تا آخر عمر منفجر م

 .گهی د مینیجنس جلب. _ما ا ی_ا 

ساعت کارام    کی . بعد رونیبرد ب فیخانم فرصت طلب تشر  ایکارا رو انجام دادم ودن من

تموم شد وصداش کردم واونم با پدرش اومد و_سالم، آقا جون_سالم پسرم _آقا جون  

زد   تی با رضا یکرد ولبخند  ینگاه هیشما.   لی عقب افتاده رو انجام دادم وتحو  یکارا

 .دمی_درس پس م  یکرد ررو بنا کا قیو_احسنت چه خوب ودق

_بله، اما جسارت    ؟یبا من حرف دار وَچطور برگزار کردنش یگفت، راجع به عروس ای_دن

خانواده من از اون وضع که متوجه شدم که شما    یبشه ول یاحترام ی خوام ب ینشه ونم

مثه خود   م یخون ی. ما نماز مستند ین یراض د،یبه اون بساط نداشت یورغبت   لی خودتونم م
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رو   یخوردن وبد حجاب یدنینوش  میتون یو نم دی ندار  یقشخص شما که با پدرم برام فر

واقوام وخود پدرم درخواست جدا بودن قسمت زنونه ومردونه رو دارن وگرنه    میتحمل کن

 . انیما نم یبا عرض پوزش به عروس

 

 هشتادودو  پارت

. منم خودم  میهم باش  لیوفام میکن یعمر در کنار هم زندگ هیما قرار   شه،یکه نم نی _ا

منزل ما رو ترک نکرد وبه واهلل، خودمم    یاز اقوام شما راض  یاون روز متوجه شدم که کس

مرسده   یلیفام یا ی وعروس  یخونوادگ یشرمسار شدم. خود منم سالهاست تو محفلها

گم تا اون    یتو دلم ذکر م ایکنم و  یسرگرم م دمودم در خو ای ی کنم، ول یشرکت م

کنم  یمسئله رو حل م   نیخالص بشم. خودم ا  ییجهنم کزا مجلس تموم بشه واز اون 

تک   ای وجنگ اول به از صلح آخر. پدر ومادر تو پسرم آرزو دارن ومگه تک پسرشون و 

 کنن که با جدال باشه؟  یم  یدختر من چند بار عروس

که از زبون صاحب تاالر بشنون که اماکن بهشون گوشزد   دمی اثر م بی تاالر رو ترت یجور

 تاالر مختلط نباشه.  یراسمها کرده که م 
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بابا جان، تو با   ه؟یچه حرف نی . _ا دی مشکل گشا  زمیبده وشما هم مثه عز  رتونی_خدا خ

محمالت   نی به ا گهیخواد د  یگم. دلم نم یوبه خدا از ته قلبم م یندار  یبرام فرق ایدن

بگو   یچ هی که _   ومدی م  ادمی ثمی. همش حرف مدی روزاتون لذت ببر نی از ا  دی وبر دیفکر کن

 گفتم درست شد.   یچ هی ادرست بشه. انگار واقع

ومنطق   تی نشد وبا درا  جادیا   یریوخدا رو شکر در گ  میرو انجام دادم وحرفا مونم زد کارا

 .ادین شیپ مون یتا آخر عمر زندگ یدرست شد که کدورت طی شرا ایپدر دن

کار دارم   رونیها من بکنم که پدرش گفت_بچه  یخواستم در خلوت خداحافظ  یخدا، م از 

همو. اون از اتاق   مینیب یخداحافظ. _خداحافظ آقا جون، فردا م دمتیجا اگه ند  ن یوهم

روش   ایکه دن یرو مرتب کردم واز جام بلند شدم ورفتم سمت صندل زی رفت ومنم م رونیب

  ینیریش  یکردم و خداحافظ  یدست دادم وروبوس باهاش نشسته بود واونم بلند شد و

سر به   هی خوام  ی. امروز میبرسونمت؟ _نه، خانم  ییخوا  یم نیشاه ،ی. _راستمیکرد

واون رفت   م یکرد یجونم. با هم خداحافظ زیبزنم. کارش دارم. _باشه. _قربونت، عز ثمیم

  ری وواگ  ری خانم ذهنم رو تو اون هاگ  ثمیم ی. کارا ثمیسمت خونشون ومنم رفتم سمت م

 بهم زده بود.
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 هشتادوسه  پارت

  ریکه در گ ی . به اون چشمکردمیفکر م مایوش ثمیم  یوبه رفتارا  نی انداخته بودم پا  سرمو

  دمیاش،........ تا رس یوپاک  ثمیم  یها یبه خوب نشون،یب یخواهرم شده بود، به اختالف سن

تو سرشه؟ اما   یخواست مرد ومرد نه از زبون خودش بشنوم چ یدم در خونشون. دلم م

  ش؟ی خوا یم  یاز ک ؟یدوستش دار ؟یخواهرم عالقه دار بهگفتم؟  یم یزشت بود. چ

 مهینصفه ن دن یکنه دل بسته خواهرشه، البته در حد فهم یکه فکر م یکدوم، برادر از پسر 

حس کرده بودم که   نجوریاگه فقط من ا  اد؟ی من خوشت م یاز آبج  پرسهیخودش، م

. هرچند  ما یش شیکرده پ رینود در صد مطمعن بودم گلوش گ. گر چه شدیم عی ضا یلیخ

 شناسه. ینم قی رف ر یوغ قیحرفا رف  نیا  یبود ول قمیرف

  ینیریته دلم دوست داشتم حدسم درست باشه. زنگ وکه زدم مادرش با همون ش  از 

ومهربون با همون لهجه قشنگش _سالم، مادر، مبارک باشه عقدتون_ممنون، انشاهلل  

  ای. _ها، مادر حمومه، ب دیکن ی رو صدا م ثمیمزاحم شدم، م دیجان. ببخش ثمیم یعروس

حرفامو بزنم. _در خدمتم. تعارف کرد    ایب ومدهیداخل راستش خودمم باهات کار دارم تا ن

بگه  ی زیچ هیکنه تا بهم   یم یبنده خدا داره سع دمید م،ینشست  یداخل ووقت میرفت
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مادرت حاللت. شروع کرد واز    ریش ،یباهام. _ا  دی راحت باش ثمیم نی و_مادر جان، منم ع

 کردن.  فی پسرش رابطه نداشته تعر یکه با کس نی ونجابت وا  هایخوب

نمک   یترسه بگ  ی_م ؟یبهت بگه اما.... _اما چ  یزیچ هیخواد  یم  قت،ی گفت _رف بعد

 به خواهرت نظر داشته. نظر بد. یخورد ونمکدون شکسته. از همه بدتر فکر کن

خواهرت    یواونقدر از شماها ووقار وقشنگ  دهیند شتریبار ب هیخدا پسرم خواهرت رو  به

 جان شدم.  ما یش فتهیمنم ش  د،یبهم گفت که ند

خودمم    یزدم؟ ها؟ _جسارت نشه، ول یو_حرف خنده دارتکون دادم ولبخند زدم  یسر

 برده بودم همون روز. ییبوها هی

 بوده.  نی من تصورم ا  دیگفتم شا یخودم م به

وقت   چی نکردم وآدم درست وباخدا ه یفکر نیرو دوست دارم وچن   ثمیاز ته دلم م من

 کنه.  یبه دختر مردم بد نگاه نم

خواستش رو گفته. همون قدر که مرام ومعرفت    برم، کار خالف شرع که نکرده، قربونتون

 . رینظرش خ یعنیداره واول با مادرش مطرح کرده 
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پدرومادرم    یینها  رندهی گ میتصم یوبه مادرش گفتم _شما نگران نباش ول  دمیخند

 . ماستی خود ش یواصل کار

وسر به سرش بزارم تا بفهمه چه   رمی ازش بگ یحال اساس هیو  ششیبرم پ دیاجازه بد اگه

 دلتون رو شاد کنه. شهی... خدا همیجوون یو_برو، ا  د یخبر. مادرشم خند

بود  اط یحوله رو طناب تو ح  ؟ید یگفت _مامان، حوله رو م ثمیدم در حموم وم رفتم

 زیوتنبل خان با خودش نبرده بود. حوله رو گرفتم دستم وتا در وباز کرد با حوله خ

خان. به ته ته پته افتاده بود   ثمیداخل حموم و_به به م میوباهم رفتبرداشتم روش  

که تو   یکنم؟ با اون حرکت یم کاریچ نجای_ا، ا  یکن یم کاریچ نجایو_س، س، سالم ا

  دمشی حال د  نیکه با ا  نی به رخسارش نموند ومنم آزار داشتم وهم ؟رنگی اونروز کرد

_نه، جان    ؟ی کرد  ی. قلبم اومد تو دهنم _چرا، مگه کاریخنده و_زهر مار، آدم، آزار ر یزدم ز 

 . یشازدگ نی پسر به ا ؟ی کار هیها من و   یگ یم یچ  هیتو 

 

 هشتاد وچهار پارت
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و_چتونه بچه ها؟ صداتون تا هفت محل   رونی ب میمادرش اومد یحموم با صدا  از 

کرد وهمش   ییرا ی داره. ازمون پذ ادی ال ز مد  نیرفاقت ما از ا ست،ین ی زی اونورتر رفت _چ

ومادرش   ثمیکنه. اون روز خوش گذشت کنار م  ینگه که خرابکار یز یچ ثمینگران بود م

 ثمیخونتونو؟ _چشم. م ایبهم  ید یمادرتو م هدم در مادرش آروم گفت _شمار یورفتن

شما   زننیدوتا بزرگتر دارن حرف م یپسر جان وقت ،یچیبهم؟؟_ه د یگ  یم ی_چ دیپرس

کردم وبا اشاره به مادرش فهموندم که منم با  یوسط نپر. _عجب آدمه...... خداحافظ

 .زنمی خونواده ام حرف م

کردم. احتمال داشت   یفکر م ن،یوداماد بعد از ا   مایش یرا برگشت خونه به فاصله سن تو

کردن آدما با مال   نیک، سنگما اهل سب  ی. ولیسن  طینده به خاطر شرا  تیبابا رضا 

  مای. سرنوشت ششدی داشت وارد م ی. برخالف من، تو خوب خونواده امیواموالشون نبود 

که فکر   یسال بود وبا خودم منطق  ازدهی اشون ده،   یسنداشت. فاصله   تی اهم  یلیبرام خ

ر  اونقد یخوشبختن. از طرف یهستن که با فاصله سن  ایلیکه، خ دمیرس  جهینت ن یکردم به ا

نظر من بود. رفتم  ناینبود که نشه گذشت کرد. به هر حال ا  یودور از هم ادی فاصله ز 

که   اش،یومهربون   ایدن یبابا از که چه بهم گذشته و هیکردم واسه مامان هان  فیخونه وتعر 

قائله رو ختم کرد وگرنه    نیبده که ا رشی گفتم، مامان چشاش پر از اشک شد و_خدا خ
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  یتر وتو  یخواست یدونم که م یبگو، م ثمی. از میافتاد اول کار یراه م  ییچه بل بشو 

نکته  ادربرازنده م هی_واقعا، کارگاه هان یاریکه در موردش، به جونت افتاده رو در ب یفکر

. منم شهی م شتریاتون ب ندهی وفکر آ  های نگران دیش یبزرگتر م ی. _مادر، شماها هر چنمهیب

گفتم. _خدا روشکر که بچه هام   یوچ دمیشن  یکردم که چ  فیتمام وکمال براش تعر

 کنه.  یم یبراشون دلبر داریاونقدر عاقل وبالغ شدن که خر 

چه خبره؟ _فکر کنم   ومده،یکنم بدش ن   یدونه که من فکر م یوزه م یما ی _حاال اون ش

واونم   ما یزل زده به ش ثمیکه م  دمید یدو بار ی کی. واهلل مادر  ومدهیهم بدش ن مایش

 خشکش زده. 

  ایدوره زمونه اگه پسر   نیکنم به قول بابا تو ا  یم  دی رو تا ثمی_مامان، من از هر لحاظ م

شماره   ثمیطور _مادر م ن یرو دارن. _واقعا هم ایمی ساده وپاک باشن حکم ک یدختر

مادر    یما رو هم دادم. _خوب کردوشماره خود ش رهیخونه رو گرفت تا با شما تماس بگ

رابطه شما خراب بشه. بنده خدا گناه که   دینزار نگرفتوصلت سر هم  نیاگه ا   یحت

وصاحب    میشیم  ریپ میداد از زمونه که ما دار ی خواسته حرف دلشو بزنه. ا ینکرده، م

  ادیشما هم بدت نم نکهیکاش بابات با سنش مخالفت نکنه. _مثه ا  یداماد وعروس. ول

از وقاروبا  یلیخ ن،از تو چه پنهو ستیداماد تون بشه؟ _از خدا که پنهون ن ثمیم
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چه کارش رو   ثمیم ،یبودنش. _ا  یخوشم اومد وخودمون ثمیبودن م یوکار یتیشخص

و_از دست شماها.    دیدیخوره. مامان خند یم شه یهم زنهیبلد مخ منو از بس حرف م

نباشه   تی ومامان گفت _تو کار  میابا بگکه چطور موضوع رو به ب می باهم هماهنگ کرد 

 .زنمیخودم با پدرت حرف م

دختر فالن   یومامان شروع کرد از ازدواج وخواستگار میشام بود  زیشد وهمه سر م شب

 .دادیهم مشتاقانه گوش م  مایوداماد فالن کسک حرف زدن وش  هیهمسا

 .کردی ا رو آماده م. داشت باب زدنیگوشه با بابا نشسته بودن وآروم حرف م  هیشامم  بعد

 

 هشتادوپنجم  پارت

رو به بابام منصور گفت وازش خواست تا خوب   ثم یم انی همه جر هیشب مامان هان اون

  ثمیرو با همه محاسنش بسنجه. بابام خودش از م ثمیدرباره ازدواجشون فکر کنه وم

 اشون. یتفاوت سن  یبرا  زدیدلش شور م یول  ومدیبدش نم

برده بود  ییبوها هیخانمم  مایبابا رو مجاب کرد که خوب فکر کنه. ش بیهر ترت به

 برسه. ثمیکه بابا موافقت کنه تا به م  ستیومعلوم بود دل تو دلش ن
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به  می خونه بخت؟ واقعا عاقالنه تصم رهی خواهر کوچکتر من عاشق شد؟ داره م یعنی

 ازدواج گرفته؟..... هزار تا سوال از ذهنم گذشت.

وهمراه بود. خالصه تو   یهمون دخترک ناز ودوست داشتن مایتو تصورم هنوز ش شهیهم

  یچاق سالمت ی. باصدا ختیزنگ تلفن افکارم رو در هم ر یفکرا بودم که صدا  نیهم

صحبت    یبه خواستگارداره راجع  ثمیکه مادر م دم یمامان فهم ی پاره کردنا کهی وتعارف ت

  پی تر نیرفت تو آشپزخونه، از ا  مای. شدادی م گوشکنه. بابا هم آروم نشسته بود و  یم

 دارن. ی خجالتا برداشته بود که همه دخترا، اولش برم

کنن ومادرم   نیسبک، سنگ  یزده شد وقرار شد خونواده ما چند وقت هیاول یها صحبت 

 .یمراسم خواستگار  یبرا  انیبدن ب تیوبابا رضا   مای خواست که وقت بدن تا ش

 قبول کرد. دهیبه د  یشگیوادب هم یبا مهربون ثممیم مادر

 ریخ یدون  یاون که م یکی تو،  یکی مو،یبگردم خواهر خجالت یتو آشپزخونه و_ا  رفتم

گفت ومنم نامرد، نامرد   ینم یچ ی. هدیاز بس مظلوم  دیکبابم کرد هیخجالت  یلیسرش، خ

 .ختمیر  ینمکم، نمک م یبه قول خود ب ای کردم   یم تشیداشتم اذ 
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فهمم.  ینم ه؟یداماد ک ؟یگ یم  یدل نه صد دل..... _داداش، چ هیفکر نرو آقا دامادم  تو

  دیزده بود  ی قفل دمیباشه منم که از پشت کوه اومدم واون روز ند ؟یفهم  یجان، نم ی_ا 

بود اگه باز ادامه   ینامرد یلیودلم سوخت. خ  نی با نگاه بهم. سرش رو انداخت پا

  یبود واسه من، تازه مسخرمم نم ددهندهیوام هی پا شهی هم که مایاونم واسه ش دادم،یم

بهش گفتم_آ، قربونت بره داداش  تو وجودم داشتم.  کمی یبچه گ  یکرد. هنوز از تخس

سرم اومدم بهتر کنم که بدتر    ریکنم که زودتر بادا، بادا مبارک بادا بشه. خ یم  یخودم کار

  یکار رو درست نم  هیپسر  بزنهورفت تو اتاقش. با خودم گفتم گندت   دیخجالت کش

 . یانجام بد  یتون

 

 هشتاد وشش  پارت

که خواب  یتو دوران نامزد  د،یوبه قول مج  بردی تو اتاقم بودم خوابم نم  یوقت شب

_پدرت امروز   دمیوپرس میوباهم حرف زد ایمونه واسه آدم. زنگ زدم به دن  یوخوراک نم

. _منظورم تو  رونی که منم با تو از شرکت زدم ب یدی نگفت؟ _نه، د یزی بعد رفتن من که چ

  یحرفا وماجرا  نیمامان بگه. مخصوصا ا  شیرو پ یزی خونه بود _بابا، عادت نداره هرچ

 .ندازهی راه م یکه جنگ جهان میکرد  یکیببره با هم دست به  ییتاالر که، اگه مامان بو
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  دیداماد با عقا هیوخدا  مشمی خوشحاله که من تو ت یلیکرد که باباش خ فیبرام تعر  ایدن

 کرده.  بشیبه خودش نص کی نزد

ازمن،  یمنو داره ول اتیهمه اخالق  نیگفت، باباش باهاش درد دل کرده وگفته شاه ایدن

  ای و ایحرفا به گوش منم برسه ودن  نیجلوتر ودوست داشته ا  یوعقالن  یاز لحاظ عاطف

باباش رو   یبزنن. از خدا خواسته صحبتها  یکه حرفا رو به کس نهیاصوال زنا خوراکشون ا

  بمیخونواده محترم ونج ،یوقت  یوجوون ین تو اوج نادون_م دمنتقل کرد. باباش گفته بو

با ازدواجمون موافقت نکردن بهشون پشت کردم ومادر تو انتخاب کردم. دل پدر ومادرم  

. هرگز لب به اون  مونمیسنم پش  نیرو شکستم. عشق چشامو کور کرده بود. تا ا 

ه اونا هم برخورد  نزدم. مث یگن به سالمت یچرخونن وم یکه تو مجلساشون م یی آشغالها

کرد و   یکرد واون خوب کار دایبرام ارزش پ  شتریکرد که ب یکار درست نینکردم. شاه

 بود.  اشیبه دن نش ینفروختنه د

 ارزش شکستن ورنجوندن دل پدر ومادر رو نداره.  زی چ چیکس وه چیه

همه    نیکردم ا یما بود ازدواج م تی که در شان وموقع یوبا دختر ومدمیمنم کوتاه م اگه

کردن. خوبه هر کس با هم کفو خودش ازدواج   یباهام برخورد نم  دیسال مثه غالم زر خر 

خواسته بود خودش رو با خونواده ما وقف بده. بعدها   ای. از دندمیفهم ری کنه ومن د
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ه خانم  با خونواده مرسد  ادی ز  یعزت یآقا  دم،یبودم فهم تباط در ار شتریباهاشون ب یوقت

اقوام   چششی در حال پ شهی کنه وهم یمهم شرکت م  یمراوده نداره فقط تو مراسمها 

 کنه تو محافلشون.  ینم دایوحضور پ

به خاطر وجود پدرش تو اون خونواده قرص شد. ساعت از دستمون در رفته بود   دلم

نگات   شهی هم شهیوگفتم _خانم خوشگله، م یبه نامزد باز  میدرد دال، شروع کرد  نی وبعد ا

روز نگات   ه یطمع نکنه؟ _ا، اگه  گهی د یوقت چشم ودلم گرسنه نشه وبه کس چیکنم تا ه

  ی.....؟؟؟ _استغفراهلل، میتو کار طمع به خانما رنی وم  نهک یکالفشون م ینکنم آقا گرسنگ

بله   دمینه؟ که د ای باشه  ونیدرم  یا   گهیاسم کس د یوقت ادی حرصت در م نمیخواستم بب

تو فقط   ه؟ یگل کرد؟ _نه بابا آزار چ تاتی روت حساب کرد. _دوباره، اذ شهیتا مرز جنون م

  شویاچ د  یدوست دارم پ  هیباز  وناسمش زب  نیزبون باز _اگه ا  ،ی جون بخواه گل. _ا 

  یاز وقت خوابت گذشته وکار داره به جاها  نکهی_خب مثه ا  گرتوی. عشقم، نفس جرمیبگ

تا   متیفعال غن ن یبوسمت هم یجنبه، م یمنم ب  یگ یراست م کشه. _باشه، یم کی بار

 .م ید یبعد.... _برو، خداحافظ وهر دو خند

 

 هشتاد وهفت  پارت
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باز  کی خشک شد ومنتظر بودم که از نزد واری به ساعت رو د ایدن یبعد خداحافظ چشام

شده بود واسه رفتن   رمیخوابم برد ود ،یک دمیمعتاد نگاهش شده بودم. نفهم نمشیبب

واسه   یشدم _پاشو، پاشو شبا کمتر چاخان کن ودلبر  داریب ما یش یبه شرکت که با صدا 

  ینشه. بالشو پرت کردم سمتش وانشاهلل، وقت رتیود  یاباون دخترتازه وارد تا زودتر بخو 

  امی از خجالتت در م  یخان چشات پف کرد وخواب موند ثمیم یایصبحا به خاطر مخ زن

  ادی زد و_پاشو وگرنه مامان م  یزیلبخند ر  هیخدا، چقدرم که بدت اومد.  یش _وا_ا، دادا 

کردم. رفتم صبحونه  نهبه سر وصورتم زدم وموهامو آب شو یآب عی ها. بلند شدم وسر

. صبحونه رو خوردم وراه افتادم سمت شرکت  ه یبق یری ز  ری ز  یهابخورم وامان از خنده 

با   شبیخواب موندم د  زمیران شده بودوگفتم، عزکردم نگ  ریتماس گرفت که چرا د  ایودن

حاال هم خود اون خانمه    دیخواب از سرم پر زدمیتا نصفه شب داشتم حرف م  ،یخانم هی

 کرد.  یوخدا حافظ  دیخند  شده؟نگران 

گفت _جناب مهندس، باهاتون کار دارن ومنتظرتون   یشرکت. تا رفتم منش دمیرس منم

  غامشونویپ دنتونیدارن خواستن به محض رس فیخانمم اونجا تشر  ایهستن دن

رفتم دفتر   عی کنم جناب مهندس. سر ی. _خواهش مدیلطف کرد  ،یاز یبدم._ممنون خانم ن 

  ریختو پسرم _سالم، صبحتون ب  ایدارن. در زدم و_ب کاریدونستم چ یونم  یعزت  یآقا
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که باباش نفهمه   یکردم وجور  ایبه دن ینگاه هی. ر یآقاجون_سالم بابا جان صبح توهم بخ

که   لشویدل زم،ینگران شدم. _عز  یکرد ری بهش زدم وسالم دادم. _سالم، د یچشمک هی

 . م رو بکش پیگفتم اگه، الزمه باز بگم؟ با چشاش که گردشون  کرد اشاره داد که ز 

دوران   نیوا  د یبر یرونیوباهم ب دیندارم وشماها مثال نامزد  یاد یگفت _امروز کار ز   باباش

  دمیلبشو گاز گرفت وباز فهم ای. منم از خدا خواسته وحول گفتم _چشم... دنهیتکرار نشدن

خوش   دوارمیبچه ها ام د،یکرد بهمون و_بر ینگاه هیدسته گل امروزمم آب دادم. باباش  

  نیدونم، ا یکارتونه. _م زیم   یحتما وفردا رو  دمی امروزم انجام م یبگذره. _آقا جون کارا 

  یمنو شرمنده م شهی _شما هم یدار یوتعهد کار یزنیخصلتتو دوست دارم که از کار نم

. از در رونیب میکه بزن می وما هم راه افتاد می با محبتتون. اون از ما خواست بر دیکن

شروع   یماچ آبدار برا  هیدور وبرو نگاه کردم و  میشد نیوسوار ماش رونی ب میشرکت که زد

. بلند دمی تو بوس یازبس بالشو به جا  شبیکار و... بعد دستاشو محکم گرفتم و_مردم، د

 خنده و_خدا به دادم برسه.   ریزد ز 

. _چشم  نی تو پشت فرمون بش میهر وقت با هم نیرو داد من برونم و_شاه نیماش

. من اونجا حس ثمیشاپ دوست آقا م یمون کافاول؟ _ه میکجا بر م،یبانو. بزن بر 
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ودر خدمتت باشم  میتو شهر بچرخ کمیدارم _باشه چقدرم خوب. اما اولش  یخوب

 .میاون اطراف نبود که ما بچرخ ابونیخ گهی. دیخانم

 

 هشتاد وهشت  پارت

کنن.   رت یح  تی مادر  یالی که تمامه فک وفام سازم یم  ییا یراه بهش گفتم _برات دن تو

وتو رو به عشقمون قسم از مادرم دلخور    یهست ی جان تو پسر با جنم نیشاه ،دونمی_م

  یمیبزرگ شده. _منم دوست دارم باهاش رابطه صم طیوشرا  طینشو. اونم تو اون مح

که  دونهی نم یاصال من وخونواده منو در حد شونیا  یداشته باشم ول یوخودمون

  یبه ماست. _نم یهمش در حال فخر فروش گمی م نو یبشه وببخش ا یمیباهامون صم

 یکنه روتون که کل دایوشناخت پ یاونقدر تو دلش جا کن  دوارمیبگم اما، ام یدونم چ

  ، واون گفت  میحرفا سکوت کرد   نیبعد از ا  یبه اشتباهش ببره. کم یباهاتون جور بشه وپ

ز همون روز اول  جا باز کنه. ا ینجور یکس نتونسته بود تو دلم ا  چیتا قبل از تو ه نیشاه

رو   نایمن ومغرور بودنم زبون زد دانشگاه بود. ا یول  د یکنم دلم لرز  یاعتراف م  دمتیکه د

خوش اندام ودختر کش اونقدر   پ،یپسر جذاب، خوش ت هی_نه، بابا  ا ی ری گم بل نگ یکه م

االن   نیقطار از خودت هم هیاستفاده نکنه. _آهان، معلوم شد قد    سومتواضع هست که  
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تو   دمی کش ی. دستیفقط نوشابه، به قول بچه ها واسه خودت باز نکرد  ی کرد فی تعر

  دمیوبلند خند ادیداره حرصش در م ایکه دن دمی د یم  یچشم  ریگرفتم وز  افهی موهام وق

جان. بعد  نیشاه ی. _کور خوندارسرک   یری م عی که سر  ییو_آخ، جان تو هم از اون آدما

واونم خنده  مید یاز حرص؟ خند  دیلرز یبود که م یچ نی چونش وپس ا ری دستمو بردم ز 

 اش گرفت.

ازت  ینگاه عاشق شدم، صادقانه بگم، ول هی گم تو   یمنم نم ایگذشته _دن یشوخ از 

  یبا دخترا برقرار کنم ول یکردم رابطه عاطف یام چند بار سع یخوشم اومد ومن تو زندگ

 . دمیسنگ بر در بسته کوب شهیهم

انگشتمم به خطا  یوقت حت چیبه خدا قسم ه ا،ی_دن ینبود  کاریبدجنس، پس ب  ی_ا 

که  یوجوون  دیحس جد هیدونم   ینم ا یجور کل کل با رفقا   هیواسه دختر مردم نرفت. 

وبا اونا فرق    یتو کنارمبه حر حال االن خوشحالم که  دونمیدوست داشتم تجربه کنم، نم

  هی شهیبشه وهم رهیت امینکن که دن یکار ا،ی دن. رو کردم بهش و_دوستت دارم یدار

بار دوم    یحرفارو، فکر کنم برا  ن یمهربون بمون.ا  یطور نی زن پاک باش وهم هیعشق و

 بود.  نی ر یداشت وش یهر بار تازگ یول  شدیرد وبدل م نمونیبود ب
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.  یجنبه ا  یبودم خودم خبر نداشتم. _واقعا ب یو_چه لعبت   دمی_چشم، مرد جذابم. خند

که  یومهربون   زننیشاعرانه وعاشقانه که اولش همه واسه هم م ی حرفا  یکل ری تو مس

مثه هندونه دربسته است وتا    یکنن وبه قول بابام زندگ  یوپاش م  ختیواسه هم ر

به کافه   میدیوخشک. رس  مزهیوب  دیسف  ای نهیر ی قرمز وآبدار وش یدون ینم یبازش نکن

 .ایپاتوق من و دن شدیکه داشت م ثمیدوست م

گفت وکارگرش منو رو   کی کرد وتبر ک یسالم عل ییبا خوشرو  ثمیدوست م میدیرس یوقت

از طرف   نیآوردن که گفتن ا  کم یوکنارسفارشمون دو برش ک م یآورد وسفارش داد 

 تشکر کردم.   یخودشونه وکل

  ایومن داشتم به همراه قهوه با نگاه دن  میخورد یقهوه امون رو م  میطور که داشت  نیهم

  یوجهاز رو چطور لی وسا  م،ی کجا خونه بخر نده،یاز آ  میخوردم صحبتم کرد  یرو هم م

اجاره اش از عهده من   ایداره ورهن خونه  ییباال یها  نهیمحل شما هز  ا،یو_دن میبردار 

 صادقانه خارج.

 

 هشتادونه  پارت
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. به هر می ر یشما خونه بگ کینزد  میوما به مادرت قول داد  رمیوام بگ  یکل دیمن با  گفتم،

. _به خدا اگه با خودم بود اصال  میکنیتمام تالشمون رو م  میحال من وخونواده ام دار

کارو بارمون رونق   کمیوبه همون محل شما هم قانع بودم تا   زاشتمینم نی شروط سنگ

 . رهیبگ

 .شهیاش شروع مکه از مادرم سراغ دارم شماتت کردن  یبزنم با اخالق یحرف اگه  یول

من نگران   یکه، بابا قول داده از هر لحاظ کمکمون کنه. ول نهیخبر خوش واونم ا هی_ 

_نه، فعال اما   ه؟یکرده، خبر مای ش ریشده که ذهنت رو درگ یهستم _جهاز؟ چ مایجهاز ش

 .میبه فکر جهازش باش دیخواستگار داره ودختر دم بخت وبا 

  ی! خواهرت رو کثم؟ی_م ثمی م  ش،یشناس یشازده دوماد؟ _م نیحاال ا  هیک ،ی_به سالمت

خانمم درو   مایوش هیکمک اومده بودخونمون وبچه بامرام ی_روز قبل از عقد برا ده؟ید

هم ازش   مایجان، ش ی کردنه آقا همانا. _ا  ری گکنه ودر باز کردن همانا وگلو  یباز م

سال با   ازده یده،   یانیخودت که در جر یبله. ول  ادی جور که بوش م ن ی_ا   اد؟ی خوشش م

مخالفت کنن. _فعال    هیقض نیاحتمال داره بابا، با ا  یگ  یدارن. _راست م یهم فاصله سن

  انیبه هم م ایرو هضم کنه. _دن هیکنه قض یکه مامان در حال پخت وپزش وکمکش م

  نیتو ا   یدر ثان ،ینستومن رو محرم دو  یبه نظرت؟ _اوال، ممنون که باهام مطرح کرد 
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  دهیندزد  مارویدل ش یکه دزدک نی وهم شهیم   دایکم پ ثمیمثه م  ییدوره زمونه پسرا

.  دونهیمرد وحق رفاقت ونون ونمک رو م یلیخ یعنیاستفاده کنه،    ومخشو نزده تا سو

کنم  یم   قیباز تحق یازدواجشونم ول هیومرامشه که پا یمردونگ نی _منم به خاطر هم

خودمون وخدا   هیسر مراسم وقض  اری. بعد به پدرت ومادرت فشار نهیندگ عمر ز  هیحساب  

 مونده. ی کل یبزرگه تا عروس

وتا اون موقع مطمعنم   یوام منم بردار  یتون یندارم وتو م یاجی به وام ازدواجم احت منم

گفت،   ی. بابام م قیودق  یعال یلیاز پروژه ها چون، کارت خ یریگ یم   یپور سانت خوب

 . نیازت راض یلیخ

مادرم تمامه   دیخونه مادرم گفت که بهتون خبر بدم اگه اجازه بد  لی ضمن واسه وسا در

 یتک دخترش خودش از هرچ  ی خواد ست برداره ودوست داره برا یرو م لی وسا

 بخره.  نشونویبهتر

  ستیاونقدر وضعمون بد ن گهی بعد، د ؟ی چ لتونیوحرف فام   شهیکه زشت م یطور نی _ا

 ومد ی کسم م نیاگه پولدارتر  ه؟یچه حرف ن ی_ا   میبخر لهیوس که یچهار ت میکه نتون

  نی گرفت وبرخالف تصور ما توا  یجهاز رو برعهده م دیباز مامان خودش خر  میخواستگار

 یچ یک  دیند  حیتوض  لیتو فام یکرد به کس یم   دیمورد خودش داشت به ما تاک  هی
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نخرن. _ا،   یزینزدن که چ یخوام واون بندگان خدا حرف  ینه، چون خودم م ای  دهیخر

  ینجوریا کنمی؟ _باشه، گر چه فکر مرو کرد!_پس قبول  یمادر زن جان چه چشمه ا   کالیبار

 .زارمی م ونیبا خونواده ام در م ینداره ول یصورت خوش

فشار از   ن یبابت خوب شد ا   هیاز   یجور نیتو ذهن خودم دو دو تا چهارتا کردم که ا اما

 .طی اونم تو اون شرا  شهیرو دوش خونواده من برداشته م

ودختر خالمو وشوهرشم   نایخونه خالم ا  میگفت _امروز قرار بر  ا یو دن مینشست کمی

 مراسممونو بار بزارن.   بتیغ گیخوان د یم  نیقیکنه  ری اونجان. خدا بخ

 وبه قول بچه ها خودتو عشق است. مینداره، به قول خودت، خودمون مهم یبی_ع

ه که  وخواسته مادرم میباهاشون چشم تو چشم بش می خوا یعمر م هیخانمم،  ایدن

 .هیشرط زندگ ن یاحترام مهمتر

 

 نود  پارت

  ثمویخواد مدام برم وم یخونه؟ _واهلل، دلم م ،ی ریکجا م ؟ی ا  کارهیتو چ  نی_خب، شاه

  دیومج  نیا یدون ی. شانس آورد، نمعستیضا  ونیخواهرم درم یچون پا یکنم ول تی اذ
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  ن،یشاه  یتو سرم بود. _ا ی ری باحال، حال گ ینقشه ها  یبه سرم آوردن. کل یچ دیووح

جواب شما دوراز جونش، پس  یداره از نگران  شولش کن بنده خدا رو اون االن خود 

آقامون   گفتیم  یلعنت کن. وقت  طونویش میگناه داره آزارش نده. پاشو، آقامون بر  وفتهیم

منو تا خونمون رسوند ودوست   ای. _چشم خانم خوشگلم. دنشدیقند تو دلم آب م

که  ودز   یلیگرفت. خ یاز هم غمم م یجدا بشم وهر بار موقع خداحافظنداشتم ازش 

 بهش وابسته شدم. دیگنج یتو تصورمم نم  یحت

خان پسر تو   ثمیحالل زاده بود. _به، م  ثمیزنگ خورد وم لمیموبا  یگوش  دمیدر که رس دم

. _راست  میراجع بهت حرف زد ایبا دن یامروز تو فکرت بودم وکل ؟ی چقدر حالل زاده ا 

  یدوتا نامزد چ یکه نپرس یبفهم  یخوا یم ی_پسر تو ک  د؟یگفت یم  یکاکا؟ چ یگ یم

. _آره، اما  دی زدیبا نامزدت راجع به من حرف م یگن؟ _حالت خوبه؟! خودت گفت یبهم م

 .یشیپرو م  یبشنو یجنبه ندار

وچند بار گفت    اوردیمحرف تو حرف    یوه شدیبپرسه وروش نم مایخواست از نظر ش یم

خونتون   امیخواستم ب ی_همه خوبن انشاهلل؟ چه خبرا؟ دلم برات تنگ شده بود م 

وچه   ماستیش دخوبن،یپرسیم  یکه منظورش از خونواده که ه دمیفهم  ی..... منم میول

  نی به اون راه وا زدمیخودم رو م یه ی. ولهدار یچه نظر  یخواست آمار بدم ک یخبرا؟ م
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نه  دی. دداشتمی نگه م یخودمو ه یوجلو دمی ترک یاز خنده داشتم م یور پشت گوش

. دلم  نمتیبب ا یسر ب  هی یووقت داشت یکاکا اگه خواست نیو_شاه  شهیازم گرم نم یآب

ماه که   نی اطالعات کنه. _باشه، تو ا هیبه سنگ خورد. نتونست منو تخل رشیسوخت که ت

شما   نیچه خبرا شد ب یبگ یخواستم اگه دوست داشت گرفتارم اگه شد ماه بعد. _باشه، 

 خانم. ایوخونواده دن

بگم همون دم در به  یزیاونکه بهش چ  یدونستم خونه است وب ی_باشه خداحافظ. م 

. سر راه  می خور  یوناهار همون جا م نایا ثمیخونه م رمی سر م  هیمامان گفتم _مامان من 

قارچ وگوشته. اما به   یتزا یعاشق پ ثمیدونستم م  ی وم  دمیقارچ وگوشت خر  تزایچهار تا پ

 . دیخر  یفود مخالف بود کمتر م تبا فس ادیمادرش ز   نکهیخاطر ا

 

 ک ی نود و  پارت

.  وردیودر زدم خودش در وباز کرد واز تعجب داشت شاخ در م  دمیودم درشون رس رفتم

خواست  _حاال دلم  یو گرفتار  یای ماه نم  نیا  یپس تو که گفت نی _سالم _سالم شاه

جان؟   ثمیم   هی. مادرش، بلند گفت کزدیبرق م یوچشاش از خوش  یاومدم _خوش اومد 
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تو؟ _االن مامان جان،   ادیب  یکن ینم رفتعا ،ی_چرا دم در نگهش داشت   نی_مامان شاه

 چشم.

. _پسرم،  شهیهم  نیبه راه انداختن ع یلیداخل ومادر وپدرش چه عزت وتحو میرفت باهم

چه حرفا    نی ا  م؟یباهم بخور  ی لقمه نون ما رو قابل ندونست هی یعنی. ید یچرا زحمت کش

 ،یمقدمه خودمو دعوت کنم _خبر ندار یوروم نشد ب  دیفتینخواستم تو زحمت ب ه،یچ

شدها رو اصال   نیتزئ ریخم نی وا دی انگشتاتونم بخور هدرست کردم ک  یماه هیقل  هیامروز 

 یرونیب یغذا  چیبا ه سهی ، مطمعنم دست پخت شما قابل مقا جان  ی. _اینگاه نکن

هر وقت   ی هست یکی. _در ضمن پسر منم نون ونمک شما رو خورده وتو با پسرم  ستین

االن غذا رو   دی دستاتونو بشور  دیبال. _بر ی. _چشمتون بیقدم سر چشم ما گذاشت ی اومد

_اگه زحمت   دیتو اتاقت راحت باش ارمیب ای  دی خور یجا م نیهم ثم،یکشم. _م یم

  تزایتو اتاق ودوتا پ میتو اتاق من. _باشه مامان. ما رفت  میری شما غذا رو بکش م ستین

  یغذا  ی. رفت وغذا رو آورد وواقعا عطر وبو ثمیرو دادم به اونا ودوتا هم بردم اتاق م

قدر گن آدم   ی_راست متزاهاو یبرداشت به پ زیخ ثمیکرد وم یم  ت مادرش آدمو مس

خورد؟ _باشه کاکا، من   تزایغذارو ول کرد وپ نیا شهیدونه. مگه م یکه داره رو نم ییزا یچ

کشم وتو هم غذا   یرو م زننیکه بهم چشمک م ییتزا ی دوتا پ نیکنم وجور ا یگذشت م
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مخلفات آوردن ومن تا تونستم خوردم.    یروبخور . انصافا سنگ تموم گذاشتن وغذا وبا کل

  یجنوب یغذا  یپخت مامانم زبون زد بود ولدست   نکهیومده بودم وبا ادر ا یانگار از قحط

بود. سر غذا اون   رینظ یخوردم ب  یم  یماه  هیهم، مخصوصا من که بار اولم بود قل

  ی. بعد غذا مادرش اومد ظرفا رو ببره کلرینظ یب  یومن سرگرم اون غذا  تزاهای سرگرم پ

آورد   ثمیوشربت داد م  وهی. بعد غذا بنده خدا، م زمی ازش تشکر کردم و_نوش جونت عز

 نیکنم ب ف یافتاد واسش تعر  ادمیشد تازه   ریشرمنده اشون شدم. شکممون که س یوکل

تالش   دی با  یلیخ ن،یکردم و_شاه  فیرو براش تعر  از یتا پ ری چه خبر شده. از س ایمنو دن

  ف یکه چقدر شر دمی. اون روز که خونواده شما رو دیکن جا باز  نتتا تو دل مادرز  یکن

شصتم خبردار شد   یکه از اقوام خانمت ومادرزنت برام کرده بود  ییفا یبودن وتعر  دیومق

. حو است جمع باشه از دیخور  یمختلف به مشکل برم  یکه باهم با اون دو سبک، زندگ

وخودش اصال، انگار از  ایسوال بره. _پدر دن  ریکه اعتقادات خونواده ات ز  ینکن یاول کار

 یلیکه خ نی بامرام ومنطقترن. پدرشم که مثه خودمونه. _ا یلیوخ ستن ی اون خونواده ن

 پکه. یبارونمون نکنه، واقعا داره مغزم م کهی ت گهیمادرش د  کاشیا  ی. _ولهیعال

  یاگه، بابا  ی کرد  فیکه تعر  یدن، تو اون مراسمبرخورد نکر یشی_هنوز خونواده تو تند وآت

به  نی. شاهادی خوردن کنار نم یدنیاصال با نوش زد یرو بهم م زیمن بود که در جا همه چ
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شدنت    نتریری وش یوقت واسه دلخوش چیگم، ه  یبهت م یکاکام نی که ع یقیعنوان رف

  یپاک م یتو وجود آدما  طانیگه، ش ی. مادرم ماین تاهخانمت از اعتقاداتت کو شیپ

 رخنه کنه.  یخواد از هر راه

 شهی لحن حرف زدنش اون وسط ومن، من کردناش متوجه شدم داره منفجر م از 

  یخوا   یکه م یی_همون سواال   ؟ی _منتظر چق ی. _منتظرم بگو رفده یوحرفشو قورت م

تو  تا حاال  شه،یبگم روم نم ی . _چیکن ی ودمت گرم که مالحظه م یبپرس  ما یراجع به ش

  ری . سرشو ز میشی م کترمینزد  رهی سر بگ یواگه وصلت میقیومن..... _االنم رف  یبود  قمیرفق

  یبودم. _م دهیند میتنها بود یانداخته بود وتا اونروز اون همه خجالت رو ازش وقت

کرد   فیک یسرخ شد وکل  اد،یوبا گفتن کلمه از هم خوشتون م ادی دونم، از هم خوشتون م

شما   یهنوز مونده بابا تا با فاصله سن  ،ی. ولومدهیکه فهموندم خواهرمنم ازش بدش ن

 درست بشه. ی. _انشاهلل که همه چادیکنار ب

 

 نود ودو  پارت

 یلیکه خ  ستی ن یشما جور ی و فاصطه سن  ستی مادرم معتقد که به سن وسال ن ثم،یم

 لطمه بخوره به رابطتون.
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. از نظر منم تو از هر لحاظ،  ره ی گ یم  میخودش تصم نده یآ  یعاقل وخودش برا ماهمیش

  دمیبلند شد وبوس عی ومن خودم موافق ازدواجتونم. سر  یمناسب مایش  ی برا ایالبته پرو نش

 ونوکرتم.  یمرد  یلیخ شی و_خدا

وبهت   ادیام داره که من ازشون خوشم نم گهیچند تا خواستگار د مای _در حال حاضر ش

تر به اگه از گل نازک  ارمیدمار از روزگارت در م   ،ی. ولیکنم به خواستت برس یکمک م

 . یبلند باهاش حرف بزن کمی  یحت  یوبا صدا یخواهرم بگ

کنن ندارم. رو چشام جا   یبرده به زن نگاه م هیکه به چشم   یی_چشم، من از اون اخالقا

طور   نیباش وهم  یرم تو هم پسر خوبب دیبا گهیگفت. _من د یداره...... وبا خجالت م

تو خونه   ی خواد. اگه، همه چ  یم یخدا چ مینیچند روزت باش تا بب  نیمودب وآقا مثه ا

ذوق   ادی کاکا دمت گرم _خوبه، ز  ولیا  ؟ یگ ی. _راست مدمیندا بهت م هیبود   یما اوک

اجاره    نیبا ا  یچطور نمی. منم برم بب شهیم یچ  نمیبرادر خانمت تا بب ی زده نشو جلو

پس انداز دارم   کمیمنم  ق،یآورد._خدا بزرگه رف ر یخونه گ شهیباال تو منطقه اونا م ی ها

کنم.   متی اگه الزم شد بگو تقد   میقیما با هم رف ، یهمه چ  یسوا  ینی ری ونه واسه خود ش

 .قیرف  یزدم رو شونش و_شما ثابت شده ا
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ونه خودم بدونم وهر وقت  تشکر کردم واونا هم خواستن اونجا رو خ یمادر وپدرشم کل از 

حال ندار بود    کمیخواستم برم. برگشتم سمت خونه وبابا هم خونه بود. اون روز غروب 

رفقاش. سالم دادم ورفتم تو اتاقم تا لباس عوض کنم   شیپ ابون یونرفته بود پارک سر خ

. دیکش ی من خجالت م شیمخصوصا پ  ومدی جمع ما نم وت ادیاون چند وقت ز  مایش

. تو اتاقش بود ومن لباس  دیکش یبدتر خجالت م گهیمنم بود د  قیرفق ثمیچون، م

جان، خونه   نیشد شاه ی_امروز چ دیورفتم کنار مامان وبابا.مامان پرس  دمیپوش یراحت

نظر بابا   مبهش گفتم بود _مامان جان، بهتون که گفت یخوش گذشت؟ منظورش چ ثمیم

رو تفاوت دارن. بابا   یترسن که با هم چند سال یسن وسال م  یمهمه برا   یلیبراشون خ

رو با سنش سبک   دمیود  دمی شن ثمیکه از م ییایوهمه خوب  امیگفت_دارم با خودم کنارم

هم با معرفته انشاهلل   یلیوسر سفره پدر ومادر بزرگ شده وخ هیکنم. پسر خوب یم  نیسنگ

 بشه.  نقسمت همو یهر چ

جهاز رو گفتم مامان   دیخر یوماجرا  میر خونه ا تو فک یچیه  ا؟یبا دن ی کار کرد  یچ خودت

گفت اگه   ایرو گفتم و دن نی_دورت بگردم، منم هم شهیکه بد م یطور نیگفت_ا 

  دیخر  یتو بود، باز مامان مرسده خودش جهاز رو م یهم جا  ایپسر دن نی ثروتمندتر

داشت    دیکه، تاک  یدر آورد نه به روز خواستگار  سر شهیخانم نم نی ا  یباباگفت _از کارا 
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بگم بابا جان؟ بهشون بگم   ینه به االنش. _چ  می کن هیته دیبا فالن مارک با  لی فالن وسا

  یکس شی داشته پ دی وپدرش تاک  ایدادم که مادرش به دن حیوبراشون توض  دیقبول دار

  رمیاز شما اجازه بگ  خواسته ایواسه جهاز وخودش تازه، از دن دهیخر یچ  یک  دیند حیتوض

سرکوفتت نشه.  هیبگم مادرجون، خدا کنه بعدا ما  یکنه. مامان رو کرد بهم و_چ دیتا خر 

خواد   یکنن ومن دلم م  دیخواستن خر  ی_نه، اتفاقا مادرش گفته اون بندگان خدا م

ندارم. _هر طور که   یا  گهی خواست بخرم، من که بچه د یتک دخترم هرچ  یخودم برا

 . زدی عمل کن. حقم داشت ومادر بود ودلش شورمو م  رستد یکن  یفکر م

شما   نیکنم ومنم ع  یگفت، درستش م یعزت ی راحت آقا  التونی_بابا از بابت تاالرم خ

 مرد آقاست.   نیبده، چقدر ا رشیدوست دارم زنونه ومردونه جدا باشه _خدا خ

 

 نودوسه  پارت

  نیاونکه بخواد به روابط دو خونواده لطمه بخوره. ا  یحل شد، ب تاالر هیرو شکر قض خدا

اونهمه کدورت   گهی د ارنیرو در حق بچه هاشون بجا ب یواقع  یجور مواقع بزرگترا اگر بزرگ

با   هیقض  دیشن یبود که وقت زم یعز یحرفا  نای. ادهیبچه هاشونو عذاب نم ،یتا آخر زندگ

 همش دلنگرون ما بود.   چاره،یورجوع شده.ب رفع یعزت یآقا  تیدرا
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پاره کردن   یکه، کفش آهن بردم ی م  یپ نیشروع شده بود وتازه داشتم به ا یزندگ حاال

  یخونه شد برام فکر یماجرا  ؟ یچ یعنی  دنیدلخواه رس زیتا به هر چ دنی؟دو یچ یعنی

باهام   ومدیم  ییوقتا  هی. میزدیمفصل راجع بهش حرف م ایکننده بود. با دن ریکه درگ

  یشکارچ  هیکردن ما بودن.امان از اون روزا که مثه  گشاموند ومنتظر پا یخونمون اما نم

  یکاله م ی سرش ب  یکرد وشکارچ یطعمه زود فرار م یمنتظر بودم تا خانم آهو رو..... ول

کنن.  یعروسشون ارزش قائل باشن دعوتش م   یموند. مادرش بهش گفته بود، اگر برا

 .. و.. گهی مادرش بود د

داشت ما تو اتاق   یرفتم. اون روزا چه حال یم دنشون یهمون دوران من مرتب به د تو

درخور،  هی هد هیتا   دیدی شکار کن. ومامان داشت تدارک م یتنها و...... حاال شکار نکن، ک

البته، به قول خودشون   یبه طور رسم زارهی که پا خونمون م یعروسش بار اول یهم برا 

 بخره. 

ببره راجع به   ییاونکه مادرش بو  یو اون ب ایروز منو دن کیداد که  غامیبهم پ پدرش،

خواد   ی رو نم ای. مطمعن بودم بد من ودنمیتو دفتر کارش تنهاباش   میصحبت کرد یچ

  ایودوسش داشتم.اون روز دن  شدمیاش م فتهیش  شتریخواد کمک کنه. هر روز ب یوباز م

خواد با ما صحبت کنه که مادر   یم یبابا راجع به چ تبه نظر ا،یو_دن یکنار دم یو کشر
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اندازه پسر نداشته اش    زیبراش عز یلیکه خ یداماد ی. امابرا دونمیمتوجه نشه؟_منم، نم

. _خدا حفظش کنه برامون. من که مثه بابا منصور ادیدلشوره داره که بهش فشار ن

پسرم امروز خواستم   نیاهباباجان، ش ایداخل دفترش و_دن میدوستش دارم. باالخره، رفت

  یومنم برا  میکن یباهم همفکر تونیاول زندگ یخونه برا  هیتا در مورد قض نجایا دی ایب

 دارم.  یعال  شنهادیپ هیشما 

 خواد مرسده باخبر بشه.   یدلم نم انینشدن جر  یتا قطع ،یول

بگه که  یز یکنه وچ یترسم با اون لحن تند وزننده اش کار یم د،یدون  یرو که م اخالقش

 رو براتون زهر کنه.  شنهادیپ نی ا یخوش

به قول خودمون، از   ایخواد بگه  یم یچ میوکنجکاو که بفهم  میفکر بود ن یدو تو ا هر

 . دیخند یم ی ریز  ریوداشت ز  دی.باباش فهم میمرد یم   میداشت یفوضول

 

 نود وچهار  پارت

روبه روش نشسته   ی ها یصندل   یکرد به گفتن ورو کرد به جفتمون که هردو، رو  شروع

 حرفش.   دنیوبا سکوت منتظر شن میبود
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مرسده خانم  شاتی. اونم با اون فرما دیریدونم واسه اجاره خونه درگ یمن، م  یزا ی _عز

م  نگفتم که ناراحتم. فقط، از استرس یزی. _پدر جان، به خدا من چدناشیوباال، باال پر 

من از   ،یبه من نگفته ول یزیچ ایگفتم. _نه، پسرم دن ایآوردن خونه به دن ریگ یبرا 

فهمم. هر   یدوباره شما رو م یرفتناتون وفرداش نگران ودترنگاهتون وپچ پچ هاتون وز 

که   متایق  یوا نفسا   نیکنه. خودم متوجه هستم تو ا  یبچه هاشو حس م ینگران یپدر

بهم  یگفت تا گرون  یمن م نی ع میشیم داریوهرروز که ب  میمون یمثه اصحاب کهف م 

ساله   نی وچند  میدر اومد ارسر سام آور انگار تازه از غ ی هامت یق دنی. با د آوردی فشار م

  یسخت گرفت مگه خودمون از اول زندگ  دی. واسه جوونا نبامیخبریب یکه از همه چ

 یخواد اول کار یده وممتاسفانه مرسده گذشته رو فراموش کر  م؟یکرد  یم یپادشاه

 بشه هلو، بپر تو گلو. یزندگ

تا هم  میکن یبود که کار ن یچند روز براتون به ذهنم خطور کردواون، ا  نیفکر بکر ا  هی

 ای. دندیکن یوهم شما تا آخر عمر راحت زندگ  ره یما رو بگ  یپر مدعا  یال ی دهن وچشم فام

_بله،   ادته؟یرو   ی_اون ساختمون پنجاه واحد  ؟ی_بابا چه فکر   دیتموم پرس یبا خوشحال

شما   یاز واحدها رو خودم برداشتم برا ی کیساخته شده. _ یروز وام  کی هم ش یبابا. کل

  ی_چدمیکه چشام چهار تا شده بود پرس یوپولشو تمام وکمال پرداخت کردم. با تعجب
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پسر   ی_ا   !م؟یپرداخت نکن  یا  نهیما؟ اونوقت ما خودمون هز یبرا  یچطور شنوم؟ی م

حرفم تموم   دیبدمش بهتون؟ بزار  یجور نیگفتم قرار هم  یودختر عجول من. من، ک

معلم    یاز دعوا یبچه ها  نیکردم وهر دو ع  اینگاه به دن هی.  میریگ یم   میبشه وبعد تصم

 .میباز سکوت کرد  دهیترس

شماره   هیتو   دیبا  انهیخوش به حالتون نشه وبراتون برنامه ها دارم. ماه یلیدوتا خ شما

 شهی. هم پس انداز م دیاز کارکردنتون پرداخت کن یبرام قسط دمی که بهتون م یحساب

  یوجلو د یشی. تازه صاحب خونه هم مدیریخونه به اون خونه نم ن یوهم هر سال از ا 

 . دیری گ یمحراف رو   یمنطق آدما   یب یحرفا

 یشما ومن نم یزرگوارگونه ام سر خورد گفتم _بازم ب یکه از سر ذوق از رو  ییاشکا  با

شما باشه؟   غیدر یب یرو نشونتون بدم که جبران مهر ومحبتا  اقتمی ل دیدونم چطور با 

  امی وگرنه با مامور م دیکن یباباجان، اقساطتون رو به موقع پرداخت م  یچیو_ه دیخند

  یکس یکسم نه آقا جون برا  چیبخند وگفتم _ه یوک نددرتون وهر سه حاال نخ یجلو

 . میدیوروشو بوس می وبغلش، کرد  میقلب مهربونش. بلند شد نیمامور ببره با ا 

مشکلمون حل شد، خدا شما رو برامون نگه داره. _خدا شما رو هم در   نیجون، بزرگتر  آقا

   یکنار هم با خوش
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جاره خونه که تو ا ییما  کدفعهیشد  یچ میبه مادر جون بگ ،یمن نگه داره. ول یبرا  

از حقوق شرکت که   ریبه غ می گی_فکر اونم کردم. م  م؟ید یخونه خر یچطور  میمونده بود 

  یول رم،یبگ  شوازتینیر یبهت بگم وش گهیفرصت د  ه،ی  یخواستم تو  یوم  ستیدروغم ن

چند نفر از دوستانم که اونا   یها عنوان مشاور پروژه  هتو ب میگ  یگم. به مرسده م یحاال م

جذابت خوششون اومده واز من   یها دهیواز ا دنیاونا کارتو د یول  ید یرو تا حاال ند 

 .یخواهش کردن تو پروژه هاشون کمکشون کن

پشتکار وصداقت واز همه   ،ییدانا  ،ی. _پس چمیشد  ری ش ر،یامروز ش ی خدا چه روز  ی_وا

  کی از  میگ یداره. به مرسده م ی مشتر  شهیوعمل بهش هم  دنیمهمتر حالل وحروم فهم

از شما   یک ی اول کارم پول وام   ی. برا مید یوهر ماه قسط م میوام برداشت  هیآشنا  کیجا، 

 کاکا برادر.  ابهبه حساب. حساب، حس د یزی رو بر

 .ه یلوکس وباکالس  یگفت، چه جا ی. همش میعاشق اون پنجاه واحد   مرسده

 

 نود وپنج  پارت
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  یفکر نم اد ی ز  گهید یزا یوبه چ لهیفام یعاشق پز دادن وباد به قب قب انداختن جلو  اون

 بسه براش. یاول کار دهیکه بگه دامادم خونه خر  نیکنه. هم

. تا  دارمی که ب شدیباورم نم یعنیدونستم،   ی. نمدمینفس راحت از عمق وجودم کش هی

 خونه رهن کنم. یتونستم حت یروز قبلش نم

شم رو نشونمون   ریکه قرار بود به پاش پ یزن ا،یرو که قرار بود با دن  ینه ا رو برد وخو ما

بود. چشمم که به  دهیاول ساخت اونجا رو د یقبل از من، از همون روزا   ایداد. البته، دن

. گوشه، گوشه اونجا رو نشونم دادن. سه اتاق  هیعال  نجایگفتم _ا ایساختمون افتاد به دن

  یها نتیاز کف، استخر، سونا،.... کاب ش یکف پارکت، گرما  نگ،یرکبزرگ، پا ییرایخوابه، پذ

  ،یول یبزنم از خوش  غیبگم باز کم گفتم.دوست داشتم بپرم هوا وج ی. هر چکیدرجه 

 زشت بود جلو اونا. 

البته واسه ما که دست   ،یخبر باور نکردن نی خواست تا ا یحساب شده م یزی برنامه ر هی

خواست.   یخواب بود رو م  هیرو داشتن شب ییزا ی چ نیهمچ هیباز نبود و ادی وبالمون ز 

باباش ما رو تنها گذاشت وبنده خدا خودش تنها برگشت شرکت. تا اون پاشو از شرکت  

خودتو کنترل  ن،یزدن. _شاه ادیشروع کردم به فر  یباال واز خوش  دمیگذاشت، پر  رونیب

چقدر   یدون ینم ایپر مدعا کمتر؟ _دن یات از اون آدما یقم چرا که نه، مگه تو چکن، عش
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که تازه به دوران   نامی بچه پا نیواز ا  ارمیدر م  یباز  دیپد د،یند یخوشحالم وفکر نکن 

  یدغدغه جا ومکان وک یب می تون یم  یرسم. خوشحالم، چون با هم از اول زندگ یدارم م

  چونمی رو بپ ی ورو راست سخت بود هربار اساس کش م؟یبلند ش د یسر موعد اجاره با 

خونه خاله محترم   یزندگ چشش،یپ یام. _آقا  یچش یجور کارا آدم اهل پ نی تو ا یلیوخ

._بله،همون  میچونیبپ یکه مثه مجرد  ستیوخونه خودمون، خونه مادر پدرامونم ن  ستین

 پات. یرپات، نخو یخاله است که بخور شکآش ک

بود  ی بار اول تو خونه خودمون که هنوز خال ی برا یجا تو همون آپارتمان خال همون

 . دمیبغلش کردم وگونه اش رو بوس

  نیکنم حرارت بدنم چند یحس، م  یکن یهر بار که منو بغل م نیوشاه  دیمنو بوس  اونم

  یم یاردونم لحظه شم یاونقدر، عاشق پسندم وجذاب که م گهی. _چه کنم دشهیبرابر م

  یشه دو کلوم حرف احساس  یجنبه اصال نم یبغلت کنم _ا، لوس ب  یومنتظر که ک یکن

ات کنه. _نه اون من   یشی لوس تا دوباره آت سر پ نیتو بغل ا  ایبهش زد. _قهر نکن ب

. _باشه بابا خانم، خانما ترش نکن. عروس خانم مادر  میبر  ای ب ییکه تب داره، تو ستمین

  ری هم از بابت د یلیخواد عروسش رو دعوت کنه واسه پاگشا، مامان خ یم  ،یشوهر گرام

از  ی. منم جزئندازن یچرا خودشونو به زحمت م  زمیجان، عز یدعوت کردنت ناراحته. _ا
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ه توقع داره. _از حاال در  خونواده شما شدم به خدا رو حساب درد دل گفتم، مامان مرسد 

وسخنان در    مونی حال تدارکه ومن همه استرسم از ورود مادرت به محلمون، وضع زندگ

  یندونه فکر م یومحلمون که کس یخونه زندگ ی گ یم  نیهمچ ن،یوگوهر بارشه. _شاه 

واز    دیام شما اتفاقا از ما سر تر یلی. خیزنینکرده حرف م ییخدا انی نوایب نکنه از داستا 

شرف داره.   الی ساده وآبرومندانه به صدتا باغ وو  یشما وهمون زندگ  تی مینظر من صم

 کردم به خاطر اون حرفاش.  فیک یکل

 

 نود وشش  پارت

. _پس  یباز شروع کرد  نیات تب دارت نکنه. _اوف، شاه یحاج یزار یخودت نم ن،ی_بب

. تو راه  دیچرخ یم یاول رو، خوش  یاشت مدام روزا ما د یایجان. پاشنه دن گریج یچ

خونه رو    هیوقض میکن زی برنامه مفصل پدر و مادر رو سورپرا هیتو   ایب  ن،یگفت_شاه ایدن

  یکردم که چطور یفکر م نیخودمم داشتم به هم  ،یهست  ی. _دختر تو چه محشرمیبگ

مشترک   یخانومم، خانومم زندگ  یگ یم  یه ینجوریا  ؟ی تک ؟یبگ یبگم بهشون _چطور 

.  دیشما بگ  ینوکرم، هر چ رم،یاس  م،ی_تسل  م؟یو..... مگه ما با هم صاحب اون خونه نشد

شام مفصل   هیگم،   ی_م  ه؟یدستور چ م؟یچه کن سیپسر _حاال رئ کال یو_آ، بار دیخند
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اشم با  نهیوهز میدعوت کن یرستوران عال  هیخونواده منو وخونواده خودت رو تو  

من مرد   دنیذوق کرد از شن یمن مرد خونه ام وخرجش با خودم. کل  گه، یمون. _نه دجفت

  ری خونه وتوش جاگ  میدونم، مرد من. حاال تا بر یزدم. _م  یخونه ام. جان خودم چه حرف

روت رو   ی _ا   دمیافتخار رو بهت م  ن ی. _باشه، امی کن یم حساب رو  یباهم همه چ  میبش

از   یذره ا  یخوامت که دوست ندارم حت یگذشته اونقدر م یاز شوخ  ا،ی. _دنیبرم ه

  یخواد با در آمدت هر کار  یودلم م یومال خودته رو خرج کن یار یرو که در م یپول

وسط باشه ومن    دارمکه  یمشترکمون هر چ ی. _دوست دارم تو زندگیبکن یدوست دار

  ی. _دمت گرم، الکمیخرج کن  نده یوآ  یزندگ یباهم برا  میدار  یوهر چ  میوتو نداشته باش

 خودی. _چشم، بمیجونم ببر  زینره عز  ادمونی یراست  نیمن. شاه یایدن ،یستین ایکه دن

لطف    ز،یبه دلم نشسته. _عز ی لیدختر خ نیگه مهر ا   یوم  ییورد زبونش تو  زمیعز ستین

گن )دل به دل راه   یکه م نهیمهر ش به دلم نشست _ا یلیداره از همون بار اول خ

 داره(. 

 ایودعوت کردن با من._آخ،دن ا یرستوران وتدارکش با دن یوجا  میچه کن  میکرد هماهنگ

  ی. _آره، بابا تا اون موقع کارا میوسند رو، رو کن می خونه دار شد میبگ ی داره وقت یچه حال

  ای رسه. _خودت رو آماده کن احتماال فردا  یوسند دستمون م دهیرو انجام م  یمحضر
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داره کنارمن.   می. _خوشحالنی خوشحالم شاه یلیکنه _خ ونپس فردا شب مامان دعوتت 

.  چوقتیو_ه دمیخند ؟یشوخ یوک  یزنیحرف م  یجد یک دیشه فهم یبابا، نم ی_ا 

برن   یگرفتار  چیه یجوون ب یکنم همه زوجا  ی دعا م ا،یخودشم خنده اش گرفت. _دن

 وضع زمونه.  نیاونم تو ا   دوارمی. _منم، اماشون یسر خونه زندگ

 

 نود وهفت  پارت

خونه   کی وتا نزد میدست به دست هم راه افتاد   ابونایازشرکت وتو خ رونیب میرفت باهم

تو   ای رفت  یوبعد م  ومدیتا دم در م ای  شهیهم  ای. خودش رسوندم دنمیباهم حرف زد 

  ادیاصرار ز   مامانم دعوتش کرد به  نباریکرد. ا  یم  یخونه سالم واحوال پرس یهمون جلو 

 تو خونه. 

بار اول رسما   یبرا دیاز ما بوده وبا  یدونم کوتاه یم  ؟یکن یم یب ی_مادر جان چرا غر

  یخوام رسما برا  ینه م ایبهت خبر داد  نیدونم شاه یامروز نم  یول  میکرد  یدعوتتون م

خونه خودت که تو   یزاریبار اول م ی قدمت رو برا  یخوام وقت یپاگشا دعوتتون کنم. م

  هیچه حرف ن یگلم. _ا یکنم وقدمت رو چشام بزار یکار هبرات هم ،یاز ما هست یجزئ

ارزش داره _قربون عروس گلم. من بدبختم که اون   ی مادر جون؟ شما وجودتون برام کل
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  یبودم وشاهد دل وقلوه دادن عروس مادرشوهر بودم. پس چ یوسط انگار چوب لباس

که   نای! ا رن؟یوپن  ردعروس ومادرشوهر ال وبل وباهم کا یوا   ،یه وابودم ک دهیگن وشن یم

منو براشون   یجا  ایکردم دن  یوسر من اختالف که ندارن، احساس م  ننیب یاصال منم نم

آورد.  فی تشر  رونیهم از ب  مایداد ش یگرفته. اونا مشغوله قربون صدقه رفتن بودن وا 

  رمیمن پام رگ به رگ شد م دیکن  یهم پخش م یدل وقلوها رو برا  نی گفتم _تا شماها ا 

  یخوش وبش کردن ونم یهم کل  مایپسر حسود من. با ش یو_ا دی خند  مامان. نمیبش

 دایتازه رابطه پ ایتازه خوب بود با دن  ارن؟یهمه حرف در م نیخانما از کجا ا  ن یدونم ا

که دلم خواست کاش من زن   اینکرد واسه د یم ی زن داداش، زن داداش کیکرده بودن.  

 داداشش بودم.

تو   یکنار من ومامان اسپند دود کرد، هر چ ییرا ی هم اومدن تو پذ  مایوش  ایدن باالخره

وپاش کرد. آروم    ختیر  یمخصوصش آورد وچه محبت  یهاآورد، از شربت  میداشت خچالی

راحت   الت ی. _نه خینگ یزی بهت دادم چ ثمیکه راجع به م یگفتم از اخبار  ایدر گوش دن

حرف بابا منصور افتادم که هر    نی ا ادی نو که گفت باز، یباشه. من دهنم قرص ومحکمه. ا

وگفت دهنم قرص. محکم چهار ستون بدنت بلرزه   یحرف زد  ششیکه پ یوقت خانم

 گه. ی چون مطمعن باش حتما م
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دلم   وتو  زمیعز  ایگفت دن یجان، اون م  مایگفت _ش یم  نیصحبتاشون باز شد وا   سر

  نیهم وا  بتیاز غ  دیومنو کچل نکن  دیجور باش نیگفتم خدا از دهنتون بشنوه تا آخر هم 

 شد واون جور شد. نجوریانداخت واون بگه ا یا   کهیگفت، چه ت یبگه زنت رو نگاه چ 

 

 نودو هشت  پارت

 یدونم، دار ی_م استیاونم انتخاب دن یکرده باش تی کار درست تو زندگ هی  نیشاه اگه،

  ،یهم گفت گهیوچند بار د  یگ یراست م  نویا  یواسه عروس خانم ول یکن  یخودتو عسل م

  مایکردم وبهش چشمک زدم وتاش ایدنبه  ینگاه هیام بود.  یکار زندگ نیدرستتر  نیآره ا 

بوس براش پرت کردم ومامان از پشت   هیلبم و  یبردم جلو  و روش رو اونور کرد انگشتم ر

  هیمگه    گه،ینه. د ای  دیکه د دونمیو جم وجور کردم. نمدستم  عیوسر   ومدیسر داشت م

باشه ومدام   لشون یباب م یعروس وقت هیخوان از  یم یخواهر شوهر مادرشوهر چ

  هی ه،ی ایکردنا. دن اشوپ ختی شکر ر نی.......از ادویقربونتون برم وفداتون بشم ولطف دار

کنم مامانم عکسمو   ریمن رفع زحمت کنم. د دی شده، اگه اجازه بد  رم ی موند و_د یساعت

  یداد رو گوش امی.ماهم خنده امون گرفت وهمون موقع مادرش پد یروزنامه خند  دهیم

خواد ببردم مزون   یگردم م  یبرم یداده ک امیاش و_مادر جون، مامان مرسده بود وپ
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ا من ومامانمم  جون، اتفاق ایو_دن  ایرو کرد به دن ارهیخواد کم ن یبود م معلوم  مایلباس. ش

  دمیبود ونفهم یحس خوب هی.  زمی واسه تاالر _دستتون درد نکنه عز مینیبی تدارک م میدار

 یکردم همسرم کنارم بود واحساس بزرگ یساعت گذشت وحس غرور م  هیاون  یک

  زمیعز دم یخبر م  یبه مرسده خانمم تلفن ،گفت _مادر هیداشتم. دم رفتنش مامان هان

که از مادرت سراغ دارم،   یا ه یبا روح میشام. ما وخود شما هست یبرا  میفردا منتظرتون

  دیبوسی موذب نشه. مامان رو داشت م شونمی خلوت تر باشه بهتر تا ا یگفتم هر چ

  یبزار نجا یتو هر وقت پاتو ا   ه؟ی. _زحمت چدی گفت_فقط، خودتون رو به زحمت ننداز 

 هیو   خیسرد و  یلیش زنگ خورد وختلفن یکردم وگوش یرو تا دم در همراه ای. دنیرحمت

شده؟! چرا بهم   ی. _چریبا من تماس نگ هیقض نیراجع به ا  گهیگفت _لطفا، د ینمه عصب

ازم خواسته بود ومن نشد انجامش بدم واون اصرار    یدوستم کار ست،ین یزی _چ یختیر

که با   یمثه اون دوسه بار  نکه یرو باز کنه برام، منم با ا  هیضق  ستین  لشیم دم،یداره. د

 نشون بدم.  الی خ یکردم خودمو ب یسع دمشید  چشیحالت پ  نیا

 

 نود ونه  پارت
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وتو کاراش دخالت   چامیسه پ  ری گ نیکردم که فکر نکنه از ا  یخنده زور  هیرفت ومنم  اون

ساده گذشتن. برگشتم تو   ی یزایچ هیاز  نه،یاشتباه ا   نیوقتا بزرگتر  یبعض یکنم. ول یم

. زدی به دلش نشسته حرف م نیر یش نکهیاز ادب وا  ایومامان تا دوساعت بعد رفتن دن

کرده    دیبهش کل یزیبود. سر چه چ یخورد که اون ک یماما من ذهنم داشت روحمو  

از مکالمه   ،یخواد انجام بده. من بد دل نبودم ول  یرو که م یزده تا براش اون کار یوقفل

  ای قطع کرد تا مثال من نفهمم پسر  عی کنه وسر  یآقا صحبت م هیداره با  دم یاشون فهم

ها.   زنم یواسه تو دارم حرف م زدم،یکه حرف نم واریمرد اون ور خط. _ا، مادر واسه د

حبه قند از تو   هیخوره.   یرفته داره غصه م ارشیپشت بند حرف مامان گفت _آقا،  مایش

. شهیخانم. نوبت ماهم م شکر یو_دارم برات، ن  مای واندا ختم سمت ش  قندون برداشتم

کن. _ا،   لی تکم تو یتو آشپزخونه، خونه دار اریب  فیخانم بلندشو تشر  مای_بسه، بسه ش

 بی که مادر شوهرت عج ریبگ ادی خورد تو پرت؟ برو چلو وخورشت  ه،یمامان.... _چ

مامان    نینه مادرش. _ببخو رهیمدام م ثم یم  یرینگ ادی داره،  یپخت خوبدست 

سربه سر دخترم نزار. _باشه، مامان جان من رفتم تو اتاقم. _باشه برو    ن،ی_شاهنو یشاه

 .یمادر خسته ا 
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  هیتماس گرفت ومرسده خانم جواب داد _سالم، هان نایا  ایکه اومد، مامانم با خونه دن بابا

  هیچه حرف نی مزاحمتون شدم _ا دیشما؟ _ممنون. ببخش یخوب زم، یخانم و_سالم عز 

فردا شب شما رو واسه شام دعوت کنم وعروس گلم رو که از   یخواستم برا  یم زم؟یعز

پاگشا دعوت کنم.  یکنم برا یم  یعذر خواه  زتونپاگشا ا یدعوت کردنش، برا  رید

  میه شدخانواد  هی گهی. _باعث زحمته براتون_ما ددیار یب فی تشر میشیخوشحال م

. _چشم، می کنم، پس منتظر ی. _بازم تشکر از شما. _خواهش م دیرحمت ستین یوزحمت

 یلی وخ میر یگ  یجور مراسما رو تو رستوران م نیا  لی ما تو فام ی خونه هم خوبه ول

و_پاگشا    دیکش  یقیکرد ونفس عم یاوف  هیمامان از حرص سرخ شد و  دمیتر. د یالکچر

خوبه طبق   یطور خونه عروس ومن معتقدم هر رسم  نیوهم شهیتو خونه داماد انجام م

انجام بشه. _خداحافظتون. _خداحافظ. بد خورد تو برجک مرسده خانم. قده   شهیهم

وغالم   می تاشی تا قطع کرد _اوف، انگار ما را ن. ماما پروندیتو گلوش اگه متلک نم شدیم

. خب، خانم جان ماهم  میرسم واون رسم رو دار نی ه ما اگ یم یحلقه به گوشش که ه

بابا زد با   م؟یکن یوچه نم م یکن یما چه م میگ  یم  یمگه ه میخودمون رو دار یرسما 

.  فتنهدر حال شکل گر یجان، جنگ جهان نیشاه یدل ا  یو_دل، ا  زیضرب آهنگ رو م

  وانیل ه یمن برات  نیبش ای_باشه خانم جان، شما ب ه؟؟ی_محسن، االن چه وقت شوخ

  فیخودم نه صاحب رستوران، که ک قهی با سل نمیبراشون بچ یزی م هی. _حاال فردا ارمیآب ب
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باشم تا از کارام عقب   داریب د یکنن. بعد دوباره استرساش شروع شد و_چقدر کار دارم، با

. دیخند یطور م نی. بابا هم همباشه نهایکم نباشه واز بهتر یزیمنصور جان چ فتم،ین

 .... نی شاه چاره یگفت _ب ما یدستشو گذاشته بود جلو دهنش وش

 یچ ایمارج یغذا خارج نیاز ا  نیات بگرد بب یمامان تو گوش  ما،یخواست که _ش مایش از 

 . واسه کالس گذاشتن خوبه.یکن یم دایپ

داره درست   نایوا تونیدونم روغن ز  یوچه م کی مدال که بالزام  نیازا جاتیساالد سبز  هی

خدا بدادت   یسیف س،یخانم ف نی به بعد با ا نی از ا  ن،یاون وسط. شاه زارم ی کنم م یم

 برسه مادر.

اش،  یگرفتم. چرب ادی  ثی رو از حد نای_ا   یبلد زامیچ  نیخانم از ا ی_به به، رو نکرده بود 

  لمامیوتو ف  دمی ساالد و توش د  نیداده بود وا  ییغذا  میباال بود ورفته بود دکتر براش رژ 

وقته   یلیخ  یاومد و_راست نایهست. باز اسم زن عمو وعمو ا  شهیهم  زشونیباکالسا روم

گفت عموت   یم  ثی از بس، سرم شلوغه، چه خبر ازشون؟ _اتفاقا، حد  خبرمی من ازشون ب

  دی. _آره مادر هر بار که نبازنمی سر بهشون م هیهفته   نی. _حتما تو ا دیپرسی از تو ازش م

بودوداشت   لی کار وتحص ریدرگ  دم،یدوستت داره. مهش یلیخ ،یعموت غافل بش  دنیاز د
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  ری درگ شتریحواسم ب  یدر واون در ول نیواز ا  یخونوادگ  میگرفت. حرف زد یتخصص م

 حرف زد.  ایناآشنا بود که با دن بهیاون غر 

 

 صد  پارت

در تدارک   ایاز همون بعد رفتن دن  مای رفت. مامان وش یافکار همش تو ذهنم رژه م  نیا

 بودن. 

شب پر خاطره. روز بعد، بعد اون   هی  ،یرو رقم زدن برا نایکم نزاشتن وبهتر یزیچ چیه از 

هم مثه ما بودن   ایکاش خونواده دن یهمه تکاپو وبدو بدو وبشور وبساب مامان گفت _ا

مامان. ما رو هم به    زیعز میکن  یرو نوش م یبه خاطر تو همه چ ی. ولیوخودمون یخاک 

فت_  گ مای .شمیشست مایها رو من وش وهیوم میما درست کرد   رومامان وساالدا دیکار کش

نداره دختر جان، بار   ی. _اشکالمیهمه تو چرت یتو مهمون  یکه از خستگ ینجوریمامان ا 

تموم   یوخوش ریبه خ یتا آخر همون تو ذهنشونه. کاش همه چ ننمونیبب یاول هر جور

 بشه. 
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سر غذاها راه   ی باال ریومامان با کفتگ میکه ناخنک بزن دادیغذا دلمون رو قلقلک م یبو

  ریکه دست ما با کفتگ ییها. از ناخنک متنفر بود وچه مالقات دادیم   یونگهبان رفتی م

 نداشت.  

داشت که دل هر رهگذر   یوبو برنگ   یدسته گل، غذاها عال نیمرتب، خونه ع  زیچ همه

 انداخت.   یوآب م

ومرتب به خط   کیوحکم کرد که زمان زودتر بگذره. همه ش دیساعت چرخ ی ها عقربه

 میگشاده رفت ی. همون طور مرتب وبا رو دنیبانگ اذان اونا هم رس  ی وبا صدا میشد

به محض ورود   مایومامان سپرده بود به ش  ستادنی استقبالشون. مامان وبابا از ما جلوتر ا 

کار رو انجام داد. مادرش طبق  نی هم با جون ودل ا  مایعروسش اسپند دود کنه وش

  یبود ونم ستاده یوا   هیانگار رو چار پا پاشنه بلندش که  یمعمول با همون دک وپز وکفشا 

تا سر    زدنیافتاد؟! اگه منو کتکمم م یخورد؟ از اون باال نم ینم ن یدونم اون بشر زم

اندازه رقص نور   هشده اش ب یسنگ دوز   ی. مانتو مجلسدمیپوش یکوچه اون کفشا رو نم

  یوخودمون  یشگیوآراسته با همون متانت هم زیتم   یعزت یجلوه داشت وآقا  یعروس هی

هم مثه  ما ینگم. ش گهید ارشیکرد. از انگشتر ودستبند چش در ب یم  یدلبر شتریب

  دنی . رسومدیاز قبل به نظرم م باتریوجذاب وصد البته هر بار ز  پ یخوش، ت شهیهم
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زد   یحرکت  هی ایمادر دن دیمنور کرد  دی گفت _خوش، اومد یواومدن داخل پدرم مرتب م

دست   هی وبا نوک انگشتاش،   گهیطرف د   هیطرف اون کارش   هی اشی احترام  یکه تمام ب

بابا از   زم،ی... عز گهیدونست د ی م  زابتیاومد که نگو. خودشو البد ملکه ال یسی سرد دادوف

 کرد.  یواشاره اونا رو آروم م  مای با چشم وابرو ا زیقبل رفته بود وآورده بودش وعز 

طور. _دلم تنگ شده   نیرو محکم بغل کرد وبابا روهم، هم مای زوشیمامان وعز  ایدن خود

  گهید  یایدن هیاز   ای. انگار دنزم یعز  یبود آقا جون براتون. _منم دختر قشنگم خوش اومد 

خوشش اومده بود ومادرش _هالک   یکرد وکل فیبود. پدرش از محله وصفاش تعر 

شلوغه واعصاب خورد کن. چه    یلیشهر خ نی پا ی هابود. محله  ریاونقدر بد مس م،یشد

مادرش رنگ    یاز خجالت حرفا  چارهی ب یایدن د؟یکن یم  یهمه از دحام زندگ ن یبا ا یطور

 گرفت. یرنگ م داد،یم

 

 کم یصدو پارت

ترو تازه ومخصوص   ینیریجعبه ش هیآورده بودن و متیگرون ق ینیدسته گل تزئ  هی  اونا

زحمت   نقدریچرا ا د،یقدم سر چشم ما گذاشت د،ی نیتشکر کردو_لطفا بش  ی. مادرم کلیعال

  یگوشه نشسته بود ومرسده خانم گفت _خواهش م هیساکت ومهربون   زممیعز  دیدیکش
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  شهیومعموال سمت ما هم می دیها رو از محل خودمون خر  ینیری. شستی کنم قابل دار ن

  فی تشر لی انگار از دماغ ف ،یده ا لب از حرص گفت_عق  ریز  مایداره. ش یعال ،یهای نیریش

تعارف   ینشنون. از حولم ه  ی زیساکت شد که چ  مایوش دی ور چ ی. مامان لبنی آورده پا

  وهیکه م  واومدمجلوشون  دمیرو چ ییرا یپذ  یظرفا ز یم ی کردم وبلند شدم از رو یم

جان، مادر  نی شاه ن،یتعارف کنم، مامان بلند شد رفت داخل آشپرخونه و_شاه ینیریش

مامان   شی کارت دارم _چشم مامان جان اومدم. رفتم پ ایلحظه ب ه یزحمت پسرم  یب

. پسر  رمی امشب فکر کنم لبام باز کبود بشه از بس گازشون بگ مایو_از دست تو واون ش

شربتارو   نی ا  ایبعد دوال راست شو. اول ب ننیبزار بش  هی ؟ی اومد  ای مگه هفت ماهه دن

داماد حرف گوش کن. شربتا   ن ی. _چشم _آفر میکن  ییرایتازه کنن وکم کم پذ  ییگلو میببر

  یم یجات هرزگاه  ینیریوشربت وش   ممیبرنداشت و_رژ ایومادر دن میوبرد  ختیرو ر

دفعه رو هم جزو اون   نیا الحا  ز،ی خورم مامان پشت بند حرفش گفت_مرسده خانم عز

! تو دلم همش بشور  زاشتی حساب کن. انگار داشت واسه خوردنم به ما منت م یهرزگاه

.  رهینگ چارهی به پر من ب ه،یبق یجواب حرفا  ی اسلحه ها یرا یوبساب بود از دلشوره که ت

  اگهتازه  بردمی آفتابه آب م  هی  دیرفتم با  یهم م ایدر  جور مواقع اگه لب نی آخ که تو ا

وخونه برق    قهیبه سل یچشم  ری اونم تهش سوراخ نبود. مرسده السطنه، معلوم بود ز 

کردن. راستش،   یاون تو خونه م  یکه خدمه برا  یکنه. کار یافتاده مامان حسادت م
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بود وبرام در   کینزد  ،یکردم که موقع ازدواجم وقت  یفکر م زمیوقتا به حرف عز یبعض

  الیافتادم. واو   ی( مری دختر وبگ ن،ی _)مادر رو بب گفت یبودن م یتدارک مراسم خواستگار

اونا خونه ما بودن انگار ما رو سوزن  شد؟؟یم   یچ زاشتی مادرش م  یجا پا  ایاگه دن

  یم فی برداشتن وما ک اقی واشت  لیوپدرش با م ای دن میکه تعارف کرد ی. از هر چمیبود

واز  رفتیش م یداشت خوب پ یبود. همه چ سی م  سیومادرش همون طور تو ف  میکرد

وجه  چیهمچنان ه  ایمادرم ومادر دن  ،یول زدن یور واون ور باباهامون حرف م  نیا

باز همون تماس   نکهیبود. تا ا رهیخ اینکردن. مدام چشام به دن  دا یبا هم پ یتشابه

داخل راهروتا به تماسم   رمی چند لحظه م د،یکرد و_ببحش یم  میازم قا ایکه دن ،یپنهون

  یمزاحم افکارم؟ سوال ب بهیبود، اون غر  یبرو بابا جان. اون ک سم،جواب بدم _برو عرو 

 . هیجواب بد درد 

 

 صدودو  پارت

تلنگر به فنا رفت. تو جمع بودم    هیداشتم با  اری اومدن   یکه برا  یوشور یهمه خوش اون

  هیک کهیمرد  نی ا یدون یکه نم یهست  یپسر چقدر دست وپاچلفتسوال که   نیونبودم. ا

عذاب بود که   واری بودم واز در ود چوندت؟کالفهیپ  یواون م  زنهیزنگ م یکه به نامزدت ه
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تماسش    یمتوجه دمق بودنم شد وقت ای. دنختیر یم  مسر   یسوال مجهول رو نی با ا

  یاز خنده ها  ومدی بدم م نقدر ی. ا کردمیرد م یبل یس  ریز  هیبق یتموم شد واومد تو. جلو

 دونه.  یکه خدا م یالک

خوشمزه وباتو چشم کردن دست   یهای از خوراک   یبه صورت وحشتناک  مای وش مامان

  یداشت از حسادت م ایکردن. جان خودم، مادر دن یم  ییرا یشون پذوپنجه مامان از 

ر من  مدام از عروسش که ماد  زممی . عززدیچپ م یخودش رو به کوچه عل یول  دیپوک

.  شدیم  دهیبه حسادتش کش شی آت شتریکردواونم ب  یم  فیباشه واز دست وپنجه اش تعر 

  زدنیحرف م  یجون جون قی خطها نبودن وبا هم مثه دو رف نیاما بابا هامون اصال تو ا 

_شاه دوماد   دیبه بعد رفتم تو لک وپرس ییجا هی از   دیوبابا کماکان، تو نخ من بود وفهم

ا هم  یدن  یوبابا   ستیبند ن نی مردا پاشون رو زم  ییشبا نیباباجان همچ ؟یچرا ساکت

از حرف    دنیکنه. همه خند یرو نگاه م اری و_منصور جان، از ذوقش که فقط  دیخند

گفت بهش بگم_به   یم طونهیکرد. ش یرو همراه هیفقط با پوز خند بق ایباباش ومادر دن

دخترت   ن یوقت بزار بب کمیه خشکه کالس گذاشتن وقت بزاره، همه واس  نیا  نکهیا  یجا

که   دمیچ  یرو لعنت کردم وداشتم برنامه م طونیبعد ش زنه؟یداره مرموز حرف م یبا ک

کردم زودتر برن. چون،   یبماند که حفظ ظاهر کردم ودعا م رم؟یبرسر مبارکم بگ یچه گل
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اومد کنارم   ایام رو. دن  یام بزارن دمق یادب یرو ب دمیبود وترس ختهیاعصابم کال بهم ر

صد وهشتاد درجه  ن؟یشاه د _چت ش دیشک نکنه پرس یوآروم وبا لبخند رو لب که کس

  یبخند روبه رو یتو؟ _بخند، الک ای _من چم شده   ؟یکرد  رییاز موقع اومدنمون تغ

اقم  که شک نکنن. من رفتم تو ات امی. برو تو اتاقت منم مشهی بعدا داستان م یمامانم

اومد تو اتاقم و درو   اینشه دن یتو جمع طوالن بتمونیام غ یلیبعد که خ قهیوچند دق

که به هم  هیکوفت ی واسه اون تماسا دمینفهم یخان؟ فکر کرد  نی بست و_چته شاه

. یکن  یاست که ازم پنهونشون م کهیاون مرد  ی_آره، واسه همون تماسا   ؟یزیری م

  یمن بود  ی. _آره، فکر کن شکاکم وتو هم جا زمی دمت گرم شوهر شکاک عز ن،ی_آفر 

  نیوصبر کردم که همچ دمی خانم چند بار د ایدن یول  یکرد  یمزاحم رو م یفکرا  نیهم

 ...یول ینکن یفکر

 

 صدوسه  پارت

اما بهت   زهیکردم که افکارت بهم نر  یمخف  نی. _شاهیحرف رو زد  نی االنم ا نیهم ،یول

دوستمه وچون با دوستم کات کردم، برادرشو  به قول خودت برادر   که،ی. اون مرد گمیم

دادم. قول دادم   یکرده که باز برم وشو لباس اجرا کنم ومن هربار بهش جواب منف لهیوس
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لحظه فکرم که به    هی یموردم وحت یواسه قضاوت ب دمیخجالت کش  یمگه نه؟ کل گهید

واسه   یدوست داشتنته ودوست ندارم حت  یهمش از رو ای_ببخش، دن دشیانحراف کش

عشقم؟   ید یطور. دوستت دارم، بخش نیبشم وتو هم هم ری ازت دلگ  ینگاه به کس هی

که فکر کنن   هاالن  میبر اریب  فیاول ورودمون شد تشر  قهی اگه افکارتون مثه دق وونه،ی_د

از هر    یدون ی. تو نمشدی م  یچ شدیوخلوت و..... _آخ، اگه م ییتنها ،یوسط مهمون

_بله. _کاش  ا ی. _دنمیپاشو بر  یکن یتب م ی_نه دار ی خوشمزه تر  ی خوشمزه ا  یخوراک 

گفت _داداش، مامان   مایوش نی پا مینکنه. رفت رییوقت تغ   چیه نمونیحس ب  نیا  شدیم

جانم،   ی_ا   میباال بود ،یآبج یچ ی. _همیار یشام م  میکم کم دار   ؟گه بچه ها کجارفتن یم

راحت شد ودوباره جمع رو گذاشتم   المیخ ایدن ی کمک کن. به هر حال با حرفا  ایباشه ب

  ؟ی آروم  کدمیو  یباری م کدمی  ی_بچه جان چرا مثه ابر بهاردویخند  ی م زمیرو سرم. عز 

 ایپدر دن زی م دنیوبا د مید ی شامو چ زی قربون تو پسر. م ی_ا زجونمیعز ستین یزی_چ

  دیشما رحمت ه؟یچه حرف نی _ا دیمنده کرد شر دی به زحمت افتاد یخانم، کل هیگفت_هان

وقت جواب رو بلد نبود قورت بده وفکر   چیکه ه ای. مادر دندیوقدم به چشم ما گذاشت

  ،یول یدی جان دستت درد نکنه، زحمت کش هیرو کرد به مامانمو _هان فته یکرد عقب م یم

. از رستوران غذا  رمیداغ بگ از ی پ یوبو   دمیمن که اصال وقت خودمو تو آشپزخونه هدر نم

حاضر   یزدو _البته که غذا  یز یخنده ر زمی هم باکالسه وهم راحتتر. عز شه،یهم رمیگ یم
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چسب   هی   یمدت کوتاه یبرا  گهی . دستیخونه ن  یتوش عشق کدبانو  ی وآماده خوبه ول

کم خورد ولجش گرفت که شوهرش   شی. شامم از حسود چسب پهنا خورد به لبش ن یاز ا

که _کارت در اومده   دمیمادرش گفت ومنم شن ایکنه. بعد شام کنار، دن  یم فی همش تعر

غذات باشه.   یتا عشق قات یدادن به قوم شوهر باش سی عمرت رو صرف سرو شتریب دیبا

مثه  بتونمواگه  ستیجاش ن نجایگفت_مادرمن ا ایمسخره است اونم تو قرن ما. دن

. رومو کردم  یفهم یام خوبه _باشه، حاال کله ات داغه نم یلیباشم خ قه یجون باسل هیهان

  یخواستم باز کدورت یام به خونواده ام نگفتم نم یزی. چدمینشن ی چیاونور که مثال ه

مادر زن جان    یتا به پر قبا  میونسکافه آورد   یورده شد بعدش چا . شام خ ادیب شیپ

گفت   ایعروسمو بدم دن  یپاگشا یخوام با اجازه کادو  یش گفت_م  عدبرنخوره. مامان ب

  هیرسمه. رفت تو اتاقش و   نیا  زم،ی _نه عز هیکاف دیدی همه زحمت کش نی _مادر جون ا

بود   یامروز  یجوونا  لی وباب م  متی گرون ق یبلوز مجلس  هیآوردکه توش  ینیجعبه تزئ

بود.   نیسنگ ی گوشواره طال هی  وشذوق کرد. ت  یبازش کرد کل  ایدن یجعبه طال که وقت هیو

. همه  دیوبلند شدو مامان رو بوس دید یزحمت کش یلیقشنگن، خ یلی مادر جون خ  ،ی_وا

 ینم ادیب  بودم خوشت دواریگفت _مبارکت باشه گلم. مامان گفت _ام   زمیدست زدن وعز 

کار   قهیمادرش جلوتر گفت _دختر من اصال رو سل   ه؟ی زای ات تو چه چ  قهیدونستم سل
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  ای اظهار نظرش  نی . اایچند وقت تو انتخاباش ودل رو زده به در نیکنه مخصوصا ا  ینم

 . سوزوندی بهتر بگم متلک باروناش دل همه رو م

پر شد ومرد بودم   ایمادر دن  یبه خاطر ذوق وسنگ تمومه مادرم وقدر نشناس چشام

 تو تنش موند.  یخستگ چارهیکرد. مادرم ب یاشک چشام رسوام م دی ونبا

 

 صدوچهار  پارت

بود واسه انتخاب من. دم باباش گرم که زد   ایدن یگ  قهیانتخاب وکج سل قا،ی دق منظورش

  یعنیاواخر   نیانتخاب ا ینداشت برا  از ین ایکه دن  . _البتهیآروم ومنطق یلیتو برجکش، خ

به فکر   اجیاحت  یداماد نی همچ هیاش استفاده کنه،  قهیجان از سل نیانتخاب شاه

خوشحال شد از فهم وجواب   یلیخ زم،یکنن. عز یدش می نداره چون همه تا قهی وسل

تون تموم شد  بود و_اگر الفاظ در وگوهر بار یکوبنده پدرش به مادرش. مرسده بانو عصب

. مادرم گفت _خواهش  دیکرد  یهمه کدبانوگر نی وقته. از شما هم ممنون که ا  ری د میبر

بهتر   میجون بر هی. _ممنون، هانمیحاال در خدمتتون باش  دیکنم، تازه سر شب نشست یم

بهتر از اون سردرداست.  می گن بر یو_خانم درست م  دیکنه. پدرش، خند یسرم درد م

. خودش  مینبود یبه خرد شدن کس یکدوم راض چیه یزدن ول یوپنهون زی همه خنده ر
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منصور خان،    گهیکرد. _خب د یجبران م سوزوندوپدرشیکرد که دل همه رو م یم یکار

بود. مادرش جلوتر   یمیومحفل فوق العاده گرم وصم دی بانو امشب سنگ تموم گذاشت

وپدرش رو کرد به ما و_شرمنده، باز با حرفاش رنجوندتون وخودم  رفت کفشاشو بپوشه 

 . دشیبه من ببخش شدمیداشتم از خجالت آب م

. میشیم  یانشاهلل که جمع خوب  دارید  نیتازه اول ادیم  شیپ ه،یچه حرف نیگفت _ا  بابا

 فردا هم روز خداست. د؟یاری نم فیمادر تشر  ایمادرش صدا زد و_دن

هر شب وروزم موندنش کنارم    ی منو ودل من گره خورده بود به عشقم ومدام وآرزو چشم

 شه؟ یتموم م  یانتظار ک یروزا وشبا  نی بود. دوباره آروم گفتم _نفس، ا

 مادرش، گذشت.   یبودنا یپاگشامونم تموم شد وبا همه رومخ یمهمون  باالخره

م شد وخسته شدم از رو ازسرش، باز کرد و_اوف، چقدر گرم  یتا رفتن روسر  مامان

مامانو بغل کرد و_به خاطر   زی !عزشمیهمه خسته نم نیوقت ا  چی که، ه یاسترس من

که   نهیهم  یو_برا   دشیتو خودت وبعد بوس یختی ات که همش ر یجواب ندادن وخانم 

که عمرتو وقف بچه   یریگ یم  خداطور صبور باش. اجرتو از  نی. همیعروس نمونه من

رستوران   انیصحبت کردم ودر جر  مایروز از پاگشا با شگل من. بعد چند  یهات کرد 

 . ایبه قول امروز  زیسورپرا یبرا  میقرارش دادم خواستم بهم کمک کنه تا همه رو آماده کن
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ور حله واز صداش، حالم   نی ا  مایهمون شب تماس، گرفتم وگفتم با کمک ش ایدن با

ومدام از باباش   ومد یخورده بود وچند روز بود که شرکت نم یبد ی گرفته شد، سرما

هر    ای  ا یدن یوقت  زاشتیجور وسواس داشت ونم هیحالش، بودم. مادرش    یا یجو

حد حالش بد شده.    نیتا ا  تم دونس  یدم پرشون بره. نم یکس شهیم   ضی کدومشون مر

از بس،  ی فت. _آخ گادتتیع ام یشده م یحالم بد گرفته شد هر جور  اینگران بودم و_دن

 . نیتنگ شده شاه یلیدلم برات خ مینفس گرفت ی زده تو خونه تنگ یمواد ضد عفون

 

 صدوپنج  پارت

از اون همه مواد    میماهم دار ،یچیکه ه روسی. و یخونه رو کرده منطقه نظام ن،یشاه

 وونهیونجاتت بده _د ادی. _پس واجب شد زورو سوار براسب بمیری م  نیاز ب یضدعفون

 یبود مادرشو راض یبیام. به هر ترت یوراض ستین یالیباشم خ وونهی_اگه واسه تو د 

  وهیآب م یوسر راه کمپوت آناناس وکل  نشونوبا پدرش رفتم خو  ادتشی کردم برم ع

  یزیخواد من گوشم بدهکار نبود واسش چ یپدرش گفت نم یهرچ  میوراه افتاد دمیخر

  ش یچرا پ  ست؟ین ایگفتم _مادر جون، دن میمختصر شد ییرا یپذ هی و  مید ی. تا رسرمیبگ

بشه. _اجازه هست من   داری. االنه که بدهیجان قرص خورده بود خواب  نی _شاه  اد؟ی ما نم
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_چشم.   نیشو بعد دورتر ازشم بش یبرم تو اتاقش؟ _برو مادر، فقط اول خوب ضد عفون

 ایوآروم بهم گفت _باباجان تحمل کن. رفتم تو اتاق دن دیخند ی لب م ریز  ایپدر دن

اسبم خسته    گهیپاشو زورو اومده. پاشو د  ایدن ا،یسرش آروم گفتم _دن  یوخواب بود. باال 

_نه   ن؟ی شاه یکرد واز ترس مادرش نتونستم بغلش کنم و_اومد  ز شده. آروم چشاشو با

مادرت    فاتیتشر  نیته با ا چقدر سخ  ایدن یدونم. وا  ینمک _م ی_ب  گهیرفتم، اومدم د

کردم به    یم  دیجا تبع هیخودمو   شدمیم  ضیمر   یشما بودم وقت یکردن. من جا  یزندگ

مثه شما    یزبر دست بیطب ی_وقت   ؟ی شیبهتر م ی ک یعنیسرکار؟   یای م یتر. کخدا راحت 

.  ادیخوشم م ینداز یبه کار م یکنه، چرا خوب نشم؟ _کم کم داره ازهوشت که دار زتیو

خنده و_نه بابا، چقدر   ریخواد. زد ز  یم  یهوش سرشار  نجانبیا  یها ییشناختن، توانا 

حالش فرق   یکه کل مید یوخند  میبرات. اونقدر سربه سرش گذاشتم وگفت رمی بم یافتاده ا 

ودوباره کنارم نشست _تو   دی به سر وصورتش کش یتبود وبلند شد دس دهیکرد. رنگش پر 

 میوچه نکن  میوچه کن م یریبرام. از برنامه رستوران وچند مدل غذا بگ یهمه جوره قشنگ

 . میحرف زد

ذوق که  یوسفارش بدم. اونروز با کل  نمیرستوران رو بهم داد که برم وبب هیآدرس،  اون

 بعد شرکت برم.  یکرد ازش، جدا شدم وقرار شد چون حالش خوب نبود من تک ایدن
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ووارد که شدم هوش از سرم    یاونروز که من رفتم رستوران. چه رستوران یاز فردا   امان

خودم   یول  شدیخرج م دیبا  یمنو رو دادن دستم، چه پول قلمبه ا  یاز اون بدتر وقت  دیپر

 ارزه. ی م  میبد می خوا یکه م  یدادم که به خبر خوش یرو دلدار

داشت؟! خوندن   ینجوم یها مت ی دونم، از فضا گرفته شده بود که ق یغذاها نم یبعض

 . دیکش یربع طول م هیبود فقط  یاسمشون که قرو قات 

بود اون غذاها   یبود که حداقل جوجه وکباب داشت وبه مزاجمون سازگارتر بود. چ خوب

 ...دونم سس آلفردو وپاستا وپستو و.. یچه م

 بهتر بشه.  کمیهم  ایچند شب بعد که حال دن یبزرگ رزرو کردم برا  ز یم هی

  یرو البته جوجه وکباب. اون غذاها  ز یسفارش دادم همه چ  ایتماس، گرفتم و_دن باهاش

و_از دست تو، باشه    دیخند ای. دن اشونویهست بعض یدونستم اصال چ یاجق وجق رو نم

. _آخ،  یدادیواسه مامان من سفارش م جات یظرف ساالد سبز  هیممنون خوبه فقط کاش 

. چه کنم دمیوسفارش م زنمی االن زنگ م نی. همشکنم از  یچه دلبر  نینبود بب ادمیآخ 

 واسه مادر زن جان _خوبه، خوبه که خودم بهت گوش زد کردم ها. 
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 صدوشش  پارت

بودنش وخواستنش. اون روز تو نبودش، حالم خوب   دنش،یدشده بود صداش،  عادت

رستوران   هی  رمی به پدرش گفتم _ دارم م ینبود وانگار شرکت رنگ وروح نداشت. وقت

ندارم، مرسده   یگفت_من که مشکل میرزرو کنم وخبر خوش خونه دار شدنمونو بد  کیش

. چه ادی کالس برستوران با ه یاسم   یوقت شکفهی اداهاست. گل از گلش م نی خوراکش ا

 .  دمیفهمی م نویدل پردرداز لحنش مدام ا هیداشت پدرش،   یدل

 بلند از دست زبون همسرشه.   ادیفر  هیبودم همه وجودش،   مطمعن

ودرس   میکن  یاعتنا نم مینیبی که م  ییزایبه چ ادی سر خودمون ن یز یما آدما تا چ  چرا،

. میکرد  یم  دایپ میدیچرا رو قبل از رد شدن از هر چه که د نی ! کاش، جواب ام؟یریگ ینم

از همه زودتر با    یکردم باهوشم ول یکه ادعا م ی طور بودمن  نیمن حداقل ا یبرا  یزندگ

 جمله بارها وبارها تو روزگارم برام تکرار شد.  نی.ان ی خوردم زم یسر م

  یکنم وم  یها خونه مهمون باال کردمیباال برد وفکر م یلیمن، منو خ  یآسانسورخوشبخت

 .....یمونم ول
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از زبون من براشون بازگو   ان،یاون شب بگم که برگشتم خونه وموقع خوردن شام، جر  از 

  یمهمون هی  د،ینکن یداده بود. مامان گفت _مادر جان ول خرج حیتوض مایشد قبلش ش

  میبگ کبارهیکه اون روز بهشون  میخواست مایبرگزار کرد. با ش شهیرو  که تو خونه هم م

. مامان گفت_حاال واجب  می گرفتن براشون گفت  یمهمون  ز . فقط اهیچ  زیموضوع سورپرا 

 .م یکرده بود  ارتیمثال مادر خانمت رو ز  ی تازه جمال ب د؟یبود باهم دعوتمون کن

 یتون یونم  دیدونستن شما ومرسده جون، عاشق هم یم  نایو_چون ا   دیخند مایش

  زیکرده عز   دیتاک  ایجا جمعتون کردن. تازه دن هیباز با هم  یتحمل کن شو یور مامان جان د

  یمهمون هیبچه ها ذوق داشتن   نیمن شد و_خانم جان، ا  ی. باز بابا ناجمیجونم ببر

رو دوست   ای. مامان گفت_منصور جان منم دناستجد  ایبدن. تازه، حساب دختر گلم دن

شما دوتا جگر گوشه  یسر ساعت ما به مهمون نی حرفا رو. شاه  نیگم ا ینم یدارم وجد 

و_از  ثمیلحظه رفتم تو فکر م  هیو  میکنار هم بود یوخوش یباز با خوب ی. همگمی ایم

کوه وکمر از عشق  هسر بهش بزنم فکر کنم زده ب  هیبرم  د یخبر ندارم وبا هیچند روز  ثمیم

 نگاه بهم کرد که ببندم دهنمو.  هی مای. شنیریش

 .دی به هم راه داد یو_بفرما چه دل دیزاده همون موقع زنگ زد ومامان خند حالل
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  یو کم حرف زدن منو وادار کرد بپرسم چه خبر که آروم شد  یبا حال واحوال پرس ثمیم

  ای وبا مادرت کار داره. _آهان پس اول نجاستیکاکا، مادرم ا یچی! _ه؟ی زنیوکم حرف م

رو بده   یگوش ،ی_گوش ر؟یکارت گ ،یزنیدارن که لفظ قلم حرف م فیمحترم کنارتون تشر 

بود وماهم مثه   هیوتو شناسنامه حور  زدن یصدا م ی ثمو حوریخانم. تو خونه مادر م هیهان

 ومادرم شروع به صحبت کرد باهاش  میزد ی خانم صداش، م یخودشون حور

 

 صدوهفت  پارت

خانم بنده   یق شده بود ومعلوم بود مثه مته رو مخ حورما طا قیطاقت رف  گهید اونروز 

وما سر    زدنیباهم حرف م  ثمی. مادرم ومادر میگرفتن وقت خواستگار یخدا بوده برا 

پسر با   نیگفته بود، ا  ثمی. مادر ممیدیدی تکون دادن واوهوم، بله گفتن مامان رو م

وعجول   طنتیجون ش مایبه خاطر خواستن ش یول   ستی من اصال صبور ن  یای حجب وح

  یوقت م  هیوحاال ما  دهیامروز صبرش ته کش   گهی مورد کنار گذاشته ود  نیبودنشو تو ا 

  د؟ یکن یم ن ییدوتا جوون. البته، به اجازه شما؟ وقت تع نیخوردن ا  ین یری ش یبرا می خوا

بابا باالخره  و  هرو بپرس یکه از بابا وقت قطع یگوش یدهن یمادرمم دستشو گرفت جلو 

وبا   ادیکوتاه ب د یرو بوم چه دختر وچه پسرش نشسته وبا یقبول کرد که کبوتر بوم عاشق
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 یخانم کل هی. حورانیاشاره به پنج انگشتش به مامان فهموند که پنج شنبه شب ب

خواهرم    ارنیب فی خانم تشر  مایخوشحال شد واون چند روز تا شاهزاده سوار با اسب ش

  هیکه انگار، نه انگار همه جا پا زاشتمیرو سرکار م  چارهیب نیکرد. همچ یم ری تو آسمونا س

خدا   ی. کارازاشتمی سربه سرش م  ادیبود باهام. دوستش داشتم واز رو دوست داشتن ز 

  ثمیبعد تماس م یوقت آوردمی . داشتم شاخ در مستین تی حکمت و درا یکدوم ب چیه

  ثمیم یخوب تو شرکت دوستش رو برا  کار هیزنگ زد وخبر  ایومادرش باالفاصله پدر دن

. آدرس وساعت  ومدی م ریبودم که تو اون بازار کار، کار کم گ ثمیداد. من قبال نگران کار م

شدم وبا تمامه وجود   هاشیقدر دان خوب شهیرو بهم گفت ومنم باز مثه هم  ثمیقرار م

  یمن از اول برا  اهرپا قدم خو  نکهیو_مثه ا   نایو کردم به مامان اازش تشکر کردم. بعد، ر

  ختهیکردن کار درست درمونشو دادم. قبال جسته گر دایپ انی .خبر  جرریخ یلیر،خی داماد خ

. به هر حال  رفتیهر جا م اوردنیاواخر شل کن سفت کن واسش در م نیکرد وا  یکار م

وبا عزت واسه نه   یبش ریخبر خوشو بهش دادم ومادرش دوباره به من زنگ زدو _مادر پ

 .  یکه دلشادمون کرد  ،ی. دل شاد بشتنه وآقا

  چیوقت، ه  چیکردم ه ینقش خوشرنگ ونگار داشت ودعا م هیما   یروزا پازل زندگ اون

 از اون پازل گم نشه.   یقطعه ا
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. اونشب، باز رفتم سراغ دفترچه دوارکنندهیناب وام  یحسا پر از  ییروزا ،ییروزا چه

مشکوک    ی اون تماسا نکهیرو نوشتم با حس خوب. تا ا زایخاطراتم وموبه مو باز همه چ

از ذهنم گذشت. دفترمو ورق زدم وبه اون   ایوبعد مجاب شدنم از سمت دن  ختنمیوبهم ر

، نوشته بودم من به که دمینوشتم رس دیکه چند وقت قبل راجع به مهش یدوتا خط

. اونارو  رید یلیخ یلیبود، خ ریاز خواب بلند شدم که د   یوقت دمت،یخواب رفته بودم وند

شد.  سیچشام خ اریاخت ینوشته بودم وب خبری با اون از خدا ب دیمهش  یزمان نامزد 

وعشق روبه روم    ندهیوآ  ینوشتم، زندگ گهیورق د هیفکر کنم وباز تو    ندهیکردم به آ یسع

 . رمی جلو م دیبا ام  شهیسالم وهم

 

 صدوهشت  پارت

  زونی . خواب از چشام گررمی تحر  زی م یوقت بود ودفترچه امو بستم وگذاشتم تو کشو   رید

رو   یذهنم باز افکار درهم   نکهیخواست بخوابم. به خاطر ا  یدلم م یلیبود با اونکه خ

دن کردم وچند صفحه که خوندم،  کتاب برداشتم وشروع به خون هیمهمون خودش نکنه 

سر پا شده بود وقرار بود   ایدن گهی وخوابم برد. د  ام نهیس  یشد وکتاب رو  نیپلکام سنگ

کرده    یباهاشون برخورد م ای وپدرش تو اون سالها مثه جزام ایدن چارهیسرکار. ب ادیب
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مورد دست    هی نیوعذاب آور وبنده خدا مادرش تو ا  هیمرسده خانم. اما، وسواس بد کوفت

صبحونه خوردن وبا    یمیشدن وطبق معمول کنار خونواده گرم وصم  داریخودش نبود. ب

  یتا بدم بهش وکم دمیشاخه گل رز سرخ خر  هیرفتن. سر راه   رونیمادر ب ری خ یدعا

الم، بانو  پارک کرد _س دنمی همزمان با رس نشویماش دم یاش بهتر بشه. تا رس  هیروح

حالم   شهیکرد و_با بودن تو هم یزی_بله، آقامون بهترم. بعد خنده ر  ؟ی بهتر شد ؟یخوب

رو جمع   یجنبه به تمام معن یآدم ب هیخواست اونجور وقتا  یم یک  ،یچیه گهیخوبه. د

به قول بچه ها. دستشو گرفتم وباهم سوار   ک ی کنه؟ . گل رو بهش دادم و_چه رمانت

خواست بپرم   یاتاق پدرش. تو آسانسور زل زدم بهش ودلم م میورفت   میآسانسور شد

  یوقت کنم برا  رفتی باال نم آسمون.... واز شانس آسانسور که تا یوحاال بغلش نکن ک 

از  ریبه غ  یا  گهی د زیاما تمومه مدت داشت به چ ایاز عزا در آوردن اون چند روز. دن یدل

ام   افهیق  ن،ی_شاه دیدم دفتر پرسکرد.  یکردم تو ذهنم فکر م یکه من م ییها طنتیش

وزشت.   یچشات گود افتاده الغر و زرد رنگ شد ری . ز یلیاوف خ  نم،یکرده؟ _بب رییتغ

رفت تو خودش. آزار داشتم واون باز گولمو خورد_ خانم خوشگله، نرو تو   ؟ی گ ی_راست م

ونه . با گل زد رو ش یکه باش یمن تو هر حال  یبرا   یقشنگ شهیکردم تو هم یخودت، شوخ

بود که که واسه   یا  قهیآ زارات باشه. پدرش، چند دق نی درمون واسه ا هیام و_کاش، 
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  میگرده. ما هم از فرصت استفاده کرد   یگفت، زود برم یرفته بود ومنش یسرزدن به کار

 . میحرف زد  ی  ریوغافلگ یرستوران ومهمون ی واز برنامه ها

تو اون چند روز گذشت رو چک نخورده   یام کرد که هر چ یاطالعات ه یچنان تخل بعدش،

وقشنگ حواست به   یخانما ندار هیاز بق یاعتراف کردم و _ نه، خوشم اومد دست کم

ازشون   یاز خداشون باشه خانما از رو نگران  ونی ام آقا  یلیهمه جا هست. _بدجنس، خ

  یمرد چیخانما که ه  گهید ریخاص فراگ یژگیو هی  نمیا  د،یبپرسن چه خبرا بوده. _ببخش

 .شهی زبونشون نم فیحر 

در   دیوبا  شهیم یجد هیجانم پس داره قض یخوشحال شد و_ا یکل  مایواسه ش  انصافا

به قب قب مبارک انداخت و_پا قدم عروس دسته گل   یباد هی. میباش یعروس هیتدارک  

وهر دو به احترامش از  دی. همون موقع پدرش رسگهید یانتخاب من ؟ی . _پس چگهید

 .میجا بلند شد

از   یچند روز نتونستم حساب نی دخترم تو ا ش،یرو بغل کرد و_آخ ایدست داد و دن پدرش

حواست به   نیواسشون سوخت. رو کرد به منو _شاه یلیبو بکشمت. دلم خ کی نزد

  نیع امیاز سرکار م  یسن وقت  نیهنوز تو ا  شهیباشه باورت نم یلیمن خ یدختر ناز ناز 

هم  ی_خدابرا  ادیاز تنم در م  یخستگ مهبغلم وتمو پرهی کم سن م یدختر بچه ها 
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نداره اگه آغوش   یبی_ع  هیگه چه دختر لوس یم نی گفت بابا _االن شاه ایحفظتون کنه. دن

دختر لوس   هیکنم که  یبه باباش لوس بودنه، من افتخار م  شی دختر ومهربون هی

م وما  یگرفت  لیورسما خونه رو تحو  میسند خونه رو هماهنگ کرد ورفت یدارم.پدرش کارا 

 . ایکه تو فکرم بهشت بود کناردن ی. خونه امی هم صاحبخونه شد

ومن وتو نداره   یبخوره قبول نکرد. _تو مرد خونم ایاصرار کردم سند به نام دن  یچ هر

. ما پشت سر  ستیند قلبت که خورده به نامم نبرام باارزشتر از س ی سند  چیوبدون، ه

واسه هم. قدمامو محکمتر    میکرد یوپاش، م ختیشکرا رو ر  نیوا   میپدرش بود

 محکمتر شده.   یلیام از قبل خ یزندگ  ی پا ر یز  کردمیحس م  داشتمی برم

 

 صدونه پارت

جشن سه   هیسند که تموم شد، اونا  یبود برام. کارا  یوخواستن  نیریش  ،ییای رو زیچ همه

اگه   یحت چوقت،ی اون روز رو ه یداده بودن وپدرش ازم خواست که خوشحال بینفره ترت

 اومد، فراموش نکنم.  شی پ یحالت ممکن برامون تو زندگ نی نکرده بدتر  ییخدا
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محشر جشنمون رو کامل کرد.   یونون تازه وآب وهوا   حونیدربند وکباب ودوغ ور  میرفت

 .میبود  دهیخوب بود وانگار نه انگار تازه بهم رس یلیوباباش حالم خ اینکنار د

مرتب   می جا از ما خواست اقساط خونه رو همون طور که با هم توافق کرده بود همون

 کنهی تالش م شتریگفت _پسرم، دخترم اگه آدم هدف داشته باشه ب یوم  میوسر وقت بد 

وگرنه  شهی م  هیون با دسترنج خودتون تهچ دیباور کن شتریخونه رو ب  نیخوام ا  یومن م

  یخوش یزندگ نی تو ا  زمیکنم وهمه چ یجفتتون م  یقدما  یخونه هارو فدا  نیصدتا از ا 

 شماست. 

(. من  یکن ی درو م یمحبت وفادار ،یگه )محبت بکار یم  شهی_چشم، آقا جون. پدرم هم

پر از استرسمون هستم وبا   یروزا نیشما تو ا   یری ودستگ یمهربون ونی تا آخر عمر مد

. دیکه به خرج داد  یاز معرفت  دیبش مونیپش زارمیکنم ونم یجون ودل تو شرکت کار م

حال    هیو م یشد الیخیاون روز کارو ب گهیود  میورد . ناهار خ یبا سالمت وخوش یبش ری_پ

تو   شدیاز کارا رو که م   یسر  هیبود.  یموندن ادی روز به  هیآور   ادی که تا آخر عمر  یخوش

  ینیریش  شدی . برگشتم خونه ونممیخونه هامون تا انجام بد  م یرو برد میخونه انجام بد

 .  رفتیامون لو م  یهم دور یرستوران وموضوع واقع انی چون جر ه،ی بخرم وبگم واسه چ
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که به قول   یرو تا فرداش نگه دارم اونم من، من یخبر به اون مهم شدم، یخفه م داشتم

خوش وشنگول برگشتم خونه واز دم در،  یخورد . با رو  ینم سینخود تو دهنم خ زیعز

خانم، چراغ خونه، مادر خوب خودم   هیسر مبارکم. _سالم بر هان یخونه رو گذاشتم رو 

مبارکت تا هفت محل اونورتر و پر    یماهت مادر باز چه خبر شده؟ صدا  ی_سالم به رو 

مادر مثه شما داره چرا کبکش، خروس    هی آدم یخونه؟! _وقت یکردو کبکت خروس م

  ؟بابای همه شارژ نیشده ا  ینخونه؟ _برو، بچه من تورو بزرگت کردم جان مامان چ

  دایپ یزی چ ،یگه گنج  یو_مامان راست م دیخند یکرد وم یمنصور داشت ما رو نگاه م

دونم   یم  یاز کارات ول  ارمی. _وا، من که سردر نمهیچون فردا روز خوب  ،یچیبابا؟؟ ه ی کرد

به مامان   یدوستت دارم مادر.بابا نگاه شترشویب یقدر که تو دوستم دار نیکه منم هم

منصور جان؟ شما   هیچه حرف ن ی_ا گهید می وسط پدر خونده ا  ن ی کردو _ما هم که ا

 . یخونه ا نین آدم تو ا یوبا عشق تر ن یمهمتر

 

 صدوده  پارت

 .دادمیتو اتاقم وگرنه بندوآب م رفتم عیسر 
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من اومدم خونه وتو اتاقمم،   دی د یکرد. وقت یتو اتاقش بود داشت اتاقشو مرتب م مایش

  زیهمه چ یکن  یوتمامه تالشتوم یدون یم یزیچ  هیو_سالم، چته بشر باز تو   شمیاومد پ

  یخانم، دور شما هم م ی. _به، سالم از ماست آبجومدیبلندت م یصدا   ؟یرو خراب کن

  نیدونن اما ا  یمعروفم _بله، همه م یجنبگ یبه ب منکه   یدون یخودت م مایگردم. ش

 نداره ها. یمشتر اد یمشترک ز  یبده، تو زندگ رییحالتتو تغ 

  ستی ن یجان، داداشم هنوز خبر قطع نیاز آقاتون چه خبر؟ _شاه  نمی_حاال بگو بب

 .کشمی خجالت م یگ یطور م نین وبابا ا ماما  یوجلو 

. _قربان  ییایخوام از خجالت درب یبه خدا م یول  ارمی دونم من شورشو درم ی_ببخش، م

  یطور که کار م نیحساب وکتاب داداش گلم. اون رفت تو اتاقشو وداشت هم  یلطف ب

 چشه؟  ستی گه معلوم ن یگفت _مامان راست م  یکرد م

چماغ   هی کردم که  یفکر م ایاونروز رو منتظر بودم تموم بشه وهمه مدت به مادر دن  آخ

اون   ی بکوبونه تو سرم. وقت مید یخونه نخر یرو تا وقت  ینیآماده کرده بود تا اجاره نش

  افهیبا همه امکانات ق میدی وباکالس خر  کیآپارتمان ش هی دیفهم  یرو که م یلحظه ا 

 داشت.  دنیاش د 

 داشت. دنیصانه پدرشو پدر مادر منم با ذوق دحال خال  دنید
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کردم   یفکر م یکل یجور وا جور گذروندم عادتم بود واسه هر اتفاق ی رو با فکرا  اونشب

 . دادیعذابم م شهیواسترس داشتنم هم

روز موعود بعد از طلوع آفتاب وبعد خوندن نماز ودو رکعت نماز شکر لحظه   یعنی فردا،

وصبحونه نون تازه    رونیخبر خوش برسه. زدم از خونه ب کردم تا وقت دادن یم یشمار

سر سجاده   ییرا ی مامان تو پذ  دمیوآوردم بزارم تو آشپزخونه د دمیداغ بوقلمون خر میوحل

گه. رفتم وگوشه چادرشو گرفتم وبوکردم   یتو دست ذکر م حیاش نشسته وداره تسب

وقت تو چاه    چیکرد و_انشاهلل، ه یوسرمو رو پاهاش گذاشتم واونم موهامو نوازش م

. بلند شدم  یوخوشبخت بش  ینزاره به خواب غفلت بر شهیوخدا هم یفتین یاریبدب

 زی خونه عز  رمی بزار بخوابن. منم م ییبه بابا بگو نره نونوا  دمیومامان صبحونه خر 

کن _چشم _پادرد داره براش    د یخر کمی زمیعز  یخورم _مادر برا  یوصبحونه رو باهاش م

هم مثه شما تا آخر دلسوز باشه. _حتما   ای. _کاش دنزریتو فر  زارهیبخر م شترینون ب

خوره. رفتم سمت خونه   یوصبحونه م  شهیدارمیزود ب  ز،ی. برومادر عز هیهست، دختر خوب

دربست    نیماش  هیکردم و  دی خوره خر  یفکر کردم بدردش مکه  یزیچ  هروسرراه از   زیعز

بردم   لویخوشحال شدو منم وسا یمنم کل د یگرفتم ورفتم خونش. زنگ وکه زدم ود

  یهست زیعز  نی . _سالم، قربون بهتردمیخودمم خر زویعز  یونون تازه هم برا   میوحل
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اعالم کرد قرار   ون ی زی مگه تلو  ؟ی کرد  دیخر نهمهیچرا ا  ی _سالم مادر جونم، خوش، اومد

ماه داشتم. _اشکال نداره   ن یواسه ا   لی وسا یوبه اندازه کاف  دیبعد، خند اد؟یب یقحط

. کمکش کردم  دمی. دستشو آورد دور سرم وبوسدی پادردت نرو خر نیتا ماه بعد با ا  گهید

اوقات   رعمه ام. اکث یکیوتنها بود عمه بزرگم رفته بود خونه اون  میرو جابه جا کرد  لی وسا

مادربزرگ ونوه اونروز بهمون خوش گذشت. بعدش خواستم   یبودن. خالصه کل ششیپ

  یخونش. _باشه، مادر ول  کی بازار نزد م،یتو بازار بزن یچرخ هیقبل رفتن خونه باهم 

  هیبازار براش  ی. _چشم. بر دمشو همون اوال ام ی راه ب ادیتونم ز  ینم کنهی پاهام درد م

  هی ی_فدا  یخرج کرد  یامروز کل  زم،یکرد ودارم عز  ی. قبول نم دمیخوب خر یچادر و روسر

تو خونش   م؟یجونم رو جبران کن زیعز  یا یخوب میخوشگلت. کجا، تا ما بتون یتار مو 

  قیودق ی منطق  شهیزحمت آوردن لباساشو نده. هم یحاضر شده بود تا دوباره به کس

 . دادیگل م یبود که بو ییزنا  ریکرد واز اون پ یعمل م

پخت وبعد سالم   یسوپم کنار غذا م هی  ومدیم  زی خونه ومامان هر وقت عز میرفت زود

  زی مادر بزرگ ونوه؟عز  دیکرد فی ک یحساب  نیشاه د،یکرد  ری مامان گفت _د  یواحوال پرس

  دیخر یخواد بهش بده، امروز بچه ام کل یم یگفت _خدا بهت ببخشدش وخدا هر چ

کس وکاراش کار   نیزتر یعز  یبوده. آدم برا  اش  فهیجون وظ زی. _عز دیکرد وزحمتمو کش
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بودمو نشون   دهیرو که براش خر  یچادر روسر عی انجام بده؟ سر  یک یانجام نده برا 

تو اتاق من براتون    میمه. _چقدر قشنگه بر  زیعز نیزحمت شاه نمی مامان وبابا داد و_ا

و_بله رو   دم یبگم؟خند  ی. _چد یامشب سرتون کن تونو یاندازه کنم وبدوزمش پارچه چادر 

دونه تا چه حد خوشبخت که پسر همه   یداده که نم یحله _برو بچه بله رو کس دیبد

 تمومه ما شوهرش شده.  یچ

 باران حماقت:  رمان

 ازده ی صدو پارت

  یوشاد یباهم زمان رو با خوب ه،یبق یریروز تا زمان رفتن به رستوران وغافلگ اون

_سالم،   می وفتیراه م میما دار  ی و_سالم، خانم ایووقت قرار شد وزنگ زدم به دن میگذروند

کنه  ریخدا امروزم بخ ا ی. دنمیوفتی . _باشه، ماهم االن راه ممیزرنگ ما تو راه  یآقا

سمت    میوآژانس گرفتم وراه افتاد  میحاضر بود یهمگ با یقر . قطع کردم وت دوارمی_ام

نگاه   هی مایکامل برداشته بود. ش نوین زدم که بوش ماشرستوران اونقدر به خودم باز ادکل

  یدوش م شهی هم  ؟یکن یم یبهم کرد وآروم گفت _طناب مفته چرا خودکش یچندش بار

 با ادکلن زدنت. یریگ
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بهمون کرد واشاره داد   ینگاه  هی  زی. عز شهی_ا ؟یداداش خوشبوت نشست  شی_بد مگه پ

 کنه.  یکه راننده داره نگاه م

  یوسالم واحوال پرس کی اومد نزد  ا یاونجا بودن و دن ایوخونواده دن مید یرس ماهم

 کردن.   یوروبوس

بودن ومادرش تو   ستادهیکه رزرو شده بود پدر ومادرش به احترام ما وا  یزی سر م میرفت 

  یگفت _از همگ ایباالخره. دن مید یونو دا  یرو ن یفرق داشت وا  یاون فضا اخالقش کل 

  ری خبر غافلگ هی می خوا یدر اصل ما امشب م دیشد  کی ما شر  یممنوم که امشب با شاد

. مادرش دیشیدونم که هردو خونواده خوشحال م یوم  میرو به شما بد یکننده وشاد 

شکر که   یدستشو رو به آسمون بلند کرد و_اله زی کردن وعز یبه هم نگاه م زیومادرم وعز 

وبرامون   می. من ادامه دادم_ تا غذا رو سفارش بد میشنو یخبر خوش از طرف شما م

  هیبگو پسرم.  م،یجان ما همه منتظر  ن ی. بابا گفت _شاهمیموضوع رو مطرح کن ارن،یب

ن بدن وشادن  خوان نشو یم  یکه کارنامه قبول ییبچه ها  نیکردم وهردو ع اینگاه به دن

گفتن. مادرم   یم ک یکردن وتبر   ی. همه با تعجب نگامون ممیدی_ما خونه خر  میگفت

دوره و زمونه.   نیسخته تو ا  یلیخ دنیخونه خر  د؟ی _بچه ها از کجاپولشو جور کرد دیپرس

خانم بزگوار، با هوش واستعداد   هیگفت _هان یشگ یبا همون متانت وادب هم ایپدر دن
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وخودمم    دمیرو بنده با اجازه شما در وجودش د  هیاول هیجان وپشتکارش سرما  نیشاه

روز داماد گلم اومد دفترم وازم   هی نکهیتا ا  وردمیفشار نم یجوونا بودم ول نیا  ندهینگران آ

  انیاز آشنا یکیرو بخره. با کمک   یپنجاه واحد ج بر  یاز واحدها  یکی   شهیخواست اگه م

کنم. اونقدر   یکم م اشیرو از حقوق ومزا  یپرداخت دادوما بق شیوام گرفت وپ  هیبنده 

شرکت تو چند   یکارا  نیپسر وطرحاش مورد پسند دوستانم قرار گرفته که ماب نیعملکرد ا 

اشک تو   ی. مادرم از خوشحالرهیگ یم  یداره واز اونجا هم پورسانت خوب یپروژه دست

آقا   ی. _بزرگوار واقعدیرو در حق بچه ها تموم کرد یمنون بزرگترچشاش جمع شد و_م

ثروت   نی شاه پسر رو به ثمر رسونده وبزرگتر  نی که با نون حالل ومعرفت ا  زیمنصور عز 

کرد وخوش حال شدو   یبگم که چه باد  ایدامادم حالل وحروم شناختنشه. از مادر دن

  نیا میکه بهش داشت  ینبود. رو شناخت یمستاجر  نایاصال تو شان ا  ،خوب شد یلی_خ

وداره    یکرد یجان کار خوب نی حرف زدنش بود. ادامه داد_پسرم، شاه  نیحرفاش جز بهتر 

 جنمت بهم ثابت  

بد.  ننیبی . آروم اشاره دادم مدیروبه روم بود واشاره داد بهم که پدرش، خند مای. ششهیم

 زدی حرف م  شی نات رفاهولوکس بودن اون ساختمون وامکا یمادرش همش از الکچر

خواد.   یلوکسم م  لی خواست به اونجا برسه که _اون ساختمون لوکس وسا یونگو م
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خوام سند رو نشونتون بدم. سند رو که   یم  اجازهمونده وبا  لی وسا  دنیگفتم _حاال تا چ

 خوندم.  یتک به تکشون م یرو از چشا  یخوشحال دنید

 

 صدودوازدهم  پارت

  میشدینبود ما حاال حاالها صاحب خونه نم ی عزت یآقا  یدونستن که اگه کمکا  همه

 کردن.  یم  یومدام ازش تشکر وقدردان

خبر خوش    ن یغذا با ا ن ی. بابام گفت_آره، پسرم امشب اارنی_برم بگم شام رو ب گفتم

  جاتیظرف سبز  هیغذا سفارش بدم که   ایمادر دن ی که رفتم برا  یچسبه. اونروز  یم یلیخ

  یغذا شنهادیپ دم،یمادر خانمم دارم سفارش م ی برا  دیفهم یبود، صاحب رستوران وقت

  نجایکه ا  ییداد وگفت معموال کسا  شنهادی. خرچنگ پادد جاتیدر کنار ظرف سبز  ییایدر

دارن.  یوماه  گویهم به خوردن خرچنگ وم یادی دوست دارن، عالقه ز  جاتیوسبز  انیم

که به  ی. منم قبول کردم در حال رینظی ماست که ب از همه با کالسترشم خوراک چرچنگ

  یبرا  یخوار هبرام مهم پاچ ،یبود ول متشی پرس ق هیاندازه سه پرس غذا، همون  

 به من بکنه. ینگاه خواستن  مین هیمرسده خانم بود تا  
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مرسده خانم که همه با تعجب ونگاه چندش   ی به غذا  دیغذاها رو آوردن ورس م،یبگذر

مدل   ن ی کردن. منظورم از همه، خونواده خودم بود که از ا یم یغذا رو همراه  یآور

 .دن یپسندی غذاها نم

  ایپدر دن یبرام تکون داد وبرا  یسر   مای کردن وش یبهم م  یریز  ر،یز  یها ومامان نگاه   زیعز

نگه به  یزیچ  یاسترس که کس از  ختم یر یبود. شر شر داشتم عرق م یوخودش عاد 

عمل کردن وهر کس سرش   دهیبربخوره که خدا رو شکر فهم یمادر خانم گرام  یقبا ژی ریت

  یمکی قا ز ی خورد وعز یخودش گرم شد. فقط بديش اونجا بود که اون بالذت م یبه غذا

  یجانورو  چجور نی گفت ا یلب م  ریکرد وز  یکرد وصورتش رو جم م  یداشت نگاهش م

  چیلقمه حرص. اصال ه هیلقمه غذا خوردم و   هی! ه؟یخوره هان یبا اون دست وپاهاش م

خودم بود تا هلو   ریمواقع سازگار نبود. تقص  نیرقمه خونواده هامون با هم کردارشون تو ا 

ش فکر  کند  ی اش که تا اون باال ماالها برم برا یوسخت   یدرخت وخستگ ی به بلند دمید

ام تب ولرز خودشو داره به   ی بود، عاشق یتو گلو فکر کردم. عاشق دنیقط به پرنکردم، ف 

 . دیقول مج

بار   یمخصوصا مرسده خانم که براش ارزش قائل شدم وبرا ،یخورده شد وهمه راض شام

آروم تا سرمو آوردم باال   مایازم تشکر کرد و_نوش جان مادر جان. ش تی اول با رضا 
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ومنم با انگشت اشاره که   دی تکون داد وخند ی. سرلی زن ذل یوباحرکت دستش گفت _ا

 گهی زدم. د یولبخند فاتحانه ا  یبرات خواهر مبه سمتش تکون دادم، بهش فهموندم دار

.  ایبا دن یومن از قبل حساب کرده بودم البته دونگ  م یکرد یکم کم رستوران رو ترک م دیبا

فالوده   می بر  دیوپاش کرد و_ اگه همه موافق ختیر  یشکرمختصر ه ی ا یبعد رستوران دن

. تو دلم گفتم،  کردن. همه هم از خدا خواسته وقبول نیمهمون من وشاه میبخور  یبستن

  ی. منم برا یلذتتو برد  الی خیوتو ب  ختمیمگه؟ تموم شدم از بس عرق ر   یکاریدختر ب

شحال  ام خو یلیگه خ یراست م  اینشم، همرنگ جماعت شدم و_بله، دن عی ضا  نکهیا

 .میشیم

 

 زده ی صدوس پارت

بهم کرد و_چقدرم   ینگاه حرص در آر هیو دی من چقدر مشتاقم خند  دیکه فهم مایش

  مایدرجواب ش ایدن م؟یباشن چرا قبول نکن یدست ودلباز  نیخوب، عروس داماد به ا

امون چند برابر    یباز کمه وبرکت زندگ میخونواده هامون خرج کن یگفت _هر قدرم که برا 

بود  یعال  یفروش وهیوآبم   یمغازه بزرگ بستن  هی ،به قول بابا. چند متر اونورتر شهیم

گلو غذا    خ یکنه، تا ب  یتو راه گفت _مادر االن معده هامون ترش م زی اونجا. عز میورفت
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تر باشه  که سبک  میخر  یم  وهی آبم هیشما   یبشم برا  زمی . گفتم _آ، قربون معده عزمیخورد

معجون مخصوص   انمومرسده خ   میسفارش داد  یراز ی اتون هضمش. همه فالوده شبر

به اندازه کل   ییطرف. خودش به تنها  هیطرف واون  هیوپر مغز سفارش داد. باز همه 

  دی رو تا یکس  یهمه کارا  ،ینی ری به خاطر خودش دی که با  یوامان از وقت  دیجمع خرج تراش

 . یکن

خونه من، براش   دیخر  دنیوبعداز شن یبود از همه چ یمرسده خانم راض  اونشب،

بابت حس نکردم چون،با خودم فکر   نیاز ا  یاز ته دل یجان شدم. اما خوشحال نیشاه

طرز   نهیا  ایارزش خودم کمتر بود؟ در هر حال بعض ایاز پول ومال دن یعنیکردم   یم

 فکرشونه. 

بودم. دلم گرفت وهمه   نتر یری مادرش ش دیچاپ اسکناس بودم از د نیمن ماش اگه

 دلم آروم گرفت.  یخودم بدر کردم وکم ی وخواستن واقع ایدن یکاراشو با مهربون

خونه بچه ها   فیخانم حاال که تکل زی جان، آقامنصور وعز هیگفت _هان  ایجا مادر دن همون

چون، تاالر    م؟ینیبشه بچ لی وتکم  میکم کم جهاز رو سفارش بد دیمعلوم شد اگه، موافق

مونه   یصاحبخونه شدن وم   یجنمشو نشون داد واول کار زمیکه آماده است وداماد عز

و... پدرم گفت _مرسده خانم،   شگاهیآرا یوهماهنگ  ونامثه، دعوت مهم   یمقدمات عروس
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 کهیهم به تعهداتش عمل کنه وچند ت نی شاه دیاگه اجازه بد  ی ول نی حرف شما کامال مت

در جواب بابا _آقا منصور، به بنده حق   یکنه.مادرزن گرام هیره رو تهرو که قرار بخ یلیوسا

چون   لی رقم بخوره واوا نهایندارم ودوست دارم وداشتم براش بهتر  شتر یدختر ب هی دیبد

خواستم از اول حساب کار    یجان سفت وسخت گرفتم وم نینداشتم از شاه یشناخت

دارم والبته اگه   زیسوپرا   هیشما  ی بپوشه. امشب منم برا یدستش وکفش وکاله آهن ادیب

  زاربا یمارکها  نیتک دخترم از بهتر  یخودم برا  یآرزوم بود خودم با دستا  دیشما اجازه بد

وپشتکار،  اقتی رو بخرم وحاال که ل زهایچ ن یوبزرگتر نی معتبر از کوچکتر  یوبرندها

من به داماد ودختر گلم.همه   هیهد لمیوسا کهیجان بهم ثابت شد اون چند ت نیشاه

 فهیوظ  میخر  یکردن، وشما چرا؟ ماخودمون م یپاره م کهیخوشحال شدن وتعارف ت

ور بوم    نی.... از اه؟یچه حرف نی واز اون، ا شهیپسرمونه واز خونواده ما گفتن زحمت م 

زد کانال   عی نزاشت لبخند رو لبمون خشک بشه وسر ،ی.ولیافتاده بود اونم شاد وراض

 ه یگفت،   یوبا لبخند م امیکه گفتم کوتاه نم ایدن یطال  سی و_اما، از سروخودش  

باشه. بابا  انی برل ی ول نیکنم. حاال، نه سنگ  یکه منم دامادم رو درک م  انیبرل سی سرو

  یول میبود  دهیخر یمعمول سی سرو   هیعقد  دیخر  ینگام کرد که خونسرد باشم وگرچه برا 

.خالصه راسته که از مید یخر  یم  انی اون برل قهی طبق سل دیمادرش قبولش نداشت وبا

 جور آدماست. نیدرد سر ماست( واقعا درسته واسه ا  هیگفتن )لطف شما ما  یم  میقد
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 صدوچهارده  پارت

به  یدرست وحساب  یطال  هیتا  می_چشم حتما. ماخودمونم در فکرش بودباباگفت 

 ا باشه.که در شان شم  میعروسمون بد 

که از تو   یبا دستمال ای. پدر دندیبچه ها رو تقبل کرد  لی هم که شما زحمت وسا حاال

خانمش. تو   یاز کارا   ومدیکرد واصال خوشش ن ی پاک م یکتش درآورد عرقشو ه بیج

تو حول و   نطوریهم منتش سرمون نبود وهم ا مید یخر  یرو م لی دلم گفتم، اگه وسا

از فرداش دنبال گشتن   دی. کارم در اومد وبا انی برل دی. اونم خر میافتاد ی نم دیخر یوال

مادرزن   شات یدر قبال خورده فرما  میافتاد یمن م  یخال بیاونم، با ج انیبرل سی سرو

ومن موندم   ختیبهم ر یبود. همه چ  یخال بم یجان. اگه، به بانکم وصل بودم باز ج

  متایودعوت مهمونا و...... قطال   سی سرو  دیمرسده پسند، خر یورفتن سراغ کارت عروس

 رو نداشت.  نی فرما شدن به پا فی تشر الیهم که روز به روز روبه باال بود وخ

باحال، با ضد حال آخرش تموم شد ومن پنچر، پنچر برگشتم خونه. اونقدر سرم   اونشب

نگفتن وتو سکوت   یزیالم تا کام تو راه چ هی بد، که بق زدیدرد گرفته بود وحالم داد م

 . دمیخواب  یک  دمیخونه. همون طور با همون لباسا افتادم روتختم واز سردرد نفهم میرفت
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 دمیومن نشن شهی م ری پاشو مادر شرکت د نیشاه ن،یبعد مامان صدام کرد _شاه روز 

  ریکشه به موهام _پاشو، ش یسرم وداره دست م یاومده باال   دمیچشمو که باز کردم د 

بخور   زیبه دست وروت بزن وصبحونه ات آماده رو م یآب هیدا بزرگه. برو  مادر جا نزن خ

که بود رفتم شرکت   یآزار دهنده هم فکر نکن. با هر بدبخت یزا یبرو دنبال کارات به چ

 . ایپرداخت خونه دادم وخورده کار شیپول داشتم واسه پ یدمق، دمق بودم. هر چ

  دیدونم خر یم ؟ی جان چرا دمق نی شاهاومد تو اتاقم و_سالم،  ای شرکت دن دمیرس تا

بود_چه   دهیفکر بکر کردم وبابا هم با من هم عق  هیمن    یول ختهیذهنتو بهم ر سی سرو

تو ،   یبخرم برا زیرو از هر چ نایوبهتر متیگرون ق یزا ی دوست ندارم چ یفکر نکن ؟یفکر

کنه در قبال هر   یرو درک نم طی مادرت اصال شرا  زمی عز  یبه خدا دستم تنگه وناراحت نش

چک نوشت   هیبابا اومدتو اتاقم و  شبیدونم، د ی . _مشهیبرابر م نی توقعش چند یکار

واگه من   شیشاپیتولدته پ یکادو   نیگفت _ا هیواسه چ دم یوداد بهم وازش، که پرس

ت نشه. اون پسر  ی اذ  سیسرو   دیتا واسه خر  دادمیبه شوهرم قرض م نویتو بودم ا  یجا

هستن که جرو   یمادرت رو بده. خونواده خوب  یای تاوان بلند پرواز  دیکه نبا بنده خدا 

  یرگ اشراف عی نشون بده ومهربون کنه سر  یخود هیکنن. مادرت تا اومد  یبحث نم

  لی وسا دیخر  یکه برا  ی. بابا منصور گفت از پول شهیکه نم ینطوریورم کرد. _ا   شیگر
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به من   ده یبا جون دل گفت م یول ستین ادیمامان که البته ز  یونگگذاشته کنار ووام خ 

کنار هم    دی وما با شیپ مادری ش یام؟ عروس بهیغر  نقدریمن ا  یعنیکنم. _ یم  شیکار  هی

تولد   یمونم به عنوان کادو  ی پول رو داد هر بار که لنگ م نیبعدشم بابا از قصد،ا میباش

.  دمیپولو پس م نیوا دم یم دی بهت رس رگهب  هیکنه. _پس تو  یمنو شرمنده م  یطور  نیا

کمک   یلیبود. خ انیبرل سیسرو  هی  دیداده بود به اندازه خر یعزت یکه آقا  یدرست، چک

 یکودکان ب یاز حقوقش رو به مراکز سرپرست یبودم هر ماه بخش دهیکرد وفهم یم

از   یکیاز   یخونواده رو تحت پوشش داره. اونم اتفاق ن یکنه وچند  یم  زیسرپرست وار

 . یلیمرد بود خ یلی. خدمیشرکت فهم یکارمندا 

ومنم غرورم نشکست چون به عنوان قرض گرفتم. بعد   دادیم  هیبهم روح یکل ایدن اونروز 

. پدرش وخونواده من  میکرد   دایخوب ومناسب پ  سی سرو  هیتا   میدی وچرخ میشرکت رفت

خونه هامون   میبشه که نشه جمعش کرد. برگشت جادیا  یخواستن کدورت یاصال نم

رفتم خونه  ی. وقتمیهامون نشون بد  دهتا به خونوا میعکس گرفت  سیوقبلش، از سرو 

اتفاق   ه یکه کردم متوجه شدن دوباره   ییحالم با صبح فرق داشت ودوباره از سر وصدا

 تازه افتاده.
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خواستم غرور   یاشم. نمنب نشون ید ری همون روز به فکر سخت کار کردن بودم تا ز  از 

  یزیچ ایبه مادر دن میکرد  هیپولو چطور ته نکهیاز ا نبارم، یبشکنه. ا یکس یخونواده ام جلو 

  دنیجور شد همه پشت سر هم پرس سی تو خونه گفتم پول سرو ی. وقتمیقرار شد نگ

  ریهمه ز  نیگفت _کاش دست وبالم باز بود تا تو ا  دادم وبابا حی ! منم توص؟یچطور

. به قول  دمیکنم وقرضه پس م یدارم کار م ؟ی. _قربونت برم بابا چه فشار یفشار نباش

اش آروم    ی. مادرم با گوشه روسرمیکار دار  یکه کل میباش مایفکر ش دیبا  گهید ایدن

 کرده. بمون ینص یا  دهیکرد وخدا چه عروس فهم یاشکاشو پاک م

 

 صدوپانزده  ارتپ

دختر   نیخوششون اومد. مامان گفت _واسه ا  ینشونشون دادم وکل  سارو ی سرو  عکس

حسود نبودنش   مایومهم ش ی دوست داشتن یژگی و  هیکمه.  یکن یتموم هر کار یهمه چ

چه دل    دمیفهم شترینامزد کردم ب یخوشحال بودواز وقت هیبق یاز خوش شهیبود وهم

اون خواهر شوهر خوبا بود که آدم  ز نداره. ا ییداره که حسادت توش جا یپاک وبزرگ

دست وبالم   یخواست، اونقدر یخواست کاش خواهر شوهرش باشه. دلم م ی دلش م

که سر عقد فروخت وخودش بدل انداخت تا   ییمامانم به جبران طالها  یباز بود که برا 
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تونه   ینم  یبچه ا  چیه چوقت،ی. ه ابخرمیخونواده دن یدار نشه جلو حهیمن غرورم جر

 از محبت مادر وبکنه.  یا  هیجبران ثان

تا   مید یهمون روز نخر شتری. بمیر یبگ  لی تحو ایبا دن سویوسرو  میفرداش قرار بود بر یبرا 

  ای. خدا رو شکر دنادیدر ن یدیجد  ثی ببره به مادرش نشون بده تا بعد، دوباره حرف وحد 

  ادی خوشم م ترش یپسر داره روزبه روز ب نین _از ا داد مادرش موافقت فرمودند وگفت  امیپ

غالم حلقه   هی  ومد؟ی م  رشیگفت، از من با گذشت تر کجا گ  ی. راست منهیش ی وبه دلم م

  یلیبزارم. فقط تحمل کاراش دل نی رو دستور بده زم شاتشیبه گوش که هر جا بار فرما 

رو    یوباز بدهکار  میدیخر  ییباال  متیرو با ق سینداشت. ما سرو  ایجز عشق به دن

به قول مادرش   یز الکچریبه خونه وجواهر وهر چ ی. خوب بود اول زندگیبدهکار

همه آدما   ستیگرفت وقرار ن یبود وسخت نم یبه فکر ما م کممی د یبا یول  دنیرس

آدما عقلشون به چشمشونه. از   یکنن واز بخت بد تو دوره و زمونه امروز  یزندگ یاشراف

.  میداد ناینشون مامانم ا کی رو از نزد  سی نه ما وبا ذوق سروخو می رفت میشرکت مستق

جواهرات    نیتر   یمتیوق نی دل خوشحال شدن وبابا گفت _عروس جانم، بهتر تهواقعا از 

طور عاشقانه    نیهم یکنه که با هم تا آخر زندگ یم  دا یارزش پ  یوقت  یومال واموال زندگ

 . دیکن یوزندگ دیطور خوشحال باش نی. انشاهلل همدیکن یوهمدل زندگ
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داشت    ندیتند وتند وخوشا   نیری خواب ش هی نی ع زی پلکام رو بسته بودم وهمه چ انگار

سر وقت   مینپره. کم کم رفت ینیری خواب ش چی از ه چکسیه کاشیافتاد. ا   یاتفاق م

 ینظر مرسده خانم م  ر یاز ز   دیودعوت از مهمونا که هر کدوم با  یکارت عروس دیخر

سنگ حل نده    هیکه  د یلرز  ی بدنمون م تونچار س  زیوانتخاب هر چ  دیگذشت. واسه خر 

  رشی دنبالش وباالخره گ  میافتاد  یپامون. انتخاب لباس عروس که با هزار بدبخت ریز 

  یم یکرد وسع یم  یمعتبر معرف یها ..... پدرش تو اون چند مدت منو به شرکت میآورد

 یخوب یکار هبدم. چون سبق دهیخونه روشون کار کنم واکه شبا تو  رهی بگ ییکرد برام کارا 

  رمی گ یزود سر زبونا افتادم وپول خوب یلیخورد خ یبرام با همت ودرست کار کردنم رقم م 

کرد که من به   یم  یحد بود واونقدر مهربون یمنت وب  یمحبتش ب  ،یعزت ی. آقا ومدیم

 جبران. یبرا  دمیرس یگردپاشم نم

 

 صدو شانزدهم  پارت

  ستی زی)انسان، همان چ دمی که من تو اون زمان بهش رس زدیم یحرف جالب موناستاد

 که خود باور دارد(. 
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بعد اون همه ضربه  کبارهیکه من داشتم وبه   یی هایبا اون همه جنگولک باز  واقعا

ام   یزندگ  ی تهای کنم واولو شرفتیام عوض شدم وخودمو باور کردم تا پ  یخوردن از نادون

 رو بهتر کردم. 

  یو م میکرد  یگرفت وکارا وچک م  یداشت ومدام باهام تماس م یادی شور وشوق ز  ایدن

تاب ترم تا   یب میشی م  کیمشترکمون نزد  یبه شروع زندگ یانگار هر چ نیگفت _شاه

که  یع یشوهر طب یوقحط  الیواو  نیدر کنارت باشم ومنم در جوابش گفتم _خب، تو ا 

تر هم  . حاال کار تو سخت ادیدر ن ستشونبه شوهرشون بچسبن تا ازد  یدخترا دو دست

 باالترم.  هیکه چند سرو گردن از بق یمراقب من باش  دیهست، با

تا ما بله رو   دی آ یوم دیر یم  ی که ه دی شما پسرا نیحرصش گرفت و_نه بابا، ا   چنان

 ومد،یکردم حرصش در م ی. حال میبهتون، تو خدا رو شکر کن که من رو دار میبگ

بود   یشوخ هیها   ومدیاصال خوشم ن  ؟یشیم یاونم بلند و_عشقم، چرا عصبان  دمیخند

پرم که......  وجوابتو ندن، چنان زد تو   یزیر نمک ب شهیام نم شهیانگار هم  ی. ولگهید

و..... اونقدر  یام یشانس زندگ نی بزرگتر ،یعشقم ،یخانم ،یشما سرتر م،ی_باشه تسل

  نیموضوع اونم تو ا   نیو_سر ا  دیفرمودم که باالخره خند  لی کردم وغلط م یپاچه خوار
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غلط کردم   چشم گفتم همراه با صدتا هیروزا که من حساسم سربه سرم نزار _چشم. 

 درونم.

 یبگ یچ  دیوکجا با یک دیفهم شهیهستن؟! اصال نم  یا  دهیچیزنا چه موجودات پ واقعا

 .هیشهر دست ک شدیم می تا بهشون بر نخوره. کم کم داشت حال

 . یستیدر برابر خشم خانما فنچم ن  یباش نیبود، اگه واقعا شاه نی که اسمم شاه من

 میبزن یتا اول کار شدیم  یداشت جد یشوخ ،یگذشت. شوخ  ریبود به خ یهر ترفند  به

 وتاپ هم.  پیبه ت

عرض غلط کردم    یدسته گل برا  هی  دمش،یفرصت که د نی کور و دندمم نرم تو اول چشمم

 بشه. یچند تا بوس که محکم کار  یخلوت برا  تیموقع  هیبردم  یحضور

در مورد حرف زدن وکردارم با   ی لیحواسم از حاال به بعد خ دی گفت که، با یراست م مامان

 شناخت.   یحرفو زد. جنس خودشو م نی باشه. درست بعد عقد ا اجمعیدن

 می دعوت مهمونا بود ر ی اونروزا در گ بماند،
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  یها، دوستام اون هم خدمت  هیواز همسا  میبودن ودعوت کرد  کیرو که درجه  ییوکسا 

رفقام   نیکه مهمتر  دیووح دیو خدمت رو دعوت کردم ومج بود ت یبرام دلگرم یلیام که خ

 بودن رو دعوت کردم.

 .شدنی اقوام م  نیکتریگفتن نداشت، داشتن جزو درجه  گهیوخونواده اش که د ثمیم

 یلیکارت خاص بود. خ هیوسواس به خرج داد ودنبال   یلیخ ایکارت خود دن دی خر یبرا 

 کرد.  یتوجهشو جلب نم  یکارت چیواسه کارت ه  میدیچرخ

 

 صدوهفدهم  پارت

پسر صاحب مغازه   میدی د ،یمغازه کارت فروش  هیتو  نکهیتا ا  می دیوچرخ  میدیچرخ

 یخوش نوشته بود )زندگ یل یاون برگه با خط خ یبا قلم و دوات ورو  یمشغول خطاط

 (. ستین یدر آن از پاک کن خبراست که   یبوم نقاش کی

که دنبالشم. فقط    یخودشه، خود، خود جمله ا ن،یاهگفت _ش  یبا خوشحال کدفعهی ایدن

بهش اضافه   یزیچ هیهم موندنمون    یرسوندن مفهوم عشقمون وتا آخر پا یبرا  دیبا

 . میکن
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داشت تو گفتن  یعالقه داشت واستعداد خوب یلیفکر کرد وبه متن وشعر خ یکم

  شهی)عاشقانه ما هم میسینو  یکردم در ادامه اون جمله م دا یپر مغز. گفت_پ یها متن 

 شود(. یجاودان است وهرگز پاک نم

  ایودن مینگاه به مرد خطاط کرد   هیشد.  یجمله توپ وخاص یلیزده مونده بودم. خ رتیح

  ای میاز جمله شما استفاده کن  دید یشما اجازه م میدون یآقا، اصال نم دیگفت _ببخش

داره   یو _چه اشکال دی. اون آقا خند میون جمله ام اضافه کرد نه؟ که ما واسه خودم

و_خدا   م یبره. ما تشکر کرد  ی عروس هیکارت   یجمله رو نیبهتر که ا  ن ی از ا  یخواهرم، چ

 .میدو سه روز از بس دنبال جمله کارت گشت نیرو شکر کف پاهام ورم کرد ا 

 کارت بزنن.  یتا رو   میدوتا گل رز رو هم انتخاب کرد  عکس

بابت راحت   نیاز ا   المونیوخ میداد  انهیهمه کارتا هست. ب  یواسم تاالرم که رو ینشون

 شد.

 کردم اونام جور شد.   یکه شبا کار م یکه با پول شگاهیووقت آرا  هیوقت آتل  موند

  شگاه یوچرا فالن آرا هیآتل نیابود وحوصله نداشتم بگه، چرا   ایاونا تخصص مادر دن گهید

کارا رو انجام بدن تازه مادرش از خداشم بود   نیکه با مادرش ا  ایو....... سپردم به دن
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بودن واصال دخالت نکردن. چون، اونا هم طبق اخالق مرسده   یهم راض مایومامان وش

گن مادرشوهر   ینداشتن. کار ما برعکس بود همه جا م دنینطاقت حرف ش گهیخانم د

پرو   یدر مورد ما بر عکس بود. برا  یکاردارن..... ول یخواهر شوهر اوف، اوف تو همه چ

با مادرم هماهنگ کرد تا مادرمم عروسشو تو لباس عروس اول   ایلباس عروس، مادر دن

ولباس رو   هیکه خودشون آتل کرد  یاز مامانم عذر خواه یبود ول اتیدی. از بعنهیهمه بب

  یبرا زایچ   نیهدف ما بهتر   ه؟یچه حرف نی انتخاب کردن. مامان در جواب گفته بود _ا

 بچه هاست حاال ما وشما نداره جفتشون بچه هامونن.  نیا

وکنار   دی. تصوراتم همه تو خونه جد مید یچ یم د یجهاز رو تو خونه جد دیکم کم با  گهید

  یکرده ومرتب با بو  شی وآرا  کی با لباس ش ایودن  امی از در تو ب نکهی. ا شدی خالصه م ایدن

شربت خنک بده   وانی ل هیعشقم بعد  یودست بده وبغلم کنه بگه، خسته نباش ادیعطر ب

 بالش باهاش بزارم ..  هی یرو  سرمووشبا   نهیدستم وکنارم بش

 

 صدو هجدهم  پارت

بشه. ما   لیتبد  تی خواستم همه تصوراتم به واقع یبچه دار شدنمون واز خدا م فکر

که   یا نده یواسه آ   یزیهم وبرنامه ر دارید  دیوهر روز به ام میدادیکارامون رو انجام م 
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گن )جهان هر کس به اندازه عقل اوست(.  یگذشت. راسته م یم دمشید یمن روشن م

کردم    یفکر م نکهیکه روز به روز به خاطر ا ی. عقلبودجهان منم اونروزا به اندازه عقلم 

  تمی هدا  یدرست یخوره وجا   ینقدر پخته شده که مثه قبل، رو دست نمکاملتر شده واو

  سیپر ف یالی که مطمعن بودم کف همه فام یکرده.کارتامون آماده شد با اون جمله ا 

 بره.   یاش م

انجام   یخواستگار  یوخونواده اش خواستم تا قبل از عروس ثمیهمون بهبوهه کارا، م تو

 عروسشون بود.  هدفشون نشون کردن   شتریبشه رسما وب

جمله از تمومه وجودم بود. همه پخش کارتا   نیا  ده؟یچیدر هم پ یچقدر همه چ  ا،یخدا

رو بابا برده بود وچندتا   هیبق ی رو خودم ببرم. برا  نا یطرف ومادرم خواست کارت عموم ا  هی

  هیبود.   نایا  دیمونده بود که مامان خواست من انجامش بدم واز جمله اونا کارت مهش

اون روز    دیدونستم، مهش یعموم تنگ شده بود. نم  یدلم برا  دممروز سر کار نرفتم وخو

کنم. تو   رشیخواستم غافلگ یرفتم واز قبل تماس نگرفتم، چون م  یول   انه؟ی خونه است 

باورم   دم،ی رس یبغلش. وقت دمیپر یم کدفعهیو  شدمیم  میگوشه قا هی  شهیهم  اممیچه گب

بود که اون قدر شکسته شده بود؟! اون چند سال در  ثی اون چهره زن عمو حد شدینم

 کمرشو تا کرده بود.  دیمهش  یا یریگ
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  یبودمش ودقت نکرده بودم بهش ول ده یند یپر شد چند وقت بود درست حساب چشام

بهش  یوقت  یشگیهم یدوستش داشتم واونم با همون مهربون  یلیون شد. خدلم خ

آقا وبا   یکل دمتیجانم، چند وقته ند نی _سالم، پسرم شاه د یسالم دادم ومنو د

 گرفت.   یاز قبل. دلم برات تنگ شده بود وعموتم همش، سراغتو م  یتر شد  تیشخص

 تونم بگم شرمنده گرفتار بودم.  ی_فقط، م

سر   یتو هم که دار یداره. به سالمت نی هزار باال وپا گهید هینداره، پسرم. زندگ ی_اشکال

اشک تو چشاش حلقه زد وبه بهونه  ،یبرات خوشحالم. ول یلی. خیری گ یوسامون م

تا من   کاش ی. ادیرفته بود خر دیآوردن اتاق رو ترک کرد. عمو خونه نبود با مهش ییچا

 گذشت.  یاز ذهنم م  نایباز رو در رو نشم و... ا د یبا مهش کاشیاونجا بودم برنگردن، ا

موندکمک حالم باشه. بچه ام،    دیآورد گفت _امروز حال ندار بودم مهش ییعمو که چا زن

دونم چرا هر بار من   ی. نم ارهیداغون شد وبه روش نم یلیخ یبعد اون ازدواج لعنت 

  دادیدونستم؟هر بارم عذابم م یکه براش رقم خورده بود م یخودمو مقصر تموم اتفافات

به فنا رفته   یکه واسه زندگ یی واز حال خودشو غصه ها  زدی افکار. با بغض حرف م  نیا

سر درد دلم   دمتیدونم چرا تا د یبابا، ببخش نم ی گفت و_ا  یخوردن م یدخترشون م
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 دیکن یودرد دل م  دیدون یکه منو محرم م  نیاراحتت کردم؟ _نه زن عمو، همباز شد ون

 برام.  یبرام با ارزشه. _آره به خدا از همون اولم مثه پسر بود

  یا  گهی رو حساب د  دوارمیمادرانه بهت بکنم وام   حتینص هیخوام    یگرفت وم دستمو

  میخور وما چون گول خوردبا چشم باز قدم بردار وگول ظاهر آدما رو ن تی . تو زندگینزار

بهت  اط ی. _واسه احتشنی . _چشم، اما زن عمو همه که مثه هم نممیبد ضربه خورد 

  یپوست م وهی بود وتند تند برام م زی رو م وهیوم   ینیری. شدی گفتم. _ممنون که دلسوزم

 یلی_راستش، خ  ؟یمون یما م  شیناهار که پ یبرا  نیکرد. _شاه یتعارف م ینیریکند وش

و_انشاهلل، خوشبخت   دیآه کش هی. میرس یخدمت م ایگرفتارم انشاهلل سر فرصت با دن

دارم   رستد ث،ی _حد دی. عمو تا منو ددنیرس دمیعمو ومهش نی . تو همون حدیباش

  د،یعموش افتاده؟ مهش ادیپسر ما فراموشکار شده وچطور  نی اومده؟ ا  نیشاه نم؟یبیم

جان خوبه؟ _ممنون، دختر عمو   ایپسر عمو. دن یسالم داد وخوش، اومد  هی ری سر به ز 

منم برم اتاقم لباس عوض کنم  دیصحبت کن یتا شما کم  دیسالم داره خدمتت. _ببخش

من   دی که همش تو د یدی کرد. مهش یکرد ونگامم نم رخوردباهام ب یرسم یلی. خامیم

  یکارو م نی زنم بود ا گه،یحاال د  اکهیبه خاطر دن د یدونم شا  یانداخت. چه م  یخودشو م
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  ارمیرو دادم دست عمو و_بابا خواست خودم براتون ب یکارت عروس میکرد. تا نشست

 دوستتون دارم.   ی لیومن خ  دیا  ژهی و  ی چون شما مهمونا

شما   یدستبوس یچند وقت همه کارا در هم گره خورده بود وگرنه تند تند برا  نی خدا ا به

 م،ی ایتو ن ی. _چشم عمو جان، عروسدیا بزارم ی تخم چشا یاومدم. قدمتون رو رو  یم

 م؟ یبر  یک یعروس

گوشه نشست وعمو کارت رو نشونش داد واونم گفت   هیلباس عوض کرد واومد  دیمهش

. _ممنون  دیکن یکنار هم خوشبخت زندگ شهی مبارکتون باشه وهم ،ی_چه متن قشنگ

ام خوبه که  یلیکارو درسم. خ ر یدر گ یچیجان. دختر عمو شما چه خبر؟ _ه دیمهش

خودتو   دیبا  گهید یعمو. زندگ ر. _ممنون پسی کن شرفتیپ شهی. انشاهلل همیمشغول

ناراحت شدم.   یلیخ دمیشما رو شن انی جر ی. _وقتیوجا نزن یتا نباز  یکن  ریباهاش در گ

  یاز اونه. عمو م شتریتو ب اقتیموند. ل  یگل من بود که اگه باهاش م یدختر عمو  فیح

  وبحث ر نم یهم یکنه وبرا  یتلخ دخترش، دلشو خون م  یزندگ یآور ادی دونست هر بار 

 ادامه ندادم.   گهیافتاد ود  میعوض کرد ومنم دوزار

 

 صدو نوزدهم  پارت
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  دنیخواست با د یباشن. گرچه، دلم نم یرو دادم واصرار کردم که حتما تو عروس کارت

 ناراحت بشه. یذره ا  دی مهش  ا،یمن کنار دن

وباز چشاش پرشد.   ی_پسرم، خوشبخت بش  دویبوس مویشونیزن عمو پ یخداحافظ موقع

 بغض فرو خورده.  هیداشتم،   یکردم وحال بد  یباهاشون خداحافظ 

ا،  بگو ها. _ یدار یزیچ ،یکمک یتماس گرفت و_سالم، کاکا اگه کار ثم یراه برگشت م تو

بل بشو   ن یخوام اونم تو ا یکه کمک م  یمثالت. پس چ  یماه ب  یچه عجب، سالم به رو

  هی  ای. پاشو بستین داتیپس چرا پ ؟ی ستیخونواده ن نی پس کار ندارم؟ شما مگه داماد ا

ام که داشته باشم   ی_هر کار ؟ ی . کار که ندارناستیا  مومخونه ع  کی نزد دمیآدرس بهت م

 کنار. _دمت گرم، منتظرتم. زارمیواسه شما م

بامرام   ی لیاومد. خ  ثمیتا م  دیطول کش یربع هی تو همون پارک وتو فکر بودم،  نشستم

خانمم، هر    مایاز ش یو_کاکا، من که از قبل خواستگار  میجانانه همو بغل کرد دیبود. رس

پادر رکاب    یداد یندا م هی یداشت  یر کاره  دیبودم. خودت با هیداشته پا یزیچ یجا کار

  نیدارم. دست تنهام وبرادر ندارم که ا یدرهم وشلوغ یروزا یلیخ  ثمیحاضر بودم. _م

  یبه بابا بگم. _مگه داداشت مرده؟ هر کار شهیام روم نم  یروزا کنارم باشه. واسه هر کار

  هیچرا    ن،ی. شاهینگ یداشت یکار یونی لحظه ام مد  هیرو جفت چشام. از امروز  یدار
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.  امی االن از خونه عمو م م ش،شده نه کاکا؟ _راست   یزی کنم چ یحس م ؟ی هست یطور

 دمش ی_ها کاکا. دوباره د  یقبل ما که هست ان ی در جر دمی رو د دیاونجا مهش

خوره چرا من دامادش نشدم  با   یفهمم داره حسرت م یهنوز از ته نگاه زن عموم، م 

اش؟   یدی د  یخانم و چ دیکرد. _مهش یخوشبخت  یوبرام آرزو   دیبوس  موی شونیحال پ  نیا

. یحرفو بزن  نیهندستون کرده باز؟ _از تو توقع ندارم ا  ادی  لتی_آره _پس همونه، نکنه ف

  مون یپش  یوبعدشم که به قول خودت وقت یازش دار یاطرات_به بد که نگفتم، باالخره خ

که هربار   هیچ یدونم اون حس لعنت یبارها بهت گفتم، نم یبود. _نه ول ری که د یشد

 اش نابودشده.  یزندگ یبراش سوخته از وقت یلیسراغم. دلم خ  ادیم  نمشیبیم

  دیومج د ی. چند تا کارت مونده مال وحمیبکن یدار  یهرکار میبهش فکر نکن وبر  گهید 

تا حرف در   میکردمهمون دعوت ن  ادیدار باباست. ز  یستیرودر وا  یدوتا از دوستا  یکیو

کوتاه   ی ه ستیخوب ن یول  یدون یکالسن چه خبر. _کاکا، خودت م یوبگن ب ارنین

تمومن وفقط   یوپدرش همه چ ایبگم، دن ی. _چیجمعش کن یتون  یها. بعدا نم یا یم

  شیپ میبر  ایامون رو پر مشکل کرده. _ولش کن، ب  یزندگ زیما به قول عز  یفاصله طبقات

اونجا   ادیب دمیوح  میبگ نایا  دیخونه مج م یحال وهوامون عوض بشه. _بر کمی بچه ها 
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رفتن   م دوسه روز تنهاست مادرشو خانمش باه دیگفت مج یمادرم م  میکارتاشونو بد

 .میتر راحت  میمشهد. _چه بهتر تنها باش

خبر   دمیبه وح میوازش خواست  ششیپ میبر م یوهماهنگ کرد  میتماس گرفت   دیمج با

چون سر زده   میبرد  دمیخر  ینیری وش وهی م کمیوسرراه   میخوشحال شد. رفت یلیبده. خ

 دیطول نکش ادیز  میوراه افتاد میسوار شد  ی. تاکسمیبر یبد بود دست خال میرفت یم

 قیباز درو بازکرد و_به به رف یوبا رو  میزد و. زنگمیدید  دیوخودمون رو دم در خونه مج

به   دیدونم، حق دار یشده. _م کتریباما کوچ اتیاومده، دن ایدن یاز وقت  ی ستین ب،یغا

چه  نی بود _ا یهمه چ د؟یدیداخل. _چرا زحمت کش میخدا گرفتارم. تعارف کرد ورفت

  ش یناهارو پ مروز . _دستتون درد نکنه، ا مینباش یدست خال  میگفت میسرزده اومد  ه؟یحرف

از رفتن   ی_خبر   میبر دیناهار حاضر کردم. _نه با دیکنسل کن دیدار یها. هر برنامه ا میهم

که  ثممی. ممیحاضر کردم زغال مغالم دار  عیمن مواد جوجه رو سر  د ی. تا زنگ زدستین

  ینگاه بهش کردم که بد آخه. اشاره داد ب هی. میمون  یم  یشکمو _باشه حاال که اصرار دار

ت _اوه، اون باال ماال ها هم  کارتو دادم گف یووقت  دیپرس ایشم. از رابطمون با دن الیخ

  ری_منم در گم؟ یبپوش یدارا ما چ هیاون بچه ما  شی پ گهیهست که تاالرتون. سخت شد د 

گفتم   ه؟ی و_خبر   دیخند دیخرم. مج یروزا کت شلوار الزمم وم نیاما اول تا آخر ا  نمیهم
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  هی. میهم افتاد  گهید یعروس هیبشه. _ا، مبارکه. پس   دومادمونشده که آقا  ی_قرارجد

  زیم ی رو رو وانی هر دو ل  میقلپ که خورد هی درست کرده بود وآورد   پویشربت آب ز 

قلپ    هی.  میخور یبخور ماهم م ؟یخور ی_خودت چرا نم دیخور  ی_چرا نم میگذاشت

. _آخه فاجعه تر از  ختمینمک ر ی اشتباه زمیرفت شکر بر ادمیخواهر   ،یوا   یخورد و_ا 

دقت به   نقدریواسه جوجه هم ا   ؟اگهیختیر یام اشتباه  یا  گهید  زینمک ها ،نکنه چ

تو روحتون، فقط   ی خوام جوون مرگ بشم. _ ا ی. نممیما رفع زحمت کن  یخرج داد

زنگ در اومد   یوهمون موقع صدا   میدی. هرسه بلند، بلند خنددایگاف از آدم  هیدنبال 

که مثال   یی کرد تو ظرفشو  یما رو خال  یهاشربت   عی در باز کنه سر کهن یبود. قبل ا دیووح

چند تا    زریواز تو فر   دیز یکنم بر یگفت _بچه تا من درو باز م دمیوح یوبرا  م یما خورد

شربت که    دیوح یببره. اون رفت وما هم برا  یضی ف هیاونم  وانشیتو ل د یبنداز  خی قالب  

گفت   د یوخوش وبش وچه عجب و..... مج ومدا  یعاد یلی. خمینه زهر مار آماده کرد 

 شربت بخوره تازه اومده.  هی   دیبزار اد،ی _حرف ز 

 

 ست یصدوب پارت
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  میبهم کرد  ینگاه هیبرداشت   وانی از خنده وتا اومد ل  میشدی منفجر م  میداشت ماهمه

بود؟ شربت   یچه مزخرف نی . _ا وردیال مقلپ خورد وداشت با هی. می بود دنیومنتظر ترک

گفت _تازه، ناهارم   ثمیوم  مید یسنگ نمک؟ زبونم از پوست دراومد. همه خند  ایبود 

بود   نی که شربتش بود، ا ن ی. ا ستمیده. _من که نیجان تدارک جوجه د د ی. مجمیدعوت

بهتون   د یخورد  یناهار رو چار چنگول یگفت _باشه، وقت د یبه حال جوجه اش. مج یوا 

ما   دی حرف از دهن وح نی انگشت. با گفتن ا یترسم معلول بشم وبمونم ب یگم. _م یم

آورد   وهی . رفت مومدیپشت هم سوژه واسه خنده در م یجور ن یبخند وهم یحاال نخند ک

 گهید. دیاز شورش بدر نکن گهی گفت _بچه ها بسه د ثمی. منی بشوره ببره پا د،یو_بخور 

  یکه نظر همه رو جلب م یز یچ نیواول  میوبهشون کارتاشونو داد می بحث رو عوض کرد

طبع شاعرانه   یلیبه قب قبم انداختم و_کار خانممه، خ یکرد متن کارت بود. منم باد

. _حاال خبر خوش، از شب دنیخند زیبه هم کردن وهر سه ر  ینگاه هیداره. اونا 

  ی. باالخره همون طور که من برا یتا آخر شب عروس دیحنابندون درخدمت بنده هست

گفتم   ی. البته، اصال توقع ندارم ولدی در بر دیتون یشما ازجون ودل کار کردم شماهاهم نم 

  یچش وچالمون. اونوقت، م  تو  یو_کاکا، خب حرفتو کرد دیخند ثمی . مدیباش انیدر جر

 ! ؟ی وقع ندارت یگ
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. میزنیاونوقت باهم حرفم م   اطیتو ح میکن فی منقلو رد   میبر دیگفت _پاش دیمج بعد

  ینمک، ترش، پر از زردچوبه که از بوش چشا ی.. بیچه جوجه ا نهیروز بد نب یچشم، کس

  دیبر یگفت یم  دیتند تند وخالصه مزخرفتر از شربتش. گفتم _مج ومدیآدم، ازش اشک م

خودش   ؟ی ریگ یم  رادی که ا گهیچشه د  نیا  نی_شاه  میدیدی م بیکه کمتر آس نیماش ریز 

  ،یمزه نکرده بود وتا مزه کرد از خجالت سرخ شد. _پسر جان، جوجه درست نکرد 

اش واسه  ی_ا، مگه زرد   ؟یختیزعفرون چرا اونهمه زردچوبه ر ی ام؟ به جا   ینخورد

 قهیسل   نیخانمت با اگفت _خوش به حال  د یوح  موی دیهمه خند  ست؟یزردچوبه ن

وقت غذاها    هیاگه  یش یومتوجه نم  یخور یبزاره جلوت م یات تو غذاها هر چ حسو

. گفتم _بنده خدا اومد ثواب کنه،  میدستش انداخت یلیخ گه،یخرابم شد.. دلم سوخت د

آدم   کالیگفت _آ، بار دی امو بدم. وح  یکارت عروس ینیریمنه که ش فهی کباب شد. اصال وظ

  ریبا ماست موس  ریاعال بگ دهیکوب  خیچند س ابونیخسر  یفهم. بپر، بپر از کباب زیچ

رو   نهایفعال ا ستین یجناب حاکم؟ _نه، امر ی. _اوامریونون سنگک ودوغ سنت  حونیور

دور هم چقدر   یاز من گرفتن. ول  یناهار اساس هی. اونروز  ستیتا بعد. _رو که ن دیکن هیته

  میچشمشون افتاد. باز زد ز جوجه ام ا گهیمحل، د یربه ها گ چارهیگفت _ب ثمی. مدیچسب

اگه شربت وغذا خوب بودکه    د؟یشاد شد نقدریبد ا  ا،یبل گرفت و_ب دیخنده ومج ریز 
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شما فرد   تیهمه درا   نیگفت _تشکر، تشکر بابت ا دیگذشت. وح  یخوش نم نهمهیا

 . ادیجمع. نه واقعا روت ز  ختهیوفره دیمف

خوش گذشت وساعت از دستمون در رفته بود.   ی غروب شده بود وبا بچه ها کل کی نزد

 .شهیم ر ی خونه داره د میگفتم، پاشو بر ثمیبه م

وتا دوروز   ی به زحمت افتاد یگفت _کل  یبا مسخره گ دمی ووح میتشکر کرد   یکل دیمج از 

 یگرم کلدمتم  ادیکردم، بغل رو بده ب ی. بعد _شوخیجمع کن ،یرو که زد  ییگندا دیبا

خوش گذشت. دم شمام گرم آقا دوماد بابت ناهار ممنون. _نوش، جونتون. ما 

 یساکت بود وم  ثمیسر کوچمون م  از وبرگشتم سمت خونه ما.  م یکرد یخداحافظ

. گفت _به خونواده  نهیرو بب مایخونه ش ادیبامن ب ع یتعارف تا سر  هیدونستم منتظر  

خونه زشته،  میبر ایب ؟ی برم خونمون. _کجا بر گهیخانم سالم برسون. من د مایوش

  ادی. _خوشم ممیها، بر  یگ  ی. _راست میسالم نداده رفت  یدر اومد  یبفهمن تا جلو 

 .یهست  یتعارف یلیخ

خانم  هی جان، حور  ثمیخانم _سالم م هی_مامان اومد جلو در و_سالم هان  میدیرس یوقت

نشسته بود وبا بفرما   ییرای م دارن خدمتتون. بابا هم تو پذخوبه؟ بابا چطورن؟ _سال 

 دی. سالم داد و_سالم منصور خان، ببخشییرا ی با من اومد تو پذ  ثممیگفتن مامان م
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کنم.  یعرض ادب هیرفتم گفتم  ی وداشتم م میکرد کارت پخش  نیمزاحم شدم. با شاه 

 دیبفهمه اومده شن مایتا ش زدی که از قصد بلند حرف م ثمویم  یباال بود تا صدا مایش

  رهنشی. گوشه پدیخانم _سالم خوش، اومد  مای بلند شد و_سالم ش ثمیوم  نی اومد پا

  ینگاه م ثمیبه م یمکیکه داره قا دمیرفت تو آشپزخونه ود مای. شنهیآروم، که بش دمیکش

مامان گفت کارتا تموم   از من کم رو تر بودن.  ش ی خواستن. خدا  یم یلیکنه. همو خ

 شد؟ _بله مامان جان. _خدارو شکر. 

  ینامزد  هیشما  ن،یشاه یوقرار شد تا قبل از عروس   میمادر، با مادرت صحبت کرد ثمیم

خونده بشه.  تی محرم غه یس هیو  دیومحرم هم بش دیاگر خدا بخواد بکن  یمختصر

. _هر طور شما  میکن یکه ما تورو به عنوان دامادمون معرف یمناسب تی موقع یاونجور

. در گوشش گفتم _خوشم اومد  ی. _زنده باشرمهماهم محت یبرا  دیریگ  یم  میبزرگترا تصم

 .یاز پشت بست ینیریخودش یدست منو برا 

 

 ک ی و  ستیصدوب پارت

گفتم   را ی اخت ی. باریچند تا شربت خنک ب مایرو صدا زد و_ش مایبابا ش قهیچند دق بعد

چت شده؟ تو که عاشق شربت    نی_شربت، نه تو رو خدا. بابا، با تعجب گفت _ا، شاه
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شربت حالمون بهم   یمدت از هرچ هیکرد که تا   یکار  دیباز آقا مج ی!_بله، بودم ول یبود

. با  دیخند  یم  ثممیکردم وم فی واون شربت مزخرف رو تعر  دیخونه مج انیباشه. جر

  یسنگ تموم گذاشته واسه بچه ها  دیومامان گفت _پس مج دن یخنده ما اونا هم خند

ما سرخ شد ومعلوم بود قند تو دلش آب شده که مامان از   یبچه ها   دن،یاز شن  ثمیما. م

 دونه اونو.  یخودش م  ی حاال جزو بچه ها

ردن. آدم ک  یبهم عاشقانه نگاه م ثمیجان دل، که خواهرم عاشق شده بودو با م یا

 . شهی عشقش تنگ م یدلش برا  نهیبی خودش م طی رو با شرا ی عاشقم، هر جا کس

  نیبود و_سالم شاه ایکه به دلم راه داشت باهام تماس گرفت. دن یموقع، دل  همون

_آره،   د؟ی از طرف خودتون کارت پخش کرد ی_سالم، شما چ د؟یجان، کارتا رو پخش کرد 

دوباره   می ر  یکه غصه نداره م نیقلم انداخته بود. _ا  ومامان از   میاما دوتا کارت کم آورد

 راحت شد.   المی. _آخيش، خدمیشرکت بهت م  ارمیرم می گ ی. اصال خودم ممیر یگ یم

انشاهلل؟   ریخ ،ی. _چیاریخبر بهت بدم بال در ب هی خوام  یحرفا رو ولش کن. م  نیا  حاال

گرفته امشب شام دعوتت کنه اونم به اصرار خودش   میام. مامان تصم یری_چه خ

  دهیم نامیمدام داره پزت رو به خاله ا  گهید یخبر ندار ،یمنو گفته؟! _پس چ  ی_مطمئن

خوب خودت و تو دلش   ک،ی کنه. تبر یم  فیز تو تعریاز همه چ  رهیچپ م  ره،یوراست م
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تو دلبرو    شهیجا شد وگرنه من هم شهیتو دلش م  ری. _مادرزن جان بنده د یجا کرد 

صلح    نیدرصد فکر کن بعد ا ه ی_تو   گه؟ی د یا یکرد. م فیازت تعر  شهی هستم. _اصال، نم

 جمعش کن.   ایب  ام؟اونوقتیمادرت با من، ن  ینامه درون

  دمیوساکت بود پرس  دیشن  ثممیخوشحال شدن. م یلیومامان متوجه شدن وخ بابا

کاره ام؟ برو   ی_نه کاکا، من چ  ؟یندار یشیفرما  ،یزی چ ،یخان شما نظر ثمی_داداش، م

خواست   یدلم م داشتی بر م تی مظلوم پ یتر  یخوش بگذره.آخ اون ول وله وقت

ات رو دوست دارم که به کار  سته یاخالق شا  نی. بابا گفت _احسنت، همواری بکوبونم تو د

در  ییوقت ازش، صدا  چی براش که اصال ه رمی . _آره، بابا بمیوآروم  یندار یکار یکس

  یزی_چ  دیلب گفتم، جون خودش. بابا پرس ریواز اون نه. وز  ادیصدا درم واریاز د .ادینم

دم خونمون پارک کرده بود.   انهی کردم که اسبشو موز  ثمینگاه به م هی_نه بابا جان.  ؟یگفت

که مخ مالج واسه من   ی. اون دادینشون م یسوار کار آروم ودوست داشتن هیخودشم 

. بابا راجع  دادینظر م کیکوچ ی زایسر چ یوحت  زدی حرف م  یاز بس سر هر چ زاشت ینم

  ی. ولدن یالزم رو انجام م ی جان، خانما هماهنگ ثمیگفت _م  شونی خواستگار هیبه قض

تو گلوش که   دیآب دهنش از استرس پر  ثمیوچه... که م  رهیازدواج سر بگ نیپسرم چه ا 

  یام وقت گهی بار د هیورفت براش آب آورد.   بلند شد ماینرسه. ش مایدرصدم به ش هینکنه 
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  یاتفاق افتاد. آب که نبود شفا بود ونم نیاحتمال داره قسمت هم نباشن هم دیشن

 براش آورد.  یکه با نگران مای اون آب رو بخوره. اونم از دست ش یدونست چطور

ومن از   میندار  یاد یتوقع ز  یکه آروم شدبابا ادامه داد، ما از تو اگر دامادمون بش یکم

رو   یکه به پدرو مادرت دار یخوام. ادب واحترام   یونون حالل م یام مردونگ  ندهیداماد آ 

 من.   دیثروته از د نیباطن پاک بزرگتر  یرو گفتم بدون  نایپسندم. همه ا یم یلیخ

نگاه   هی جمعش کرد. مامان   شهیاز االن نم  نویا  یگ  یرو م نایبابا ا  گه، ید  یچی_ه گفتم

کنه مادر. رو کردم   یم یجانم شوخ  ثمیبهم کرد وطبق معمول لبش رو گاز گرفت. _م

. مامان گفت  دمیمامان مرسده جون وخند  یبخرم برا  یچ نمیبهشون و_برم بگردم بب

  یعمر زحمت همون دختر  هیچون باالخره  یبزار راماحت  شونمیبه اندازه من به ا دی_با

 . دهیرو کش یزنی بال، بال م دنشید یبرا  یرو که االن تو دار

خوام تو    یباز شده به روم نم شیبخرم بهتر؟ حاال که در رحمت و بنده نواز  ی_مامان، چ

وگرون    کی ش ییکردم. مرسده خانم به کادوها حتت یذوقش بخوره. _بچه جان االن نص

  ن یاز ا یکه بتون یستین یطی دونم تو در شرا  یعالقه داره واالنم م ادی ه ز معلومه ک  متیق

همه   نی که ا یاون مرد بزرگم نخر یکادو برا  زشتهواونوقت  ی دست کادوها بخر

است مخصوصا   هیهد  نیمن گل، گل بهتر  دهیکرد ودستتون رو گرفت. به عق  تتونیحما 
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قبل مامان   یسر  نی.باز عیدی نخر یزیتک تکشون چ یکه برا  شهیخانما و زشتم نم یبرا 

 گل بود. شنهادشیپ

 

 ودو  ستیصدوب پارت

وبه   کی دسته گل ش هیوآماده بشه  یاالن بلند شو برو تا قبل رفتن سفارش بد  نیهم

 قول خودشون باکالس.

  ؟ی تا گل فروش  ییای تو هم با من ب شهیگفتم، م ثم یتمومم. به م ی_ممنون مادر همه چ

تو اتاق من تا موذب نباشه.   میرفت کمیخونواده شما.  یوقتم آزاد برا  شهیمن هم

 یاونجا م  مایبود که عشق ش یعیچتر بازا نبود،طب ن یبچه پرو نبود واز ا شی خدا

 کشوندش. 

 پاشو بزاره خونمون.  زاشتمیاخالقش رو دوست داشتم واگه پرو بود که نم  نیا

 ایرو که دن یوعطر  دمیلباسمو پوش  نیکتریدادم وش یحال هیگرفتم وموهامو   یدوش هی

  می. زودتر برمیلذت ببر  یوآزاد  یلحظات مجرد  نیاز ا   ایب ثمیدوست داشت زدم _ م

 . میبزن یچرخ هیو  رونیب
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کننه، اگه آدم   یم یدارن زندگ یکه زور ییوبند شدن واسه کسا   ریگفت _درگ ثمیم

اون باشه. _خوبه، خوبه شعر نگو.   تو زندونم با یعشقشو داشته باشه دوست داره حت

. گهی د یصفا   هیصفا داره وبا دوستات   هیرسه. با همسر گشتن  ینم یبه مجرد  یچیه

 م.یبر  ینسرود وانید هی بسه تا  میپاشو بر 

چاپ کنن وبعد گل سفارش   گهیاول از رو کارتا سفارش بدم دوتا د میبر  ای وگفتم _ب میرفت

 تو رگ. میفالوده جانانه بزن یبستن هیو  میبد

دستت درد   دیگفت _چه چسب  مو یفالوده خورد   یبستن میورفت میکم کارا رو انجام داد کم

  یچ هیتونست به قول خودت  یشد بدون عشقش که آدم نم ینکنه کاکا. _چ

رو   یخوب یزندگ  یآدم با همسرش وقت یگ  یکردم، راست م یبخوره؟ساکت شد و_شوخ

 . شهاز همه کس دوست داره باهاش با شتریداشته باشه ب

ام. اون رفت خونشون   یخونگرم جنوب هیبامرام وپا  قیبا رف میدیچرخ  یکل ثمیبا م اونروز 

پا کردم واز   امویبازو کفش مهمون دمی به سر وروم کش یدست هیومنم برگشتم خونه و

 کردم. یخداحافظ  نایمامان ا 
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راه   زمیتماس گرفتم _سالم، عز  ایآژانس شدم با دن نیوسوار ماش  رون یدر که زدم ب از 

اون سمت    شهیگرفتم ورفتم. هم ل ی. بعد سرراه دسته گل رو تحو  م یمنتظر  ای افتادم _ب

 باز بشه. عی ها سرکردم راه  یداشت  ودعا، دعا م یبد  کی تراف

ورفتم  نکردم ودر وکه زدم خدمتکار درو باز کرد   ریوخدا رو شکر د  دمیبود رس یبیهر ترت به

کن با   ی. سعشهیو_پسرم مرسده داره باهات جور م شمیداخل. پدرش دم در اومد پ

 وبفرما، بفرما.   دیجلو _چشم. خند  یفرمون بر نیهم

در بود و_سالم، مادرجون ودسته گل رو دادم بهش  یدر که رفتم داخل مادرش جلو  از 

خوشحال   ی کل نهیگال رو بب ایدن  ید یزحمت کش یوخدمت شما. _سالم، پسرم خوش اومد

من؟!   یذوق کرد و_برا  یشماست. کل یگال برا  نیا  یجان که خودش گل، ول ای. _دنشهیم

  دی ایگال رو ب نیرو صدا کرد _گوهر خانم لطفا ا   ر_بله، شما. _دستت درد نکنه وخدمتکا

. یبش ییرا ی پذ یمادر جان خسته ا  ن،یمناسب. _چشم خانم. بش ی جا  هی  دیبزار دیببر

فرمون، دست فرمونتم   نیخنده اش گرفته بود ودر گوشم گفت _گفتم هم یعزت  یآقا

  تیوجذاب  یکیهم اومد با همون ش  ایدن می. تا نشستیریم یدار یخوبه تخته گاز گرفت 

  دنید یبرا   یول  یلیبود نه؟ _خ کی ونشست کنارم و_تراف  می. اومد دست داد یشگیهم

 شما ارزششو داشت. 
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دونستم وچند   یرو نم اشونیبود طبق عادت پولدارا. اسم بعض زیسر م  ییها وهیم چه

 قه ی داشتم چون، طر  یناشناس برم ی ها  وهیاز م دیآوردن ونبا  یمدل شربت رنگ

آشنا   وهی م هی. چشم چرخوندم و شدیم  یدونستم وتا آخر عمر گاف بد یمصرفشونو نم

بردارم. مادرش گفت  رو  زیاون موز عز  دنراحت شد که ،تعارف کر  المیکه موز بود.خ دمید

تموم شده   بایخوبه مادر جان.باباش گفت _کارا تقر  یجان، چه خبرا؟ _همه چ نی_شاه

به طور   م ینیها رو بچ لهیوو س  دیوشعمدون رو ببره تو خونه جد نهی خواد آ یومرسده م

رو که   ی جهاز  کهیما چند تا ت  لی رسم شما چطوره؟ _واهلل، تو فام میدون  ینم یکامل. ول

جا که خونه دختر، با جمع شدن چند تا از   هی رو با جهاز دختر همه رو از   ده یپسر خر 

.  مرسده خانم گفت _البته، هر جا  ننیچ  یوم برن یوبزن وبکوب کردن م ل یفام یخانما 

  دهیچ  لی وبا چندتا کارگر وسا میکن ینم یشلوغ کار ادیز  لی دارن وما تو فام یرسم هی

. حاال من  هی خونه عروس وداماد چطور  ننیبی مثه پدرومادر م کی د نز یها وخونواده  شهیم

  هیباز  ی. تو دلم گفتم وام یرس یم یمیتصم ه یوبه   رمیگ  یخودم باهاشون تماس م

  گهیود  شد یداشت بهتر م یلی. خزارمیم  انیتازه. _چشم من خونواده رو در جر یماجرا 

 ننداخت.  کهیم  کهیاونشب ت
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  دیتون یم  دی کن وتا شام مونده اگه دوست دار  ییرایپذ  نیو_مادر از شاه  ایبه دن روکرد

  ایباز با دن  دمیکش  یتر. خجالت ماونطور راحت  نی . شاهدیتو اتاقت وبا هم تنها باش دیبر

. پدرش گفت _از میدستمو گرفت و_پاشو بر یعاد یلیخ ایاونا و دن ی برم تو اتاقش جلو 

تاق ودرو بست و راحت باش واون نشست لبه تخت  تو ا  می. رفتادیخوشم م یلیادبت خ

شناختم   ی جنبه ام رو م ی. خود بنیکنارم بش نجایا  ای مبل روبه روش وگفت _ب یومن رو 

  شهیم یعنی  ا،ی. رفتم نشستم کنارش وسرمو رو شونه اش گذاشتم و_دندادمی وا، م  عی وسر

که   یحرفو عشقم؟ پس چ نیا  یرسپ ی_چند بار م م؟ یجور با هم بمون نیتا آخر عمر هم

 بشم وبلند شدم وهمون طور که کیبهش نزد  شتری. کم کم، دلم خواست بشهیم

 نشسته بود، نشستم رو زانو روبه روش و  اون

 

 وسه ستیصدوب پارت

محکم دستاش تو دستام   دمی بوس شویشونیاول پ کتر،یزدم باز تو چشاش ورفتم نزد  زل

شام حاضر. هر دو از  دی ایجان، مادر ب نیشاه ،ایبود. ..... بعد مادرش صدامون کرد _دن

  یعاد  میکرد یمامان جان. منم خودمو مرتب کردم وسع میو_اومد   میدیاون حس پر 
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  میستینگران ن یتو هر حالت  گهیاز چند روز د جانم، ی . دم در اتاق بهش گفتم _امیباش

 .دینگام کردو خند  بینگاه دلفر  هیصدامون کنه. با  یکس

  یزیمادرش زحمت چ هیبودن. البته مثه مامان هان دهیچ یزیشام وچه م زی سر م میرفت

 بود ودست صاحب رستوران وآشپزش درد نکنه. دهیرو نکش

 یلیخ د،یو...... گفتم _خجالت زده ام کرد  ییا یتالی ا ی خرچنگ، چند مدل غذا  ،یماه گو،یم

 انت باشه. . پدرش رو کرد بهم و_قابلت رو نداره پسرم نوش ج دیدیزحمت کش

  زی بر ؟ید یگفت _چرا کم کش  یعزت  یبرداشتم وآقا نشویودورچ گویم  یوکم م یکرد شروع

بود که   ادی مختلف اونقدر ز  یها  یدنینکن. _چشم آقاجون. نوش یستی باباجان، رو در وا

خرج کرده   یماه حقوقم با پورسانت واضافه کار ه یدونستم کدومو بخورم؟به اندازه  ینم

کردم که اگه اونا   یفکر م نیبه ا یوقت شد یزهرمارم م قمهل  هیخوردم    یلقمه م  هیبودن. 

تو خودمم  دید ای. دنشهی خونمون که کارم زارم ان یدوبارم شام وناهارب یحداقل ماه

ام   یگفتم فکر عروس یگفتم؟ الک یم ی. چیانگار تو خودت  ؟یساکت نی شاه ه،ی_چ دیپرس

 بره.  شی که کارا خوب پ

.  دیریرفت وساده بگ شیهمه کارا همون جور که تا حاال پ  شهیگفت _درست م مادرش 

. دمار از روزگار ما با متلکاش در آورد. اونقدر  دیری گفت ساده بگ یام م ی که، چه کس یوا 
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ما    یدیگه، د یراست م زمیدونه. پدرش به تمسخر گفت _مرسده عز  یسوختم که خدا م

  ی زای. چم ینکرد  یما که توقع ،یو_عزت  دیورچ یلب  رش. مادمیرو ساده گرفت یهم همه چ

 دونم. ی م زم،یدونم عز  ی. _ممیرو طلب کرد  هی وپا افتاده اول شیپ

مادر جون کارتا تا    یعوض کردم. _راست شدوحرفوی م  دهیکش  کیبار  یکار به جاها  داشت

  ادمی مهمم رو   یآماده است براتون سفارش دادم. _ممنون، دوتا از دوستا گهیدو روز د

دوست مشترکمون گفته بود  کای نبود ال ادمی رفته بود بگم. البته خارج از کشور بودن و

کردم   یرسه.من فکر م یحداکثر بدستتون م گهیبرگشتن. _به هر حال تا دو روز د  یمدت

 رو جا انداخته.  لی فام

وباال   می . غذا رو خوردزینر گهیو_بسه، دستت درد نکنه د  دیغذا کش یباز برام کم ایدن

 شد، پر شد.  یتا خال ز یفاصله دسر رو آوردن. باز م

دونم   ی. _مختیظرفمو برداشت واز همش برام ر  ایدنباقلوا.....  ،یکارامل، ژله، بستن کرم

_بخور از هر   یختیر یلیخ  ای. _دندمیخودم برات کش ،یدار یستی بار اول وتو رودر وا

 . ی. شامم که درست نخورد ختمیکدوم کم کم ر 

خوام به تو دامادم   یبود. _منم م دهیکادو برام خر هیکرد و  رم یشام مادرش غافلگ بعد

 بدم.  ییپاگشا
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 .دمیم  تیدادن، منم به شما اهم تی طور که خونواده شما به دختر من اهم نهمو 

 .دی دی_توقع نداشتم، مادرجان زحمت کش

  میکرد یوپدرش بهم نگاه م ایتا کادوت رو بدم بهت. با تعجب منو دن  ایشد_با من ب بلند

ام دنبالمون اومدن.در اصل پدر    یعزت یوآقا  ایو دن   نگیومنو با خودش کشوند تو پار ک

 . میکرد  یصداش م   یعزت یاش آقا  یلیبودن فام  یبود وبه خاطر طوالن ی جالل یعزت ایدن

کردم واقعا،   یفکرشو نم یزده بودم ول  ییحدسا   هی نگیبه پارک می دیورس میرفت یوقت

 داشته باشه. تی واقع

 

 وچهار  ست ی وب صد

بزن  رشو یتو دستم بود _دزدگ چیوسوبهم داد. مات ومبهوت مونده بودم   چیسو هی

خود   ی!بله، برا ست؟ین ادیمن، ز   یپاگشا  ی! بران؟یتو. _ماش یکدوم کادو  یشیمتوجه م

 طرف واون طرف شهر بره.  نی وآژانس ا یخط نی شماست ودوست ندارم دامادم با ماش

دونم، چون   یداشت. _م تی در فکرش بودم واول خونه اولو  یول دی دیزحمت کش ی_کل

کردم   ی. باهاش روبوسیکادو رو داشت  نیا  اقتیبه نظرم ل دمیخونه د  دیخر  یتالشتو برا 
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  یبغلم ومنم جلو دیپر ایو خودش حلقه زده بود و دن  ایپدر دن یواشک شوق تو چشا

 یباشه _مبارکمون باشه ما هر چ مبارکتعشقم  ن،ی و_شاه دمیکش  یاونا خجالت م

 مال همه.  میدار

بتونم   دوارمیبراتون خوشحالم بابا. _ام یلیکردم ومحکم بغلم کرد _خ یپدرشم روبوس با

  یاست برا   هیهد  نیبزرگتر دیداشته باش  یخوب یمحبتاتونو جبران کنم. _شما باهم زندگ 

که  یشگاه یبه نما ایزدن سند ب یکردم وفردا برا  نویماش  یما. مادرش گفت _همه کارا 

 . دمیآدرسشو م

پاشون   ری ز  یکیدارا هر کدوم   هیوشش که اون زمان بچه ما  ستی پژو دو  ینیماش هچ

 بود.

واقعا مال من بود؟!    نیوهنگ کرده بودم که اون ماش میداشت دیوپرا  کان یتا قبل اون پ ما

  دن؟ینشون م یچه عکس العمل  ننیخونواده ام کادومو بب یبودم وقت نیتو فکر ا 

شما    یبرا  نی ماش  نیبا خودت ببرش _ببرمش؟ _پسرم، مگه ا یمادر رفتن   ن،ی_شاه

باال بود    متشیسندش گفتم _اونم که فردا حله. از نظر من وامثال من ق ی_برا  ست؟ین

 نداشت.  یاونا فشار  یبرا  یول
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که   شدمیبچه ها داشتم ذوق مرگ م نیوع می باز نشست یباال وکم میاومد نگیپارک از 

 . خودم نیپشت فرمون، ماش نمیبش

دلش شور    هیوقته مامان هان ر ی من رفع زحمت کنم؟ د دی_اگه اجازه بد   میکه نشست یکم

 برسم. ری د زنهیم

. در ضمن امشب فقط خودت رو دعوت  رمیگ ی_باشه مادر جان. با مادرت فردا تماس م 

. من رکم وسر راست حرفمو  نمیخودت رو بب  یخواستم آداب ومعاشرت تک یکردم چون م

مدل اخالق داره ودر    هیهر کس  ه؟یچه حرف نی اخالقمه _ا ن یا  یاشه ولبد ب دی . شازنمیم

 خود محترمه.  یجا

خودشونو با صراحت   یدرون  تیرک بودن خوبه چون آدما ن ییجاها   هیحق نگذشته،  از 

 کنن.  یم  انیب

معاشرت    شتریکنم وبا هم ب  یمناسب خونواده رو هم دعوت م تیموقع  هی_انشاهلل، در  

  میشد یازش مثه ما برخورد کنه وناراحتم نم  می. من وخونواده امم توقع نداشت میکن یم

.شب  میبود یجداگانه از زندگ دگاه یکه چرا اونا رو دعوت نکرد. دو طبقه متفاوت با دو د

خواست شب رو بمونم ومنم   یدلش م ای. دندیچسب بهم یبود واون کادو کل یخوب
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 ششیپ یوبدون نگران  شهیهم یمونده بود برا رفتم. کم  یم  دیبا شدی نم یطور ول نیهم

 باشم.

 

 وپنج ستیصدوب پارت

بار   یوبرا م یرفت نگیکنم. باهم به پارک یبه پدر مادرش کردمو _پس، من رفع زحمت م رو

خوشحال بودم، مخصوصا که اون کادو رو از دستان   یلیخودم شدم. خ ن یاول سوار ماش

کرد وبا   نیسرشو تو ماش  ایکردم و دن  یمادرزن جان گرفته بودم. باهاشون خداحافظ

بنده   ریبه مس  رتونی اگه مس د،یگفت_آقا ببخش زد ی که تو چشاش حلقه م یلبخند وشوق

 یک دیار نشو_چشم، شما سو  دنیومادر پدرش خند دیما رو هم سوار کن  یخورد هرزگاه

جان به سالمت انشاهلل چرخش برات بچرخه   نی سوار بشه بانو؟ پدرش گفت _برو شاه

 ._ممنونم هم از شما وهم از مادرجون.  یوبهترشو بخر

 کردم.  یفکر م یاساس ینی ر یش هیتو راه برگشت به دادن   همش
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ن  رو برداشت _سالم، سالم، ماما  یباهاشون تماس گرفتم ومامان گوش ر یتو مس همون

_نه اگه   ست؟یوقت ن  ری! درون؟ی. _برونیب می دنبالتون بر  امی دارم م دیجان حاضر باش

 . دیچطور حاضر بش دیدون ینم یاز خوشحال رونی ب میری م م یچرا دار دیبدون

  یدونم چه خبر ول ی. _باشه مادر، نممیاومدم معطل نش  دتایحاضر باش  عی سر مامان،

. زده بودم بغل موقع حرف زدن که تصادف  گهید ی اصرار دار نهمهیمهمه که ا  یلیخ نیقی

گرفتم وتو کالسا   ادی  دادیم  ادی یکه بهم رانندگ یموقع اریمه  ییکه از دا یدرس نینکنم. اول

 به فنا ندم. نویماش یذهنم شده بود تا اول کار  ملکهگوشزدش   نیا  شهیهم هم

در خونه وزنگ رو فشار دادم وبابا پشت در بود و_پسر جان چه خبرته؟! محله رو   دمیرس

  فیق ن یومن که ژست گرفته بودم وکنار ماش ن یرو سرت. تا چشمش به ماش یگذاشت

سربه سرم نزار مال   ن ی_متعلق به پدر گلم _شاه ه؟ یک نیماش  نی_ا  دی افتاد، پرس ومدم یم

کرد و داد    رمی پاگشامه که مرسده خانم غافلگ یدوشه کای_مال خودمون. باورتون نم ه؟یک

 وباباشم خبر نداشتن اصال.  ایبهم و دن

مامان    میزد ی حرف م میطور که ما داشت نی! همیی_احسنت به مرسده خانم. چه کادو 

مادر من، هماهنگ    گهید نیو_هم دنیدم در وهمون سوالو اونام پرس  دنیهم رس  مایوش

 .گهید نهی ا  دیپرس یسوال نم
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 نی بابا تعجب کردن در ع نیپاگشامه اونام، همون طور ع یکه گفتم کادو بهشون

رو دادم به بابا ودر جلو رو   چیدور دور وسو  م یبر  دی بنده، بفرما ی . _عشقایخوشحال

ها.   می رس یبه دور دور نم  گهی د میبر دینیبش ؟ ی _پس، چ نم؟یبراش باز کردم _من بش

که  یپدر یو دادم اون برونه. ذوق وخوش حال  مبهش احترام گذاشت نکهیبابا از ذوق ا 

 .دی ارز  یم  زیخواست به همه چ یما م یرو اول برا  زیهمه چ

  فیک میهم اون پشت داشت ما ی روند ومامان کنار دستش ومن وش یهمون طور که م  بابا

 . میکرد یم

بهم کرد   نهینگاه از آ هی جا دارتر.  دیگفت _چه، خوش دستم هست، از پرا  یم بابا

 چرخش برات بچرخه. دوارمیو_ام

.  هیوآب وهواشم عال میکباب بخور خ یدربند چند س میگفت _بر  مایش م؟یکجا بر  حاال

  ؟یجا دار  ،ی. _مامان جان ماشاهلل اونهمه شام خوردمیبچرخ ابونایوتو خ یبعدشم بستن

تش  گه چند ساعت از شام خوردن گذشته ومنم گرسنمه. راس  یگفتم _مامان راست م

  نیبودن اما، ا  دهیام تدارک د یخوردم. کل  یچ دمیم بود که نفه ادیاونقدر غذا ومخلفات ز 

 چسبه.  یم یلیخ ک،ی با خونواده درجه  یعال یکباب تو آب وهوا  خی چند تا س

 من.   یشکمو یبچه ها ی_ا 
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 دونستم اصال.  ینم اشونویبود، اسم بعض زیرو م  ییها وهیچه م یدون ی_مامان، نم

چه   حت،یازمن به شما نص ن یموز. بابا با خنده گفت _ا دم،یام رو د  یمیقد یآشنا  فقط

هزار بار بچه ها،   ن یا دینگ یکیاون  شیکدوم از خونواده ها رو پ  چیخوب وچه بد ه

. احترام هر دو طرف دیشیم د یدار دتونی جد یوارد زندگ گهیمخصوصا که حاال د 

 داره به همه کاراتون.  تیرجعهر دو طرف ا   یگاسرار خونواد یونگهدار

 

 وشش  ستیصدو ب پارت

  گریدل وج یگذشت واونشب، کل یم یمانده دوران مجرد  یباق ی شبا واون روزا  اون

مونه همه رو    یم  میکرد یهم بر خالف نظرامون که فکر م یوکباب سفارش دادم. همگ

  چارهیب هیوگرنه هان  مینبات الزم شد ییچا ،ی. مامان گفت _همگدیوچقدرم چسب  میخورد

 چیکه ه ادی و_خوشم م دی خند مایکنه. ش وشآه وناله ودل درد گ   ی صدا دی تا صبح با

 بربدن.  مینباتارو زد  ییوچا   میدی! . همه خندمیبه خوردن نداشت یلیکدوم م
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ومامان وبابا از خاطرات اون دوران خودشون گفتن که چه    میتو اون هوا نشست یکم بعد

بار چندم بود که اون دوران رو   یره ها که تو همون دربند با هم نداشتن.البته، برا خاط

 .  میدادی کردن وما با شوق گوش م یم فی تعر

امشب بهمون دستت درد نکنه وچرخش براتون بچرخه. مامان   دیچسب یلیگفت _خ بابا

هممون   یبهشون کردم و_چرخش برا  یجمله رو گفتن ومن نگاه نی هم هم  مایوش

 .گرمهیشما دوتا ج یاز زحمتا ارمیبدست ب یدارم وهر چ یبچرخه وهر چ

  میها. راه افتاد  شهیم ری فردا شرکت د نی آقاشاه م، یبر میکم کم بر پا داد و_بلند ش مامان

وسوژه    یخواهر برادر یسربه سر گذاشتم وکل کال مایبا ش یسمت خونه وتو راه هم کل

 ..مایکه خوراک سر کار گذاشتن شده بود واسه ش ثمیآقا م د،یجد

  یگفتن خواستگار یوهر بار به منم که م  یخواستگار یبرا  انیقرار شده بود ب فرداشبش

 . وفتادی جلو م ثمیاز عجول بودن آقا م 

  ییبرم کنارش تو آشپزخونه، همون جا کمیبرم بخوابم ازم خواست تا   نکهیقبل از ا مامان

اونقدر خسته بودن   مای. بابا وشمیزد ی با هم م یمک یحرف قا  یکل شهی ن همکه من وماما 

  ی_م ؟یبهم بگ  یخواست یبود که م  ی. مامان جان چه کار واجبدنی خواب مید یکه تا رس

  میآقا داماد مجبور شد یاز حول و وال  یباشه ول گهی وقت د  دکه قرار بود مراسم چن یدون
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پسر _خوبه که، خدا رو شکر خاطر   نی _از دست ا میرو جلو بنداز  یمراسم خواستگار

. فردا  گهی د یمدل  نیبچه ام ا نی خواد که عجله داره. به هر حال ا  یم یلیخواهرتو خ

خواست باشه. _چرا که   یم دلم. _چشم، خودم اونقدر اریرو هم با خودت ب اینره دن ادتی

 یو همه مراسما باشه. بعدشم رابطه خوبت دی خونواده است وبا نینه؟ از حاال اونم جز ا

مامان، مرسده خانم   یباشه بهتر. _راست ششیداره ومثه دوتا خواهرن اتفاقا پ  مایبا ش

  ماجون هماهنگ باشه وگفت، ش زی جهاز خواست تا با شما وعز دنیبردن لوازم وچ  یبرا 

به خاطر رسماشون شما رو از حقتون محروم کنه. حاال خودش   دیواون نبا  دیهم آرزو دار

دل سنگم آب   یگفتم احترام گذاشتن وصبور یدی . _باشه، مادر درهیگ  یباهاتون تماس م

 .مایش یگم بمونه بعد خواستگار  یتماس گرفت بهش م یکنه؟ اونم چشم مادر، وقت یم

پسر پرو   نی ا  یجور نیهم ،گهی د یچیشام بمونن. _ه  ی وگفتم برا  میکار دار یکل فردا

. _خدا شانس  ستنیکه ن بهی... غردیاز تو بع ن،ی . _شاهیچی ه یگید  یهست شامم بد

بده از حاال جونور چه خودش رو تو دل مادرزن جانش جاکرده؟! _برو بچه، برو خواب  

 .ینمون

 

 هفت  ستیصدوب پارت
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  یپر از شاد یبودم به روز  دواریکار واتفاق در راه بود. ام یاون شب خوش کل  یفردا

خونه بخت   یداشت وکم کم راه یرو بر م یدی . خواهر دلبرکم داشت قدم جد یوخوش

 خوب داشتم.   ی آرزوها یومن در دلم براش کل  شدیم

شرکت شدم ومنتظر سند زدن بودم.   یوراه دمیبه سرو روم کش یبلند شدم و دست صبح

بعد  قهیتو اتاقم، چند دق  دمی . تا رسرنی بگ زهیخوان جا یکه سر صف م ییبچه ها  ن،یع

  دیزحمت افتاد یکل شبید  د؟یو_سالم، مادرجان خوب دنیهم رس  ایمرسده خانم ودن

  بهیغر یجانم برا نی _سالم، شاه  دیبود دهید  تدارککه  یجانانه ا  هیبا هد دیوشرمنده کرد 

پسرمون باشه ودسته گلمو دستش   یکه قرار جا ی دامادم وکس یکار رو نکردم، برا  نیکه ا

  یتشکر کردن _خواهش م یکار رو انجام دادم _به هر حال خونواده ام هم کل ن یسپردم ا

انتقال ساده.   هی  وندهسند زدن همه کاراش انجام شده فقط م   یبرا میکنم. بچه ها بر

مرسده خانم   نی. با ماشم یوسند بزن میتا بر  م یفتاد وراه ا  یقدمام رو هوا بود از خوش

. بعد مارو بر گردوند  نمیماش یخوش سند رو بنام زد وشدم مالک واقع  یرو  یوبا کل میرفت

دوستانه است _مادر جان، امروز قرار   ی دورهم هیخونه ماندانا دوستم   رمی شرکت و_من م

داشتن که   دیومادرم تاک  یر خواستگا یبرا  انیب  مای دوستم وخواستگار ش ثمیخونواده م

  مایش  یباشه، برا مایخواهر نداشته ش یهم باشه چون جزو خونواده است وجا  ایدن
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خواد از مادرم تشکر کن   یواجازه نم دیالبته با اجازه شما. _مادر، شما عقد کرد  هیدلگرم

 ما رو تنها گذاشت ورفت.  یباور نکردن  یمهربون ی . با کلقائلهدخترم   ی که برا یبابت ارزش

کامل    ه؟یبود واسه هد   یچ نایواکنش مامان ا  شبیگفت _چه خبر؟ د   ایرفت دن تا

که خودتم خبر دار   شنیباخبر م یجور یوبم همه چ  ریگن زنا از ز  یکن _راست م فی تعر

جان، تو که   ینگو _ا  یخوا   ینم گهی. _ا، لوس نشو د یرو گفت یهمه چ یک ،یش ینم

  میکردم که رفت  فیومنم براش تعر   دیخند! ؟یشیم   الیخینگم تو هم بمن   یگ یراست م

  ید یم ی اساس ینیری ش هیدور دور و یبری. االنم منو مدیدربند و....... _باشه، خوش باش

 آقا.  کالیخونتون. _چشم خانم. _آبار می دارم وحاضر بشم وبر دیخر  میر یبهم وم

کرد.   یرو با هم ست م زیوهمه چ یرفت مهمون یمرتب بود وانگار داشت م  شهیهم ایدن

کرد باز چشم   یهم تنش م ی اگه گون ت یوجذاب یی با یبود کارش وبا اون همه ز  نگیمدل

  یلعنت  یهانواز بود. چه سرخوش بودم که به خاطر من کارش رو کنار گذاشته واون تلفن 

رستوران   هی  میمال خود خودم. رفتبود،  خودمومشکوک تموم شد وعشقم فقط مال  

واجب   دینشه؟ خر  رید ای _دن دیخر  میناهار مهمونش کردم وبعد گفت بر  هیمجلل و 

تندتر   کمی فقط   میانجامش بدم. _چشم بر   دیامروزم با  نیواجب وهم یلی_آره، خ ؟یدار
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  یومکنم  یپسند م ادیخوشم ب یزیکه در جا از چ نهیکن. _باشه حسن خوبم ا دیخر

 خرم. 

 

 وهشت   ستیصدو ب پارت

  دمیهمون رو انجام م یبخوا  یهرچ ،یبگ یامروز روز تو. هرچ م،یگرفتم و_بر  دستاشو

خوشحالم که با تو آشنا شدم وارزششو   یلیکنه. _خ یم  یچون آدم واسه عشقش هر کار

فکرو   نیدست بکشم. _چه خوب که ا  یومعروف ت ی به خاطر تو از اون همه جذاب یداشت

  ایدن ی. من سرخوش حرفا میتکرار کرده بود ارب  نیکه چند یی.جمله هایدار در موردم

 یکه حساب یبعد ناهار مفصل  میدر کنارم. رفت شهی وعاشق پ  عیزن مط هیواون در لباس  

  ؟یخوا  یم   یزیچه چ یبگ یتون  یمشخصا م ایبانو. _دن یدا یخرج داشت، سر وقت خر 

  دترب رمینگو زود باش، استرس بگ یکنم. ه دیخر  یحول حولک ادیخوشم نم  ن،ی_شاه

. عجول بودم  شهیکرد که بدتر م یم  دممی. جالب بود من عجله داشتم وخانم تهدشهیم

 بخوان تمومه تنمو گرفته بود. یکمک نکهیخونه وا  یواسترس کارا 

  ای! _دنه؟یچه کار نیکنه هاج وواج موندم که ا  ی انتخاب م ما یش یداره برا  دمید  یوقت

  هی_دوست دارم براش   ؟ینداشت  د یمگه خودت خر یکن یم  دیخر ما یجان چرا واسه ش
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کرده   دیتازه خر یبراش بجا بزاره وگرنه خودم که کل یخوب بخرم که خاطره خوب هیهد

  یم  یدلبر  یوچه خوب دار یها، چه زن داداش  یگ  یم  یچ هی ثمیبه قول م یبودم. _اوف

لباس وشال    کی ست ش هی . _بر منکرش لعنت. _گهید  مینی. نه خوشم اومد. _ما ایکن

گرفتم   میامروز تصم  یول ما ینشون کردم بخرم واسه ش کهیمعرکه است چند وقت  دمید

  اشتد متیق  یدست شال ولباس ست کل هیبدرخشه. اون   شتریکه شب بپوشه وب رمیبگ

و   میچونه بزن میکرد که نتونست ف یوفروشنده از جنس ورنگ ومارک بودنش اونقدر تعر 

کرد   دیارزونتر بردار گوش نکرد وخر زی چ هیگفتم  ی اصال اهل چونه زدن نبود. هر چ ا،یدن

  هیتو  یومجلس  کیفوق العاده پول دارم. ش ی دا یواسه خر  شهی_نگران نباش من هم

رو که به مامان   ییزا یادن بهمون. منم خورده ر گذاشتنش ود کیش  یلیخ یساک دست

هم کمک کرد   یتازه کل چ،یمخالفت نکرد ه   ایو دن دمیقول دادم بخرم رو سرراه خر 

 بخرم. ناشویبهتر

 یلیاتم. دمت گرم خ  هیدستشو محکم گرفتم و_همه جوره پا نیتو ماش مینشست یوقت

و_نه بابا،   دی! خند؟یزنیلحن حرف م نی تو هم با ا  ایداداش _ا، دن می. _چاکریبامرام

  رای وگ  یمخمل  ی. با اون چشادمشیبوس نهیبب  یاونکه کس یب عی . سرارمیخواستم کم ن

 خواست......  ینبود وگرنه دلم م تشیوقعبود وم نیتو ماش ف ی کرد وح ینگام م
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  دمینتراش ی آهنگ عاشقانه شاد گذاشتم وبا اون صدا  هیبلند کردم و  نو یضبط ماش یصدا 

که  ایدن  چارهی. بمیگریکردم چه ج یخودم فکر م  ش،ی. پدادمی خوندم وسرو کله قر م یم

 خونه؟  یم یخواننده چ دی. نفهمکردی اون صدا رو تحمل م

رو بغل کرد و_خوش   ایخونه. مامان اومد جلو در ودن مید یمن رس یا یبا دلبر  بیهر ترت به

. _منم براش خوشحالم.  یا ی م دیفهم یخوشحال شد وقت یلیخ مایدختر گلم، ش  ی اومد

. _نه ارمیشربت خنک ب هیتا منم  دید یتازه از راه رس  دیاستراحت کن  کمی دینی_مادر بش

با شاه پسر   یبه اون قب قبم انداختم وپز که _هر ک ی. باد میستیوخسته ن  میمادر کار دار

. _بسه،  دنیهر دو خند ایودن. مامان  شهیساالر خسته نم هیتمومت باشه، هان یهمه چ

گونه مامانو   عی فرصت طلب سر یا یاز تو سرتر. دن  یبه خودت نناز عروسم کل نقدریبسه ا

از   یکه دست کم نمیبیم گهید  ه_خوب  دمویو_قربونت برم مادر جون. لبامو ورچ  دیبوس

 .میبه حال هم کن یفکر هی ما یمن وش می. بریخان ندار ثمیجناب م

کشه   یدختر، خجالت م ما؟یش ش، یپ یازت خواهش، کنم بر شهی. مایولش کن دن  نوی_ا

خواستم   یچشم خودمم م  زمی جانم، عز  یخورد رفته تو اتاقش. _ا  کممیواز بعد ناهار که 

اونقدر باهم جور    مایاوشی. دنمایکادو رفت تو اتاق ش یبا ساک دست ا یکارو کنم. دن نیهم

خواهرن.   ایسال باهم دوستن   نیچند  کردی فکر م نست دو ینم یشده بودن که هر ک 
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تشکر وذوق کرده بود. مامان براش   یرو بهش داده بود واونم کل مایش  یرفته بود وکادو

کمکش کرده بود از استرسش کم   ا،ی. دندیرو پوش ایدن یکادو  یبود ول دهیخر  یهمه چ

 ماه شده بود خواهرم.  کهیت هیبشه وحاضرش کرد. 

افتاد که    مایما وبابا ومامان تا چشمشون به ش شی باهم اومدن پدوساعت  یکی بعد

داشت وصورت ماه   یمتنوع که با هم همخون  یچقدر با اون لباس وشال با اون رنگا

 کرد، اشک شوق تو چشاشون حلقه زد. یم یتوش جلوه گر  مایش

 دستتم درد نکنه زم،ی هست؟ _نه عز یزیچ یکمک یبه مامان گفت _مادر جون کار ایدن

به بعد. _خدا رو   نیاز ا میبه قول خودتون ما مثه خواهر  ه؟یچه حرف ن ی. _ا یشرمنده کرد

 دور.  لی وچشم حسود وبخ  شهیدتاهمیاز حاال به بعدم با هم خوب باش  دوارمی شکر، ام

 

 و نه ستیصدوب پارت

  ییرو که مامان با دست خودش وبه تنها یرنگارنگ یوغذاها  قهیاونهمه سل  یوقت ایدن

  ریجون که ز  مای کرد و_خوش به حال ش ینگاه ه یبه مامان هان دیدرست کرده بود رو د

 شیپ اوردن یوکم ن دیبار اومده. مادر من همش تو خر  یا  قهی دست مادر هنرمند با سل
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درست ودرمون به دل منو    یخونگ یغذا  هیوحسرت   دادیبه خرج م قهی دوستاش سل

نداره   یرفت. _اشکال  ادشیهم که بلد بود   یینکرد همونا یبام مونده. ازبس که آشپزبا

  ییهنرا  هی . حتما وصد البته که مادرت، مرسده جون  ستنیهم ن نیمادر جون، همه که ع

  یشوقشو برا   یننداخت وقت نیهست؟ مامان روشو زم   یکار دیداره که من ندارم. باز پرس

گفت   ی.با خوشحالنیشبو بچ یبرا  یاصل  وهی ظرف م یو_حاال که اصرار دار دیکار د

مادر شوهر گفت چشم اما بعد، دهنمون   شیپ ین یری_چشم. اولش فکر کردم واسه خودش

ظرف    بیخواست دست به ترک یکرد. آدم دلش نم نیرو تزئ وهیظرف م یوا موند وقت

  هیعروس هان ،ی. _پس چیی بانو چه عروس کد  هیهان ت،گفت _احسن ایبزنه. بابا به دن

 وهنرمند.  قهیجور باشه با سل ن یهم دم یبا

به خودم   شتریکنه ب یم  فیازت تعر   لی مامانم که زبونزد فام یوقت ا،ی دن نیو_بب  دمیخند

_آهان، چون من    ؟یبال یتو چرا به خودت م دا،ی تو حرفمو _ببخش  د یدو  مایبالم. ش یم

اعتماد به سقف در وجود پر از باد   نیسرو گردن باالترم _اونوقت چرا ا   هیاز همه شما 

هوشش تو همون   یدختر بزرگ شده ول نیا ن،یبب مامانقب قب شما شکل گرفته؟ _ 

هم االن کنار   اینبودم، دن یمونده. خواهر من اگه من با اون همه خوش پسند  ینوجوون

  نایآقاتون ا  ینره؟ _نترس عروس خانم، راست جیسرت گ  شه،ی کرد. _ا ی نم ییشما هنر نما 
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  دیکن ی_االنم ول نم  فت_بد جنس. چشاشو گرد کرد ورفت تو اتاقش. مامان گ  ان؟یم یک

رفت تو   ایما. دن ش،یکم شد اومد پ کمی شد واز خجالتش  یکل کل با همو؟ تازه راض

 که از صدتا فحش بدتر بود.  نگاه بهم کرد  هیتا برگردوندش وقبلش   مای اتاق ش

  یتو نم زی تو مگه داداش عز  یجان، خواهر مای اومدن و_ش  ایماودنیش قهیچند دق بعد

 دونستم مقصر بودم.  ی. مدمی بوس شی شونیکردم معذرت. پ یشوخ ؟یشناس

  ییدوره سفره آرا  هیجا کرد.    یتو دل مامان حساب گهیکرد ود  نیرو ساالدها رو تزئ ایدن

مدام باهاش   ایاسترس داشت و دن ما،یخاص رو دوست داشت. ش  یرفته بود. کال، کارا

  کمیکنجکاو بودم وهر جا اونا نشسته بودن منم  یومنم فوضول که نه، ول زدی حرف م

 داشتم به صورت ناخود آگاه بشنوم.  یکه از بچه گ یدورتر بودم تا بر حسب کنجکاو 

که دارن  ی. تو اونقدر خوب بود هیکرار نشدنشب قشنگ وت هیگفت _امشب،  یم ایدن

احترام بخرن. محکم وخانم با اعتماد به نفس باش همه   ینازتو به جون ودل وکل انیم

  ایب ی استرس چ یه یب یصدات کردن با متانت وصبور یاومدن، وقت ی. وقت شهیجور م یچ

وقتا آدم دوست داره   نی جان، ا  ایدن یومد گفت _چقدر خوبه که ا مایداخل جمع. ش

  دمیدفعه د هی. مونیتو زندگ یخواهر داشته باشه ومن چه خوش شانسم که تو اومد 

  تینشستم اذ  نجایفال گوشم و_ا دنیکنن که فهم یدارن با هم نگام م ایودن مایش
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. بعد هر دو  یگ یگفت _تو که راست م مایمن کارتون ندارم. ش دی راحت باش د؟یشیم

 بابا.  شیترمانه رفتم نشستم پومنم خودم مح   دنیندخ

 

   یصدوس پارت

. تا  شدی هنوزم باورم نم ثم،یم  ،ی. اونم چه دامادمیمنتظر اومدن خونواده داماد بود  ما

مرتب   یهمه چ  گهیود م یحرف زد  کم یبابا  ش یباهم ومنم پ ایودن مایاومدنشون ش

اومدن و زنگ در و زدن ومن باز  ری تفاس نیبود. با همه ا  نایاومدن شاه دوماد ا ک یونزد 

 ثمی وبا بابا وخود م هیخاله حور دیکردم. رفتم به استقبالشون. _به به، خوش اومد

زده بود وبا همون نمک خاص   شهی اسپرت ساده مثه هم  پیت هی ثمیکردم. م  یروبوس

 اش تو دلبرو بود وبهش نگفتم پرو نشه.   یشگیهم

  یم جهی سر گ یشد  یم کشین زده بود که نزد رفته بود ومرتب واونقدرم ادکل  شگاهیآرا

  یسه چهار بار دوش گرفتم تا بو   روز ی _هاکاکا، از د ؟ ی_دوش گرفت دم ی. آروم پرسیگرفت

  جیکه چه عرض کنم داره سرم گ کمینه؟ _ ادیز  کمی گم. _بوش  یخوب بدم. _با ادکلن م

بابا چرا دم در   ن ی. شاهدیآقا، خوش آمد دیرنجه فرمود  مو_قد  شمونی. بابا اومد پرهیم

کردن وپدرش   یچاق سالمت ی خانم کل هیداخل. مامان وحور دی بفرما د،ی بفرما د؟یموند 
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 ثمی ساده وخونگرم. گل دست م یلیمودب بود وخ یلیمرد مسن جا افتاده وخ هی

بود   یعجق وجق یگال هیکرده بود چون  دیخر یسبد گل بود.فکر کنم عجله ا  ریز  ینیر یوش

  یچشم ر یز  ثممیوم  زدی م دیاز پنجره اتاقش داشت آقا دوماد رو د  ما،یکه نگو ونپرس. ش

زدن از اون   دیپنجره ود تیحکا  ه،یتی . عجب حکااوردمیکرد. به روشون ن یداشت نگاه م

 پنجره معروف. 

 کردم اونشب سر به سرشون نزارم. یسع

.  دیتعارفشون کرد که منزل خودتونه راحت باش ییبابا، با خوشرو  میهمه داخل شد  یوقت

خانم گفت _ماشاهلل، ماشاهلل چشمم کف   هیکردن. حور  ییرا ی به مامان کمک کرد وپذ ایدن

مبارکتون باشه. _ممنون   یگرفت   یجان، چه عروس هی. هانیپات مادر، چه خانم خوشگل

گفت عروس   یوقت دمیشن ادیز  هیراجع به شما از هان م،ودختر ایخواهر. رو کرد به دن 

 . دیخانم، شما لطف دار هی. _ممنون حوریالحق بهتر دمیکه ازت شن  ییفا یگرفته واز تعر 

گفت   ثمینشستن وپدر م کمی. ششیبود ورفت تو آشپز خونه پ مای ش شیدلش پ ا،یدن

  دیهست انشیما رو در جر  یوظاهر وباطن زندگ هی کیو رومون با صداقت   ری ز  ا،ی_ما آبادان

 با شماست.  میتصم گهیود
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که خدا  یعزت یجان وآقا  ن ی آورده، البته با کمک شاه ری کار گ یتو شرکت مهندس ثمیم

کنه   یبا جنمه وتالش م دمی قول م ی ول  نیحفظش کنه براتون. نه، خونه داره ونه ماش

 خره.  یوم

 انشاهلل اگه خدا بخواد. ثمیعروس گلمون وم  یبرا شهیرهن خونه ما م البته،

شما   یبها هم هر چ ری. مهر وشستی ام ن یخالف  چیشهرمون. اهل ه  میگرد یهم برم ما

 .میدستور عی ما مط دیبگ

گفت   ثمی پدر م یوبابا منصور بعد حرفا  میومد یووسط حرفش ن  میکرد یهمه گوش م ما

پدر  عیکه پسر، خوب ومط نیوهم می_شما حرفتون سند وما هم شما رو باور دار

  ی. لقمه حالل وخونواده خوب برا هیاول کار کاف ی برا  ستیومادرش واهل دغل وخالف ن

سخت گرفت    دیاشو داشته باشه مهمتر. نبا بهکه جن یخوبه اما آدم ای. مال دنتیمن اولو 

 ودست جوونا رو گرفت.

گرفت   نوی. از بس دست شاهمیپدرش یعروس گل من، ما شرمنده محبتها نیهم

که بزرگتر از   ثمیخانم رو کرد به بابا و_راستش ما از سن وسال م یومد. حوروباهاش راه ا 

  هیکه آقا منصور دست رد به پسرم بزنه. بابا در جوابش _حور میداشت ینگران ماستیش
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  تیوشخص  یعالقه وهمه جوانب اخالق ی وقت یخانم، اولش چرا مخالف بودم ول

 نکردم.  ین موضوع پا فشاررو او  گهیجوون رو در نظر گرفتم د نی وخونواده ا

سفر حج هر وقت    هیچهارده معصوم و تی. مهر به نمیر یگ یبها هم سبک م ریوش  مهر

 مادرش حاللش.  ری ش میریگ یبها هم نم ریداشت. ش  یمال  ییداماد توانا

صلوات فرستادن   تی ورضا  یوهمه با خوشحال  میصلوات بفرست ه ی ستین یحرف اگه

مهار   کمیبرقصه. که با چشم غره مادرش   یخان فقط کم مونده بود پاشه از خوش ثمیوم

 شد.

عروس   دی . اگه اجازه بد میکن ی خانم گفت _خدا رو شکر با خونواده شما وصلت م یحور

مهمونا    یگلو  اریب ییمادر چا  مایش ما،یگفت _چشم. ش هی. مامان هانارهیب ییگلم چا

اون تحفه شوهر شماست. مبارکه.  گهی خشک شد. رفتم تو آشپزخونه و_آروم گفتم _د

_مبارکت باشه عمرم   دمیرو بوس مایوش دمیبهمو وخند رد نگاه از اون نگاه آبدارا ک  هی ایدن

  ای چا ایب  مایهم چشاش پر شد و_زشته، ش ایاشک شد. دن  سیخواهر قشنگم وچشام خ

 رو ببر. 
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 ک ی و  یصدوس پارت

  یسوار بر اسبش وخونواده اش ببره. تو دلم م ثم یم یبرا  ییتا چا  م یکرد  یراه مارویش

 .ماستیش یکردن اسبش برا  کویتیپ کو،یتی که منتظر پ  ثمویحال اونروز م دم،یفهم

  دیبد نهی سنگ ینیپاشد و_س  اریاخت  یب ثمیاومد م ییچا  ینیبا س مای تا ش شد،ینم  باورم

خنده   کی شل یموند وبا خنده من صدا  رهیمن تعارف کنم. ما همه بهش نگاهمون خ

افتاد   شی تازه دوزار ثمیخونه رو پر کرد. م یفضا ثم یزود رس م ینیریبه خاطر خودش هیبق

دستاشواز   ه،یکه از خجالت نگاه بق یودر حال شست داده واومد کنار من ن یچه گاف

خوشم   هی گم بد شد؟ _نه، بد چ  یکاکا م ن،یشاهدر گوشم گفت _  دیمال   یاسترس بهم م

گم چه وقت   یم  یجد ،ی. _اوفیریگ یزود م یل یرو خ یلیزن زل یاچ د  یپ یاومد دار

 گفتم. ی _منم جد  ه؟یشوخ

به دست گفت   ینیخجالت زده است ومونده همون وسط س مای ش دیخانم د هیحور 

 کنم _دست گلت درد نکنه. یتعارف م  ارمی کرد. _چشم االن م خی  ای _مادر، چا

  هیرو گل بزنه آروم   دیتپه جد هیباز   دیترس یواون م  ثمیبه م دیتعارف کرد ورس مایش

 هی ثمیکه م  دمی. ددمیخند  یم  یریز  ری دهنم بود وز  یبرداشت ومنم دستم جلو  ییچا

  یکرد داره برام ونم یکنه وآروم با انگشت اشاره بهم حال یلحظه با حرص داره نگام م
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باعث درد سر. از   ییجاها  هی اندازه  شیخنده ب ،یدبختستم دست ازخنده بردارم. بتون

به حال من که از   یکنترل کرد حرصشم که گرفت وا  شدینم یجور ن یهم ثمویم یطرف

 بودم. یم  دیدر امون با شیدست تالف

 بهش بدم.  یحال هیجا  هیماله بکشم ومنتظر بودم    خواستم

دوران مال همه ما بوده وهمه مردا حول   نیا  ؟ی وتو خودت یگفت _پسرم چرا ساکت بابا

 .ادیز  ی کی کم  یکی  شنیم

 . شهیکم حرف اتشمی از خصوص  یکیو هیمن بچه محجوب قیرف  نی گفتم _ا  عیسر 

 .ریبخ ادتی که   ییکجا ی_جوون  دینگامون کردوخند ثمیم  یبابا

  یهاوپاش کردن  ختیشکر ر نیکرد واز ا فیتعر  یکل ییخانم از عطر ورنگ چا  یحور

نه رنگ درست داشت ونه خوب دم   ییعروسو مادرشوهر.واهلل چا  ن یازدواج که ب لی اوا

بار آشپزخونه رو دست عروس   هیمامان   چاره،ی رفته بود کمکش ب ا یبود مثال دن دهیکش

رو   یدم کنن اون که استرس خواستگار نونستدرست نت ییچا هی ییودخترش سپرد دوتا 

دونم  یخونه سررشته نداشت نم  یاز کارا ادیبلد بود ز  نیتزئ یهم هر چ ایداشت و دن

 کرد؟!   فی تعر ییچا  یخانم از چ یحور
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رو کرد بهمو ولبش رو گاز   مای..... شیوچه رنگ  ییخوردم و_به به چه چا موی چا منم

گوشه    هیوطبق رسم، عروس دوماد رفتن  میتعارف کرد   وهی وم ینی ر یو ش  ییگرفت. چا 

مخ   ریوبا هم حرف زدن وغ  مایربع ساعت رفتن تو اتاق ش هیباهم سنگاشونو وابکنن. 

کرد چون   یم  یمخ مالجشو قو   دیبا  مای ش چارهی بلد بود؟ ب یا  گهیکار د  ثمیمگه م یزن

به مخ   زدیمثه دارکوب با حرف زدن اونقدر نوک م  یکه داشت ول یاخالق خوب هر   ثمیم

 مالج آدم که.... 

هر   ثمیوم  مایخانم گفت _مبارکه مادر، انگشتر دستت کنم؟ ش یهر حال اومدن وحور به

. بعد اجازه  دیوپسرشو بوس مایش یوبلند شد رو  د یخانم کل کش یدو سکوت کردن وحور

شدم وباز   یحال  هیکرد.  مایکرد بود رو دست ش هیکه ته رو یخواست وانگشتر نشون

 سیچشامو باز خ مایقشنگم. ش یباشه آبج ناشک شد ومنم گفتم مبارکتو  سی چشام خ

  مایانداختن سر ش  دمیشال سف هی. یمهر خاص نگام کردو_ممنون داداش  هیوبا  دید

فاتح    ثمیم گهی. دیکن یزندگ  یمادر ودر کنار پسرم با خوشبخت ی بخت بش دیو_سف

  اشقوبود ق ک یشام چند بار نزد   زیکرد وسر م ینگاه م مایراحت به ش ال ی بود وبا خ دانیم

 کرده بود.   دیمنم سف یتابلو بود رو  یلی بکنه تو چشاش. خ
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همون  خانم با   یتشکر کردن وحور هیبه خاطر سنگ تمومه مامان هان یشام کل بعد

آبادان تا   دی ایگفت _دستتون درد نکنه انشاهلل ب ای خاص جنوب یومهمون نواز  یخونگرم

تو جمع   ایدن ماویجون باشه. ش هیوجبران زحمات هان  میخدمتتون باش یجنوب یبا غذاها 

بشورن چون اکثر اوقات ظرفا رو بعد تموم   زاشتمامان ن  یکردن ظرفا کمک کردن ول

  یسر به هوا  یما یخواست ش  ینم گهیدونستم د   ی. مشستی خودش، م ایشدن مهمون

 نزده با حول بودن ظرفا رو به فنا بدن.  دیوسف  اهیدست به س ادیکه ز  ییایاونشب ودن

 

 ودو   یصدو س پارت

خانم تنها نشستن بعدا   یحور  شیپ دی ایمادر ب ا یجانم، دن مایشام مامان گفت_ش بعد

 .شهیچند تا ظرفه شسته م

ودسر. همون طور که مشغول گفتگو وبگو وبخند بودن قرار    وهی دبش بعد شام وم یچا  هی

عقد ساده کنن وداماد طبق توانش هر جا که دوست    هیمدار محضر گذاشته شد تا 

 .رهیبگ یداشت عروس
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شهر منتظرن تا تو   هیپسرو دارم و هی نیجانم، من هم هیو_هان  دیکش یآه مادرش 

واز جون ودل کمک کردم   می همه رفت یعروس یاش سنگ تموم بزارن چون برا  یعروس

 از دستم بر اومده کردم. یوهر کار

. با اجازه  نهیما ا   فهی. رسم طام یر یگ یم  یرو تو شهر آبا واجداد یعروس میما رسم دار بعد

خوام به خاطر قدم   یوم  میری ودمون بگدر شان عروس گلمون تو شهر خ یعروس هیشما 

 .میکن یهمه جا رو چراغون مونی گذاشتنش تو زندگ

ودر خونه همه به روتون باز.   ادیما جا ز   یشما هم رو تخم چشا  لی همه فام  یقدما 

. عروستون دختر شماست. همون  دیزنی به سر خودتون م دیبزن یهر گل ه،یام عال یلی_خ

مربوط بهش همون شب   یمونه برامون. قرار محضر وکارا   یم مای ش نیع ایطور که دن

خر   ثمیم  یهفت خان رستم علکم کردن، برا  از ما که   یگذاشته شد. بر خالف خواستگار

  رشیانگار ز  ثمیبردن وم فیوقت بود واونا تشر  ر ی هلو بپر تو گلو بود. د  یشانس همه چ

شد بره مامانش   یاومده بود شب بمونه. بلند نم  ژامهیبودن وفکر کنم با ب ختهیرچسب 

گفتم    ومدی بدش نم مخانم مای وش  مایتا جلو در اتاق رفتن وآقا خشکش زده بود به ش  نایا

  یجور که تو چسب مبل نیا  ،یچیکاکا؟ _ه یچ  ی _برا  ؟یآورد  یجان، شلوار راحت ثمی_م

پام خواب رفته االن   نیبلند شد و_ ا  عی ها کاکا؟ سر   یبمون یخوا  ی شب م دیگفتم شا
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و راستم که    ی. دستمو زدم رو شونه اش ونگاه کردمش _باشه، باشه تو خوبشمیبلند م

 .یگ یم

ببره. عجب   فی حرفام از خونه کندم که تشر لی با ب ثموی. مدمیکه فهم دیفهم ماهمیش

  یزد ی تهشو م ،یزد یرد. سرشو مشه جمش ک ینم گه یدونست که د یبود خدا م  یشیر یس

 تلپ بود در خونه ما.  گهید

رسوندم خونشون. مامان گفت   یرو م ایتا دن میرفت یم  دیهرحال اونا رفتن وما هم با  به

جا   نیشرکت هم  دیبر دی خوا  یوقته وصبحم که م  ری ود شهی _خب اگه سخت تون م

به خونه خبر بدم. تماس گرفت   دیبا یگفت _من که از خدامه بمونم ول ایبمونه. دن

  ستیکه ن بهیخونه غر  گهیاونجا د زم،یعز  ونومرسده خانم با لحن خوش گفته بود _بم

 وخونه خونواده شوهرته. 

مونه. منم قند تو دلم آب شد که، آخ جان، با هم تو اتاقم وتا   یهم خبر داد که م ایدن

  میبار بخواب نیاول  یتو اتاقم اونم تا صبح با هم برا ادیب شدی روش نم ایند یصبح........ول

  الیخی نمشه ب ییجاها هی  ینباش یهر چقدرم خجالت  ینبودول ی. خجالتیقبل از عروس

. مامان اتاقمو  میوهمه خسته بود   میکار نکرد تا ما راحت بخواب گهید. مامانم اصال  یباش

زشته  یطور  نیانداخت و_مادر جون، ا  ایدن یبرا  زمی وتم  کی رختخواب ش هیمرتب کرد و 
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  د؟یکن یم  دیوکار خالف شرع دار   دیمگه نامحرم ؟ی . _چه زشتمایرفتم تو اتاق ش یمن م

بود ومادرم   نی سرش پا ای. دنفاتهیشرت هیگرفتن   یوعروس یوقانون ی رسم دیزن وشوهر

  یبزرگتر نخواست وبه احترام  یکه ارزش قائل شد   نیو_هم ایچونه دن ری دستشو گرفت ز 

  یخواست یزی. چریارزش داشت. برو مادر شب بخ  یبرام کل نیتو اتاق شاه یسر خود بر

 . ریبگو. _چشم، شب شما هم بخ

جان. آقا گرگه که من باشم وبره حاضر وتنها تو اتاق. مامان وبابا که تو همون   یجانم یا

وتو حال خودش    دیدیم  ثمویهم که همه جا م  مای. شدنیخواب ییرا ی تو پذ نی طبقه پا

  می. در وکه بستمیبار شبو تنها تو اتاق من بود   نیاول ینبود رفت تو اتاقش. ما هم برا 

بود دو طرف شونه هاش.  ختهینرم وقشنگشو ر ی وموها  کردرو از سرش باز  یروسر

بغلت   ی. ومحکم بغلش کردم _آخيش، وقتنیرو تخت بخواب من رو زم ایتو ب زم،ی _عز

تخت ومن روبه روش   ی. اون رفت روگهید یرو دارم. _خب دار ایکنم انگار همه دن یم

 وزل زدم بهش.   دمیخواب نیزم یرو

 

 وسه   یصدوس پارت
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که خوابم   یطور نی بهم؟ خب ا یزل بزن یخوا یتا صبح م  ؟یخواب ینم  ن،ی_شاه دیپرس

 . نایمامان ا  یبد جلو  میمون ینکن، فردا خواب م تی . _بهتر. _اذبرهینم

. شهیچند شبم تموم م  نینداره ا یکه دست وبالم بسته است وگرنه......... اشکال فی _ح

به   لمیم یازش گذشت وب  شهی ونم  دهیفرشته رو تخت خواب هیکه  طی شرا  ن یتو ا  نکهیبا ا

 تو......   یدار یی. _چه رویبخواب دمیباشه اجازه م یخواب ول

جور نبود   نیا  ای دن یول شدی نمازمون ترک نم می شد  یبلند منماز صبح  یهر روز برا  ما

 اهل نماز وروزه نبودن.  ادی واونا ز 

آزارم بهش نرسه رفتم که نماز  نکهیا  یشدم وآروم برا  داریاذان ب یبا صدا  ن یهم یبرا 

مشخص کرده    یهر انسان  ینداشت، خدا خوب وبد رو برا دنیکه به رخ کش نیبخونم. د

سمتش  یکرده بر دیکه خدا خودشم تاک  یزور واجبار  چیه یخالص وب تی واگر با ن

 هم مثه ما بشه. ایدوار بودم رفته رفته دنیاون درسته. ام یومشتاقانه نماز بخون

برداشتم مامان وبابا داشتن هنوز آماده  دوی وضو گرفتم ونماز خوندم وآروم کل رفتم

دوست داشتم   یلیکه خ می ونون وحل ییرفتم نونوا  رونیواسه خوندن وزدم ب شدنیم

وبرگشتم خونه ورفتم تو آشپزخونه. مامان سماورو داشت   دم یصبحونه خر  لی وسا  یوکل

_نماز خوندم    یشد داری. چرا زود بزدلمیعز  ریکرد و_سالم _سالم صبحت بخ یروشن م



 باران حماقت 

375 
 

که  م یهمون دار بود مادر. هر بار م ی_چه خبر؟ همه چ د یخوابم نبرد ورفتم خر گهید

 ،ینیبب  ری که نبوده. _خ بهی واسه غر دمیخونمون خر ی. _برایکن دیخر  نهمهیتو ا شهینم

  یستین نه یبیم  شهیاون دختر االن بلند م شیدستت درد نکنه مادر. _نوش جان. _برو پ

گوشه سر سجاده نشسته واشک   هیبابا آروم   دمی. رفتم که برم تو اتاقم د شهی موذب م

  یچیشده قربونت برم؟ _ه ی. چشمش بهم افتاد وسالم دادمو نشستم کنارش _چزهیر یم

  یدفعه دور وبرمون خال هی. دلم گرفته  تونیخوشبخت یکنم، برا  یبابا دارم براتون دعا م

 دیوبره که بگ ادی اونقدر ب  دمیکه قول م ش یری س ثمیاون از م هیفچه حر  نی. _ا شهیم

جا بمونه ومنم که نوکرتونم وخدا نبخشدم که اگه ازتون قافل بشم   نی خسته نباشه وهم

وقت،  چیخوام ه  یواز خدا م  یش ری. با حرفام گل از گلش شکفت و_پمی شما هیسا   ریوز 

پات باشه تا به  ینور روشن جلو  هی  شهیوهم ینکن  ریگ  یتو چاه سر در گم ییجا چیه

 . ینرس یتباه

  ومدیخواب بود اگه زلزله ام م  نیخوشخواب همچ یا یورفتم تو اتاقم. دن  دمیبوس وسرش 

  دارشیب ومدی! دلم ند؟یخواب ی م ی. حاال خوب بود موذب بود وگرنه چطورشدینم داریب

  نیسرم _شاه  یشد ونشسته بود باال داریکردم بخوابم. دو ساعت بعد ب یکنم وسع

خوابم نبرد جام عوض شده بود. چشامو   شبی من که اصال د ؟یخواب یپاشو، چقدر م
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  ه،یفقط من رفتم   یبد خواب بود یلیخ دمید ی_سالم، آخ  دمیشنیواکردم وحرفاشو م 

  یخورد  یوتکون نم   یپتو رو بغل کرده بود نیاز اتاق همچ رونیب دی طول کش یساعت هی

تو   دمیبکه خوا  یا  قهیهمون چند دق زیاومدم. جا خورد و _نه، چ یرفتم ک  یک یدینفهم

. _سرشو  گهیبد نشو د ن،ی . _شاهدمیوخند یگ  ی. باشه، تو درست میرفت یبلند شد

. _از یبکن ی ستیام درست بلد ن  ی_پاشو عشقم، ماست مال دیو لوپم و بوس ک یآوردم نزد 

صبحونه    میتا بر  میوحاضر شد می. هر دو جاهامونو مرتب کرد نیدست زبون تو شاه 

و گفت _سالم آقا جون،   دی بابارو د ایبود. دن دهی چ ور زی وبعد شرکت. مامان م میبخور

مادر جون    دی_ببخش ریسالم مادر جون. بابا با لبخند گفت _سالم دخترم، صبحت بخ

_اوال که جواب سالم واجبه اونم به عروس گلم   دیهمه زحمت افتاد نی دست تنها ا

.  زمیعز  ردارخودت ب یدوست دار یونم چد ینکن، من نم ه؟تعارفیچه حرف نیبعدشم، ا

  دیبابا پرس زیبود سر م ومدهیهنوز ن  مایوش ختمیدوست دارم. براش ر یلیخ م،ی_حل

فکر کنم  دهیتا صبح نخواب شبی. گفتم _پدر من، دهیبرو صداش، کن هان اد؟ی نم مای_ش

کرد که در  ینگاه هیام    یکه مامان به خاطر دهن لق زدنیحرف م یتلفن  ثمیداشتن با م

 یدار کاریچ ه؟یچه کار   نیا  نیآروم گفت _شاه  ایرو ببندم. دن یپراکنکارخونه درو گوهر 

  دنیگه. طبق معمول ماله به دست منتظر ماله کش یراست م دمید ست؟ین ادتیخودتو  

اش حرف زدن که چه   وخونواده ثمیبودم. مامان حرفو عوض کرد واز م دمیرو غلط جد 
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به دل مامان نشسته  وبا ادب.   یلیداره وپشتکار داره وخ ی وچه خونواده ا  هیپسر خوب

مامانو دوباره    دیبابا د م؟یاونهمه مهمونو تا آبادان ببر  یچطور یمونده ول یحاال تا عروس

  ماله بکشم که. _اون  زاشتنیاسترس گرفته گفت _به قول خودت حاال کو تا اون موقع. نم

نده.  بیترت   رو یباالفاصله بعد عقد عروس ستین  دیبع دمید ثمیکه از آقا م ی تند شیآت

طور   نیتند بود واالنم هم ششیآت یلیخودشم خ  ا،یتکون داد و_مگه بد؟ دن یمامان سر

چقدرم   ومده ی آقا ن ی. _بله، پس چدنیوهر دو خند  دهیم ری نوا گ یب  ثمیمنتها به اون م

 نبود. دمیکه من ازش سراغ دارم بع یموافق جمع کرده! البته با زبون  یرا

  عی . سرمی خوشحالشون کن یخداحافظ  هیبا  یبه پا نکرد دیجد شی آت هیگفت تا  ایدن

  مایکنار ش یکه اومد  نیمادر هم دیومامان نزاشت جمع کنه و_بر   میصبحونه رو خورد 

 بازم تشکر. یام که بهش داد  یا  هیازت ممنونم وبابت هد

 

 وچهار  یصدو س پارت

 تون نشه. ری د دیبر

 سمت کارو بار هر روزمون.  می وراه افتاد میکرد  یچشم. خداحافظ  یکه بد ول یجور نی _ا
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 یشد ومرسده خانم کل دهی چ هیومامان هان  زیهم با حضور عز  ایخونه من و دن لی وسا

کرد   ی برام م ایکه دن ییفایبا تعر  زیعز گرفته بود وبرده بودشون رستوران و لشونیتحو

ذوق داشته ومدام   یوخونه چر خونده بود وکل  ا یصدقه دور سر دن  هیهمون جا دم در 

به خونه  ل،یشدن وسا  دهیومن بعد چ  ایخدا. دن ز خواسته ا یبرامون م یریعاقبت بخ

وهمه    میما بود  یکه صاحب اون خونه زندگ میذوق زده بود یلیوخ می پا گذاشت دمونیام

. لم میخواست اونجا روترک کن یو دلمون نم مید یرو د  الی ووسا میدی خونه رو چرخ یجا

  شهیجا خونه آدم نم چیگن ه  یفهمم م یداره، تازه م یدادم رو مبل و_آخ جان چه حال

واسه آقاتون،   اری ب ییچا هیمبل لم بدم وبگم خانم _  نیرو هم امی. از سر کار بیچ یعنی

با هم تو   دیمنم با شما سر کارم وبا  داینبود؟ ببخش یا   گهیناهار حاضر نشد؟ _امر د

وتشت آب وگالب، پر که    یی پس بگو غذا وچا گه،ی د یچی. _همیخونه کمک کن  یکارا

وشاد   میدی خند  یکل ییدوتا ؟ی ری نگ جهی_نه بابا، سر گ یآقاتون رو توش ماساژ بد  یپاها 

  رمی محبوب خونواده وبامرام گ  هیزن خوب، پا  هیداشتم که  ی. چقدر احساس خوبمیبود

. حدسم درست  زدمی مامانو م  یده سیپخت واون همه سرو دست  دی ق دیاومده. البته با 

خونه ما بود. اونقدر با عجله   ی ا بهانهرفت؟ به هر  یسرکار م یدونم ک ینم ثمیبود م

که از جناب دارکوب   یعقدم مطمعنم، با شناخت خی قبل عقد رو انجام دادن وتار   یکارا

خانم از  هی حور چارهیانداختن.ب کی نزد  خی تار  هیخان داشتن وهمه مخاشونو الزم داشتن 
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ماهه به   تبچه هف  نیا  دیدونم، شا ینم دیگفت _ببخش یکالفه بود. مدام م ثمیدست م

کردن تا بنده خدا احساس   یم یکار یعجوله. مامان وبابامم ه نقدر یاومده که ا  ایدن

  یبغل سنگک دم در خونه ما بود. در عجب بودم ک هیخجالت نکنه. هر روز صبح آقا با 

تو صف اونم اول   ینیریواسه خودش  یوک  دیخر ی واسه خونشون نون م  یک شد،یم داریب

خر مراد    یبودم وقت رمدوای! امستاد؟یا  یوا م یسنگک دو رو خاشخاش  یصبح وشلوغ

  یمشترکشون خواهرم ب یمبارک رو تکون بده وتو زندگ  کلیمبارکش از رو پل رد شد ه

 نون تازه وداغ نمونه.

 

 وپنج  یصدو س پارت

از آبادان اومدن تا قبل از مراسم کنارشون باشن. ما هم طبق  کشونیدرجه  یال یفام

  میوخاله رو صدا کرد   اریمه ییدا  ،زمونیوعز یشگیهم  هیوافراد پا یمعمول رسوم خونوادگ

قربونش   یکه اله زم،ی. عزمی که گل سرسبد بودن رو دعوت کرد ممیوعمه مژده وعمه مر 

 م خونمون. یبرم رو از چند روز قبل آورد

جشن   هیبودن وبابا تماس گرفت ودعوتشون کرد. ما   ستیکه تول ثممیعمو وزن عمو حد 

واون روزگار   شدی. خواهر دسته گلم، داشت عروس ممیداده بود  بی ترت مای ش یعقد برا
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براش کنم.  ی خواست همه کار ی . دوستش داشتم ودلم مشدیدر کنار هم تموم م یمجرد 

به  شهیجان. انشاهلل هم یبود و_ماشاهلل، آبج دهیدعوت کرد خند یرو مامان وقت  ییدا

 مراسم دارن. یراه چون دختر پسرت ه نی ماب  میچادر بزن دیما با   نکهی. مثه اریخ

گفت_مگه   ی مادرکه بچه هاشو سروسامون داده با خوشحال  هیبا لحن پز دادن، پز  مامان

بچه   ی. انشاهلل برامیشی دور هم جمع م ریبه خ شه یجونشون؟ خدا رو شکر هم ییبد دا

چند سال بزرگ    نیا یبچه ها خستگ  یعروس دنیشما. _فدات خواهرم با د ی ها

 . _قربونت داداش. می آی . چشم با سر مادیکردنشون از تنت در م

رو ساده   ز یهمه چ  یوخونواده اش رو کرده بود وخانم ومنطق ثمیمالحظه م یلیخ مایش

  یکه ما برا  یفیظر   یکه طال ف یظر  یطالها  ک،یشعمدون ساده وش  نهیآ  هیبرداشته بود. 

 ی. از لوازم شخصومدیبه نظر م نیسنگ یلیخ  ششیپ میمثال برداشت ا یعقد واسه دن

واونا رو تو خونه داشتن واصراف نکردن. دوتا   ن رو نگرفت زایچ یلیخ  یبهداشت شی وآرا

باز   یام با رو  هیهم حلقه ساده برداشتن ودلشون مهم بود که خوش بود. مامان هان

کرد. هم اونا هم ما با   یوتشکر م  نهیکرد که بهتر ی وانمود م  یجور دنیخر  یکه م یهرچ

و_رحمت به   دیوسبمامانو  یشونیخانم پ هیبرگشتن حور یوازبازار وقت میهم راه اومد 

به خدا هر روز دارم از خدا تشکر   یاوردی ما رو به رومون ن یودست تنگ  یکه خورد  یریش
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کوه الماس   هی ادیخونواده بار ب نیکه تو ا   ی . دخترثمیکنم به خاطر انتخاب م یم

 وجواهر. 

تر به از گل نازک  ت یکنم اگه تو زندگ یحاللت نم  رموی _به خدا ش ثمویکرده بود به م رو

تونه زن   یکرده نم لیکرده که دختر تحص ی. مادرش اعتراف کرد که اشتباه میخترم بگد

کرد هم   تی ری رو مد  زیهمه چ  شهیکه م دیخونه دار باشه. د دیبشه وزن، فقط با  یزندگ

 کنن.  یمشخص م  اقتشویرو آدما با ل اونو  یکار، هم درس، هم زندگ

 بده.  لی ادامه تحص ما ینکنه تا ش غیدر  یکمک چیخواست از ه ثمیاز م خودش

نبود  دیزودتر بع ومدی که بوش م یاونجور دنیجنب رتریاز ما د  میمراسم بود  ریدرگ همه

. پدر ومادر میودم دست مامان بود مینکرد  غیدر  یکمک چیاز ه ای. من ودنرنی بگ یعروس

 .می احترام دعوت کرد  ی وبا کل ژهیرو و  ایدن

غذا سفارش   رونیبزنه وبا اصرار خودم از ب دیوسف  اهی عقد نزاشتم مامان دست به س یبرا 

خواهرم سربلند بشه ومادرم تو زحمت   یدادم. حاضر بودم تا آخر عمر بدهکار باشم ول

 .وفتهین
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  ایبا دن نینخواست بنابرا  یزیسرعقدش بخرم بهتر؟ چ  ی برا یمشورت کردم که چ  مایش با

  شهیخواست مثه هم یوم دی . مرسده خانمم تا فهممیبند طال بخر گردن هی میگرفت میتصم

نشه با جون   یانصاف یالبته ب  متی وگرون ق می دستبند ضخ هیمتفاوت باشه،  هیاز بق

  یوقت ومدی داشت وکم کم داشت با ما راه م ستدو یلیرو خ مایچون ش د یودلش خر

وخاله  یی . از چند روز قبل عقدم خونه ما شلوغ بود ودادیصبر ومتانت خونواده ما رود 

مونده بود وعمه   زهی روز قبل از عقد اومدن. عز هی همون  اد،یفشار به مامان ن نکهیا  یبرا 

پول   یبه جا  فتنگر میما تصم کی درجه  لی رفتن خونشون. همه فام یهام هر شب م

چون    نایبود. عمو ا یعال میمتص  نیبزنه. ا یزخم هیطال بدن تا بعدا به  یالنگو   هی یکی

  میرو نداشتن بعد شام، شب قبل از عقد اومدن وزن عمو از عمه مر ی حوصله شلوغ ادیز 

  یومبلغ هیاونم گفته بود موضوع از چه قرار   د؟یدیم   دیدار یکادو شما چ ی بود برا دهیپرس

شکل بردارن. اون دوتا   هی جا و  هیالزم بود رو داد به عمه تا همه از  دیخر یبرا  هرو ک

بگم، اون دارکوب عاشق وخواهرم که کبوتر عاشق بود  ثمیبود به م فیکبوتر که ح

  یمبارک باشه گفتن وچه ذوق فی . همه با تعر دادنی م  هینشون بق یبا چه ذوق داشونویخر

 کردن عروس ودوماد. یم
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 وشش  یصدو س پارت

تابلو   هیبق ی البته، جلو دمیاونشب با من موند خونمون وتو خودش بود ومن فهم ایدن

  یزی_عشق من چرا تو خودشه؟ _چ  دمی وپرس دم یکه ازش داشتم فهم ینبود رو شناخت

.  نمونوی ری خودمون افتادم که مادرم زهر مار کرد کام ش دیاون روز خر  ادی  زم،یعز ستین

تر    یما معمول  یمعمول  لی گم. از وسا ینم یبد تی ون کهیبه خدا به ت ما،یش لی وسا  نیا

کرد راجع به   یدونست فکر م ینم یاونقدر واسشون با ارزش بود که هر ک ی بود ول

خوب شده   یلی. _اشکال نداره االن مادرت مهمه که خزننیدارن حرف م یمتیق یزا یچ

  نی ا یسنجب دیکه تو خورد ذهنش رفته با  یکه بزرگ شده وباور ییوهر کس رو تو جا

ازش به   گه ی د یناراحت چیهزار بار گلم افکارتو خراب نکن. مادرت قلبش مهربونه ومن ه

شما بشم.  نی. کاش منم عدیخوب وبا گذشت نقدریخوبه که شماها ا  یلیدل ندارم. _خ

کنه خواهر.   یخو اهر شوهرش رو م یحاال بخند نگن عروس داره حسود   گر،یج ی_هست

همون طور که از   ای.  کاش دنری زبونت رو گاز بگ ،ی. _ا ایزنک الهپا خ هیو_ولت کنن   دیخند

شون، دعوت   دیخر  شات،یبرق وباد گذشت، جواب آزما  نیموند. ع  یاول بود تا آخر م

عروس مجلس بود. روز عقد   امی کودک قیمن رف  یمایش ،یدادن مهمون بیمهمونا، ترت

رو سرش.   دنیکش شووساده اش رو تنش کرد وچادر بخت  کیبردنش محضر ولباس ش
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  ومدهیبود ودلش ن مایش قی شف قیبود چون رف د یبزرگترا اومدن محضر وتو محضر مهش

گفت وتر    کی باز صبورانه تبر ایدن دنیبا د دی. مهشکی تبر   یسر اومد برا هیبود نباشه. 

جا   یبود درسته که کم بایز  شهیهم نیع دی. مهشدمیون کردنش رو دشدن چشاش وپنه

 کنه. یم  دهیبه قول پدرم، آدمو فوالد آبد ی. زندگودافتاده تر شده ب 

کردن. رو   یم  یساده جلوه گر پی کنار هم وباحال با همون ت  بایبا وقار وز  ثمیوم مایش

 هینکنه.  یاون روز روهم در افشان هیکار کرده بو که   یباز  کل نکهی مادرش مثه ا ثمیم

  یکیداماد گرفت و  لیفام ی از خانما  یکیطرف رو   هیو  دیرومهش دنیطرف پارچه قند ساب

بودم به اندازه هر ذره از   دواریوام شد یم دهی . قندها به هم سا دیساب   یاون باال قند م

 بشه. نتریر یوش  نیریاونا ش یرو پارچه، زندگ  زهیر یکه م ینیریش

  یبا مهربون مایخوشش اومدودور وبر ش یگرفتن وکل یم  لیتحو  یخانمو همه کل مرسده

بنده   ای...... آمایعروس خانم ش زه،ی. عاقد شروع به خوندن خطبه کرد و_دوشدیچرخ یم

وشعمدان ومهر معلوم   نهیزوج آ  کی   دیجلد کالم اهلل مج کی شما را به صداق  لمیوک

وباز  لم؟یبنده وک اورم؟یداماد، ماه داماد در ب آقا  یقد ونکاح دائمسفر حج به ع   کی و

 که گهی سر عقد د یشروع شد ناز  هر دختر
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  یعجول عرق م ثمیو.... م ارهی خانما همه دارن. بار اول سکوت ودوماد رفته گل ب عروس

بله رو گفت وخواهرم، نفسم  مایزودتر بگه بله وبار دوم بدون مکث ش مایکه ش ختیر

بله گفت وهمه سوت   عیسر  ثم یوس خونه بخت شد. بعد خطبه داماد خونده شد ومعر

.  ثمویبعد م دنشویرو  نگاش کردن وبوس مایشودست وکف زدن. مامان بابا، با بغض  

. اونقدر  دی خان بوس ثمیم ثمم،یم یخانم وبابا  هیودست حور   دیهم دستشونو بوس مایش

. اما  زدنی خوند همه دست م یم  یخانم شعر محل هیراحت شد که نگو. حور الشیخ

زود  یلیخ  نی هم یشد حرکات موزون وآهنگ ماهنگ خوند. برا  ینم  ادی محضر بود وز 

  دنیخانم جمع شد وانتقال داده شد به خونه.همه کادوها رو دادن وبا د هیحور   رکسترا

راحت   یزندگ  هیز بابت پس انداز اولا  الشونیخ  یکل مایو ش ثمیطال، م یاون همه کادو 

کردن اونم   یفکر نم دیمرسده خانم رس یتشکر کردن ونوبت به کادو  یشد واز مهونا کل

  یبا تعجب نگاه م دنیرو د متیوگرون ق میضخ تبندهمه اون دس  یوقت  یطال بده ول

 . یبه فرا خور وضع مال یزیچ  هیهمه کادو طال دادن حاال هر کدوم   ثممیکردن. خونواده م

کرد   یخانم با مرسده خانم روبوس  هیحس وحال خوبش چند برابر شد. اما حور ثمیم

 .میوجبران کن میشهرمون خدمت باش د یاریب فی انشاهلل تشر  د،یدیزحمت کش  یلیو_خ
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 وهفت   یصدوس پارت

  زانیباز گفت_عز یبلند وبا رو یخوب بود وبعد انجام مراسم عقد، بابا با صدا  یچ همه

  بیبچه ها ترت یجشن مختصر رو برا  هیخوردن ناهارو  ی منزل ما برا م یبر  ،یطبق قرار قبل

  یسفارش  یسمت خونه ما ومن سر راه ازشون جدا شدم تا غذاها  می. همه راه افتاد میبد

دوست داشت، سفارش دادم به همراه   یلیکه جوجه خ مای. به خاطر شرمیبگ لی رو تحو 

  یکه سفارش رو م یهم روز   ایدوست داشت بخوره و دن یتا هر کس، هر چ دهیکوب

وفلفل    مو یاالد ولداشت دوغ، نوشابه، س  دیوتاک  ادی خواستم بدم اصرار داشت با من ب

  اینخر،  یز ی چ ای  یخواهر دار  هیبار و هیگفت _  یسنگ تموم بزارم وم   یخالصه از همه چ

بود. غذاها رو   دهیچیپ نی وغذاها تو ماش یرانیعطر برنج ا  ی درست بخر. بو یخر یم

  تی بردم سمت خونه وسفره رو انداختن خانما وهمه با تشکر از بابت تدارکمون با رضا

در  ثمیکرد منو. م یتشکر کرد که هر بار شرمنده م یلیردن ومامان از من خکامل غذا خو

بهش   مایدمت گرم جبران کنم _دم شما گرم ومبارکتون باشه. ش  یلیخ  کاکاگوشم گفت _

 شی کردپ یعقدشون وخواهرم چه ذوق یدادم برا  بی گفته بود اون سفره رو من ترت

که گذشت همه کمرا درد گرفته بود از بس قر ورقص توش   یخونواده شوهرش. بعد کم

قر آور رو   ی بودم وزحمت آهنگا  ده باند اجاره کر  دی ووح دیمونده بود واز قبل با کمک مج
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آور تو خونمون همه   یوحرکات شاد  غیدست وج یبچه ها به عهده گرفته بودن. صدا 

وسرو    یشاد یبودن تا روزا  بود که ما رو به ثمر رسونده زمونی مادر وپدر عز ونی وهمه مد

 .ننی سامون دادنمونو بب

تونست جمع کنه اون وسط از همون اول شروع به قردادن کرد وپدرش    ینم یثموکسیم

  فهیکه انجام وظ کمی زده داماد ذوق  چارهیکارخانه برگرده. ب ماتیتا به تنظ  دشی از برق کش

که  یداماد برقصه. من کردن وخودمو کشوندن وسط که برادر ییکرد نشست وهمه هنرنما 

رقصم  ادی چرخش خودکارش با آهنگ بود ز  ستمی س ارکمرم انگ  یاصل  یاز اعضا  یکی

زدم.  یچرخ هیبلند شدم و  هی به اصرار بق ی. ولمای از ش  یدور ی. دلم گرفته بود برا ومدینم

طفلک خواهرم   ما،یوخودم بلندش کردم به همراه ش  ثمیشاباش دادن به م مهینصفه ن

اسکناس تا   دوتانشست وقبلش،  عیتکون داد وسر  کمی دستاشو  یالک دیکش  یخجالت م

  چارهیب نبار یکه نداده بودن شاباشاشونو دادن. ا   یینخورده دادم بهشون وبعد من، اونا 

اش جمع شد  شاب  ی. کلدنیکش  یوکل م زدنی .خانما هم دست مدیرقص یم  نیآروم ومت

شلوغ نبود. بعد که عرق همه قشنگ در اومد، شربت   ادمی که ز  یاز همون جمع معمول

  یآبادان برا  ثم،یم  لیما با فام داریروزم تموم شد وقرار د ون. امیآورد وهیخنک وم

 .  دیجد یقبل بود با آدما  یتکرار روزا  ،یشد. زندگ یعروس
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کرد. همه مهمونا رفتن   ی فسخ م یکیوصل و   یکی مرد،ی م یکی ومد،ی م ایبه دن یکی

  وردیتاب ن  گهید  زمی وخاله هم غروب راه افتادن سمت خونشونو شهرشون. عز نایا  ییودا

 ودلش واسه خونش تنگ شده بود وقول دادم ببرمش.  

بمونه دنبال بهونه بود و_کاکا،   نکهیا  یبرد وهمش برا  فی تشر هی از بق رترید  ثمیم آقا

بگو. _نه، جان تو برو پسر   یچ  هیبمونم؟  یشیدلتنگم م ای  یدار یه کارها، اگ  یتعارف نکن

گرفتن    لیام تحو  نهمهیا  گهی. _دمینیماهتو بب  یرو میحاال حاالها وقت دار دیمهمون دار 

 یوبغلش کردم _مرد باش، داداش  میدیکاکا. هر دو خند  ادیفشار م بهت ستی داماد الزم ن

خود  یعنی  نیدر کنار خواهرته ا  ثمیکه آقا م نی هم ؟ی . _شک دارمایش یمرد زندگ

 . یخوشبخت

کل کل   م یدار  د یما،تا د شیتو آشپزخونه کنارمامان بود واومد پ مای که. ش یشی_آدم نم

نگران نباش   زم،یبا خنده گفت _عز ثمیم د؟یستاد ی گفت _باز شما جفت هم وا میکن یم

کرد و_برم تا   یعاشقانه نگاش م مای. شنجامینکن. فردا، صبح ا هیهمسرت گر یواز دور

 .دیدوتا مرغ عشق تنها باش

 

 وهشت   یصدوس پارت
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 رو نگاه کنم. ایکردن که دلم خواست منم برم دن یبه هم با عشق نگاه م نیهمچ

چون رسم بود بعد عقد عروس ودوماد رو تنها   مایبا هم تنها رفتن تو اتاق ش یکم

وانفسا   نیتو ا   گهیره زمونه که عوض شد، ددو ،یول   یمدت کوتاه  ی. برامیاز قد  زاشتنیم

  یبا حسرت موقع رفتن همو نگاه م نیمونه. همچ ینم ادی منتظر اجازه بزرگترا ز  یکس

با   یآقا هیاومد کنارم و_ا، ا، ا، زشته   ایو دن  زدمی م دی دکردن..... از پشت پنجره داشتم 

کرد   یخانم . منظورش همون فوضول بود منتهاشهیمردم نم یکنجکاو زندگ تیشخص

  یزنیم دی د یبخوان....... اونوقت دار دیوکلمه کنجکاو رو به کار برد. ادامه داد _زشته، شا

 درسته؟ 

خونشون   بردم ی م  دیبا  نایرو بعد مادرش ا  ایحواسم نبود. دن  یبه موارد اونجور ،یوا ی_ا 

 فهیجان مخصوصا از مادرت. _چشم، وظ ایتشکر کن دن  یومامان گفت _از خونواده کل

 بوده. 

. با  میخودمون افتاد ی عروس یما بود وما در تکاپو   یبعد عروس نایا  مایش یعروس

  یعزت ی ما شد. تاالر دوست آقا   یهفته بعد عقد اونا، عروس قایکه شد دق ییها صحبت 

وپر برکت تر  از اماما هم بود بهتر  یکی الدی اونروز رو برامون در نظر گرفته بود وچون م

 ما.   یشروع زندگ شدیم
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  هیچقدر خوشحال بشه هنوز   اریمه  ییاالن دا  ،یخنده ام گرفت وبه مامان گفتم _وا فقط

که دست ما   یرفته. به قول خودش راه قرض دارن. _چه کنم مادر همه چ ستیهفته ن

  یشماها رو دوست داره واون با مهربون  یینبود. بعدشم دا

کرد وکنارم بود والبته بهونه   یبهم کمک م یکل شی خدا ثمی گفت. م یشوخبه  

. هردوشون  رونیب بردی رو م  مایهرروز ش بایخونه ما باشه. تقر  شتریبراش تا ب دبودمیجد

بودند.از هفت دولت   هیخدا رو شکر، خوش روح یل یسفر بودن. خ  هیاهل کشت و گزار وپا

 آزاد. 

!  رهی سر داره در م هیکش   نیکه ع نی ا  دن؟یکار راه مسر   ثمویم ،یمامان گفتم _مطمعن به

از کارشم عقب نمونه.  زنهیم   شیخودشو به آب وآت مایزرنگه وبه خاطر ش ثمی_مادر، م

مونه تا کاراش رو   یدارمیوقت ب ری کرد _شبا تا د  یم  فیجون برام باز تعر  هیمادرش، حور 

تونست تو خونه هم روشون    یپرونده پروژه ها دستش بود وم منانجام بده. اونم مثه 

که    یی. البته آدمادادنینم ریگ ادی بهش ز  هیدونستن تو دوران نامزد  یکار کنه وسرکارش م 

پسر مهره مار   نیگم ا  یوبامرام بودن. _م  یکرده بود مثه خودش مشت یمعرف  یعزت  یآقا

 نه. دیگ  یداره م
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کلمه شوهر خواهر   یل. _آره، و ی دوست دار قتو یرف  یلیدونم خ یو_من که م  دیخند مامان

جواب تو   هی یکن یکه م یکه روش اومد حساس شدم. _از دست تو که واسه هر کار 

خودم کارگر معدن بودم از کار اون بنده خدا هم مدام   ستیمادر جون. ن یدار نیآست

نوا. مامان   یدور برداشته بودم واسه اون ب تم گرفتم. خودم برادر زن نداش ی م رادی ا

  ،یول  ارمیکنه به رو نم  یولم نم یبیدونم چرا ترس ودلشوره عج ینمگذشته،  ی_ازشوخ

دوران رو همه دارن  نی بره. _ا شیخوب پ زی. دعا کن مادر همه چ دهیدلهره امونم نم

 .هیکس چ هر  یدونه چه کنه وچاره کارو زندگ  یوانشاهلل به خدا توکل کن وخودش م

چه  یگ یزنت وم  یجلو یکن  یسپر م نهیوس یکن  ی. فکر میخند یروزا م نی بعد به ا ماه

همه   ادی . _فدات بشم که هرکلمه که از دهنت در مشهیخاطره م یبود وهمه چ  ییروزا

سر   هینرفته برم   ادمیمامان تا    ی. راستدمشیوبوس  شهیآدم از ذهنش پاک م یغصه ها

شده  . چون رو کارتا نوشته ارنیخونواده هاشونم ب  تماکنم باز ح  دیتاک   دیووح  دیسراغ مج

بود. _خوب مادر قدر رفقاتو بدون،   یمثال، هر کس با خانواده. رو کارت اونا منظورمون کل

تو هم همون جور باش. تنها   زارن یوهمون جور که اونا بهمون احترام م  نیخوب یبچه ها 

 . امی تو خلوت وتنها شهیروزام تموم م ن ی که ا دادیم  یدواری قلبم بود که بهم ام
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 و نه   یصدوس پارت

  هی دی قلبم بهم نو یرو بغل کن. ندا یخان برو خوشبخت نیگفتم، شاه یخودم م به

 هیعیکه طب یاونهمه استرس قبل از عروس ونی. در مدادیرو م ایدر کنار دن ییای رو یزندگ

  دیبودم وبا یقسط وبده ری زدم. تا خرتناق ز  یاز کارم هم نم   وفتهی همه اتفاق م  یوبرا 

حرف زدم که مراقب باشه زنونه، مردونه جدا   یعزت  یبا آقا اره م. دوبکرد  یم  هیاونا رو تصو

نبودن و هر   زایچ نیوبند ا  دی اشتباه گرفته نشه. اونا که تو ق یو..... با عروس  یباشه وپارت

  ی. راستش، هرچیینه آبرو ،ییای ونه ح  دنیکش یسر م  یمعمول یدنینوش  یرو به جا  یچ

گفتم،  ی بار بود که م نیچندم یبرا  نکهیبا ا باز،  یورو یبا آروم ایبه اندازه خوبه. پدر دن

خود   نیوع  ادیجور روابط خوشم نم  نی منم از ا زمیجان بهت گفته بودم، عز  نی گفت_شاه

 بشه.  لیجنگ تبد هیدخترم به   یودوست ندارم عروس  یدون یشماها هستم وخودتم م

  یبساط گناه آلود هرک نیاندازه خوش بگذره. از ا هی  کرنگ،یو   کدلیدارم به همه  دوست

وعقل دارن.   میستیخواست استفاده کنه تو خلوت خودش. ما که مامور خوب وبد آدما ن

  قمینباش خودم هواتونو دارم وبا رف یزی. _پسرم، نگران چدی_آخ، که چقدر شما ماه

مرسده خانم رو دستمون گذاشت    ینیسنگ ی . بماند که چه خرجامیهماهنگ کرد یحساب

فروختم تا بخرم. انگار دستگاه   یم  نمویماش  دیانتخاب کرده بود که با  یباز. لباس عروس



 باران حماقت 

393 
 

کرد تا چند   یم  یاعتماد کنه، کار  اشی به خودشو خوب ومدیشوکر بهش وصل بود تا آدم م

  یوم میستی ن یخوب یالم  طیبهش گفته بود تو شرا  یهرچ ای. دنیمتر اونورتر پرت بش 

لباست رو.   ی بخر لی فام یدخترا  هیبق نیخواد ع ی. گفته بود، اصال دلم م میکن هیکرا میتون

که   میبد  حیبهشون توض میدار کاریوچ هیدر جوابش گفته بود _دستمون خال  ایدن

بعدا هر بار   یستی. االن متوجه نامیرو کوتاه نم نیرو کوتاه اومدم ا ی_هرچ  م؟یدینخر

  ای. واز دنشهی وخاطراتت زنده م  یکن یخودت رو تو همون شب مجسم م یکن گاهبهش ن

اونم باهاش    یقرار گرفت وکل  انی هم در جر ایاصرار واز مادرش انکار. به هر حال پدر دن

جنس  نیشده با تاج وتور وبهتر یبود. لباس سنگ دوز  دهیفا یب  یحرف زده بود ول

متوجه شد که به   نویبفروشم ومادرش ا  نمویاشنزاشت م ای. دنایدنپارچه ومدل به روز 

بود رو   ده یرو که خودش واسه پا گشا خر  ینیاون ودست تنگم دارم ماش یخاطر پافشار

به کار برد وبهش گفته بود _به به، عجب  یعال استیس  هی نجایا یعزت یفروشم. آقا  یم

که به من گفته   رو ینیاحترام بزاره به حرف مادر خانمش ماش نکهی! داره به خاطر ا یپسر

. یشد که چقدر تو براش مهم م یفروشه. مرسده بهت حسود یرو م زیبراش عز  یلیخ

وبا ترفند   ه یبق دیاز د نهیبرخوردا بود تا خودش رو مدام سطح باال بب ن یمادرم که هالک ا 

همه عالقه دامادم به مادر زنش  نی شد و_به خاطر ا ادهیپ طانیاز ارابه ش  یعزت  یآقا

رو خودم   یخبر خوشو بهشون بده که لباس عروس  ن یبمونه ا نیحرفم زم واست نخ نکهیوا 
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برامون   یعزت یآقا  ی. وقتدمیمن خر  مید یبروز نم لی فام یجلو ی خوام بخرم ول یم

رو افکار داغونمون   ختنیسطل آب خنک ر هیکرد، انگار  فیرو که کرده بود رو تعر  یکار

پرو   یوبرا د یغول مرحله آخر راحت شد. مرسده خانم لباس رو خر نیاز بابت ا   المونیوخ

 برن مزون. مای از مادرم خواست به همراه ش

  دید ییبا ی وز  یرو تو اون لباس به اون با شکوه ایهم دم بخت بود واون روز دن مایش

تو چشاش   یبرق خاص هی. با یه شد ما  نیقشنگه وع یلیخ یلیخ زم،ی و_مبارکت باشه عز

  مایوحسود نبودن ش ثمیم  یاز دست تنگ اینگاه کرده بود. منو دن ا یبه لباس عروس دن

اش کنار اومده   نده یمرد آ  طی ام با همه شرا  یاشتنوخواهر صبور ودوست د  میخبر داشت

  یم یما از ته دل شاد  یپابه پا مایمونه. ش یم  رهیخ ییبا یچشم هرکس به ز  ی بود ول

رو دوست داشت. فقط   مای از قبل ش  شتریقابل احترام بود ب یلیخ  ایدن یبرا نی کرد وا

 . یمونده بود به عروس  گهیدوروز د

من رخ   یزندگ  یاصل یمن رو شد وتازه ماجرا  یاز زندگ  ید یکه باهاش ورق جد یعروس

 نشون داد وبماند.
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 ثمیوکمک حالش بود. م یخواهر واقع  هی خانم مدام کنار دست مامان بود مثه هیحور 

بودم   یومن چه بد جنس  ومدی ودنبال مادرش م شدی م سهی جانم، هربار از خدا خو استه ر

 .دیرس  یم  شمینامزد باز  ریرفا قت رو در حقم تموم کرد واون وسطا به امر خط چارهیب

 

 صدوچهل   پارت

از جون ودل اومدن    یشوق وخوش حال یبا کل یروز قبل از عروس هی نایا  ییودا خاله

  یال یکردن. فام  یبودن درست مثه عقد مالحظه مامان رو م کی که نزد  زمی وعمه ها وعز

 . ومدنیطبق آدرس تاالر م یدورتر ودوستامون هم همون شب عروس 

.  ایفروشاست تو عروس یلباس مجلس د،یمحل رو قبضه کردن وع شگاه یهمه آرا خانما

. سرو کله  ارهیکم ب یکیخواد از اون  ینم چکسیخانما. ه نیچقدر دنگ وفنگ دارن ا

_آره جان تو از قبل وقت    ؟یوقت گرفت شگاهی_از آرا دیپرس دیشد ومج  دایپ دیووح  دیمج

  گهید یاقت ی ل ی_ب  شگاه؟یکنه بره آرا یول م یبز تراش منطقه رو ک ن ی گرفتم وگرنه بهتر

  ی_آخه بار بر نم دیخند  دیاز رو دوشت بردارم تو عالم رفاقت ووح یمنو بگو خواستم بار 

 رو دوش داماد بخت برگشته.  یزاریکه صدتا با دستان هنرمندت بار م یدار
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با کله ماه   یشوخ یشوخ د،ی خود یسر کار. _چقدر ب  یرفت نیو_خوب شاه  دنیخند هردو

بشه.  تی چشم همه اذ  یزی نور نر ادیز  زیگفت _ا، ماه داماد عز  دی. مجیداماد هم شوخ

 . گهیگفت _بسه بسه پرو نشو د  د یدرمون چشمم. وح تیهمه جذاب نی_نه من با ا 

. کارم براتون  دیکله من خارج بش نی ریبحث ش د،از یرفاقت کن دی خوا  ی_باشه، حاال که م

  ی_حنابندون نم  د؟ی دار ی_فردا واسه حنابندون چه برنامه ا   دیپرس دیدر نظر دارم. وح

واسه    میما دلمونو صابون زده بود   یچ یعنیشد. _ نیبر ا  یجمع م یتصم یعنی م،یریگ

  یظرف حنا  هیندارن وقرارشد   یما شلوغ کار نی. _اونا ع نحنابندونت؟! هر دو پنچر شد

که تازه    یامروز  یکارا  نینم از ادو یدست مهونا. چه م میوبد  میتو تاالر بچرخون ینیتزئ

  دی. وحستی ن یچاره ا ی_راستش خودمم دمقم ول  خ یحال و  ی. _چه بشهیداره مد م

. مگه، با ما  می خوا یم نتونداره، قرارهم، مال خودتونه ما حنابندو یگفت _به ما ربط

 قیورف  استی شاد نیدونم اهل ا یکه م ثمیباش با م هیپا  دیمشورت کرد؟ مج یکس

که   ییگروه از بچه ها هیاالن زنگ بزن فردا از بعد از ظهر  نیباحاله هما هنگ کن وهم

در جا زنگ زد  دمی. مجارهیب زنن ی م یکرد بچه محالشون که ساز جنوب یم  فی ازشون تعر

  یاونا م  یهر چ یچ یعنی ول،ی جواب داد و_ا عی بود سر  دهیانگار بغل تلفن خواب  ثمیوم

اونقدر با اونا جور شده   ثمی. ممیترکون ی؟ خودمون محله رو مبگه چشم دیما با  قیگن رف
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  دیبامرام یلیچشام پر شدو_خ یکرده بود. از خوشحال قیبود که انگار اون منو با اونا رف

تونستم مخالفت    ینم یموند ول  یگرفتم تو دلم م ینم ابندونوخودم تا آخر عمر اگه حن

 شیخوام کدورت پ ینم ستی بودن ن لی جان، موضوع ذل دی._مجیل یکنم _از بس زن ذل

برام   زمیعز  یباحال وبا مرامم، بچه محال  یگم دوستام، رفقا  یوحاال هم با افتخار م ادیب

  ینیبدون. مامان با س شدهتو خط. جشن رو گرفته  یخودتم اومد  ول یجشن گرفتن. _ا 

  میزدی حرف م میوبلند داشت  میدر اتاقم وما مشغول حرف زدن بود اومد دم ییرا یپذ

 سیاومد گوشه چشماش هنوز خ یووقت دیاز حرفامونو شن یومامان ناخواسته بخش

_من، ممنون از شما   ید یممنون زحمت کش هیبودوبچه ها ازش تشکر کردن و_خاله هان

بندون خشک رو دوست  . به خدا منم اون حنادیخوشحال کرد اشتونوخودم که داد  یپسرا 

. پاشدم ودست  دیشد غذا هم مهمون من ورو منم حساب کن ینجورینداشتم. حاال که ا 

  هی. ما هم وفتهیهرکس اتفاق م یبار برا  هی. بلندم کرد و_حقت بود ودمیمامانمو بوس

  ییزا یچ  هیکه   دین کارتون فهموند یوبچه ها شما به ما با ا  میکوتاه اومد یاد یز  ییجاها 

  یرو سرم آوار شد وقت یوزندگ ستین یاگه طرف مقابل ناراحت بشه تکرار شدن  یحت

مونه. تو مرام ومحل ما به همه رسما همون   ی حسرتش تا آخر عمر به دلت م دمیشن

اون   ایلیخ د یاز د  دی. هرکس مختار وشا شدیخود اون رسم احترام گذاشته م ستهیطور شا 
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 ،یخوب باشه ومحترمه نظرشون ول یوز امر  یومشغله ها   ایبنابر زندگ مختصر،مدل  

 است.   گهید زیچ  هی  یحنابندون واقع

  نیهم هم مایگذاشتش وبابا هم در جا قبول کرد. ش انیبا بابا حرف زد ودر جر  مامان

زنگ زد ودعوتشون کرد   لمونیفام یطور همه تو دلشون بود. بابا تک به تک به جوونا 

 میکن یتا محله رو چراغون انی وهمه باسر قبول کردن. بابا خواسته بود چند تاشون زودتر ب

بگه. چون باالخره چندتا از    ا یبه خونواده دن انوی واز مامان خواسته بود به رسم ادب جر

ا به  .بچه همیرو شام نگ کایوخونواده دوستام که شام دعوت بودن وزشت بود نزد  لی فام

  یطور  نی هم قاشی آورد ورف ثمیم یآوردن وارکستر رو افتخار لمبرداریخرج خودشون ف

حنابندون همه    هی شدینم باورم با مرام وخونگرم بودن.  ثمیخود م  ن یاومدن از بس ع

مامان به مرسده خانم گفت که _دوستام به اصرار حنابندون گرفتن   یتموم شد. وقت  یچ

گرفته وبا احترام   یکرده که حنابندون نم یداشته اشتباه مبار رک گفت که  نیاول  یوبرا 

تو   یول  میوما هم ظاهرا قبول کرد  دیرسما ندار نیدونم، شما از ا  ی دعوتشون کرد و_م

وعروس گلم، گل سرسبد بشه. اونم گفته   د یدل هممون بود حاال هم قدم رو چشم ما بزار

وحاال   دی کردم وممنون که قبول کرد  یپافشار میرسما رو ندار  نیما چون ا   دیبود _ببخش
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هم   ادیکوتاه اومدن ز  می.  مامتوجه شددیکن یازمون دعوت م دیهم با ادب واحترام دار

 .یواحترام از نظر خودتم دفاع کن  ادببا  شه یوم ستیخوب ن

 حماقت: باران   رمان

 ک ی صدو چهل و  پارت

. چه ول وله  دنید یکه رفقا ومادر وخواهرم به طور عجله ا   یحنابندونم شد. با تدارک روز 

مثه رهبر اکستر   ثمیشده بود واز ظهر م نیتزئ یرنگ ی بر پا بود. تمومه کوچه با چراغا یا

به نشون بده. بهش گفتم _ مایجلو ش یخود ی زده بود ودوستاشم آورد تا حساب پیت

البته دستتم درد   د؟یاومد  هیاالن اومده که شماها زودتر از بق  یک ؟نظرت از حاال زود نبود

غروب شده،   میکن یاستراحت ه یو  میناهار که بخور   هی.  یکاکا، حرفت رو زد گهینکنه. _نه د

شما   یزیبه برنامه ر  دی خوب بود؟ _ببخش شد یم ری ود  وفتادنیاگه غروب تازه راه م 

هست ومامان   نجایبرس منم حواسم به ا  دتخو  یجسارت کردم _ها، کاکا برو تو به کارا

که مطمعنم. خب، آقا  نوی. _استادم یوا   نجایا  ریش  نیداشتن من ع یاگه کار  مایوش هیهان

چه هواتو   نیاز مادرزن جان کنم؟ زد رو شونمو _بب  یدلبر هیو ایمن برم دنبال دن ریش

جنبه داشته   گهیمن _خب د  ی تو جمع برا ایتو سوسه ب یونوقت هخانمت. ا یدارم جلو 

لحظه رفت تو خودش وزدم رو    هی. ادیحساب کار دستت ب دیباش اونجا برادرزنتم وبا 
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کنم رو کارام. _دستت   ینظر دی تجد هیکنم  یم ینه؟ منم سع  گهید می شونه اش و_داداش

 . یدرد نکنه چه سخاوت 

.  امی وزود م  نایا  ایخونه دن کسری برم  یندار یمامان اجازه گرفتم و_دورت بگردم اگه کار از 

هر وقت   نایحاال مادرش ا  ارش ی بمون وبا خودت ب کمی ی_نه قربونت بشم اگه تونست

که تازه    شگاهیآرا نیرکسانا خانم هم شیپ نجایخوام ببرمش ا  ی. مان یدوست داشتن ب

کنه براش. _مادر من دستت درد نکنه که فکر اونجا هم  یمعمول شی آرا هیباز شده 

در   رفتی ور اون ور م  نیا یواسه خودش راه انداخته بود، ه  یچه سلطنت ثمی. میهست

  یم یمامان جان، بابا جان کی . دی رس یمنم م یبه کارا  ینامزد باز  ری انجام امر خط نیح

 من؟!   ای  نیگفت که من شک کردم اون شاه

 کردم.  ه یدتهیوتمج فی بلند وباال از تعر ستیل ه یافتادم وتو راه    راه

  یرو م یداشتم مدرک ارشد پارچه خوار ومد،ی بدم م یکه، از اول از پاچه خوار یمن

  ایشرکت. تا با دن مینر میرددرو باز کرد اون روز با پدرش هماهنگ ک ای و دن دمیگرفتم. رس

کاره موند    مهی و ما الو ماومون ن  دیمرسده خانم رس م،یبه قول بچه ها الو بترکون میاومد

کرد   یم   یفیچه ک د؟ی. _سالم مادرجون، خوبارمیاز عزا در ب یدل هی........ یتا شب عروس

دل غافل    یحنابندونم بر پا شد. ا  یگفتم مادرجون. _سالم، مادرجون به سالمت یبهش م
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  یاز ذهنم م ناینگفت. ا   یزی مامان چ  یکنه، آره جلو یخال شویآورد تا دق دل ری منو گ

  ی_م ای از دن دمی. پرسامیاالن م دیببخش قهیدق  هیکردم. گفت _  یاشتباه م  یگذشت. ول

ومن   ست یمادرم ترسناک ن نقدرمیا  گهیو_د  دی خند کار داره با من؟  یمامانت چ یدون

  هیکه توش   ییجعبه کادو هیگذره. مرسده خانم اومد با   یتو سرت م یدونم چ یم

شماست    ی برا نی_ا   ه؟یچ نی ومارک بود. جعبه رو داددستم. _مادر جون ا کی ش رهنیپ

خوشحال شدم   یست برداشتم. کل ایبا رنگ لباس دن یوامشب دوست دارم بپوش

. دید یشامل حال ماهست زحمت کش شهیوشرمنده تو افکار خودم. _لطف شما هم

بهم کردو بله  ینگاه پر مغز هی ا،یگفتم. دن یم  ایشما به دن یهایداشتم راجع به خوب 

 .گهی مادرجون البته که کامال داره درست م

مادرم براش وقت   رو زودتر ببرم. ایدن دیکردم به مرسده خانم و_اگه اجازه بد ینگاه

  شتریوگرنه ب دی شد وببخش یعجله ا  یکنه. همه چ یمختصر  ش،یآرا ه یگرفته تا    شگاهیآرا

من   یاساس یهمه پاچه خوار  نی بره از ا جیسرش، گ دمی. ترسدیتدارک بود قیال ن یاز ا

ام تا   یتازوندم. _باشه مادر من وعزت یاسب مراد رو م یورگ خوابشم که دستم بود وه

شما   دینکن  ری. _فقط مادرجون جسارتا د میا ی. خودمون مکشهیطول م  میوحاضر بش ادیب
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. میتا معطل نش  شمیمن حاضر م  ادیب ی. _حتما، حتما مادر تا عزتدیهست  یاصل کار

 درهمم گذشت. ناز ذه نمیکنه؟ باز ا  ین یر یخودش نقدریداماد ا شهیمگه م ،یوا 

 

 صدو چهل ودو  ارتپ

خونه ما وعمه   میرفت ایکردم. با دن دایقفل گاو صندوق اخالق مادرزن جان رو پ خالصه،

خانم با منقل اسپند جلومون   هیوخانوماشون اونجا بودن. حور دیوح   دویها، مادر مج

خدا   گونه،ی وب لی ودور سرمون اسپند چرخوند و_بترکه چشم حسود وبخ  دیاومد وکل کش

. خانم هم زدیخوند وم  یبرداشت وشعر م ی نیه سیرو شکر عروس اومد به خونه. و

ها جمع شدن وپسرا هم   ه یهم از درو همسا گه ی د یکردن. کم کم خانما  یم  یهمکار

و_گلم،    شگاه یفرستاد آرا  دی رو با خانم مج ایطور مامان چون خونه شلوغ بود دن نیهم

خاله   مفرستم دنبالتون. _چش ی م نویشد شاه مراقب عروس من باش وکارتون که تموم

ارکستر رو بر   یکه رهبر ثممیوم  شگاهیبرد آرا  دیگفتن. منم وح ی. به مادرم خاله مهیهان

بود از صدتا   یکل اون منطقه رو دست گرفته بود. چه شب چ،یعهده داشت. کوچه رو که ه

کمرشون مثه کمک فنر  راه انداخته بودن و  یباحالتر بود. بچه ها چه بزن وبکوب یعروس

که شام قرار بود بمونن شام پخت  یهمون تعداد  ی. مامان برا بوددر گردش  نیماش
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تا شب برسن.   نایا  ییکمک کردن. فقط مامان گفت _کاش دا  یکل ش ی وهمه هم خدا

شب زودتر   هینداشت وقرار بود اصال  شتریبرادر که ب هیخواهر و   هیآخه بهشون خبر داد 

  شد؟یچه م میم وخبرشون نکردیحنابندون گرفت  دنیشنیوبه قول مامان اونوقت م  انیب

بوق بوق    یشده بود وبا صدا   کی شد. هوا تار ینطور یشد که ا یبده چ حیوتوض ا یحاال ب

 میبودن رفت ر یاز بس که ارکستر وبچه ها جوگ  دیرسی که به زور به گوش م ییکردن دا

جونمو نجات داد   دیمحال اومده بودن تماشا. وح  اطرافم بچه ی استقبالشون. از کوچه ها

.  ارمیعروس رو ب شگاه ی. خانما خبر دادن برم آرافتهیب دیبود سرو کله ام دست مج قرار

آوردمش تو مجلس   بایمن تن کرده بود وجذاب وز   رهنی همرنگ پ  یلباس مجلس ایدن

دسته گل   هی. با  دنیرس رید  یمونده بودن وکم ک ی ام تو تراف یعزت ی ومرسده خانم وآقا 

کرده بود که عروس   یشی آرا هیبود و  کتریش ایاز دن انم . مرسده خینیریبزرگ وچند جعبه ش

  رشیدر گ شهیکه هم یاونهمه رو خودش کار کرد؟! سوال  یدونم ک ینکرده بود. نم

کنم.  یروهرگز فراموش نم   دنیرو که دوستام برام تدارک د زی بودم.اون شب خاطره انگ

داشتن ودور   نگهمونوارکستر نگرفتن. تو کوچه   یلمبرداریم ازم بابت فه  لایر هی  یحت

داخل. با   ادی. بعد خانما گفتن عروس بدنیرقص یگرفتن وهمه دورمون حلقه زدن وم

  نیهم  ی...... برایزیچ ،یخواستن قر یرفتم تو وباالخره خانما هم دل داشتن وم ایدن

  میآماده کردن حنا نداشت یقت برا خوشحالشون کنم. و یخداحافظ هیازم خواستن با  
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بودن. منو کشوندن تو کوچه  دهیخر  میبود با عمه مر  مارفتهیوش. مید یخر یوحاضر

کردم وبا جوونا اون   یا فهیدستمو گرفت و_به افتخار داماد وکم کم انجام وظ ثمیوم

ام   یکه با همه همرا  اریمه  ییشاباش بهم دادن مخصوصا، دا یوکل  میوسط رو پر کرد

همه   نیتو کوچه هم ماب  بتشر وی نیری که دعوت نداشتن. ماهم ش یی کسا ی . حتکردی م

در گوشم گفت _حال   ثمیهمه رو. م مینگه دار م ی. فقط، واسه شام نتونستمیپخش کرد 

همه جبران کنم. _تازه   یبرا  دوارمیرفقات بامرامن. ام یلیکاکا؟ _بله، دمت گرم خ ی کرد

  گهی . دیبامرام یلی. _خجنیخان. لب تر کنم همه بس ثمیاشاره م  هیآبادان و هی ؟ی دیفهم

تا کوچه خلوت بشه وما به مراسم   میوکم کم ارکستر رو جمع کرد شدی وقت م ری داشت د

رو صحبت کرده   هیداخل که، خونه همسا میوگروه ارکسترش رفت ثمی .با ممیتو خونه برس

گن ما   یگفت _بچه ها م ثمیشام خوردن. خواستن گروهش برن م یمردا برن برا  میبود

اصرارکرد که برن    یبودن اومدن. مادرت هر چ  ورده. ناهارم خهیخودمون یمهمون  میبر

به ما حال   لی و_شما اندازه صدتا دوست وفام ششون یداخل غذا بخورن نرفتن. رفتم پ

ار واونا رو بردم داخل ومادرم  برد لمیوف دیاصال حرفشم نزن دیومعرفت به خرج داد دیداد

وحنا  میکرد  قصبود. بعد شام با همون فلش بزن وبر دهیاونا هم تدارک د یبرا 

  ومدی از رنگ حنا بدش م ای. دنمینخود کف دست هم گذاشت هیوحنا به اندازه  میچرخوند 

بودن باز.   نایا  دیمهش  بیکرد. نفرات غا یم یفیکه کف دستش بمونه. مرسده خانم چه ک
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  یتموم شد. دلم م می ای واونشب حنابندون رو ی شب مونده بود به عروس هی  یوا ،یوا 

وتو خلوت کجا   یی. تنهادادیخونه شلوغ بود وفاز نم یبمونه ول ای خواست اونشب دن

  شگاهی وآرا  میکار داشت یفرداش کل یبرا ی............ در ثانشدیاون همه آدم که نم یوجلو 

کار بود. اما چون شبش،   یوبماند کل هیوآتل  یلمبرداریبا گروه ف دنیچرخ ومن، ایرفتن دن

 فشنگ کار کنم. ثهحاضر بودم م  دمیرس  یبه وصال عشق م

 

 صدو چهل وسه پارت

. دنشیبغل کردن وبوس  یکردن ورفتن ودلم آب بود برا  یبا پدرو مادرش خداحافظ ایدن

  یجاها  دی ای وقت بود. مامان گفت _پسرا ب ری اونا که رفتن انگار حوصله منم رفت ود

  مایواتاق ش  کهیوبچه ها تو اتاق کوچ ییومن وخاله وزن دا دیبنداز  ییرایمردا رو تو پذ

خوام تو اتاقم تنها باشم.   یام وم  یشب مجرد   نی آخر هدونستن ک  ی. ممیجابه جا بش

  یبیبغض عج هی  دمی که توش قد کش یوخونه پدر  ی اق مجردگفتم ورفتم تو ات ریشب بخ

  زنیریواشک م   شنیم  ریدلگ یآخر شب راه گلومو بست. جالبه، دخترا شب آخر مجرد 

ومنتظر    المونده بودم. هم خوشح میوخاطرات قد   دیراه جد هیمن تو   ،یمعموال. ول

  نی ری وهم رفتن از اتاق خاطراتم که همه ماجراها وتلخ وش  یشگیهم  ی های جنگولک باز 
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ورق   هیکردم. دوباره دفتر خاطرات وسنگ صبورم رو برداشتم وباز  یرو تو خلوتم مرور م 

  زیاومد ونوشتمش، با خط خوش_انسان ت ادمی)ع(  یرو به روم وجمله حضرت عل دیسپ

! با  ییجمله بجا وبا معناستوده تر باشد. چه  روزشی از د وزشهوش آنکس است که امر

بهتر باشم واز خدا   روزمیکرده بودم هرروز از د یاونشب من سازگار بود. سع   یحال وهوا

  یوهمه جا دستمو گرفت  شهیآنکه در هم یخواستم ودر قالب دل نوشته، نوشتم _ا 

  یکرد   دارمیاز خواب غفلت ب  شهیتلنگر هم هیوبا   وفتمیب یزندگ یها  راهی تو ب ی ونزاشت

  دارمیکه دارم قدم برم یدیمن، کمکم کن در راه جد  یگارم، خالق بزرگ ووصف نشدنپرورد

  ینگاه ، یوقت ،یینداشته باشم وفقط وفقط به عشقم به همسرم فکر کنم وجا  یلغزش

کردم. دفترو بستم  دای پ یرا دچار نشوم. با نوشتن آروم شدم وحس سبک یوگناه

.  شهیم ریخوشحال بودم که خواهرمم عاقبت به خ   یلیهمون کشو. تو دلم خ ووگذاشتم ت 

عشقش   یکه تا آخر پا  یواقع یمرد زندگ هیبود وهم بامرام وهم مرد،  قیهم رف ثمیم

رو برام ساختن. با خودم   یکه چه شب   دمیبالیبه خودم به خاطر رفقام م یمونه. کل یم

زنگ در   یشد وخوابم برد. صبح با صدا نیگنهمشون جبران کنم. پلکام س  یعهد کردم برا

خونواده   یبود. ک  ده یخواب ییدم در نونوا ثمی. صبح کله سحر. به جان خودم ممیشد داریب

دامادش شده بود واونم   فتهی واومد؟! مامان که ش  دینون خر یک د،یخواب یاش رو برد، ک

  ی. با روگه ی د دیخواب یمبود ومعموال بعد نماز صبح ن داریزودتر از همه ب کرد،ی م  یدلبر
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  دم،یهمه خوابن؟ من که تازه از پله ها رس یوا  یخوش دامادش رو آورد داخل و_سالم، ا 

ساعت چند؟ هفت    شب؟ی د ید یخواب ییو_سالم وزهر..... پسر جان دم نونوا دمیشن

چه خبر؟   ،یخواب؟ _اوال، سالم داماد غرغرو بعدشم اوف ریکنن غ یم  کاریصبح مردم چ

_نه پسرم، دستتم درد    دم؟ی رفتم نون داغ وتازه خر  شونیا  یمامان جان مگه بد به جا

  شیپ یبچه ها  نیلوس کرد ع یباال انداخت وخود  یروز یبه نشونه پ ییابرو  هینکنه. 

بهت. مامان با خنده  بدم  زهی باشه سر صف جا ادمی  ن،یکه نگاش کردم و_آفر  یدبستان

کلمه از دهن   نیا  دنیکنم؟ با شن اجتون از کالس اخر   ای  دیکن یگفت _کل کل روتموم م

  یی. تا چا زمیواسه دوتا پسرام بر  ییچا  هی دینیخنده. _حاال شد، بش ری ز  میمامان هردو زد 

 یک یی نجایشما هم که ا  ثمیآورد و_سالم، ا، آقا م ف یخانمم تشر  مایبشه، ش ختهیر

نباش. کجا   گرانن دهی جان؟ _بله. گفتم _تازه رس ما یش یخوب دمی_سالم، تازه رس  ؟ی اومد

نگام کردو _ا، داداش.   مایروش. ش نهیشیجاست وبوم، آشناست که م نیبره جلد هم

دوتا   نی مادر صبحونه به ا  ما ی. مامان گفت _شدیمن خواهرم خجالت کش  یخدا ی_وا

. خودم با  شهیمرخصشون کن. معلوم بود داره کالفه م  احترام  تیبده واز آشپزخونه با نها

. یبه امور داخل زی برسم وآقا داماد عز یرونیب یبه کارا  رمی م  نگفتم _م تی حفظ شخص

گرمه ها کاکا. _دم شما گرم. تعداد مهمونا   یلی_دمت خ  دمیزدم رو شونش وسرشو بوس

مم مامان نگه داشت    زیطور، عز  نیام هم ییبا بچه ها ودا نایخاله ا ینبود ول یلیخ



 باران حماقت 

408 
 

صبحونه عمه ها اومدن   ی. برا هشلوغ نشه وجامون بش یلیوعمه ها رفتن خونشون تا خ

تو دستشون. _سالم داداش، سالم زن داداش وبه همه سالم دادن ومامان تشکر   ممی وحل

بچه   طونی ش نی شاه یامروز عروس  یهر دو گفتن، وا   ه؟یچه حرف نی . _ا میکرد بابت حل

 براش. م یامروز. چقدر ذوق دار   یاش وآقاه یگ

 

 صدو چهل وچهار پارت

  یناهار م یگفت _برا  زی. زود کاراشونو کردن وعزدنیکردن وبساط صبحونه رو چ کمک

  تیحالتون اذ  نی شما با ا زیبود ومامان گفت _عز  یعال  زیعز  یخوام کوفته بپزم. کوفته ها 

  یا  قهیدونم با سل یمعطر بخرن وم  یاز پسرا بگو برام سبز  یکیبه  ؟ی تی . _چه اذدیشیم

  زارمیرو دم دستتون م زی_قربونت برم، بله همه چ  شهیم  دایپتو خونه  یهمه چ یکه دار

 هیداشت براش.   ت ی کنه کوفته اولو یخواست آشپز یهر با م  زی. عزمیکن یوکمکتون م

کنار دست خانما   یمون ی. منهیگم هم یکه م ی_بفرما، امور داخل ثمویچشمک زدم به م

  مایش شیپ ینیر یخودش دفشافتاده بود، ح  ی. تو بد مخمصه ایدی رو انجام م دای وخر

چپ   ینشون بده تا غروب وبره. خودشو زد به کوچه عل یواومده بود خود  دیبود. نه خر

برم خونه تا   دیوبعد با   دمیرو انجام م دایباشه اطاعت. خر ی . _چشم، هر امرارهیتا کم ن
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که   تاداف  ادتیحاال    زم،ی زدم وآروم  گفتم _عز یخند شیتاالر. ن امیب  نایغروب با مامان ا 

  یخداحافظ ماینگفت وصبحونه رو خورد وباهمه ومخصوصا با ش یز یچ گهید  ؟ی بر دیبا

تو جمع   شدیتماس گرفت و_سالم، آقا و... نم ایکرد ورفت تو افق تا غروب محو شد. دن

. رفتم تو آشپزخونه  امی االن م دیحرف بزنم ورو کردم به همه و_ببخش  یلبرباهاش با د 

. _بچه پرو،  گهید نی هم یداماد خواستن ؟ی بهم زنگ زد دو_سالم عشقم، دلت تنگ ش

  میوبر  م یبر هیوآتل شگاه یآرا یومنو ببر  ییایب دی وزودتر با  ینکن ریخواستم گوشزد کنم د

  کیدرجه  یعروس لمیف هیخواد بندازه و یخاص م یبردار گفته، عکسا  لمیوف میبزن یگشت

  هیهمون   م؟یساز ی م میدار ن جشنواره ک یبرا  لمی. _مگه، فیژست هنر یکسریبشه با 

.  وفتمی باشه _ا، جان من زود راه م شتریب دمیدونم، شا ی. _نمگهید تشهی دست وماچ نها

کنم. _باشه  یم  فیک شتریبگو ب یبگو ه نگو نه _آخ جان تو بگو پرو ، ییگم بچه پرو  ی_م

وبه   میامروز چند جا بر  دیبا دی و_ببخش هی. رفتم کنار بقنمتیبیم شه،ی ات م یزیچ  هیتو 

جان، تموم   ییدا میدون یو_م  دی خند ییزودتر برم. دا کمی  دی. اگه اجازه بدمیکارا برس

تو دل    هیچه حرف نیا ار،ینگاش کرد و_مه یی. زن دایخداحافظ راحت ،یشد دوران آزاد

کنار تو باشم بهتر؟   نکهیاز ا ی_چه اسارت   ؟یتو اسارت یاالن جنابعال ؟یکن  یم یبچه رو خال

  ی گرفتم تا هم جلو یم ادی کارا رو  نیا  د یوبحث رو عوض کرد که نگو. با  ردچنان جمش ک

واقعا    ییوزن دا یی. البته دا زدمیگرفتم وهم با خنده حرفامو م یم یمو تو زندگ   ایخرابکار 
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  هی  دیبا ره،یخواد زن بگ یآدم م یاخالقش زبون زد بود. وقت ییعاشق هم بودن وزن دا

  یرفتم موهامو درست کنم. برا  یم شگاه یآرا د یبا  ودم. منم خنهیبب یاستمداریدوره س 

 یاریوقتم که فکر کنم کم ب  م،ینیب یتا شب ما نم گهیگفت _تو رو که د  ییدا نمیهم

وبگو چند   ر ی تماس بگ  یکه رزرو کرد شگرش ی. به بابا گفت _با آرا شگاهی آرا  یبر یوعجله ا 

کرده بود صحبت   یمعرف نمکه مرسده خا شگاهی .قرار بود با اون آرا میری ساعت زودتر م

موهام   یی. _آخه دا شگاهی بابا خواست کنار دوستام وخونواده وبچه محال برم آرا یول میکن

تا پاک بشه.  یچند دست بشور  دیکه با زننی_نترس االن اونقدر مالت م شه؟یخراب نم

بودن تماس گرفت   نامیکه ساقدوش ا دیووح  دی. بابا با مجیوقت ندار گهیبعدشم د

حاضر   هیوبق   انین. مامان گفت _تا اونا مپسرش باش ی داماد شگاهی آرا یبرا توخواس 

 شی پ یولباس مرتب تنت کن که حاضر وجذاب بر  ریدوش بگ  ه یبرو   عیسر   شنیم

خان   د یووح دیوجونم. مج زدلی عروسم. _قربون مامان گلم برم من. _خدا نکنه عز

همه   شگری . انصافا آرازاشتنیکردن وسربه سرم م یم  یآوردن وچه شلوغ کار فی تشر

دادن   حی با خالق بود وبراش که توض یلیوغرم نزد. خ دیکنسل کرد وبه ما رس اشوی مشتر

  نمایکرد که انگار سوپر استار س  یداماد ش یبرام درست کرد وسرو صورتمو آرا  ییچنان مو 

درست کنه وخودش کارت   ارم ی مه ییودا   دیوح  دیخواست سر مج شگر یبودم. بابا از آرا

به سرو   یدست  هی  ید به شاگرداش. خودشم آخر کاروهممونو مهمون کرد انعام دا دیکش
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برگشتم   یکردن برم. فقط مامان وقت   یروش داد که بکشن. منو بعد تموم شدن کارم راه

بغلم کرد و_خوشبخت   یاز اشک خوشحال سی خ یبردارم برم با چشا نویخونه تا ماش

سپردم که   دیوح دو یام کردم. به مج ی وراهعمرم، گلم. دور سرم اسپند دود کردن   یبش

قر   تی ر یمهمونا ومد   یزرنگ بود وهوا ثمیشن. مواونا از همه زودتر اونجا با   ثمویم

 مجلس رو داشته باشه واونام که کنارم باشن.

 

 صدو چهل وپنج پارت

به پدرخانم ومادر خانمت    یعرض ادب  هیاول برو داخل خونه و یگفت _اگه تونست بابا

  انه؟یدارن  یزی چ یبپرس کار هیدم در. زشته و ادیب ایدن یزنگ نزن  یجور نیبکن. هم

کنم وموقع عکس   زونیآو  نی _چشم بابا جون. کت وشلوار رو گرفتم دستم تا تو ماش

  یچرم یوکروات، کفشا   دیسف  راهنیبرش دار وپ یگرفتن تنم کنم. کت وشلوار مشک

محکم بغلم کرد و_داداش گلم    مای کردم وش یم. با همه خداحافظ مرتب ومنظ   یمشک

صحنه اشک    نیا  دنیوهمه با د دمشیماه داماد. بوس  ،یتو آرزومه، ماه شد  یخوشبخت

همه ناراحت شدن گفت _دست به افتخار دامادمون    دید ییتو چشاشون حلقه زد. زن دا

  یخوش خداحافظ یوبا رو  وهمه دست زدن رونی ب دیرو با خنده از در خونه بفرست چهوب
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باشه.  ر یبه خ دوارمیام یدار یبر م یرو که دار  یقدم نی که گفت _ا زیبا عز  ژهی کردم بو

ساعت   یعنی  وفتم،ی نگفتم دارم راه م ایبره. به دن زدلمی نوه عز دی همه صلوات بفرست

  ایجان مادر، دن نی_شاه دیمادرش با تعجب پرس  نشونخو دمیرس ینگفتم. وقت  قشویدق

  ی_مادر جون سالم ودست دادم وروبوس ست؟ی زودن کمیاالن    یول ی ا یگفت سر وقت م

از دستم ساخته است براتون انجام بدم. چشاش از   ،یزیچ ،یکمک یکردم واومدم اگه کار 

شده. نه به  امقبل انج  ی مرتب ومنظم طبق قرارها  یزد و_نه مادر، همه چ یبرق یشاد

  یمن در آورد  یاون خونه سوت وکور با اون مدا   ینه اونا. دلم برا خونه ما ونه به خو

شور وحال داشته باشه. پدرش حمام بود واومد   دیبا یومثال باکالس سوخت. عروس

. _ممنون. به مادرجون گفتم که اگر  ی_سالم، آقاجون _سالم پسرم خوش اومد  شمون یپ

 دیکش  یرو روال خودشه. نفس راحت زیگفتن نه همه چ شونیا ،انجام بدم  دیدار یکار

از  یلی. مادرش در ادامه حرف پدرش _خوشم اومد خیو_احسنت که به فکر ما هم بود

  یودغدغه ما رو هم داشت برامون کل زارهی خونواده ها فرق نم نیکه ب نی هم نی آقا شاه

  ریجوگ  گهینم که د . مرستهچشمک بهم زد که کارم د  هی یمکی قا یعزت  یارزش داره. آقا 

 .دیندار یفرق چی_شما با خونواده خودم ه
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کارش تموم شده باشه.   گهیرفته بود لباسشو عوض کنه ومادرش گفت _فکر کنم د ایدن

عروست مادر. _با اجازه. _برو پسرم. منم از خدا خواسته رفتم و _خانم  ش،یبرو پ

مزاحم   یچ  یعنیآقا   ،یوا  ی_ا   رم؟یتو اتاقتون ووقتتونو بگ امیاجازه هست ب دیببخش

  یتو هم مثه خودم بد کل کل نم ستی_نه بدم نو  دمیبه صدو چند خبر بدم؟ خند دیشد

نکرد وهمون   شی . آروم در وبستم  . آراپهیآقا خوشت گهی . _باالخره همسر شمام دیکن

رو صورتش نباشه. لباسو قبال داده   یزیخواسته بود چ شگری بود. آرا بای جذاب وز  شمیجور

وتو و.........   مونم یاز امشب من م  ی. _باشه ولنایبابا ا شیپ م ی. _بر شگاهیبود آرا

چه جشن خوب  نکهیکردن. از شب گذشته حرف زدن واز ا  ییرایوازم پذ   مینشست

بهتر بود وحنابندون   یامروز   یگفت، از صدتا عروس  یبود. پدرش م یوکامل یوخودمون

قرن که،   ن یا  ی دسته خودمون ما آدما م یداد یبه اصالت خودش برگرده وبهونه جد دیبا

مراسم وقت هست وما متاسفانه وقتمونو   نی ا  ی برا شهیهم یل. ورهیوغ  ادیمشغله ز 

 . میوفتیهرروز عقب م  میواز اصلمون ورسوممون دار  میصرف کن میتون یم گهی د یجاها 

وبردمشون وبه   دیکش یکارشون طول م  یبود چند ساعت شگاهیکم وقت رفتن آرا کم

که   یوبعد تو اون مدت  برمشونیپدرش که تنها بودتواون چند ساعت گفتم _آقا جون، م

  یداشتن امروز هر کار دیشما. اصال بابا ومامان تاک شیپ امیهستن م  شگاهیداخل آرا 
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  شیباباش آت یینهاپسرم. دلم واسه ت ا ی_ب وخوشحال شد یلی. خدیروم حساب کن  دیدار

بودن ودور وبرشون   خی یلیخ کشونمیدرجه   یال یدخترش فام یگرفت. تو روز عروس 

 همراهمون بود.  ل ی محله بجز فام هینبودن برخالف ما که 

نبود که  م یقد  یهای اون عروس  فیکه، ح دادیرو عذاب م یعزت  یفکر آزار دهنده آقا نیا

  یلیگفت خ یراستم م شد؟ی سپرده م  یبه اسم مد، روز به روز داشت به دست فراموش

 راست.

 

 صدو چهل وشش پارت

گفت _من کار   عی سر م؟یبرگرد  میباهم بر  دی_آقاجون دوست دار دمی پرس کدفعهیدر  دم

  میاشکش خوندم تا ما بر  کی منتظر شل ی. از خداش بود از چشا امیندارم، االن م  یخاص

ونخواستم تنها باشه. چه خوب شد بابا گفت اول برم خونشون    هیگر  ری ز  زنهیم  یاز دلتنگ

  میوبا پدرش برگشت میخوب شد. اونا رو رسوند   یلیمن خ  تندم در. زودتر رف انیواونا ن

از مغازه به   دیبه بهانه خر یمک ی . قاکشهیطول م  یخونه. مطمئن بودم قشنگ چند ساعت

  یخونه وآقا  امیتونم ب ینم مینیتاشب که تو تاالر همو بب دیبابا زنگ زدم و_بابا ببخش

گفتم زود    نی هم یبابا، برا  ارهسوت وکور بود. _اشکال ند  یلیتنهاست ودورشون خ یعزت
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کردم   یسع  یخونه وکل می. برگشتمیوخورد  دمیخر یفروش وهی خنک از آبم وهی برو. دوتا آبم

ادب واحترام باهاش برخورد کنم وبهشم خوش بگذره. _خب، پدر جون  با حفظ 

  ن،یبپزم؟ _آفر یچ ستیما ن یاز غذا برا  یگازم خبر یورو   ستیخدمتکارتون هم که ن

از  دی دونستم باز با  یگرچه م ،یا یدونست تو م یمرسده که نم ؟ یبپز یلدغذا هم ب

 شنهادیتمام رو، املت و... وپ رو،ی  مرو،ین ؟ یبلد ی. حاال چمیداد یغذا سفارش م رونیب

وناگت هم   میدار زریسر آشپز جوجه هم بلدم. _خوبه، پس جوجه آماده تو فر  ژهی و

  یغذا یبو ادیخوشبخته که از در تو م یلی. پدرت خمیآماده دار یهست وخالصه از هر چ

زنگ در اومد ودر باز کردم   ی ما صدا  ی. تو همون حال وهوا  خورهیم  شینیبه ب یخونگ

گفت، تعارفشون کن   یعزت یآقا نجا؟ی_سالم، شما ا   ثمنیوم اریمه ییدا دمیوبا تعجب د 

 یزظرف سب هیو  زیعز  یظرف از کوفته ها  هی داخل. اومدن داخل. تودستشون  انیب

از بس، گفت    زیگفت _عز  ییکوفته بود.  دا  یاصل  هیخوردن تازه ونون بود. دوغ هم که پا

احتماال تنها باشن وعروس    یعزت ی غذا وبا آقا نی_اون بچه چشمش موند دنبال ا 

شد که ما   نیکجاا  زشی عز  یکجا وکوفته ها یحاضر  یبرن غذا شگاهیومادرش آرا 

نشستن در   کمی  ثمیوم ییودل مهربونش. دا  برم زیعز  یجان قربون دستا  ی. _ا می نجایا

خانم درد نکنه امروز رو از   زی گفت _دست عز یعزت  یشربت خوردن ورفتن. آقا  هیحد 

داره. _نوش   ینخوردم، به به چه عطر ی. کوفته، از کمیراحت شد  رونیب یدست آشپزها 
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  یوبا چه لذت می. نشستنمیچ ی غذارو م زیمنم رو م  دیجان آقاجون. تا شما دستتونو بشور 

تونم   ینم  گهیجان د نیحالمون کرد و_شاه ی. بعدشم دوغ ب میاون کوفته ها رو خورد

دنبال   می کنم بر یکشم. _باشه، آقاجون اگه خوابتون برد صداتون م ی دراز م کمی نمیبش

شورم. _دستت درد نکنه. ممنون که امروز کنارم   یظرفا رو م  یزا یخورده ر  ن یعروس. منم ا

وبعد   ختیر یم  وروشو اونور کرد وآروم اشک دی است. رو مبل دراز کش فهی. _وظیبود

ام رو کم کردم ورفتم تو   یگوش یمنم صدا   دیرو خواب یساعت  هیخوابش برد.  یمدت کم

  د؟ی پرسه غذا خورد یم  زیمادر عز  نیومامان زنگ زد _شاه  دمیرو تخت دراز کش ای اتاق دن

روبده   ی بود. گوش یعال یلیکردم. خ یگرفتم وتشکر م  یتماس م دی مامان، با ی وا ی_ا 

  شهیهم نی دستت درد نکنه قربونت برم. ع زدلمیعز  ز،یرو دادو _عز  یازش تشکر کنم. گوش

  یتشکر کرد. _نوش جانتون. اگه نم یام کل یعزت ی . آقادادیعطر دستاتو م  یبود وبو یعال

  کمی. ایدن زیعز نیتو بهتر  یرفت. _فدا  ینم نی نه من ونه مادرت از گلومون پا  ی خورد

تماس   لمبردارایکم مونده کارمون تموم بشه وف ن یتماس گرفت و_شاه ایکه گذشت دن

شدم تو اون   یگری منم آماده شدم وچه ج  عی. سر شگاهیرسن دم در آرا یگرفتن دارن م

حاضر شد ورفت تو آشپزخونه واسپند دود کرد    عیکت وشلوار. پدرشو صدا کردم واونم سر 

ودست وسالم    یوگرنه تو خونتون کل کش  یینجای ما ا  یودور سرم چرخوند. _تو امروز برا 
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و_ممنون    دمیتنت براه بود. دستشو بوس یلباس داماد  یاسپند برا   یوصلوات با بو 

 . میگرفت یرو م میرو که سفارش داده بود  یسرراه دسته گل د یباباجون. با

 

 صدو چهل وهفت  پارت

  یکه اونشب عاشقانه عروسم بود. چه دسته گل توپ ییایگل. دن یخواستم، برا  یم گل

شده بود.  نیکه دورش تزئ یآب دیوپارچه ساتن سف دیسف  یبا،ربانها یرزآب یشد. گال

تر وخوشچهره تر از اون دسته گل. رسم بود وگرنه باوجود  خودمم که از گل قشنگتر، جذاب 

زودتر از  یکم لمبردارایف م،ی د یکه رس  شگاهیحاجت به دسته گل بود. دم در آراخودم چه  

ومبارکتون باشه. _ممنون.    دیشاه دامادخوشبخت بش یما اونجا بودن و_سالم، آقا 

  یکی میرو که زد شگاهی. درواحد آرارهیبگ لمیف ایخانم با من اومد داخل تا از دن لمبرداریف

  بی. از تو جمیبد  لتونیتحو ی از شاگردادرو باز کرد واومد جلودر و_رونما، رونما چه ملکه ا

ده   ه یتراول در آوردم و دادم. اون منطقه واونجا که مثه محل ما نبود که با  هیکتم 

عروس صادر شد. مرسده خانم چه   دنی. تراولو که گرفت مجوز د وفتهیکارت راه ب یهزار

دوتا بال   نی گذاشته بود که ع یدش درست کرده بود. لنزومژه مصنوع خو یبرا  یختیسرو ر

ام   یش یقروقم هیراه رفتن پرواز کنه.  یبه جا دی ترسی بود ازبس که بلند بودن. آدم م
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مادرجون چقدر   ،یو_وا  یپاچه خوار یکه.... به هر حال ناخنا رو آماده کردم برا ومدیم

 نمی پز دادن گفت _ا  یک کرد وبرا ناز  یباورش شد پشت چشم  ی! طفلدیشد باتر یز 

.  دمیدست دادم وصورتشو بوس لمبرداریاومد روبه روم وبا گفته ف  ای. دنزمیآقاداماد عز 

  تی ال  شیآرا هیگوشه وزل بزنم بهش.  هی نمیخواست بش یاونقدر ماه شده بود که دلم م

 یلیگفت _انصافا، عروس خودش خ شگریکرده بودوخودشم که خوشگل بود. آرا کیش

شما. _ممنون. بعد چندتا   قهیلبه س کی . تبرمیروش انجام نداد یادی خوشگل بود وکار ز 

ودستاش رو گرفتم تو   دمیسرش کش  یاز عروس ومن گرفتن وشنل رو رو   لمیژست وف

وبهمون   میبامرسده خانم اونجا روترک کرد  شگروشاگرداشیدست آرا یدستام وبا صدا 

کار کن آقا داماد از پله ها ودسته گلو دوال شو وبا لبخند بده ودر  یتن چگف یم یه

رفتن   یباز کن و...... مادر وپدرش باآژانس از همون جا رفتن تاالروما برا  ورچط  نویماش

دور کمر   دیاونقدر بهمون گفتن _دستتون رو حلقه کن  هی. تو آتلمیازشون جداشد  هیآتل

بزارن رو شونه داماد  و....... همه مهمونا تو تاالر  سرشونو  د،یعروس خانم وبغلش کن

. اون دوتا  ییپا یهر سه دم در تاالر بودن با چه ت  ثمیمو  دیدووحی. مجمید یبودن وما رس

ودست   کی قر ومهمونا رو برعهده داشت. اونا بعد تبر  تی ری مد  ثمیکه ساقدوش بودن وم

اونا رو خبر کنم تا کنارم   رونی باهام رفتن تو مردونه وگفتن تا از زنونه اومدم ب یوروبوس

 یوجلومون م  ومدنیم  کانمونیزد رفتم ون ایرو تو زنونه با دن یساعت  مین هیباشن. 
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. چون زنونه  میکرد  ییوبه همه خوش آمد گو میدی . مابعد رقص همه، دور چرخدنیرقص

ما بر خالف عقد که ساده بودن، سنگ تموم گذاشتن    لیفام ی مردونه جدا بود همه خانما

  د ی خند کرده بود ومامان  رییرو نشناختم اونقدر تغ  بایلحظه خاله ز  هیوانگار شو لباس بود. 

هم خنده اش گرفت. مادر خودمم چقدر خوشگلتر از قبل بود.   ایخاله است و دن ن،ی_شاه

ام از ما سرترن.   ین تو عروسکرد  یکردن ومعلوم بود فکر م ینگاه م لمونیهمه به فام

ورفقام تو مجلس مردونه   ل ی فام یخورد تو برجکشون. برو بچه ها  یها حساب چارهیب

 یلیگروه رقصنده منظم خ هیکه تخصص داشتن مثه   ییاونا  گترکونده بودن. با هر آهن

خوب انجام داد. از زنونه اومدم   رتشویمد  ثمیبودن. انصافا م دهیوبا کالس رقص کیش

بودن وکنارم راه افتادن. تو   گاردام ی وانگار باد شمیاومدن پ  دیوح  دویوخبر دادم مج رونیب

 مجلس کف مرتب.  دمردونه اعالم کردن به افتخار ماه داماد گل سرسب 

 

 صدو چهل وهشت  پارت

اصرار   د ی دار که دیگفتم _دستمو بکش دیبه مج واش ی مثال خجالت برداشتم و  پیتر  منم

پاک کردم ورفتم   مویشونیپ ی عرقا یدستمو گرفت وبلندم کرد والک دیبرقصم. مج دیکن یم
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اونا همه تراول   لی اونم فام ه، یوسط ودوستان دورم بودن واول شاباش دادن وبعد بق

 دادن. یصدتومن

دسته تراول، از تو زنونه خبر دادن آقا داماد   هیبا   یدر اومد ونشستم ول یکه حساب عرقم

بودم.    دهیبا عروس برقصن. منم که تا اون زمان تو جمع اون همه خانم که نرقص ادیب

  ری وسط. سرمو ز  بردی همه رو مرتب م ثمیساقدوشا تا دم در زنونه بردنم وتو مردونه م

اونا، مثال اون    یدن ول. از سمت خونواده ما که اکثرا محرم بوایانداختم ورفتم سمت دن

جونشون داشتن؟!   یبود دخترا  ین بود. چشنواره لنگ وپاچه بود، چه وضع  تشوی رعا

  م؟یباهاتون عکس بنداز  شهی گفتن م یمن تازه مدام م ی جلو رفتنی رژه م یهمون جور

  زونشویکردم تازه لب ولوچه آوز  یمرسده خانم وچه م یعقاب ی گفتم نه که چشا یاگه م

بود. به هر حال خنده   یهم که عاد  ایخواست جمع کنه؟ واسه دن یم   گهید یچطور وک

وارکستر آهنگ مخصوص عروسو دوماد رو زد وما    میعکس انداخت ریوسرم به ز   یمصنوع

  یعروس ودوماد وخواهشا وسط رو خال یوسط. بلند خواننده گفت _رقص تانگو  میرفت

وسط؟   نی ا  هیتانگو چ دمیپرس ایاز دن واشی بود؟!  یچ یمن تانگو چ  یخدا ی. وادیکن

مد ورقص با حرکات خاص. من   ای و_شوهر سربه راه من! اکثرا تو مجلسا وپارت دیخند

من کردم وگفتم تو هم همونا رو    ی. هر کارهیچ ی ندون یکردم حت یکردم وفکر نم  نیتمر 
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اگه   یگفت یوبا خنده _کاش زودتر م لبمونرو  یانجام بده. خنده الک  یاونکه تابلو کن یب

 _نه حواسم هست. ؟ی تابلو بشه چ

آهنگ به قول خودشون دونفره زدن وخوب بود نور چراغا رو گرفتن   هیوسط و میرفت

کنن. آروم  گفتم _استاد چه کنم؟   ینداشتن که لب خون دید ادیورقص نور روشن بود. ز 

بغلم   ری با احساس. بعد خم شو ودور کمرمو بگ  می_دستتو دور گردنم حلقه کن وبچرخ

  نیکه اول یکارا واسه من نیآب شدم از خجالت تو جمع وا  سیکن ومرحله به مرحله خ

 .... هیوبق  زیبارم بود اونم جلو عز

  ه؟یجان، مگه شهر باز  ایگفت _بلندم کن وبا لبخند آروم وعاشقانه بچرخونم. _دن بعد

  ی. همون طور که مربمیزنیعاشقانه م یحرفا  میکنن دار یکنن وفکر م ی_دارن نگامون م

اونکه تابلو بشه وهم اون خوب آموزش داد هم   یکالس رقصم، عروس خانم فرمودن ب

  یبار تو پارت نی باال بود اصال تابلو نشد. البته، به کمک رقص نور. انگار چند می رای من گ

که عروس وجود   یاومد. تو پارت  شیسوال برام پ  هیکارا رو کرده بودم. منتها  ن یا  یمارت

بودم، که با دوست   دهیشن  ییزا ی چ هیاومد قبال   ادمیافتادو   می......؟ ودوزاریداره با کن

بود   یا  قهی رفت وسل یمدرن بودن م الدختراشون... به اجبار رسما داشت به سمت مث

همرنگ جماعت   دیاز من رو مدتر بود وبا ایکرد ودن یم دایوکم کم داشت رواج پ
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  یوفکر نم  مینیبش میاز قبل برام مهم بود. بعد که تموم شد واومد   شتریب یلی. خشدمیم

.  دینا رسیاز مادرش ا   رتریما بود ود  یاش رو به رو یاتفاقا صندل نم،یرو بب دیکردم مهش

.  داشتی دونم چرا و اون حس دست از سرم برنم ینم دمیکش یلحظه خجالت بد  هی

تاالر رو برامون   ژهی و  یمنو  یعزت یقا دوست آ شی وخدا  یآنچنان ییرای پذ ،یکوبی رقص، پا

کردن از   فی ژله. از غذا بگم که موقع شام همه ک ،ی بستن وه،یدر نظر گرفته بود. چند رقم م

  ،یجوجه کباب وکباب، ماه  چه،یپلو وماه ی. از غذا بگم که باقالودب  یعال یبس همه چ

خوردن   ی. همه داشتن میوخارج  یرانی ا  یوانواع ساالدها  سیوسلف سرو   یسوخار گویم

. دلمم آب افتاده بود وخسته شدم از بس  ارنیکه شام مارو جداگونه ب  میوما نشسته بود

انگار واسه پادشاه   ؟ی چه شام آوردن،رو چرخوندم. شامو  ای. کمرم درد گرفت دندمیرقص

 بود.  زابتی وملکه ال

 

 صد وچهل و نه پارت

برامون همونا رو   ،یوماه میخواست  گویوشربت وما م  ینیگل کف س  ،ینیتزئ ینیس  هی تو

جاش خوب بود، غذا  هیگرفتن و یم  لمیف دیکوفتم شد ازبس که دوباره با یآوردن. ول

 یشینم ر ینفر از دور نگات کنن س نیوچند   رهیبگ  لمیازت ف یکس یول  میزاشتی دهن هم م
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تا   دیدهن عروس خانم وبرگردون یجلو  د یببر یوه دیکن پرکه. دوباره آقا دوماد قاشق رو 

و_ببخشد   دمی. خندهیکاف لمیف ت یجذاب یبرا  یکنن دوسه بار  ل یباالخره عروس خانم م

اومد وآخرش رفت تو    مایمهدم که بگم قان قان هواپ  یمگه مهد کودکه ومنم مرب

که خودشم   ی. در حالبسهنگام کرد که  ایخنده اشون گرفتو دن لمبردارایف  یفرودگاه؟ هر دو

وچه تموم    میرو تموم کرد  ی. خالصه با همه ادا واصوال شامو، البته لوس باز دیخند یم

وقت   زدیم  یچه چشمک ییطال  یسوخار  یوماه گوها ی از غذاها چقدر موند واون م یکردن

  گرایباز  نیگفتم _ا ایکردم. به دن یرفتن ومن در غم شکم، باهاشون در دل خداحافظ

اون همه آدم انجام بدن.  یگن اونم جلو  یرو که م یکار دیبا یسخته. ه  رشونچقدر کا

قر خانما رو برعهده گرفته بود،   تیر یکه از اول اون وسط بود مثه شوهرش مد  مایش

رو   یدختر هیاونشب   ادمهیگرفت.  یعکس م لی آورده بود وازما واز فام یعکاس نیدورب

وبا ما سالم وخوش وبش،  ک یده بودم اومد نزد یند ایبا دن می که تا اون موقع از آشنا

 ن،یجان؟ _شاه  ایرو دارم دن یبا چه کس ییگفت. _ممنون، افتخار آشنا  کی کرد وتبر 

  میباهم بود  یمن هستن واز نوجوون  یمیصم یلی خ یپگاه جون از دوستا  شونیا  زمیعز

  مجموعهشو لباس. مانکنه وبه   هیته یسفر بودخارج از کشور برا ری چند وقت اخ نیوا 

لحظه    هیواسه   یخواست حت ی.اصال دلم نم ختیکرد. اعصابم بهم ر یخودشون منو معرف 

لباس کوتاه وبا    هیوبند کنارش باشن. اون خانمم که   دیق یاون آدما با اون سر وشکل وب
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داشت وبراش مهم نبود من همسر ومحرم دوستشم نه خودش. چشم  ظی غل شیآرا

افتاد.   ی لحظه ام که شده چشمش م  هیست باالخره  یآدم کورم که ن یدم ولچرون  نبو

  یگناه بود. ول یکرد  یواگر نگاه م  ومدیم شیپ  یاز نظر اونا دلخور  یکرد  یاگه نگاه نم

کردم چشممو   یبود وسع میحفظ، قولم ووفادار حمیمتعهد و متاهل بودم وترج گهی من د

با لحن  دمیمازش نگرفتم وفه  یس خوبمحفوظ نگه دارم. ح یبندوبار  یب یاز هرچ

سر ما   ی خانم رو  ای! دست راست دنیگه که _به، چه داماد برازنده ا یداره م یحسود

دارم   یدور هم هی یواز ما دور بش  یکه بر ی باشه. دست آخرم گفت _من تازه اومدم ونر

جور آدما   نی ا  دیفهم یم ای. کاش دندی. خوش بخت بشنمتیب یاونجا م  دمیم  بیترت

اون اطرافم بهش بخوره. چون   یهوا  ایخواست دن ینم لمفتنه هستن نه دوست. د

ترسوند   یمنو م   ایدن دیواونام خوب کاراشونو بلد بودن. نقطه ضعف شد  شدیوسوسه م

.  دادیزود وا م یوخوشگل یفیوح  یدار یوچه اندام دیوتمج  فیبود. در برابر تعر  یکه آدم

.  زنمیباهاش حرف م عموضو  ن یوبا خودم گفتم بعدا سر ا کردم اونشب خراب نشه   یسع

  یپام تو زنونه بود. وقت هیپام تو مردونه و هیآخراش بود با همه بزن وبرقصاش.  یمهمون

که هر دو مادرا با   د،یرقص یپسرش م  یتو عروس یموقع رقص مادرمو با چه ذوق دم،ید

سمتشون ودست جفتشونو    میرفت ایاشک تو چشام جمع شد وبا دن دنیرقص یهم م

  الشی فام ی جلو  وردی ومن به هر دو شاباش دادم. مرسده خانم داشت بال در م مید یبوس
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  یعزت یکارو راجع به آقا  نی بهش وتو مردونه هم هم زارهی همه عزت م نیکه دامادش ا 

 حلقه زد.   یعزت ی بابا وآقا یوبابا انجام دادم. واشک شوق تو چشا 

 

 صدو پنجاه   پارت

اونجا رو    دیتاالر بود با  لیرو به اتمام بود. کم کم موعد تحو  مونیوجشن شاد  یعروس

  شیمراسم آت  هیتاالر  رونیب م یرو هم زد. ما رفت یانیوارکستر آهنگ پا  میکرد  یترک م

که همراه   یباز  شی داده بودن. بعد، بدرقه تا دم در خونمون. تو مراسم آت بیترت یباز 

وتو   یزندگ ایدن هی  ا،یدن یتو چشا دیکش یوروحم زبانه م بدنمعشقم که تو   شیبود با آت

نور از    هی  شیگرم وپر از احساس ساخته بودم وبا هر جرقه آت ونهیآش هیقلب خودم  

گرفت.  لمیبردار ازمون باز ف لمیدور دور وف  میا رفت. ما به همراه جوونمی دی ام م یخوشبخت

با رفتن خونه   ،ی. ولمیبود یعروس ی. از صبحش دنبال کارا میراستش خسته وکوفته شد

  ی. تو تاالر موقع خداحافظادی امون در م  یمطمعن بودم خستگ ایدن  دنیودر آغوش کش

نداشتن اقوامشون. اما، روز   یخواستن کادو بدن دادن چون رسم پاتخت یکه م ییاونا 

  رموند یسفارش دادم تا گل بخره واز دم آسانسور تا جلو یمکیقا ثمی به م یقبل از عروس

دم آسانسور و قبل از  شون یکی ها هم هماهنگ کرده بود تا  هی پر پر کنه وبا همسا 
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وز قبل  ر ه یخونه رو  یآپارتمان و رود  یاومدنمون گال رو پرپر کنه تا له وپژمرده نشن. جلو

بلند  نیضبط ماش  یصدا  ابونیچون تابلو نشه. تو خ میکارو انجام بد  نی ا  میمجبور بود

  یما به هم شدن. ول دنی. همه شهر شاهد رس دنیرقص یوم غلبود وچند جا زدن ب 

  یم یزد یکردن ورفتن. آپارتمان بود وخونه ما که نبود تا صبحم م  یجلودر همه خداحافظ

 ینازک وهمه رو سقف هم زندگ وارایام نداشتن د   یریباشن وتقص هیهمه پا یدیرقص

رو تو دست هم   ایدن ودست من  زی کردن. با بغض خونوادهامون بدرقه کردنمون وعز یم

  می. هر دو گفتدیدستا از هم دور نشن وخوشبخت باش نیوقت ا  چی ه یگذاشت و_اله

 سر ما باشه.  یشما هم با سالمت کامل باال هی_انشاهلل، سا 

 رومون.  شی پ نیریش  یایدلم، من موندم ودن یزایما ورفتن عز   یخداحافظ با

  یب یداشتم. روزگار الکردار، آدما  نویزم یمرد رو  ن یدغدغه تر  یوب نی ترخوشبخت  حس،

 غافل بودم.  بی پر از فر  یایدن یتجربه وساده دل، از سخت یمروت ومن ب

 . میراه افتاد یزندگ رهیودر حال پارو زدن به سمت جز میشد یزندگ  قیقا سواربر  ما

  یودست تو دست هم سوار آسانسورو همون چند لحظه جور میخونه عشقمون شد وارد 

  دی. از دم آسانسور که گال رو دمیکه تا اون روز اون کارو نکرده بود  میکرد یبهم نگاه م

  مینی_ما ا  ؟ی پر پر کرد یگال رو ک نی ا  نیمن.....؟ شاه  یگال رو برا  نی من! ا  یخدا ی_وا
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داخل.   میگل رد بشه و درو باز کردم ورفت یاز رو دیمن با  ققدوم عش د،ی . بفرماگهید

بغلش کردم وتو چشاش زل زدم و بعد دستمو دور کمرش حلقه زدم وبلندش کردم  

قلب با گل درست   هیشحال بود. خو یوکل شدی گال رد م ی بردمش تو اتاق خواب. از رو

 یمکی باهم قا ییگذاشته ودوتا انیرو هم در جر مایش دمی. وبعدا فهمثمیکرده بودم

ازاون بودکه خودش وارداتاق خوابمون بشه. همون شب زنگ زد  اتریبا ح ثمیاومدن. م

بود که رو تختم   ما یفکر ش  نی رو گفت، ا هیگال خوب بود وقض یوگفت _کاکا، به سالمت

  شتری قدر ما رو ب گهیگم د  یخوشحال شد. _م یلی. _دستتون درد نکنه خمیکن نیتزئ

 کردم ها.  فی تعر ازتبدون. _خوبه، باز 

 

 ک ی صدو پنجاه و  پارت

دور چرخوندمش وگذاشتمش رو تخت. تورشو از سرش باز کردم وقلبم   هیکردم و بغلش

خاص تو چشاش روبه روم بودو.............. شب   یحالت  هیهم آروم وبا    ایودن  زدیتند تند م

 ام.  یدغدغه عشقم وهمسر قانون یب  دنیبه آغوش کش

 . شونهیشب زندگ نی تر ز یوخاطره انگ نی تر با ی آرزو وز  ی هر دختر وپسر یکه برا  یشب
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 یکی. م یاون شب به بعد که تاصبح به آغوش عشقم بوسه  زدم ما زن وشوهر شد از 

وصبح، چون عادت داشتم زودتر از جا   مید یدم صبح خوابوهمدل، همسر و هم نفس. 

خونه خودم   ی نون رو برا نیتا برم اول دمیبلند شدم ورفتم دوش گرفتم ولباس پوش

وآروم    ستمیمن ن نهیتا نگران نشه بب مآروم ومعصوم خواب بود وصداش کرد  ایبخرم. دن

  یوقت م  هیولباس مناسب بپوش.   ری دوش بگ هی پاشو برو  ؟یشیبلند نم ،یگفتم _خانم

به  یینونوا  نی کتریونون بخرم. نزد  ییخوام برم نونوا  ی. میوموذب بش  ادیب یکیترسم  

  تا ؟ی مجرد  ییگفت _آخ کجا  دی مال یکه چشاشو م یکجاست؟ در حال یدون یم نجایا

  یحوس مجرد ستیذوق. زود ن یحاضر وآماده بود. _ب  زیوهمه چ دمی خواب یلنگ ظهر م

بارم من.   هی یزاریتو سربه سر م شهیشد هم ی_ها، چ  دیوبلندم خند دی خند ؟ی رو کرد

.  هینجوریحاال که ا  یبالشتم رو از کنارش برداشتم وزدم رو صورتش _اگه گذاشتم بخواب

  ی. _میبر ییخواد جا  یامروز نم  میتست دار ننکن. بعدشم نو تمی اذ  ن،ی_شاه

. _نه بابا. یمنو ندار یلحظه دور  هیبرات که طاقت  شمی م یدونستم، اونقدر خواستن

. _پاشو، پاشو من زن  ی. بلند شدم و_باز که راه افتادرشی ونزن ز  هیجور  ن ی_حاال که هم

رو   ز ی وبساط م کنبا نون تازه باشه. زود باش کاراتو ب دیخوام. صبحونه با یتنبل نم

رفتم   یم  رونی زه برگرده. در جواب کارم از در اتاق که داشتم بتا آقاتون با نون تا نیبچ

هنگ   دمی روکه د  خچالیورفتم. تو  دمی. خندیمردم آزار یلیبالششو پرت کرد سمتم و_خ
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مغز شده   ی پر کرده بود. عسل، خامه کره انواع مرباها وگردو زیکردم. مادرش از همه چ

پر. من رفتم وبرگشتم تازه خانم تو حموم بود. همه   یوه انواع واقسام. جا تخم مرغیآبم

در وباز   ؟یبه هوش  ایدم کردم بعد در حموم رو زدم _دن ییحاضر کردم وچا  زیرو سر م زیچ

چرت زدم تازه اومدم   کمیباز  ی . ببخش رفتنمیچ ی رو م زیم  امی کرد و_چطور مگه؟ االن م

.  دمیخند  یوم  ستیخبرا ن نیگما. از فردا از ا   ینم یزیارفاق چ امروز با  ا،یحموم. _دن

از حموم اومد   ایپرت کنه. دن ی زیچ یصابون دمیبودم ترس زیرفتم تو آشپزخونه. تر وتم

  دمیرو کش ی! صندلیکرد _به به چه کرد  میمال  ش ی آرا هیولباس مرتب تنش کرده بود و

_ممنون اما اول آب پرتقال.   زم؟یبر  ییسرکار خانم. اجازه هست براتون چا   دی جلو_بفرما

تو    میخورد  ی بود که باهم م یصبحونه ا   نی. اون روز اولمیدیبانو. هر دو خند یی_چه رو 

  ی. لقمه دهن هم ممیبود ما تهشو در آورد ایتو دن یلوس باز  یخونه خودمون.هرچ 

  هی میورد خ  یلقمه م  هیو... خالصه  میکرد  یم بوس پرت میخورد  یم  وانیل  هیاز  م،یزاشت

چسبه.سرکار   یم  یلیخ ییجاها هی ی. انصافا لوس باز میکرد  یم ،دلچسبیلقمه لوس باز 

کردم تا در آغوش    یاستفاده م ی. اون روز از هر فرصتمیداشت یعروس یومرخص مینرفت

  ومد ین یپا تخت یکس برا  چی. هنمیر یش ی ایدن تی داشتم. مالک تیبکشمش. حس مالک

وخلوت دو    ومدیاون روز ن  یداده بودن وکس کادوهاشونووخونواده ما هم همه از قبل 

 میسرخش کن میخواست یوم  میناهارم که ناگت آماده داشت ینفره ما رو برهم نزد. برا 
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مبل نفس به نفس هم دستامون تو دست    یکنار هم ورو میفقط. بعد صبحونه باز رفت

  اهوی ه یب یگزند هی دینفساش بهم ام  یم گذاشته بود وگرما هم وسرشو رو شونه ا

تو کل    یخونگ یغذا ی خواد بو  یناهار بهش، گفتم _از فردا دلم م زی. سر مدادیم

  تمیبه ر شهیوهم یبزرگ شد   یدونم تو تو خونواده سنت یم ن،ی. _شاهچهیساختمون بپ

خواد مثه   یدلم م ،منمیدی ما رو هم که د یوقانون زندگ  یخودتون عادت کرد  یزندگ

خوتو   یاما سع  زمی ووقت کنم چشم. _باشه عز میر ی هر دو سرکارم ،یباشم ول هیمامان هان

  یمونده بود ودلمون م یلی. _چشم آقا. تا شب خیخواد از همه سرتر باش یبکن. دلم م

. تو بغل  می دی کشتو اتاق روتخت دراز   میپس، رفت میام که نداشت ی. کارمیخواست بخواب

خواب بودموهاشو با دستم   یوقت  قهی رو شونه من بود وچند دق ایهم خوابمون برد سر دن

 قشنگ تر بود.   یداریکردم تو خواب از ب یکردم ونگاش م ینوازش م

 

 صدو پنجاه ودو  پارت

  هیکه راننده  رهی نم ادمی . دم غروب رو میغروب مشغول دل دادن وگرفتن قلوه بود تا

که فرمودند  یرو خانم یل یبراتون وسا  دی_شما؟ _ببخش دمیآژانس زنگمونو زد و پرس

  ه؟یگفت _ک ا ی. _دنرمیگ یم   لی تحو امیمادرتون هستن رو آوردم. _باشه ممنون االن م
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رو راننده داد دستم واومدم حساب   ایمسافرت نی ساک از ا   هی. زمیگم عز یم  امی _االن م

ودر ساک    زیرو گذاشتم رو م لیومن برگشتم باال. وسا کنم، گفت حساب شده. اون رفت  

کاغذ که توش   هیشاخه گل روشه ومخلفاتش با   ه یدوتا قابلمه غذا و  مید یرو باز کردم. د

  یب ومدیودلمون ن  کردمدرست  ینوشته بود _سالم به دختر وپسر گلم، شام قورمه سبز

گفت _چقدر مادرجون   اینوش جان. چشام پر اشک شد از محبت مادرم ودن میشما بخور 

  نیا ن یامشب خالصمون کرد. همون موقع ع  یحاضر  یواز دست غذا  دهیزحمت کش

چسبه.   یم  اری ب خچالیاون دوغم از  یبه غذاهاو_بپر خانم میزده ها حمله ور شد یقحط

گفتم   یداره وگرنه م گهیحال د  هیخونه دوغ خوردن  یکدبانو دست_چشم، چه کنم که از 

رو خوب    یزیچ هی  ییزناشو ی. البته تو زندگدمی_برو، تنبل نشو وخند   یاریب یخودت بر

 .یچونیخنده طرفو بپ  هیوبا    یحرفتو بزن  استی بود که با س ن ی گرفتم واون ا ادی

  یرانی روغن روش بود وبرنج ا زمی وجب به قول عز  هیبا  یجاافتاده ا  یقورمه سبز عجب

رو   زی. بعد غذا با هم مبردی که هوش از سر آدم م یوسبزبا عطر زعفران روش وساالد 

  مینشست یبا هم م میوشست. ما عادت داشت د یزحمت کش ایوظرفا رو دن میجمع کرد 

خودمم باشه  یروال تو زندگ نی. دوست داشتم هممیزدیوحرف م  میخورد  یم  یوچا 

  یام زحمت بکش درست کن تا هم چا  ییچا هیوگفتم _عشقم، دستت درد نکنه 
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وتو   میشدی دور هم تو خونه جمع م یطور نیهم  شهی. ما هممیوهم حرف بزن میبخور

. میکرد ی ومشکالت رو حل م  میکرد یم  یبود که همفکر یخونوادگ  یحرف زدنا  نیهم

حاضر بشه وسر حرف رو بازکردم    ییتا چا میتکنار هم نشس کمیبانو.   نون_چشم آقا _مم

تنگ شده ومطمعنم تو هم   یل یخونواده ام خ یحاال دلم برا  نیمن که از هم  گمیم ا،ی_دن

تک دختر    هیمن    یبود وما چ  شتریاز ما ب تتونی. _آره قربونت برم. باز شما جمعیمن نیع

تو اتاق من وبا هم درد دل   ادیبود ب نیا  عشقشتمامه  سوزهیبودم ودلم واسه بابا م

با دوستاش   ای بود  ستاینیتو ا  ا ی سرش  شهی. مادرم که هممیبزن یپدر دختر یحرفا  م،یکن

  نیاوقاتم مشغول چشم در آوردن بودن با خاله ودوستاش. ا  یداشت. بعض یدور هم

وگرونتر    رگفت مال من برندش معتبرت  یم یکیاز کدوم کشور اون  دهیخر  یگفت چ یم

نداره.   یز یچ شهیم  کی که تحر یکه فقط جز حس حسادت  هودهیب یدست کارا  نی واز هم

بابا رو دست دارم.   یلیجانم، خ ی. _ا دهیبهش دست م ییاالن حس تنها  یلیبابام خ

رو جز   یلقب خواستن   نی. _چه عجب، شما ا یام خواستن یلیواقعا آقاست وبامعرفت. خ

من مونده که کم کم برات   یخوب اخالق  اتی خصوص نی ! _ایام داد  گه ی خودت به کس د

دادم زود به زود به خونواده هامون سر   نان ی. بهش اطمیهست ییرو بشه. _عجب پررو

 .میزنیم
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 صدو پنجاه وسه پارت

قدم   هیبا نبات وخرما آورد. _نه  دهیدم کش  ییوبانو برامون چا  دیهم دم کش ییچا

زود  یلی رو خ یخونه دار ی. عشق من که باشه قله ها یری گ یم ادی جلو کم کم  یافتاد 

 یبرخورد وعشق دار پ،خوشی آل، خوشت دهیمرد ا  هی  یبرا یدون یچون م ،یکن یفتح م

  یبراش، کار شهیم  مونیکه آدم پش یا  فتهیخودش  ی . _از اون دست آدماید یکار انجام م

به   یبه صورت مساو  می. قرارگذاشتمیشد خورد  خی  م یرو از بس کل کل کرد ییکنه.چا

تو   ی ووقت  دیچرخ یتو خونه م ییبا یبا اون همه ز  ی. . وقتمیخونواده هامون سر بزن

ازم   یهمه خوش نیوقت ا  چی رو داشتم. دوست نداشتم ه ایهمه دن  ا،یآغوشم بود، با دن

 مال خودم باشه وبمونه.  با یاون گوهر ز   شهیکردم هم یبشه ودعا م  زونیگر

اونروز صبح مرسده خانم تماس گرفت    یوفردا  دی رس انی با  عشق وآرزوهام به پا اونشبم

مشترک بعد ازدواج   یمهمون نی . اولمیرفتن به خونشون ومادرزن سالم دعوت شد یوبرا 

. میودر کنارهم بود میرو شرکت نرفت یآقا بانو باهم. چند روز  می باهم رو قرار بود بر 

  یخونشون. دلم نم میه دسته گل قشنگ سفارش بدم وببریکه  دمیچ  یشتم برنامه مدا

  ایتماس گرفت ودن هی. بعد مرسده خانم، مامان هانمیبر یجا دست خال چیخواست ه
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بود. کار من   یعال یلیرو برداشت_سالم مامان جان، دستت درد نکنه غذا خ یگوش

ماهت دخترم،    ی. _سالم به رو قهیلحجم از س  نیکه به شما برسم با ا شهیتر مسخت 

بلد نبودن.   ی. همه که اولش همه چیندار یبرام فرق مامیبا ش گهیعروسم، گلم به خدا د

 ی. مارم یدر م یمادر شوهر باز   یمشترک؟ نگ یبعدشم نوش جانتون. چه خبر اززندگ

  ری پسر شما که ز  شهیکنه؟ _نه مادر  مگه م یکه نم  تتی ما اذ  نیآقا شاه نی ا  نمیخوام بب

طور به   نیتنگ شده. _ماهم هم  یلیشده بد باشه؟ دلمون براتون خ  تیدست شما ترب

مادرزن سالم دعوتتون کنه   یمادرت برا  د یگفتم شا ،یخونمون ول دی ا یخداخواستم بگم ب

متشون  سالم خد  یلیخ ،یلیودل خوش. خ   ی_خب به سالمت می_بله، اتفاقا امشب دعوت

وچه به اونا ما    دیبزن سر_چشم. _مادرو پدر جفتتون مهم هستن وچه به ما  دیبرسون

  چ،یگفت _ه یکرد وم یم فی تعر شهیاز لحن مامان هم ای. دنمیشی خوشحال م یلیخ

حس خوب از برخورد باهاش   هی  شهیوهم دم یوقت ازش نشن چ یه یا  هیتعنه وکنا 

داشتم. بعد مامان با منم حرف زد و_سالم، سالم پسر گل مامان، مرد خونه. دورت بگردم  

کنم سر خونه   یدو روزه وخدا رو شکر م یکی نیتنگ شده تو هم  یلیدلم برات خ زمیعز

. باهم  می ایتا باهاش کنار ب برهیهم زمان م یهمسر خوب. دور هی با  یهست تیزندگ

 . میصحبت کرد ما یوبعد بابابا وش  میحرف زد یکم
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سربه سرش    یدل تنگم شده وصداش بغض داشت. منم کل یلیکه معلوم بودخ مایش

منو پر کرده نه؟   ی. آقاتون خوبن؟ خوب جامیقد ام یا قیشف ق،یگذاشتم و_به به رف

  یروزگار، حاال مونده تا به گوهر وجود من پ ی. _ا رهیگیتو رو نم یکس جا چی_داداش، ه

جان خودت که بهتر   مایبشنوه، _ش مای و بلند گفت تا ش  کریرو اسپ ازد یدن کدفعهی. یببر

  دیخند مایکنه. ش یبوس پرتاب م نهیخودش تو آ  یبرا  یه یجور نی اش هم یشناسیم

  دنیو خنداخالق مزخرفش پرتاب شد؟ هر د نی ا  یها دونم به تو هم ترکش  یو_آره، م

من.   دض  دیشد  میت هیخانم مبارکتون باشه با عروستون   مای_باشه، ش  دنیخند  یوبد م

  مای. خوشحال بودم حال شدنشونی خند یخودیومنم خنده ام گرفت از ب  دنیباز خند

 .نمیلحظه غصه اشو بب هی  یحت شدی وزمان رو سرم خراب م  نیخوب شد.زم

 

 صدو پنجاه وچهار پارت

 وتجربه عشق. یزندگ ر یوهر دو درگ میپاگشا دعوت شد یاون روز به مهمون  یفردا

  شتر،یب دنیصبرانه منتظر د  ی وب میوجذاب حاضر شد   کیوهردو ش  ینیر یگل وش دوباره

پارو   یخوشبخت قیتنگ شده بود. سوار قا  یبودم. دلم براش تو اون دوروز حساب ایپدر دن

آهنگ عاشقانه داشتم که   هی. م یفتین یاریبدب هردو تو موج مطالتم می داشت دیوام  میزد یم
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. میدادیاون آهنگ رو گوش م  نی داخل ماش مینشست یکه م باربود وهر  ایمورد عالقه دن

آقا، مبارکتون   دیمنقل اسپند دم در بود و_خوش اومد  هیوخدمتکار خونشون با    میدیرس

در آوردم   یاسکناس تا نخورده پنجاه هزار تومن هی.  زمیجون. _ممنون عز  ایباشه دن

  مینشست  ،یوچاق سالمت یخوشحال شدوتشکر کرد. روبوس یلی. خین یوگذاشتم داخل س

_قربون    دیکش یآه هیاشک شوق تو چشاش، حلقه زده بود و ای. پدر دنمیشد  ییرایوپذ

صل عمرمونو  . حایزندگ یبرا  یمرد واقع هی. دخترم در کنار دمیخدا برم که امروز رو د

  ریموافق بودم. هرسه ز  نی من که از اول با شاه ،یمرسده قشنگ تماشا کن. _پس چ

که   ییتا مرسده خانم متوجه نشه. با اون کارا  م ید یوآروم خند  میکرد نگاهبه هم  یریز 

که   یشب گذشته وشام یماجرا  ایباهامون کرد، حتما از اول موافق بود.دن یاون اول کار

وخودشو   شدیکرد وآخ، آخ، آخ که مادرش داشت منفجر م فیمادرم فرستاده بود رو تعر 

منم   شبی بده گفت _ا، چه جالب اتفاقا د وهجل  یعاد یلیخ نکهیا ی جم وجور کرد وبرا 

. یپخت خانمت رو بخوردست  یگفتم دوست دار یخواستم براتون غذا بفرستم ول یم

با خنده   ای. _آره پسرم. دن ستین یه فکر بودنتون شکشما وب یتو مهربون هیچه حرف نی _ا

  کچشم  هیو  گهیپخت خودمو خورد خودم پختم دکه دست  یرو کرد به پدرشو _پس چ

 یمن، تازه جنگ جهان  یخدا ی_حتما دخترم... تو دلم گفتم، وا دوی بهم زد. باباش خند

در هر دو جناح به خاطر   یوبا چاپلوس میسرباز دو جبهه باش  دیدر راه وبا بیدو جناح رق
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  چارهیسفارش داده بود وب   رون ی. طبق معمول غذا از بمیکن فهیمسلحت کار، انجام وظ

کردن. چقدر اونشب حالم از    یم هیمعده اشو تخل دیبود با  اشج گهی د یهرک ا یدن یبابا

خودم    کردم که مخ یخودم بهم خورد واونقدر به به، چه چه الک یاون همه پاچه خوار 

رو داشت وبه خودم قول دادم    میتیخونه اونا همون ر  گهید  ی. ولدیکش یداشت سوت م

 یرو با افتخار خونه دار ایدن  یاز اول نزارم بره سرم وبا هر ترفند  یکاله گشاد  نیهمچ

خجالت    گهی خواستم عزادار بشم. د یدوست داشتم ونم یلیآشنا کنم. معده مبارکمو خ

پاکت پول   هیقشنگ خوردم. بعد غذا مادرش کادومونو آورد وتو و  دمی کش یبار قبل رو نم

عمر   ربه اندازه تا آخ ی اونسر ی . کادودیکادو رو گذاشته بودن وگفتم _باز که شرمنده کرد 

هرروزم به بچه هاش آدم کادو   ه،یچه حرف نی بود. _ا متی بسه از بس با ارزش وگرون ق

مادر   یلطف دار  شهیسرم حک شد. _شما هم یبزرگ تو حباب باال  ول ی ا  هیبده باز کمه. 

گفت، اول    یعزت یخواستم کادو بخرم ول یپسرم. راستش م فتیجون. _ممنون از تعر

چقدر   نمیام گل کرده بود بب یبخرن. فوضول یچ رنیبگ میوبزار خودشون تصم شونهیزندگ

وقت شده بود    ری . دمیکرد یبود اونجا باز م عی با اخالق مادرش ضا یل پاکت پول ول داخ

در واون در   نیواز ا   میکه معاشرت کرد  یخونه خودمون وکم میگشت ی برم دیبا گهیوما د

چقدر مادر  مینیبب یدر پاکتو باز کن شهیگفتم، م ا یخونه. توراه به دن م یبرگشت میحرف زد



 باران حماقت 

438 
 

چه خبر اون تو   ینیبب ستی_همون جاهم متوجه شدم که دل تو دلت ن ده؟یزحمت کش

 . یریگی ومطلب رو زود م  یمثه خودم باهوش ادی _خوشم م

 

 صدو پنجاه وپنج پارت

  وز ی چک! _چک؟! مبلغو خوند وهر دو ف  هی ن،یپاکت رو باز کرد وبا تعجب گفت _شاه در

دست خط که نوشته بود  هیبود و  یتومن  ونیلیچک پنجاه م  هی. دیاز سرمون پر 

اون ماه قسط خونه عقب افتاده بود   یبه دردتون بخوره مبارکتون باشه. برا  میدواری_ام

اون پول رو    ایدن شهیعقبم انداخته بود. تا اومدم با من ومن بگم که م زای خورده ر کمیو

  نی بابا از قصد ادونم  یخودش چک رو داد بهم و_م م،یهامون کن  یخرج عقب افتادگ

الزمه، انجام   یوهر کار ری. بگمیرو جبران کن یمال  یا ی کارو کرد که ما باهاش عقب افتادگ

خونه   میدی . رسیدمت گرم خانم یلیبگم. خ یبده باهاش. _ممنون. مونده بودم چطور

  غامیتماس مامانم بود که پ  نیرو چک کردم واول یگوش ری گ غامیکه کردم پ یکار ن یواول

کردم   یخونشون. وهمون طور که لباس عوض م  میبر  یعزت یگذاشته بود بعد خونه آقا

اشو تصور   ی کرد بانمک یم فیام آدم ک یبودواز پشت گوش ثمیم ش،ی . دومدادمیگوشم م

که شب  یهمون دختر ا،ی ودوست دن  ختیاعصابمو بد بهم ر یتلفن سوم ا. امکردی م
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ومن داشتم  رهی رفته بود حموم تا دوش بگ ایبهش داشتم بود. دن یحس بد  یعروس

  یگوش ؟ی دار یرو بر نم یبابا؟ چرا گوش یی. _سالم عروس، خانم. کجاغامویپ دمیشنی م

وهمه بچه  میدار  یدور هم یمهمون  هیخواستم بگم  ی. مید یات رو هم که جواب نم

برات   خشوینکن. ساعت وتار  یخونه دار ریقول وزنج  ادیخودت ز  ا،یباحاال جمعند. ب

دادن. حتما   بشویدوباره تو بچه ها ترت دنید یبرا  شتریب یمهمون ن یکنم. ا یم امکیپ

  خویگفت آدرسو تار  یپاک کنم ول غامویخواستم اون پ یشد م فی. حدهیحال م یکل ایب

گرفتم ودوست نداشتم با اونا وارد رابطه   یبی. دلشوره عجشدی م عی ضا  شد ینم دمی م امیپ

  ایک ؟یچته پس؟ چرا تو هم  نی و_شاه رونیبشه ودست بردارم نبودن. از حموم اومدب

گفت؟   یم  یبود. _ا، چ مونیودوستت که تو عروس   ثمویگذاشته بودن؟ _مامان وم غامیپ

_تو که   مد یکنم. پرس یم  فیوخشم دارم تعر  یتی با نارضا دیکردم منتها فهم فیبراش تعر 

  یبگم که بهش برنخوره و_نم یته دلت؟ موندم چ نهی_نرم، ا  زم؟ینه عز یبر یخوا  ینم

. یبا اون جور آدما در تماس باش  یفیکنم تو ح یمن فکر م یخودته ول  لی دونم م

  یم لیحم رو ت زیکه همه چ  یمی با فکر قد یدونستم تو از اون مردا   یجانم، م نی_شاه

.  رمیکه م  دمیم امی. االن بهش پیستیکنن ن یکنن به زناشون وبا اونا مثه برده برخورد م

وصله.   یوزنه بزرگ بتن  هیکردم سرم به  یچشام قرمز شده بود از حرص واحساس م

دوش   هی  رمی خودته ومن م لی م  ایخوندم. _دن یبودم وتا ته اون روابط رو م یعصب



 باران حماقت 

440 
 

آب نبودم از بس داغ  یوش آب سرد. اصال متوجه سردد ریز  م. رفتکنهیسرم درد م  رمیبگ

  ییجدا ،یغرق شدن، جهنم شدن زندگ  یعنیمعلوم الحال    یکرده بودم. رابطه با اون آدما

 یمارو نشونه گرفته بود اون دخترک...... ول یومطمعن بودم خوشبخت  یعاطف یوابستگ

  دیگرفتم بزارم بره تا شا می صمکه آروم شدم ت کم یطرز نگاهشو.  با خودم   دینفهم ایدن

خواستم فکر کنه   یکنه واون طور بهتر بود. نم یم  یداره دوست یخودش بفهمه با چه آدم

. شب تو اتاق خواب سرش رو بازو ام بود وموهاشو با بغض تو  ریبد دلم وتو قول وزنج

دوست که چه عرض کنم،   امکیکنار تخت بود وپ  لشیموبا  یکردم وگوش یگلوم نوازش م

  امکیدوروز بعد رو پ نکهیوا  ی. ساعت ومکان مهمون ختیخانم، دوباره افکار موبهم ر فتنه

زنونه است   یگفتم نگران نباش، مهمون ید یگفت _د ایکرده بود واصرار مجدد که بره. دن

رو   ی . اگه درهم بود حتما تو رو که عشق اول وآخرممیهست یمیوفقط چند تا دوست قد 

بهم دست داد.  یآرامش خوب هیحرفش  ن ی با گفتن ا. بردمیبا خودم با افتخار م 

. صبح  می وتو آغوش هم، شبو صبح کرد دمشیبرگشتمومحکم بغلش کردم ومحکم بوس

که با صدتا ناز   یدخترک نازک نارنج نی ا نیآقا بلند شو بب ن،یزود بلند شد و_آقاشاه

! اونقدر  یدبانو ک چهبه خاطر آقاشون چه کرده.  شد،ی به زور لنگ ظهر از جا بلند م دنیکش

سر وصدا   نهمهیاول صبح ا  امیحرف زد وسروصدا کرد که بلند شدم وبلند گفتم _کله پز 

از خواب نازت بزن. دست و رومو شستم وبا تعجب به  ای _بدویندارن کدبانو خانم. خند
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جلو   دیرو برام کش یصندل  ده؟ی رو چ زیم  نیکه ا ییتو نی! ا ؟ی و_چه کرد  کردمینگاه م زیم

مربا،    مرو،ی. نون تازه گرفته بود، نیحاال مونده از هنر هر انگشتم استفاده کن  ؟ی و_پس، چ

مردم از  ای صبحونه با همه صبحونه ها فرق داره. _خدا نی . _ایهمه چ  ریش وه،ی آب م

  یزشته. سوا یگرفت یم ثمیباآقا م ی تماس هیبه خوردن وگفت _ می لوس شدم. نشست

به خواهرت ارزش قائل   یسر خواهرته وتو به اون احترام بزار هم  گهی رفاقتتون االن د

  ثمی. بعد صبحونه با میکه تو زن داداشش مای. _چشم، مادربزرگ. خوش، بحال شیشد

مکه.   یحاج یحاج یخوش حال شد و_سالم کاکا، چه خبرا؟ خب رفت  یتماس گرفتم وکل

  یعاشق ره، ندا یبیماهم. _ببخش سالم. _ع  یدونم سالم به رو یبشر. _م ستمی_دوروز ن

  نجایرسونن. _ا یهمه سالم م نجای. امتینیبب ایداشت. ب  شهیازت توقع نم شتر یب ن یاز ا

به من   یستیماست تو که ن دی _خونه ام ؟ی دار فیکجاست؟ نکنه باز خونه ما تشر 

 گه یکه د فی . _حیخبردار رن ی گ یکه همه ازم م یوابسته شدن وخوت که از حس، خوب

 

 صدو پنجاه وشش پارت

حرف بزن. _نه فقط دوست دارم    نایرو با مامان ا  ی بدم گوش ی. _اگه دوست داریلیفام

بده. بعد با  یرو اگه دوست دار یتورو بشنوم _جان من؟ _جان تو. گوش نینازن یصدا 
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  دنی حرف زدم ودوباره قربون صدقه رفتن وحال عروسشونو پرس  ما یمامان وبابا وش

و_با کمال   دیخند   ایشب دعوتمون کرد و دن دحرف ز   ای. مامان که با دنیوحس دلتنگ

درست    یصبحونه عال هی_امروز صبح   ؟یخند ی شده مادر م یزیچ  دی. مامان پرسلیم

رست کنم که تو  د یدرست کنم ومونده بودم که چطور مهی خواستم ق یکردم وشام م

دستور پخت چند غذا   یمکیوقا   امی مامان جان م یخراب نشه. نجاتم داد  نیحافظه شاه

به شرکت بزنم.  یسرک هی. _چشم. من رفته بودم تو اتاق تا حاضر بشم برم  دیبهم بد رو

. وردمیخودم ن  یومنم به رو   زاشتنیم یعروس ومادر شوهر داشتن باهم قرارمدارآشپز

  یرو گرفت و_چه زحمت یگوش  ثمیدفعه م هیمادر   دیه زحمت افتادب یلیگفت _خ ایدن

  یزیچ  هیشده _نه  یزی_چ دیخنده واون پرس  ری بلند زد ز  ایودن می همه دور هم یآبج

  ؟ی دیشد بلند خند یگفتم _چ ای. من که اومدم کنار دندی اومد خنده ام گرفت ببخش  ادمی

 .نی و_حسود نشو شاه  دیصاحب خونه ام شده. باز خند ،ینیبیکرد و_م  فیبرام تعر 

بانمکه. _خدارو شکر   یگفت یم ی. هینیوپاش نمکشو بب  ختی_نه واهلل، حاال کو تا ر

 شهی نم ن ی. _ا، شاهیشی م  ریبا من پ ی. _بله، خب جنابعالشهینم  ریباهاش پ مایش

 یما که هنوز مرخص  ؟یری م  ی. _حاال کجا دارم یدیباهات حرف زد. بعد هر دو باز خند

. من رفتم  امی برسونم زود م یدست  هیبرم   ادی. _دلم نمدی ای. بابا که گفت چند روز نمیدار
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زنگ خورد ورفت تو اتاق خواب   ایدن یکردم که گوش یدر وداشتم کفشامو پام م یجلو

. از سر اون تلفن دوست  هی ک نمید منم رفتم که کنجکاو شدم بببرداره حرف بزنه. فکر کر 

ه، رفتم پشت در اتاق. آروم  یدونستم کار بد  یم نکه یاش دلشوره داشتم. آروم با ا  یلعنت

 ایبه هم. دن خت یبدتر اعصابم ر دادمی کاش، گوش نم ی. حدسم درست بود ولنی وپاورچ

زدواج کردم واون رابطه مال قبل از ا  گهینشه؟ من د دایوقت سرو کله پارسا پ  هیگفت _

. اصال به روش  ختنیپر از آب جوش از سر تا نوک پاهام ر  گید  هیازدواج بود. انگار  

سرم نقش بست. شروع شد   یباال  هیعالمت بزرگ سوال که پارسا ک هی یول  وردمین

  یرو  مخف یداشته، چه روابط ا یبا دن یچه رابطه ا  ه،یسواالت مزخرف تو سرم که پارسا ک

مسکن   هی . از داروخونه شدمی . توراه داشتم خفه مرونیسروصدا زدم ب یکردن؟؟؟آروم وب

گرفتم   می کلنجار تصم یقرص رو خوردم. بعد کل نار وزدم ک یآب معدن یبطر هیو  دمیخر

  میشب خونه ما دعوت بود  یگه. از طرف یراستشو بهم م یوک  رهیم  شی تا کجا پ نمیبب

  یرو م ایسر بزنگاه مچ دن  دیبزنم وشک بندازم تو جونشون وبا  یخواستم حرف  یونم

 گرفتم.

 

 صدو پنجاه وهفت  پارت
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 یدلم بدجور گرفت. به هر بدبخت ایبود که افتاد به جونم. ازدن یومزخرف  یشک کوفت چه

. به  دمیکه فهم بردی بو م دیکنم. اصال نبا یمرد شادو باز   هیکردم نقش  یبود خودمو راض

تشکر   یکردم واونم کل  یدگی شرکت رس ی باباش وبه کارا شیهرحال حفظ ظاهر کردم پ

وماه، مطمعن بودم روحشم از   فی اون مرد شر چاره یام. ب یکرد به خاطر وجدان کار

خورد. به   ی. برگشتم خونه وخون خونم رو مستی روابط قبل از ازدواج دخترش خبردار ن

به، چه گفت _به دم یرس ی. وقتدمیدسته گلم واسه خونواده خودم خر  ه یرسم ادب وعادت  

شاخه  هی اتم  یگلخانم  یزشت بود _خب برا  ی. _آره دست خال یدی گل خر  یخوب کرد 

  هیتا موقع رفتن  رمیحوصله بودم وگفتم من م  یبعد. ب ی_حتما، باشه سر  یدیخر  یم

کنه بخوابم خوب   یدرد م کمی. _نه سرم  یشده؟ آخه انگار پنچر شد  یزی چرت بزنم. _چ

. خودمو زدم  رفتی. _باشه عشقم. من رفتم تو اتاق خواب ومگه خواب به چشام مشهیم

اش رعشه   یزنگ گوش یکرد. باز دوباره صدا یدر داشت نگام م  یاز ال   یبه خواب وقت

کرد. بله  یداشت صحبت م ییرایکرد خوابم وهمون جا تو پذ یانداخت به تنم. فکر م

پگاه خانم دوباره پشت خط بود وگوشمو چسبوندم دم در تا   مون،یمحل زندگ یخروس ب

وهرم  پگاه خانم ش رمیگفت _نخ یکه م دمیشنی رو م ایدن یصدا رو بهتر بشنوم. صدا 

خفنم  پی ت هی. اتفاقا ستمین  لی هم با منطق باهام برخورد کرد ومن شوهر ذل یاتفاقا کل

کنه. من مثه اون   یکه با هر مدل گشتنم مخالفت م ییاز اون مردا یکه فکر نکن زنمیم
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  یمثال م  ایکرد و دن یم ک ی بد جور داشت تحر   دادیداد وب یتونم بچرخم. ا یدوران م

 رو کم کنه. واستخ

پاچه. درد سرم بدتر وبدتر شد وچشام داشت از   یکه داره براش دون م دیفهم ینم

  ش،یدوش گرفتم دوباره تا از آت هی. بعد تماسش رفتم ورونی ب زدیشدت حرص از حدقه م

_نه، خوابم نبرد.    زم؟یعز  یدی حاضر وآماده. _نخواب  ییرایکم کنم. رفتم تو پذ  کمیوجودم  

نه مامانم بود  ز،ی مکث کرد و_چ یتماس گرفت؟ کم  یانگار؟ کس د ومیتلفن م  ی_صدا

کرد اگه   ی فکر م دی نگفتم. شا یزیکه گفت بدتر حرصم گرفت. چ یسالم رسوند. از دروغ

 بگم که بد بشه. یز یفکر غلط کنم وچ  هیبگه پگاه بود باز 

  شوهر جذابم تو هم بره. اونقدر نم،یوگفت _نب  دمیحاضر شد ودم رفتن بوس اونم

وتو راه ساکت بودم و_بهتر    میازش زده بشم. راه افتاد ومدیدوستش داشتم که دلم نم

که  ی آب یدر آورد وبا بطر فش یقرص مسکن از تو ک هی.  زمیآقامون؟ _چرا عز  ینشد

گناه دارن با   نایخونتون مامان ا  می. بر یبش رومآ  کمیبخور   نویبرداشته بود داد دستم. ا

. _نه، ما که  میدار  یکنن ما با هم زبونم الل مشکل یوقت فکر م هی.  ننتیحال بب  نیا

 .ستی، حرف زدن در موردشم قشنگ ن ه؟یچه حرف نیمگه نه خانمم؟؟ _ا  میندار  یمشکل
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ومامان وبابا هر جفتمون رو بغل    میدینگه. رس یز یخواستم از سر دردم جلوشون چ ازش،

با منقل اسپند اومدن جلومون. با  هم تو آشپزخونه بودن و مایوش ثمی وم دنیکردن وبوس

  هیوطبق معمول خونه مامان مثه بهشت بود و  میکردم ونشست یروبوس  ثممیوم مایش

عطر غذاش از سر کوچه   یمرتب، بو یکرد. همه چ یم  تی ری جواهر تو اون خونه مد کهیت

 ومد ی داخل م میکه اومد 

 تا شک نکنن ناراحتم. دمیخند ی گفتم وم یم ایبادن

  یکه از خوشحال لهیپ لهیش یداشت وب ما یباش یواونقدر رابطه خوب ختیر  ینمک م ثمیم

  یچند ساعت فراموش کردم. گرما ومهرشون به کل جهان م یاونا غصه تو دلم رو برا 

اون جو قبل از ازدواج   یدادم. دلم برا  شنهادیتو اتاق من وخودم پ م یرفت ثمی. با مدیارز 

 شده بود.تنگ 

تو    یوقت الم ی. خیزنیومرتب سر م  یرو دار نایمامان ا  یکه هوا  ثمیم   یمرد  یلیخ گفتم،

کنم اما   ی_باهات کل کل م ؟ی راحته_کاکا، آفتاب ازکدوم طرف در اومده؟ واقع یهست

_حسم    ؟یبپرسم؟ _چ یچ هی  ن،یتا آخر عمر نوکرتم. شاه یمگه نه؟ _پس چ میداداش

.  ستین  یزیوچ  دمیکش یآه ام؟یدر ب ینگران از   یگ یم  یچ هیشده؟   تیطور  هی  گهیم

  ییحرفا بود وبا آه تابلو   نیتر از ا زیت ثمی. اما مدمیبندو آب م میتو اتاق بمون ادی ز  دمید
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طور.   نی ادامه نداد ومنم هم  گهید یشده. ول یز ی چ هیمطمعن شد که  دم،یکه من کش

 کاکا. می. _بر هیبق شیپ  نی پا میبر  ثمی_م

 

 صدو پنجاه وهشت  پارت

به   گهینه د قیگفت _رف ثمیومامان گفت _اوه چه رفقا باهم تنها موندن. م  نی پا میرفت

لقبو    نیو_ا، پس حفظ کن ا د یخان ارتقاع دادن. بابا خند  نیمنو شاه یبرادر عیدرجه رف

وهمرنگشون    یومن مصنوع دنیخان. همه خند نینشده شاهزاده شاه مونیتا پش

گفت تازه   مای. شمیپخت تک مادرم خورد  دستاز   یوهمگ دنی. بساط شامو چدمیخند

_اگه بگم    ؟ی آبج هی_چ  دمیجون وداداش دارم. پرس ایدن یبرا  ژهیو  زی سورپرا   هیبعد شام 

 . ستین ز یکه اسمش، سورپرا 

مشغول جم کردن شدن ومامان نزاشت ظرف بشورن  ای و دن مای ش میکه خورد شامو

رفتن باز تو   ما یوش  ثمیکه گذشت م کم ی. نمتونیتا بب مینیبش شتریب  میوگفت _دور هم

درست درمون   ک،ی ک هی مایکه ش میدی د هیودست بق ی آشپزخونه وبا شعر خوندن وشاد

به قب قب    یبا، باد ثممیمبارک. م  وندتانیشده پخته وروش با کاکائو نوشته پ یوطراح

  نی. _دستتون درد نکنه. ا میتو خودمون دار  ییزا ی طور چ  نیا هی کاکا، ما  ینیب ی_م
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بود   یعالقه داشت ومدت یپز  کی وک  یپز ینیریبه ش یلیخ مایعمرمونه. ش  کیک  نیبهتر

وما   کادو کنارش هیخوشرنگ وبو،  ییآماده، چا  ا یدست شی. پیپز ین یر یکالس ش رفتیم

پخته شده بود  مایکه با عشق ش کی جفتمون شرمنده اونهمه محبت. دور هم اون ک

کادو دادن   هیپاکت پول و  هی واونام    میبود رو خورد  یخودش عال نی وانصافا طعمشم ع

تا   شتریما ب فهیو_وظ ایبود که مامان دادبه دن یسکه تمام بهار آزاد   هیکه تو جعبه کادو  

  کی. بعد کهیبا ارزش هیهد یل یبود مادر جون؟ خ  یچه کار  نی. _امیزی رو به پاتون بر ایدن

عجله داشت   شتریب یلیعقد خ ی معلوم نشد؟ آقا دوماد برا  یعروس خی _تار  دمیوکادو پرس

ام   یاست. عروس  هیعروس مامان حور گهی د مای. _خب کاکا، االن مطمئنم شیتا عروس

ده   هیر بهتر. اما حول وحوش زودت یوهر چ می د یانجام م میخواد که دار یمقدمات م

. _خب تو فکر  یکرد  ینم یط  یالیخ یب نیامکان داره باشه. _پس همچ گهی پونزده روز د

 باشه.  یعروس  یکارا  ال یخ یدرصد ب هیکن داداشت  

ومزه مزه    یبسه خب. همه به خاطر سادگ میعقد  شهیماه داره م هی شه یم  رمی داره د تازه

  یکرده. مامان با خنده گفت _حور یتند رو  دیتازه فهم  چارهیوب میدی نکردن حرفش خند 

پسر که صبر نداره وهمش دلش وخودش اونجاست. طاقتم   نیگه، ا  یجون، بنده خدا م

  مایجان، جهاز ش نیبهتر. مادر، شاه شونیزندگ ربرن س  عتریسر  یکه نداره پس هر چ 
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. دوباره  ری وقت گ یکه کل ناست یدعوت مهمونا وحنابندون ا  یشده وکارا  لی تکم  بایتقر 

نباشه  شهیگرفتن تو آبادان پا برجاست؟ _مگه م ی عروس یبرا  می_هنوز تصم  دم یپرس

سه    دیبا نجا یوا میدار بندر وبوشهر وآبادان مهمون  ی. از همه جا ثمیم  هیآبادان و هیکاکا، 

من بزرگ وهمه خونه   یاونجا خونه پدر م؟یجاشون بد انی. بعدشم کجا بمیر یتا تاالر بگ

. اون بندگان خدا با اون  هیگفت _کامال حرف خونواده شما منطق ایهمن. دن اری ها در اخت

  هیچرا ما   ی. راست شتریما کمتر واونا ب تی وبرگردن. جمع ان یب شهی م نشونیهز  یتعداد کل

گذره   یخوشم م م؟یبر نیچند تا ماشبا  نکهیتا ا  م؟یوبر  م یریقطار نگ هیچند تا کوپه تو  

. مامان گفت _چند تا  ومدهیبدش ن یبود ومعلوم بود کس یخوب  شنهادیوراحت تر. پ

. از خونه ما جمع  میر یراحت م الیهمه با خ یجور نی تو جاده استرسم داره. اما ا  نیماش

  یخواست هر جا رفتن وهر کار  ایو دن  میکرد یهمفکر کمی  ونشب. امی وفتی وراه م میشیم

زن  یوفت ی گفت _از کارت عقب م مای. شاردشونیبزارن تا ببره وب  انشیداشتن در جر 

جور مواقع بهم   نی ا  هی. _درد سر چیوفتیبه خاطر من تو درد سر ب ستمی ن یداداش وراض

 . منم خواهر خودت بدون. گهید  میدار اجی احت

 

 صدو پنجاه و نه پارت
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 نکهیمن سراسر وجودمو گرفت. حس ا  یوباز غم پنهون شدی مموقع رفتنمون   داشت

 . دادیخورده باشم آزارم م بیاحمق وفر 

ازت  یکن  یستیورو در وا  یبگو. اگه نگ یداشت یز ی چ یجان اگه کار ثم یرفتن گفتم، م دم

 .شمی دلخور م

بگم؟ تو هم اگه  ینگم به ک یزیچ یهم داداشم یقمی_حتما، کاکا به تو که هم رف

 کردم.   یبه داداشت بگو.زدم رو شونه اش وباسر خداحافظ ینکرده داشت ییخدا  یمشکل

  نیآهنگ غمگ هیباز ساکت نشستم و  میکه در راه بود یخونه ودر تمام مدت میبرگشت ما

ناش   ناش یآهنگ ن ی از صدا  دی دیکه گوش همه آزار م شهیگذاشتم. بر خالف هم

 یهنوز نم ،یخبر دار شده. ول ییزا ی چ هیبرده بود شصتم از  قشنگ بو  ای. دننمونیماش

  یکرد که اون روز لعنت ینم یار یباهام   وزماندونست اطالعاتم در چه حد. انگار ساعت 

ومنو به اون کاراو دوستا که چه عرض   یبودم که زندگ دوارمیبره وبرگرده وام ا یبگذره و دن

 در لباس انسان، نفروشه.  نیاطیکنم ش

دلخوش بودم. صبح همون    ییآشنا ل یصحبتا همون اوا   نیسر اول  ا،یدلم به قول دن ته

  یگرفت ی گفتم امروز رو مرخص ایشوم از نظر من موقع رفتن به شرکت به دن یروز مهمون

  ،یوا   ی_ا   ؟یری خودت م  ارمت،یالت ببرم وبدنب امیب ،یبریرو م نی . ماشرمی وخودم م
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  زمی. برو عزرمیوم  رمی گ یآژانس م هی ستمیکه ن چهب یجان چقدر استرس منو دار نیشاه

جگر سوزتر   هیخنده که از صدتا گر  هیمن راحت بود.  الیراحت. آره چقدرم که خ الت یخ

  کمینداشتم و  یکار چیرو ه یتمرکز  چیبود کردمو_ باشه، عشقم مراقب باش. تا غروب ه

درخت زدم    هیکنار   گوشه هیاز شرکت. دل ودماغ خونه رفتن رو نداشتم.   رونیزودتر زدم ب

خبر کرده وخانم با چه   نیماش دمیهنوز نرفته باشه ود ایدن دی کنار واصال حواسم نبود شا

  ایدن میدی که م یاون شدیوباورم نم  دمی. چشامو مالرونی از خونه اومد ب  یحوضع مفتض

کل   هیداشته.  شگاهی. نگو، خانم وقت آرا ومدیبود وشرکت ن دهیبه خودش رس یبود. کل

. صدبار تو همون  دشی کش یم  یاحمقانه بادوستاش داشت به منجالب وتباه لک

کنه  یر ی دوست نداشتم به خاطر زور کناره گ یول   رمی خواستم برم جلوشو بگ قهیچنددق

. به خودش  مونیداره رو زندگ رت یخودش چقدر غ نمیموندم با هزار فکر ناجور وخراب بب

 رون،یبود ب حتهیاشو فر کرده بود ور یمشکبراق و  یموها  ،یبود، شال زرشک دهیچقدر رس

من بود ورون پاش رو    رهنیبگم که اندازه پ  بود. از مانتوش غیست شالش ج  ششمیآرا

کفش پاشنه بلند پاکرده بود. اونقدر خوشگل وجذاب  شده بود،   هیو   رونی انداخته بودب

  یم. به خودم ابونیخ یبه حال الدنگ ها یمن که شوهرش بودم دلم ضعف رفت وا

انشاهلل  کردم که   یگرده. باز مرور م یم یزنت داره اون مدل یچه نشست رتیغ یگفتم، ب

باعث از   یکن یاحمقانه م ح یکه توج یرتیغ یوب  کی اشتباه کوچ هیمراسم زنونه است. 
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  ی. اگه همون روز جلو یبه خاطر عالقه وعشقت نترس دی. با شهیم یزندگ هیهم گسستن  

ناراحت نشه بهتر بود تا....... بماند.اون رفت    دمیتر س یگرفتم ونم یرو م  ایرفتن دن

 ومن  

رو داشتم نه دل ودماغ خونه  هیحوصله رفتن خونمون وجواب دادن به سواالت بق نه

 تابلو بودم که سوال جواب بشم.  یخودمونو. چون اونقدر

 

 صدو شصت   پارت

بخوره. چند به سرم  ییهوا هیپارک زدم کنار تا  هیجا دم  هیو  زدمی پرسه م ابونایخ تو

قبلش وبا اون   ی ای کنارم باشه مثه سنگ صبور  مایخواست ش یگذشت ودلم م یساعت

مورد    ایبه خودم ثابت نشده دن یزی. دوست نداشتم تا چشدی تموم دردام تموم م

داشتم وبرگشتم خونه. تو   یبد  جهیسر گ  عت. بعد اون چند سارهیقرار بگ  هیقضاوت بق

 اعصابم مسلط باشم. کردم به  نیبا خودم تمر نگیپارک
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براش   یاتفاق ای  ادیم یک نمیوباهاش تماس گرفتم بب شد یوقت داشت م  ریخونه ود  رفتم

گه. قطع کردم   یم  یچ دمیفهم یبود که نم ادیباشه. اونقدر پشت تلفن صدا ز  وفتادهین

 زدم که زودتر بر گرده دلم هزار راه نره. امکیوپ

تا برسه چند ساعت طول   امی که گفت دارم م ی. از زمانوفتمی دارم راه م زمیداد، عز جواب

 کرد.  ری. مسافرت که نبود، اونقدر خوش گذشته بود البد که د دیکش

جان   نیانداخت و درو باز کرد _سالم، شاه دیاومد. کل  یوبعد مدت دمی کاناپه دراز کش یرو

.  شهیم یچند ساعت هی_  نمشیبرسم وبا اون وضع نب  رتری از خداش بود من د ؟ی اومد یک

  نیشد مگه؟ا  یبودم چ میقد  امیا  ادی شبم من با دوستام به  هی_خب حاال  یکرد  رید

. با اون  شد؟ی اونقدر عوض م دی با دوستاش؟! لحنش با  یونمهم   نیتو اون اول ریی همه تغ

چه طرز   نی کنه. _ا یومتلک بارم کردن که برو آقاتون دعوات م کهیت یکل  یکه گرفت یتماس

.  یستیبند وبار ن یومثه اونا ب  یمتاهل یکه بدون  یینایتو با فهم تر از ا ه؟ یمنطق  ریفکر غ

 نزم.  یکیحرفامو قورت دادم تا حرف رک یه

امشبم زهر مارم بشه. _چشم خانم. با حرص رفت   یحوصله ندارم، نزار خوش  ن،ی_شاه

همون   ی بودم که همون طور با لباس رو  یتاقو لباساشو عوض کرد. منم اونقدر عصبتو ا 
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  یایآخ دن ا،یکرد وخشک شده بود. دن ی. صبح تموم استخوانم درد مدمیکاناپه خواب

 من.... 

وقروفر وفسق    ستنیخورن که جاش ن یاز اونا خوشبخت تر واونا حسرت م دیفهم ینم

دوتا چشم نگران وقلب عاشق منو داشت   ایدن ی. ول شونیزندگ یوفجور شده برنامه اصل

  نیزم یدرست کرد واومد رو ی که نگرانش بودم. صبح رفت تو آشپزخونه وصبحونه مفصل

عشق من. بلند شدم وگفتم _آخ، تنم خشک   نیشاه اکاناپه زانو زد و_پاشو، آق یرو به رو 

 یمهمون هی  یبرا  شبیبود د ی.چه قشقلیدیخواب نجایوا   یه لج کرد خودت ریشده _تقص

.  یاومد  رید  کمیبا حرص زدم و_ یاومدم. پوز خند ری د کمی  ؟یزنونه ساده راه انداخت

  دمی. د ادمبود کارش بد بوده که محلش ند  دهیبه دست وصورتم زدم. فهم یرفتم  آب

  دیوحوله رو داد دستم وصورتمو محکم بوس  ییدم در روشو  ستادهیحوله به دست ا 

  ای  رمیم یی با خودت جا  ایخوام. از حاال به بعد  ی معذرت م گه،ی_خب، باشه تموم شد د

بزاره. تو   یمنف  ری روت تاث هیبق  یدوستت دارم ونگرانتم نزار کارا وحرفا   ایکنم. _دن ینم رید

. با اون  یمزخرفت سرتر  یوالبته ناراحت نش دیجد یاز تمام دوستا شم یا خودت بدون آر

گم؟   یم ی که چ یدون یم یفت یب یال اوبال یآدما   ریوگ یتنها باش ییاگه جا شبتید افهیق

بود نه؟ اون سردردا وکم  لی ات هم به اون دل ی شده وناراحت ری _تا کجا ذهنت در گ
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تو   یاصال. مخصوصا از پگاه. کم ستش_را   اد؟یمن خوشت نم  یتو از دوستا  ؟ی حوصلگ

سر   می. با هم رفت میحرفا رو امروز رو خراب نکن  ن یهم رفت وبعدش گفت _ولش کن ا

 یگوش ی افتاده. صدا یرفت چه اتفاق  ادمونی بر خورد کرد که  ی صبحونه وجور  زیم

داداش چه خبر شده   گری_سالم ج  ی. _سالم داداشماستیش دم یهمراهم اومدوبرداشتم د

جون   ه یلباس عروس با مامان وحور  می_امروز قرار بر  ؟یداداش افتاد  ادی  یبحاول ص

 یلیاش خ  قهی وهمه جا باهام باشه تماس گرفتم. سل  ادیخواست ب ایچون دن مینیبب

  یکنم. به خودش زنگ زدم جواب نداد. _گوش ی خوبه. باشه باهام، منم تنها انتخاب نم

قرار مدار    یوخوش یوبا هم به خوب ایدنرو دادم به  یاش تو اتاق خواب مونده. گوش

 گذاشتن. 

 

 ک یصدو شصت و  پارت

 ثمیم  یبکشدم. وسع مال را،یگ  یشده بودم وبلد بود چطور به بند اون چشا ایدن ری اس

لباس   هینگاه کرد وبه  بشون ی هم به ج ما یرو بخره وش ینبود تا بتونه لباس عروس یجور

  یبود چ  دهیپرس مایاز ش ایدن یداشت. وقت تی رضا یاونم از مزون معمول  یا  هیساده کرا

  مایخواد ش یدلم م نیبهش گفته بود، تو خودش رفت وگفت _شاه مایمد نظرته؟ وش
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  ی. اون روز تو مزون وقتنمیلباس بب  نیکه مثه خواهر نداشته ام دوستش دارمو تو بهتر 

کرد   یانه وخوش حال داشت بهم نگاه منگاه خالص هیکردم با  یمن لباس عروسمو پرو م

ماه باشه ودوست   مثه  مایگفت. منم دوست دارم ش  یماه شدم م نی ع نکهیواز لباس وا

لباس خودمو ببرم براش. از   ی انتخاب لباس عروس اجاره ا   یبرا  میکه قرار بر  یدارم روز 

. ستین یتو عروس یما هم جز پدر ومادرم کس لیواز فام   دهیلباسمو ند  یکس ثمیم  لی فام

اون لباسو    یدون یخودت که م ایگفتم _دن یرو بده ول شنهادیکردم اون پ یفکرشم نم

  ستیمادرم اونقدرم کوته نظر ن گهی تند برخورد کنه. _د دیاگه بفهمه شا دهیخر مادرت 

خودته ومن تو  گذاشتم وگفت _اون لباس مال  ونیبه تو بگم باهاش در م نکهیوقبل از ا 

وتو رو هم   هیدختر خوب مایباشه. بعدشم، ش نمیتن بهتر  نهایدوست داشتم بهتر  یعروس

 ن،ی کنه انجام بده. آره شاه یخوشحالش م  یدون  یالزمه وم یدوست داره هر کار یلیخ

دونم، به   ینداره. _م یوگرنه ذات بد  ارهیخواد کم ب ینم هیکه از بق نهیمادرم ا   رادی تنها ا

. اگه لباس عروس جور  ینکردم. خوب شد بهش گفت یفکر غلط نیهمچ   هیجان خودم 

 ممنون.   ایافتن ممنون دن یها جلو م  نهیتو هز  کمیبشه 

وخودشم خونه ما بودن تا همه از    ثمیم هیبا جعبه لباس عروس رفت ومامان حور  اون

جون،    هیبود وگفته بود _حور با لباس عروس رفته  ایبرن بازار. دن ایاونجا با رفتن دن
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لباس منو بپوشه.  مایکنم که ش یدوست دارم وخواهش م دیاگه اجازه بد هیمامان هان

  ینداره. ما م یصورت خوش  یطور نیا  ،ینکنه ول دخانم گفته بود _دستت در هیحور 

در جواب گفته بود _بر منکرش لعنت اصال   ای. دنمیکن هیعروسم کرا  ی لباس برا   هی میتون

بگم دخترم   یامروز خبر دادم. _چ نمینبودن تازه به شاه انیدر جر نایومامان ا مایش

ازذوقش   مای. شدیردکه قبول ک دیکن ی. _لطف رو شما میرسون یومحبتتو م یلطف کرد 

فت. گر یم  یخودشو ه  یکرد که جلو  فی برام کامل تعر ایو دن ورد ی داشت بال در م

به حالت خواهش   یولحنش که جور ایدن میخوشش اومده بود از تصم یمامانمم کل

بهم گفت _احسنت به   یاحساس خجالت نکنن. بعدا مادرم تلفن  یگفته بود که اونا ذره ا

  هیتن کرده بود   یشد ووقت دی تا   مایاون روز لباس عروس ش الصه. خاینظر بلند وفهم دن

 جواهر چشم نواز شده بود. 

برق   نیبهم گفت _شاه ایبودن. دن زیسا   هی ایو دن  مایش بایهاشم درست کردن. تقر ازهاند

شور وشوق درست درمون بود برام.  هی  دمونیعروس ودوماد جد  یتو چشا  یخوش

 . یجاشو بده به بد هاتیخوب ن ی وتو چشاش زل زدم و_مهربونم، عشقم، نزار ا  دمشیبوس

 

 صدو شصت ودو پارت
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گول اونا رو بخورم؟ _نه، اما چرا دروغ   یترس یوم  یناراحت هیهنوز سر اون قض ن،ی_شاه

  میاون چند روز رو بر   یهم ازمون خواست نوبت ایبه ظاهر آدم. پدر دن یاز آدما  ترسم،یم

  یکوه مهربون هی  شهیهم نیکنارخونواده باشن. باز وع یعروس  یتو کارا  مونیکیشرکت تا  

  نی تو بهتر  شهیکه هم ییا یرفت. دن یباهاشون م ایدن اد یخر هیبق یپشتمون بود. برا 

وکفش   فی کرد وک یم  دیمعتبر خر ی های فروش  یشیلباس ولوازم آرا   یمزونا نی ومدرنتر

بشه از  دید  یکه به خوابم  نم دیرو د ییبا عروس ودوماد جاها د،یپوش یمارک م

من خوشش اومده بود.    هخونواد یاز منطق وصبور  یلیکرد. خ یمعمول دیاونجاها هم خر 

  ثمم یرو انتخاب کرد وم زیکه چه ساده وعاشق همه چ ما یخورم به ش یبهم گفت _غبطه م 

خسته شده بودن، پول   ی که همه حساب داینداشت. بعد خر  یادیطور توقع ز  نیهم

  دهیخانم رو شن هیوحور   ثمویم  یحرفا   یاتفاق اینمونده بود و دن یباق ثمیم  یام برا   یادیز 

کردم   ی گرونتر شده از قبل مادر؟! فکر م یخانم گفته بود _چقدر همه چ یوربود که ح 

  دیخر شهی نم شتریب چیساندو  هیحاال که  میبهشون بد یشام درست حساب هی میبتون

 خانم. ایمخصوصا دن یوزشته جلو 

شدن مامان   نیسوار ماش یووقت دمیشن یزیچ اوردمیخودم ن یکرد که به رو فی تعر ایدن

  هی. حوردی ببر  فی وبعد شما تشر م یخور یم  یشام سر دست هیخونه ما  میگفته بر  هیانه
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که حداقل   ثمهیم  فهیوگفته بود _وظ  ایدلش، در  یپر نبود ول ادیدرسته ز  بشیخانمم، ج

  نیگه امشب منو شاه یکنارو م  زنهیرستوران م هی دم ایبده بهمون. دن چیساندو  هی

  گهیفرصت د  هیانشاهلل شما تو   ثمیوآقا م میمهمونتون کن  دیبعد خر م یگرفته بود میتصم

جان برادر  هی. _چرا حورشهی که نم ینجوریخانم گفته بود _ا  هی. حورد یکارو انجام بد  نیا

اونجا سفارش داده   یغذاها   نیعروس دوست داره به ما شام بده. برده بودشون از بهتر 

اونقدر   ای. روابط دنمیکرد  یم  یهمه کارهم سر بلند وشاد که ما براش  مایبود. ش

 .ننشیبب ی بهانه ا  هیکه هر روز دوست داشتن به   ما یوگرم شده بود با مادرمو ش  یمیصم

خودمم برم   دمیرو. نرس نایوخودشو رسونده بود وبعد مامان ا   ثمویموقع رفتن مادر م  تازه

سواستفاده   یجفتمون. پدرش، محبت داشت ول  یبه جا دادمی شرکت رو انجام م یکارا

شده واز  یکرد چ  فی تعر  کمیدوش گرفت و هیخسته شده بود وتا اومد  یلیکردم. خ ینم

 .د یزود خواب یخستگ

خانم به  ا یتماس، گرفت و_دن  ثمیبچه ها آروم ومعصوم خواب بود. م  نیوع  دمیکش روشو

خانم   ایدن یا ی. _مادرم که همش از خوبی_آره داداش ممنون که به فکر  د؟یرس یسالمت

امروز خسته شد. در ضمن بابت رستوران   یلیوتشکر کنم. خ  رمیگه خواست تماس بگ یم

  یجمش کردم و _خواهش م ی. جا خوردم ولمنونم  یوخواست تو، که مارو مهمون کن
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دعوتشون   ایدن دمیشد که فهم ینجوریوقطع کرد. ا  میحرف زد  کمیکنم نوش جونتون. 

که به آدم بربخوره.   یکنه وپزشو بده جور ینبود که کار یکرده ومنو باال برده. وگرنه آدم

وقربون صدقه   دم ازش تشکر کر  یکرد. کل فی گفتم تازه تعر ثمیاز تماس م یفرداش وقت

 یاونام مخصوصا پدرت، کل می مثه بابات وبابام باش دیما با  ،یکرد  یاش رفتم. _خوب کار

از همون دست   یگن از هر دست بد  یبود کمکمون کردن. م یاون زمان که دست ما خال

هزار بار تشکر   یاز خودم روز   مونی از همون وقت آشنا ییروزا  هی  ن ی. _شاهیریگ یم

نوشابه جان من برا خودت باز کن. منت   هی . _نه بابا،  تیتو زندگ مکنم که اومد یم

 .گهی و دست پرورده خودتم د دی. خندمیتو زندگ یآورد   فی که تشر یگذاشت

 

 صدو شصت وسه پارت

تو   ی عنیرو اونور  یعروس ی برن وکارا ثمیخانم در تدارک سفر بود تا با پدر م هیحور 

عروسم در نظر   ی شهرو برا شگریآرا نیآبادان هماهنگ کنن. به مادرم گفته بود بهتر

که تا هفت محل اونورتر صدا کنه. مادرمم گفته بود  رمی برا گلم بگ یعروس هیگرفتم. 

از ته دل که از شما سراغ دارم،  یومهربون  یخانم ههم نی _دستتون درد نکنه، با ا

 مادرشوهر که نه، از حاال به بعد مادر. نی همچ  هیمطمعنم دخترم خوشبخته با 
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که تو هر   یدختر بساز  نی همچ هی  تیحفظ کنه بخاطر ترب  جان شما رو هی_خدا هان

  ایکرد و دن یم فی با ما راه اومد. مادرم تماس گرفته بود وداشت برامون تعر  یطیشرا

  رونی ب میخواستم بر ای.. از دنشهیکم کم داره براه م گهی د یگفت _مادر جان پس، عروس

حاضر شد وراه افتاد. دم در محکم   عی خدا خواسته سر  . اونم از میبزن یدور هیو  ییدوتا 

کنه.  یرو از آدم دور م هایبوسه ها تمام دلنگرون  نی. _آخيش، ا دمشیبغلش کردم وبوس

کنارته. اما، انگار دلم قرار نبود در آرامش باشه.  یدون  ی وم  یزنیبه عشقت بوسه م یوقت

پارک زدم بغل   هیوکنار   م یخورد  تزایپ م،یخورد  وهی آبم میخوب وخوش، رفت یهمه چ

براش اومد   امک یپ هی  نی. بعد گردش دونفره، تو ماشمیرفت یودست تو دست هم راه م

. هیک نمی گرفت که نب یرو گذاشت کنار تند خوند ودستش رو جور یگوش عی وسر  دشیود

جان؟ _پگاه. بعدا باهاش تماس   ایبود دن ی. _کهی ک نمیکرد بب کمیتحر شتریکارش ب نیا

خونه. من رفتم تو اتاق خواب تا   میدیام شروع شد. رس یلعنت ی. باز دلنگرون رمیگ یم

بکشم. البته با فکر درب وداغون. اونم اومد، بعد لباس عوض   یدراز  هی لباس عوض کنم و

ساس  کرد وصورتشو چسبونده بود رو صورتم. اح یوموهامو ناز م دیکردن کنارم دراز کش

 .ردخو  ینفسش بهم م یگرفتم وقت  یم یخوب
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اش زنگ خورد وآروم   یگوش   دمیکم چشام گرم شد وبستمشون. فکر کرد خوابم وشن کم

نشم وباز اون ملکه عذاب بود،  داریب ایتا من نشنوم   ییرا ی سرو صدا رفت تو پذ یوب

 پگاه. 

چه خبر شده.  نمیشم بب  ریگیرو سرم وخودمو زدم به خواب ونرفتم پ دمیرو کش پتو

. با خودم گفتم باالخره  فتهی به راه ب یناراحت هی  یدوست نداشتم هر دفعه با هر تماس

بهم واومد تو   ختمیدونه کجا بره وکجا نره. اون متوجه شد باز ر یعقل وشعور داره وم 

دونم خواب   یوبغلم کرد_م دی من. پتو رو از سرم کش  سمتوروشو کرد    دیاتاق و دراز کش

تو    یجلو نی. منم به خاطر همیپگاه معلوم بود ناراحت شد یدیفهم  یوقتاز  ،یستین

 .زنمی باهاش حرف نم

لباس دعوت شدم   یشو  هیعشقم به  زم،یصورتشو چسبوند رو صورتم وبعد  گفت _عز باز 

شد   ی_چ  ؟یگ  یمگه نه؟ با ذوق برگشتم و_راست م گه،یوقبول نکردم. قول دادم بهت د 

به خاطر   ای لباس،   یبه شو  ی بر یته دلت دوست ندار خودت از  یعن ی_  د؟یخوابت پر

تونه خودش رو مجاب کنه دل بکنه،  یدم نمینداد وسکوت کرد. فهم یجواب چیمنه؟ ه

 . یواقع
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ام مطمئن بودم به دوست داشتنش نسبت به خودم. اونشب تا صبح دستشو   یطرف از 

 خاکستر بود وترسناک. ریز  شی نبود، آت ینشونه خوب ایدن دی. تردمیدیحلقه زد دورم وخواب

در تدارک چه بخت   دادیکه نشون م یپشت اون چهره معصوم وعاشق دمینفهم اونشب

 یبا تبر ندونم کار مونویشته شده زندگبرام بود.داشت با دست خودش نهال تازه کا یبد

 بده. بم یکنه وفر ی. خوب بلد بود چطور نقش باز بردی م نیاز ب

 

 صدو شصت وچهار پارت

 کرد. یام م  یبود بلکه، پنهون کار ختهیرو دور نر  یی زایچ هینه تنها از ذهن ودلش   اون

از خارج   ندهینمالباس رو با حضور چند تا   یشو هی با هم هماهنگ کرده بودن بساط   اونا

  ری باز رام شده بود وتحت تاث ایبشه. دن غیبرنداشون تبل یخواستن برا   یکشور برپا کنن. م

  وینیپ یافتادم که گربه نره وروباه مکار ه  ویک نویکارتون پ ادی اونا بود.   یدایوتمج فی تعر

  گهید یرو بفروش نتیدل ود  یواقع یا یتو دن یتفاوت که وقت  نی. با ا زدنیرو گول م ویک

  نی فکرو چند نیرو درست کنه.ا  ی اش همه چ یوجود نداره تا با چوب دست یمهربون یپر

 کردم تو اون مدت.  ایبار درمورد دن
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رفتم   یخواهرم. اکثرا تو اون چند روز خودم م یکار وعروس  ریاز همه جا، درگ خبریب منه

کردم   ید بره شرکت. من ساده فکر مکر  یاصرار م ا یتا کنارشون باشم و دن  نایخونه مامان ا

. نگو خانم شرکت رو پوشش رفت وآمد اش کرده ومنم که نبودم  سوزهی دلش واسه من م

 وچه شود.....

خودش با دست خودش امضا کرد. رفته   یرو برا ی از همون روزا سرنوشت بد  یکی اون

لباس گذاشته بودن.   یسرشون شو   ریبود، رفته بود به همون محل مفتضح که اسمشو خ

بود. اون روز دلشوره   چوندهیاونا رو پ یلیخونواده خودشم خبر نداشتن. قبال هم خ

اش وباز جواب نداد.  یداشتم وبا خونه تماس گرفتم جواب نداد، بعدش با گوش یبیعج

 دی. _سالم، مادرجون خوب رمیطور ومجبور شدم با مادرش تماس بگ نیشرکتم هم

کنه. صبح گفت شرکته وتو خونه مامان    یم کاریچ  ایدن دیانشاهلل؟ _سالم پسرم شما خوب

کنه. _مادرجان به پدر  یم یکار   هیسالم برسون. شصتم خبر دار شد باز داره  یهست  نایا

ازتون بپرسم _قربونت،   یحال   هیخوبه. خواستم  هم شرکته و ایجون سالم برسون، دن

 خداحافظ. 



 باران حماقت 

465 
 

. شرکتم که نبود خونه مادرش  ستی ن دمیوله تو دلم برپا شد. زود برگشتم خونه ود  ول

که بود  ی زی. اونجام که نبود. هر چومدمی هم که نبود خودمم که داشتم از خونمون م  نایا

 ربط داشت به اون مار خوش خط وخال.

. رفتم تو خونه وکفشامو  ومدی دورتر از خونه پارک کردم وباالخره که م  رو نیوماش  برگشتم

که   ومدی هرهر کرکرش م  یاومدم. همون موقع بعد من صداش، صدا نهیکردم تا نب میقا

. _هنوز یبا تصور خونه خال زدی. درو باز کرد بلند بلند حرف م زدی حرف م  یداشت با کس

وبا اون وضع افتضاح   دیخند  یخوششون اومد. همون طور م پگاه، چقدر ازم ومدهین

وخشکش زد وبا ته ته   رونی. از اتاق اومدم بدیچرخ یولباس.... تو خونه م غیج شی وآرا

  دهیکچ وبر  نی. رنگش شد عرمیگ یاومده باهات تماس م شیپ یپته گفت _پگاه کار 

 یلیومن خ یلیخ ا،یدن یشعور یب یلی_خ  ؟یاومد   یگفت _س س سالم، ک  یم دهیبر

  نینبود. با ا  خودینه؟ دلشوره هام ب ختیاحمقم که باورت کردم. برنامه هات بهم ر

با   یبد کار ،یبد کرد  یول ییدونم چه آشغاال ی. نمادی معلومه که ازت خوششون م ختت یر

بجاش   دهیچه فا ،یخوش اندام ،یا. خوش چهره یرو کاشت یاعتماد  یوبذر ب  یدلم کرد

لباس زنونه بود واسه برند لباس اونور    یشو یکن  یاشتباه م  نیشاه ن، ی. _شاهیبکاریفر

  گه؟یعکسمون. _اونوقت اجازه من الزم نبودد شهی زنونه استفاده م یآب که فقط تو مزونا 
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  نیوماش رونیگوشش که با حرص خونه رو ترک کردم. رفتم ب ریدستمو بردم باال بزنم ز 

زدم بغل وسرمو گذاشتم رو فرمون   وت خل یجا  هیگشتم.   یم  ابونایروبرداشتم وتو خ

درد   نیبود ضربه خوردم. ا نی که سرش کنار سرم رو بال یکردم.از کس ی م هیگر  یها  یوها 

 مرد. هی   یبرا  زی چ نیآورتر 

 

 صدو شصت وپنج پارت

اونقدر راحت خودت رو ملعبه   شدی. مگه مدادیوشعورش رو داشت از دست م  عقل

که از  ییبه مردشون، اونا  دن؟ید  یم یخارج یفقط عکسشو زنا ؟ی ها کن بهیدست غر 

  ریبغض گلو گ هی  د؟؟؟یفهم  ینم ایرو دن نایدادن؟ چرا ا ینبردن نشون نم ییبو  نید

رو خاموش   یوگوش  زدیام زنگ م یگوش هب یوخفقان آور تو گلوم جا خوش کرده بود. ه

کرد وهم زد   انتیخواست صداشو بشنوم. هم به اعتمادم خ یاون حالت دلم نم کردم. تو

 باهاش ازدواج کردم که دست از مدل بودن برداره. یقولش. من به شرط ریز 

بود   کیدو بار نزد  یکی. حالم خوش نبود و ختمیر  یشک موا   دمیچرخ ابونایتو خ تاشب

  دم یووح د یتونستم برم، خونه مج یتصادف کنم. خونه خودمون که اصال با اون حال نم

رو هم نگران نکردم.   ض یبا اون حال مر  زی خونه خودمم که جهنم شده بود وعز چ،یکه ه
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  یعروس  ی کارا یبرا  نایبود ومادرش ا  ثمیخونه م برم،که به مغزم خطور کرد  ییتنها جا

_سالم، صدات چرا بهم  ؟یی کجا ثمیباهاش تماس گرفتم و_الو، م آبادان بودن وتنها بود.

  هی. _منم خونه ام. تازه از خونه شما برگشتم. مامان هانستین ی زیاست؟_چ ختهیر

کنار   دمی از دم گوشم کش  کردی م  فیرو تا داشت تعر  یشام ونهار تنها باشم. گوش زارهینم

 ثم،ی_تو چه خبر؟ _م  دیوشم پرسواصال حوصله نداشتم گوش بدم وبعد که گذاشتم دم گ

  یاون. با رو  یعنی ی. دوست واقعشتیامشبو پ امیب شهیاصال حال ندارم اگه م الیخ یب

  ی. خدا رو شکر مشمیخوشحالم م ؟ی ریگ  یباز گفت _داداش خونه خودته چرا اجازه م

 ی_چته، اوف  دیامو د افهیوتا ق  دمینبودن. رس یعروس یومادرش واسه کارا   رکردم پد

دهد از سر    یکردم . رنگ رخساره خبر م یشده؟ چه سوال احمقانه ا   ی زیکاکاچه خبر؟ چ

اشتها ندارم. باشه  نیبش  ای_نه ب  ؟ی دم کردو _شام که نخورد ییرفت چا عی درون. سر

دونم  ی . اما، مقمی کنم تو کار رف یفوضول ندارماخالقا   نی چته واز ا ی کنن بگ یاصرار نم

  یچ هی_خب، حاال   ؟یچته. _باز شروع کرد  یوبگ  یزده باهام درد دل کنخودت دلت لک 

نگو. دلم پر بود. چشام پرشد. اومد نشست کنارم ودستشو گذاشت رو شونه ام. با بغض  

تو   شیمخصوصا خونواده ام درد دل کنم. اومدم پ  یخواست با کس یدلم نم  ثمیگفتم _م

راحت   التیفهمه. _ها، خ ینفهمه، نم یزیچ یکس  یکه قول بد ییدونم جا یچون م

 .ق یرف یلیدهن قرص تو آبادان معروف. واقعا دهنش قرص ومحکم بود وخ ثمیم
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تو کار مدل ومانکن   ایکه دن  ادتهی . ختهیام بهم ر یدونم از کجا شروع کنم، زندگ ی_نم

. _دوباره  دیبا هم آشنا شد شتریپخش شدن عکساش ب هی. سر اون قضادمهیبود. _ها،  

! مگه قرار نشد به خاطر تو ترک کنه؟ قول داده بود. _قول؟  ؟یته سراغ کار قبلش. _چرف

شده که نگو. کل ماجراها رو گفتم. سرشو   یقهار  یگو  دروغبود.  ب ی اون قول نبود، فر

روابط ادامه بده. مادرت   نیاگه بخواد به ا شهیکه نم ینجوریبگم؟! آخه، ا یتکون داد وچ

خانم از  ایدن ؟ی ن همه عزت واحترام که براش قائل شدن چواو شه یبفهمن بد م نایا

  ریکارش همه خوب بودناشو ز   نی ا  یدلسوز، مهربون، خوش برخورد و... ول ر،ینظی هرنظر ب

 . برهیسوال م

 

 صدو شصت وشش پارت

که نداره،   یمال اجیگرفتن. _احت  لمیلباس زنونه عکس وف یگه واسه برندها  یم  خودش

.  دنیکه داره، پدر ومادر تو خوب، پدرو مادرش هم که براش جون م ی خوب ن یشوهر به ا

دلم خونه هر   ثم،یفهمم._م ی انداختن رو نم  تونیبه خرمن زندگ شی آت نی ا  لیپس دل

کنه   یرو انتخاب م یمنو وقولش واون کارا چ نینم بیکردم بزارم به عهده خودش بب یکار

شما هم  یبر سر کنم؟ دم عروس یانتخاب کرده. موندم چه خاک   رو  یمتاسفانه، دوم
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پدر ومادرش   چارهیوسط کام همه رو تلخ کنه. ب  نیمن ا یزندگ یخام تلخ یهست ونم

 . زهی ر یبهم م یلیمخصوصا پدرش خ شهیبد م یلیاگه بفهمن خ

  فی. حکنهی رو نابود م تونیعالقه اون داره زندگ نی_برو باهاش صحبت کن، فرصت بده ا 

. چقدر  شهی ومطمعنم درست م  هیدختر خوب یخواهر یجا ا،یاون همه دوست داشتنه. دن

 یکردم همه چ یبارها سع ثم، یکنه. _م ادیز  شوی خوب بود حرفاش. از اون آدما نبود آت

منم   یشد زندگ دایپ مونیدختر فتنه، پگاه تو زندگ نیا سرو کله  یاز وقت یبشه ول ف یرد

  هیبق هیماست ونخوام بهم بخوره روح یعروس کی نزد نکهیا  ید. _خدا شاهد برا جهنم ش

قهرو دعوا   ،یپشتتم ول  رمینگ یرفاقت با تو شده عروس  ی خورم پا یگم. اصال قسم م ینم

 . ستیراهش ن

  میبود داریفروکش کنه. اون شب تا دم صبح ب شتونیتا آت دینزن ی روز باهم حرف چند

کرد وآرومم کرد. مدام   یبرام تو رفاقت مردونگ  یباحال وبا مرامم کل قی. رفمیوحرف زد 

 ببخشم. شوی کرد تا بد  یم یآور اد ی رو  ایدن یهایخوب

دسته گل رز تو   هیکارم   زی م ی رو دم،یاتاقم د   دمیاز همون جا رفتم شرکت ورس صبح

 اتاق پر بود.   یعطر مورد عالقه امم تو فضا  ی. بوایگلدونه به سفارش دن
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 یبر نم گهی که از دست بره، د یبفهمونه. اما اعتماد  ینجوریخواست التماسشو ا  یم

تونست اون    یگفت نم یآب خوردن دروغ م نیکه بعد اون همه قول وقرار ع یگرده. کس

 آدم سابق باشه تو قلبم.

به خونواده هامون متنفر بودم. بعد شرکت برگشتم خونه به اجبار   ایدرباره دن  یچوقول از 

 .مینفهمه ما مشکل دار  یتا کس

به طور کامل متنبه شده   گهی کردم د  ینشد. فکر نم یروز تو شرکت جلو چشام آفتاب اون

عطر غذا خونه رو   ی. از در که وارد شدم بو شهیم ی چ نمیساختم تا بب  یم  دیبا  ،یباشه. ول

 یسالم گرمم داد. _خسته نباش  هید. شربت خنک آماده کرده بود وآورد برام. پر کرده بو

  یداشت برخورد م یوعاد لکسیر یلیزده خانم. خ ینه انگار گند ارچه خبر از شرکت؟ انگ

 کرد.

بودم    دواری. امدیوفهم زدی ام داد م  یبرخورد کردم. سرد  یکشش ندادم وعاد گهید منم

 امون. یونابود کننده زندگ  ههودیب یهمون جا تموم بشه کارا 

. چند وقت  دیلرز   یتنم م ومدی اش به صدا در م یاون روز به بعد هر بار زنگ گوش از 

لمو راحت کرد وباز رامش   ایتا دوباره نرمم کنه. چند روز خ  زدی من با همه حرف م  یجلو

 وفقط چهار روز موند بود به رفتن خونه بخت خواهرم.  مایش یعروس  یشدم. بدو بدو ها 
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زن  نی گذاشتن مادرم، مهربونتر هیراه دور واز جون ودل ما  یباز اومدن مهمونا  دوباره

خواهرم، با بزن   میهمه آرزو داشت میحنابندون گرفت هی. خونه ما  غی در یجهان وعشق ب

 .ادیاز خونه باباش در ب ی وبکوب وبا سربلند

از خونه ما راه   یکه مثه حنابندون خودم بود قرار شد، همگ یدون، حنابندونحنابن  یفردا

 .میبش یوبا قطار راه  میفتیب

  مای. جشن شومدنی آبادان ن یاومدن ول   مای با خونواده هاشون حنابندون ش دیووح  دیمج

 نم،ی گفت _بب یم نا یا دی برداشته بود وبه مج یچه فاز  ثمینداشت. م یکم از عروس

شدن که جشن  ی. مامان شب قبل از راهدیکن یخان چه م  ثمیم تی ر یامشب بدون مد 

کرد وثمره بزرگ کردن دسته گلشو   یم  نگاهرو  مای ش یبا ذوق قدوباال یتموم شد، کل

با ما اومد چون   ثممیکرد. م  یخوند ودعا م یونماز م دی. اونشب تا صبح نخوابدیدیم

کردن که نبودن راه دور بود   ی عذر خواه نایادرش ا بود. م  یم  دیحنابندون داماد با یبرا 

حنا    رمدو هی ی. مادرش قول داد تو همون مراسم عروسانیتونستن برن وب یونم

 پسرشو وعروسشو از دست نده. یحنا   دنید  یبچرخونه تا آرزو

 

 صدو شصت وهفت  پارت
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سفر   یراه  یرو شستن تا ما فرداش با خستگ گا ید نایدایووح دیحنابندون، مج  اونشب

  مایقرار بود با هواپ ای. پدر ومادر دنمیوآماده سفر شد   میرو مرتب کرد ی. همه چمینش

  یبرا  میبا قطار بر یهمگ ایدن  شنهادیهممون تابا پ یبرا  میقطار رو گرفته بود  طی. بلانیب

 خونه. کدونهی   یکیدختر  یعروس

گفت _ما با   اری مه یینزاشتن. دا یول میکل سفرو بد ما خرج  میاصرار کرد  یهرچ همه

خواست وقرار نبود شما حساب   یم  نیگاز وبنز  می ایب میخواست یخودمونم که م نیماش

 نی. به هر حال دنگ همه رو خودش داد و_اصال دوست دارم بچه جان، شاه دیکن

گفت تا به بابا بر   یگه. به من اونجور یمن یزیچ  کتریحساب کنم. تا بزرگتر هست کوچ

از هم بود   یطیتو هر شرا  شونیری ودستگ  یخونواده ما همبستگ یژگی و  نینخوره. مهمتر 

  یتا خونوادگ میکنار هم گرفت  حایکردن. چند تا کوپه ترج یهم جبران م یوبه جاش برا 

وبا   شد یبود. پاهاش خشک م زیبه عز  شتریبود وحواسم ب ی. راه طوالنمیراحت باش

خونگرم ومهربون با همه برخورد   ای. دنرهیتا راه بره وپاهاش نگ بردمی خودم تو قطار م

 شدی که م یی کنه. تا جا دایپ ینزاشتم وجهه بد چی کرد وهمه دوستش داشتن منم ه یم

تا    میکوپه جدا گرفت هیهم  اینشنوه. منودن یدلمو کس ادیفر  یتا صدا  ختم یر  یتو خودم م

 کنه.  یخواست احساس ناراحت ی. دلم نممیهم باش رسفرو کنا  نیاول
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. مامان اونشب قبل از سفر  رفتنی ،سفر م یسرخوش وشاد چون داشتن واسه شاد همه

درست کرد. از قبل کم  هی همه خواب بودن آروم رفت تو آشپزخونه وساالد اولو   یوقت

 مت نده. بعد جشن زح یبا خستگ یآماده کرده بود تا به کس لشویوسا  شیوب

محصول خودش آورد، عمه  یاز آلو ولواشکا  زیآورده بود. عز  یزیسفر چ  یبرا  یکس هر

مغز گردو وکشمش  نیهم   یمخالف بودن وبرا نایوپفک وا پسیهامم بشدت با چ

  یکیدرست کرده بودن وبه هر کدوممون   کی کوچ  یبرگه زردآلو رو تو بسته ها یونخودچ

 دادن.

آورده بود ته چمدونش گذاشته بود مامان   ای وکنسرو لوب  یتن ماه زممیمهربون وعز  خاله

کنه. خاله   ه یرو خودش ته زیمهمون داره همه چ ی متوجه نشه. مامان دوست داشت وقت

هم بچه   هیخونه فرق داره. راه طوالن یسفر وبا مهمون هیببخش هان  بارو ی نیو_ا  دیخند

بگم، دست همتون درد نکنه.  یخوان. _چ یم ی خوراک  ای  شنیباهامونه ومدام گرسنه م

.  مید یرس های خوراک  هیوکم کم به خدمت بق بیوبه ترت  ییوبعدش چا  میرو خورد هیاولوو

  دیام دارن. جا بزار   یعال یهم خونگرم وهم مهمون نوازن، دستپختا  ای گفت _جنوب ییدا

دادم دستشون   وبا خنده ردم.از تو ساکم چند تا شربت اشتها آور در آوشونی رایپذ یبرا 

بابا بزرگ   نی بابا منصور گفت _ا، شاه  ؟ی گرفت ی رو ک نایلبشو گاز گرفت ود گفت _ا  ایدن
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معجون نجات بخش    نیا  دیخنده و_بخور  ر یزدن ز  کصدایهمه  ه؟یچه کار  نیا  گه،یشو د

 دیتونست  یم  یفرشته نجاتتون شدم وگرنه اونجا چطور ه؟یچه پسر  نیشاه دیوبگ

گفت _داداش، زشته.  مایش  د؟یکن میقا  د یرو که خورد ینفاخ زیاون همه چ یسروصدا 

ما    دنیروز بعد رس هی ی.عروسینمک شهیکه هم زی نگاه بهم کرد و_قربونت بره عز هی  زیعز

سنگ   هی واونا    میکرد یم یاستراحت  هیوما هم   بردن یم  شگاهیرو آرا  ما یش دی شد چون با

گرفت   یم   یشبانه روز عروس  نیرسم بود چند ابرامون در نظرگرفتن.اونج  یتموم اساس

  یباشن ومهمون کی هم شر یتا تو شاد   لیوفام ومدنیاز دوستا م  یاعده  هیوهر بار 

تازه به   هیکه رسمشون چ دمیفهم یووقت هی عروس میتا برس کردمیداشتن. من فکر م

_تو  و  دی. مامان خندمیحاضر بش یحول حول  دیمامان گفتم، منو بگو چقدر دمق بودم با

جشن   دنمونیروز بعد رس هیبه مهمون بد بگذره وبه احترام ما   ستیمرام ومعرفتشون ن

حفظ ظاهر کردم وشربت اشتها رو هم از    یاون چند وقت دلم پر بود ول  نکهیگرفتن.با ا

پشت هر خنده ام   یشوخ نشون بدم. ول شهیبخندن وخودمو مثه هم هیقصد گرفتم تا بق

نه؟ . مثه  ایتونستم دوباره روبه راه کنم   یامو م کستهدونم دل ش یبغض بود نم هی

 نشون دادم.  الیخ یمست تو سفر خودمو ب یآدما 
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 صدو شصت وهشت  پارت

رو   رونیوب  میزد یوحرف م  میستادیا  یقطار مردا با هم م یمدت رفتنمون تو راهرو  تو

  یوخودشو تو بغلم رها م میتو کوپه خودمون تنها بود ای هم منو دن ی. گاه میکرد  ینگاه م

  ؟ی_هنوزم، مثه روز اول دوستم دار  دیپرس ی کرد وم  یرو نگاه م  رونیکرد. از پنجره ب

گرفتم وتو سکوت   یتوقع داشتم. دستشو محکم م ازشدروغ چرا دوستش داشتم که 

و اختالط    شدنیکوپه جمع م ه یاز دالمون وبعد باخانما تو   میزدیبا هم حرف م یلانگار ک

از ما کردن وبا عزت واحترام بردنمون    ی. چه استقبال گرممیدیکردن. گذشت ورس یم

به   لشونی فام یناومردا اسپند دود کردن وز   ثمیوم  مایکردن. دور سر ش  ییرایخونشون وپذ 

ما   اری خونه کامل وبزرگ در اخت هیکردن.  یم ی مناسبت ورود عروس هل هله وشاد 

 . کردی م یفیچه ک ز یگذاشتن که چند تا اتاق داشت، بزرگ وجادار وبا صفا وعز

.  کیکوچ ی. مخصوصا بچه ها دنشید  یوم ومدن یهم که گل سرسبد وهمه م مایش

با تعجب گفت _دروغ چرا   مایش_دروغ نگو   زمی_بله عز   ؟ی_شما عروس  دیپرس شونیکی

. مادر  می دیات کو؟ عروسا لباس خوشگل دارن. ما همه خند  یخب، لباس عروس زم؟یعز

  یم یتو شب عروس زمیکرد وعز  غلاون دختر بچه رو ب مایکرد. ش یعذر خواه  یبچه کل

 . یعروس یپوشم. _پس راست گفت
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بامرام   ب،یواقعا براش خوشحالم. مردم خونگرم، نج  مای بهم گفت _خوش به حال ش ایدن

که دارن رو در  یمنت والبته با خواهش هر چ یشناختن وب یسال مارو م  نیانگار چند 

واز اونا هم همون طور استقبال شد.   دنیرس ای.بعد ما، پدر ومادر دن زارنیمون م  اریاخت

  نی! شاهیادب وخونگرم   با ی! چه آدما یوالبته باکالس ینوستالژ یمادرش گفت _چه جا

خوام بزارم تو گروه. من که تو کاراش   یم  ریخونه عکس بگ نی واز ا ریرو بگ  یگوش نی ا ایب

  یپر، رختخوابا خچالیتو   زیاز همه چ   لیخونه آب وجارو شده، وسا   اطیمونده بودم. ح

دوغ  ،ینون محل  گو،ی وم یار سوخ یماه  ،یماه  هی. قلدنیبرامون چ  ی وچه سفره ا زیتم

وبعد   می سفره جمع شد  هیدور   لی بود که کم نبود. همه، دو فام ادیز  یاز همه چ یمحل

  ایخونواده دن ی. جلودادیروح آدمو جال م یکردن وآهنگ محل یشام شروع به رقص محل

وخانما رفته   مایبود از صبح همه در تکاپو بودن. ش یمن. روز بعد، عروس  دادمیم یچه پز

بودن. مردو زن  دهیبه سرو روشون کش یدست هی  کی ام ساده وش هی. بقشگاهیآرا  بودن

به تن کرده واز اهواز وقشم وبندر عباس مهمون   یلباس محل  ایر یب ب،یونج  کدستی

.کل اون محل رو  ثمیم هیآبادان و  هیبود  ومدهی گفت والف ن یراست م ثمیداشتن. م

تو اون محل وتو دل مردم داشتن از   یا  ژهیو  گاهیکرده بودن. مادر وپدرش جا  یچراغون

 بس مهربون بودن. 
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 صدو شصت و نه پارت

  یعروس داماد، ارکستر محل گاهیجا یکرده بودن برا ن ی بزرگ شهر و تز ی از خونه ها یکی

. همه  دادیبه آدم م یامبون چه حال ین یاز همون بعد ازظهر شروع کرد به نواختن وصدا 

وبا   دنیرقص یم  یخاص تم یر هیبه تن داشتن وبا   یهمون لباس محل  ای)دشداشه( 

  ،یهم همه وشاد ،یچراغون  اد،یغذا به تعداد ز   بزرگ یگا یکردن. د ی م  یارکستر همراه

شدن بود. ظرف اسپند با زغال داغ   یومنتظر قربون د یکش یآخرشو م یکه نفسا  ی گوسفند

  میلباس ست با هم برده بود ایوس دوماد بشه. منو دنوآماده تا بالگردون دور سر عر 

.  شگاهیبرده بودم با خودم. موهامم که همون جا تو تهران رفتم آرا یوژل وتافت وهمه چ

  دنیکردم. خانما رس یم  ییوتک خواهرم خودنما  نیبهتر  یوبرا  میکرد  پیهر دو خوش ت

به اون جور   سی . مگه اون با اون همه پز وفشگاهیومرسده خانم باهاشون نرفته بود آرا

داشت.   ش یآرا  شتریاونا ب یرفته ها  شگاهیواهلل، که ساده اون از آرا  شد؟یم  یجاها راض

رو برپا کردم و_به به مادر جون با عروس   یکرده بود. منم پاچه خوار ییکارا ی  شخود

.  دیبه بزک وبزوک ندار یاجیاحت   دیودرخشان بایخودتون ز  شهیمه نی ع رنتون؟ی اشتباه نگ
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تکون داد   ی سر هی ایجانم. دن ن ی شاه ینیبیقشنگت م یکرد و_با چشا  یم یاونم چه حال

 گه قشنگ.  یمنو م  یکه بس کنم. اشاره دادم که چشا

باهاش   نایام. رفتم جلو وبعد مامان ا   کدونهی ی کی اومد، عروس مجلس، خواهر  مایش

از جلوش رفتم کنار تا اونم اشک    عیوسر   رمیاشکامو نتونستم بگ یکردم وجلو   یروبوس

. تو لباس  یوچشاش پر شد ودر گوشم گفت _دوستت دارم داداش  دیفهم ی. ولزهینر

  کرده وبانمک وتو دلبرو تو شی تر از لباسش وآرا خودشم که جذاب یعروس به اون جذاب 

. هیگرفته چه ناز ونمک یچه عروس ه،یگفتن حور یوهمه کنار هم م  دیچرخ یجمع م

بهم  یلیبود والحق خ  یجذاب ونمک یلیانصافا خودشم خ  کیبا کت وشلوار وش ثممیم

خواهرم با نمک،   یوآروم گفتم _تو نمک  میکرد یکرواتم زده بود اومد وروبوس هی. ومدنیم

حاال وقتشه   نیشور نشه؟ . _ا، کاکا االن وقتشه؟ _اتفاقا هم ادیخواد ب  یکه م ییعسل دا

 . مید یوهر دو خند

مردمان اون محل همه وهمه دست به دست   یهل هله وخونگرم ،یرقص، شاد  ،یقربون

 بشه که تو خاطر همه بمونه. یعال یعروس هی خواهر گلم  ما،یش ی هم دادن تا عروس

قدوش بودن وچند تا دختر بچه سبزه خوشگل،  بود که سا الشونیدر کنار دوتا از فام ثمیم

 که آدم دلش خواد  نا یاز ا
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رو گرفته بودن. زن عمو   مای لباس ش  نی که با ذوق پا ننیریاز بس ش  رهیگازشون بگ  

نه؟ که بعد  ای  انیبعد ما سوارقطار شده بودن وتا لحظه آخر معلوم نبود که م نامیا

دلش به  دیمهش  دنیچون د نامیمو ا وع  انیخواسته ب  د یمهش مای به خاطر ش دمیفهم

بهتر شده بود خدا  دیمهش یلحاظ روح از شدن.  یراه ماستیش  یاومدن به عروس

  کیسالم عل هیباهام بود   ایباهاشون رودرو شدم وچون دن اطیلحظه تو ح  هیروشکر. 

  میراه افتاد  رید دیجانم. ببخش ن ی. زن عموم گفت _مبارکه، شاهمیکرد ییوخوش آمد گو 

 ختر. دد ید یوزحمت کش دیقدم سر چشم ما گذاشت  دی نجایکه ا نیهم  ه،یچه حرف نی _ا

که تو   ییهم بودن وکسا  یروبه رو دیومهش ای_ممنون پسر عمو. دن  دیعمو خوش اومد 

 من نقش داشتن. یزندگ

گذشتو مراسم بردن دخترمون با نجابت به   اشی خواهرمم با همه خوب یعروس اونشب

  میبود یاز دخترش. فرداش راه  ییجدا یمادرم برا  یخونه بخت وآخر شب بغض تو گلو 

خواهرم   گهیگشت. د یاز ما بر م  رتریبا خونواده شوهرش د مای. شمیگشت یبرم دی وبا

 شده بود، عروسشون.  یمال آبادان

گشتن   یکه برم  ثمیوم مایوش  میبود دهی رو تو تهران تو خونه خودشون چ مایجهاز ش ما

کوچولو   یمهمون   هیمناسبت مامان   نیخونشون به هم زاشتنیاونا رو م ثمیوپدر ومادر م



 باران حماقت 

480 
 

  نیما باشن وبعد برگردن شهرشون. ا  شیشب پ  هی  نایا  ثمیداد تا خونواده ما وم بیترت

  گهیود دی_رحمت   میباعث زحمت شهی، ما که همجان هی_هان  تخانم گذاش هیقرار رو با حور 

شاباش   ی تو عروس یتهران خونه ما وشما نداره. کل دی. هر وقت اومد میخونواده ا هیاز 

  مایهمون شب به ش ایجمع شد وهر کدوم از خونوادها کادوهاشونو داده بودن ومن و دن

  شهیگردنش وهم انداختمکه حرف اول اسمش واسم من روش بود.  میگردنبند داد هی

گفتم   ؟ یپس اسم من چ گه، یو_بله د دیخند ثم ی. ممیهست یکیداداش  زی من وتو عز

من خب بهتر.   یجا  دیاسم تو تحفه تو قلبشه. _پس راحت باش ،یول  یشی _گرچه پرو م

پنجاه   الشونیبیس نا یابه مامان کرد و_خواهر، اگه    یخانم نگاه یوحور  میدیهممون خند 

 بچن. ممترم بشه، باز 

 

 صدوهفتاد  پارت

دمق  ه یبعد هر مسافرت   شه یآدم شور وشوق اول سفرو نداره. هم  شهیرفتن هم وقت

 .بنده یبودن خاص تو وجود همه نقش م

  یخدا حافظ  هیکه بر امون گذاشتن، با  یتو راه یوبعد با کل   میرو استراحت کرد اونشب

هم ازش جدا شده بود ورفته بود.  مایکه ش یبه سمت خونه، خونه ا  میشد یگرم راه
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با همه خوب وخوش وتلخ   ایوموندن  رنی م شهیمثه هم  ایرفتن نهیما آدما هم یرسم زندگ

بودم تا   دوارمیبا هم شروع شد وام ثمیوم مایش ی دگمونن. قصه، زن ی م  یوناخوش زندگ

 آخر قصه با هم باشن.

تو کوپه ها مشغول استراحت   یخسته سفر بودن وهر کس وتو راه که همه یعروس بعد

 یحس وحال رفتن نبود تو وجودمون وبه هرحال خوش گذشت سفر خوب گهی بود ود

وخاله ام اونام رفتن ودوباره   نایا  ییاز دا  ییرایشب موندن خونه ما وپذ هیبود.بعد سفر و 

 افتاد.   انیدر جر یزندگ یروال عاد 

خودشون   یوخونواده شوهرش اومدن تا برن سر خونه زندگ مایش ی روز بعد عروس چند

از خجالتشون در اومد   یحساب ثمیومحبت مادر وپدر م  یومامان به پاس اونهمه خونگرم

رو به خونه  مایکرد. ش ییرایپذ شتریودر خور بود ب  لی تکم یکه همه چ شهی از هم یوحت

که بچه هاشون رو سر وسامون دادن.   بختش بردن وهردو طرف خاطرشون جمع شد

  نایمامان ا   یبعد از ازدواجم واقعا همون طور قدر شناس وبا معرفت بود. هر کار ثمیم

رفت. واقعا تو خونش   یکه تنها م ییوقتا  ی. حتدادی منت انجام م  دهیداشتن رو به د 

 محبت بود.
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از استرس    یهم مدت این. من و دومدنی اونا م یآبادان وهرازگاه رفتنیمناسبات م  ای  دایع

  یشده حتما که خبر ادهیپ طونیگفتم، از خر ش ی وبه خودم م  میدر امان بود ایدن یکارا

  ریز  ایکردم و دن یکردم. چند وقت بود زم زمه بچه م ی. دوباره داشتم فراموش مستین

بزار   م،یندار  یگفت_زود، سن  یبار م هی. وردیم یمنطق  ری غ لیدل هیرفت. هر بارم  یبار نم

  هیصدمن   یحرفا   نی.... واز امیکن فی وبزار ک ریاالن بچه دست وپا گ م،یجم وجور کن کمی

.  زدیوبچه هاشونو دلم قنج م  مید یم  دویمج دویوح   یمن عاشق بچه بودم. وقت یغاز. ول

پوشن   یموهاشون بلند وساپورت م  هک ییدختر بچه ها نیاز ا  ابونیمخصوصا تو خ

بستن   یکه موهاشون روبا دوتا کش سر خوشگل خرگوش  مید یدارن م نی چ نیودامن چ

.  دهینشون نم یعکس العمل  چیچرا ه ایدر تعجب بودم که دن یرفت. ول یدلم ضعف م

  ی چه شور  مایش یزرنگ دست به کار شده بود وبله..... خبر باردار ثمیمن تو فکرش وآقا م 

که زودتر   ییداقل حرمت کساادب ح  یگفتم _عجول، ب ثمیبه پا کرد. به م خونهتو 

 یب یبه ماچه. زندگ یو_خب کاکا تو تنبل دی. خنددم یوخند  یداشتیکردن رو نگه م یعروس

. حاال  میوما آرزو دار  هیزندگ وهی بچه م یخوره. به قول مامان حور یروح وبدرد نم یبچه ب

 بگو.  یچ هی  ،یگ یاگه راست م
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. اما اصال هیشیآقا چه آت ر،ی. _نخهیتازه اول نیوا   شهیم ادیداره شور وشوقم ز  تازه

 شی هم کم وب مایکرد. ش یتکون بخوره وهمه کارا رو م مایآب تو دل ش زاشت ینم

کنن.   دیخر  شیآپارتمان پ هی وبا جنم وپشتکار جفتشون تونستن   دادی درسشو ادامه م

بشه خونه واون خونه   نی ا  ریهر سال اس چهبا ب مایگفت _دوست ندارم ش یم ثمیم

باشن. کم کم داشت وضع   یتو راحت دیزن وبچه ام با  ؟یبعد چ ی فعال رهن ول نجایا

اشون چند    یخوش بودن وبرکت زندگ شتریوبا بچه اتفاقا ب  شدیاش رو به راه م یمال

.  ماستیش  یخانم یگفت _هر جا برسم برا  یبرابر شد. اونقدر قدر شناس بود که مدام م

بود. من هر   یسمونیهمه پشت سرشون بود. کم کم مامان در حال تدارک س ری خ یدعا

 هی جا   هیگفت _  ایاز لباس و... دن دمیخر ی م لهیوس یرفتم کل  یم دیخر  ایبار با دن

  یباال بود ووسع مامان نم متش ی. اما قکیقشنگه وش یلیخ دمیکمد نوزاد د سی سرو

  هیپاشو کرد تو  ایقشنگ بود. دن یلیاش خ یوطراحجنس چوب بود   نیتر  ی. از عالدیرس

  زیخورده ر یوبه جا  مشیما بخر  دهیرو نخر  نایکمد ا  هیکفش که تا هنوز مامان هان

  میار یروم یسمونی س یکادو  م یکه دار میاش باشه. به مامان خبر داد ییدا  ،ییکادو

 .میکردن با وانت کادو ببر  یهم اونجا بودن. فکر نم مای وش  ثمیواونشب م

 باران حماقت:  رمان
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 ک ی صدو هفتادو   پارت

. هنوز چند میبچه رو برداشت  تی رنگ مناسب با جنس هیبچه چ میبود دهیتازه فهم چون 

  یاتاق خونه رو برا  هیومامان    میما عجول بود یول یسمونی ماه مونده بود تا بردن س

که تخت   میکرد  یخونه و بارو خال میتبا بار وانت رف یکرده بود. وقت یخال یسمونیس

ذوق وخوش   یبود اونم با اون جنس وقشنگ ییدا زی عز یبرا  یوصندل زی م هیوکمد و 

 ا،یدن  ن،یواز ما چقدر تشکر کردن ومامان گفت _شاه دمیهمه د  یرو تو چشا  یحال

 یعنیمامانو بغل کردو _  ای. دستتون درد نکنه. دنمی د یخر  یما بود وهنوز زود بود م فهیوظ

ببرنش وطول بکشه از  دمیگفت ترس مایبعد به ش ستن؟ یجزو خودتون ن ییوزن دا  ییدا

  یی. _ممنون، زن دامیرو حاال داد یسمونیما کادو سر س ن یهم یبرا   میکن دایمدل پ  نیا

خودم   یبود چه خوش بود. از زندگ  ومدهیکه هنوز ن  یاش. اون روزا با وجود اون فسقل

رو   شدیامون م یزندگ یکه داشت باعث از هم گسستگ  یقیبودم وشکاف عمغافل 

رفتم با   یشده بودم وکم کم داشتم از کوره در م  ک ی بچه تحر تنداش  یبرا شتری. بدمیند

حرفش   هی بار بحثمون شدو از   هی نکهیکرد. تا ا  یفرار م  یبار مادر ریاز ز  یری قرص جلو گ

وچرا   ادی چنگ بزنم. گفت _حاال وقت ز   نویخواست زم یاونقدر ناراحت شدم که دلم م

خراب کنم؟ _متاسفم،  یباردار اطررو به خ یرو فرم نیخوش تراش واندا م به ا  کلیه
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  یوب یر یتا تو پ میبچه دار بش یافکار پوچت. دوست دارم تو جوون ن یمتاسف واسه ا

کس بفهمه ومطمئن   چیزاشتم ه یونم دیرسی بست م . هر بار بحث ما به بنیحوصلگ

  ی مکیقا یها ام یبه دوستاش داره. باز پ یربط هی ما    نیما ب  یخی وارید  نیبودم دوباره ا

.  رمیوقت مناسب که مچشو بد بگ  هیتا  زدمیم دن یونشن  دنیخواب، خودمو به ند موقع

  یگشتم ورفتم تا سوال یباز بود واز سر پروژه برم ایبار تو شرکت گوشه در اتاق دن هی

سفر   هیکه حرف   دمیونا خواسته شن زدی مرتبط با پروژه بپرسم که داشت با تلفن حرف م

رفتم داخل   یوآرامش زور یلبخند مصنوع   هینشدم. با  جهکجاشو متو یبود ول ونیبه م

  ی زدیبا تلفن حرف م یتو اتاقت داشت ومدمیداشتم م ا یدن یو_راست  دمیوسوالم رو پرس

گوش   ،یاخالقا نداشت   نی_به به آقامون، از ا ؟یوانگار حرف سفر بود نه؟ کجا به سالمت 

اشو انداخت. _نه در باز  کهیقشنگ ت  یکه مثال ناراحت نشم ول دیبعد خند  ؟یستاد یوا 

کنه. گفت _آره،   یماست مال دی خر ی. جا خورده بود وداشت وقت مدمیبود ناخواسته شن

وهم   دی هم خر  شی ک میشد بهت بگم. قرار با چند تا از دوستام بر یخواستم قطع یم

 . حیتفر

  یمکث کردم و_نه، ول  یعوض کنم؟ کم ییآب وهوا  هیبا دوستام برم و  یکه ندار یمشکل

  یازشون. پگاه وبچه ها. _تو که م ادی خوشت نم یشناسمشون؟ _آره، ول  یدوستات من م
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آخر ماه   ایبا اون جمع مزخرف. ب ؟یبر یخوا یپس چرا با اونا م ادیشم نم من خو یدون

  گهی. دید یبگو چرا کشش م ی هست ی. _گفتم که ناراضیزن وشوهر  میبا هم بر ییدوتا 

. در یخودشه تو که به من اعتماد دار یبرا  ه یوهر کس هر طور ست یشو لباس که ن

که تو رو    ییمردا نیشوهرت از ا  م یدرست گفت  ید یگن د  یبرم، م ی ضمن اونا اگه نزار

  مونویقولت؟! چرا زندگ ریز  ی زنیتو چرا هر بار م  ایآخ دن ا،یخودش کرده. _دن دیعقا ری اس

  هیتو رو ندارن.  یخوشبخت دنیاونا چشم د ؟یپاچ یمشت آدم حسود از هم م  هی یبرا 

معرفت اسم   یب .یشکن یم  یدلمو ه ،یزد ی. بد حرفرید یلیخ گهی که د یفهم یروز م

بدون از   یباشه برو ول ؟یعشقمون اسارت، خودخواه   یمن برا یدوست داشتن ونگران

بود وتو چشام پر از خشم. مانکن بودن اگه از  ادیدلم پر فر  تو. یشیدل شکسته من رد م

علف هرز بود. متوجه شده   ایاطراف دن یشغل ول  هیو   ستیعرف ودرست باشه بد ن یرو

 ریسر بزنه خ ایدر نبود من اومده بود به دن یبار وقت  هیبودم که پگاه معتادم هست. 

  رونیب  فشیاز دستش افتاد ومواد از ک دیتا منو د فشیسرش متوجه شدم. تو راهرو ک

 ایتکون دادم واون رفت. به دن  یجمعشون کرد وسر عی . سرلشیوسا   یافتاد همراه باق

 . وفتهی جر وبحث در مورد اون دختر راه ن هیگفتم تان یزیچ
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  یسرخ منو خراب م  بیبود ونگاهش هم بد بود. اون کرم داشت س  یبندو بار یب دختر

 اون سفرو با اونا رفت. ایکه بود دن  یبتیکرد. به هر مص

از   ینداشتم خونواده خودم بفهمن با دوستاش رفته سفر چون تو خونواده ما کس دوست

خانما با جمع اونجور دوستا تا اون زمون سفر نرفته بود. بعد رفتشم حوصله نداشتم که  

گرفتن    یهفته تماس م هیمادرو پدرش تو اون    ایهر بار مامان   نی هم ی. برا ییبرم جا 

 ایبار دن هی م،یگفتم شرکت یبار م هی. میستیکه نفهمن با هم ن  می زدیجور حرف م هی

  ییخونمون وبو انین نکهیا  یگفت. برا  یگفتمو م یکه من م یینایهم هم ایحمومه ودن

ومادر خودشو خبر دار کرده بود .  نایدوبار در حد سر زدن رفتم خونه مامانم ا یکینبرن 

اون به مادرش وپدرش گفته بود    ی.ولرونید،بی با دوستش رفته خر ایهر بارم گفتم دن

داره چند    اجی، چه زن وچه مرد احتبود.ما درش، بهم گفت _نگران نباش یواسه اونا عاد

  خیجا ب نی معاشرت کنه. خارج که نرفته هم مشی قد  یمال خودش باشه وبا دوستا یروز 

گفتم؟ مگه قبول   یم  یمادر جان. چ  دی فرما ی. _بله، شما درست مشیگوش خودمونه ک

 داشت.  یاصال فرق  ای  دکر  یم

 

 صدو هفتادو دو پارت
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نبود  ایکمتر از دن یخودمم تو زندگ ریکرد. به هر حال تقص  یم ایبار اون فکر غلطو دن هر

گرفتم.   یاز چند تا بزرگتر مشورت م   دیوقتا خونه خراب کنه. با یلیخ  جایکوتاه اومدن ب

نه  یبرگشت حت یهفته خانم شاد وخوش حال از سفر با دوتا چمدون سوغات هیبعد 

دنبالم    ادیگفت_پگاه م یاش کنم. رفتن ینزاشت همراه تموقع رفتن ونه موقع برگش

نحس اون   ختیخواست ر  یآورد. منم که اصال دلم نم فی وبرگشت باز، با خانم تشر

 .نمیرو بب دیق یدختر ب

  نکهیاش وا  یاش وسرد یشده بود. طرز لباس تنش، برخوردش، حرف زدنش وسرکش بد

جور شده    هیجور وپشت سرم   هی. تو روم دادیکرد آزارم م یحرفم خورد نم  یتره هم برا

فتنه هر شب سرش تو اغوش من   نیعامل  نیشدن سرو کله ا دایکه قبل از پ ییبود. ما 

  یاونم نه به گرم یتفاوت وهراز گاه یب بودم،بود وهمنفس باهام ومن عاشقانه باهاش 

  شتریوب شتریب نمونیف ب. کم کم شکادمیفهم یبودن رو از کاراش  م  یزور میقبل بود

  ارمیاز گوشم در ب دیکه پنبه بچه دار شدن با اونو با  دمیرس جهینت نیشد. کم کم به ا

  یسرد  نی کردم وا یبه بعد. متقابل منم کم محلش م ی. مخصوصا از اون سفر لعنترونیب

  نی بود وا رونی ب ایروز مادرش اومد خونمون ودن هیپدرش متوجه شده بود.  نمونویماب

. مادرش، گفت  میومدی وم می رفت یم  رونیبا هم ب شهیباعث توجه مادرش شد که ما هم
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از سفر   ری غ دیاومده؟ شما همه جا باهم بود  شی پ ینکرده مشکل ییمادر  خدا   ن،ی_شاه

  ینزاشت و_خودم م زمیبر ییکار داشت. اومدم برم چا  ییجا  ایامروز دن  ،! _مادر جونایدن

جنگ ظرفا بود از بس رو هم    دونیرفت تو آشپزخونه که متو خونه زد و یچرخ هی.  زمیر

خونه چرا   نیشده. _شاه یزی چ زدی تلمبار شده بودن. خونه نامرتب وحال ما داد م

کار. متوجه   ری مرتبش کنه در گ  دهینرس! _چند وقته است؟یخونه، خونه دن نی ه؟اینطور یا

 نیکردم که مچ دستمو گرفت و_بش یم ییرا ی کنم. داشتم پذ یم  یشد دارم آبرو دار

نبود چون   یزی منو سنگ قالبم کنه. خودت بگو چتون شده. راه گر یکس  ادی پسرم، بدم م

براش   و . رو راست از الم تا کام ماجرا ر رفتیبود که تا ته غصه م ییمادرش از اون آدما 

کرده وبا   یو م بوده؟! چرا اون کار نگیتو دانشگاه مدام تو کار مدل ایدن ،یکردم. _چ فی تعر

 یلیمادرش سوخت از خ  یداشت! دلم برا یمال یی کرده؟ اون که توانا یم  یما باز  یآبرو 

خواست با هم دعواشون   ی. دلم نمارهیبود.خواهش کردم به روش ن خبری ب ایدن یاز کارا 

به من که مادرشم وخونواده   یقدر تو رو بدونه. حت  دیبا ایشد و_دن پربشه. چشاش 

منم از اون دخترپگاه خوشم   دهی. دختر عقل از سرش پر تونویناراحت یدخودت بروز ندا

با اون   ایدن ی_متاسفانه بله. اتفاقا منوپدرشم مخالف دوست  دش؟یشناس ی. _مادینم

با اون دخترک معلوم   شی سفر ک  یدونستم برا  یومن نم  مشیدی د ی. چند بارمیبود
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 ینم  ؟ی نگفت یزی . چرا چرهی دانشگاهش داره م ی. گفت با دوستا رهیالحال داره م

 با اون همسفر بشه. زاشتیدونستم وگرنه خودم نم

 

 صدو هفتاد وسه پارت

بشه.  دهیبرخورد کنه وبا من هم عق یکردم که منطق یاونروز اصال فکرشم نم ا،یدن مادر

  د یبا گهیگرفته عوض کنه. د شی که در پ یروال نیاش رو با ا یسبک زندگ دیبا  ایگفت_دن

. دیرو فهم هیوتا ته قض دمیکش ی. آهیکم کم نه بچه باز  فتهیبه فکر بچه دار شدن ب

که با چه    نهیبیمادرم روم یمعلوم بود که وقت  یبود ول زاریب دنمادرش از زود بچه دار  ش

 که اونم صاحب نوه بشه. کشهیکنه دلش پر م یم  فی از نوه دار شدنش تعر ینیریش

خونواده منو   یوآبرو  یگذاشت گریچند وقت دندون سر ج نیپسرم ممنون که ا  ن،یشاه

بدون من کنارتم وحق با   نو ی. ا ینزد  یخونواده خودت حرف شیوپ  یرو حفظ کرد  ایدن

 توست. 

 زدم. یشما حرف  شیفهمه پ یکنم. _اونوقت م  یدرستش م خودم



 باران حماقت 

491 
 

. ایدن یتک  یگفت ورفت وآمدا یخورد سردتون تو، شرکت مبرده از بر  ییبوها  هیام  یعزت

بود که   نیح  نینه. هم ایافتاده   نتونیماب یکه اتفاق نمیاومدم بب ن یهم  یراستش برا

. کجا  ستیوقت ن  یلی! _خخبر؟ی ب د؟یاومد  ی_سالم ک دیاومد وجا خورد مادرشو د  ایدن

توپ مادرش پر. رفت   دی. فهم حیتکون دادو _صح یرخونه دوستم. س ز،ی _چ ؟ی بود

. پدرت ومدمی ن نجایخوردن ا   یبرا  ن،یبش ای برات مامان؟ _ب ارمیب یلباس عوض کرد _چ 

  دن یاز د دی شما وحاال هم که من سرم سوت کش ن ی تو شرکت ماب ینگرانتون بود. از رفتارا

  ؟ی وقت ندار  دمیشا  ،یات شد  یزندگ الیخی. معلوم که بفی وکث ختهی خونه در هم ر نیا

که دوره   نه یتر از ا دهیفهم نی گفته؟ _شاه یزیچ  نیبهم کرد و_شاه ت ینگاه با عصبان هی

چه وضعشه؟ اگر   نیا  ستمی نداشته االن تو رو جار بزنه. خودم که کور ن قهی وسل فتهیب

شو  راست ایعروس؟ _دن هی یبود برا  یخجالت تنها کاف ومدی من امروز م  یمادرشوهرت بجا 

  ای یزندگ ن ی دونم، تو ا یمثال؟ _نم  ی_چ ؟ی کرده باش یهست ازمن مادر مخف  یزیبگو چ

باشه. _نه مادر من،   زایچ نی ا  راتیتاث د یگفتم شا ؟ی داشت یزیچ یبا ما کم وکثر  یزندگ

_پوشاک مد روز.   ؟ی نسیزی. _ا، چه بمیراه انداخت  نسیز یب هیکه با دوستام   هیچند وقت هی

. _بله  شتری کار ب نیعالقه من به ا  انیدر جر  نیشاه یول چرا_  ؟ی_مگه تو شرکت کار ندار

درسته    ،یخونه هست هیاوضاع آشفته شده. تو خانم  نیعالقه ات باعث ا  نم،یبیدارم م

نبود که خونه رو درهم  مینجوریا  یخدمتکار داشتم ول یکردم وحت ی نم یخودمن آشپز
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من ادامه نده. مادرش    یوبه مادرش نازک کرد که جل یپشت چشم  هیدارم. وبرهم نگه 

وتمام. جفتتون   دیر یماه به سفر م  نی. هر دو سر ا اریمن ادا واصول درن یبرا  یگفت _الک

ودخترم به  دی. با هم صحبت کندی ایحال در ب نی تا از ا  دیدار اجی احت یکاوریر هیبه 

 ایداشتم تکرار نکن. دن یسابقت بچسب. اشتباهات منو اگه تو زندگ  یهمون روال زندگ

رو که دوست   یکار یهر کس یموافق باشه. ول  نمیبهم کرد و_باشه اگه شاه ینگاه هی

واز   دیوکنار هم چند روز خوش باش  دیسفرو بر  نی . _باشه، شما ا دهیداره بهتر انجامش م 

دلگرم شدم وازش   یلیمادرش خ  تی. از حما شهی درست م زیمه چه   دیفضادور ش نیا

من    یکردم بدادم برسه وخودشو، غرور شو جلو ینمکه فکرشم  یتشکر کردم. تنها کس یکل

  یبه زندگ یجد بیآس گهیکه کرده بود د ی. مادرش هر کارادیبه خودش ب ایخرد کرد تا دن

شب مارو شام دعوت کرد   هیاشون رو حفظ کرده بودن.   یاش نزده بود وهرطور  بود زندگ

وگفت _تا ده روز مهمون من   ا یشهر آنتال یداد. برا  هیپرواز به سمت ترک طی بهمون دوتا بل

به  زیچ  چی. _هادیز  یلیاش خ نهیکه هز  نی خودتون. گفتم _ا یشد پا شتریب د،یهست

 ارزش نداره. نمیر هم خوشحال بب شما رو کنا نکهیاندازه ا

. دیرس  یم  یمادرش رو شده بود چند روز به خونه ومن حساب  یچون دستش برا ایدن

 داره.  تیمادرش حداقل براش اهم  یکردم حرفا یکوتاه اومدم وفکر م یمنم کم
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 صدو هفتاد وچهار پارت

تعجب کردم چرا اون   ه؟یرفت تو خودش _چرا مامان ترک  ایرو داد دن طایکه بل مادرش 

. _دخترم هم فال  ومدی خوشش م هیاز ترک شهیهم  ایرفتارو از خودش نشون داد. چون دن

 چی. همی رفت یکه با هم تو مجرد  یتو سفر یبود هیهم تماشا. در ضمن تو که عاشق ترک

وانمود کرد خوشحاله.   ساعت تازه می. بعد نمی دیفهمن ارویدن افهیکدوم در هم رفتن ق 

گرفت   یباهام تماس م  شیتو ک  ایکه اومد خونمون برام گفت _هربار دن یمادرش اونروز 

گفت، تازه از   یبفرست م لمی عکس وف یدنید یگفتم از جاها  یم یتو هتل بود وهر چ 

مادر فکر   ن،ی اه. شمیزد یگرفت وحرف م یم لمیوهر بار از همون هتل ف  میاومد رونیب

بعد دلش برات تنگ شده.   یدل ودماغ نداشته. رفته، ول ادیز  ی نبود ششیکنم چون تو پ

وپنجم ماه بود وپنج روز تا سفر مونده    ستیب یبرا  طایبده. بل میخواست دلدار یمثال م

سفر   نی مادرش وا  یهات ی کردم با حما  یفکر م  الیبود. من خوش باور وخوش خ

. اما اون کما کان دوستاش  رهیگ  یم  یسروسامون هیامون   یدگزن شدکه رد وبدل  ییوحرفا 

چرا   ایم؟دنیکرد  یازشون استقبالم م  دیبودن چرا نبا  یقی ال ی. اگه آدما دید یم  یمکیرو قا 

کنم.  یخواستم خداحافظ یم   نایسفر بود وبا مادرم ا  کی ملعبه دست اونا شده بود؟ نزد 
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عروس پرشرو شور سابق نبود البته   اون  گهیخونشون. د میشب بر  هیخواستم   ایاز دن

دونستم   یمادرش، جدا م یکه اونو از رفتارا   یهم نشون نداد. من یاقی ما. اشت یبرا 

 یلیوباورم فرق کرده بود، خ دیتو د  یلیخ دم،ی دی زن خونگرم ومهربون رو م هیوچهره 

  زننده یشت با رفتاراامون رو دا یزندگ رازهیوچه زود ش  فی سوخت چه ح ی. دلم میلیخ

 . زدیگرفت بهم م  یخط م طانیکه استادش از ش

از جارو جنجال وحرف    ییعبا چیگشت وه ینم  ایاونجور ساده وبا حجب وح ایدن گهید

مفتضح واون   شی گشت، عطر تند، آرا  یبد م ال،یخینداشت. سرکش، ب هیمنو بق ثی وحد 

استخون    هی. های لوازم بزک بوزک فروش بیرفت تو ج یکرد م یکارم یچند وقت هر چ

آدم تو   هی ونه قورتش بدم. هر چقدر    ارمشیب البا  شدیکرده شده بود که نه م  ریتو گلو گ

. از در که شهیآشکار م ینکنه همه چ  تی طرف مقابلش رعا  یکنه وقت یتو دار یزندگ

  هیود تا ومامان به خاطر ما اونا روهم دعوت کرده ب  مید ید ثمویوم مایتو، ش میرفت

  ینگاه م ا یدن هکه ب هیبده. از عمق نگاه با تعجب بق بیجم وجور ترت ی خداحافظ یمهمون

به روش    ی. البته حقم داشتن ولدمیکش یخوردن خجالت م یحرص م یکردن وپنهون

اون از حرکات    یگرفت، تافته جدا بافته شده بود. بجا یکرد، گرم نم ی. کار نموردنینم

کردم. اونا   یپاک م  میشونیپ یوعرق شرمواز رو  دمی کش یزشت وزننده اش من خجالت م
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  یداشت به حالم م گرشونیومطمئن بودم ج دنید  یرو از ته چهره من نم یاون شاداب

 ،یبغلش پگاه ودارو دسته اش گذاشته بودن که تو خوشگل ریسوخت. اونقدر هندونه ز 

  اردریلیم یتون   یبه خودت برس وتو م ،یجذاب ،یمانکن  ،یفیر، حات باالت  یسطح خونوادگ

گفته بودن شوهرت امل، خونواده   بد. الییبایاندام وز   تویهمه جذاب نی با ا ییبه تنها یبش

دست   نیمحدودت کرده و......... از ا  اد،یم  ری تو از اون بهتراش گ یبرا  ن، ی اش از سطح پا

بود گذاشته بود کنار. همش با خام شدن داشت   دهیعقلشو بوس ایبهم زدنا. دن یزندگ

 خانه بر اندازتر. ادمی از اعت ینیکرد. دهن ب   یبا عشقمونو نابود م یزندگ

 

 صدو هفتادوپنج پارت

نداد ومنتظر   ت یاشاره دادم اهم یملکه ها نشست وهر چ نیرو آوردن وخانم ع شام

شامو که نه کوفت خوردم من،  بدن. به هر حال سی خدمتا بود که بهش سرو شیپ

 قاشق حرص وبغض   هیخوردم  یقاشق غذا م هیو   میخورد

خوش   یخبرا  شهی. مامان گفت _خوبه، سفر خوبه انشاهلل بهتون خوش بگذره. همخوردم

با نوه   یسر   نیمادر انشاهلل بچه دارشدنتون وا ایمن قوت قلب. دن ی از شما بچه ها برا

ودر کمال وقاهت تمام که تا اونروز در برابر خونواده   دی ورچ یلب ایسفر. دن دیخوشگلم بر 
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وبا کمال احترام    هیموضوع شخص هیبودم گفت _مادر جون، بچه دار شدن   دهی ام ازش ند

 هیتکون داد و_هان یسر  هی. بابام میبه شما ما حاال حاال ها قصد بچه دار شدن ندار 

.  هیزیگفتم _خجالتم خوب چ ای. در گوش دنمیدخالت کن دیگه ما نبا  یعروسم راست م

 یمرامشون دو بهم زن  و. خونواده من تدمیگفتم؟ بعد اخمامو تو هم کش ی_مگه چ

  وردیخودش ن یدشمنشونم نبود ومامان به خاطر من اصال به رو  یمهمون حت   یوناراحت

کرد   یگاه من  ایدلخور شد وکمتر به دن یلیخ مایش ی برخورد کرد ول ایبا دن یوباز با خونگرم

دارم   ایکردم خوابم   یگوشه وآرومش کرد. حس م هی  دشیکش ثم یکه م زد یوحرف م

انداختن.   یوچند نفر با ناخن بلند داشتن به سرم چنگ م  نیانگار چند نمیبیکابوس م

  یکارو کمکم چیخوردن ومحبوب دل همه بود، از ه یکه همه به سرش قسم م ییایدن

 موجود روبه رومون شده بود؟؟؟!  نی به ا ل یکرد چرا تبد ینم غیدر

بسازه   و یتونه د یفرشته م هیکه از  هیز یکه جنبه، جنبه تنها چ دمیرس جهی نت نیا به

به شدت در  ایاونا. دن یکنه وباور قلب یمشخص م  تشونویآدماست که مرز انسان تی وظرف

شد حال    نی. ا دیوتمج فی بود از تعر تیظرف یوب  ن یخوبش دهن ب یکنار همه حسنا 

  یب یایودن  دنیبری ما رو م  یآروم شاهرگ زندگ رومکند آ یوروزگارمون. داشتن با چاقو 

 امکان رو بهشون داد.   نیراحت ا یلیخ تیظرف
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خونه. تو راه برگشت گفتم   میتا برس  تی همش سراسر حس شرم داشتم وعصبان اونشب

ها    چارهیاون ب یاز رو برا   رتوی رفتار زشت وزننده رو نداشتم. چرا شمش نهمهی_ازت توقع ا 

چه   یداره به کس یهم حد  ی مبارکشون برخورد؟ سرکش کش یبه قبا  هی_چ ؟ یبسته بود 

خونواده تو شده ومدام داره   ن یوتازه مادر خودمم ع  میشیبچه دار م ی داره که ما ک یربط

خوام صداتو   یمون وگفتم _دهنتو ببند نمرو فر   دمیکنه. با دست محکم کوب یدخالت م

گن کبوتر با کبوتر باز با   یبشنوم نزار دستم روت بلندبشه. اما دهنشو نبست و_راست م

گردم. اصال   ی که بد م دیشد  یخودمه از اول ساده گشتم که همتون توهم ریباز. تقص

شتم؟ تو از حد  دا ی. _مگه من از روز اول با گشتنت مخالفتامینم نایخونه مادرت ا  گهید

  نیع نویضبط ماش یبرف و..... صدا ر یز  یرو. سرت رو مثه کبک کرد   زیهمه چ یگذروند

تو   یآهن خی ها بلند کردم تا خفه بشه. اونم روشو کرد سمت پنجره وانگار داشتم م وونهید

 .دمیکوب  یاش م یاحساس  یب وارید

وهوش    ییبایسوخت که داشت اونهمه ز   یخودش م یاز خودم برا   شتریب دلم

  یدلم نم یکرد. از طرف  یاساس م یب ینامعلوم و کارا  ندهیآ  هی  یرو فدا هیعال  التیوتحص

من، با همه   یدوست داشتن وونهیام از هم بپاچه. د  یخواست از دستش بدم وزندگ

  ولباس  مید یترد نشده بود. رس یولآزارش هنوز تو دلم خونه داشت. سرد شده بودم 
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.  بردیسرم نشسته بود وخوابش نم  یباال ایخواب. دن یبرا  میوآماده شد میعوض کرد 

آباژور رو   دیکل  ینشست که نشست. ه ریخوابه نخ یخوابه، االن م  یگفتم االن م یه

  یصدا  یخواب یتق تقش رو اعصابم بود. گفتم _حداقل نم ی کرد وصدا یروشن خاموش

بخوابم. _مگه شما   زارهینم الی. _فکر وخیدیشن ،ی. چته؟ گفتاریرو درن سماسک اون ما

حوصلتو ندارم. _بله، من احمق تازه    نی! _دوباره شروع نکن شاه؟یکن  یفکرم م دایجد

. پتو رو  یکپم تا تو راحت باش  ی. _باشه من میشما چند وقته حوصله منو ندار  دمیفهم

 دبهیمهش  ییافتادم که موقع جدا  ثمیزن عمو حد  د،یحرف مادر مهش اد یرو سرم و  دمیکش

درست باشه  دیواصل ذات آدما با  شهی. رشهیدک وپز ومال ومنال نم  یگفت _هر چ  زیعز

پسر از لحاظ   میکرد  ینوا به خاطر ما که فکر م یب  دیکه اون آدم ثروتمند وبرد کرده. مهش

ازدواج   نی ا هتن ب شهیوخوشبخت م   ارهیکم نم یزیچ  دیدست به دهن ومهش یمال

 داد. یلعنت

به   یرو دوست داشتم ول ایتفاوت که دن  نی بودم با ا ستادهیوا  دیمهش ی منم جا  درست

  یفاصله طبقات ی دمل چرک نی نداشت باالخره ا یدر اصل موضوع فرق  دمیرس جهینت نیا

به  دادیتاوان کارشو م  یکس  شهی. به قول بابا منصور که همدشیسر باز کرد وبه رخم کش

چه   میدیرو م  میکرد  هیرو که در حق بق ییتاوان کارا  وماگرد  ایگفت _دن یم هیمامان هان
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زود چوب   یلی. وخشهیهامون برامون حسرت م دهیوقتا ند یلیوچه بزرگ. خ  کیکوچ

  گرمونی که تو کنج ج ادی فر ه یحسرت و   هیو میمون ی که ما م ی. زمانمیخور  یکارامونو م

  زدی کرد با مامان حرف م یذهنشو مشغول م یموضوع هی  یوقت ،یلیکنه. بابا خ  یخونه م

کله درس گرفتم.   یکه چقدرم منه ب میر یگفت که مثال درس، بگ یاوقات جلو ما م شتریوب

شب  مهیکردم بخوابم ون  یکه بود راض یبلند شد رفت تو بالکن. خودمو با هر جون کندن

 . داریهنوز ب دمیتشنه شدم واومدم برم آب بخورم. د

 

 و هفتادو ششصد  پارت

گوشه لبش وهدفون   گاری کنارش وس گاری به دست وتو عالم خودش بود. ظرف س یگوش

اون وقت از شب،   هیک نمیکرد بب کم یتحر نیکرد وهم یداشت چت م ی دم گوشش. با کس

وزنه صد   هیکنه؟!   یکشه وچت م  یم گارشویاونم با اون اوضاع خانم داره خونسرد س

 میتصم یخواست برم بزنم لهش کنم. ول یکردم ودلم م یسرم حس م  یرو  ییلویک

تا باز    رمیگرفتم، با اونکه سخت بود به خودم فرصت بدم قشنگ وسر بزنگاه مچش رو بگ

کنم.  یسرش دارم آروم نگاه م  ی. اونقدر غرق چت بود که متوجه نشد باالرشینزنه ز 

 نبودم.  یزندگ نیمال ا  من ،یگفت  ینوشته _راست م دمیکه متوجه نشه د یجور
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جواب   عی. اونم سر شدیپام متوجه م یآوردم هدفون تو گوشش بود وگرنه از صدا شانس

شب بود  مهیفرستاد. ن  نیغمگ کریاست هیهم   ایرابطمون رو. دن یکرد  فی داد _ح

بزنم کاسه کوزه اشونو   شدی کرد، نه م یداد زد وفحش وفحش کار شد ی وآپارتمان. نه م

رفتم تا برم تو رختخوابم وخودمو کنترل  کلنجارتا به وقتش. اونقدر با خودم  زم یبهم بر

  یاشک م یری ز  ری . آروم برگشتم تو تخت وز وردمی سرش م  ییبال هیکنم وگرنه همون جا 

 کردم تا زودتر صبح بشه. ی. دعا مختمیر

اسپند   لویک میکنم ن  ید که فکر ماسپن  یسوخت واز سر وصدا وبو  یمن م   یچشا صبح

 شدم.  دارینفهمم، ب گارشویگند س یدود کرده مثال بو 

 مزخرف کنه واحمق بشه؟؟؟!   رییهمه تغ ن یا  کدفعهیتونه  ی که آدم چقدر م آخ

نه؟ پاشدم و_   ای چک کرد خوابم  یمتوجه شدم بعد اومدنم تو رختخواب دوسه بار شب

. متنفر بودم از  زمی نه؟_آره عز ی من دود کرد  ی! برا یدود کرد  یخانم چه اسپند  ایبه به، دن

عشقش اسپند دود کنه؟ _نه بد که  یاحمق فرض کردنش وادامه داد _بد مگه آدم برا 

مگه به عشق من   ه؟یچه حرف نیتو برجکشو _ا   خورداما من واقعا عشقتم؟  ست،ین

چته اول   ن ی . _شاهدمیسوزناک کش  ی_چه عرض کنم وآه ؟ی نسبت به خودت شک دار

نبود  ادم یببخش   یوا  یبه روح وروانم؟ _ا  ی انداز   یچنگ م یچرا باز دار   ؟یصبح
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چشاش چهار تا شد   د؟یبدم خدمتتون آروم بش گاریس هی. فهیاعصاب خانم خانما ضع

بگم آقا پارسا، پارسا   گه،ید  شنهادیپ هی  ایام؟ _   یگاری مگه من س گار،یمن کرد _س من و

.  ییایبودن در ب فیح  نیبهتر بشه واز ا کمیکنه تا حالت  مگه نه؟ باهات چت  گهیبود د

  یچشم ورو، فکر نم ی! _ب؟ ی زد ه؟توهمیچت چ ه؟ینظرتو بگو زود باش _پا پا پارسا ک

هم چتتو. روبه روش بودم   دنتویکش  گاریهم س دمی د دمبو ببرم؟ حاشا نکن خو ی کرد

داره   یزدمش. تحمل آدمم حد یباراونجور نیاول  یتو صورتش . برا  دم یمحکم کوب  یکیو

فکر   یخواست خفه ات کنم ول  یدلم م شبی. دایدن یجنبه ا یب یلیخ  یشعوریب یلیو_خ

صبر کردم. تف،   بحتا ص رتیغ  یرگ وب یب یآدما  ن،یها رو. ع هیآبرومونو کردم وهمسا 

رو که برامون   ییبگم کاخ آرزوها یبگم؟ به ک یهر دو خونواده. چ یبرا  یتف سرباال شد 

بود از   یکه با خون دلم قات  ی اشک  خته؟یتو فرو ر تی کفا  یتصور کرده بودن به دستان ب

که تو   یاون طور  هیقض یکن  یاشتباه م ن،یکرد و_شاه یم  هیشد. گر  ری گوشه چشام سراز 

کردم _اونقدر سطح شعورتو آوردن   یست. من با اون فقط داشتم درددل می ن یدید

  بهیپسر غر هی ای مرد   هیزن شوهر دار با  هی  دیچرا با  یفهم ینم ای ی دون یکه نم نی پا

  چیه یطور نیا  ریدرسته. نه خ یتو که همه چ د یصاحاب کنه؟ از د  ینامحرم دردودل ب

واز   نیبود که در جا خوردم زم  ادیروم ز  ی. اونقدر فشار عصبشهیرو سنگ بند نم یسنگ
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  قی. اونجا سرم زدن ودارو تو سرمم تزرمارستانیحال رفتم. اورژانس خبر کرد ورسوندنم ب 

 کردن. 

 

 صدوهفتاد وهفت  پارت

نگه. خودش   یبه کس یزینگهم داشتن وخواستم چ  مارستانیصبح تا خود شب تو ب از 

  یم یابت یب  ایو دن میزن وشوهر جوون هی  دیکرد. پرستار د  یم هیسرم بود ومدام گر   یباال

از حال رفتنت، دور از جونش داره    یکه خانمت برا یکنه گفت _آقا چقدر خوشبخت

خونه  می . مرخصم کردن واومد کمک کنه تا برختم.... خوشبیلیکشه. _بله، خ  یخودشو م

از   یکه ساخت یتو اون جهنم دره ا  امیخوام تنها باشم. ب ی. مامیو_دستتو بکش خونه نم

اون طور    یخفتم نده. حق دار نیاز ا   شتریب نی نم. _شاهک یسکته م  شبید  یآور ادی

  ه؟یچ فسق  یمعن  نیبهش کردمو _اشتباه، برو بب ی. چپ چپ نگاه سردیبرداشت کن

که به سمت حروم   هیباشه. فسق به ذهن یبا رابطه علن دیکه نبا یهر کوفت ایفسق وفجور  

. اون رو رونه  شهی از ذهن خراب شروع م یهم از نظر من هست. چون همه چ رهیم

 یکه دوران نوجوون ی. تو همون پارکنایخونه کردم وخودم رفتم سمت خونه بابام ا 

که   یمکتیهمون ن ینشستم. رو  مکتیهمون ن یورو  رفتم  میرفت یبا بچه ها م یوجوون
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 شدیام وارد م   یتو زندگ ی انگار هرکبار اول با اشتباه اولم کمند نشستم. شانسم بود 

چشام رد    ی . همه خاطرات اون روزا چه خوب وچه بد از جلوومدیکار از آب در م انتیخ

رو همه رو از سر   دنامونکر ی کنف شدنا وجوون دنامون، یشد. سرکار گذاشتن دخترا، خند

من که درسته با    دم؟یگفتم به خاطر کدوم گناه دارم تاوان پس م یگذروندم. با خودم م 

  ینکردم به دخترا  ینامرد  یدوست شدم ول یوجوون جا یغرور ب یجنس مخالف اونم از رو

 .... تیمردم ودستتم به کمند وامسالش نخوردبه ن

بودم   بزارم تا آرومم کنه. لرز کرده زمیعز یبرم وسرمو رو زانوها  شدیکردم کاش، م یم آرزو

. اون که  دادمیبه خونواده خودش خبر م دیبا شدی نم یبود. اونطور ن ی از بس فشارم پا

بکشه  ک ی بار  یگفت. گفتم، نکنه کار به جاها  ینقل ونبات اون چند وقت دروغ م  نیع

. بعد طلبکار بشن بگن اگه راست  ننیرو از چشم من بب زی چ مهدروغ آماده کنه وه هیو

  اهی س سمونی ر هی نیکنه. ع ی داره م کاریدخترمون چ ؟ی گفتچرا از همون اول ن  یگ یم

فرد که درکش از همه باالتربود   نی خورد. مطمعن تر یچشام تلو تلو م یافکار جلو   نیا

 پدرش بود. 

  ،یداشتم. با باباش تماس گرفتم وخواستم رستوران یحد  هیطاقت نداشتم ومنم   گهید

  یزی پسرم چ نیو_شاه  هیخبر  دیحالم فهم  یحال وگرفتگ یب ی. از صدا مینیهمو بب ییجا
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اونکه نه   یخوام مرد ومرد نه ب ی_شرمنده آقاجون فقط م  ه؟یطور  نی شده؟ صدات چرا ا

ببرن باهاتون صحبت کنم. _باشه   ییومرسده خانم از قرارمون بو ای خونواده من ونه دن

به زور پاشدم تا   دیرس یترستوران رو داد ورفتم. وق  هی. آدرس  ینگرانم کرد یول  زمیعز

تونستم   یاومد. من نشستم چون سرپا نم ع ی بود وسر یرستوران سنت هی. نهیمنو بب

 بمونم.

  ی. _مستین یزی_سالم، آقا جون خوبم چ ه؟یچه حال نی شده؟ ا  ی_چ دی که د رنگمو

نگرانتون شدم.   د یومدیشرکت ن ایاتفاق افتاده امروزم که نه تو نه دن  نتونیب یزیدونم چ

  یتماس م  ای. اتفاقا مرسده داشت با دنرهیدونم کجا م یمونه ونم ینم  ادی تا م ایتازه دن

  م؟یاریب دی خوا  یم  ونی قل دنی وخرما ونبات آوردن وپرس یی. چا نجایگرفت که من اومدم ا

از صدتا روان گردون   دمیکش  یم  ایه از دست دنک  یزیداشت. چ دنی کش ونیحال قل یک

 شده، فقط بگو. یبگو چ نیتر بود. _شاهاثرش مخرب 

  دیپدر  هیشما که  یبرا  ادیاومده وشرمم ب  شیپ  یمشکل بزرگ ایمنو دن  نی_راستش، ب

کردم تا شب گذشته. عرق   فی براش تعر  زیکنم. _بگو باباجان، بگو. منم از همه چ فی تعر

خجالت زده کرد که چرا بهش گفتم. گفت   شتریاون بنده خدا، منو ب یشونیشرم رو پ

بود  ایمگه؟ _خواستگار دن دشیشناس یشده؟ _م دا یآشغال پ نی_پارسا؟ باز سرو کله ا
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  یبه خدا یخونه. ول ادیب میواصال نزاشت   میهم من وهم مرسده درجا جواب رد داد یول

دروغ گفته  ست،ین شی خبر نداشتم. پگاه هم دانشگاه یکه گفت ییزاید از چاحد وواح 

  یوپارسا نام  پگاهخودم فکر کردم اصال  ی. _منم هر چهیبهت. پگاه خواهر اون پسر عوض

  یگفت هم دانشگاه یبار م هی امه    یمیگفت دوست قد  یبار م هی.دمیرو تو دانشگاه ند 

گفت   ختهیجسته گر یبهم نگه ول یزیچ یامه  _مرسده با اونکه ازش قول گرفته بود

کرد وطرف تو   فیتو تعر  یوصبور ییام از آقا  یرسه. کل ینم یبه زندگ  ایو دن د یمشکل دار

 بود.

  هیاشک شد که غرور وله شدن  سیانداخت و_من شرمنده توام. چشام خ  ریرو ز  سرش

  نی سخت وتلخه که به خاطر دخترش سرش ازشرم پا یلیپدر خ  هی ی. برا دمیپدرو د

باشه. دستمو گذاشتم رو شونه اش و_الل بشه زبونم که باعث آزار شما شد. _خدا نکنه، 

  یجبهه ا  چیدونم وه یخونواده خودم م نیع و. _به خدا شما ر یکرد ییام آقا  یلیتو خ

نه داماد   د ی بزار یخوام. کمک خواستن منو رو حساب پدر وفرزند یندارم. فقط کمک م 

با   دی. خودم باشدمیازت دلخور م  دمیفهم یوگرنه بعدا م  یگفت یوپدر زن. _خوب کرد 

  ییچه لجنا  خاطررو به  یبفهمه که جواهر دیداره. اون با  یتاوان یحرف بزنم هر کار ایدن

 . دهیداره از دست م
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 صدو هفتادو هشت  پارت

بود   دهیخر  طی بفهمه. مادرش برامون بل یکس میخواست یبودم که نم ن یتو فکر ا  یطرف از 

تو   ؟ی رفتم؟ با چه همسفر یم   یمونده بود به سفرمون. اما چه سفر  گهیوتنها دو روز د

حرف   ایفرصت بهش بدم تا با دن هیپدرش ازم خواهش کرد   ؟یبا چه حال بیکشور غر

  هودهیوکار ب ستین یدرست شدن ایدونستم دن یم  چهامون درست بشه. گر یبزنه وزندگ

که   دیدم. نون ونمکتونو خوردم اونقدر بهم محبت کرد  ی م یکردنه. _شما جونم ازم بخوا 

. _ممنون، پسرم تو از  دیوشما بزرگ منم هست  زنمیوقت رو حرفتون حرف نم  چیمن ه

که اومد تو شرکت تا   یهمون روز اول  یلعنت ی. اون پارسا یهمون روز اولم تو دلم نشست

  کارهیچ  زدیاش داد م افهیوق   ومدی صحبت کنه، ازش خوشم ن ایاز دن  یخواستگار یبرا 

رو دستاش،   یرنگ کرده، خالکوب یدرهم وبرهم، شلوار پاره، موها  یاست. موها 

. حالم ازش  دادی نجاست م ی کرده بود ودهنش که بو  زونی که به خودش آو یی رهایزنج

  ترنی پا یاز نظر مال   یت نشات از اون ناراح یبود. تو، زندگ گفرهن یبهم خورد پولدار وب

ثروت برام ارزش    نیوا   یبود یخونوادگ تی از فرهنگ وشعور وشخص یغن ی بود ول

رو   یگول زدن منم که شده اون کوفت یبرا  یپسرک مزخرف موقع خواستگار یداشت. حت
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گفت _به   دش یشکل د  روبا اون س  ینزاشت کنار وخورده بود واومده بود. مرسده هم وقت

جان _مرسده   نیادب وارد خونواده مابشه. شاه یآشغال ب  نیکشم اگه ا  یخدا خودمو م

براش،   ینیچن نی ا  اتیاخالق ،یام کنه ول یفخر فروش دیدوست وشا  ایمغرور، مال دن

  یرو حساب خام ایدن ارم،ی. خالصه سرتو درد ناستیمهمه وخط قرمزش ادب وح یلیخ

. مرسده گفت  میکه چرا اون کثافتو راه نداد  زدیروز باهامون حرف نم  ندباما قهر کرد وچ

فهمم   ی. حاالمزارمیپسر الوات نم نی ام جنازه تو رو رو دوش ا یریاگه تو اتاقت بم ای_دن

  میوگفت  م یدیروز که ما بهش توپوبا برنامه اومدن جلو چون اون   زهی خواد زهرشو بر یم

گفت، در کمال   می خوا یخور نم فیوکث یعوض اماد وما د  یخور ی_تو بدرد دختر ما نم

کشم.   یاتونو به لجن م یزندگ یروز  هی. دیزهر من باش ختنیام گفت _منتظر ر  یادب یب

که   یفهمه کس یبا ما؟ چرا نم ی چه کرد ایآخ دن ا،یگه. آخ، دن  یکردم داره چرت م  یفکر م

از اون   ایدن دابه خ ست؟یآدم ن زنهی با وجود داشتن همسرش باز باهاش حرف م

ش اونم با نقشه نشستن. درسته باباجان اشتباه کرده که  پا  ری وفقط ز  ستی...... نیدخترا 

. _آقا جون،  میاونا نجاتش بد  یاز طوفان بال  میتون  یم یکنه ول یداره باهاش صحبت م

از هر   یوعال   عیزن مط هیبا االنش فرق داشت و یلیخ ای. دنسوزمیم  نی در من، از همپ

 کنه. یامونو نابود یکه دستش دادن زندگ یا شه یدونم که داره با ت یبود. م منظر برا
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کردم.   ی. خوشحالم که درست راجع بهت فکر میکه خورد  یپاک  ریرحمت به ش نی_شاه

دخترش. اونا   یکه شرمنده بشه از کارا  ستیخفت آورتر ن نی پدر از ا هی ی برا زیچ چیه

شرمنده بودن شما باشم.   دنیبه خدا. _پدر من الل وکور وکر بشم اگه منتظر شن  طاننیش

  ینم وونهی د یا ی. دنرمی کمک بگ  دیا  یزیعز یلیخ  یلیخ اماومدم پدرانه از خود شما که بر 

 .شمیم یرت یدونه از رو دوست داشتنه که روش غ

زنگ زد  ایحالت. قبلشم به دن  نینباش با ا  رون ی اونجا منو برد خونه خودمون و_ب از 

  کمیکرد تا من راحت باشم و  یوگفت _پاشو برو امشب خونه ما کارت دارم. خونه رو خال

 به اعصابم مسلط بشم.

 

 صدو هفتادونه پارت

بمونم   یخوا  یو_ م تموم نشوندم رو مبل یتو خونه باهام اومد وواقعا با دلسوز  تا

شب  مهیهر وقت ازشب، ن یدارم. _باشه بابا ول  از ین ییبه تنها  یول دی_نه، ببخش  شت؟یپ

. خوابم گرفت  دیشرمنده ام نکن گهیخبرم کن. ببرمت سر جات؟ _د  یداشت یزیچ یکار

باز سر همون کاناپه خوابم برد   یحال یداد ورفت. از ب و. دارهام کمیسر جام بهترم   رمیم

آورده وطبق   فیخانم تشر  دم یظهر بود که د یکا یکرده بود. نزد جمی آرام بخش گ ی دارو
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  یدارنشدیجانم ب نی شده. _سالم، سالم شاه یز ی معمول اخالقش اصال انگار نه انگار چ

بودن. _چته، خونه  دهیوشن ودنگفته ب ایدونم با باباش چ یشو لنگ ظهر. نم داریهنوز؟ ب

نکنم وگرنه با اون   تتی سفارش دامادشو کرد که اذ  یبابا کل فیرو سرت؟ _ح یرو گذاشت

تو رو کردن هم    یوماشاهلل چه قدر طرفدار میطرفم. ازم خواست با هم مشکلو حل کن 

شد  ی تو صورتم، هر دو گفتن حقته. باورم نم یگفتم زد   یوقت یمامانم هم بابا .حت 

کرد که طرف صدبار بگه غلط   یم  یکرد چنان رفتار یبهم چپ نگاه م یاگه کس انممام

 خوردم...

وبه خاطر بابا حداقل به حرفام گوش کن    میحاال هم پاشو باهم صبحونه بخور بماند،

  یاصال حوصله حرفا  نکه ی. سر وصورتمو شستم وبا ا میوسو تفاهما رو بر طرف کن

  زیومدم وگوش کردم. همون جا سر مبه خاطر پدرش کوتاه ا  یمزخرفش رو نداشتم ول

. روبه روم  دیچ یرنگ زیم   هیدم کرد و ما  ییبود وچا  دهیصبحونه که نون تازه هم خر

چند لحظه   ینگام کرد که برا   یدرشت وسحر کننده اش، جور ی نشست، باز با اون چشا

کرده بودم. قبل از ازدواج   میرو قا دنمی کش گاریس ،ی گ  یگم شدم تو نگاش. و_تو درست م

پارسا   با. من  یدادی م ریگ یلیواونشب حالم بد بود. تو خ  دمیکش یم   گاری س یهراز گاه

. داشتم با پگاه چت  ید یرو که اون نوشت رو د کهی کردم از شانس ،تو همون ت یچت نم
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رو گرفته بود واون حرفو نوشت. من به   یکردم که گفت اون اونجاست وازش، گوش یم

  هیاز قصد اسمشو نوشت و  شعوری ب یشدم. پارسا  فیمن ح یگ یگفتم راست م پگاه 

ام مشکل داره. پارسا نوشت اگه با خودم ازدواج    یندگدونه ز  یداد که بفهمونه م امیپ

با پگاه دعوا کردم که باعث   یدادم. تازه بعدش کل ینم ریبهتر بود وبهت گ ی کرد یم

  یچ نی. بعدشم عیگ  ینوشتم تو راست م بودم که یدعوامون شد. منم اون لحظه عصب

بودو ازم خواست   یاز دستم کفر  یخوام. بابا کل یشدم. حاال هم ازت معذرت م  مون یپش

مامان بهم با تشر زد.  گهی د یحرفا  یسر هیسو تفاهم برطرف بشه و   نیکنم ا یکار

هست.   نی باال وپا یهر کس ی. تو زندگدمیبهت حق نم یحرفتو گوش کردم ول ن،ی_بب

. اون بنده  ی کرد  یبا مادرم برخورد م  یاونجور  دیندادم فقط گفتم و نبا ریبعد من به تو گ

.. _باشه هر دودست  میداره وبا ذوق دوست داره ما هم بچه دار بش تتدوس یخدا کل

نگو که منو مثال خجالت   نویخوردم. _ا شبیمن باال وبگم غلط کردم حله؟ کتکشم که د

 چیبد وزشته. _من ه دایجد  یلیکه بهت زدم. کارت خ یلیاز س ستمین مونی. پشیبد

  یخواستگارم بوده چون خواستگار نگفتمکردم که  میبا پارسا ندارم. آره ازت قا  یرابطه ا

داشته.  ییبه شوهرشون نداره که بدونه دختر چه خواستگارا  یکه ربط یقبل هر دختر

اش باز کنه.   یاون خواستگارو به زندگ  یپا دینبا گهی نگفتم. فقط اون دختر د نوی_منم ا 

  یلینابابت همه باعث خوردن اون س یات ودوستا  یطرز برخوردت، گشتنت، سرکش ایدن
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بدتر   یمانع ام بش یتونم وهر چ یکنم نم یاعتراف م  یتونم، آره قول دادم ول یشد. _نم

دل خودمم که   یبرا  یوبزار یرم باهام همراه بشکارو بکنم. دوست دا نیا  شمیم  بیترق

دور   یتون یکامل نم یگفت یشده تو محافل زنونه مانکن باشم. _کاش از اون روز اول م 

دلم   ینشدم ول مونیوقت از با تو بودن پش چی_من ه  ؟یمونیپش االکار. _ح ن یاز ا یبش

اعتماد شدم. خواست بهش فرصت بدم واونم عذابم نده وبا   یب ییجاها  هیشکست و

  یدونست یبرادرش مواد فروشه. گفتم _م دمیبود و_ تازه فهم  دیپگاه کات کنه. البته بع

کنه؟ _نه پگاه معتاد  یم رفشما هم خواهر همون آقا هم مواد مخدر مص یدوست گرام

روز داشت    هی  یت؟ خودم وقتاس   افهیخوره! _مگه به ق یاش به معتادا نم افهی. قستین

از  دیتا منو د  فشیکه ک  دمیتا مثال قبل اومدنم بره. د رفتیدستپاچه از خونمون م

سرشو   ی . دو دستدمیهاش د لهیدستش افتاد وحول شده بود وبسته مواد رو تو وس

حرفمو   تیاصال؟ چطور تو اون موقع یدیدی _تو مگه منو م  ؟یزودتر نگفت اگرفت و_چر

رو تموم   یخوردم. _حاال که همه چ یرو م ای گول اون عوض دی_ببخش، نبا  ؟ی کرد یباور م

که   ی. تو خودتم مقصریرو گردن اونا بنداز  زیکه همه چ ستیانصاف ن نمیا  یول میکن یم

.  یخواسته مسخره کرد  هی  یرو فدا ی. همه چیوباهاشون همراه شد  یبا اون وضع گشت

  ییجا هیو  یروز  هی ی. _باشه، ولستی کار مسخره ن  نیبه نظرم ا یکردم ول  یرو  اده ی_ز 
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  ی زای چ  ینداره. وزندگ یت ی اولو  چیه یمشترک  یتو زندگ ،ینظرت وقت نیا  یفهم یم

 داره. دنی جنگ یبرا  یقشنگتر

  خبری بود. مامان ب هیساختم باهاش. روز بعد موعد رفتن به ترک یم د ی نبود وبا یزی گر راه

خواست تا هم اونا هم مادر    ایدن یول  میباش ششونیپ میاز همه جا زنگ زد تا شب بر 

 کنه. یوپدرشو دعوت کنه خونه خودمون وخودش آشپز

 

 صدو هشتاد  پارت

حرف زد وهمون جا از   هیگشاده وادب با مامان هان  یمهمونامون تماس گرفت وبا رو با

وبهش فکر نکن. مامان   ادیم   ش،یپ ،زمی کرد. مامانم گفت _عز یبابت رفتارش عذرخواه

داشت   یکه بلد بود وحالت فست فود ییوکشش نداد. از غذاها  وردیاصال به روش ن

  تزایپ ا،یگرفت پخت. چند مدل ساالد، پاستا، الزان  یدستور پختشونو م ینترنتیومعموال  ا

  کمک یسرخ شده با روغن فراوون تو سرخ کن درست کرد ومنم اومدم کم ینیزم بیوس

  یها رو روز مهمون وهی هستم. م ییخوام به همه ثابت کنم چه کدبانو   یکنم نزاشت و_م

بزنه. معلوم بود داره از  بشونیدست به ترک ومدی کرد که آدم دلش نم نیچنان تزئ

من بروز نداد  شی اصال پ  رهی . رفت تا قبل اومدن مهمونا دوش بگشهیولو م  یخستگ
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  دیپوش کی کرد. لباس ش یم ی کرد درست حساب ی اگرم م  یکرد ول یخسته شده. کار نم 

وخام کردن    شینما  یبودم همه حرکاتش از رو  دوارینکرد. ام شیآرا غیاونقدر ج  گهیود

 ده یترس گهی د د،یترس هک یدوباره من نباشه. چشم

که   یوکارا   دیرش تا خونه رو د وماد  دنیزودتر رس  نایشد ومهمونا اومدن ومادرش ا غروب

 یلیخ ایشه؟دنیحل م یهمه چ  یدیبهم اشاره داد ولبخند زد که د یمک ی کرده بود، قا ایدن

  زیخوب وخوش برخورد ازشون استقبال کرد. پدرشم خوشحال بود بنده خدا که همه چ

بود.  یبه قول خودش خارج ای. چون تم اونشب دندنخور میقهوه داد هیدرست شده. 

  یبود ول ن یدلچرک ایاز برخورد اونشب دن کمیهنوز  مایوش  دنیرس  نامیا ثمیمادر وپدر وم

از دلش در آورد. اونا دوستا   دنی که به کار گرفت وبا گفتن وخند یبا زبون چرب ونرم ایدن

 .هاش یزد به همه خوبیداشت لقد م ایهم شده بودن و دن یبرا  یخوب یوخواهرا

  دیاونام قهوه آورد وشکرم گذاشت کنارش و_هر کدوم از شما قهوه تلخ دوست ندار یا بر

که   یبود وچند رقم نون خامه ا دهیتعارف کرد رولت خر ینیری. وبعد شدیبا شکر بخور 

قبل بهم گفته    نیچون شاه دمیشما خر یبرا  ه، یها رو مامان هان ی گفت _نون خامه ا 

همه   دی نبا  شهیهم دیوحسادت نکرد. فهم دیورنچ  لب گهی . مادرش ددیبود دوست دار 

  شهیتر از هم ی میبره ورابطه اش صم شیکنه درسته همون جور پ ی که اون فکر م یچ
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بگم که مرسده خانمو خوشحال کنم وباالخره   یز یچ هی  دیبا  دمی. منم دهیشده بود با بق

تو   شهی هم رندوست دا یلیخ یاونم مادر بود گفتم _اما چون مادر جون ژله توت فرنگ

شما   ی. _ممنون پسرم. هر چ میخونمون درست کن ادیم  یخرم بمونه تا وقت یخونه م

خوشمزه تر. خونواده خودم که از   ای دن یهایخوراک  نیذتر یمن از لذ   یبرا  دیخوش باش

مرسده خانم شدن. موقع خوردن شام    رییهمه تغ نی خبر نداشتن مات ومبهوت ا یزیچ

رو از قبل آماده   زیجانم، همه چ مای_نه ش ؟یندار  یکارگفت _زن داداش،   مایشد وش

. همه نشستن وغذاها، رنگ وارنگ خوش عطر وبو. زی سر م د یاریب فی تشر یکردم. همگ

همه غذارو   نیکه فکرکردم وحدس زدم اون نبود. ا  یهر چ  قایدق ،یگفت _اوف ثمیم

خودش پخته  ایدنرو  نای کاکا، ا  رینگاه بهش کردم و_نخ هی  د؟یدی خر یی خودتون تنها

جون چه کرده؟   ایدن مینیبب  میبخور  د؟یآورد ریگفت _وقت گ مای_جان من؟ _جان تو. ش

باشه. همه با   ایاونا کار خود دن  شدیکدوم باورشون نم چیبود وه یعال  زیانصافا همه چ

  ی موافق غذاها  ادیز  نکهیخوشش اومد با ا  یل یاشتها خوردن وتشکر کردن. بابا که خ

وتازه بود خوشش اومد. بعد شام نوبت ژله   زیوتم   یاز مواد عال یول  دنبو ی فست فود

  یزحمت افتاد یگفت _چقدر بچه ام خسته شده، مادر کل هیشد مامان هان وهی وم

 یرونیوا   یسنت ی نوع غذاها. دوست دارم غذاها  نیعالقه دارم به ا  شتریومن ب دی_رحمت

 یخونه دار  ایبشم. اونشب دن  اهاشم ن یتا ع برهیوقت م   یون ولدرست ودرم رمیبگ ادیرو
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خواست به من بفهمونه دارم درموردش اشتباه    ی. مدیاش رو به رخ همه کش یوآشپز

که کرد   ییبا تمامه کارا  یداشت ول یادی کرد برام ارزش ز  یآبم گرم م  هیکه  یکنم. من یم

  به. دادمی به خودم وخودش زمان م دیبا  شتریب د ی. شاشهیدونستم چرا دلم شاد نم ینم

اونا    یوجلو  میدار یمشکل نی کوچکتر  ی هر حال نزاشتم خونواده خودم حس کنن ما حت

 وازش تشکر کردم.  دمیگفتم وخند ایبا دن یکل

 

 ک یصدو هشتاد و  پارت

ما اصرار    یفرودگاه. ول انیبدرقمون ب یتموم شد واونا زود رفتن وخواستن برا  یمهمون

دادم به بابا تا در نبودم   نوی ماش چی. سو وفتنیهمه تو زحمت ب میخواستون  انی ن میکرد

 یوقت  شمیدمق م انیاگه خونواده ام ب یخداحافظ یدونستم برا  یدستش باشه. م

دور بشم.  ادی اون زمان سفر خارج نرفته بودم که ز   ا. تنمیاشونو بب  یودلتنگ یدلنگرون

. دیومراقب باش  سپارمتونی به خدا م یول می ای ب میدوست داشت نکهیمادرم گفت _با ا

  یوخدا حافظ  یباهمه روبوس ا،یدلم چشم. بعد با دن زیو_دورت بگردم، عز   دمشیبوس

کردم که   ی_اگه کاروکرد   ی عذر خواه ییجورا  هی  مایآروم از مامان وش ای. باز دنمیکرد

_سفر   بود گفت  ستادهیدم در وا  ثمیم  دشونی.  باز بوس دیفراموشش کن دی ناراحت شد
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  نویشاه  نی ا  دی ای. بدیدیرفت خب از بس همو بوس ستونی ف دپوستیری قندهار که نم

آشنا شده بودن وناراحت   ثمیهم با اخالق م  ایخونواده دن یحت گهی . ددیلوسش نکن

  مایخودش دم در منو محکم بغل کرد و_مراقب باش. ش ثمیم  یلاز حرفاش. و شدنینم

. یدر گوشم گفت _ممنونم که به حرفم گوش کرد   ایشد پس؟ پدر دن ی چ ،یو_اوف دیخند

اشو باز کرد ورفت تو آشپزخونه ومشغول شستن ودسته کردن   یروسر ایاونا رفتن ودن

ه همه نشون  ب یاساسخود   هیکنه. کمر همت بسته بود  یکار یظرفا شد. نزاسشت کس

کرد   یتو اتاق برخالف اون چندشب سردش، که باهام برخورد م میرفت ی بده. آخر شب وقت

موهامو با دستات، همون جور گرم    یخوا  یاومد وسرشو گذاشت رو  بازوم وگفت _نم

سمتت دستمو پس   ومدمی تو هر بار م ای. _دنمیچند شب که با هم سرد ؟ی نوازش کن

بود. سرشو آورد روبه   یبوسه زدنتم زور ی. حتدمیفهم  یم حرکاتترو از  یوسرد   یزد یم

  نی وپر احساستر نی ترخواد امشب گرم  یو_دلم م دیام رو بوس یشونیصورتم وپ  یرو

. بعد با تمامه وجودش خودشو تو آغوش من انداخت وبا اون  میشب رو داشته باش

رو داشت بهم   دشخو یگرم ایصورتم جادوم کرد. شب گذشت وباز دن  یچشاش روبه رو 

کردم همه   یبخرم. سع گهید ی کی ومد یتن که خوشم ن رهنیبود نه پ ی . زندگکردی ثابت م

  م،ی. فرداش کارامونو کرد بودم که بشه دوارمیبسپارم وکاش وام یروبه چاله فراموش زیچ

خورد   یحس دلشوره که داشت وجودمو م  هیچرا  یوچمودونا آماده ول  میصبحونه خورد
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.... به هر حال  رهیم ش،یخوب پ ومدی به نظر م ایکه داشت و  زیکرد؟! همه چ یولم نم

وباالخره نوبت سوار   میمرتبط با پرواز رو انجام داد  ی. کارا میشد یوراه   میآژانس گرفت

  مای . هواپمیسفر مشترک وخوش رو شروع کن هیتا   میشدن بود ودوش به دوش هم رفت

اش رو از سرش باز کرد وبا   ی گه روسریچند نفر د نیع دمیگذشت د یکه پرواز کرد وکم

ومن اون   م یستین نتو مملکت خودمو  گهی _االن که د ا؟یدن هیچه کار  نیتعجب گفتم _ا 

که   نتیاز د  ،یبودم. _از مملکتت دور شد یروسر یکه خارج از کشور رفتم ب یچند بار

بخاطر اسالم چه  هیترک ن ی ومخصوصا هم گهید یکشورا  یاز آدما  یلی. خیدور نشد

. _باز شروع  شهیدانشگاه م  ای باعث اخراجشون از کار  یکشن. حت  یکه نم ییبتها یصم

تر بود. نخواستم   ن یاش رو شل سر کرد که همون سر نکرده بود سنگ ینکن باشه. روسر

که   دیرسی م جهی نت نیبه ا د ی بشه خودش با الیخ یکردم ب یدوباره جنگمون بشه. سع

آوردن وشروع   هیکه گذشت تغذ یبزاره. کم مهه  دیراحت تو د یلیخ دی نبا اشو ی بایز 

. مینیرو با هم بب یدنید یخواد جاها  یدلم م نیرف زدن. _شاهبه خوردن وبعد ح میکرد

. باز  میخونواده هامون بخر یدر نظر گرفتم برا یکاباره، استامبول، پاساژاو......چقدر سوغات

سفر   نی نزار. بزار ا یزگارسرشو گذاشت رو شونه ام و_دوستت دارم اما، باهام سر ناسا

  یمنم دوستت دارم، عاشقت شدم که االن کنارم وونهی برامون بجا بزاره. _د یخاطره خوش

.  ستیرو در آوردن ن  ایمذهب ی فکر کردن وبه قول شما ادا یمیاز قد  زنمیم  یواگه حرف
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  از رنگ مو، از   یا  گهیمرد د  ستی . قرار ناتیبا همه قشنگ یخواد مال خودم باش یدلم م

. کم کم هیواسه چند ثان   یرو صورتت لذت ببره حت شی عطر تنت، از لباس بدن نمات وآرا

دم بارونه( . تو فکر   هی) دم  ابر و هینداره   یکه ثبات روح دمیرس یم جهینت نیداشتم به ا 

قراربود رقم بخوره؟   یبار چه اتفاقات نی پا گذاشتم اونم واسه اول بیشهر غر هیرفتم که تو  

پر زرق وبرق که از دور   یی. جامیشد هینشست وما وارد خاک ترک یسالمت  هاون پرواز ب

برامون هتل رزرو کرده بود وبه   ایکشونه. مادر دن یرو سمت خودش م ایلیآوازه اش خ

صحبت کرد    یگذاشته بود ووقت یا  هیآهنگ ترک هی. راننده  میسمت هتل روونه شد

. سر صحبت رو  بیتو شهر غر  نهموط  هیبود  یحس خوب  یلی. خهی رونی ا  میمتوجه شد

تو سطح شهر  را یمواظب دزدا وزورگ د ی_بله. _با  ه؟یترک دی ایکه م هی بار نیباز کرد و_اول

 .دیباش

 

 صدو هشتادو دو  پارت

همه    ایرانی با معرفت بود. ا یل ی. خمیبهش خبر بد میداشت یشماره داد تا هر جا کار بعد

استخر مانند  هی  ک،یهتل مجهز وش هیبه  میدی جا مرامشون زبون زد خاص وعامه. رس

حجاب با شلوارک وتاپ ودامن کوتاه.   یب یهتل بود، زن ومردا  یرون یب یبزرگ تو فضا 
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همه   نجایا  نیزد به پهلوم که_بب ایو کنده بودن. دن ز یچ ههوا هم اونقدر گرم نبود که هم

باشم.  دهیوپوش یبا روسر ا یمثه خاله خان باج  دیگردن. اونوقت من با  یم  یچجور

 چیوپاک گشتن ه  پیکنه. خوش ت رییتغ دی آدم اصلش نبا ،ی_خانم خاله خان باج

داد به نشونه  ونتک ی. سرستین نا یا  دنیکه به  پوش یپی با هم نداره. خوش ت یمنافات

  شدیمدوباره حالش، داشت عوض   دینگفتم. تا اونجا رو د  یزیچ  گهیاعتراض. منم د

  لی حساب کنم. مستخدم هتل بعد تحو  شدیبود که اصال رو قول وقراراش نم نمیهم یبرا 

تشکر    یگرفتن اتاقمون چمدونا رو تا دم در اتاقمون آورد بهش انعام دادم واونم کل

پر   خچالی  ون،ی زی تلو ،یآنچنان یبهداشت سی . تخت، کمد، سروبود  یکردچه اتاق مجهز

 بود  سی ناهار وشامم سلف سرو

  کمیتو هم  ای ب میتخت _آخيش، خسته شد  یرو دیدراز کش ایو دن م یرو گذاشت چمدونا

. بعد در کردن   یگ  ی_راست م ادیام در ب یخستگ رمیدوش بگ هیدراز بکش. _نه، برم  

  ایگفت ب  ای. دنمیخنک خورد   وهیآبم هیو  میدیپوش یهر دو لباس راحت ،یخستگ یاساس

داره که اکثر آدما دوست دارن  یکشور چ ن یا نمی. _باشه، ببمی تو شهر بچرخ کمی

 دنیآواز شن یگن، صدا  یم شهیداره؟ هم یچه علت محکم ستشیشدن تور  ان؟جمع یب

رو مخم بود مخصوصا که لباس   دنشیگن. طرز لباس پوش یاز دور خوشه. واقعا راست م
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که   رونیکوتاه، شلوار تنگ وچسبون مچ پاهاش ب  یمخصوص سفرشو آورده بود. مانتو

کفش، اسپرت ست مانتو وشلوار که نه قشنگ   هیفرش بشوره.   رهیکرد داره م یفکر م مآد

که  یانداختم با موقع یکن بود، نم ن یشال انداخت رو سرش  بار سنگ هیشلوارک بود. 

روبه روم   واری سرم اونهمه التماس واسه خوب گشتنو به د  رینداشت. خ یرده بود فرقسر ک 

کرد. اون   ر ییتغ  غیج یبه رژصورت غیکرد از رژ قرمز ج تی رعا  ثالکه م شمی. آرا ایکردم، نه دن

  رتمیتلخ بشه. به غ یخواستم سفر به کاممون همون اول کار یبود. نم تشی رعا تینها

براش مهم نبود، روش خام   زیچ  چیپروا شده بود وسرخود، ه یب ی لیبرخورد. خ یلیخ

کرد باهاش ست   یتازه اصرار م کردیخامم م یبهانه ا هیگرفته بود هر بار به  ادی کردنمم 

  یکردم تا ست. فقط گشتنش نبود، گوش یچت م شتریمن باهاش ورفتار ش ب یکنم ول

واب نداد. شصتم خبردار شد باز فتنه خانمه. من ج  یزنگ خورد وجلو  یاش باز چند بار

 ایداره. دن یاد یز  جانیگفتن اونجا شور وه یم  میمستقر شده بود ا یآنتال میما رفته بود

  ی ها یدن یود  ری گفت _پر از حس آرامشه. از ازم  یدوست داشت وم یلیرو خ سیمارمار 

استامبول   اد یبا پدر ومادرش ز   ایکرد. دن یم  فیبرام تعر ادشی ز  دیاش ومراکز خر یخیتار

  یقیموس   ،یآب یهااش ورد زبونش بود. پارک  یگردشگر ی رفته بود وهمش جاذبه ها

  یکه مختص ثروتمندابود. با خودم م یلوکس وسواحل اختصاص  یزنده شبونه، هتال 

  میکرد یکه م یزیناپره هیو می رفت یخونه خاله م  هیما کجا ومال اونا کجا.   یگفتم سفرا
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مامان   ف ی. کمیکرد یم یحال هیوعموم   لی فام یگرفت با بچه ها  یاستخر م  طی بلبابام 

 بشه که برن. یبود تا وقت میبه شاه عبدالعظ زیوعز 

 

 صدو هشتادو سه پارت

. میهفته همش در حال گشتن بود  هیوتو اون   میرفت  یم یمکان گردشگر هیهرروز به   ما

از موقع ورودمون، هر روز   می برامون رقم خورد وهر روز با تهران تماس داشت یچه اتفاقات

خانم دسته    اینگران بودن تا دن ا یمخصوصا خونواده دن میکرد  یاز احوالمون با خبرشون م

. خوش وخوش  یالیچند روزخودمو رها کردم از بند هر فکر وخ یا آب نده. بر ید یگل جد

که خودشو به   یوآدم دن یخودمو زدم به ند اشی رکشحال با وجود تمامه تفره رفتنا وس 

کنم. از خدا خواستم خودش بهش بفهمونه. از لحظه   داریتونستم ب یخواب زده رو نم

پراز   یذوق داشت. ساحل یاز شهر ب  رنیبچه ها که م نیع ایدن س،ی ورودمون به مار مار

شمال  اش حس  ی. نوار ساحلمیرفت یوراه م  میآرامش وما دست تو دست هم بود

. شهیخزر نم  ایتو دن ییای در چیوطن خود آدم وه  ییجا چیه یخودمونو داشت ول 

کوه   ا ی بعدتر از شهر آنتال لومتر یداشت. صدو پونزده ک یادی ز  یکم وگردشگرا  تشیجمع

ورفتن   یرون قیقا  ،ی. موج سواربایآب وهواشون مثه هم بود تقر ا،یها در شهر آال ن یروم
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روبه روم بهم تو رودخونه با اون آب   ای. دنمیبه رودخونه رو تو برنامه سفر مون گنجوند

دوستت دارم. _منم دوستت   ، یمن یکرد و_خوشحالم تو مرد زندگ یخوب نگاه م یوهوا  

اول ازدواجمون وتو اون جور فضاها   یروزا  نی ع میزدیعاشقانه م  یدارم. با هم، حرفا

کنن. غذا هم که چند بار دونر   یعرو عشق به سمت هم روونه مهمه خوب وعاشقانه ش

  یبرام خوش رقص یهر جا که داشت خوش یوواقعا خوش خوراک بود. ول  میکباب خورد 

  یانگار دووم  ایمن و دن ی. عمر خوشدیکش  یکرد وانجا سرک م یکرد، غم حسادت م یم

. اونجا با اون همه  دادیوبدم نشون م دادیام داشت رخ نشون م یواوج بدبخت   نداشت

تر از از همه بهتر وآرامش بخش کش،یش دیشلوغ وپاساژا ومراکز خر  یابونا یوخ یخوش

  خی با تار سهی ابدا قابل مقا   یاش بود ول یخیتار  یوجاذبه ها   یمیقد ی نظر من مسجدها 

به اون  واسه بد گشتن کنار ساحل   ایبعض ومتاسفانه شتریخودمون نبود. ب رانیوتمدن ا 

  ایو دن میآبشن مزخرف استفاده نکرد  نی. ما از ا اشیدنیرن وراحت خوردن نوش یکشور م

.  ستی ترانه که بد ن  میهم بر  گهید یجا  هی می اومد نجایکرد _حاال که تا ا یاصرار یکل

. سر اون موضوع خانم ستنیمن سازگار ن اتی اونجا با روح یآدما   یول  ستی_نه، بد ن

همه جا رو    بایسفرمون بود وتقر  یدبه سرکه شد ترش،ترش. گذشت وآخرا  هی نیع

  شهیشلوغ ومثه هم یابونا یتو خ میقدم زد میبر اساس وقتمون. قبل رفتن باز رفت میگشت

داد وصد ها   ی . اشدمیم  دواری داشتم ام یبه زندگ شیخوشحال در کنار هم ومنم کم وب
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خاک کردن دلم وحسم   یگودال بزرگ کنده بود برا  هی  ایبودم که دن شستهبار تاسف، چه ن

انجام   دامونویخر گهید میتا نرفت  ایگفت _ب ایودن  مید یپاساژ بزرگ رس هینسبت بهش.به 

 رو.  نجاهایا  یشناس یم شتریتو ب می. _باشه بر هیعال یلیخ دشیمراکز خر  نجای. امیبد

از شدت   شدمیکه داغ کردم وداشتم ذوب م دمید  یزیچ هیهمون تواون پاساژ   کدفعهی

مونه(   یوواقعا )ماه پشت ابر پنهون نم  یواقع یصحنه بدو مفتضح به معنا  هی. یناراحت

 درسته.

رو   یکه، عشقشو، زنشو، کس ه یوقت  شهیلرزه وکمرش خم م  یمرد شونه هاش م هی  یوقت

مغازه   هی  نی تریو  یرو بسازن، رو  ندهیوقرار بوده آ اش کرده  یخودش، تو زندگ ک یکه شر

  یوحت یدست لباس خواب که تور هیام معروف بود، عکس زنشو با    یلیبرند لباس که خ

  شیوفر کرده وآرا  شونیپر  یبود. خودشم موها  علوم...... م ریبدنش از ز  یقشنگو نما 

گرفتم که با لبخند عکس   شیآت  شتریب نیگذشته تو عکس داشت واز ا  غیفوق العاده از ج

سوال دور    یهارو گرفته بود؟؟!! عالمت  یعکس جهنم نیا  تی با رضا یعنیگرفته بود. 

بود  اوردهین فی تشرکرد وهنوز  یم  دیتو مغازه روبه رو داشت خر  ای. دندیچرخ یسرم م

گفتن _چخ گوزل  یلهجه خودشون م  اومد همزمان با ما هم دونفر، جوون ترک با  یوقت

خواد.......حرف  یچه اون خانم تو عکس باحاله ودلشون م نکهیاز بدنو ا یو...... ه
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برگشت، هاج وواج ومبهوت داشت به   ایتوسرم. دن ختیقشنگ ر  یرتیغ ی. خاک بزدنیم

پر از حس نفرت   ییکرد وبا چشا   یاش واون جوونا نگاه م یسر برمنو اون عکس خاک 

بهم  یکیشدم وچند نفر سوامون کردن و  قهیوبا اون دونفر دست به   ایکردم به دن ینگاه

  عی برات. سر شهیدردسر م ادیب سی واگه پل  بیدعوا راه ننداز تو مملکت غر نجا یگفت _ا 

. دستشو از مچ محکم گرفتم  دیلرز   یم دیب نیالل شده بودو ع ایاونجا رو ترک کردم ودن

  یشرف پست، دروغ گو، راحت به باد داد یو_ب   رونی ب دمشیتو دستم واز پاساژ کش

دستت رو بشه نه؟  یجور نی ا  یکرد  یخودت ومنو خونواده هامونو؟؟ فکرشم نم تیثیح

  دم؟یپرس یوبا داد ازش م  دمشی کش یم ؟ یموجود فاسد روبه روم شد  نیکجا تو ا  ،ی_ک

  یفکر م یما رو، تو سطح نهی بیمرد نم م،یکن یخانما شو لباس اجرا م  ی رافقط ب بود نیا

. تف،  رونی ام ب  یندازمت از زندگ یآشغال م هی  نیتموم شد ع گهیودرکم کن..... د  یکن

 . ایتف بهت دن

 

 صدو هشتادو چهار پارت

  یزدن تنها، کاف گرمی ج شیخنک شدن آت ینزنمش. برا  تی نگه داشتم تا تو جمع خودمو

کوه   هی بهش نداشتم. مثه   یاحساس  چیه گهیام افتاده بود ود دهی نبود. اون از دل ود
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  یشعله تو چشام، ذوب شد وعشقم مرد. تو دلم وتو زندگ یشد جلومو از شدت داغ یخی

 هیگفت، غر زدم که چ یم ی زی وچ شد یرد م یک  روه   دنید  یکه مارو م یام. سر جماعت

  یواقع یزندگ نی . استیدر کار ن یشینما  دیمردم جالب براتون؟ به کاراتون برس ی_بدبخت

 منه بخت برگشته است. 

که محل اقامتمون بود. اون راه   ای فاصله بود تا آنتال لومتریک یاچهارصد خورده   بایتقر 

. گذشت ودر سکوت،  رانی با حرص وخون دلم گذشت  ودوست داشتم برگردم ا یکوفت

 .  میسوخته  من باهم برگشت  گریحرص، خون دل وج 

تو صورتشو پرتش کردم   دمی محکم کوب  میدیتو اتاقمون وتا رس میبود رفت یهر بدبخت به

تخت شاهد بغل کردن تو    نیکه به تو داشتم،ا یعشق پاک  فیح  ف،یتخت. _ح یرو

که، عاشقتم ودوستت دارم؟ چه   یرو بهم تا صبح دروغ گفت ییقت خودمه. چه شباوحما

اون   ؟ی داد بیچقدر همه رو فر  ؟یمن یدگکه خوشحالم مرد زن یکرد  یرو باز  ییروزا

جز فکر شهرت کثافت اون راه   یدیپوشی رو م یاون لباس گناه جهنم  یکه داشت یوقت

داد   ؟ یاصال فکر کرد  ی کرد یعالقه کور کورانه م هیخرج   یبه آبرو وشرفت که داشت یلعنت

من    ومد؟ی چشم ورو، به پدر خودت ومادر خودت رحمت ن ی_ب  دمیگفتم. پرس یوم  زدمیم

خوان سربلند کنن؟؟  فقط ما که ازشهرت وعکس تو   یننگ م نیبه درک اونا چطور با ا
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  ییعکس واون برند کثافت تو چه کشورها نی ا  ستیمعلوم ن م،یکثافت خبر دار نشد 

شمام که اهل گشت وسفرن. خاک بر سرت، خاک دو عالم   یال یپخش شده باشه؟ فام

طناب پاره   نی تونه ا ینم یواسطه ا   چیه گهیکنم، د  یتحملت نم گه یبرسرت آشغال. د 

  ی. _جواب بده، به خدا مختیر  یوفقط اشک م دی لرز   یشده رو گره بزنه. الل بود وم

 گهی د یخوام بدونم چه کارا   یم ؟ی فساد کجا اتفاق افتاد وچطور نی ا  یکشمت اگه نگ

که  ینطورگم او  ی. با ترس ولرز گفت _به خدا مخبرمی که منه احمق ازش ب یام کرد   یا

ومن   ی دیماله کش یزد  ی. هر بار هر گند گهی. _خفه شو، بسه دستی ن یکن یتو فکر م

حداقل خودمو زدم به   ایاومده    شیخرم هربار خرت شدم وباور کردم که سو تفاهم پ

  یومتاسفانه نفهم تر از اون  یرد کردم تا خودت بفهم یبلیس ریز  یچپ. ه  یکوچه عل

اون بندگان خدا   هیمنو بق  لیتحو  یخوا  یرو م یف یاراج  هچ نباری. ایکه متوجه بش  یبود

  دمیکش ادیبه اندازه تمامه عمرم تو اون ساعت غر زدم وفر  اونقدر توپم پر بود که  ؟یبد

. قرار نبود، به خدا یهر چه قدر داد بزن یگفت _بزار حرفمو بزنم، حق دار هیسرش. با گر

خانما تو همون   یفروش  ریلباس ز  یپخش بشه. قرارما برا  ییعکسا جا نیقرار نبود ا 

تو کله اشونه.  یچ  ایتهران بود. به جان پدر ومادرم قسم روحمم خبر نداشت اون عوض

  ی خودت رو زد ای یدون ی. نمیکرده ا  ل یسرت تو تحص  ری_بسه بابا، چرت وپرت نگو، خ

  وناش  افهی ق زنهیکه داد م ییبه قول اونجور آدما  شهیدوره زمونه نم نی تو ا ؟یبه خنگ
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رو ندارن حساب کرد؟! بعدشم تو غلط   یآروم کس یزندگ دنیچشم د یتبرده پول و ح

کم  یواز نظر مال  ی. مگه شوهر نداشتریتو کار مدل شدن واسه لباس ز  یرفت ی کرد

  یفرق داره. هر زن یکه کرد  یبا کار  یکه تو اسمشو عالقه گذاشت یزیچ  نیپس ا  ؟یداشت

.  دهی بگه از کجا خر برهیلذت م  ریاون لباس ز  دنیش که داره از پو یممکن به شوهرش وقت

 .نهیبب یشوهر کس یباشه. واتفاق رای عکست رو جلد لباس ز  ن یهم دمیشا

 

 صدو هشتادو پنج پارت

  ی......... همه وهمه به خاطر دوستیبندوبار یپروا شدن، ب یب ،یپنهون کار ب،یفر دروغ،

کنم دروغ بوده واونم  یفکر مکه  شتمیهمون فتنه است. سفر ک ا یبا امثال اون پگاه  

. از اتاق  زدینم  کیوج  ختیر یچه خبر بوده. اشک م  ادی زود گندش در م ،یاحتماال به زود 

 . وردمی سرش م  یبد یموندم بال  ی. اگه م شدمیوداشتم خفه م  رونیزدم ب

.  رونیبستم گفتم _از جات تکون نخور تا برگردم. از هتل زدم ب یداشتم در اتاقو م یوقت

  نیدونستم ا یونم  زدمیخون وشکسته چرخ م یمرده متحرک. با دل  هی  نیداغون وع

کرده   و ی س یمکیبدتر اشم بوده وخبر نداشتم. شماره پگاه رو قا نی از ا  د یشا ایعکسا  

حرف مادرش افتادم   ادی سا. پار  انیبودم سر جر  شکوک م ایکه به دن ی بودم. همون موقع
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تماس داشتم از اتاق هتل   ایبا دن شیگفت _هر بار تو ک یشد که م خی وموبه تنم س

بچه اش   ریدل ودماغ نداره. نخ یستیگفت، بچه ام چون تو ن ی. بهم مزدی باهام حرف م

موقع رفتن به فرودگاه نزاشت   یگرفته. حت یبود که از اتاق تماس م اشیواسه گند کار 

 نرفتن. شیطور. شک کردم که اصال ک   نیباهاش بره وبرگشتم هم یکس

ارتش شدن و روبه روم بودن. با هزار   هیوشکام    رفتنیتو ذهنم رژه م یافکار منف همه

_من، من   دی به سرم زد وبا پگاه تماس گرفتم. _سالم، بفرما یفکر  هیجور فکرو کلنجار  

ودعا   م یگفتم که متوجه نشه ما با هم مشکل دار یجان. اون جور  ایهمسر دن نمیشاه

  یدست شیهمه رو. خدا روشکر پ چوننیباشه تا بپ زدهبهش زنگ ن ایکردم دن یدعا م

  ایوبا دن ومد ی شما ازمن خوشتون نم د؟آخهی! شماره منو از کجا دارد؟ی کرده بودم. _شما

مشکل داشتم واون گفته   البته قبال ا،یدن یخانم؟ من با کارا  هیچه حرف نی_ ا   میکات کرد

! _بماند، من اشتباه راجع  ا؟؟ی. _دندجان بهم شما تونو دا ایبا شما هنوز رابطه داره ودن

برام   دیکه با هم رفت یکردم. از سفر یقانعم کرداشتباه م یکل ایکردم و دن یبه شما فکر م

کرد که باهم   فی رو برام تعر زی خوشحالم بهتون خوش گذشته. همه چ  یلیکرد وخ فی تعر

گذره.   یخوش م یلیخ یسفر وجاتون خال می. االنم با هم اومد دیکرد  کار یو چ دیکجاهارفت

بهم بافتم تا   مونیکرده. اونقدر آسمون رس فی رو برام تعر  زیهمه چ ایباورش شد دن
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بارم من. _چقدر خوب که اونقدر باهم   هی زدنی اونا گولمون م شهی. همدمی مال رهیسرشو ش

رو آخه  هیسفرمون به ترک  یکرده حت فی رو براتون تعر  زیکه همه چ د یخوب شد

 ایکامال خوشحالم که دن گهی. _االن دشیک میر یگفت م یالک فهمن،ن هیقراربودشما وبق

کردم   یفکر م لی اوا  دیشده. راستش، شا ریمدل لباس ز   هیداره که تو ترک تیاونقدر جذاب

  نی هم دنیبود منتظر شن یخرجا پولش که خوبه. چون آدم پست نی با ا  یول هیرتیغ یب

هر کلمه از اون حرفا چه خنجر   هدون یحرفا بود تا قفل دهن لجنش باز بشه. خدا م

  یهم م ایخبر خوب که به دن هیواتفاقا   دیتو قلبم بود. _حاال، از خودما شد یدردناک 

  امیبراش پ ایتو دن گهیگم، از چند شرکت د یم  دیانی که شما در جرخواستم بدم. االن 

  یگفت اول فکر نم یکنه. _چه خوب، چه خوب. خودشم م غیاومده که بره ولباس تبل

هم جا خورد.   ایوخود دن  دمیامروز د  شویکیمغازه ها و  نی تریکردم پخش بشه عکسا رو و 

رو که   زیکرده. همه چ یشرفتیخواستم بعد بفهمه چه پ یدونست م  یاصال نم ای_آره، دن

دونست تو چه   یپس اون دوست ابلهت نم یگفتم _آشغال عوض دمیزبونش کش ریاز ز 

وهمه   دیچرخ یدور سرم م ایخورده وقطع کرد. دن  سترو د دیافتاده؟فهم  یکثافت بزرگتر

  ریفر اومدن سمتم وز ونا نداشتم بلند بشم چند ن نی زم ی. افتادم رو دمید یرو تار م زیچ

  هیکه نزاشتم وتشکر کردم.   مارستانیبغلمو گرفتن بعد بهم آب دادن وخواستن ببرنم ب

کردم. تو    یم  هیگر اهمی زانوهام گذاشتم وبه بخت س یآوردم وسرمو رو رو  ریگوشه دنچ گ
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چه  نی بود؟ ا  یچه بخت شوم نیا  ا ی_خدا  دمیپرسیکردم وم یدلم با خدا درد دل م

بگم، از کدوم   یچ هیدروغ؟ به بق نهمهیکردم؟ چرا ا میتقس مویزندگ یا کب  ه؟یامتحان

کرده؟   یکنم دختر نفهمش چ  فیبه پدرش، به اون مرد بزرگ تعر  یکاراش بگم؟ چطور 

رو   یچ کارهیگذاشته بودم وگرنه   ونیبا خونواده اش مشکالتمون رو در م لخوب بود الاق 

گرفتم به  میسبک بشم. تصم کمیکردم تا   هیکردم وگر  هیکردم وگر   هیگر  کردم؟یثابت م

  یقرمز و ورم کرده همون جا رو  یبا چشا ایخودم مسلط بشم بعد برگشتم هتل. دن

  ؟یبکن یخوا  یکار م یخدا بگو چ وتور ن،ی. _شاهختیر یکاناپه نشسته بود واشک م

 یم ندار از  یپنهون زیچ  چیه یعنی. من که گفتم خبر نداشتم. _شمیم  وونهی دارم د

 ی راستشو بگه ول گهی منتظر بودم الاقل د  ؟ی ونداشت

 

 صدو هشتادوشش پارت

شد. با حرص وبرافروخته تر از قبل گفتم _شما،  شتریوب شتر یخورم. نفرتم ب ی_نه، قسم م

کپ کرد وبدتر   د؟یداشت فی تشر  هیبا فتنه خانم ترک شی ک یکه به جا د ی به من دروغ نگفت

تونست حاشا کنه.  ینم گهید  ؟ی دیموضوع رو فهم  نی! از کجا ا ؟یکرد  بمی_تعق  دیلرز  یم

 یاعتماد ب  یگم. _متاسفم برا  یرو درست ندونم اصال نم یزیچ هیدونست که اگه   یم
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. یومادر بچه ام نشد  یگوش نداد هیحد خودم بهت وازت ممنونم که به حرف منو بق

وپاچ لنگ وپاچه ات    ختیخواد وتو همون برو به ر یم  اقتی مادر شدن ل ،ینداشت اقتیل

  یدیشن دم؟یکجا فهم ز ا یدون  ی. میزنی قشنگ گند م  یآخرو عاقبتتو چطور نمیبرس. بب

با اون پگاه ابله   د؟ینکرد  نجاشویپاش تو چاله است؟فکر ا هی شهیگن آدم زرنگ هم یم

با   گهینه؟ بله، به پگاه گفتم ووانمود کردم به خاطر پولش د دیبخور یدست هی دیکه شا

صفت وبه خاطر پول    طانی ندارم. اونم چون ش  یمشکل  اتیبهتر بگم، کثافتکار  ای ات کار

همه کسشو رو بفروشه، خوشش اومد وباور کرد بعد بهم گفت، چه  حاضر  یحت

. گهیدروغ د هی نمیخواست بهت خبر بده. ا  یوم  یدار گهید یاز کشورا   ییشنهادهایپ

خوره؟   یبهم نم ییدروغگو  نهمهیحالت از خودت به خاطر ا د؟یباهم کات کرد  یگفته بود

رو   زیگفتم همه چ  یراستشو م گه. _ا یگفت یلحظه آخر بهم خودت راستشو م  یکاش حت

  ییزا ی. چستیمن قابل بخشش ن دیاز د  یکه تو کرد   ی_نه، ابدا کار  ؟یکرد  یفراموش م

. پس ننیب  ی شهر دارن م نیحاال مردم ا دمید یتو رختخواب در کنار تو م دی رو که من با

  گفتمکه  نوی. ا نمیبیتازه نم  یها  وهی تو سبد م ده یگند  بیس  هینگه داشتن  یبرا  یلیدل

خودش با مادرش تماس گرفتم واون که   یرو سرش. جلو  ختمیجوش ر سطل آب  هیانگار  

ام خونه است   یجان عزت نیشد _شاه یخبر نداشت، مشغول حال واحوال پرس انی از جر

  کر؟یاسپ یرو  دیازتون خواهش کنم تلفن خونه رو بزار  شهیروبدم؟ _چقدر خوب، م یگوش
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اون مرد   یلرزه تو صدا   یکردم وصدا فی به مو تعر مو  انوی_باشه مادر. با بغض همه جر 

  هیوبا دست اشاره دادم که خاک برسرت. مادرشم با گر   ایورو کردم به دن ومدی نوا م یب

تورو خدا _متاسفم کاش خبر   ن،یحرف دروغه شاه  نی_تو رو خدا بگو ا گفت    یم دیشد

 حرفا کمتر بود.   نیبه خدا عذاب گفتنش از ا  دادمیرو م یمرگ کس

کنم تا حاالشم   یزندگ یزن نی همچ هیتونم با   ینم  گهی من د  یگفتم _شرمنده ول هیگر  با

  یول ونتونم یمادر وپدر خودم وتا آخر عمر مد   نی کردم. دوستتون دارم ع یصبور یکل

واسشون درست کرده بود  ایکه دن یی آبرو یها از ب  چارهی. بهیعمر زندگ  کیحساب  

  هی  یدونستم االن از عزادار یکه کردم، م وقطعمن حقو بهم دادن  شیپ شونیوشرمندگ

  یم  ؟ید یات رس  یکوفت یبدتر اون خونه وحال صاحبانش _خوب شد؟ به آرزوها زیعز

جفتمون.  یبا دلم وبا زندگ یکرد  ت؟بدیسر زندگ ینیبش بیزن نج هی نیع  یمرد

تونم   یام کنم نم  یاگه سع  گهید ا یرو؟ دن یتورو خدا ترکم نکن ببخش. _چ ن،ی_شاه

حس دوست داشتن بهت ندارم.   ی وذره ا یتو قلبم ندار ییجا چی ه  گهیببخشمت. د

  یاز دروغ صبح م  یشبم با کوه هی دیاونشب زجر آور که با  یموعد رفتنمون شد وفردا 

  هایآغوش مادرم که سر دلتنگ ی برا کی بچه کوچ هی مثه  د یکش یکردم تموم شد. دلم پر م

.همون قبل از سفر، شب دمیود  دمیکش یشونه اش بزارم وحق حق کنم که چ ی مو رو
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کردم تا کار دستم نده.  میرو قا  یزیت زی و درو قفل کردم قبلشم هر چ رون ین زدم بازاتاقمو 

روشن   ایتو دل در  ینور هیماه که   یونور پاچ  ایدر ییرفتم وحس تنها  یکنار ساحل راه م

ام شد چون    ید حسو ایمن حواسم بهت هست، به در  یستیکرد که بهش بگه تنها ن یم

گفتم   ای تنهاترم. تا دم صبح درد دالمو تو دلم با در زاللم، یکردم از اون آب یمن حس م

فسخ اون   یبرا می. بعد برگشتم تا آماده بششدی گم م ای در یواشک چشمام تو پهنا

درست کرده بود. خراب شد، خونه عشقم خراب شد. تازه   وونهیکه اون د  ینکبتبار یزندگ

 ی وخراب ییبعد جدا د یبا گوشت وپوستم که چه کش دمیفهم  ی مرو  دیحال مهش

 کردم عمق فاجعه رو. ی. از قبل لمس مشیزندگ

 

 صدو هشتادو هفت  پارت

 یوببرنش ومنم برم خونه پدر انیکامل اطالع دادم تا ب دنمونویخونواده اش موعد رس به

باشم. موعد ترک اون کشور شد.   کی شر گهی نفساش د یام. اصال دوست نداشتم تو هوا

برام ساخت. دم رفتن شد وازاون   ایکه دن یغمبار یروزا  نیخوشش وآخر  یباهمه روزا 

  میبه سنگ خورد. راه افتاد  رش، یت یبخورم ول حرفاشوکه باز گول   دنیاصرار وازمن نشن

بود که موقع   یمن همون راننده ا یاز بدشانس میکه سوار شد  نیسمت فرودگاه. ماش 
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سفر خوش    ،یگفت _چه حسن تصادف دیبود. تا ما رو د یرونیرفتن سوارمون کرد وا 

عروس   د؟ی ندارمثه اومدن؟ جسارتا انگار دل ودماغ   دیستیگذشت؟ _ممنون. _ چرا شاد ن

  یآدم عروس دوماد. حرف شهیهم   یبه کامشون باشه واول زندگ ایاالن دن  دیودوماد که با 

با هم. راننده متوجه شد با هم به   میکلمه حرف نزد  کی نزدم تا اونم ادامه نده وتو راهم 

  یبرا  ن یغمگ یا  هیآهنگ ترک هی  نباری. ا دینپرس یزی چ گهیود  میبرخورد یمشکل اساس

ودارم   ستین نی پاهام رو زم  کردم یکه حس، م ی نیسنگ  یما گذاشت. هوا  یحال وهوا

ودماغ ولباش باد کرده بود وقرمز شداز   ختیری مدام اشک م ایاز درد قلبم. دن  رمیمیم

به  میبود  ما یکه با هم سوار هواپ یتوام بود. اون چند ساعت هیکه با گر یشدت حرص

زودتر بچرخه تا   یساعت لعنت یها  هاندازه چند قرن گذشت ودوست داشتم اون عقرب

نا  یبرگشتن یداشتم ول دی . اممید یرس یک مید ی. بر عکس رفتن که نفهممیزودتر برگرد

وصل   ی مایجهنم تنگ وتار. س هی. تو جهنم بودم، میتن شد هی ومن عضو    ید یام

 ت، افکار مزخرف.......و پاره کردن. حساد ،یعقل یبا ب یکی   یکیرو   مونیزندگ

تموم شده، بدنم از  امیدونستم شکستم، بدم شکستم وهمه خوش  یسوختم وم یم

  مون یمثه، چقدر مگه از زندگ یسوخت. افکار  یوجونم م  یکه بپا کرده بود تو زندگ یشیآت

  یچهره واقع شد؟یتا خانم دستش رو م  شدیاونقدر خراب م زیهمه چ دیگذشته بود؟ با 
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کرد. اون راه در   ی ن موضوع داشت خفه ام میبکشم وهم ادی شد فر  یبود؟ نم نیا ایدن

فرودگاه. هر   مید یتموم شد ورس رون یپرتش کردم ب گهیقلبم د ونهیکه از آش یکنار کس

ها. مادر وپدرش تو فرودگاه    افهیوق  ختایبهمون با اون ر زدیزل م دید یکس، ما رو م

 داغون شدن.  دنیها د  افهینام تا ما رو با اون ق منتظرمون بودن واو 

  یجوابمو دادن. پدرش بنده خدا م نی وسر پا ی دادم واونا هم با شرمندگ یسرد   سالم

ومرسده خانمم   نهی سرم جلوت پا  امتی ق امیوتا ق دمیکامال حقو بهت م ن،یو_شاه  دیلرز 

  یراه د،یتونم بگم وبا خجالت پرس   یکه م یزیتنها چ یگفت، شرمندگ  یطور م نیهم

سر مرسده خانم داد زد  یعزت  یبار آقا نی اول یبرا  د؟یر یبگ میبعد تصم شهینمونده؟ نم

بدتر خفت نده.   نیجوونو آزار نده. خودمونم ازا  نیا  نی از ا  شتریب نقدر یا  گه،یو_بسه د 

  ایبا دنبسه من  ،یگفت _عزت تی نداشت وبس. مرسده خانم با عصبان اقتیدختر ل نیا

بوده. _مادر   خبری وگفت، روحشم از پخش شدن عکسا ب  هیتماس گرفتم همون جا تو ترک

رو تحمل کنم. بهتون که ماجرا رو   ایهمه دروغ ور   نیتونم ا  ینم گهید  یجان شرمنده ول

اجازه همسر، طفره رفتن   یب  ری عکس با لباس ز  ، یمکیسفر قا  ،یکردم وپنهون کار فی تعر

تو خونه وخونه   گهید  یول د یفرصت دادم. ببخش یلی......... خیبا پگاه لعنت یاز دوست

  نیکرد وبه مرسده خانم گفت _هم ایبا نفرت به دن ینگاه یعزت ینداره. آقا  ییجا مقلب
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  ی.اون وقتینیبیاشو م جهینت  یکردن. حاال دار یمادر یبرا  یکم گذاشت ؟ی خواست یرو م

وفالن مزون بود که    کاپی وفکر وذکرت فالن م یبود التیاز اون فام وردنیکه به فکر کم ن

نزد وچمدونشو دادم   یاونم حرف  گهی. دیکرد   یم یداربچه  کممی کاش   ،یفتیعقب ن

جلوشون نگه   یلیشد وخودمو خ ری واونجارو ترک کردم. اشک از چشام وقت ترکشون سراز 

سوخت. با   ی دلم به حالش نم گه ی د یکرد ول یم هی هم از حال رفت ازبس گر  ایداشتم. دن

راه افتادم   دم،کر یکه خرج اون زندگ یاز عشق  مونیزار چمدون به دست وپش یحال

 دربست گرفتم ورفتم.  ن یماش  هی عی ام. سر  یسمت خونه پدر

 

 صدو هشتادو هشت  پارت

  خبریتا اون لحظه ب زیخونواده خودم که از همه چ  یکردم برا   یفکر م  نیراه خونه به ا  تو

خواست تا   یکنج خلوت م هیکنم. دلم   فیبودن چطور ماجرا رو با اون حال زارم تعر

وببارن براش. ساکت تمامه مدت  انیاز خجالت قلب شکسته ام در ب یچشام حساب

که سست بود وانگشت لرزونم    ییچسبونده بودم تا برسم. با پاها نیماش   شهیسرمو به ش

  د؟یگفت _سالم دورت بگردم، برگشت  یبا خوشحال دی زنگ خونه رو زدم. مامان تا منو د

. رفتم داخل وخودمو انداختم  میکو؟ ما قرار بود قبل برگشت خبرشون کن ایدن خبر؟یچه ب
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  رونی. _چته مادر؟! بابا از بزدم ی کردم وزجه م یم  هیمادر، عشق خالص. گر  ه،یتو بغل هان

  کرد ی . داشت نگامون مدینپرس یزی چ دیحالمو که د  یاومد واونم تعجب کرد از اومدنم ول

شونه   یبچه وبابا زد رو  نیبهش کرد که چشه ا ی گاهن هیاز حالم. مامان   خوردیوغصه م

  دنبراش. آروم، آروم بهم آب قنددا  اریآب قند گالب ب وانی ل هیبرو  هیام وگفت _هان

  یو_نم دم یکش یکن. آه فی برامون تعر  یخوردم. بابا گفت _پسرم، هروقت آرومتر شد

  نی سرم اومده ا به یبگم که باورتون بشه چ یبگم؟ چجور یدونم از کجا شروع کنم وچ

کنم آخه.   ی. _بگو، دردت به جونم دارم سکته ممیحفظ زندگ یچند وقت ودم نزدم برا 

شما که    ؟ی گ یم یچ یفهم ی! م؟ی گ یم ی. _چدهیمن به ته خط رس ی_مامان زندگ

کرده وبا   لیتحص ،یخوب، خوشگل، مهربون، دوست داشتن ایدن دمادر،یندار  یمشکل

متاسفانه   یدونم ول یرو م نا یهمه حسن؟ _بله، همه ا نیبا ا  هیخانواده. مشکلتون چ

رو   یگشاد هچه کال  دمیکرد نفهم یکه برام باز  یی. با نقشامونیزندگ  ینبود برا  یکاف نایا

گه ما   یکه داره م دهید یزیچ  هیخودش البد   مینکن  تشی اذ هیسرم شده. بابا گفت _هان

بگم. از اول بچه   انویکرد تا اصل جر  یم  ی. بابا داشت با من همراهمی خور  یبدرد هم نم

. بگو بابا، دیفهم یرو م زیروش اونقدر قشنگ همه چ نی جور بود با هم نیهم هم یگ

خونواده خود   یحت  ست،یساخته ن  یاز کس یکار چی. _پدر من هبگو یاگه دوست دار

  فی رو براشون تعر زیولرزه جونم همه چ  اشیدن. با همه تلخحق رو کامال به من دا ایدن
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وبابا دستاشو   ختیر  یخواستن بفهمن ومنم بگم. مادرم اشک م یکردم. اول تا آخر م 

. _بله، استیشنوم راجع به دنی که م ییزا یچ  نیا  شهیمحکم گرفت تو سرش و_باورم نم

فرصت دادم پدر بنده  یلیچند وقت. بهش، خ ن یا  دمیکش یمن چ  دینیمتاسفانه. بب

اون کار   یرو فدا  زیبرگرده وهمه چ یبه زندگ ایخداش ومادرشم با من همراه شدن تا دن

که کاسه خون    یینگاه کردم به بابا با چشا هینشد که نشد.  یمزخرفش نکنه ول  یودوستا 

  هی  ی. وقتم یکن ینم یتو زندگ ی خودته بابا وما به جا ی. اومد سمتم وبغلم کرد _زندگودب

فاتحه اون   دیبا  گهی نداره د ییتو خونه قلبم، عشقم جا  گهی و م یاز همه چ  برهیمرد م

  نشونیماب  یاعتماد گهیباز از سر گرفته هم بشه د نایا  یاگر زندگ ه،یرو خوند. هان یزندگ

 . ستین

اش به اندازه   یزیما آبرو ر   یبرا ه،ی_هان  م؟یرفته رو برگردون یآبرو   یبگم؟ چطور ی_چ

تونن سر بلند   یچه کرده نم ا یدن چهیبپ لشون ی. اگه تو فامستیخودش ن چارهیخونواده ب

  تی که تورو از اول حما  ایپدر دن یهایبه خاطر نون ونمک وخوب دی ایکنن. مامان گفت _ب 

جور   یبهونه ا  هی.  دیشیجدا م دیچرا دار مینگ یی داشت،جا  ستتدو ای ر یکرد وواقعا ب

اونا بره.   یاز چشم همه بهتر تا آبرو   ی. اگر تو بد بشکمونینزد لی فام  یبرا یحت میکن یم

که االن هم به فکر   ییشما رو نداشت. شما اقت یل  ایکه دن فیتکون دادم و_ح یسر
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  یمن قبول نم  یخارج از کشور ول هخواد بر  یم ای دن می. قرار شد بگدی خونواده اش هست

بستن   یدوتا مورد برا  نیومن عاشق بچه ام. هم  میکنم واصال دوست نداره بچه دار بش

گذشت ومرسده خانم با مامان تماس گرفت _ببخش،   یبود. چند ساعت یکاف هیدهن بق

  رمیبگ تی اصرار داشت ازتون حالل  یکل یجان دخترم در حق پسرت جفا کرد. عزت هیهان

تو   ییجا هیوقت،  هی میتون  ی. نممیزی سرمون بر به یخاک  هی یز یآبرو ر  نیبا ا  عدوب

  ی. _دشمنتون شرمنده وما کمیسربلند کن  میدیهم رو د ییخودمون وشمااگه جا لی فام

به راه درست برگرده وشما رو عذاب نده. در  ایدن دوارم ی. اممیرو حالل کن یکه کس میباش

پا در  یبرا  ییوجا  نیشاه یحرفا  دنیبعد شن البته  میدیرس جهی نت نیضمن ما به ا 

به  م یبشه، خواست ی زندگ نیکه باعث برگشت ا می بگ یزی نزاشت چ نمینبود وشاه یونیم

دار شدن  به بچه  یلیکنن وتما یاصرار داشته برن خارج از کشور زندگ ایدن میهمه بگ

دختر شما   یآبرو  ،مشکلشون بوده. من خودمم دختر دارم  نینداشته تا همه باور کنن وا 

رو   یعروسم بوده. گوش ایو دن  مینون ونمک همو خورد  یخودمه. باالخره ما مدت  یآبرو 

تا به   دیکنم مجابش کن یاز مادرم گرفتم وبا حفظ ادب گفتم _مرسده خانم، خواهش م

دادگاه   یخواد تو کش مکش راهروها  ی. اصال دلم نممیاز هم جدا بش  یصورت توافق

وبا بغض گفت _باشه پسرم، هر    ختیر یتموم بشه بهتر. اشک م زودتر ی. هر چمیوفتیب

مادر وپدرش   چاره یتشکر کرد که به فکر آبروشون بوده. ب ی. از مامانم کلیطور که تو بخوا
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  ی. رو کردم به مامان و_خدا رو شکر بچه ا دنید ی نم مونیندگوصل ز   یبرا  ییجا  گهید

 در کار نبود.

 

 صدو هشتاد و نه پارت

. کنهی ما رو پاک نم یزندگ یپاک کن چینوشته بود ه مون یجان، تو کارت عروس مامان

  یواقبال م  یرو گردن زندگ زی فاصله داشت. همش همه چ تی همش شعر بود وتا واقع

  یآروم وب مونو یمحکم زندگ سمونیر  ایمن، حداقل خود دن یه برا ک ن ی. غافل از ا میانداز 

رو تا   بیس  هی نم،یدلم، شاه زی. _عز دمیاحمق نفهم هومن دیتموم بر  یصدابا مارمولک باز 

وبا هر   هیجور  نیهم هم ی. زندگنیزم وفتهی خوره ب یهوا هزار تا چرخ م یبنداز 

  ن یبا ا یا ی کنار ب دی. محکم باش وبا یخبری که تو ازش ب  وفتهی چرخشش هزار تا اتفاق م

دم مغازه تو پاساژ   فراون دون ادی م ادمی  یترکه وقت یتلخ. _سرم داره از درد م تی واقع

که نه همزبونمون بودن ونه تو کشور خودم   ییزنم،  اونم کسا  ا،یراجع به دن ی چه حرفا

  یرو دی مردم. مامان دستشو کش یشه. کاش در جا م یم  خیو به تنم سم  زدنیبودن م

بخواب اصال خورد وخوراک    کمیدونم پسرم خدا به دلت طاقت بده. برو و  یسرم و_م

  رهی. رفتم رو تختم وبه سقف خارهی داره از پا درت م شتریام که ب یخواب  ی. بیهم ندار
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از جلو چشام    ایام از روز اول تا لحظه آخر با دن یشدم وتمامه لحظات تلخ وخوش زندگ 

  ی. اشک مشدیبار چندم رد شد وهر بار انگار بار اولم بود که خاطرات برام مرور م یبرا 

از زور  یبودم. جور ختهیسوخت ازبس تو غم مرگ دلم اشک ر یچشام م گهیود  ختمیر

شدم   داریب یووقت  دمیشدم. خواب هوش یرد که انگار بخوابم ب  یحال یسوزش چشم وب

دارم.   دی دل ضعفه شد دمیقار وقور شکمم فهم  ی شب شده. از صدا   ازدهی ساعت   دمید

. هنمبزارم د یزیچ  هیتا  نی کنه. از پله ها اومدم پا  یحرصم که ضعف رو صد چندان م

کنه. داشت با تمامه   یم ه یگر   یها یداره سر سجاده اش ها  ییرای مامان تو پذ  دمید

  نیوسرمو تو دامنش گذاشتم ع  کی کرد. رفتم نزد  یوجود وعشق مادرانه اش برام دعا م

  ای. _بلند شو، مرد، پسرکم دندمی بوس یپناه رو پاهاش آروم گرفتم دستاشو م یب یبچه ها 

کار   ی دی ل به خدا ونااماحتمال شکست هست وتوک  یتو هر کار ده یکه به آخر نرس

داد با اون دل پاکش برام دعا کردو _پاشو مادر، برو غذاتو بخور برات   می. دلدارطانهیش

کنم. به   دارتیب ومدیدلم ن  یکم کردم گرم بمونه. خواب بود  رشوینگه داشتم و رو گاز ز 

در، سر هر وعده غذا. ما میخور  یسنگ م میانگار دار مینیبی حالت م  نیخدا تو رو تو ا 

فرشته  هی  نیخورده ع نی زم یچه بد، چه دارا وچه ندار حت ،یکه چه خوب باش یکس

هر قاشق با  یغذا رو خوردم ول ی. از سر گرسنه گشهیومرحم زخمات م  رهیگی دستتو م

اومد جلو درمون وخواست   ا یرفت. اونشب گذشت وفردا صبحش پدر دن یبغض فرو م
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گرفت   شی بود. دلم آت ریوسرش ز  ومد ی مامان تعارف کرد تو ن  یوهر چ رون یباهاش برم ب

داشت   ی نداشتم وحاضر بودم تا آخر عمر هر کار یبراش. باهاش رفتم با اون که مشکل

باهاش برخورد کردم با احترام وادب. _سالم باباجانم،   شهیهم نیرو براش، انجام بدم. ع

مجبور بودم حاال برو    یشما بکشونم ول هخودمو تا خون یدونستم از شرم چطور ینم

من اگر   ی وحرفمو بزنم  _چشم، پدر جان شما برا  میبزن یگشت هی می حاضر شو باهم بر 

تا   ایطور. دن نی خونواده هم هم یوبرا  دیبا قبل ندار  یفرق چیه شدی هم م  نیبدتر از ا 

جلو   ادیب تخواس  یوحت میکن یون ی ت تا ما پا در مخواس  یکرد وم یم  یتاب یخود صبح ب

نداره. مجابشون   یا  دهیفا  گهیرابطه د نیاز نظر منم ا  یول  وفتهیخونواده ات به پات ب

  یکردم ونم ینم یصبور نقدریتو بودم ا  ی. اگه منم جادیجدا بش یکردم تا از هم توافق 

 ارزه. یبه مفتم نم یگذشتم. اعتماد که نباشه زندگ

 

 صدو نود  پارت

  دمی چون تو رواز دست م یداماد خوب نکهیا  یناراحتم برا یلی جان خ نیشاه اما،

 .نهیب یرو نم یرنگ خوش ایوقت دن چ یه گهی ومطمئن هستم که بعد از تو د
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  دی، من رو شرمنده نکنبخواه وبگو مارو ببخشن. _آقاجون تیخونواده ات هم باز حالل از 

. اشک تو چشاش حلقه زد  د یبه ما نداشت یکار چ یوگذشت ه یتورو خدا. شما جز خوب

من حکم پدرمو    ی_تا آخر عمر شما برا  یکن یو_ممنون پسرم که هنوز منو آقاجون صدا م

قرار   هی. _به هر حال رهیباز پابگ ینزاشته که اون زندگ رام ب  یوشرمنده، به خدا راه دیدار

اش گرفت. بغلش کردم و_فداتون بشم، تورو   ه یوهر چه زودتر....... وگر  میزاریمحضر م

نه  ایگفت _دن هیکشم. با گر   یعذاب م نمیب یوضع م   نی. شما رو با ا دی خدا عذابم ند

. ادیمن نم  یتو خونه پهلو  اصال واز شرمش   خوادیازت نم یا  گهید ز ی چ چیونه ه  هیمهر

  نشید ریخوام ز  یونم  دمیم ست ین یبه مادرش گفته. _حق وحقوقش رو که مشکل نارویا

حرفت   نی. _اصال وابدا از ا دمی رو پس م دیرو که پاگشا بهم داد یلیباشم. در ضمن اتومب

  گاران یکارو انجام بد   نیواگر ا میر یگ یپس نم میرو که داد ییما کادو  ومد،یخوشم ن

شما ها ردوبدل شده مال خودتون، اونا   نیکه ماب ییها  هی. هد یصدها ناسزا به ما داد

. در مورد  رهی نگ یزی خواهش کرده چ ایدن ه،یمال روزگار خوش بودن بس. اما در مورد مهر 

  دی رو خراب کردم ونبا نیشاه یطور. به مادرش گفته، من زندگ نیهم هم   گهید یزا یچ

  دیشا یطور  ن یکنم ا یحقمو بده من قبول نم  دیهم بگه با هدگا تاوان بده. تازه اگه دا

بگو   ای. بابا جان، مرسده مدام با دنفتهیتو دردسر ن نیاز ا   شتریب گهی سبک بشم ود کمی

  یا  دهیفا  چیدونم االن ه یم  یکنه که تورو از دست داده. ول یمگو داره وسرزنشش م
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به   میکم گذاشت وما هم مقصر تردخ نیا  تینداره نوش دارو بعد مرگ سهراب. تو ترب 

آدماش   نیشهروماب نیخواد تو ا  یودلم نم  میری کشور م نی از ا گه یسهم خودمون. د 

. رفتمم در خونه اون  میرینم یز ی که الاقل با آبرور می . ممنون خونواده شما هم هستمیباش

به   یپخش شده، حت ییم اگه نگه اون عکسا چه جاها کرد  دشیپگاه نمک به حروم وتهد

.  شویدست قانون. هم خودشو وهم برادر مفنگ دمشیخودم ودخترم م ییآبرو  یب متیق

.  ادیقانون وسط ن یالتماس کرد که پا  یبوده وکل  هیاونم از ترس قسم خورد که فقط ترک

  ره،یکه داده، بره وپس بگ ییاون عکسا رو به همون جاها   عتریازش خواستم هر چه سر 

 ان ی از اول در جر کاشی .اشهیوبراش گرون تموم م نهیبیجمعشون کنه وگرنه بد م

ما تو گذشت نا بجا    ی. کوتاهمیکرد  یافتضاحشون برخورد م یوقاطع با کارا  میزاشتیم

صبر   دیبا  یکرد وفکر   یدیبود که د یموردت تو اون چند بار یوببخشش ب جا یوصبر ب

ده روزگار  یگرم وسرد د هیبا   دیجور مسائل رو با  ن یتا درست بشه. نه بابا جان، ا یکن

  یما همگ  یمقصر نبوده ول  ایخوام بگم دن ی. نم یگرفت یوراه حل م  یکرد  یمطرح م

  یجا ه ی  دیرو نداشت. شا  یخال دونی. اونم اصال جنبه ممیدادی م  دونیبهش م دینبا

 .شه یبا تو نم یزندگ ی وقت به خوب چیرو شروع کنه البته ه ی زندگ هی ایدن گه،ید
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 ک ی صدو نودو پارت

ومن سرم خم    شدینم ینطوریبرم. کاش ا دیشهر رو ندارم وبا نیا ی حوصله آدما  گهید

.  رهی. باباجان آبرو اگر بره انگار جونت ذره، ذره از تنت داره مشدیتک دخترم نم   یکارا

واون مرد   میکرد  ی. باهم خداحافظتیزندگ شهیواز غصه تموم م ی شیخرد وله م ،یول

خورد ازم دور شد. قرار ما   یتمومه وجودشو م وداشتکه تو گلوش بود  یبا بغض ف یشر

برام رقم خورده بود،  یازم داشت. چه روز گار ایکه دن یطلب چیمحضر بود. البته، بدون ه

نه با دوستام روبه   زدم،یحرف م  ینه باکس رفتم،یحوصله نداشتم. نه شرکت م  چیاصال ه

وز از  من شده بودن. چند ر غم نیهم خونه نش  چارهیب یو........ مامان وبابا   شدمیروم

خونه    طی وگفته بود، شرا  ان یمامان ازشون خواست که ن یعنینبود.  یخبر نامیا  مایش

  یم هیبابا گر  یمادرم که برا  یها  هیگر  ی حوصله داشته باشه. صدا یکه کس   ستین یجور

  هغم دار ی چطور نیبب لی از درد تو قلبم منصور، بچه شاد وشنگول فام مرمی کردو _دارم م

بود براش رقم خورد. کاش، کاش از همون اول با   یچه بخت نی. ا رهیاز سر وکولش باال م 

همو بعد اگه با اون بود هر دوشون بدبخت   میشناختی کرد. هم م  یازدواج م دیمهش

تاوان    میدار  دیدونم افتاده تو سرم که شا  یبود. نم نیعاشق شاه  د،یشدن. مهش ینم

بچه االن   نیا  ه؟یهان یزن ی م یدار هیچه حرف  نی. _ا مید یدل شکسته اونو پس م
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بر   دیمهش  یبده. زندگ شی مدام دلدار   یالک  یفکرا نیکنه. عوض ا  ی خودش داره دق م

بچه دلش با ازدواج نبود وپسر   نیخراب شد. اون موقع ا  نایداداشم ا یسر ندونم کار

عذابشو   زایچ  نی ا  ررسه. نگو، نزا یم  یزندگ لیتشک یبرا  یاز دختر به بلوغ فکر رتریبچه د

که   یکس ه یخواست.   یهمدم م  هیداشتم. دلم  ی عذاب وجدان درون  یصدچندان کنه. ول

سنگ صبورم بود؟ اون   شهیبهتر از خواهرم که هم یاز همه باهاش راحت باشم وک  شتریب

  ز،یتماس گرفتم و_عز مایتموم با ش   یحوصله گ یداغ بود. با ب یل یمن خ  یجهنم برا

.  میومدیداداش دسته گلم غم بخوره. به خاطر حالت ن نمیفدات بشم کور بشم نب یاداشد

در حقت کرد که نگو. بار   ایکه دن یاز کار یواونقدر عصب رهیتو خونه راه م ثمیبه خدا م

خونه  وار ی پنجه هاش رو د  ی از حرص که جا دی کوب  واری به د یچنان مشت دیاول که شن

غصه منو   یاش کل  ی. با اون وضع بارداریبگ یبه ک  یمونده. بگو، حرف بزن به من نگ

وچه   دم ید یچ  نکهیاز ا ا،یدن ی ای مهر یخورد وخجالت زده اش شدم. براش گفتم، از ب

. انویراست وموبه مو نگم جر ماینقره داغ شدم ونتونستم به ش یچطور دم،یشن یحرفا

  ایمن دن  او_به خد  ختیر یگفتم. اشک م  نایکه به مامان ا  ییزایتر از چ اتی با جزئ ،یحت

تو دهنت   زدمیبود خودم م تون ی باعث جدا یا گه ید  زیدوستش داشتم واگر چ یلیرو خ

)آب رفته به  زینداره وبه قول عز  ییتو دلت مرده وجا ،ی. ولیتا اون دختر رو طالق ند

  یاز عمدنکرد  یکار یچی_ه  دم؟یرو دارم پس م یتاوان چ ما،یگرده(. _ش یباز نم یجو
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 یکنه وتو ذات درست وپاک  یخوبشو امتحان م ی. خدا بنده ها یتاوان بد   یکه بخوا

چند روز خونه ما    ایاز حکمت خدا. پاشو ب ر یدونه. درس، درس بگ یوخدا خودش م یدار

خونه مامان   امی. منم مارهیحال درت م  نیمونه واز ا   یداداشت م نیباش. اون ع  ثمیبا م

.  امیگفتم نم یحوصله ندارم وه ،آخه مای. دق نده به خودت واون بندگان خدا. _شنایا

  ندهیگذشته گند بزن به آ یاونم اعصابش خورد شدو  _باشه، پس بمون ودق کن وتو عزا 

ات   یریفاصله گ یبا حبس خودت تو اتاق ودق کردنت حت یکن یات. بعدشم اگه فکر م

ببر. قطع کرد، با   نیبرو خودت رو از ب شمیپس من مزاحمت نم شه،یحل م  یزی از آدما چ

غمه   یبرا  بارهیم ش یاز جونش داره آت دمیبعد فهم کمی  یبود؟ ول مای ش نی گفتم ا خودم

جاها   یلوسم نکرد. بعض  ی. رک گفت، تلخ بود ولامیبرادرش وخواست تا من به خودم ب

. مایش قی دعوا شدم از طر یواون روز من حساب   ادیبه خودش نم یتا طرف رو دعوا نکن 

دم در تا منو ببره. به مامانم گفته بود اگه  فرستاد زنگم نزد تا غروبش آژانس  گهید

اسمشم  گهی بچه تو شکمم د نیوگرنه به جان هم  چیسوارشد واومد که ه  نیشاه

 . ارمینم

 

 صدونودو دو  پارت
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خواست باهام قهر کنه. تو   یدلم نمو  ستهی بخوره پاش، وام یاگر قسم مایدونستم ش یم

ام رو تو    یعمق فاجعه زندگ دم یخودمو که د نهیساک چند دست لباس گذاشتم وتو آ  هی

. نه حموم  دمیکه اون چند وقت روسرم ظاهر شد از حرص رو د دم ی سپ یچند تار مو 

لباس تنم کردم. مامان گفت _برو    دست ه یفقط  یکینه لباس ش یرفتم ونه عطر

خونمون. تو هم   ادیگم ب یم  مای. االن به شثمهیم ادی که از پس تو برم ی مادر،تنها کس

  یدوش، م هی. فقط کاش  د ی ایوراحت تر باهم کنار م دیقی چند روز برو اونجا، دو تا رف

قبلت   یدگ دار. به خاطر پوچ بودن زن نده یوآ یهنوز جوون  ؟یکن یم ی نطوری. چرا ا یگرفت

تا    دیفرصت بد کمیبکنم. بهم   دیبا  کاریفهم چ یعمرتو پوچ نکن. _مادر من اصال نم هیبق

خراب شده وبا   یجور نیکه ا یدونست زندگ یکنم. مامان خودش م  دایخودمو دوباره پ

سوال رفته   ریز  بی غرورم وشرفم تو کشور غر  یشده، حت یحس وحال وروان من باز 

. به هر حال  نهیدوست نداشت آب شدنمو بب یسخت ول یلیفراموش کردنش سخته، خ

  دمی دیرو نم ی چی. توراه انگار هنایاومد خونه مامان ا  مایوش قمیشف قیرف ش،ی من رفتم پ

  زارهی حال ندارم م  نهیبب یوقت  ثممیاتاق وم  هیاونجا تو  رمیبرام مهم نبود. گفتم، م یزیوچ

معرفت.   ی خان ب نیو_به به شاه جلودراومد دمی باطل. تا رس الیخ ی زه یلتنها باشم. و

. آخ خونه  میببر  یاستفاده اساس هیچند روز  نیداخل از ا  میبر  ایب ایکاکا. ب یخوش اومد 

درست کردم برات از  یچه شام  نیبب نیبش ن،یتو _بش میچه الزمه. رفت  ییوقتا هیزن  یب
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. _دستت  شباها  یخورد  یانگشتاتم م ییتو دوران دانشجو  یومد یکه م  ییهمون غذاها

کاکا  نه، نه  نیآورد و_بب وه ی. آبمیخور یغذا م یول   ست،ی درد نکنه اشتها ندارم. _مهم ن

ام. پس مثه بچه   یشیر یچه س یدون یوخودتم م ثمم ینه اتم، نه آقات نه خواهرت.  م

  مامی. _به شمیباهم قرار بر ییجا  هیتو حلقت. بعد  ختمیرو بزن تا نر  وهی بمآ زادیآدم

حال منه که دارم،   ،مهمیدار ی تو چه حال ستیروندارم. _مهم ن یکس  ای  یزیگفتم حال چ

تنها باشم  یمدال واداها   نیوپاچش کنم. در ضمن از ا  ختیخوام برات ر  یدارم م ادمیز 

  ی نکرده کس  ییاست؟ خدا  افهیوق  ختیچه وضعه ر  ن ی. امیندار ریوخودم باشم وفکرم درگ

خواهرت ومن؟   ای شدن  یالل طور زبونممرده؟ لنجت تو آب غرق شده؟ پدر ومادر ت 

خواد زنده    یخراب شده ودلم نم میگفت. _نه، نه نه اما زندگ یم یبغضشم گرفته بود ول

اگه به  م یرختا دار  یطناب برا ای  یشاهرگتو بزن ارم ی ب غی، خب کاکا تبمونم. _نه وزهر مار 

همه   نی ا  گهید سهقطار؟ ب   ری خودم حولت بدم ز  میبهتر بر یچ هی  ای  ارم؟ی ب ادیکارت م

  یپاک م یمکی وقا  ختمیر  یام تو. اشک م  یکی ان یآدم با هم جور در نم

خوام با   یم  یچیه وونه؟ی د یکن یم  کاریکردم.اومدسمتمو به زور لباسامو در آورد _چ

حموم.    رمی کورو زوععععع. م نسونیکنه به راب یم دا یداره پ یبیکه چه شباهت عج قمیرف

ترسن برد   یکه از حموم م ییکشمت تا دم دوش. به زور منو مثه بچه ها یم  ای  یا یم  ای

 ینم گهید یداد ی طور ادامه م نی گم هم یرد _کاکا، محموم وسرو صورتمم اصالح ک
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خنده ام گرفت   اریاخت ی. بیکارخونه پشم احداث کن یتونست یشرکت م یخواست بر 

ونخندونم.   ثمیباشه._بسه م بینص یدستان هنرمند من ب ریز  یکس شهیو_ها، مگه م

تو سر تو   زنمی اون وقت تو بزن توسر من، منم م  زارمیم  نیآهنگ غمگ هی_باشه االن 

پز رو بزن   ثمیم  یغذا  میتنت کن بر زی لباس تم ا ی ب ا،ینه؟ب ای  یزیچ شهی درست م مینیبب

برخورد کرد که   یافتاده بود. جور ی. انگار نه انگار اتفاقرهی م ادتی تو رگ همه غمات  

تو سر    زدم یم  یگفت، هر چ ی. راست مشدیاز غصه هام  کم م داشتخودمم کم کم 

اون چند روز که غصه خوردم وفقط خودم   نی. درست عشدیدرست نم یزیخودم که چ

گفت، سخت   یم ثمیسخته وم  یهر کس  یروزا برا نیاول ی . ولمیوخونواده ام داغون شد

هم   مای بود وش کردهپر فالفل درست  سید هی. یا ی کشش نده چون از پا در م ی بود ول

تو   هیروح  یدادم برا  صیتشخ نیگفت _ بب ثمیمرغ وبرنج پخته بود. م قبل رفتن برامون

  اری. االن با سس مخصوص وخدهیمن حکم آرام بخشو داره ومرغ وبرنج حال نم  یفالفال

از گلوم   یچند روز غذا درست وحساب ثمی. _ممیری بگ یچه جشن شکم نیشور وگوجه بب

نوشابه روش که   یبطر هیفرو کنم تو حلقت و ن یاالن همچ ست،ینرفته. _مهم ن نی پا

_نه، حرصت در اومد؟ خوبه هدفم    د؟یجد یگ یم  یرو که ه ستیمهم ن نی . _ایکن فیک

  هیخودم. کل کل کن. شامو آورد و  یکاکا  ن،یشاه  یشیم یتازه دار  نیبود. آفر  نیهم

خورد   یا م چنان با اشته  ،ی. واذابود وبه اندازه شش نفر بود غ دهیبسته نون باگتم خر 
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 یشده. نخور یچ یلعنت  ی. _بخور، بخور وایبخور یکرد  یکرد که هوس م یم  فیوتعر 

  ادی. _ز امی ب ای یخور یکه نون پاره شد و_م   یتمومه ها. دوتا ساندوچ پر کرد، جور

نکنه تا صبح از  میزنی. بخور پشت بندش عرق نعنا مهی_کاکا، تازه دست گرم ست؟ین

  ؟یدار یکارت بر نم نیو_دست از ا   دمیها خبر دار بشن. خند هینفخش همسا  یصدا 

. به  ثمی م  گهیوترقه است _بسه د ری ت نیگم گاز نخود ع ی_نه جان تو بخور. دروغ که نم

 . میخورد  یو زور  ختیر ینوشابه بزرگم ه هیاندازه اون چند روز فالفل به خوردم داد و

 

 صدو نود وسه  پارت

معده ورودمون در آرامش باشن. بعد   کمیآورد و_بزن تا شام باالفاصله عرق نعنا  بعد

کنم. خودت که    تی تا راهنما  یبندازم تا قشنگ برام حرف بزن ارمیشام گفت برم جامونو ب

دونم سخته.   یو_م  دمیکش  یبگم؟ آه یودانشگاه بودم. _چ لی عقل کل فام یدون یم

  یم  ثمی. _ممیبخور وهیوم   مینیبب میدانلود کردم بزار لمیچند تا ف ای ب الی خ یاصال ب

خواست القل   یدرمونشم دارم. دلم نم دمیکه درد رو م می . _نه بابا، من از اونامایترک

شده بودم که تا سرمو گذاشتم رو   ن یرو مرور کنم. اونقدر سنگ ایاونشب، گذشته خودمو دن

ده  ش هوشی. بمیدیکرد وخواب  موشخوابم آروم چراغ رو خا  دید ثممی . مدمیبالشت خواب
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 داریب ثم یم  یزنگ گوش یبود با صدا  ازده ی . صبح که نه، ساعت می از بس خورد  میبود

  شبیبشر نزاشت د نیخواب آلود گفت _ا ثممیبود ونگرانمون شده بود. م مای. شمیشد

دروغ   ما،ی . بالشتو پرت کردم سمتش وبلند گفتم _شمید ی. اونقدر حرف زد نخوابمیبخواب

رو بده   یگفت گوش  مامی. شمی شد  نیفالفل به خوردمون داد سنگ شبیگه اونقدر د  یم

آره   ی_تا حاال که به حول وقوه اله  ثم؟یاز دست م یزنده ا  ؟یبهتر ،یبهم. _سالم داداش

رو گرفت و_به به  یگوش ثم یبهتر؟ م کمیدم. _خدا رو شکر حالت انگار  یقول نم یول

. عادت داشت  دیو_خوش باش دیخند مای. شارشهمتخصص تمام وقت کن  هی ؟ی شک دار

  گهیچرت د هیگفت _پاشو، پرو نشو قشنگ تا من   ثمی. اون که قطع کرد مثمیم ی به کارا

رو روشن   یها کتر رتهی دم کردم. سر راه چون مس ییچا دیشا  اریبرو نون بخر وب زنمیم

نشون   ی جورزرنگه وبه خاطر من داره خودشو اون ثمیدونستم م یکن تا من پاشم. م 

  یرو م بایکارتون حسن کچل افتادم باز که مادرش س ادی. رونیکه برم از خونه ب  دهیم

اش برسه. رفتم   یبره وبه زندگ بیخواست به بهونه س ی. مرونیتا دم در تا بره ب دیچ

شده    دهیچ صبحونه  زیبرگشتم جاها جمع شده م یووقت دمیوبعد چند روز نون خر

شده   میون  ازدهی ساعت  گهی_دستت درد نکنه. _االن دو کرد  یواملت داشت درست م

  میبعد مهمون دار میواملتو بزن میگردش کن ایتا ناهار نمونده ب  گهی دو ساعت د یکیو

  ی مهمون انگار از غار دراومد  یگ یم نی . _مهمون؟! _همچمیشب شام درست کن یبرا 
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مهمونات که رفتن   رون،یمن شب برم ب شهیرو ندارم م یواقعا حال مهمون ثم،ی. _مرونیب

هستن حاال؟   ی. _کانی. اصال مهمونا برا خاطر تو دارن مای گ یم یچ ه یبابا،   یبرگردم؟ _ا 

  می مگه ما مسخره تو ،ی_پس چ  ؟ی شیناراحت م رونی شناسمشون؟ جان من برم ب یم

کنه وحوصله جرو بحث نداشتم    یم یقات داره  دم یکه برنامه هامون بهم بخوره ها؟ د 

تو اتاقا. _باشه، اگه حوصله ات تونست سر   رمیاگه حوصله ام سر رفت م ،یلگفتم باشه و 

. مشونیگند زدم به خونه اونقدر ظرف وآشغال در آوردم بشور   شبیبره. بخور از د

ان.  جز درمانتونه؟ _بله پسر ج ساتونمی از ک دنی کش یگاریجناب متخصص ب دا،ی_ببخش

باهامون   ادیواز خونه ز  میخورد  رو_ممنون جوون. صبحونه  یرو دار یلی_الحق که خ

دونستن   ی. نمشمیپ ثمیراحت بود که م الشونی گرفتن چون شش دنگ خ یتماس نم

فراموش کنم که  یمدت یکردم حداقل برا  یم یسع   یکنه. هر چ یازم م  یداره چه پوست

  ایگفتم  یگرفتم رو زانومو م یدستمو م دیشده، باز تو دلم غصه خونه کرده بود. با یچ

کردم حرف   یم  زیخان منفجر کرده بودو تم ثمیرو که م ی. همون طور که آشپزخونه ا یعل

که   یگفت )مرد  یکاربرد داشت. م یلیمن خ  یاون روزا  یاومد وبرا  ادم ی  اتمونیادب ریدب

ها کرد(. چه حرف    زهی بود که شروع به برداشتن سنگ ر یسبرداشت، ک ان ی کوه رو از م

کردم. با خودم گفتم حتما تو دفترچه خاطراتم   یبود وتا غروب بهش فکر م یپرمغز

  ید یووح  دیکردم مج یجور جمالت بودم. اونشب اصال فکرشم نم نی . عاشق اسمشیبنو
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مهمونا باشن اونم   دنیچرخ ینصفه روزم با رفقا نم  یبرا یحت ،یکه از بعد ازدواج مجرد 

کرد. _زخم  دهآما نشمیفالفل. دورچ سید هیسمبوسه درست کرد وباز  ثمیشام. م یبرا 

  ی. _نترس کاکا، تو که سوسول نبودیسرخ کردن ی ها پشت سر هم غذا  میری گ یمعده م

وره. خونه خ  یخواست اونو م یکنم هر ک یپخته رو داغ م مایرو که ش یبرنج ومرغ

خوان ازم   یم  ی. بر خالف تصورم که هدنیغذا آماده ومهمونا رس ین یر یش وه،یمرتب، م

برخورد کردن. خوب بود وگرنه باهر بار   ی وعاد دنی نپرس ی چیهشده؟ اتفاقا،  ی بپرسن چ

نپرسن. اگه   یزی خواسته اونا چ ثمیکه م دمی. بعدا فهمدمیکش یدادن عذاب م حیتوض

با هم   قیکردم. بعد مدتها سه تا رف یاون روزا کنارم نبود از غصه خودمو نابود م ثمیم

خونواده وخود   یتا آبرو  لینه فام  ونادونستن. نه ا  ی. البته اونا اصل ماجرا رو نممیبود

. اونا  ومدمیآشناها حفظ بشه. وگرنه خودمم از خجالت جلوشون در نم یالاقل جلو  ایدن

 دیومج ثمی. ممیدار نشدن وخارج رفتنه که به مشکل خوردبچه  یکردن برا   یفکر م

در   دمقاومت کر  شد یبه توان سه شد ومگه م ثمی کردن وتازه م یاونقدر شلوغ کار دیووح

  دمیاشون پرس ی. از کارو بچه وزندگرهی کردن که خنده ام بگ یم یمقابلشون. مدام کار 

خوبه.  قام ی رف یبرا زیچ خوبه. خوشحال بودم که همه یواونام گفتن_شکر خدا همه چ

 مونده. یار یمدار بدب  یام رو ی کردم زندگ  یفکر م
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 صدو نودو چهار پارت

با  ام یکردم تا بتونم کنار ب یط یالیخ یزدن به ب یوگاه ال یرو تو فکرو خ ی وقت چند

همون طالق   ،یول شهیتموم م یمحضرو همه چ  میر یروز م هیکردم  یمشکلم. فکر م

  یگواه ایو دن  میرفت یمشاوره م دی خودش سلسله مراتب داشت. با یهم برا  یتوافق

  یگذشت دلم م یم  شتریب ی . هر چدیکشطول   یخودش کم نمیوا   دادیم  یعدم باردار

 خواست تموم بشه اون دوران غم. 

مدرک الزم بود    یقاض یبرا   یول  ستی باردار ن می دونست یداد م شی آزما ایودن گذشت

خورده   مونیدفتر زندگ یبزرگ رو  یخط خوردگ هیبود.  دهیفا یوچند جلسه مشاوره هم ب

کردم   ی. تو اون چند وقت خودمو سرگرم مشدیپاکش، کرد، دلم رضا نم شدیبود که نم

خواستم از  یشرکت برام خاطره بود وم ونمشغول به کار شدم. همه ا   گهید یوجا 

تا آخر عمر   ثم،یدوست، آشنا روبه رو شدم وبه قول م ل،یم با فامخاطراتم دل بکنم. کم ک

سردر    یزهر مار کنم. اون روزا هی رو به خودم وبق یبشم وزندگ  ایتونستم تارک دن یکه نم

همه شوق شروع    اونکه با  یگذشت وروز فسخ قرار داد عشق وزندگ  ی وسردر گم یبونیگر

هم   ایوپدرو مادر دن  ومدنی ه خودم ناز خونواد  چکدومیشد. روز رفتن محضر ه میکرد
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زجر   یی جدا ی تو ماجرا شتر یشاهد باهامون فرستاد تا من ب یعزت یطور. آقا  نیهم

  یسوخت وتو نگاش غمو همون روزا حس م یتاب دخترشم م یدل ب ینکشم. داش برا

 یاون شکل  شدیباورم نم دمیرو که د ایبود وحق رو بهم داد. دن یکردم.  آدم با انصاف 

داد   یچشاش گود افتاده وساده. سالم سرد  ریحال، الغرتر از قبل، ز  یشده باشه. زرد، ب

با رفتارام رنجوندمت وقدرتو   یلیالتماس نکرد فقط گفت _منو ببخش. خ  گهیود

رو که به  ییها  برگهتا صدامون کنن واون  می ونشست دیکش یندونستم. بد کردم وآه

اونجا   یطناب بزرگ محکم دور گردنم بود وفضا  ه ی. انگار  مینرو امضا ک میدیدی خوابم نم

از هم   شهی هم  یبرا دیطالقمون انجام شد وبا  ییبرام خفقان آور بود. باالخره مراسم دوتا 

نبود. حلقه هامونو از دستامون در   نمونیماب یمشترک   زیچ چیه گهیود  میشدی جدا م

کابوس   هیهمه  نایجفتمون حلقه زد. بهش گفتم _کاش ا  یواشک تو چشا م یردآو

ورفت. رفت، دود شد وسوخت قول وقرارمون.   هیگر  ری. بلند زد ز تیترسناک بود نه واقع

شل گرفتم. خسته   ییجاها هیکردم چرا   یحماقتاش سوخت وخودمو شماتت م  یدلم برا 

سرم. اما    یرو دیباری ارون موانگار داشت ب رفتمیراه م ابونایروزگار تو خ ی از اون همه جفا

بارون حماقت خودم وخودش بود. من حماقت کردم وساکت موندم تا   ،ینه بارون معمول

  یزایچ یسر  هیرو به خاطر   ییزایامونو تباه کرد. چ  ندهیآ یدرست بشه واون با ندونم کار

ا  اون شهرعکسشو ب   توشد. اگه  ر یگذرا وپوچ از دست داد که تاوانش براش جبران ناپذ
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. سخت  می شدی وحداقل جدا نم  ومدمی کنار م دیقبلش شا  یبا کارا دم،ید یلباس خواب نم

زنت حرف بزنن اونم دوتا الت شهر غربت. با  کلیاز ه  یبود جلو چشات دوتا عوض

کرد وقرار شد   هیخواستم برم واستعفا بدم تصو ینم  گهیکه د  یپدرشم قبل محضر موقع

که انجام   یی پروژه ها یوپورسانتا  هیکه مونده بود رو از پول تصو  یبلغخونه، اون م یبده

  یهمون روزا  یانجام دادبعد عروس راتیی تغ ژهی و  یسر  هیخونه  یداده بودم کم کنه.برا 

سابقه   یبرا  یمن که کارنامه درخشان  یبرا دی برگه تا هیاول که پولش مونده بود. پدرش 

شهر بهت    نیتو ا  یجان، هر جا بر نیشاه_ فتدرست کرده بود وداددستم بهم گ  میکار

وصد    میکرد تتیکارن حما  نی مهندسم که کار کشته ا  یچون هم من، هم رفقا  دنیکار م

خواست   یو_ببخش، آقاجون دلم نم دمی. دستاشو اون روز بوسمیرو گفت  قتیالبته حق

  تون بازم منو مثه پسر  نمتونی. هر جا که ببمی حال از هم جدا بش  نیوقت تو ا  چیه

به بعد خوب رقم بخوره. خونه دار شدم، اما با خون   نیاز ا   تیزندگ دوارمی. _برو، امدینیبب

رفتم خونه خودم.  یوقت م ری که داشتم. خودمو غرق کار کردم وشبا د یدل وخاطرات

  ییوحواسش بهم بود وکل خونواده نگرانم بودن. خودم تنها وردیمامان مدام برام غذا م

برم   ییخواست جا  یفروش. دلم م یدادم واونجا رو گذاشتم برا ی م  حیترج شتریرو ب

 .ارمین ادی که تلخ بود رو به  ییواز اون فضا دور بشم وگذشته ها   نایمامان ا   کی نزد
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 صدو نود و پنج پارت

  نا یروز کارم زود تموم شد ورفتم خونه. از شانسم عمو ا هیو  زدمیبه خونه سر م شیوب کم

  یبه خاطر من خونمون بودن. با خودم گفتم _ا   ثمیوم مای. شنایر بزنن به باباا اومدن س 

که گذشت   ی رودرو شدن باهاشون نداشتم. خودمو زدم به خواب کم یشانس.رو  یبخشک

داداش اگه خواب   ن،یگفت _شاه مایدر اومد وش  یصدا تخت بودم  ی وهمون طور که رو 

روبند   ن؟ی پا ییای . _چرا نمستمی درو باز کن. درو باز کردم وگفتم _نه خواب ن یستین

. _آره، پرسهیاومده وحالتو م  دم یمهش ،یاومدن. حت  دنیتو زحمت کش  دنید  یبرا  ؟ی زد

گم   یشد ونم نم نیع نمیگه شاه  یخودش م  شیاالن پ گهیدونم د یبپرسه م دم یبا

کنم از ته دل منو  یفکر م شهیمه  یول ستین یخوشحال شده چون اونطور دختر

  دیندونسته دلشو شکستم. نگو، مهش ای به حق  ای . حاال  دمیودارم تاوان پس م دهینبخش

صداش کنه ونا خواسته   ادی مامان ازش خواسته بود ب  نی کرد که بره پا رید  مایچون ش

اشاره داد که  مایوش سیگوشه چشاش خ  دمی صدا کرد د کهرو   مای . شدیحرفامونو شن

 . یمتاسفم برات از بس چرت گفت
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خودم صداش، کردم   ی. ولارهی واونقدر بزرگوار بود که به رومون ن  میزده شد خجالت

  یدیدونم ناخواسته حرفامونو شن یباهات کار دارم. م نی تو اتاق بش  ایببخش ب دیومهش

  نی، نفربد نخواستم یکس ی وقت برا   چینداشتم. ببخش. _پسر عمو، ه یقصد بد یول

با جفتمونم بد   یگرفت ونشد که بشه. زندگ کلحس تو وجودم ش هی نکردم. اون موقعها 

  مای. شم یخورد امونویاز ندونم کار یتا کرد پس منم بگم تاوان پس دادم. ما چوب بعض

در اصل اومدم آرومت کنم    نجام،یکرد. ادامه داد _االنم که ا   ینشسته بود ونگامون م

حراف    یبه آدما ندختر بودم وجواب پس داد هیدوران رو گذروندم. تازه   نی وبگم منم ا

کردم وبه خدا دوست   یبرات تو مشکالتت دعا م شهیتر بود. همبرام به مراتب سخت 

.نگاه پر  ه یکنار بق نی هر دو رفتن پا مایاز هم بپاچه. بعد با ش تونی نداشتم اصال  زندگ

اومد دنبالم وگفت _خب   ثمی . مشیبغضش دلمو لرزوند. شرمنده شدم از اون همه خوب

. حاال بلند  دهیمهمو م یبه آقاشون خبرا  ریدهن لق نبودا! _نخ مای._شیزد که گند دمیشن

  یشما اومدن نه برا  ی. برا اریب  فی تشر یرو شاد نکرد  هیاز اخالق خوشت بق  شتریشو تا ب

تو جمع   ایبچه آدم ب نیراه پله ها خشک شد، قشنگ. ع راه پله ها. چششون به دنید

 . ریمزخرفو به خودت نگ افهی ق نیوا 
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 صدونودوشش  پارت

کردم.  ییزن عمو وعمو محکم بغلم کردن وسالم دادم وخوش آمد گو  ن،ی رفتم پا یوقت

  یدست خودم بزرگ شد ری وز   یبچه خودم نیجان تو ع  نیو_شاه  د یکش یزن عمو آه

  نی. قربون خدا برم که سرنوشت تو هم عنمیچشاتو بب ر یز  یگود   نیا ی خواد حت یدلم نم

همه عذاب بکشن؟   نیا   دیما با  یها  هخبرم که چرا بچ یشد واز حکمتش ب دیمهش

  ،یول یدار نیکه به شاه یاز لطف  شهیجان، ممنونم هم ثی مادرم در جواب گفت _حد

فهمم از رو   یوم یدون یبهتر م خواد خودت که ی بنده هاش بد نم ی وقت برا  چیخدا ه

 . یگ یم  یدوست داشتن وناراحت

تو   میمقصر  ی. ما همگزننیخودشون بد رقم م یخود آدما هستن که برا  نیا  گه،ید شده

  یم دیرس نجای. بابا گفت _حاال که بحث به ا میکرد  یم قیتحق دیبا شتر یازدواجاشون.  ب

  یکنن اونم سالها ممکنه هنوز از پشت پرده رفتارا   یم یسقف زندگ هی   ریکه ز  ییگم، کسا

 نی شه که تا آخر عمر حسرت بخورن. آفر  ی باشه، نم هباشن. خراب شد  خبریهم ب

کم   نمی. شاهیکرد  لیکه خودتو غرق کارو تحص یکرد  یخوب کار یلیعمو جان خ د،یمهش

وع رو عوض  موض   دی ایگه، اصال ب یگرده. عمو گفت _داداش راست م یبرم یکم به زندگ

گوش   بودگوشه نشسته  ه یمن دل شکسته   ن ی ساکت وصبور البته ع د،ی. مهشمیکن
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  یواقعا درکش م  گهیکردم، حاال د  ی. درکش مدادی ترش، خبر از درد دلش م  ی. چشادادیم

 ایدن شدی کرد؟ نم شدیفهمه. چه م یزخم خورده رو م هیزخم خورده، درد   هیکردم چون 

 چیخالص کرد. ذات بد ه یرو از بند فساد اخالق  دیهمسر مهش شدیرو نگه داشت. نم

رو   ثمیکردن وم یومامان با زن عمو پچ پچ  میهم نشست  یو. روبه رشه یوقت درست نم

  هی می بر ییچهارتا  دیبا مهش مایوش  ثمیگوشه وبهش گفته بودن منو م هیصدا کردن  

 .رونیب  می ایاحوال در ب نی تا از ا میبزن یدور

 یدور  هیببرمتون   دیگفت _بلند ش  دیجور کارا بودبه منو مهش نی که خوراک ا ثممیم

. بعد به مامان گفت _مادر جان، شام   دیبلند باال ساخت یهند  الیسر   هی گهی. بسه ددیبزن

خونه. بابا   میر یم م،یشی. عمو گفت _مزاحم نم میاریم  میر یگ یم  رونیمهمون ما از ب

  میبود یک یکه خونه  ییوما م یبچه ها بود یزندگ ری چند وقت درگ نی اشت و_داداش، انز

نکنن.  یبچه ها تو جمع باشن واحساس پوچ دیبزار  دی. بمونریوگوشه گ م یاز هم دور شد

  دیونه من نه مهش رونیب می باهم رفت ییتربراشون. ما چهار تا تنهاترباشن سخت  یهر چ

. دست  یاز زندگ شونی . هر دو سرخورده وپرمیوشور اون دوران رو نداشت  یسرخوش گهید

تعجب وسوال داشت.   یهم قرار داد برام جا یمارو دوباره رودر رو  ی سرنوشت چه جور

  مایوش ثمی رو با خودم همراه کنم. م یکس گهید دمیترس یابراز عالقه وم  یاما، زود بود برا
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. میذرونامروز رو بگ  امونیمجرد   ادیوبه  مینیبش قی چآال  ریز  ،ییجا ،یپارک هیتو    میگفتن بر

رو   مایقدم بزنم. ش یکم  رمیگفت _من م د یومهش  قیواونا نشستن تو آالچ میرفت

  ی نگاه هی ثمم ی. مامی تونم باهات ب یکنه نم یجان کمرم درد م دیکردبهش _ببخش مهش

با دختر عمو برو.   نیمادرو بچه روتنها بزارم. پاشو، شاه امیکه منم ب شه یکرد_نم مایبه ش

قبل رفتن   ثمی. ممیبر ستی ن ی. نگاش کردمو _نه، مزاحمتشمی_نه مزاحم پسر عمو نم

گند نزن وطاقچه   نباریخواهشا ا  گهیچند قدم دور شد تا منم برم گفت _د  دیمهش  یوقت

بهش کردم که _زشته، به  ینگاه  خانم. تا تنور داغه نونو بچسبون. د یمهش ی باال نزار برا

  ریز  شهی وقت نم  چیه گهیاون د هحرفاست؟ بعدشم نه من ون  نیخدا زشته االن وقته ا

است   وانهی د  مای ش ؟ییگو  شی گفت _کاکا، پ ثمیدلشو ندونسته شکستم. م میسقف بر هی

خوره  به  یبر م ره ی عالمه خواستگار داره باز از دستت م هیبرادرت؟ احمق نشو  نیا

من برم؟    ییای صدام کردو _پسر عمو اگه شما نم  دیحالت ها. _باشه، استاد جان. مهش

 .گهیثم اشاره داد برم دیم

 

 صدو نود وهفت  پارت
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اشاره   هیباز باشه ومنتظر  ششیبند وبار نبود که ن یفرصت طلب وب ی مدل دخترا  ن یا از 

اون آدم سابق نبودم. هر دو سرد وگرم   گهیاون دخترک قبل نبود ومنم د گهید بمونه.

  ثمیهم بود به قول م ی. درستشم نبود همون بار اول اگه قرار به صحبتمیبود دهیچش

. رفتم ومونده  دمشید یهم نم  یلیفام دیوبازد د ید یبرا  گهید دیگفتم. شا  یم یزیچ

بعد چند وقت گوشه   نایکرد _امروز منم با مامان ا یدست شیبگم که اون پ یبودم چ

ودوست نداشتم،   میا  شهیر هی اومدم تا بگم ما همه از    ایوشرکت نکردن تو مهمون یریگ

ازت دلخور نبوده    یبود ول کطرفهیعالقه   هی ی زمان هی. درسته ینی بب یوقت آزار چیه

کردم تو   یمنم کار بدگناه دارن عذابشون نده.  نایپسرعمو مادرت ا ن،ی. شاهستمیون

باز   یتون ی م ،یدار نده یآ یبرگرد، جوون یشدم زجرشون دادم. به زندگ  ریکه گوشه گ یمدت

با تو فرق داره ومهر مطلقه   تمیموقع یخواستگار دارم ول نی . منم چندیبد  یزندگ لیتشک

دوباره رو ندارم وبه خودم قول دادم تا   یشکنجه روح هیطاقت   گهیخورده. د میشونیپرو 

محکم   یتون یوم  یکنم ودر کنار خونواده ام باشم. اما تو مرد یآخر عمر فقط با کارم زندگ

هم هر جا    ایو دن یخوشبخت بش دوارمی. امیخودت بچرخون یخودت با دستا  تو،یزندگ

 ز ما جدا بود.ا  شونیوخط فکر   میهمسرامون مناسب نبود  یاکنه. ما بر  یباشه خوب زندگ
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تازه رو   یزندگ  هیکنم تا تو  یالزم باشه م  یهر کار  مایمنم در کنار ش یگفتم تا بدون نارویا

وگفتم    ستادمی لحظه وا هیگردم.   یبرات م قیهمسر ال   هیوخودمم برات دنبال  یشروع کن

  دمیم حیباشم ترج یا  گهیگردم ونخواهم گشت. اگه قرار با کس، د ینم  ی_من دنبال کس

 یرو نم یکس گهیگم د یم   ای. فکر کرد بدون دنرمیرو از سر نگ یزندگ گهی وقت د چیه

  یجاشو کس یخوا یونم  یکه هنوز از ته دل دوستش دار ایخوام. _خوش به حال دن

رش رو بلند کرد وچشم تو  لحظه س   هی د،یمنم پشتتم. _مهش ی. باشه، گفتم بدونرهیبگ

نگاه اشتباه رو خوردم   بیشد وگفتم _راه رو اشتباه رفتم وفر سیوچشام خ  میچشم شد

ودوتا قطره اشک از گوشه چشاش    هیمنظورم چ  دیرو از دست دادم. فهم یوعشق واقع

کنار بچه   م ی. منم پشت سرش ورفتنایا  مایوجلوتر از من راه افتاد به سمت ش نی افتاد پا

 دیکه فهم مای. شستین یز یبا دست فهموندم چ ؟ی کرد  کارشیاشاره داد چ ثمیها. م

فالوده بخر   یجان برو چند تا بستن ثمیگفت _دهنمون خشک شد م عی سر شده   یزیچ

تو   دیشده مهش یخواست بفهمه چ یباسر اشاره داد منم ببره. م رمی . _چشم االن ماریب

 خودشه.

 

 صدونودو هشت  پارت
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هم در جوابش بهش فهموند بود   مای. شدهیشن  یگفته وچ یبهش گفته بود چ دیشمه

کنم. اون    یکردم از ذهنم دور کنم که بهش فکر م یم  یبه فکرش بودم وسع شهیهم

رد بشه. بعدش   یمشترک رفته بود ودرست نبود از گوشه ذهنمم حت ی دوران تو زندگ

 منم ازدواج کردمو......... 

که تو قلبمون خونه کرده بود خوب   یقیدرد عم  دیبازگشت به اون روزا با  یبود برا  زود

  میرفت. برگشت نی شد وپا  یاون روز با بغض شور تو گلمون قات نی ر ی. فالوده ششدیم

  ؟یشام گرفت ثمیمامان گفت _مادر م  مید یرس ی. وقتمینزد  یکدوم حرف چیخونه وتو راه ه

تا   میومن باهم رفت ثمیشده؟ _نه، هنوز وقت هست. م ریمادرجان ببخش د  رمی _االن م

  یکیخونه  م،یستیکه ن بهیوغر   میشیبچه ها، موذب م دی. زن عمو گفت _نرمیر یغذا بگ

  یدوست داشتن وه یکه بچه ها تو بچه گ  ییاز اون کتلتا هیبا هان می شی. االن بلند ممیا

گفت،   ی. راست ممیکن یرو درست م شدیده مونصف غذا قبل از غذا خور  زدنیناخونک م

  ثمی. موردی م  یمکیمن قا  یام برا   یکیداشت وتو اون همه بچه،  یبرم  دیمهش شهیهم

  یبود زبانیذوق نکن که م  گهی. در گوشش گفتم، تو دهیام عال یلی گفت _ها، کتلت خ

 مثال. 



 باران حماقت 

566 
 

. _چشم رهیگ یخوردن ونوشابه م یسبز رهیجان م ثمیتکون دادو _االن م یسر مایش

دارم   یاجی نکن. _من؟ احت ین یریخودش گهی. باز نگاش، کردم و_بسه درمیگ  یام م یبستن

  زمیچ ه ی یزنیحرف م یبا تو وقت میبر  م،یعسلم واهلل. _بر یکندو  ؟ی نیر یمگه به خودش

  دیمهش  دیکه رس ایغذا رو دادن وسبز  بیترت ودشونوخانما خ می. ما رفتیشی بدهکار م

 یقبل ی حرفا  یسوا  ییحرفا   هی میدونست یپاک کرد.اونشب هم اون وهم من هردو م

رفتن   رونی. مخصوصا بعد بم یکن یبه گذشته فکر م می. از نگاهمون معلوم بود دار میدار

  یلو  میفکر وتو   میما تو خودمون دنیورد بدل کردن حرفامون. زن عمو ومامان هردو فهم

 . اوردنی به رومون ن

وتوش، گم   زدمیگذشت وبازتو دستم بود دفتر خاطراتم که ورق م یمهمون  اونشب

خوند که   شدیبود سر وقتش نرفته بودم. اونشب از نگاه هردو مادر م  ی. چند وقتشدمیم

وفراموش کردنش تا    میرو از دست داده بود یزندگ هی یول  میدوست دارن ما به هم برس

با شوهرش   لی اون اوا  دی مهش ای داشتم و ایدنخوشم با  ی ابد سخت بود باالخره روزا

بود وداشتم تموم   نمون یب یکرد. تو دفترم نوشتم، تموم شد هر چ یوانمود م  ایخوب بود 

 که ازش گذشته بودم وکاش.........  یچشام کس  یکه دوباره اومد جلو   شدمیم
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  ثمیوبه قول م  شهیدرست نم یکار  یدست گذاشتن وسهل انگار دونستم از دست رو یم

. رو کردم به آسمون  ارمشی به دست ب شدی نم گهید  دامشیاز دست م  نبارمیاگه ا 

اونشب   یدونم چه کنم. فردا  ی خسته شدم ونم گهی نشون بده، د یراه هیو_خودت بهم 

خواد  یباهام تماس گرفت وگفت م هیبودم مامان هان رفتمیکه م ید یشرکت جد یوقت

براش   یزی خونمو تنها باهام حرف بزنه. غروب زودتر اومدم خونه وتا بلند شدم چ ادیب

. _چشم. سراپاگوشم. یجد  ،یکارت دارم جد نی . بشومدمیخوردن ن یگفت _برا  ارمیب

  بدتدونم  یادامه داره وم یزندگ  یبه باد رفته تو ول ی_مادر جان، منم دل خونم از زندگ

به ازدواج   میتصم ی. _مادرمن زود هنوز برا یدر مورد ازدواج صحبت کن دیبا مهش ادینم

خواست برام   یکنه وم ینم می تقس شویزندگ یگفت، تا آخر عمر با کس  د یدوباره. بعد مهش

بگه؟   ی. پس چ یامروز   یو_امان از دست شما جوونا دیدنبال دختر بگرده. مامان خند 

گفته  یکنه. اونجور یدوستت داره وگرنه اصال بهت فکرم نم پسرک ساده من، اون هنوز 

تو   یاونطور  شبیکه به تو داشت د یوعالقه ا   یبا همه خانم  ؟ی گ  یم یتو چ نهیبب

عاقل   دیستی. بچه که ندی کن یکه بهم هنوز فکر م دیفهم ثمیرفت. حد یخودش نم

تا   دیه قرار دونفره بزار یبعد  می اول مزه دهنتون رو بفهم  میگرفت میتصم ثی با حد دیوبالغ

 ینم یز ی .چزارنتی . به خدا مادر هنوزم عمو وزن عموت روسرشون مدیسنگاتونو وابکن

. زبونم بند اومد اون لحظه  شی خوا یهنوز م یعنیسکوتت   نیگفتم و_عمر مامان هم
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آورد گرفت   چالخیرو از تو  ینیر ینگفتم. مامان بلند شد ورفت ظرف ش یزیوچ

  هیراست گفته باشه ونخواد ازدواج کنه. _پسرم،  دیمهش دیمن، شا   رجلوم_مبارکه. _ماد

کن   ی ونشد، حاال تو سع  شینیکرد بب یم یمدت قبل همه ماجراها اون داشت سع 

  میانجام بده تا برس دیرو، رو مخ مهش هیزنگ بزنم پخت وپز اول ثی . برم به حد ندتیبب

زودتر   ی خونه که فروش بره هر چ نیا خونه. انشاهلل  میبر  ای به قرار. خودتم االن با من ب

  ره یبگ ی سرو سامون درست  هیبچه   نیا  شهیم  یعنی ای خدا ،یخودمون. ا  شیپ یا یم

دخترو از دست   نیا  نباریا  ،یچیبگم _ه یکنار خودمون. _چ یا یراحت بشه؟ م المیخ

 بد بزاره. ری تاث ندهیتو آ  دیحداقل نزار  ای دور  زینده.گذشته رو بر 

 

 صدو نود و نه پارت

که   ثمیشام آقا م زی بود نظرم مثبته، اومدن وسر م  دهیفهم مای خونه وتا ش میمامان رفت با

  د یکاکا، همش با یداشتن، فرمودن _ا  یشخص  یشدن وخبر گزار ی کی  مایقشنگ با ش

گفتم مگه؟ بد به  یم و_ها چچشم غره بهش رفت هی. میتو بدو بدو کن یجشنا  یبرا 

  یچ دیمهش ه،ینبود و_هان انی . بابا هنوز در جربشه یدراضیفکرتم؟ _حاال مونده تا مهش

رفت به   ادتیگفت _  مایتکون دادو به ش  یسر هیمامان    ؟یبشه؟ جشن چ یرو راض
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 ن،یبب ثمیطور؟ _م  نیعموتم هم ست،ین انیهنوز بابا در جر دی خان بفرما ثمیجناب م

اصال   دیکرد   یعروس یشما دوتا از وقت ه؟یشیچه فرما نیکنن من..... گفتم _ا یاالن فکر م

  دیکه گذشت گفت _نکنه تو فکر بهم رسوندن مهش کمی. بابا دیکن یکارا نم  نیوابدا از ا 

جانم  هیو_هان دی! _به خدا امشب قرار بود بهت بگم منصور جان. خند د؟یهست ن یوشاه

به من    یحت  دیتا مطمئن نشد دی کرد یحت شدم؟ اتفاقا کار خوبمن نارا  یچرا فکر کرد 

وگفت _دستا شله.   دنیبلند شد وشروع کرد به شعر خوندن ورقص ثمی . مدی توداداش نگف

چشم  یعنیبود.   دهیهنوزدلشوره داشتم. چشمم از ازدواج ترس یخنده ول ریهمه زدن ز 

شد. اون چند روز زن  دیحرف همه، منو ومهش گه یبود. تو خونمون د  دهیجفتمون ترس

  ری ز  یگذاشته بود وحساب  ونیدر م  شباها  میعمو که از خداش بود من ودخترش بهم برس

به قول مامان   ای  میوصحبت کن م یروز که اونا خبر بدن بر هیبود. قرار شد   دهیزبونشو کش

 .میسنگامونووا بکن

دفعه سراب  نیکردم ا  یدعا م. دادیخوش نشون م یباز بهمون رو  یزندگ داشت،

تو اتاق خودش   نایوباهم تو خونه زن عمو ا  دیذهنم رس یا یقرار  ینباشه.روز قراربا همه ب

دسته گلم  هی. رفتم خونشون به سفارش مامان میری بگ میتصم ندهیقرارشد در مورد آ

رو آورد   ییرایپذ  لیتا من رفتم وسا  رونیبودش ب  دهزن عمو فرستا یعنیبردم. وعمو نبود  
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کار دارم. مارو تنها  رونی ب رمی م دیداخل اتاق وزن عمومم گفت _بچه ها راحت باش

  ن،یکه گذشت، خودش شروع کرد _شاه ی. کمنم یتعارف کرد بش دیگذاشت ورفت. مهش 

  یازدواج نم  گهی. گفتم دمیکه نپخته عمل کن  ستی وبار اولمونم ن می ستیبچه ن گهی ما د

  هیمن   ی م که عشق اون طرف نباشم. اکثر خواستگارابر  ییکنم چون دوست ندارم جا 

نبودن. به نظر   یمورد پسر مجردم بود که خونواده اش راض  هیازدواج ناموفق داشتن و

  ،یجان تو که خودت بار اول عاشق همسرت نبود  دی. _مهشوفتهی اتفاق م  کباریمن عشق  

خونواده خودمم  و امیبه چشم تو نم دم ید یکردم وقت یم ود_راستش نه. وانم  ؟ی بود

گم   یخراب شد. االن دارم بهت م میزندگ یچ ای بود  یدونم سر لجباز  یبودن نم یراض

اون که    ؟ینبود  ایمگه عاشق دن  یخودت چ نیدرکار باشه. شاه  یخوام دروغ یچون نم

عشق اون نسبت بهم   ممشد بفه ری د یانتخاب خودت بود. _چرا، منم دروغ ندارم بگم ول

زن شوهر دار فکر   هیبه  دادی وجدانم اجازه نم یکردم ول  یوقتا بهت فکر م یلیدروغه. خ

 یجوابت منف یاگه بگ  ینداره. حت ییهم تو دلم جا  کزرهی  ایدن گهیبه خدا د دیکنم. مهش

  ی. ما مدم یفهم یعشق، تو بهم خالص بود وکاش قبال م دیم مرده. مهشبازم اون تو دل

بهم  ای . _بمیوتاوانشم داد   میرفت یهم. راه رو عوض یبرا  میباش یعشق واقع  هی مینتو

خودم بهت خبر  میرینگ م یروزامون تصم نیا  ییاحساسات وتنها  ی تا از رو  میزمان بد 

کارش گفت. اونروز از خونشون اومدم    یکردنشو وبرنامه اش برا لی. از کارو تحصدمیم
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 میتون یگذشت واونم فکراشو کرد وجواب داد م یوز ومنتظر جوابش موندم. چند ر  رونیب

بودم به   دوار ی. اممیسوزونیفرصتامونو م یوقتا ما آدما با ندونم کار  یلی. خمیبا هم باش

.  ادید خوردن سرش به سنگ به خودش نکس بع  چیروشن. تو دلم آرزو کردم ه ندهیآ هی

نده.خونواده   ستاز د شویاز زندگ یبخش هیروشن بشه که تا   یبراش همه چ  یجور

خونه بختمون   یکردن وبا عزت واحترام عروسشونو منو راه یهامون برامون همه کار

 هزار برابر کرد.   مونویشاد مونیکه با ورودش به زندگ مامیکردن. بچه ناز ش
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