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 ...::: خارجی,  قدیم,  جدید های رمان دنیای ماه رمان::: ... 

W w w .  M a h R o m a n . I R 
 
 

 

 اریو : رمان نام

 دلنواز ایدر: سندهینو

 ماه رمان :ییآرا صفحه و یطراح

 است محفوظ ماه رمان نزد کتاب نیا حقوق یتمام

 ماه رمان تیسا وب :در شده هیته

 

 یتعال باسمه

 مقدمه

 . شُدم متولّد -

 یتیاهم براش یکتاتورید چیه دونم یم ... شدددم متولد ... شیپ قهیدق چند

 ... ک کوچ ای گ بزر چقدر من د تولّ ک یک که نداره

 یلیخ یحت ..کشددهینم درد من ن مایزا د در ر تصددو با یا باکره چیه دونم یم
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 من که سال چند نیا تو شددن دور ها تدرخ از چقدر ها آدم دونم یم خوب

 ... شدم ایدن وارد

 فکر ها جنگ همه به من اما .. ه نکرد فکر من به تنامی و تو کس چیه دونم یم

 ... کردم

 بار چند یحت ... کردم نگاه دقت با یشگاهیآزما یها اسدکلت ی همه به من

 ... بردم لذّت دتیکش درد از من ... بردم لذّت و دمیبُر و دستم

 ی ساله 91 ی پاشنه ی اندازه به ... شدد تر نیسدنگ نیزم ... شیپ قهیدق چند

 ! ... کردند اضافه کمددرم ی گود به ، امروز تا که یا زنونه یها کفش همه

 یها گوشدت به ... داد لیتحو ایدن به .. شیپ قهیدق چند نیهم ... منو مامانم

 به منو مامانم ... یاریخاو یها رُژ به ... زهیپاسددتور یها ریشدد به ... قرمز

 گ مر یبرا سددال هر که یا غصّدده به ... داد لیتحو مهربون یها نماز چادر

 ... خورم یم قرمزهام یماه

 اریو
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 یها صبحانه ... صبح یقضدا یها نماز به ... شیپ قهیدق چند ... منو مامانم

 داد لیتحو شده چککو یها مداد ... گذاشته جا یها چیسداندو ... نخورده

 ...مونده من با مادرم اریو اما...اومدم ایدن به ...

 ... االن به تا دهیند و فرزندش که دارم و یمادر حس

 کشدنده یارهایو نیا انگار ... بشده تموم خواد ینم یالیخ ی باردار نیا انگار

 ... نداره دنبال به یفرزند

 به کده یزیچ هر س*و*ه...نمکیم س*و*ه مددام و دارم داریو...دارم داریو

 اما...ارمیب بدستشون تا زنمیم دو سگ...زنمیم عق آوردنش دسدت به محض

 ...ارمیم باال و زنمیم عق ام خواسته به دنیرس محض به

 ...دونمینم...شده مرگم چه

 ...دونمینم...بشه تموم ارهایو نیا قراره یک

 ...تو

 ؟یدونیم تو
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 ...شهینم دایپ

 گوشه اون کردم پرت فمویک اول اومدم که در از...تمش؟گذاشد کجا شدید

 ...اتاق ی

 ...کمد سمت رفتم کردمیم باز مانتومو یها دگمه داشتم که نطوریهم بعد

 ...گهید...همونجا گذاشتم درآوردم که مانتومو

 ...کشو تو گذاشتم کردم تا درآوردم شلوارمم...آهان

6  

 ...هدت تخد ریز که امم مقنعه

 ...شهیم رمید االن...خدا یا

 ؟...کجاست من یجورابا نیا پس

 ...سدددآغر...شهیم رمید ددددایب ساغر_

 ...ادیدرب نیا یصدا بود مونده نمیهم یوا

 .اومدم ساغر دل زیعز_

 بو ای لنگن به لنگده دای من یجورابدا...خودش اتداق سددرا رفتمیم ددیبدا

 روزید هی و بودمش شددسددته تازه که بود خوب دونه هی همون...دنیم

 دهیپوشدد

 ...کشو تو ندازمیم فویکث یجورابا چرا ادیدرم غرش بگم مامان به...بودم

 یواشکی...نبود یکس...کردم نگاه رو خونه یراهرو...کردم باز مهین و اتاق در

 جانم از تر زیعز برادر دو اتاق سددمت به نتمینب یکسدد نییپا از که یطور و

 ...رفتم

 ...اومد ینم ییصدا و سر...در به دسبوندم چد گوشمو

 رو خرخره تا لحافو...بود خواب هنوز سدامان... دادم نییپا رو رهیدسدتگ آروم

 ....بود کرده راحت منم الیخ بابت نیا از و بود دهیکش سرش

 با و دمشیکش رونیب صدا و سر یب...رفتم لباسش کشدو سدمت به آسده آسده

 پام جفتشو همونجا...شد باز بناگوشدم تا شدمین دمید که یابجور جفت نیاول

 خ اما اومد یم در داشددت ییجورا هی و بود بزرگ پام به نکهیا با...کردم
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 ...نداشتم هم یا گهید ی چاره

 ؟ییکجا پس ساغر_

 اریو

7 

 غلت موقع سددامان اگه...رونیب انداختم رو خودم و کردم باز هول به اتاقو در

 ...کردیم یتالف حتما پامه جورابش که دیدیم و کردمیم باز وچشماش زدن

 تو انداختم و چشدمم خط و ل رژ...کردم سدر امو مقنعه و اتاق تو برگشدتم

 انگشت با و ستادیا ها پله نییپا سدهراب اومدم یم نییپا که ها پله از... فمیک

 ...کرد اشاره دستش یتو ساعت به داشت که یهرچ و چشم و سر و

 چنده؟ اعتس_

 ...دمیدوس بد شویاستخون ی گونه ها پله اومدم نییپا با همزمان

 ...نفسم...عسلم...ن مهربو...جذاب...خوشگل...پیخوشت_

 ...برد آشپزخونه سمت به خودش با و گرفت محکم بازومو

 .ساغر شد رمید...زینر زبون_

 !نشیبب مامان...سهراب دستم یآ_

 تو یخستگ... آورد باال سرشو که بود پز آب مر تخم کندن پوسدت مشدوول

 ..زدیم موج صورتش

 !نداره جون اون...مادر نکن تشیاذ_

 ... انداخت تاپام سر به ینگاه رغضبانهیم سهراب

 ...خانوم مونس داره وزن اضافه لویک ده حداقل...نداره؟ جون نیا_

 !...پام کف چشمت_

 و کردیم آماده واسم تداشد مامان که یا لقمه و رفتم صدبحانه زیم سدمت به

 گفت سهراب نزده و اول گاز...زدم هوا رو

 .بخور نیماش تو اشو هیبق_

8  

 بد و مونس مامان ی گونه و شدددم دال...کردم نییپا و باال سددرمو پر دهن با

 دمیدوس
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 ...ها دنبالت ادیب سامان تا سایوا_

 ...دمش راست و خم... گذاشتم ام دنه دیس یرو دستمو

 باش خودت مراق...مادر سالمت به_

 .رونیب میزد خونه از سهراب با و دادم تکون دست واسش

 ؟یکنیم گامین ینجوریا چرا_

 گفت یجد و شد پهلو به که میبود قرمز چرا پشت

 ؟یبود زده ام خونه یتو لبتو رژ_

 ...کردمیم نگاه هاش چشم به دینبا.دمیکش دبم لد یرو عیسر و زبونم

 !... ژ ر یکنیم فکر زده یکخش لبم_

 نشست لبش یرو یمرموز ی خنده... شد سبز چرا

 !زده؟ یخشک چشمتم پس_

 به دست زودتر دیبا بخره نسدکافه تا موازه تو رفت که موقع اون...بود دهیفهم

 !دهید نیا...شدمیم کار

 .چشم خط هم زدم رژ هم...گلم داداش آره.گهید نده ریگ سهراب_

 گفت که بود نیماش دل بود نهیآ به نگاهش... شد اخمو رخش مین

 ریگ خواسددتمینم منم یگفتیم نویهم اولش از...یبگ درو ندارم دوسددت_

 !!ادیم بهت بگم خواستمیم فقط...بدم

 ..کردم ماچش شاالپ شاالپ و رسوندم بهش خودمو چطور دمینفهم

 اریو

1 

 مهربون یاخمالو من بشم فدات_

 ...زبان کالس

 یروز...بگذرونم دیبا نجایا و عمرم لحظات نیتر یطوالن و نیتر سددخت

 حاج نکهیا سر فقط...حاال اما...داشدتم شدوق و ذوق یلیخ کردم نام ثبت که

 رمیم که گذاشدتم شدرو و شدر منم شدهرسدتان برم دانشدگاه نذاشدت بابا

 بابا...بخواد دلم یهرچ و وگای کالس و یپز ینیریشدد کالس و زبان کالس

 آمدم و رفت...یعنی...که بهونه...آورد بهونه بعدش اما کرد قبول موقع اون
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 ...شدیم انجام خانوم مونس و محترم یبرادرا نظارت تحت دیبا فقط

 یکردن یباز نقش و درو چیه یب..خوادیم دلم وقت هر داشدتم دوسدت من

 بابام و مامان با که یادیز یسددن اختالف دیشددا... خ اما..بدن مجوز بهم

 ییوقتا هی...کنمینم درکشددون منم یحت...کنند درکم چوقتیه ذارهینم دارم

 ناموس دزد...شددده یبد زمونه بگه که خوادیم..زنهیم حرف باهام سددامان

 که کنه خرم خوادیم !...زنهیم خودیب حرف...ادهیز فمیک و یگوشد دزد...ادهیز

 ...ستندین هیعط یبابا مامان مثل من یبابا مامان چرا نزنم غر

 برعکس...بگردم باهاش ادینم خوشددش مامانم که مونهیهمسددا دختر هیعط

 ینم دهنش از جون ساغر جون سداغر...داره دوسدم یحسداب...اون مامان

 ...افته

 ..بابا یا

 داسددتان یا مزه با حالت با داشددت که بود زبان معلم یها ل به نگاهم

 به داره تیارجح چرا روباه و رسخ داسددتان دونمینم من...کردیم فیتعر

91  

 کلمه تا چهار زبان کالس رمیم گفتم بگو منو !!...تیژول و رومئو داسددتان

 ...مینیبب ذارنیم واسمون یاحساس لمیف تا چهار...عشقوالنه

 گرفتمیم که بود یسددانسددور بدون یها لمیف ترجمه میبعدد هددف تدازه

 !...دمیدیم و دمیدزدیم سامان کشو از...راچ درو البته...نمیبب

 که یا سداعته کی زبان کالس شددن تموم با شدد مصدادف آخرم ی ازهیخم

 ...اومد ریتاخ با ساعت مین معلمش

 رژ دارم عادت که من به لعندت...دراوردم و کمیکوچ ی ندهیآ همده از اول

 !بخورم

 به...دمید دور از و ونسم مامان که بودم ستادهیا منتظر موسدسده درب یجلو

 ...بود شده سرخ و اومد ینم باال نفسش...رفتم سمتش

 کو؟ سامان پس...یاومد تو چرا خ یمامان_

 گفت زنون نفس نفس

 ...داشت کار_
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 جیهو اب هی میرفتیم االن بود اومده اگه...گفتم راهیب و بد سددامان به دلم تو

 ...میکن ورزش ها دستگاه نیا با پارک میرفتیم بعدشم...رگ تو میزدیم یبستن

 گرفتنم دوش شددهیهم مثل...خونه میبرگشددت و میگرفت دربسددت یتاکسدد

 هی

 یبو...حموم یبو از...ادیم خوشددم رفتن حموم از...دیکشدد طول سدداعت

 !حمومم تو و فراغتم اوقات شتریب...شامپو

 ...مادر باشه تیعآف_

 گفتم باز یرو با افتاد یبستن جیهو اب به که چشمم

 اریو

99 

 کردم؟ دوس هد یدیفهم کجا از_

 گفت و نشست دت تخد ل مونس مامان...برداشتم بشقاب یرو از و وانیل

 .کنم درست واست گفت بود دهیخر جیهو سامان_

 اومده؟ سامان مگه_

 داره کار..رفت زود اومد_

 !...یعوض_

 به و جیهو آب وانیل به ددسبوندم چدد ددبمو لدد باال آورد سرشو مامان نکهیهم

 مثل و گفت "اهلل اال اله ال" ل ریز...زدم یحرف چه داوردمین خودم یرو

 ...کنه جور و جمع لمویوسا کرد شروع اومدن اتاقم تو هربار

 کنمینم داشونیپ خدا به...نزن دست اونارو مامان_

 نارویا کن جمع خ...خواب اتاق ای شامه بازار نیا جان مادر_

 .گرفتم دستش از و شلوارم و تاپ

 داداشات؟ یجلو یبپوش یخواینم که نویا_

 کردم اخم

 شد؟ خوب.پوشمینم یزیچ نیهمچ بابا یجلو رینخ_

 از و خورد زنگ خونه تلفن که بندازه راه جدل و بحث باهام دوباره خواسددت

 تو ادیب ی اصددرار چه داره که یدرد پا نیا با دونمینم من...رفت رونیب اتاق
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 ...من اتاق

 ایدن به منو دینبا سن اون تو خ...باشم راحت باهاشدون نتونسدتم چوقتیه

 پونزده سهراب با و دارم یسن تفاوت سدال ازدهی سدامان با من...گهید اوردنیم

91  

 جور بابا مامان با اونم بوده من سددن هم یوقت گهیم که سددامان...سددال

 ندارم دوسدت من....بابا و مامان تا بوده قیفر سدهراب با شدتریب یعنی...نبوده

 گو باز یهرچ به نسددبت امو دهیعق و نظر که هربار یول بداشدده ینطوریا

 !!...خدا از بترس گهیم مامانم...یا بچه تو گهیم بابام..کنمیم

 کنارشونم که ییوقتا شتریب...یحرف نه...ینظر نه..گمینم یچیه نمیهم واسه

 قول به هرچند...نکنم کیکوچ خودمو و سرجام نمیبش سداکت کنمیم یسدع

 !ام بچه...کمیکوچ هنوز من بابا

 دهیعق و نظر هر با...باشدند مونده که یا سدده هر تو...باشدند ام یچ هر یول

 دوست...مهمند برام...دارم دوستشون...مادرمند و پدر...باشند داشدته که یا

 مید بدجنسدد که ییوقتا هی یحت...باشند کنارم سالمت و حیصح شهیهم دارم

 مونس مامان درد پا و ددددردرد کمدددد با...کنمیم تشددونیاذ و کنهیم گل

 بوض

 ..ادیدرم اشکم بابا حاج خشک یها سرفه با و کنمیم

 که لویک ده...افتادم سهراب حرف ادی...کردیم ام وونهید داشدت نهار برنگ بو

 !بوده همراهم یبچگ از نکهیا مثل ماون...داشتم وزن اضدافه لویک نه یول...نه

 ادی ییوقتا هی سددامان...دارند هنوزم...داشددتند دوسددت دختر بابام و مامانم

 تو ذاشددتهیم و داشددتهیبرم لقمه اونا دهن از مونس مامان گهیم و کنهیم میقد

 ..نهیهم واسه وزنمم اضافه...من دهن

 ر؟ساغ...واست دمیخر بالل پاشو...کوپولو...ساغر

 ...لرزوند دلمو شدیم مربو بالل به که یا جمله اما طرف هی سامان یصدا

 اریو

91 

 اگه که بود سادهیوا یطور هی سرم باال...نییپا دمیکشد صدورتم یرو از لحافو
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 ...زدمیم سکته دمشیدیم ناغافل

 !رفت سر ام حوصله پاشو... کپل سالم_

 بالل؟ کو_

 ...دیکش کنار روم از کامل لحافو

 نمک آب تو گذاشتم نییاپ _

 برداشت زمیم یرو از سرمو کش .شدم بلند دت تخد یرو از و گرفت دستمو

 ...دستم داد شونه هی با و

 ؟یگینم که درو_

 مزه تو بدون...بدن به میبزن میبر کن شونه موهاتو پاشو...سدامان جون به نه_

 دهینم

 یرو نشست یقتو...دددتم تخددد یرو به رو گذاشت و دیکش و زمیم یصدندل

 ...کردم نگاهش ظیغ با یصندل

 دنبالم؟ یومدین چرا ؟یبود کجا صبح تو_

 زور به موهامو...داد هیتک یصندل به دددنه دددیسد به دسدت و انداخت پا رو پا

 گفت یمرموز حالت با که کردمیم شونه

 .دیخر رفتم منم میدار مهمون شام واسه گفت صبح مونس مامان_

 !..دادیم اری دنید از نشون اش شده زبا بناگوش تا شین

 ...بستم کش با سرم یباال موهامو

 !یکرد رایب آرو شما که ادیم داره خانوم نرگس پس_

91  

 .کرد تر پهن و محوش لبخند و کرد نییپا و باال سرشو

 نخورده مارم سهم سهراب تا پاشو حاالم... ا قیدق_

 ...پس میبر_

 و یریشدد بالل ی مزه یقدر به...زنمیم گاز یچجور دارم و بالل دمیفهمینم

 .کردمیم فراموش خودمم مادر و پدر خوردنش موقع که داشتم دوست

 ؟...ینخورد نهار مگه_

 فقط و ببندم چشدمامو دارم دوسدتش که ییغذا دنییجو موقع داشدتم عادت
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 ...ببرم لذت

 .کردم باز چشمامو کرد بعدش که یا خنده و زد سدهراب که یحرف بابت یول

 !زمیعز ادیدرب چشمت تا خوردم نهار_

 صورت به زشیت ناخن نوک با سامان که بود دهیچسب شدشیر به بالل ی دونه

 ..بود دهیفا یب سامان به اخمش.زد سهراب

 کن پاک برو ششتویر...یبدتر ما از که تو داداش_

 گفت میدیخندیم که من و سامان به رو و دیکش صورتش به دستش کف با

 مامان یغذا یبو یول ام خورده نهار نکهیا با منم...میا گرسددنه یخانوادگ_

 تا بخوابم چرتم هی شددد اگه رمیبگ دوش رمیم...ارهیم درم پا از داره مونس

 .ومدنین مهمونا

 .دیکوب سامان در کمد به برداشتنش با همزمان و برداشت فشویک

 یوحش_

 یوحش

 اریو
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 کردم بارش راهیب و بد منم شد که تر دور

 بهش که بعدم...من ل رژ به بود داده ریگ صدبح... ی قاط اش همه چرا نیا_

 نه؟ خله...ادیم بهت گهیم یدیم ریگ چرا گمیم

 گفت و داد تکون سر خنده با

 !جفتشون روح تو...رفته اش عمه به_

 بهمون و کنه باز رو آشدپزخونه ی پنجره مامان شدد باعث امون خنده یصددا

 ...بده ذکرت

 خاک کمد تو لباسدام بس از مردم ؟یریبگ یعروسد یخوایم یک تو باالخره_

 !بپوشم خونه تو ذارهینم مامان رو قرمزه ده دکلتد اون... خورد

 جون به ناخن با و دیکشدد دهنش به محکم...آورد رونیب بشیج از یدسدتمال

 افتاد دندوناش

 نمیماشدد...کردم دایپ کار...رفتم یسددرباز.ادیم کوتاه مگه خانوم خاله نیا_
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 چهار...کشهیم زجر داره خودش یعقد دختر...ندازهیم سنگ داره باز دمیخر

 .میموند هوا رو ساله

 اش چونه ریز از دسدتش... شیصدندل به دمیکوب پام با که بود رفته فرو فکر تو

 ...خورد یدیشد تکون و شد ول

 احمق ل کپ_

 !دیحال و عشق و مسافرت به که دائم...رهگذیم بد نرگس و تو به چقدرم_

 خنده ریز زد بلند یصدا با و کرد ام حواله یچشمک

 ...میافت یم خاله حرف ادی خلوت تو شهیهم که ما_
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 دسدت کار آخر داداشدت نیا گفتیم...بود نرگس مثل دنشیخند غش غش

 خودشددو تونهیم آقا ردمک فکر..کردمینم باور...مامان دسدت بهونه و دهیم من

 ...داره نگه

 د؟یدیخند بس از دینشد خسته...من کمک دیایب گهید بسه_

 در باش آماده حالت به جفتمون نگیپارک در شدددن باز و مامان یصدددا با

 ...میاومد

 ...مامان سرا رفت سامانم...بابا حاج سرا رفتم من

 یازین گفت بودنم مانتو و یروسر یب بابت که ببندم خواستمیم و نگیپارک در

 داد قلقلک پهلومو بابا حاج با کردن یدوس روبد موقع...ستین

 جان دختر اومد یم کوچه سر تا هاتون خنده یصدا_

 ینیریش ی جعبه.کردم یعذرخواه فراوون یشرمندگ با و دادم هیتک نیماشد به

 .زدم دسبرد بهش اشپزخونه به نرسونده رو

 یاحوالپرسدد و سددالم نیسددنگ یلیخ بابا حاج با اش شددهیهم مثل سددامان

 ...بود شده یطوالن یادیز آخرشون دفعه قهر...کرد

 ظرف تو نیبچ هارو ینیریش نیا ایب ساغر_

 داشددت یخوب هی مامان به کردن کمک.گرفتم سددامان و بابا حاج از نگاهمو

 ...بود ها ینیریش و غذا به زدن ناخونک مدام اونم

 .خورهیم زنگ داره لتیموبا ساغر_
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 گامین داشددت تعج با... بودم شددده رهیخ مامان صددورت به پر دهن با

 دیپرس شهیهم مثل...کردیم

 اریو
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 داره؟ کار باهات یک_

 سدامان دسدت لمیموبا...رفتم رونیب آشدپزخونه از و انداختم باال هامو شدونه

 تکون واسددم رو یشددگو داشددت و بود و داد هیتک باال یها نرده به که بود

 ...دادیم

 گفت خنده با که رفتمیم باال ها پله از تند تند

 ...یافت یم ندو کپل_

 ادیب در بابا یصدا دوباره تا بود یکاف کلمه هی نیهم

 .یگیم ام هیبق یجلو مونده دهنت تو...کپل نگو بهش گفتم دفعه صد_

 ...شد جمع سامان ل یرو ی خنده یآن

 بابا؟ حاج ستما نیب بهیغر االن_

 گذاشتم بازوش رو دستمو.زدمیم نفس نفس خورده هی دمیرس که سدامان شیپ

 ...زد شیآت به کنده بابا دوباره که

 ! ر ساغ تیهمباز هنوزم.یبش بزرگ یخواینم...سالته یس_

 دربره کوره از سامان تا بود یکاف جمله هی نیهم

 هم...نباشم چشدمت وجل بگو یناراحت من؟ به یکرد لهیپ باز شدما من پدر_

 !من هم یشیم راحت تو

 برداشت ها پله سمت به یقدم و شد بلند مبل یرو از هوی بابا حاج

 درسددت نرگس و خودت یبرا که یتیوضددع واسدده کنمیم لهیپ بهت اگه_

 دسددتتو من بگو یریبگ و مردم دخدتره دسدددت ینددار عدرضددده.یکدرد

 !نکن کچلم باجناق ی مسخره منو ام ینجوریا...رمیبگ
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 تو دوباره و نییپا رفتیم حتما بودم نگرفته محکم اونقدر و سدامان یبازو اگه

 .ستادیمیوا بابا یرو



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  13                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 چشم بابا حاج با گهید تا عق بکشمش تونسدتم اما دیرسدینم بهش که زورم

 تا دیکشیم نقدریا و کالف سر نیا باز بابا دیرسدینم اگه مامانم.نشده چشدم تو

 ...بشه دهیکش کیبار یجاها به کار

 ..بست محکم پاش با اتاقشو در

 شد زیخ مین دتش تخد یرو سهراب که فرستاد رونیب صدا و سر پر نفسشو

 گلم؟ داداش یبود خواب رمیبم یاله_

 تو داشدت خودش واسده که سدامان سدمت کرد پرت موهاشدو یرو ی حوله

 رفتیم رژه اتاق

 شه؟ینم تیحال...نشو دهن به دهن یحاج با گفتم عهدف صد وونیح_

 !!...بابا برو_

 زد زل باز یها چشددم با و کرد ولو ددددت تخدددد رو خودشددو سددهراب

 به

 .نشستم نیزم یرو که بردیم سر به تیوضع همون تو هنوز سامان...سقف

 داداشم؟ ینکرد عادت...بود نطوریهم اولم از که بابا...الیخ یب سامان_

 منم به گفت سددهراب به که رو یا کلمه همون و داد تکون هوا رو دسددتشددو

 زنگ لمیموبا که بودم نشددسددته گوشدده هی خودم واسدده سدداکت..گفت

 یجلو کرد پرت رو یگوشدد بود یعصددبان بابا دسددت از که سددامان...خورد

 ...پام

 زنه؟یم زنگ تو به نقدریا ی ک_

 اریو
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 ...من به دیرسیم داشت تشیعصبان موج

 ...دونمینم_

 ها بهیغر ی شددماره دادمینم جواب...بود آشددنا نا یگوشدد یرو ی شددماره

 .رفتم رونیب اتاق از و لنتیسا رو گذاشتم رو یگوش...رو

 یرو هارو چنگال قاشدق و وهیم یها بشدقاب... کردم کمک مونس مامان به

 ...بود ها همون کنار ام ینیریش و وهیم...گذاشتم ییرایپذ زیم
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 خاله پسدر وجود با...رفتم اتاقم به لباس کردن عوض یبرا شدد تموم که کارم

 دیبا سداعت چهار و سدتیب هر وگرنه..بپوشدم سدارافن تونسدتمینم نمینازن ی

 ...کردمیم تحمل رو بابا گرد یها چشم

 کرم شددال و ارشددلو با دادیم نشددونم تر الغر که امو رهیت یا قهوه مدانتو

 بلوغم ی نرفته هنوز یجوشدا نیا تا زدم صدورتم به کرم خورده هی...دمیپوشد

 ..نبود ریپذ امکان سرمه بدون که چشمامم یاهیس...بشه محو

 فکر سدامان و بابا حاج یدعوا به...نشدسدتم ددددتم تخدددد رو آماده و حاضدر

 که یصدورت در...بخره خونه تا هریگینم پول بابا از سدامان چرا نکهیا به...کردم

 بده سدامان به یپول هی بابا که...نهیهم دوتا نیا کردنه تیاذ از تشین تمام خاله

 عمرا...شدده بزرگ نعمت و ناز تو شدهیهم نرگس...داره حقم...بخرند خونه و

 ...کنه یزندگ بتونه گهیم سامان که یمحل اونم یا اجاره خونه تو بتونه

 دمید خودم...رهیبگ پول شددهینم یراضدد سددهرابم از که نهیا یبدبخت

 سددهراب

 لیاوا یحت...بده بهش رو خونه پول نصددف تونهیم که گفته بهش چنددبار

 من اسم به دمیم بهت که یپول بابت نصدفشدو و یخریم که یا خونه گفتیم
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 بازم...برگردون یداشت وقت هر اصال گفت سهرابم...نکرد قبول سدامان...کن

 ...نشد یراض

 من که هرطور دیبا خوادیم منو نرگس اگه گهیم...مرگشدده چه سددتین معلوم

 دوسددت منم گهیم...نداره یحرف خدا بنده نرگس...کنه یزندگ دارم دوسددت

 ...کنم تالش خودم یزندگ واسه خودم سامان مثل دارم

 ویک طرف دونهینم آدم...ما ی خونه یدعواها نقل شدده نامیا یزندگ...بابا یا

 ...رهیبگ

 ساغر؟_

 دادم و سامان جواب بلند یصدا با اتاق یتو از

 بله؟_

 ؟یزد دست من یکشو به تو_
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 بودم برداشته لمیف کشدوش تو از شیپ روز دو هم...شدد قطع لحظه هی نفسدم

 جوراب صبح امروز هم

 !...ساغر جون به نه_

 و فرستادم رونیب راحت الیخ با نفسمو...ومدین در ازش گهید ییصددا و سدر

 فقط...بترسم ازش شهیهم نکهیا نه...دمیکش دسدت شددم سدرخ یها لپ به

 ...بود شده اخمالو یادیز امروز

 وشیتبل که یروز...دیخر برام سهراب که بود یمدل نیآخر یگوشد به نگاهم

 بابا...یبخر واسددم دیبا که بابا حاج به کردم لهیپ چقدر دمید نترنتیا یتو و

 اریو
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 در پول یهرچ که سامانم...ستین ضشیتعو به ازین و خوبه میگوشد گفت که

 ...شدم سهراب دامن به دست...شیعروس واسه ذارهیم ارهیم

 و افتاد دستم از هفته هی سدر...دیخر ونیلیم دو و یگوشد نیهم برام موقع اون

 ریز از زود یلیخ اش مزه انگار...نبود الممیخ نیع...سدوخت شید یسد ال

 پزشو...نداشتم و شدن دار یگوش اول یروزا شور و ذوق گهید...رفت دندونم

 نیا به دارم عادت...افتاد خودمم چشدم از...دادم اول یروزا همون ها بچه به

 ...ها یباز خل

 همه به که گفت بهمون سدامان اما بودند اومده که شددیم یسداعت مین مهمونا

 کالم هی نداشدت جرئت ام چارهیب نرگس...ادینم شد تا و سدتین خونه میبگ

 ...بپرسه شتریب

 شددماره اش یگوشدد بدا یه داره کده ددمید کردن درسددت سدداالد موقع

 که کردنم درست ساالد...رهیگیم داره ویک شدماره زد حدس شددمیم...رهیگیم

 رفتم سراغش شد تموم

 باال؟ میبر یایم ینرگس_

 ...انداخت سرش یرو کامال و دیکش باال چادرشو یها لبه

 ...خوادیم کمک خاله_

 گفتم گوشش دم
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 دارم کارت باال میبر ایب_

 ...ادیب باهام تا شد یراض مادرم از فراوان یعذرخواه با و داد تکون یسر

 پسراس اتاق که اونجا_
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 !یزنیم حرف چقدر...تو ایب_

 دددت تخددد یرو که سامان دنید با...بستم و تاقا در بالفاصله و اتاق تو اومد

 ...شد گرد هاش چشم بود خواب

 !خونست نکهیا_

 .میبود آورده نییپا یحساب صدامونو تن

 !تو ر یگ ی ننه سر...شد دعواش بابا با اومدنتون قبل ساعت هی...آره_

 کرد جمع من اخم با گردشو یها چشم

 ...بودم شده شنگران...اس خونه که گفتیم من به حداقل_

 ریمسدد آن هی که بود شددده سددامان جذاب نه اصددال رخ مین محو یجور هی

 دددت تخددد باالسر که برسم خودم عکس قاب به دیشا تا کردم دنبال نگاهشو

 !...ست دوتا اون

 ...کن هیگر حالش به نیبش یخوایم...توام کن جمع_

 .کنه یمخف ریز اون و خودش خواستیم انگار...دیکش جلو شتریب چادرشو

 ...داره ه*ا*ن*گ_

 بودم منم...یکرد یزندگ شددهر باال عمر هی تو...ندداره ه*ا*ن*گ چمیه_

 دور مامانت از مهمتر همه از...تازشم...ناییما نییپا اون برم شددمینم یراضد

 !واال.شدمینم یراض بودم من اونم...یشیم

 زد پهلوم به آروم

 شهیم داریب االن رونیب میبر_

 دمیکش چادرشو که در سمت رفتیم داشت

 اریو
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 ؟یریم در یدار...یکن خوبش نجایا آوردمت احمق_
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 نییپا رهیم صداش زنهیم داد هوی..کن ولش..نه_

 دیترسیم میزوریپ داداش از چقدر مردم دختر چارهیب

 ارمیم شددامم.دیبزن حرف باهم کلوم دو کن دارشیب برو...سددرت تو خاک_

 ...فهمنینم ام هیبق.میخورب هم دور باال

 فرق به ارادت نشدونه به دسدتامو دو کف که و بود شدده رهیخ بهم واج و هاج

 رفتم بشه ام متوجه یکسد نکهیا بدون...اومدم رونیب اتاق از و دمیکوب سدرش

 !...اتاقش تو نره ییهوی که دادم اس ام اس سهراب به و خودم اتاق تو

 نرگس اومدن با...بود شده چروک مانتوم ردمخو غلت دددت تخددد یرو بس از

 حرف نرگس...شدددم دواریام تیمامور بودن روزمندانهیپ به بازش شین و

 !...کردنش دل بود برسه چه...دادیم ارامش آدم به زدنشم

 چرا دونمینم...نه که کمدک البتده...کرد کمکمون ندادرم زیم ددنیچ موقع

 ها زن نیب داره دوسددت اش دههم...اومدد ینم خوشددم ازش چوقدتیه

 قد...ستین ام بچه گهید خ یول...نشده سالش ستیب هنوز درسته...باشده

 ...سامانه ی اندازه که اش قواره و

 موقع ام یدوبار یکی...شددمیم معذب که کنهیم نگاه و آدم ام یجور دهی

 حوصددله...انداخت کهیت بهم ها کرده سددرخ ینیزم یسدد به زدن ناخنک

 خرد ام تره واسدش نبود مهم برام حرفش چون یعنی..نداشدتم دادنشدو ابجو

 .کردمینم

11  

 اون با افتاده لیف دما از انگار که رهیم راه و زنهیم حرف یطور هی که ام خاله

 فرق اشددون همه بدا نرگس اصددال...دادینم خوشددم ازش چیه...سددنش

 ی شده تر یمیصدم عضدو عنوان به رو الهخ خواسدتیم یک وگرنه...داشدت

 ره؟یبپذ یسرمد خانواده

 لیفام پسددر فالن و لیفام دختر فالن میرژ دکتر از اوردیم ریگ جا هی منم تا

 یالک که منم...ببرتم و رهیبگ وقت واسدم خودش کردیم اصدرار و زدیم حرف

 ایدن ی همه...رمیم خودم بشده وقت گفتمیم و کردمیم نییپا و باال سدرمو یه

 خاله شوهر...ششیه...بود دهیچسب منو وزنه اضدافه لویک نه نیا بود کرده ول
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 اجازه بدون !!کند موهاشدو دونه دونه خاله بس از شدد کچل منم ی چارهیب ی

 مامانم !...ما ی خانواده برعکس...بخوره آب وانیل هی نداره حق ام خاله ی

 موظفند خانواده کل رهیبگ یمیتصم هر خودش واسده بابام...بابامه مشدت تو

 !ریوالغ چشم بگند

 طرفشو هی...میدیکش برنج پر بشقاب دوتا نرگس با و میبرداشت بزرگ ینیسد هی

 هی و کاهو سدداالد پر ظرف هی...قورمه طرفشددو هی و میختیر مهیق خورشددت

 ترشددیب دوتا وانمیل و نوشددابه...میبرداشددت یماکارون سدداالد کیکوچ ظرف

 یحسداب و ینیسد که خالصده...کردندیم شدک هیبق چون میبردار مینتونسدت

 ...اتاق تو ارهیب و ینیس شد مجبور سهراب که یطور..میبود کرده نیسنگ

 نقشه به و بود نشسته پوتریکام پشت...نبود یعصدبان غروب مثل گهید سدامان

 ...رفت و نیزم گذاشت و ینیس سهراب...دیخندیم ما یها

 رایو

15 

 و من اما کرد مراعات شدهیهم مثل نرگس...میشدد ور حمله غذا به ییتا سده

 ...مینبود ام ینیس یتو برنج یها دونه کن ول سامان

 که داد امیپ میگوشدد به سددهراب که بود بلند یقدر به هامون خنده یصدددا

 سددامان یصدددا هامون خنده ونیم که میکردیم دقت چقدر ماهم...واشددتری

 که بابا حاج چشددم تو یخار هی شدددیم ما یها خنده هرچند...نره نییپا

 ...ارهیم در جفتمون دما از ییجا هی یروز هی بودم مطمئن

 من سرا اومد سدهراب نکهیا تا شدد یطوالن یادیز اتاق یتو گفتمون و گپ

 ...مونس مامان کمک میبر که نرگس و

 زدن به کرد شروع خاله که میدیندخیم و میگفتیم خودمون واسه آشپزخونه تو

 ی خاله که ما اما... گفته خان موریت بگه داشددت اصددرار که ییها حرف

 زدیم خان موریت دهن از داشددت که ییها حرف...میشددناختیم و خودمون

 دعا بودم مطمئن و شدد دیسدف و سدرخ مدام مامانم...بود خودش یها حرف

 ...نشنوه مبابا رو خاله یها حرف کنهیم دعا

 ساله شیش و ستیب... چرا دونمینم...نداشت مامانم از یکم دسدت نرگسدم
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 و خودم یوارید و در هر به بودم من !...کنهیم سددر مادر نیا بدا داره کده

 که هسددت سددامان مثل یاحمق هی که حاالم !کنم فرار خونه از تا دمیکوبیم

 یحرصدد و آدم شیریز به ددرس نیا و کردنش تعلل نیا گهید...داره دوسددش

 ...کنهیم

 ...دیشنیم سامانم دیبا..کردم ضبط میگوش با رو خاله یها حرف

16  

 تو اومد صددا ارسدال از بعد قهیدق چند...فرسدتادم براش خوابم از قبل شد

 داداشدم توپ یحسداب...کرد جو و پرس نرگس العمل عکس ی درباره و اتاق

 !...بود حقش...خانوم خاله جون به بندازم تا کردم پر و

 ییبشو بلم نیا با کردم فکر...بالش رو گذاشدتم سدرمو راحت الیخ با شد

 نطوریا متاسفانه اما...نکنه صدام یرو ادهیپ یبرا سدهراب صدبح افتاده راه که

 یبرا...کنه تنم خودش هامم لباس بود مونده کم...کرد دارمیب زور به...نبود

 یتیاهم براش سددامان و بدابا یدعوا...نبود مهم خونده اوضدداع سددهراب

 .غم یب یعل گفتمیم بهش ییوقتا هی...نداشت

 راه آروم فقط ربع کی...میشدد کوچمون یتو پارک یراه کردن غر غر یکل با

 ...کنه الغر منو خواستیم مثال...میدییدو یم شدت به ربع کی و میرفتیم

 .کردم ضعف...ندارم جون داداش جون به..امینم گهید من_

 االی...شد رمید نمیبب بدو_

 نییپا و باال داشت تنم یگوشتا...داد هلم و درم کمدد پشت گذاشت دستاشو

 نیزم یرو نشستم شکنجه نیا از فرار یبرا که شدندیم

 ...تنبل پاشو_

 ستمین من...برو خودت...الیخ یب ساغر جون_

 امیب تا نجایا نیبش پس_

 از که ینفسدد یحت...رونیب بزنه چشددمام از شیآت یها شددعله ودب مونده کم

 نییپا و بداال بس از بودم گرفتده گر...بود دا دا اومدد یم رونیب ام ینیب

 ...دمیپر

 اریو
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 ...باشه_

 دستمو که شدیم نییپا و باال هنوز مدام وروجه و ورج شدت از ام دددنه دددیس

 ...کردم بمیج یتو

 !...ادامب روز یبرا_

 یپهن لبخند...شدند آروم هام نفس شکالت یلیدددستط مددد ی بسته دنید با

 ...نشست دبم لد یرو

 طعمشو تمام لذت با... بستم هامو چشم باز زدم شدکالت از که یگاز نیاول

 ...شد دهیچیپ دهنم یتو ینیدلنش ینیریش..کردمیم حس

 هر من...کنندیم وردهبرآ واسددت عیسددر یکن آرزو یچ هر بهشددت تو گنیم

 آروم دلمو اش ینیریشد...بده بهم ها شدکالت نیا از خدا کنمیم آرزو لحظه

 ...کنهیم

 ؟یخوریم یدار یچ...تنبل ق احم _

 سددهراب یعصددبان ی افهیق دنید و هام چشددم شدددن باز محض به

 ی نیریشدد

 یحت اما شدددمیم خفه داشددتم سددرفه شدددت از...دیپر گلوم تو شددکالت

 به

 ...بزنه درم کمد پشت و شه دال تا نداد زحمت خودش

 زل در کمدد به دست...نبود الشمیخ نیع یول زدمیم پا و دست جلوش داشتم

 ...کنه آب گوشتمم ذره هی نیهم تا بهم بود زده

 بدنت جذب بدتر...نخور یچیه ورزش بعدد گفتم دفعده صددد...یبترک_

 ...یبزن نشست دراز تا یس دیبا که خونه میبر پاشو...شهیم

18  

 با دیشددا تا بودم کرده حبس نفسددمو قصددد از...اومد ینم باال گهید نفسددم

 یمشت با دلم سدنگ برادر..بود دهیفا یب اما ادیب رحم به دلش صدورتم یکبود

 ...آورد باال هارم شکالت..کنم عرض چه که رو نفسم دیکوب پشتم به که

 رونیب و نیماشدد نگیپارک از داشددت سددامان خونه به دنمونیرسدد ضمح به
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 ...اوردیم

 .رهیگیم ذره ذره جونتو داره لیعزرائ که نمیبیم...کپل یچطور_

 پر پر داره خواهرش ستین الشمیخ نیع که بود سدهراب لیعزرائ از منظورش

 زنهیم

 یبزن نشست دراز دیبا گهیم..نده ریگ من به بگو سامان_

 سمتمون اومد و کرد ول و نیشما

 گهید کن ولش..شده لبو مثل ینیبینم...سهراب یهست یدیزی عج یوا_

 زد سامان دنه دیس به دستشو کف سهراب

 .یدرآورد روز نیا به نویا تو..نزن خودیب حرف تو برو_

 کردم نگاه سامان به التماس با.. گرفت دستمو سهراب

 ؟!...داداش_

 کرد شددروع و شددکمم به زد هاشددو نگشددتا نوک ام یعوضدد سددامان

 فاتحه

 ...خوندن

 یها هیال اون با مخصدوصا یبود تک که واالنصداف و الحق...خواهرم برو_

 گرفتن گاز واسه دهیم جون که گوشتت

 اش کله پس زد تر محکم نباریا سهراب که دیسابیم روهم داشت دندوناشو

 اریو
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 ...یروان شو گم_

 .میشد خونه وارد تمام یسرشکستگ با و کرد یخداحافظ باهام

 "عطا"

 ..بود اش شهیهم یها یدلواپس یپ نگاهم

 رهیخ خونه در به انتظار چشددم و کرد جا جابه سددرش یرو رو چدادرش

 ...بود اش مادرانه یها ینگران از گهید نشون هاش ل خوردن تکون...شد

 و بره رخسارش از رنگ ات بشه اضافه پسدرش اومدن سداعت به یا هیثان ی کاف

 ...بلرزه هاش دست
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 که اسدت فرشدته هی من مادر گمیم من اما...اند همه هیشدب مادرها همه گنیم

 به پسرشو تا دو ازدواج از بعد سال چند درست اونم...شدوهرش فوت از بعد

 ...کرد بزرگ تنها و تک و گرفت دندون

 ی روزه هر ی معجزه هشنگا که یمادر...دنشددهید روز هر نمازم که یمادر

 ...دهیم نشون بهم رو خدا

 ...شد دهیکش بودم نشسته ی پنجره لبه که یمن به خونه در از نگاهش

 شیطور...زنهیم شددور دلم نیهمچ...نکرده؟ رید نظرت به مادر ؟...عطا_

 .ام بچه باشه نشده

 طنتیش یبرا...نبود اش مادرانه یها حرف تمسخر یبرا ددبم لدد یرو لبخند

 داشدت قصدد و ایح در به بود انداخته دیکل صددا یب که بود یبزرگتر برادر

 برسونه مادر به رو خودش یواشکی

 !...مولود مامان بگم یچ_

11  

 ..شد رهیخ هام چشم به ینگران با که شدیم تر پهن لبخندم

 مادر؟ خ...باش محض آرامش تو خدا ی شهیهم که توام_

 رو سدرش ترس با خانوم حاج و خورد گلدون به پاش مادر به دهینرسد عارف

 ...برگردوند

 خودم د مولو مامان...ایدن نگران شهیهم مادر بر سالم_

 و کرد پسدرش به یاخم اما فرسدتاد رونیب راحت الیخ با رو نفسدش که دمید

 گفت

 یخداوند به...یکنیم تشیاذ یچ یبرا شدهیم نگرانت مادرت یدونیم که تو_

 ...گهید دفعه.. عارف نیبب...اخد

 کرد ددل بودد و مادرش آقازاده بکشه ینشون و خط پسرش یبرا باز خواست تا

 دیدوس بد رو اش یدشون دیپ و

 !یساکت عطا نیا جون به بود کیتراف...نوکرتم_

 الیخ و دیکش دددوش آغددد به اشو کرده زیعز پسر محبت با شهیهم مثل مادر

 !دش راحت بودنش بابت منم
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 بداشددده حرف پر تو مثدل...یسددداکت عطدا نگو من ی بچده بده نقددریا_

 از شتریب گهیم... ی شاک دسدتت از زنت اتون خونه زنمیم زنگ هربار...خوبه؟

 ...یزنیم حرف اون

 کرد جدا مادر از رو خودش عارف

 اریو
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 ایب یدپاش یکن کاله و شدال دیبا گهیم ینطوریا عروسدت یوقت مولود مامان_

 یبکوب مدحکمدت یهدا یدهدند تدو اون از دونده دهی پسددرت ی خدونده

 ...میقد یمادرشوهرا مادرشوهرم...واال...بهش

 کاش...زنت و یدونیم خودت...دارم کاریچ تو یزندگ به من جان مدادر_

 شیبود آورده امروز

 داوریم کم داشدت...انداخت من به ینگاه و دیکشد گردنش به یدسدت عارف

 !...انگار

 و زن سددرا اونوقت زتیعز پسددر برسدده راه از بذار مولود مامان_

 شددویزندگ

 ...زمیبر ییچا تا باال دیایب...ریبگ

 اما گرفت یدلواپسدد رنگ دوباره قبل لحظه چند مثل مولود مامان یها نگاه

 دیخند زور به و کرد سکوت

 ...میبخور ییچا میبر..ام بچه گهیم راست_

 گفت و عارف در کمد پشت گذاشت دستشو

 .کردم درست ینخودچ آرد برات یایم یدار دونستمیم مادر_

 برام شیشددگیهم ی مخمسدده از نجات یبررا و دیخند وار طنتیشدد عارف

 .داد تکون دست

 بزرگترم برادر از اسدتقبال یبرا.شددم خارج اتاق از و بسدتم رو اتاق ی پنجره

 .رفتم در یجلو

 یاومد خوش_

 خودم یساکت عطا قربون_
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 گفت بفهمه مولود مامان نکهیا بدون گوشم کنار که میبود کرده دل بود همو

 چه بفهمه خوامینم !...داداش جون کن عوض بحثو آورد منو زنده اسددم_

 ...خبره

 کردم زمزمه تر آروم و زدم اش شونه پشت به

 ...راحت التیخ_

 گذاشت یصندل ی دسته یرو رو چادرش مولود مامان

 هفته هی اش همه...دیدیند همو وقته چند انگار دیکرد دل بودد همو نیهمچ_

 ...است

 زشیبرانگ تامل لبخند با عارف به رو و دیکشد دسددت خودش کنار یپشدت به

 گفت

 مادر بگو تیزندگ و کار از نیبش ایب..بگردم دورت ایب_

 ها یبچگ همون مثل بود بلد خوب...رفت سدمتش به و شدد رد کنارم عارفاز

 گوش حرفداشددون بده ختنیر یچدا موقع...دارهیب بددسددت و مدامدان دل

 ساله دوزاده پسر انگار که کردیم لوس مامان یبرا و خودش نیهمچ..دادمیم

 !شده دهیخراش زانوش سر و نیزم خورده کردن یباز فوتبال موقع که ی ا

 از دسددت به ینیسدد... گذاشددتم یکیکوچ ظرف یتو هارو یچ نخود آرد

 دنیخند به کرد شروع عارف که اومدم یم رونیب آشپزخونه

 عروس فقط...ییباال و قد چه ماشداال...دییشددما خانوم عروس...خدا یوا_

 ؟یالغر یلیخ یکنینم فکر...نییپا نه یدار باال نه که شما جان

 شد دیسف و سرخ من یایح یب ر براد یجا مولود مامان

 اریو

11 

 چه نیا...بکش خجالت خدا از یکشددینم خجالت من از...عارف نگو_

 یزنیم یحرف

 برداره ییچا مامان اول تا شدم خم جلوش

 کنهیم یشوخ..مولود مامان کن ولش_
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 گرفتم عارف یجلو رو ینیس.. زد لبخند روم به و برداشت شوییچا استکان

 دددنه دددیس و سر و پر یبازو فکر به حاال یدخترا گم؟یم بد مگه خانوم حاج_

 دددت دوسددد..کنم عرض چه که زن حاالش شدکل و سدر با نیا..اند پهن ی

 !دنینم بهش دخترم

 مامان اما نشستم کنارش..برداره ینیس از یچا اسدتکان هی تا خودشدو کشدت

 ... گفت قبل از تر یشاک

 ...زانیچ نجوریا اهل من یپسرا کنهیم فکر بشنوه یکی نگو جان مادر_

 گفت خنده با و داد هیتک یپشت به...نبود ماجرا کن ول عارف

 خونه !...پسددرت داره ام ییحسددنا هی باالخره..خانوم مولود نباش نگران_

 و ستیب شیحمال...ستیب شیظرفشور...سدتیب شیآشدپز..سدتیب شیدار

 زنهینم دیسف و اهیس به دست گهید...مردم دختر باشه خداشم از !...دو

 دسددتشددو مچ که نطوریهم مولود مامان که دادمیم تکون سددر براش خنده اب

 گفت یناراحت با دیمالیم

 سددرم رو یلعنت درد مچ نیا اگه...ام زده خجالت روش از من...مادر نگو_

 از مردم...بزنه دیسدف و اهیسد به دسدت بچه نیا ذاشدتمینم بود نشدده خراب

 ...کشنینم کار نقدریا دخترشونم

11  

 مادر به و شد پاک هامون ل یرو از خنده یآن...شد عوض صدداش حالت

 میشد رهیخ

 دیبا...دسددتش بدم ییچا هی تونمیم فقط...ادیم کار سددر از کوفته خسددته_

 یکی نیا با رو خونه تونمیم من گمیم بهش...بشدوره ظرفارو..کنه آماده غذارو

 سدداعت دو نمیبیم یوقت خجالت از رمیمیم...ذارهینم یول..کنم زیتم دسددتم

 خودش سدرکارشو نهار...کنهیم اتو هاشدو لباس خودش...آشدپزخونه تو رهیم

 انجام خودش و رونیب یها دیخر...کنهیم جارو خودش رو خونه...دارهیبرم

 آخه؟ بگم یچ...ام بچه کنهیم پاک مر و گوشت...دهیم

 دهیکشدد ها حرف نیا به شیشددوخ موجبات که کردینم فکرشددو عدارفم

 پاک هاشدو اشدک داشدت بلندش یروسدر ی گوشده با مولود مامان...بشده
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 گردنش دور دسددتشددو و کرد کینزد مامان به خودشددو عارف که کردیم

 ...انداخت

 که نباشدده بلد هارو یکار فیظر نیهم اگه ات شددازده نیا خانوم مولود_

 رهیم دختره..شددده برعکس یچ همه زمونه دوره نیا تو...دنینم زن بهش

 واال...کنه کار خونه تو دیبا پسره کنهیم کار رونیب

 به تونسددتینم یحت مامان که بود کرده کینزد مامان به یطور هی و خودش

 ...نهیبش پهلو

 گرفت نفسم کنار برو خورده هی...جان مادر_

 ... دنیخند به کرد شروع بلند یصدا با عارف

 ...مایشد عشقوالنه قهیدق دو مانما_

 اریو

15 

 داد تکون یگردن من از یطرفدار به و کرد جدا خودش از و عارف

 ام بچه نذاره...باشه سدتیب شیدار خونه که رمیگیم زن هی پسدرم یبرا خودم_

 کار بره رونمیب خواست حاال...بسابه و بشدوره...بزنه دیسدف و اهیسد به دسدت

 کار بچه نیا از فقط...بره... بره دوسددتاشددم شیپ...نمددویم چده دای کنده

 زیعز پسددر نیا .کرده کار مادرش ی خونه تو یکاف ی اندازه به نیا..نکشدده

 ...مادرشه دل

 زده ماتم ی چهره به عارف نگاه و بود من خندون یها چشددم به مامان نگاه

 ...مولود مامان ی

 ...گهید دهییزا بابا زن مارو بگو دفعه هی خانوم حاج_

 نشدون واکنش زود و حسداسدند ها جمله و کلمات یسدر هی به میقد یها زن

 رفتیم شمار به ها مورد همون از گفت عارف که هم یا جمله..دنیم

 زن بشم که گذاشتم کم یچ تو واسده من...مولود جون نگو...جان مادر یا_

 بابا؟

 اش شهیهم یها اصول ادا و کردن ناز به و برداشدت شدوییچا اسدتکان عارف

 کرد اضافه
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 دوسددت من از شددتریب رو عطا شددما..گمیم من که نهیهم...مادر گهید نه_

 ...یدار

 یفرق من واسده عطا و تو..باشده بوده نیا ها حرف از منظورم اگه شدم الل_

 بذاره؟ فرق هاش بچه نیب تونهیم مادر هی مگه...دیندار

16  

 تو خونه میاومد یم فوتبال میرفتیم ما...بود نطوریهم اولم از..من ر ماد نه_

 !یدیپرسیم عطارو حال همه از اول

******* 

 ؟یندار الزم مول پول تو_

 بردارم رو ساالد ظرف تا کردم باز و خچالی در

 تو...برکته با یادیز حقوقش شدددم اسددتخدام که یینجایا خداروشددکر...نه_

 !خوبه اوضاع مین و سال هی نیا

 حد اریخ به یناخنک اش شددهیهم عادت طبق گذاشددتم که زیم یرو و ظرف

 زد ظرف یتو ی شده دلقه

 شددویتومن هی گرفتم وام تومن پنج من...عطاها ینکن تعارف داداش جون_

 ؟...مامان دکتر دوا خرج واسه بدم.ندارم الزم

 یتو بخارش...ددتمبرداش و خورشددت قابالمه در و کردم خاموش و گاز ریز

 خورد صورتم

 دارم؟ تعارف من مگه_

 شد بلند و گرفت دست و خورشت ی مالقه

 ....زمیریم من بذار_

 کنم آماده هارو بشقاب تا رفتم کنار

 ما یزندگ خونه سر از مادرش نیا ی هیسدا...شدکرابه یادیز لدای با ام ونهیم_

 !شهیم حل یچ همه بشه برداشته

 اریو

17 

 یصدا با که بودم برداشته چنگال قاشق جفت دو و بشدقاب تا دو عادت طبق

 ...شدم اشتباهم متوجه عارف
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 عطا؟ گمیم یچ یدیشن_

 بردارم یا گهید بشقاب تا کردم باز رو نتیکاب در

 !شنوهینم بتیغ من گوش_

 دیخر همون واسه...گمیم بد مگه !کنمیم دل و درد دارم ومبریپ پسدر جناب_

 هر تو...بودند انداخته یروز و حال چه به و مامان دتسدین ادتی...یعروسدد

 و سرخ بلده فقط که ماهم مامان... گرون جنس رو ذاشتنیم دسدت یا موازه

 بود گرفته گاز خر که منم...خودش تو زهیبر فرستادن صلوات با و بشده دیسدف

 که کردم یپافشددار خودم اشددتباه سددر پا و دسددت یب و احمق آدم مثل

 زده دونه هی اگه...مامان نیهم !...منه ی عالقه مورد زن نیا...درسدته...؟ی چ

 نجایا به من کار خورهینم یزندگ درد به زن نیا گفدتیم منو گوش تو بود

 ...شدینم دهیکش

 کردینم کار...بزنه حرف بود بلد فقط... گرفتم دستش از و خورشت ی مالقه

 ...که

 به...بگو مونوییدا..کردمیم یددارپافش خودم تیخر یپا من برفرض حاال_

 ...قرض و قسط ریز رفت اونم من خاطر

 خونه ییرایپذ به و برداشددتم نتیکاب یرو از رو خونه کیکوچ ی سددفره

 اتاق باز مهین در به نگاهم...زدیم حرف داشددت همچنان عارف اما...رفتم

18  

 هارو بشقاب تا برگشدتم...بود ازشین و راز و عبادت غرق مولود مامان...افتاد

 ...ببرم

 ...نشنوه مامان صداتو_

 برگشدتنش محض به اما... رفت رونیب و گرفت دسدتش رو آب پارچ و وانیل

 ...زدن حرف به دوباره کرد شروع

 رفتنش بعد سداعت دو یکی تا !...روز هر...امون خونه ادیم روز هر مامانش_

 گلسدتون ایدن شدهیم محو خونه از اثراتش نکهیهم اما...میدار دعوا لدای و من

 !..شهیم

 گذاشتم ینیس یتو خورشت ظرف دو همراه به رو برنج ینیس
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 نیا از شددتریب االنم...والسددالم...یشدددیم سددرخونه دوماد دینبا اولم از_

 !شناسمیم رو تو بد یها اخالق خوب منم که نکن ییبدگو

 داشدت همراه شدهیهم که یغرور با و وردآ رونیب دبه یتو از و ماسدت قاشدق

 گفت

 بدون و خوب رو همه یدار عادت تو..دارم؟ بد اخالق من... من؟؟ یک_

 ...دارند مشکل که اونان...ستمین ینطوریا من یول...خودتو جز ینیبب نقص

 کرد عوض حرفو عیسر عارف مامان اومدن با

 ؟یکرد دعا مارم..خانوم حاج باشه قبول_

 برداشتم رو ینیس که آشپزخونه سمت داوم یم داشت

 .میآورد ویچ همه ما...سفره سر دییبفرما شما مولود مامان_

 اریو

11 

 دستم از رو ینیس خواسدتیم باز دهینم بروز دونمیم و داره که یدرد وجود با

 ...رهیبگ

 .کنم کمک منم بذار خ جون مادر_

 کردم اشاره آشپزخونه زیم به و زدم لبخند

 دایببخش البته...شما با فلفل و نمک ردنآو زحمت پس_

 گذاشت سرش به سر با عارف و شد آشپزخونه وارد مامان

 کلک؟ هیخبر..بگو راستشو...یزد که عطرم...یکرد پیخوشت مامان_

 پسر بکش خجالت...خدا به زشته_

 شد تر کینزد عارف یها خنده یصدا

 ماشاال...دهیچ یا فرهس چه تیتوار ته دختر که خانوم حاج نیبب ایب... به به_

 زهیریم هنر هی انگشتش هر از ماشاال

 زیخ مین احترامش به دیرسد که مولود مامان...زد یچشدمک و نشدسدت کنارم

 پسددرهاش یرو به رو یسددخت یکم با و داد دسددتم رو فلفل و نمک...شددد

 نشست

 هر دینبا که لدای...یریبگ ادی توام سدتین بد .نکن مسدخره داداشدتو نقدریا_
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 .کنه یآشپز تو واسه هرش و روز

 ...بکشه برنج مامان یبرا تا شد کار به دست عارف

 یریحالگ یجا به هم شما...گهید کارا نیهم واسده رهیگیم زن آدم من مادر_

 دلمو شیترش یبو...عطا واسه باش خوب شوهر هی فکر به برگشدته بخت منه

 .زنهیم

11  

 قیتزر یجون بهم مدام نگاهش با... گرفتم مامان یجلو و خورشدت بشدقاب

 ..خودش و دمیفهمیم من فقط که کردیم

 ینیبب ریخ...مادر نکنه درد دستت_

 جان نوش_

 آرامش وجودش زن نیا که بس !...شدمینم ریسد مولود مامان به کردن نگاه از

 ...بس و بود محض

 ظاهر به...گفت خودش یها یروزمرگ از و زد حرف عارف شدتریب غذا سدر

 ییوقتا هی حرفاش وسط...نبود سدرجاش فکرم شدهیهم مثل اما دادمیم گوش

 یساکت عطا...کردمیم اش یشاک سدکوتم با من باز و دادیم قرار مخاط منو

 ...کرد تکرار بار صدها بود کنارمون که یآخرشب تا رو

 رو بودم ردهب اتاق به مولود مامان یها قرص خوردن یبرا که رو یآب وانیل

 ریبخ هم امش که کردیم راحت رو المیخ هم گفتنش ریبخ ش...برداشدتم

 ...گذشت

 ...بودم شده رهیخ اتاق دیسف سقف به...بودند روز طول از تر باز هام چشم

 از و خواب داشدتن یخاصد یمعن کدوم هر که بوقشدون، ها، نیماشد یصددا

 یگاه از هر ،یاهیس یتوو بود یاهیس زدم، کنار رو پرده بود، گرفته چشدمش

 نیا رفت،یم دوباره و کردیم روشددن و ییجا و اومد یم ینیماشدد چرا ر نو

 گرفته، و شهر نیا ی قهی سالهاست یکیتار

 ارتفاع، نیاز کردم،یم نگاه یکیتار به پنجره ی طاقچه به دادم هیتک دسددتمو

 ...شدیم مردم نیا ش نق هزار یاهیس

 اریو
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 و رهیگیم گهید یکی پر به پرشددون کدوم هر که خسددته یدمهاآ ش نق هزار

 نیا

 رو ادهیپ یتوو ...کردیم تیسددرا همه به رداریواگ یماریب هی مثل یخسددتگ

 پاره رو سددهیک ی همه یشددرم یب با که بود غذا ی مونده پس منتظر یا گربه

 به بودم زده زل ...کنه معلوم صبح فردا و شدرم یب و خسدته یآدمها گند و کنه

 به طناب کی شدددیم نه،یبب خواسددتینم و صددبح یانگار که شددهر یاهیسدد

 یکار شدیم باشه، یاهیس شهر نیا تو وقت چیه نذاشدت و بسدت دیخورشد

 هاشونو گند خودشون و نکنند یا سدهیک یتو و گندهاشدون آدمها نیا که کرد

 ...کنن پاک

 کردم، باز رو حافظم و دت تخد ی بهل نشستم گرفتم، پنجره از و نگاهم

 !...دهیم جرات یگاه هیگر ...شد هیگر آروم آروم

 کجا؟ خراب ن م و کجا کار صالح

 کجا به تا کُجاست کَز ره تفاوت نیبب

 ای ، نیالخائف امان ای ...گفتم یه... صددورتم یجلو گرفتم دسددتهامو یه

 .... واصل ای ، نیثیدستو المد اثیغ

 ...کن معجزه ایخدا

 سنگک نون یدارهایخر صدف تو...شددم بلند زود دهینخواب خواب از صدبح

 و کرده آماده رو ییچا مولود مامان که دمید برگشددتم یوقت...بودم اول نفر

 بود دهیکش و کشددیم دینبا که یزحمت بابت مویدلخور یکم...انداخته سدفره

 چیه به بود گفته دکترش واقعا اما...کرد بحث باهاش که شددینم...کردم ابراز

 !...یراست دست مولودم مامان...بده انجام یکار راستش دست با دینبا وجه

11  

 و رهیگیم درد دسدتش مچ...کنمیم شدونه خودم موهاشدو وقت چند نیا یحت

 دسددت با که کردیم نیتمر مدت هی...کنندینم جادیا کامل بهبود ها قرص

 باز اش سدداله همه نیا عادت طبق اما بده انجام دوکارهاشد بتونده چپش

 ...کنه کار چپش دست با تونستینم
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 دفعه هی و کنه دا ماکروفر با غذاشددو که دادم ادی باز بهش روزه سدده نیا مثل

 ...بذاره بشقاب هی یتو

 داشبورد یرو ساعت کنار از ...کردم روشن رو نیماشد که بود هفت سداعت

 شددوییابتدا خط چند و کردم باز شددویا صددفحه...رداشددتمب رو کمیکوچ قرآن

 ...خوندم

 سددالم نشیکارکن و طیمح...داشددتم دوسددت یقبل از شددتریب رو دمیجد کار

 یسدداز سددند که ذاشددتندینم گلوت ریز چاقو هی سددال هر سددر !...بودند

 !اخراج...یکن اعتراض و یند گوش حرفشون به که بعدم...!کن

 ...اش شهیهم یشلوغ و هفته اول..بودم کرده ینیب شیپ رو کیتراف

 و راسددت و چپ بودم، کرده ترمز هیال هزار کیتراف یتوو قرمز چرا پشددت

 فرار راه و انداختن رمیگ یانگار کنن،یم ام خفه ها نیماشدد جلو و پشددت

 ...ندارم

 رو شهیش زنه،یم داد شیدست دددل بوددد سر داره ییجلو نیماش راننده ه؛یثان 65

 اوج و صورتش یتو افته یم قرمز چرا کنه،یم باز شدتریب دهنشدو و دهیم باال

 ...ستین مربو من به بعدش به نجایاز ره،یگیم

 اریو
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 از و دهیم گوش آذر رضایعل پنجره، به کرده کز ،یدددل بوددد نیماشد ه،یثان 18

 دلش تو انگار ست،ین شدن زسدب منتظر یانگار ره،یگیم کام دددگارش دددیسد

 نرسه لتریف به دگار دیس و نشه تمام آهنگ و نشه سبز چوقتیه کاش گهیم

 شهیم رد ها نیماش نیا یتو از که یدختر به یراست سدمت نیماشد ه،یثان 11

 ...کرده یوحش هاشو چشم تن ز این ، یصبح اول کنه،یم یچرون چشم

 یخوشحال از فروش دسدت ره،خیم گل شداخه کی ،یپشدت نیماشد ه،یثان 99

 از دددشدوق معددد به دنیرسد تا هم گل نیا ..کنهیم بوض راننده کنه،یم ذوق

 ...شهیم پژمرده رفت دست

 ...هیثان 1

 ...هیثان 1
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 قرمز چرا انگار بره،یم امان ها بوق یصدددا و مونه یم 1 یرو نطوریهم

 ها راننده به ها بوق نیا الیخ یب و اند خسددته ها شددماره نداره، رفتن الیخ

 ...خندنیم

 ...بازهیم رو خودش یکس هیثان 1

 ...شهیم تر خسته یرمردیپ هیثان1

 ...رهیم رابطه یتو یکس هیثان 1

 ...زنهیم رو یزن فیک یکس هیثان 1

 ...هیثان 1

 ...هیثان 1

 "کنندیم ریگ یعدد هی سر شهیهم نایا"..افتادم پدرم حرف ادی
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 ...باز راه و دش سبز

 بعد..شددم کاره مهین سداختمون وارد و کردم پارک رو نیماشد اداره در یجلو

 خسددته کارگرها چرا موندم من و کنندیم ییبنا دارن هنوزم مین و سددال کی

 !یکار یب همه نیا از شنینم

 که کنهیم اعالم محترم کارگر برسه آسدانسور ی دگمه به انگشدتم نکهیا از قبل

 ...رفتمیم ها پله از دیبا که یا طبقه ازدهی و بودم مونده من حاال...هخراب

 ییها خانوم سر پشدت خواسدتمینم...برداشدتم قدم تند تند و اول ی پله چند

 به خودشددون با یچ یبرا رو عشددوه و ناز همه نیا نبود معلوم که بردارم قدم

 ...اوردندیم کار محل

 داشددتم...کردم تصددور لبو مثل رو خودم صددورت دمیرسدد که هفتم طبقه

 از

 ...سوختمیم دبم لد پشت یها نفس حرارت

 ...یشد دچار من روز و حال به توام که نمیبیم_

 خورد تکون بدفرم هام ل که فرستادم رونیب یطور رو نفسم

 ..سالم_

 کرد اشاره خودش دست کنار به و داد تکون هوا رو دستشو
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 نییپا یکس...شددم ولو نجایا اس قهیدق پنج منکه...کن تازه نفس نیبشد ایب_

 ست؟ین

 گوشددش به محترم یها خانوم یها خنده یصدددا بدم جواب خواسددتم تا

 .شد بلند یناچار به و دادم تکون سر...دیرس

 عطا بدو...میارین کم جماعت زن از که بهتره_

 اریو
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 معمول روز و یعاد لتحا من...میرفتیم باال رو ها پله هم ی شدونه به شدونه

 باال دارم دهم طبقه یها پله از یوقت برسدده چه...زنمینم حرف ادیز یکسد با

 رمیم

 بهتره؟ خانوم حاج_

 ...ستین بدک یعنی که کنمیم راست و کج سرمو

 که ییوقتا حداقل..واسددش ریبگ پرسددتار گفتم منکه...شددهیم بهتر شدداالیا_

 به که یا ضددربه و تصددادف هی خاطر به منم مامان...یسددتین خونه خودت

 و اهیسدد به دسددت تونسددتینم یدوسددال یکی بود شددده وارد دسددتش

 دیسددف

 ...میگرفت پرستار واسش...بزنه

 ...مراقبشم خودم_

 .زدم لبخند شد بمینص که یا ندهیزا یسرخوش از نمیبیم که رو شرکت در

 !میدیرس_

 دینال و زد درم کمد پشت دستشو

 .میدیرس و مینمرد خوبه_

 بود شددده گذاشددته شیور هی هردو کار زیم که یکیکوچ اتاق به رو خودمون

 دستش و ختمیر آب وانیل هی سدهراب یبرا کردم که یکار نیاول...میرسدوند

 ...بود کرده اش خسته شینیسنگ...دادم

 شدم هالک...بده رتیخ خدا_

 ...مختیر آب خودم یبرا و گرفتم ازش و وانیل
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 جان نوش_

16  

 م سدال اما !اوردمین نییپا رو وانیل بار سده عادت طبق که بود ام تشدنه یقدر به

 ...نرفت ادمی آب دنینوش بعد

 . کنند درستش عصر تا کنه خدا_

 کردم باز کامل رو اتاق ی پنجره

 .واقعا آره_

 سالم...شد اتاق وارد دست به ییچا خونه آبدار مسئول که اوردمیم در رو کتم

 ریگیپ خواسددت ازش سددهراب شددد تموم که مونیا هیثان چند یاحوالپرسدد و

 وهیم یبستن هیشب یزیچ دادمیم حیترج دیشد یگرما وجود با...بشه آسدانسور

 !رمیگیم گر حرارتش از که یداغ یچا تا بخورم یا

 یرو از غذامو...میرفت اداره یغذاخور سدالن به سدهراب با که بود نهار وقت

 اومد که سهراب....نشستم زیم هی سدر و برداشدتم سدالن ی گوشده بزرگ زیم

 هی و سمتم کرد خم سدرشدو...خوردن به کنم شدروع تا کردم باز غذامو ظرف

 دیکش قیعم نفس

 ؟یشینم چاق چرا پس...خوبه یلیخ غذات یبو_

 زدم لبخند

 بشم؟ چاق دیبا خوبه غذام یبو چون_

 ...برداشت خودشو یغذا ظرف در و داد تکون یسر

 ...خوبن یاریم که ییغذاها که نهیا منظورم...نه_

 مادرته؟ دستپخته...تو یغذا مثل_

 اریو

17 

 دیجو غذاشدو که بار چند...داد تکون سدر و گذاشدت دهنش تو پر قاشدق هی

 گرفت سمتم ظرفشو

 بخور قاشق هی_

 ی کاف خودم یغذا...ممنون_
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 از قاشددق هی بتونم منم که بخور قاشددق هی..کن گوش رتوبزرگت حرف عطا_

 ؟یبشنو یخواستیم نویهم !بخورم تو یغذا

 ...شد پهنتر و پهن محوم لبخند

 ...خوامیم غذات از بگو کالم کی خ تعارف؟ و مرد_

 برداشت یقاشق چهار سه...فرستادم سمتش به غذامو ظرف

 داداشاش واسه شدبا یبعضد هک میدار درمون و درسدت ر بخو هی خونه تو ما_

 خونه دختر ی عالقه مورد یغذا درسدت شدبمید یغذا...ذارهینم غذا یچیه

 به ش یها مهین که کرد اعتراف خونه یها پله یباال صبح که خالصده..بود

 !مونده یباق شیمین و زده دستبرد برادرش دو یغذا

 ...تر یعصبان اون و شد شتریب ام خنده

 روز هر...کنهیم داره ام وونهید یول...آخه نداره گفتنم...عطا ندداره خندده_

 و سددامان و منو اونوقت بمونه سددالم که ورزش و یرو ادهیپ برمشیم صددبح

 یچیه شیتوار ته دختر به که مامانمم...خچالی ر سدد رهیم کندهیم خواب

 ...گهینم

 ! خ بلوغه سن تو_

 شد رهیخ بهم متعج یها چشم با

18  

 بلوغه؟ سن تو ساغر_

 ادهیز زدن حرف یتو کردم احسداس یول دونسدتمینم خواهرشدو اسدم منکه

 گفت خودش دوباره که بذارم دهنم یتو یقاشق خواستم...کردم یرو

 ...میدار وزن اضافه یخانوادگ ما هرچند...سالشه نوزده_

 ...کردم قطع رو حرف ی ادامه و دادم تکون یسر

 نیآفر.کنمیم افتخار تو به من...پسر یدار یدستپخت عج_

 یشددوخ یشددوخ زنهیم حرف دسددتپختم به راجع هربار که عارف برعکس

 نظر به یتمسخر چیه بدون و یجد کامال سهراب لحن اما کنهیم ام مسدخره

 دیرسیم

 ممنون_
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 یکسدد منکه...داره هواتو ینجوریا خدا یکنیم کمک مادرت به نکهیهم_

 یلیخ دمیفهم مین و سدال هی نیا تو اما رد ای کنم دییتا رو یکسد بخوام سدتمین

 !یمرد

 خوبه؟...ارمیم نهار واست خودم بعد به نیا از_

 به کرد شدروع غش غش...رسدوندم فرعش به و کردم حذف کالمشدو اصدل

 ..خوردیم تکون شدت به هاش شونه...دنیخند

 !یزیچ یتشکر هی.کنمیم فیتعر ازت دارم انصاف یب_

 انداختم باال شونه و دمیدخن

 .ارمیب غذا واست خوامیم که کردم تشکر منم_

 ینذار ام گشنه.تو با هفته آخر تا پس_

 اریو
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 جواب از قبل... خورد زنگ همراهش تلفن... دادم تکون یسددر خنده بدا

 "زادست حالل" گفت دادنش

 دو تو یکی یوقت...!گهید بود گوش اما..بدم گوش حرفاش به خواسددتمینم

 ...ینشنو حرفاشو یتونینم که باشه نشسته تیقدم

 کینزد...ایندازیم کل یدار باز سداغر...نه...امروز آره...؟یچ...سداغر بگو_

 ورزش سدددتین قرار من...رینخ...نییپدا یدایب زنمیم زندگ شددددم خونده

 تدا نییپدا یدایم...نبداش من شددلدوار و کدت ندگدران شددمداهدم...کدندم

 خوشش بابا حاج که یدونیم...اشون خونه یبر سدتین الزم...؟یچ...گفتما

 قولم سددر من آره...ها شددهیم بد برات یچونددیپ بفهمم سدداغر...دادینم

 "خدافظ...باشه باشه باشه...رمیبگ حقوق بذار...خرمیم...هستم

 گفت تیعصبان یکم با گذاشت زیم یرو که رو یگوش

 !...عذابه ی فرشته_

 با تونهیم...کنه عوض رو زایچ یلیخ تونهیم آدم یزندگ تو خواهر هی شددتندا

 دخترونه یایدن یحت ای...اش دخترونه یها طنتیش با...هاش یزبون نیریشد

 داشددتن از ما ی خونه که فیح...داد یزندگ به یا گهید لعاب و رنگ اش
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 ...محرومه که هاست سال ینعمت نیهمچ

 سهرابم با زدن حرف فرصت گهید که شدد ختهیر ارک سدرم یقدر به نهار بعد

 یروزها یها کار دیشا تا میموند کار اضدافه سداعت دو هردومون...نداشدتم

 ییدسدتشدو از قبل رو اداره از خروج کارت شدهیهم...میکن تر سدبک رو بعد

51  

 مثل تدرس سهرابم !...زدمیم کردن مرت زیم و شستن صورت و سدر و رفتن

 !...من

 به هم رو خوردن ییچا و بش و خوش کار بعد که ییها کارمند بودن اما

 !! بود مهم برام...زدنیم رو خروج کارت بعد و کردندیم اضافه یکار سداعت

 گرونید !...شدک یا قطره بدون...باشدده حالل ارمیدرم که یپول که بود مهم

 تو کنمیم نکارویا دید یتوق سددهراب بار دهی فقط...کردمینم قضدداوت رو

 خودشددون ها اون...کرد اسیق خودمون با هارو بچه هیبق شدرکت آسدانسدور

 ..گفتندیم اداره سیرئ به که بودند یدروغ مسئول

 خورده هی تا شد اضافه بهش دردم سدر خورده هی...بودم حوصدله یب خورده هی

 برداشتم امبخشار قرص هی شرکت یکشو از...بشده بد یلیخ حالم خورده هی

 زیم یرو دونه هی خودش اصرار به سدهراب شدهیهم که و یمعدن آب یبطر...

 ...دمیسرکش قرص با و برداشتم ذاشتیم

 اعصداب و مسدخره کیتراف ریتقصد دیشدا..بودم حوصدله یب صدبح از امروز

 به دنیرسد واسده گهید راه هی بگردم دیبا...کنم تحمل دیبا روز هر که ی خردکن

 ...راه اون جز یراه هی...کنم دایپ متشر

 سوار سدهراب با... کردم یکوتاه یخداحافظ شدرکت ی گهید یها کارمند با

 هاشون نگاه ریز که ییها خانوم از نفر چهار فقط که میشد یشلوغ آسدانسور

 ...بودم دهید صبح امروز رو داشتم یمعذب حس

 اریو

59 

 مشددوول لشیموبا یگوشدد با رو خودش که کردمیم نگاه سددهراب به

 نشددون



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  39                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 رو ام قراضده یگوشدد و فمیک تو کردمیم دسددت منم بود حسدش اگه...دادیم

 ..دمیکشیم رونیب

 ...من سرش پشت و شد ادهیپ زودتر سهراب آسانسور در شدن باز با

 ...میدیرس اداره درب یجلو

 کو؟ پس نتیماش_

 کرد نگاه رو ابونیخ یانتها ابتدا و خاروند رو اش ینیب

 .ارمیب تونستمینم... د فر امروز_

 یخوایم...اوالش همون... ر عصیول رمیمس من_

 رفت نییپا هارو پله تا دو که بودم نکرده کامل حرفمو هنوز

 میبر...همونجاست رمیمس منم_

 حس...برابر سه ده سرم کردمیم فکر...سدردرد همه نیا وسدط گرفت ام خنده

 فشار بلندش یها ناخن با داره و چشمام دمکمر پشت نشدسدته یکی کردمیم

 ... ارهیم

 متوجه اصدال شدد باعث نیماشد یتو همراه هی وجود وقت چند نیا برعکس

 اونم !...میزد حرف !!...آره...میزد حرف و ریمسدد تمدام...نشددم دکیتراف

 خودش...زنمیم حرف کپنم از شددتریب نهیبب بود یخال عدارف یجدا...من

 معمولت حد از شتریب گهیم کالم دو شهیم کالمم هی...ندازهیم دتمدس شدهیهم

 ...یزنیم حرف یدار
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 فراموش خودم و سددهراب زدن حرف با دردمو سددر...شددد نطوریهم امروزم

 ...بودم کرده

 برم؟ رو کوچه کدوم_

 کوچه نیهم سر..شدم مزاحم یحساب نجاشمیهم تا..عطا نکنه درد دسدتت_

 شمیم ادهیپ

 وارد...داره اخالقو نیا سددهراب که بده چقدر و ادیم بدم تعارف از چقدر

 تا...حرفا نیا و خوادینم و نبوده یراضدد گفتیم داشددت باز شدددم که کوچه

 ...داشتم نگه و نیماش خونه هی یجلو نکهیا
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 شزیعز پسر...آوردم شدانس نکنه نمینفر خانوم حاج امروز...شدرمنده بازم_

 ...خونه رسهیم رید کیتراف نیا با

 .شدم ادهیپ منم همزمان و کرد باز و نیماش در

 نباش نگران...خونه ادیم رید پسرش که دونهیم خانوم حاج امروز اتفاقا_

 بشیج تو از شویگوش.انداخت دستش ساعد یرو کتشو و بست و نیماشد در

 ...افتادم خونه اهل با قرارش ادی که اوردیدرم داشت

 فعال...نمتیبیم رداف_

 گفت عجله با و باال آورد دستشو

 ...بعد بخور شربت هی باال میبر کجا؟ فعال_

 سهراب دست از گشتیبرم داشت دردم سر...فرستادم رونیب رو نفسم کالفه

 ...یدار کار توام گهید وقت هی_

 !...بدوئونم تونمیم اطمیح تو ساغرو..ستین واج من کار_

 اریو
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 ...سهراب دارم کار من_

 بهم رو خودش و شد رد نیماشد یجلو از... نمیبشد که کردم باز و نیماشد در

 رسوند

 برو بعد بخور خنک شربت هی ایب..یکنیم تعارف_

 باز اشون خونه در که رفتمیم کلنجار سردردم اصرارهاشو و سدهراب با داشدتم

 ...در سمت برگشت سرهامون یخانوم گفتن "سالم" یصدا با و شد

 ..دیرسیم نظر به یعصبان یکم اما موجه ظاهر با یتردخ

 ...نییپا یاومد سروقت بار هی تو عج چه...سالم_

 و سهراب یها چشم به زد زل تمام یتخس با و گرفت دددرش کمددد به دستاشو

 ...من به بعد

 !!...سهراب ت دوس کردما سالم_

 و دیکش اش نهچو به یدسدت که کردمیم نگاه هاشدو چشدم داشدتم واج و هاج

 گفت
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 واجبه؟ من مثل یمحترم خانوم سالم جواب ندادن ادی شما به_

 گفت دختر به رو و داد رنگ رییتو صورتش که کردم نگاه سهراب به

 !تیترب یب...نزن حرف اریب شربت وانیل دوتا برو پرو بچه_

 ریز دست از منظورش...بود رفته موزم یجیگ یپ ام شده گشداد هاش چشدم

 شیر به شدددیم ختم کرد که یکار ته...دونسددتمیم خوب رو دنیددکش چونه

 ای واجبه سددالم جواب دونمینم محاسددن همه نیا بدا من کده !!صددورتم

 ...بودم دهیشن هم قبال ینجوریا متلک و کهیت...!نه؟
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 یآدم یدونیم یعنی...نشدده تیترب درسدت من خواهر نیا...عطا دایببخشد_

 ...شهینم نیا از بهتر باشه سامان دست ریز که

 هنوز که آورد خودش با یموج هی...شد دهیکشد دخترک یخال یجا به نگاهم

 ....شدیم دهیشن گوشم تو اش زوزه یصدا

 ...دختر نیا خدا به شرمنده..؟ییکجا عطا_

 آوردم باال دستمو

 !برم دیبا...کنهیم درد سرم...بود شونیا با حق...که نشد یزیچ_

 سوار و کرد ول دسدتمو...بود کرده تیسدرا سدهراب به من حالت انگار حاال

 شدم نیماش

 سدداعت هی خونه تو میبر ایب ؟یکن یرانندگ یخوایم سددردرد با...قیرف کجا_

 برو اونوقت شهیم کمتر کمیتراف گهید

 ...آخه_

 کار که ییجا بگم یدروغ اومدم..کرد باز و نیماش در بزنم یحرف خواسدتم تا

 بود ینذر هی...دیکشدینم طول شدتریب قهیدق پنج کارم...یول رسدمیم رید دارم

 ...نبود یمسافت که شمیتجر تا...صالح زاده امام بردمیم دیبا که

 با...شددم ادهیپ و آوردم کم...نداشدتم مقابله یبرا یتوان هاش اصدرار یجلو

 و کیتراف من گمیم فوقش...افتم یم راه و خوردمیم شددربتو زود گفتم خودم

 کویتراف که شددهیم دایپ یکسدد مگه...یا احمقانه حرف چه !دارم دوسددت

 باشه؟ داشته دوست
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 اریو
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 سدهراب با کیکوچ زیم هی دور اشدون خونه ایح تو دمید اومدم که خودم به

 .مینشست

 ...دیدار یقشنگ ایح_

 خاک یبو که اختپردیم خونه یهوا و حال از دیتمج و فیتعر به داشددت

 مجبور اصددرار با یوقت شددهیهم...کرد پر مشدداممو ایح ی خورده نم یها

 اما...بردمینم لذت قیدقا از که شدیم دایپ دلم ته یحسد هی برم ییجا شددمیم

 اون چرا دونمینم اما بذارم خونه نیا به پا شدد باعث اصدرار همون هم امروز

 !...گذاشتم جا خونه در یجلو حسو

 شدم زیخ مین خانوم دختر همون اومدن اب

 خانوم کردم عرض سالم_

 عق رومو به رو یصدندل و گذاشدت زیم یرو رو ینیسد که بود نییپا سدرم

 دیکش

 !سهراب زد حرف دوستت عج چه_

 یزیچ گوششون دم پچ پچ از...دمید و زد پهلوش به سدهراب که یا سدقلمبه

 ...اومد یم سمتم به تداش در یال از حسه اون کم کم...دمینشن

 ؟یبذار تنها دوستمو منو یبر شهیم_

 .زد منو دل حرف سهراب که آخ

 پختم ینیریش بعدم.رفته سر امم حوصله بودم تنها خونه ظهر از...شدهینم نه_

 .کنم امتحانش شما با خوامیم
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 مزه...داد انجام در یجلو که یکار مثل نه اما !...بود بامزه شیجواب حاضددر

 ینیریش به نیا مزه و زدیم یتلخ به اون

 حرف فهممیم تازه.کرد شددتریب رو ام خنده سددهراب "اهلل اال اله ال" یصدددا

 .کشهیم یچ دختر نیا دست از نکهیا..شویغذاخور سالن یتو یها

 !نداره نمک...دییبفرما_
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 یتو نگر خوش یها ینیریشدد از...گرفتم کتم ی دگمه از رو معذبم نگاه

 دیخورشدد نور ریز ی شددده زرد یها دسددت یانحنا از...گذروندم ظرف

 کنم یفیتوص چه...صورتش....تدددا...دادم امتدادش

 .. ها لبخند یبعض از امان

 ... رو خوش ه بیغر ای اری ل یانحنا ت سم بره ذهنت

 ... لبخندهاست همه یسوا لبخند نیا

 یپا تا سددر به یندازیم نگاه یعنی ؛ شددهینم یمعن لبخندها نیا از یبعضدد

 نیا آخه که یاریم فشار دهاتیکش یخوابیب فکر و ذهن به ...لبخند صداح

 ؟...خندهیم چطور ، چهره خوش کالبد

 کنهیم نفوذ اسدتخونت موز تا که لبخندها اون از ... یمعمول لبخند هی فقط نه

 خودت به ینگاه ، یبگرد نهیآ دنبال دربهدر کنهیم وادارت که اونهدا از ،

 ؟ چرا : یبپرس و یبنداز

 همونها از ؟، ... یتونینم تو اما بده داش لبدد به قیعم ییانحنا تونهیم اون چرا

 تو یبشدد خوره شددهیم عث با که اونها از ... دهیم تیفرار خودت از کده

 ... یکن شماتت و خودت درون از و ...خودت

 اریو
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 ! ... غروب هفت درست... شدم پوک

 ... زد لبخند من به

 ...کردم بوض بشیعج د لبخن جواب در من

 !...سآغدددر م خانو ستمین بلد لبخندها نیا از من

 .ختمینر توش یزیچ نترس...گهید بردار_

 بشیفر پر یها چشددم از رو نگاهم...شددد تر وپهن پهن لبش کنج لبخند

 ها سدال از بعد بدنم شواکن نیتر یاراد ریغ نیا و شدد منقبض بدنم...گرفتم

 ...بود

 !ممنون_

 بشقاب یتو برام رو شدربت وانیل سدهراب...انداختم نییپا دوباره رو و سدرم
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 انگار که بودم تنم یتو دنیکاو دنبال...گفت یچ سددتین ادمی...گذاشددت

 ...بودند افتاده یقرار و آروم از یامان یب جور هی یهمگ

 .دیببخش عطا_

 جواب یبرا و کرد یعذرخواه سهراب..کردم بلند رو درمس اسدمم دنیشدن با

 ...کرد ترکمون شدو بلند همراهش تلفن دادن

 هنوز...نکردم دایپ خوردن شربت جز یراه بود اومده سراغم که ییگرما یبرا

 کیکوچ ی رهیدا زیم یرو هاشو دست که بودم نرسونده دبم لدد به رو وانیل

 شد خم یکم و گذاشت

 بکنم ازتون یخواهش هی شهیم...عطا یآقا_

 رسوندم گردنش دور یصورت شال به رو نگاهم
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 دییبفرما_

 ناغافل که بود نگاهش یپ نگاهم...کرد نگاه رو سددرش پسددت و برگشددت

 به خدا لعنت...دیرس هام چشم مردمک به هاش چشم و برگردوند رو سدرش

 که امروز شددده چم ...افتاد قبر اهشیسدد یها چشددم آفتاب نور ریز!من

 و ندیخوشددا حس نیا و گذاشددتم جا در پشددت و ندمیناخوشددا احسدداس

 تو

 ...دمیم پر و بال وجودم

 د؟یبمون شتریب خورده هی کنم خواهش شهیم_

 شددده رهیخ هاش دسددت به مبهوت و مات خبر یب جا همده از ج یگ ن م

 !دونم ینم...هاش دست یتو رنگ قرمز انگشتر به دیشا...بودم

 چرا؟_

 کف به اوردیم فشددار..کرد قالب هم یتو رو دسددتش یها انگشددت

 دسددت

 ...هاش

 اون تا. ..یدونیم...آخه... خ...بعد...ادیم سددامان گهید سدداعت مین تا_

 !ندارم دوست که ییجا برهینم منو سهراب اونوقت...شهیم کیتار هوا موقع
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 یحرف بابت کردیم تیرضا احساس...فرستاد رونیب صدا و سر با رو نفسدش

 ...خواهشش گفتن بود سخت براش چقدر.زد بهم زور به که

 عطا؟ یآقا شهیم_

 دوسددت اون و ببرتش خواسددتیم سددهراب که گشددتمیم ییجا اون دنبال

 برن؟ بود قرار کجا...نداشت

 شه؟یم...آوردم شربت و ینیریش براتون منکه_

 اریو
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 اش خواسدته جز یچیه به زبونم که بود کرده یناز و التماس از رپ صدداشدو

 ..بچرخه که خواستینم

 هیشدب هامون ل یانحنا...خنده ریز زدم اش مزه با و منصدفانه یگروکشد از

 !!شد هم

 ....بخندم هشیشب...یکم فقط...یکم تونستم منم

 !شهیم پس_

 شددربتش وانیل یحالخوشدد با و گذاشددت بشددقابم یتو گهید ینیریشدد هی

 رو

 ...زدینم هامو مردمک نیا برقش و زدیم برق هاش چشم.برداشت

 .کردم درست من چون است مزه خوش.گهید دییبفرما_

 ...دهیکش براش یا نقشه چه سهراب که بگم ومدین دلم

 ؟!دلم؟

 اومده؟ یک برگشته؟ یک ...هست مگه

 انداختمت شیپ ها سال کردم فکر...یکرد صاحبت از یادی...سالم...یآها

 کردم فکر...ببره یخشددک نون دادمت شیپ ها سددال کردم فکر...یآشددوال تو

 ...در پشت یشد له شیپ ها سال

 یستین گهید... تو...کردمیم فکر... من

 من فیحر یشکیه که سخت و سنگ نقدریا ، سنگم از کردمیم فکر شهیهم

 منکه...بودم الیخ خوش چه که خودم به ندازمیم نگاه نمیشدیم االن . شدهینم
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 . ...شد آب دلم یتو خی لبخند هی با
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 از که صدبح ، گ بزر نهیآ کی اتاقم تو که شدهیم شدتریب ییاونجا از من یبدبخت

 ... رمیتصو و است نهیآ نیهم نمیبیم که یزیچ نیاول شمیم داریب خواب

 نیا کنمینم باور هنوزم...گفتنا نم نیا از رهیگیم درد دلم که آخ ؟ من ر یتصدو

 ...و خودم

 ؟ شد شروع زیر یترکها نیا کجا از نمیبب نمیبش خوادیم دلم

 ...شهیم زلزله ی،انگار یشکاف کالبد به کنمیم شروع که هربار

 ...اشک و شهیم تار ایدن

 اشک ، کنه فکر یزیچ یانتها به نخواد وقت هر که آدمهام دسدت اون از من

 زهیریم

 ..ِ . نیهم نکرد فکر زیچ چیه به و بود یخال شهیم که یحالت نهات ینی

 . گذشته از جوابتریب من هربار و برهیم لیس رو افکارم رشته

 هودیب یها زدن پا و دست از خسدته... ندارم ادیفر ییتوانا و اومدم ایدن به الل

 ..رمیم فرو آروم چاه ی خکردهی آب تو ،

 ... خوبم ......شددمیم نینشدد ته و کنمینم قالت ... بودم سددنگ که ادیم ادمی

 نبودم هرگز که یطور

 دمیرسدد که یاالن نیهم...نبردم ادی از هنوز یخداحافظ موقع رو لبخندش

 نخواسددتم...آخر ی لحظه...شددد چم هوی که منگم و جیگ هنوز و خونه

 بازم که برگشتم برد؟ینم دل گفتنش "عطا یآقا"...زد صددام اما کنم نگاهش

 هامو چشددم مردمک نباریا که یزدن برهم چشددم جز دمیند اما نکنم نگاهش

 ...لرزوند

 اریو
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 و کرد یعذرخواه ازم خونه در یجلو حرف بابت که خرسددند و بود یراضدد

 ...خونه ارمیب تا گذاشت یظرف یتو خوشمزه یها ینیریش همون از باز

 صدددام عطا که نبود یاول بدار...زدمیم حرف خدانوم دهی بدا نبود اولم بدار
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 که بود یاول بار اما...کردیم یخواهشدد ازم یدختر که نبود یاول بار...زدندیم

 که بود یاول بار...زدیم لبخند بهم معصددوم صددورت ینگارگر با یدختر

 یتو نگاهم یها خی که بود یاول بار...شدددیم نثارم ینواز چشددم چشددمک

 ...شدیم آب یچشم یاهیس

 ...خدا که یوا

 احسددداس...دارم ه*ا*ن*گ احسددداس...سددتمین بندد پداهدام یرو انگدار

 و دونمیم که کردم یرو ادهیز هی...تهوع جور هی و شک احسداس...یمونیپشد

 شینیریشدد دونمیم که دهیچیپ دهنم یتو یا مزه هی...ارمینم خودم یرو به

 استخونم موز تا داره که کرده نهرخ وجودم تو یحسد هی...سدتین تو طبع باب

 ...شهینم ساکت تو زدن صدا با که دهیچیپ گوشم تو ییصدا هی...کنهیم نفوذ

 شدددم سددسددت !...سددتمین منم مین من...من...انگار سددتمین خودم من

 گهید طور دوسدتم خواهر به که کردم گم کجا و یک و اعتقادم و آرمان...انگار

 ...کنم؟یم فکر لبخندش به ها ساعت و کنمیم نگاه یا

 یبازنگر رو صددورتش نقش دارم که کردم گم روزا نیا یکجا فکرمو و باور

 ...برم؟یم لذت و کنمیم

 جا مردم ی خونه تو و حواسددم حاال که خوندم حواس یب و نمازم کدوم

 گذاشتم؟

61  

 گاه یب و گاه وقت چند نیا...دمیکش رونیب کمدم یتو از رو یشدمع ی بسدته

 با...ییروشددنا نعمت بود شدده ها شدمع نیا وجود و رفتیم خونه یها برق

 ..شد روشن تیکبر نیاول

 رهیخ و گذاشدتم پنجره قاب یرو رو شدمع... نشدسدتم اتاقم ی پنجره پشدت

 ...سوختن یبرا زدنیم پر و باال که ییها شعله به شدم

 دختر اون یها دسددت به که یزرد نور به عمقش و بود ها شددعله به نگاهم

 ...بود دهیتاب

 با دیشا...بردم شعله سدمت رو دسدتم انگشدت و فرسدتادم لعنت طونیشد به

 نیا از و دیکشددیم پر ذهنم از ادشی یا لحظه انگشددت نیا کم یسددوختگ
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 ...کردیم کم وجدان عذاب

 یب که افتادم درشس یرو شدال ادی... افتاد ام شدده سدرخ انگشدت به نگاهم

 ...نبود رنگ نیا به شباهت

 ...بره ادمی از دختر نیا نبود قرار نکهیا مثل...نه

 ینجواها دلم...رفتم حافظم سرا و کردم رها خودش حال به رو نوا یب شمع

 ...شدیم هام ینگران دل همراه هربار مثل حافظ و خواستیم شبانه

 تین... بودم داشددته نگه رتمصددو یرو به رو رو کتاب یخون فاتحه حال در

 من و بود داده نشددون رخ امروز که یحال...رمیبگ حالم از یخبر که کردم

 ...بودم دهیترس

 کرده انتخاب که یا صفحه...دمیکش ها کاغذ یرو رو انگشتم و بستم چشدم

 ...شد انینما فال نیا و شد باز بودم

 اریو

61 

 ودب تو یسویگ ی قصه ما ی دلقه حد در دوش "

 بود تو یمو ی سلسله از سخن ش دل تا

 گشتیم خون در تو مژگدددددان ناوک از که دل

 "بود تو یابرو ی کمانخدددددددانه مشتاق باز

 در و بود آروم یچ همه ظاهر به...خبره چده دل نیا یتو ددیفهم حدافظم

 ...نبود من دست زیچ چیه...باطن

 دراز ددت تخدد یرو...فرستادم رونیب آسوده رو نفسم و دمیددوس بدد رو کتاب

 دیسف چوقتیه ها اتاق سقف کاش...گذاشتم سرم ریز هامو دست . دمیکش

 ...اههیس نقدریا ها آدم ذهن که یوقت نبود

 تا...العفو و ذکر شدد کارم صدبح تا...زدن غلت و یداریب شدد کارم صدبح تا

 ... گذاشتم نیزم رو دوشم یرو عذاب صبح

 که هربار...کنم نگاه سهراب به شددینم روم شدرکت تو...شدهیهم مثل صدبح

 رهیخ یا گهید ی نقطه به رو نگاهم میبشدد همکالم باهم اومدد یم شیپ

 تو که دمیفهمیم و بودم سدهراب یجا خودم چون دیشدا...دونمینم...کردمیم
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 رو خودش مونیا و نید تمام ام ساله کی دوست مالقات نیتر سداده و نیاول

 چرا که گرفتمیم وجدان عذاب و دمیپاشدیم هم از داده باد به واهرمخ دنید با

 ...دادم راه خودم ی خونه به و اون

 گفتیم...یشددوخ و خنده کار تو زد یحسداب بودم برده براش که ینهار سدر

 متعج من به شددنهادشیپ از هام اون و بوده گفته همه به خونه تو شددید

61  

 برادرشو سهم چون بوده شده خوشحال شتریب همه از سداغر فتگیم...شددن

 ...بوده زده قاب

 هامو نفس هیثان چند یبرا آورد زبون به رو ساغر اسدم که یبار سده دو همون

 ...کردمیم آزاد دیرسیم انتها به جمله یوقت و کردمیم حبس

 مشددخص زدن فاکتور تو اشددتباه بار دو بدا ام یکالفگ نیا و بودم کالفده

 !...تومن هزار صد شد دارمونید بعد اول روز ی مهیجر...شد

 ی جهینت شددد نمیا...نبود خدا خواسددت...نبود خدا شددرع...فکرم...نگاهم

 ...من حواس یب حواس شدن پرت

 شده یشدیآت سدهراب و دمیخندیم دادن خبرو نیا بهم کار سداعت آخر یوقت

 ؟یبش مهیجر همه نیا دیبا هخورد جا اسم هی خاطر به فقط که بود

 اون یپا حسابمو نذاشدته که..نگرفته ازم رو نگاهش خدا که بودم خوشدحال

 ...کرده هیتسو نجایهم و ناید

 ...شدمیم دلخور منهم نبود دختر اون یحواس یپ یپ میحواس یب اگه دیشا

 ...اما

 نیا روزید تا...ارزه یم ایدن تمام دادن دسدت از به ها لحظه یبعضد ارزش اما

 یلبخند ها لحظه نیا به روزید از و دیرسددیم مادرم یها خنده به ها لحظه

 !...نداره دوسددت خدا...هم و بودم خوشددحال هم که بود شددده اضددافه

 پس

 ...ناراحتم

 اریو

65 
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 هیهمسدا از یا گهید خانوم و مولود مامان...کردم پارک در یجلو رو نیماشد

 یا بچه پسر تا دو سرا و کردم سالم هردوشون به...بودن زدن حرف مشدوول

 ...بودند کردن یباز فوتبال گرم که رفتم

 هر و هرلحظه یهدا طندتیشدد...ددیچیپ یبچگ یروزهدا یهوا سددرم تو

 و زدمیم بهشددون ییال...بود روزها همون ادآوری کردن یباز فوتبدال..روزه

 گرفته یجد حد از شیب رو یباز شددک یب...زدندیم داد سددرهم یحسدداب

 یپهن لبخند یخوشددحال ی نشددونه به زدمیم بهشددون یگل که هربار...بودند

 هرکدوم که کردمیم نگاه دوبرادر یدعوا به خنده با و نشستیم دددبم لددد یرو

 ...دونستندیم مقصر رو یگرید

 ...رهیگیم درد پاهات مادر عطا_

 تر یجوش یکی اون از که ومشونکدی یصدا باالخره تا زدم بهشدون آخرم گل

 دراومد بود

 بدذار عمو برو...یبلدد یلیخ میددیفهم...اصددن یخوب تو !...یا عقدده_

 میکن یباز خودمون

 گفت و کرد دراز سمتم دستشو برادر یکی اون یوقت شد شتریب ام خنده

 باهات کردم حال.خوبه تیباز ییخدا یول_

 ...دیرسیم نظر به کردنشون یباز لفوتبا از تر بامزه واژگانشون ی رهیدا

 دمیدوس بد و سرش و دادم دست باهاش

 فعال...گرفته جو و عموتون...دیببخش_

 میشد خونه وارد مولود مامان با و دادم تکون یدست هم برادر یکی اون یبرا

66  

 ...مادر یخوشحال امروز... ی چ_

 دیدوس بد رو میشوند دیپ که دادمیم باال رو لباسم یها نیآست

 مظلومه صورتت نقدریا که بگردم دورت_

 ...خانوم حاج جون از دور_

 نثارم معنادارش یها خنده اون از و کرد جمع ددددلش بودددد ریز رو چادرش

 تا...دمیپاشد صدورتم به یکم و کردم باز و آب ریشد.. رفتم ایح گوشده.کرد
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 ...بپره تنم از گرما نیا تا کردم سیخ هامو دست آرنج

 عطا ایستین شهیهم مثل امروز_

 کردم راست در کمد و بستم رو آب ریش

 .شد کم امروز نیهم پسرت حقوق از تومن صد که نهیا خاطر به_

 نیغمگ و شد درهم بالفاصله اش چهره

 مادر؟ یکرد یکار دفعه؟ هی یچ واسه...اوا _

 خنده با...دادم بهش رو اخراجم خبر انگار که بود شددده نداراحت یطور

 کنم خشک هامو دست تا گرفت سمتم رو چادرش... شدم کشینزد

 مادر؟ چرا ینگفت...شستمش امروز_

 که بودم کرده حسابا صورت تو یاشتباه هی..خانوم حاج سدتین یمهم زیچ_

 ...مهیجر نیا به شد ختم آخرش

 زیر یصدا و شددینم محو هام ل از خنده...دمیکشد صدورتم به رو چادرش

 که نداشت سدابقه کار حطیم تو من یحواسد یب...اومد ینم بند ها ندهخ نیا

 ...شد بمینص ها یبعض یقدم پا لطف به

 اریو
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 ؟یواستاد ادیز آفتاب ریز امروز مادر_

 کردم نگاهش تعج با...آوردم نییپا هام چشم یرو از رو چادرش

 چطور؟..بودم شرکت تو اش همه...نه_

 گرفت اش گهید دست یتو رو دستش مچ و دیبرچ ل

 !...مادر یشد یطور هی امروز آخه_

 گفتم یساختگ یاخم با و گرفتم سمتش رو چادر

 مولود؟ مامان شدم خل یکنیم فکر خندمیم دارم چون...نکنه درد دستت_

 گفت لبخند با و زد دستش پشت

 تو خورده هی یایم سرکار از شهیهم چون فقط..باشده نیا منظورم اگه خدا به_

 یدیخندیم ینطوریا بعدم و یکرد یباز ها بچه با که امروز خسدته و یخودت

 ...خوشحاله نقدریا عطا که شده یخبر حتما گفت دلم ته لحظه هی
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 ...بود مولود مامان با حق...نشست دبم لد یرو یکم لبخند

 .بده حق خ یساکت و یخندیم کم بس از آخه مادر_

 با و انداخت نییپا رو ددرشس که بودم مهربونش یها چشددم به رهیخ هنوز

 گفت ریتاخ

 !خونه یاومد یوقت یدینپرس دستمو حال امروز تازه_

 ادمی...دیرسدد دسددتش مچ به نگاهم که بود دهینرسدد انیپا به اش جمله

 رفته

 بودم؟ کرده فراموش رو مادرم درد من و بود فتادهین یاتفاق چیه هنوز!...بود

 معمول یاحوالپرس هی بعد شدمیم خونه وارد که روز هر من...گفتیم راسدت

 یزیچ کردمیم احساس.امروز اما...گرفتمیم رو دسدتش احوال و حال سدرا
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 یباش نداشدته جارو چیه بده چقدر...بکشدم نفس ذارهینم و گرفته و گلوم راه

 هیتک ییجا تویزخم یها شدونه که...یکن یخال بلند یصددا با هاتو بوض که

 یبرا دیبا...خدا نهیسددنگ من یها شددونه یبرا...عذاب نیا...بار نیا...یبد

 ...ستمین شاد که یوقت داره درد چقدر دنمیخند که گفتمیم مادرم

 حرف تو با دیبا اول انگار اما...گفتمیم دل نیا از و زدمیم حرف مادرم با دیبا

 .خدا کنهیم درد صورتم .... بزنم

 "ساغر

 ...گهید دیخر دیربب منم خوب سامان_

 کرد پا عجله با و دیکش رونیب دت تخد ریز از جورابشو

 سیسرو داشت یزد ور نرگس گوش دم بس از شیپ دفعه...برمتینم رینخ_

 ؟..داماد ای یعروس لیفام تو دونمینم من واال..کردیم انتخاب رو گرونه

 کردم دل بود بزرگمو یپشمالو خرس

 یچ یتومن هی سیسددرو اون...یبریم یچیه با یدار مردمو دختر خ_

 .بده تکون سر بلده فقط که خرم اونم...خوبه نیهم یگفتیم یه که داشت

 ...دیکش محکم و و گرفت خرسمو یپا

 سددداده ویچ همده االن میمجبور ؟یدفدهدمدیمد...نددارم..جدان احدمدق_
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 واسه بودم گفته بهش...بود ادیز ام یتومن هی اون خانوم سداغر بعدم...میریبگ

 ...ندارم شتریب هفتصد طال سیسرو

 اریو
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 ددل بودد خرسمو دوباره و دمیکش رونیب اش گنده یها دست از و خرسم یپا

 بدن از نگاهمو...درآورد رو تنش لباس و دیکش رونیب کمد از رهنشدویپ.کردم

 شدم رهیخ خرسم یها چشم به و گرفتم موش پر

 بخره لباس و مانتو میبر.نکنه یاهر خودش با مامانشددو گفتم بهش امروزم_

 ...میگردیبرم زود

 رونیب به خانوما خانوم با اش همه که ماه هی نیا مثدل...خودت جون آره_

 گهید ی چاله هی جاش دیتونیم دیکن کم رفتنتون رسددتوران از کم هی...دیرفتن

 !بعله...دیکن پر و اتون

 داد کونت سر خنده با و لباسش یها دگمه بستن به کرد شروع

 بهتر که رو خاله...باشددم نرگس کنار که مجبورم اش همه ماه هی نیا خدا به_

 نرگسم تا گهیم و گهیم گوشش دم نقدریا ارهیب ریگ دخترشو...یشدناسیم من از

 ...دونیم سر یفالفل میریم اش همه ما بعدم...بندازه راه

 شدم بلند دت تخد یرو از

 چقدر نرگسددم...یدار دوسددت فلفال چقدر که توام...خودت جون آره_

 !کنه رحمتش خدا که اته عمه خر..خورهیم کالباس سیسوس

 زد کتفم به دستش پشت با

 .نزن حرف مرده سر پشت تیترب یب_

 .افتادم خودم ی دهینخر لباس ادی تازه کردم باز که رو اتاقش در

 بخرم؟ لباس برهیم منو یک پس_

 زد گلوش ریز به و برداشت زیم یرو از و عطرش
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 پس؟ شد یچ...یبپوش رو قرمزه ده دکلتد یخواستیم که تو_

 گفتم حرص با و کردم دل بود دستامو
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 .ندارم لباس یعروس و حنابندون یبرا...پوشمیم یدت پاتخد اونو..خوامینم_

 دیکشیم موهاش یرو داشت یبیغر یعج طور هی رو شونه

 برو مامان با_

 برو دیخر مدامان بدا من ددونسددتیم...کردم نثدارش یدعوضد دهی دلم تو

 رهیت البته صد و بلند نیآست لباس هی به شدیم ختم مامان با رفتنم دیخر.سدتمین

 خودش لباسمم یکی اون ! ها ساله یس شدلوار و کت و دامن و کت ای...رنگ

 نیهمچ هام لباس کمد تو ذاشددتیم عمرا مامان گرنه و بود دهیخر واسددم

 ...بشه دایپ یزیچ

 شدوهر شدده...سدتین داداش گهید ما واسده که ماهه هی داداش نیا...گهید نه

 حس ها یتازگ...کنندینم ولشدم و گرفتنش یدسدت دو متاسدفانه که... ایبعضد

 خرخره خوادیم دلم نمشیبیم...کنهیم دادیب وجودم تو نرگس از تنفرم یها

 خونه انیم..زنمینم حرف باهاش ادیز هم دایجد...کنم خفه و رمیبگ اشددو

 ..اتاق تو رمیم امون

 خونه سر بره خوادیم سامان آقا چون... هواست رو مونیزندگ همه که ماهه هی

 بهم که نداشدتم رو یکسد سدامان از ریبو که هم خدا ی شدهیهم...شیزندگ

 ...خودش یزندگ سرا رهیم داره سامان که حاالهم...کنه توجه

 پله از سهراب...رفتم رونیب اتاق از و فرستادم رونیب صددا و درس پر رو نفسدم

 ..کردم سالم بهش که اومد یم باال ها

 اریو
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 شده؟ یزیچ...ساغر یپکر_

 تخد به و کردم باز و اتاق در...نداشددتم و چکسیه با زدن حرف ی حوصددله

 .آوردم پناه هام عروسک و دت

 ...دیخر واسه رفت یم باهاشون مامانم حتما

 دارن کردنیم فکر و داشددتندیبرم بودو تر ارزون یهرچ...یدیخر چه اونم

 یحرصدد خاله مثل منم آخرسددر که شیپ دفعه...کنندیم یالقمر شددق چه

 البته صدد و داره یچ همه مادرش پدر خونه تو که نرگس مثل یکسد...شددم



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  55                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 هر واسدده هک کنه ازدواج یپسددر با که ی درمون یب درد چه آخه...آرامش

 چشددمش به یطور هی جنس انتخاب موقع تازه و کشددهیم چک دشددونیخر

 معلومه...فهممینم بهتر؟منکه تر ارزون یهرچ کنه تیراضدد که کنهیم نگاه

 از شدمینم یراضد چوقتیه من خود اما...نداره ربط من به نرگس تیخر که

 که بشدم سدامان مثل یکسد زن و بگذرم بابام ی خونه یپاشدا و ختیر نیا

 !...شهر رستوران نیتر گرون ببرتش نداره پول یحت

 یهرچ...سددتین مرادم وفق به یچ همه بابام ی خونه تو منم خود هرچند

 شددویمال بضدداعت...بخرن تونندیم کده ددونمیم یول خرنینم برام بخوابم

 شونبضداعت و اسدت اندازه از شیب من یها خواسدته ام یگاه هرچند...دارن

 ...رسهینم بهش

 گذاشتم یهرچ رو دست که شمیم یکسد زن من...درک به نایا ی همه اصدال

 نمیبب بعدش قهیدق دو شد دهیکش یزیچ سمت نگاهم ای...بخره واسدم عیسدر

 دلم بهش کردن نگاه با که بشددم یآدم زن عمرا....گرفته واسددم و همون که
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 لباس هی به بشده ختم بگه اون یهرچ اونوقتم... یبگ تو یهرچ بگم و بسدوزه

 ...متیق ارزون لوازم هی ای

 دیبا اصددال...خوامیم من که یهرچ...زهیبر پام به رو ایدن همه من مرد دیبا

 رونیب پول بشیج تو کنهیم دسددت...توپ پ تو...باشدده توپ شیمال وضددع

 ...زهیبر طال پام به رفتمیم راه...زهیبر

 که رهیگیم زن هی رهیم بشده دامیپ...شددهینم دایپ یآدم نیهمچ گهیم هک نرگس

 ...کردن خرج نیا بصرفه طرف واسه و باشه پولدار خودشم

 کشونمیم هست هم نیعاشقتر که شهرو پسر نیپولدارتر...ساغرم من اگه اما

 خوامیم که برسون آرزوم به منو زود...من یآرزو از نمیا ایخدا...خودم سمت

 ...بدم ادی لیفام یدخترا به و کردن انتخاب شوهر

 بابا رفتمیم رونیب اتاق از اگه...دمیشن رو سدامان و مونس مامان رفتن یصددا

 اون کال... وهیم و ببرم ییچا براش کبداری قدهیدق چندد هر کردیم مجبورم

 ...نهیبب نشسته منو تونهینم
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 سدامان رفتن با بعدم به نیا از که کنم سدر اتاق نیهم تو خودم واسده بود بهتر

 چهارتا هر از که هسدت خونه نیا تو سدامان مثل یک..نهیهم و نهیهم اوضداع

 باشه؟ ساغر تاش دو اش کلمه

 یخبر زبان کالس خوردن یبسدتن از گهید نه...شیزندگ سدر رهیم داره که اونم

 ...شبمون هر یها بش و خوش از نه هست

 عروسددمون بذار...یگرفت ازم اداشددمود اومدنت با که نرگس تو به لعنت

 یمعن کنمیم یکار هی...دایناپ سددرش اون بدم نشددون بهت ییرو هی...یبشدد

 اریو
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 داداشم من...یدیند منو یرو اون تو...رونیب بزنه چشمات از شدوهر خواهر

 هی تو حاال و بودم کنارش روزامو نیبهتر...کنمینم متیتقد یدسددت یدسددت و

 باش منم یها انداختن سددنگ منتظر...برات دارم...؟ شیببر یخوایم روزه

 ...خانوم ساغر گنیم من به که

 خانوم؟ ساغر_

 با... کرد باز رو اتاقم در سددهراب اما بزنم خواب به خودمو خواسددتمیم

 .دمیکش دراز دتم تخد یرو و کردم سالم بهش یدلخور

 ؟یبخواب یخوایم_

 دور تا دور به ینگاه... کردم جمع پاهام یال و لحافم و دادم تکون سددرمو

 بود دهیپوش یمشک ی مردونه شلوار...شد دت تخدد کینزد تا انداخت اتاقمو

 ..داداشم بود بسته داد قرار یمشک با...یمشک ی مردونه رهنیپ با

 یایب یخوایم اگه بگم بهت گفتم...رونیب برم خوامیم_

 گذاشتم هم یرو هامو چشم

 کم لویک دو ماه هی نیا یتو تو دسددت از...یبدوئون منو میبر بدال..خوامینم_

 .کردم

 سرانگشتش با و دیخند...نییپا رفت سهراب نشدستن با دددتم تخددد طرف هی

 کرد لمس موهامو

 شلوار و کت شدازده نیا یعروسد واسده خوامیم میبر...دوئونمتینم نترس_
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 یبخر میبر یخوایم یلباس توام اگه گفتم...بخرم
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 باز هامو چشم..زد چشمک بهم ام رفته دسدت از یایدن حرف نیا دنیشدن با

 بود هاش ل یرو لبخند هنوز...شدم زیخ مین سمتش به و کرد

 !یافتاد راه...شد؟ یچ_

 کردم زیر هامو چشم

 ؟یگینم که درو_

 داد تکون راست و چپ به سرشو

 تا یبدوز دامن کت محل ی خونه ایخ یبر مامان با یمجبور من با یاین_

 !!...کجات

 به و خنده ریز زدم ممتنع شدهیهم ب سدهرا زبون از اونم حرف نیا دنیشدن با

 ..کنم دلش بود تا بردم هجوم سمتش

 یداداش عاشقتم_

 ... اما

 من و شدد بلند ددددت تخدددد یرو از برسده بهش دسدتم نکهیا از قبل...فیح

 کردم نثارش ناسزا دت تخد از زونیآو

 .کنم دلت بود من باشه خداتم از...اقتیل یب_

 گفت خنده با و برد فرو شلوارش یج تو هاشو دست

 .شو حاضر عیسر رونیب برمیم و نیماش تا...ستین خدام از که فعال_

 و رونمیب یهدا لبداس و زدم روم و دسددت بده یآب منم سددهراب رفتن بدا

 ...شد رمیگیپ بابا رونیب مبر در از خواستم نکهیهم...دمیپوش

 ساغر؟ کجا_

 اریو
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 به و دمیکشد جلوتر و شدالم که کردیم جمع نیزم یرو از داشدت جانمازشدو

 رفتم سمتش

 شددلوار و کت خوادیم...رونیب رمیم سددهراب با دارم...بابا حاج باشدده قبول_
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 برم باهاش منم گفته بخره

 دمیکش دبم لدد یرو و زبونم...ومدا سمتم به و برداشت زیم یرو از حشویتسب

 .کنم محو رو دبم لد رژ تا

 !بخر یکرد پسند یزیچ خودتم یبرا بردار تومن صد کتم یج از برو_

 ...دبم قلد خدا یوا

 زده ذوق منو دارن یه که بابا و سددهراب به نه زد حال د ز که سددامان به نه

 ...کنندیم

 شرفتیپ نیهم... کردم تشکر ازش یبحسا اما...دیدددوس بددد شدینم که بابارو

 ...بود شیستا قابل بابا حاج ی مهین و نصفه

 هی...گفتم واسش بابا ی درباره تاب و آب با شددم که سدهراب نیماشد سدوار

 ...واسش کنمیم فیتعر جک دارم انگار دیخندیم یطور

 جک ای... زدم حرف باهاش میکن دیخر میخواستیم که یپاسداژ به دنیرسد تا

 یسددانت معلم و زبان کالس از ای خوندمیم و میگوشدد یتو ی مزه یب یها

 یول بکنم مامانم بتیغ خواسددتم حرفام یوسددطا...زدمیم حرف مانتالش

 ...نداد اجازه بهم دوست مامان ی رانیا یها مرد تموم مثل سهرابم
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 یهرچ...بود یبابابزرگ اش قهیسل...بخره شلوار و کت سدهراب شدد قرار اول

 سر آخر...دادیم نشون چپرچال اشدو افهیق و کردیم رد و کردمیم انتخاب من

 ... کنه انتخاب خودش تا واستادم گوشه هی گهید

 چطوره؟ نیا_

 دادم هیتک موازه وارید به و کردم دل بود هامو دست

 !...دهیخر گرون اونم کنم فکر !ع طاست بابابزرگ شلوار و کت هیشب_

 دنیخند به کرد شروع بلند یصدا اب

 سددرش از دسددت ه ما هی بدبخت؟ یعطا به یداد ریگ روز اون از چرا تو_

 ...یداریبرنم

 ...دادم ریگ بابابزرگش به..ندادم ریگ عطا به...که ینیبیم_

 اومد سمتم به و گذاشت رگالش تو و کت
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 تر دادهسد یهرچ ندارم دوسددت براق شددلوار و کت من جان دختر آخه_

 حرف سدرش پشدت نقدریا یبطلب تیحالل عطا بابابزرگه از دیبا بعدم...بهتر

 ..ایزنیم

 التماس با و برداشددتم و بود اومده خوشددم ازش یلیخ که یشددلوار کت

 کردم نگاهش

 ...بپوش نویا ساغر جون_

 رفت و ننداخت نیزم و روم اما دهیم گوش حرفم به داره زور به دمیفهمیم

 ...دیکش طول دنشیپوش لباس یا قهیدق پنج...پرو اقات یتو

 اریو
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 به که اونقدر...بود اش برازنده یحسدداب شددلوار کت... کرد باز پرو اتاق در

 جون سهراب کلیه اصال...اومد ینم سامان به اومد یم شلوار کت سهراب

 ...دنیپوش شلوار کت واسه دادیم

 یشد یعال خدا به_

 زد یقدم پرو اتاق نهیآ یجلو

 ؟...ستین جلف یلیخ_

 !...ایتر پیخوشت سامان از تو...خوبه یلیخ خدا به سهراب_

 داد تکون سر واسم نهیآ تو از

 دوماد برادر ما دوماده اون که فعال_

 ...کردم نگاه بهش دوباره التماس با و دادم هیتک پرو اتاق در به

 اته؟ کله تو یچ باز_

 ؟یزنینم کراوات_

 ...داد نشون واکنش عیسر یلیخ و کرد و گرد هاشو چشم

 ! شر هی به البته...پوشمیم تو خاطر به فقط و فقط نمیهم...اصال نه_

 دارم دوست من...یبزن کراواتم که کنمیم قبول یوقت و شر_

 شد رهیخ بهم نهیآ یتو از کالفه و گرفت درش کمد به هاشو دست

 !...کنمیم انتخاب من تورم لباس_
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 ...رفتیم زشیعز مامان به سهرابم ی قهیسل حتما...شدینم نیا از بدتر

 ...نگو گهید تو دامن؟ کت سهراب یوا_
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 کراوات یول... دونمیم رو تو ی قهیسل مدت همه نیا بعد گهید...بابا نترس_

 الیخ یب و

 ...نیزم دمیکوب پا

 ...یکن انتخاب لباسمو دمیم اجازه منم یزنیم کراوات اگه...عمرا_

 داد تیرضا اجبار به و کرد یپوف

 ...قبوله_

 من یمدل هر...زدم کله و سددر فروشددنده با چقدر کراوات انتخاب موقع

 یهرچ یول پرداختیم دیتمج و فیتعر به یحساب فروشدنده کردمیم انتخاب

 ...اوردیدرم خودم شکل اشو افهیق فروشنده کردیم انتخاب سهراب

 که اومد ابرو و چشددم برام سددهراب ام یلک...دمیخند و گفتم باهاش یکل

 یکل هدا خندده و شین همون گرفتن فیتخف یبرا خد یول دامیب کوتداه

 ...کرد کمکمون

 خونه؟ میبر گهید خ_

 ...ها مونده من لباس نکهیا مثل کجا؟_

 کنم؟ انتخاب من نبود قرار مگه_

 ... خ آره_

 ...میبر پس گهید خ_

 بتمن یآقا خونه یریم یدار که تو_

 !دمیم نشون و لباس بهت جشن قبل روز... ز یسورپرا_

 ...یبدون منم نظر یخواینم که نگو...خدا ای یوا_

 اریو
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 که بردم هاتو لباس از یکی شددما ی اجازه با دونمیم اتو قهیسدل و نظر اتفاقا_

 راحت التیخ..بزنه زیسا شیرو از ایخ
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 از...سهراب صورت و سر به بکوب و بزنم غیج پاساژ وسدط خواسدتیم دلم

 که رفتم کلنجار باهاش نیماشدد م د تا... ل ایخ یب و خونسددرد مرد نیا که بس

 بهم د داما عروس از مهمتر که و دوماد خواهر لباس و بشه حرفا نیا الیخ یب

 ...ومدین کوتاه خودش موضع از و نشد یراض اما بده نشون

 و تر رمغ یب روز هر من...نرگس و سدامان یعروسد روز شددیم گهید روز دو

 یریگ بهونه...بود دهیفهم خوب سدهرابم نویا و شددمیم قبل از تر حوصدله یب

 امان در هامم عروسک یحت..کردمیم لهیپ همه به..بود شده شدتریب یلیخ هام

 ...من کردن ساکت مسئول بود شده سهراب وسط نیا...نبودند

 باهام یا قهیدق چند یالک و یخودیب و زدیم زنگ بهم کارش محل از روز هر

 بردتمیم خونه دیخر و خوردن یبسددتن بهونه به عصددر روز هر و زدیم حرف

 باال موقع خورده هی که تاپم لپ به کردم لهیپ پاش به و زیبر نیا تو...رونیب

 برام دشددویجد مدل هی سددهراب تا گفتم و گفتم اونقدر...کردیم ریگ اومدن

 روز اون از...کنه سدر شیمیقد تاپ لپ همون با شدد ورمجب خودش و دیخر

 یگردنبند مثل درسددت...نکردم اسددتفاده ازش بارم هی یحت دشیخر برام که

 من واسده نرگس یبرا بابا حاج یها پاش و ختیر بابت غرهام غر سدر از که

 خواب موقع دمید سدوم شد یول گردنم انداختم شد دو...شدد یداریخر

 یزیچ هی یهوا دلم یالک فقط...نکردم اسددتفاده ازش گهید...هکنیم تمیاذ

 از هوائه همون اوردمیم دسدتش به یوقت شدهیهم مثل و سدرش به زدیم

 سددرم
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 و من واسه دیبا نرگس که یدددت پاتخددد یبرا بود شده قرار تازه...دیپریم

 مامانم

 چشددمم دشدونیخر روز که رو یانگشدتر همون دادیم هیهد و دیخریم کادو

 یادیز سدنم واسده نهینگ تک انگشدتر اون هرچند...رنیبگ واسدم و بود بهش

 برام موقع همون ددمیبدا...خواسدددت دلم مدوقدع اون... خد یولد...بدود

 منو اون اصددال یعنی...نداشددتم یکار مونسددم مدامدان بدا...ددنددیخریم

 ...بابا مثل درست...بود خودش بار و کار ریدرگ...دیدینم
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 تلفن یپا دائم ای...داره سداغر اسدم به یخواهر انگار نه انگار که هم سدامان

 تا یعنی...نرفتم زبانم کالس گهید...نایا خاله خونه اش همه ای زدنه حرف

 فشددمیتکال ی حوصددله هرچند...گرفتم دادی خواسددتمیم کده یحدد اون

 و میگوشدد فمیک یتو از...خورد زنگ بار نیچندم یبرا لمیموبا...نداشددتم

 اما...خونه بگردم زودتر بگه زده زنگ...مامانه گفتم خودم با...آوردم رونیب

 ...بود سهراب

 بله؟_

 ساغر؟ ییکجا_

 !نمیبش پارک تو دنیخر تل ی بهانه به اومدم_

 گفت و دیخند

 ...دارم دوست صداقتتو_

 زدم لبخند یزورک

 ...دارم دوست رو تو منم_

 ... ییجا برم خوامیم نیماش با که خونه در دم ایب پاشو یدار دوست منو اگه_

 اریو
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 .یکنیم یرانندگ آروم تو... ندارم حوصله من..برو خودت_

 دوست غذاهاشو که رسدتوران اون ببرمت دمیم قول بعدش...نکن تیاذ ایب_

 یدار

 کردم جابجا دلم بود تو مویکول فیک

 ؟یریبگ واسم شویمیرژ یغذاها که_

 دارم عجله ایب..یبخوا تو یهرچ ندفعهیا..خدا به نه_

 ...دنبالم ایب خودت خ برداشته؟ سنگ پاره عقلت سهراب_

 ...دنبالم پارک دم ادیب که شد قرار و دیخند بازم

 دموم که دیفهم شدنم سوار محض به.. شدم بلند سهراب نیماشد دنیچیپ با

 هم یرو هامو چشددم و دادم هیتک یصددندل یپشددت به.سددتمین سددرحال و

 اشو شدده داغون تاپ لپ تا دوسدتش ی خونه دم بره خواسدتیم...گذاشدتم
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 ادهیپ و داشت نگه و نیماشد قشیرف ی خونه یجلو..کنه درسدت واسدش بده

 دهیخند یالک چقدر اش مزه یب یها جوک یهوا به نیمداشدد تو...شددد

 از و خودیب یها شدددن بسددته و باز نیا بابت بود گرفته درد دهنم..بودم

 سددر

 حال تا زدیم شیزندگ و کدار از کده بود یچ سددهراب ه*ا*ن*گ...اجبدار

 کنه؟ خوب و خواهرش

 خونه خواستیم دلم...برگردوندم ازشدون رومو خونه در یجلو عطا اومدن با

 شده ما ی خونه ماهه هی...سدهراب نیماشد تو یحت ای..کوچه تو بمونم !...نرم

 یک داره؟ دوست ساغرو یک...نرگس و سامان یعروسد کار و یعروسد حرف

 دف کردن دعوت فکر که مامانم...سدوزه؟یم سدکوتش و سداغر حال به دلش
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 که سدامانم...تاالر و وهیم و ینیریشد فکر به که باباهم...خودشده لباس و زن

 دونمیم...زهیریم حرفاش با خودشددو زهر خاله بذارم تنها و نرگس اگه گهیم

 نیا خ اما...زنش شیپ بره تا ارهیم واسددم بهونه ددونمیم...کندهیم خرم

 ست؟ین... ی نامرد

 و بود شده خم سدهراب...چرخوندم سدرمو خورد شدهیشد به که یا ضدربه با

 ...بدم نییپا رو شهیش کرد اشاره

 هان؟_

 سدداعته مین گهیم...کنه؟ راه به رو منو تاپ لپ تا اشددون خونه میبر یاینم_

 ...کنهیم درستش

 ... برو تو نیماش تو نمیشیم من_

 خوبه یلیخ دستپختش عطا میبر ایب.ینیبش نیماش تو ساعت مین که شدهینم_

 !میبزن دستبرد شامشون به میتونیم...ها

 یچیه به ل که بود روز دو...اوردین دددبم لددد به یا خنده اش مزه یب یشوخ

 بهم که مونس مامان یغذاها یبو اصال...نداشتم غذا به ام یلیم و بودم نزده

 ...زدمیم عق خوردیم

 اونا با دیبا اند خونه مادرش و خواهر اونم االن...سددهراب ندارم حوصددله_
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 !ندارم حال من بزنم حرف

 داد تکون یسر...زدن چونه و چک از شد خسته

 یاشدکال یایب یخواینم اگه یول...خودش زج سدتین اشدون خونه یکسد_

 .میبریم تاپو لپ میایم گهید ساعت مین گمیم..نداره

 اریو
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 ...شد بهتر

 .بستم هامو چشم و کردم ول یصندل یرو نمویسنگ سر دوباره

 به که یانگشتر یصددا دوباره که گذشدتینم سدهراب رفتن از یا قهیدق چند

 ...کرد باز هامو چشم زد شهیش

 شالمو مضطرب و دستپاچه کامال و نشستم سرجام سدهراب دوسدت دنید با

 ...بود من العمل عکس جهینت رشیز به سر و مومن ظاهر...دمیکش جلو

 شالمو مضطرب و دستپاچه کامال و نشستم سرجام سدهراب دوسدت دنید با

 ...بود من العمل عکس جهینت رشیز به سر و مومن ظاهر...دمیکش جلو

 د؟یآورد جا به که رو بنده...خانوم سالم_

 !رهینگ درد گردن اون تا نییپا انداختم سرمو

 ...شناختم آره_

 قهی لباس به نگاهم...دید لبخندشددو شدددیم یول بود نییپا سددرش هنوز

 ...افتاد شیآخوند همون ای پلماتید

 !واجبه؟ من مثل یمحترم یآقا سالم جواب ندادن ادی شما به _

 یحت!...اوردیم در خونه در یجلو روز همون تو و خودم یادا داشددت قایدق

 عیسر که کردم نگاه بهش متعج یها چشم با ...دیکش ششیر ته به دسدت

 کرد باز و نیماش در و گرفت ازم نگاهشو

 د؟یبمون شتریب کم هی کنم خواهش ازتون منم شهیم_

 حال یب یها چشدم جز کردیم نگاه رو ییهرجا...زدندیم دو دو هاش چشدم

 ...منو ی خسته و
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 !...دادم گوش حرفتون به روز اون منکه...گه؟ید شهیم_

 که االن...بود شددده دار خنده...بود کرده من هیشددب اصددولشدم ادا یحت

 دقت

 ...اما !نمکه با کمم هی کنمیم

 ؟یندازیم دست منو یدار_

 روز اون یها حرف تمنداشد دوسدت...کرد نگاه هامو چشدم مردمک عیسدر

 زده و ییها حرف چه بهش که بود ادمی خوب...بدده دلیتحو بهم خودمو

 ...بودم

 خدمتتون در یا قهیدق چند شددمیم خوشددحال ه؟یحرف چه نیا...خانوم نه_

 ...دیکرد ییرایپذ یلیخ من از روز اون شما...باشم

 ییهوی کنم شمعذب نکهیا یبرا...کردم جمع کردن فکر ی نشدونه به هامو ل

 خنده از مردمیم داشددتم..شدددم رهیخ صددورتش به و باال آوردم سددرمو

 یوقت

 ...زد کیکوچ لبخند هی فقط و گرفت ازم نگاهشو

 ...بودم کرده درست یخونگ ینیریش روز اون من یول_

 داشت نگه باز و نیماش در و کرد صاف درشو کمد

 دایپ یخونگ ینیریشدد اهممد ی خونده تو ددیشددا ؟یددید چده خددارو_

 ..ِ . خانوم دییبفرما...شد

 دونست؟ینم اسممو

 کردم بلند سرمو گرفتم قرار روش به رو یوقت و شدم ادهیپ

 !...سآغر_

 گفت زده خجالت

 اریو
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 ساغر م خانو...بعله_

 بود معتقد و کردیم نگاهم خنده با سدهراب. بسدت سدرم پشدت و نیماشد در

 ..منو به برسه چه کنه یراض تونهیم سنگم عطا
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 با...الغرش و گرد صورت اون با...پسره ی چهره...گفتیم راسدت خ یول

 یتیمعصوم هی ادشیز بایتقر شیر اون با یحت...بورش یکم یابروها و موها

 بامزه همه از...بندازه نیزم روشو ای کنه تشیاذ اومد ینم دلش ادم که داشدت

 یوقت کردیم اش مزه با...هاش ونهگ یسددرخ و بود صددورتش یدیسددف تر

 ...دیکشیم خجالت

 نگاهش اما عطا...ادیب و کنه قفل رو نیماش در سهراب تا بودم واسدتاده منتظر

 نیا...میشد شدونیمیقد ی خونه وارد سدهراب اومدن با...بود نیماشد به فقط

 وارشید و در از بودن یسنت و یزیتم نکهیا با...نداشتم دوسدت رو خونه مدل

 یبو...بده یینو یبو که یا خونه...دارم دوست نوساز خونه من اما ختیریم

 دوست یآجر خونه...شمال تو یالهایو مثل...باشه چوب اش همه...یتازگ

 یوارهاید اونم متاسددفانه...زدینم یمیقد کم ماهم خود ی خونده...نددارم

 ...زدیم ردلوازت و بزرگتر خونه نیا از هوا هی بود یهرچ اما داشت یآجر

 کشددونیکوچ ایح تو نکهیا یجا به تا خونه داخدل میبر کده زد تعدارف

 ...میبمون

 یبو هی...خوب حس هی شدمیم کینزد اشون خونه به شدتریب یهرچ...هرچند

 آورده هام ل رو یطوالن لبخند هی ناخوداگاه که خوردیم مشددامم به خوب

 ..بود
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 جارو همه خاک و نم یبو..بود داده آب تازه و طشدونایح تو کیکوچ باغچه

 از خونه یلیدددسدتط مددد و کوتاه یها پنجره و یمیقد یها پرده...بود کرده پر

 ...بود کرده جل و توجهم اطمیح یتو

 یول...چرا دونمینم...بشم اشدون خونه وارد من اول تا بودن منتظر جفتشدون

 رحل ی پ شد دهیکشد نگاهم و سدتادمیا اشدون خونه چارچوب تو یوقت دیشدا

 نصد وارید به اشدون درخونه یرو به رو درسدت که یدیشده عکس و قرآن

 که داشدتم یحسد هی...گفتم اهلل بسدم و فرسدتادم صدلوات ل ریز بود شدده

 زور به و خودم انگار...راحت نه بودم معذب نه...کردیم القا بهم اشدون خونه

 !نبود خونه صاح خواست که مدیکشیم یسمت به داشتم
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 ...دمیشنینم و سهراب و عطا یها حرف و صداها

 یوقت...بود خودم یپاها یجلو به فقط نگاهم و دمیکشیم نفس دهیبر و کوتاه

 ...اما گشتم یصندل یحت ای مبل دنبال میدیرس اشون خونه ییرایپذ به

 یپشت با شتدا رنگ یزرشک یمتر دوازده فرش تا دو اشدون خونه ییرایپذ اما

 کرم پشدت که سدهراب دسدت...بودند گرفته رو ییرایپذ دور تا دور که ییها

 ...رفتم نشستن یبرا جا نیکترینزد سمت به خورد

 یها لباس با یپاک و یزیتم نیا به یا خونه تو که حاال..بودم معذب حاال

 که زدیم حرف عطا با داشدت همچنان سدهراب...بودم نشدسدته خورده خاک

 ...نشست ارمکن

 عکس قاب به نگاهم که دادیم سدهرابمو جواب داشدت آشدپزخونه تو از عطا

 شددده قاب وارید به مدادرش و خودش عکس...شددد ددهیکشدد هداشددون

 اریو
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 به خونه به ورودم محض به که بود یدیشدده عکس همون کندارش...بود

 قهوه یها چشم...ابروش و چشم مدل...بود عطا هیشب چقدر...اومد چشمم

 هی عکس ترش اونطرف ذره هی...مردونه کوتاه و پهن یابروها...روشددن یا

 ...نبود عطا به شباهت یب باز دیشا که یمرد...بود جوون مرد

 مامانش هیشددب پسددره نیا...رفت مادرش لد یرو لبخندد یپ نگداهم

 عطا یها چشم تو و اون من که داشت مادرش نگاه یتیمعصدوم هی...خندهیم

 ...بودم دهید بارها

 !؟... یساکت_

 حرف...هنوز کردیم درد بازوم...گرفتم دلم بود تو فمویک و دادم هیتک یپشت به

 سددر گهید یها حرف یسددر هی یول بود نرفته رونیب ذهنم از پسددره یها

 دلم

 ... دلم ته ته رفتیم پسر اون یها حرف که بود مونده

 ...دمشیکش جلوشو خودم که بردیم المش سمت به داشت دستشو سهراب

 شهیم معذب عطا_
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 ...معذبه شمینجوریهم تو دوست_

 زد سرم تو واشی و دیخند

 اصال است دونه هی... ی خوب پسر_

 گفتم دوستش کردن مسخره یبرا و دادم تکون سر حوصله یب

 خواد؟ینم زن بزرگش بابا_

 سدمتمون اومد یم داشدت دسدت به ینیسد که ییعطا به هوی و خنده ریز زد

 گفت
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 خواد؟ینم زن بزرگت بابا عطا_

 رهیبگ سدهراب یجلو رو ییچا تا شدد خم که یوقت عطا متعج یها چشدم

 بود دار خنده

 ؟یدیپرس یچ واسه یول کنه رحمت خدا بزرگمو بابا_

 گفت و برداشت رو ییچا وانیل خنده با سهراب

 !بشه زنش خواستیم ساغر_

 گفتم هول به و انداختم نییپا سرمو دیچرخ سمتم به که عطا نگاه

 !...کنهیم یشوخ_

 نشست هردومون یرو به رو و گذاشت جلوم رو ییچا ینیس عطا

 زجر ساغر کنار رو یسال ده هی حداقل شددیم ما سداغر زن اگه...شدد فیح_

 ...خدا بنده رفت ایدن از ناکام...شدیم فوت بعد دیکشیم

 ن وایل به عطا که فرسدتادیم فاتحه عطا بزرگ بابا واسدده داشددت سدهراب

 یتو

 گفت بندازه بهم ینگاه نکهیا بدون و کرد اشاره ینیس

 !شهیم آماده گهید کم هی منم ینیریش... ییچا دییبفرما_

 نطوریا که یوقت تا ...شدددمینم معذب نقدریا زدیم زل بهم یچهارچشددم اگه

 ...زدیم حرف باهام

 .ینیس تو گذاشتم عیسر که بود دا نقدریا اما برداشتم رو ییچا وانیل

 ؟یخوریم ییچا یدار یچجور سهراب_
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 گفت الیخیب و خورد یقلپ

 خان؟ عطا هست یچ تینیریش حاال...یراحت به_

 اریو

81 

 گفت و زد یمحو لبخند... رمیبگ ازش نتونستم و نگاهم

 .کنم درست بلدم ینخودچ آرد فقط من_

 نبودن بلد من یداداشددا همونشددم...سددوخت براش دلم که گفت یجور هی

 .کنند درست

 عطا ی آقا رندیبگ ادی ها یبعض که خوبه...شما به نیآفر_

 .برداشت جاش و من وانیل و گذاشت ینیس یتو وییچا یخال وانیل سهراب

 یبرابر مونس مامان دستپخت با ییخدا...سداغر ینخورد دسدتپختشدو تازه_

 ...کنهیم

 ..سهراب از بودم دهیشن اباره

 ...میشیم مزاحمشون شام واسه بار هی شاالیا_

 سددهراب به نباریا و گرفت ازم باز نگاهشددو.کردم نگاه عطارو زدم که حرفمو

 شد رهیخ

 .هستم درخدمتتون شام امش نیهم_

 دراومد حرفم پشت سهرابم

 گهید ش هی...یدار ه*ا*ن*گ یا روزه تو امروزم...آره_

 ..رهیبگ روزه بخواد که نبود یخاص روز...باشه روزه ردمکینم فکر

 ...تنهام منم دیبمون شمیپ شام امش.ستمین تعارف اهل من_

 میبود زده زل هم یمشک یها چشم به...زد بازوم به بازوش با سهراب

 ساغر؟ میبمون_

11  

 ییجورا هی...بمونم داشدتم دوسدت اما بودنم معذب وجود با...چرا دونمینم

 بود بامزه و جال واسم انداختناش نییسرپا نیا و عطا کردن تیاذ

 "عطا"
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 که ییافزارها نرم هیبق...ختمیر سددهراب تاپ لپ یتو و ددیجدد افزار نرم

 عهده به خودش رو هرکدوم یاجرا و کردم دانلود براش و خواسدتیم خودش

 ...گرفت

 و هام دست لرزش از خودم اام دنیفهمینم ها مهمون دیشدا رو میدسدتپاچگ

 .شدمیم متوجه دستم کف یسیخ

 روزه دیفهم یوقت ساغر...رفتمیم اونور و نوریا یالک آشدپزخونه تو خودم یبرا

 ... ببرم براشون شربت و وهیم نذاشت ام

 بلبل اشون خونه تو روز اون مثل بود شدده خونه وارد که یوقت از سدآغر م خانو

 خواهرش نگران شددت به روزها نیا که داشدت حق سدهراب.کردینم یزبون

 یحت...کرده فرق چقدر دارمونید نیاول با که بود مشددخص کامال...باشدده

 !...کردنش نگاه مدل

 ...ختمیر بهم دنشید با چقدر و بود پکر چقدر

 که یلیکم یدعا یپا...شیپ ماه دکی...بودم داده قول تو بده من...دایخددا

 سددرم بده غلط یفکر...غلط یحرف... غلط یندگداهد بدود قدرار..خدونددم

 هی نهیماش یتو سدآغر که گفت بهم سدهراب یوقت پنهون چه تو از...اما...نزنه

 ...ارمیب ادمی و بودم داده بهت که یقول نخواستم لحظه

 ؟ی چ اهیس رو من ریتقص خ...ایخدا

 اریو

19 

 که بخواد رو یدکسد دلت هوی نکهیا ؟یشددینم یکسدد دلتنگ چوقتیه تو

 که خواسدته دلت هوی قبل لحظه چند نکهیا...شیدیند وقت چند که...سدتین

 ؟یشدد یکسد گ دلتن حاال تا ؟یبزن حرف باهاش و شینیبب که...شدتیپ ادیب

 نمیبب خوامیم...یدار دوسدشدون یلیخ که خاصدت یها بنده نیهم از مثلن

 دل زخمش یجا چقدر ؟داره درد چقدر یدلتنگ یکن حس...مردونه یتونیم

 سوزونه؟یم آدمو

 هروقت...ادهیز زورت...تو...که یندار یا غصه یبشد دلتنگ اگه تو..هرچند

 بهش یتونیم..خودت شیپ یببر یتونیم بخواد دلدت هروقدت...یکن اراده
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 نکهیا حاال...کنه نگاه بهت..بزنه حرف باهات..شددتیپ ادیب یبد دسددتور

 ...است گهید حرف هی یکن نکارویا ینخوا خودت ممکنه

 دسدتش شدهیم تنگ دلش آدم هی یوقت یدونیم بهتر خودت...راسدتش... یول

 نهیبشدد مجبوره..سدتین ادیز زورش تو مثل که تنها آدم...سدتین بند جایه به

 ...بزنه حرف باهات یه و کنه بوض یه خودش ییتنها یتو

 یم و آدم یوقت تو ییخدا...یول...ببخش بهم بزنمو خوامیم که یحرف نیا

 !زنمیم یحرف چه...؟ی خال دسددتش چقدر یدلتنگ موقع یدونسددتیم یدیآفر

 یبرا پس یدونسدتیم که حاال...یدونیم ویچ همه تو...یدونسدتیم که معلومه

 که یبود یکسدد دلتنگ حاال تا خودت تو اصددال ؟یدیآفر و یدلتنگ یچ

 بدتر؟ پله صد یدور و داره درد چقدر یدلتنگ یبدون

 دهیپاشدد هم از افکارم بند سدداغر یصدددا دنیشددن د؟بایخواینم کمک_

 دستم برگردم آشپزخونه یورود سمت به خواستم نکهیهم و شدم هول...شدد

11  

 مخشددوش رو ذهنم شددکسددتنش یصدددا و زیم یرو یچا وانیل به خورد

 ...کرد

 شد؟ یچ_

 ...ها خرده شهیش سمت شدم دال

 ...شکست وانیل_

 ادیز چندان نه ارتفاع از نکهیا با یچا وانیل...داد و سددهراب یجوا سدداغر

 ...هیتک هیتک و بود شده خرد اما بود افتاده

 کنم؟ کمکتون دیخوایم_

 ....من به لعنت...خدا یا...عطرش یبو...صداش

 ...نکردم بلند سرمو

 کنمیم جمعش خودم...ممنون نه_

 ...ادیم خون داره دستت_

 خون...شدم رهیخ ام اشداره انگشدت به و انداختم نیزم یرو رو شدهیشد هیتک

 ...اومد یم
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 .نشده یزیچ_

 دیرس گوشم به کترینزد صداش و سمتم شد خم

 آخه؟ کجاست حواست_

 !خودمه به نسبت تو یحواس یب ی پ حواسم...حواسم؟

 دینباش نگران...ستین یزیچ_

 گفت تیعصبان با که ردبیم ها خرده شهیش سمت رو دستش

 اریو

11 

 !!کنمیم جم نارویا من رونیب برو پاشو...یکنیم تعارف یلیخ چون نگرانم_

 آشپزخونه به رو خودش هم سهراب که بود بلند حد از شیب صداش تن دیشدا

 یپ نکهیا از شیب و کردم نگاه سرخش یکم یها چشدم به متعج...رسدوند

 لمس کوتاه رو ام شدونه اش اشداره دتانگش فتمیب هاش چشدم کردن هیگر به

 کرد

 رونیب برو_

 دور ساغر از قدم چند و شدم بلند یوقت اومد یم سدهراب یها خنده یصددا

 ...کردم نگاهش ریس دل هی و وارید به دادم هیتک...شدم

 و کرد دایپ رو انداز خاک جارو نتیکاب نیدوم یتو و کرد باز رو نتیکاب در

 کنار سطل یتو و کردیم جمع هارو خرده شهیش وصلهح و صبر با...برداشدت

 یعصبان...گذاشتیم سدرش به سدر و دیخندیم سدهراب...ختیریم خچالی

 ...اعصابه رو اش خنده یصدا که زدیم داد سهراب سر یگاه و شدیم

 ...داشتم رو اعتقاد نیهم منم و گفتیم راست

 چسدد و نیبتاد...رینگ دل به تو...نداره یرفتار تعادل ما سددآغر نیا نیبب_

 دستت؟ واسه یدار

 رنگ از کامال که دیرسد دسدتم انگشدت به نگاهم...بود شدده خشدک دهنم

 .انداختم نییپا نگاهمو ستادیا سهراب کنار که ساغر...بود شده سرخ خون

 ...هست یراست سمت باال نتیکاب تو_

 که نهیبیم و کنهیم نگاهم داره ساغر دمیفهمیم... ارهیب و وسدائل رفت سدهراب
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 ...گزمیم هامو ل مدام دارم

11  

 سوزه؟یم_

 یبرا هاشدو پلک کردم که نگاهش... من قل مثل درسدت...دیلرز صدداش

 اونم و بشددم زیخ مین شددد باعث پاهام ضددعف...کرد بسددته و باز هیثان چند

 ...بزنه زانو روم به رو درست

 زنگ همراهش تلفن زهیبر زخمم یرو رو نیبتا تخواسدد تا و اومد سددهراب

 ... خورد

 خورد دستم به ساغر یها انگشدت هوی که بردارم رو نیبتاد خواسدتمیم خودم

 یا پارچه و اومد جلوتر...دینکشد عق اما دیفهم...دمیکشد عق هول به و

 گذاشت زانوش یرو

 ...جلو اریب انگشتتو_

 ...بود خودش یزانو به اش اشاره

 از که باشم گرفته سدهراب از یسدراغ تا دمیکشد رونیب آشدپزخونه از و نگاهم

 داشت نگه خودش یزانو یرو درست و دیکش رو دستم لباسم نیآست لبه

 !عطا یآقا نده تکونش_

 خودم به فرستادم لعنت...دیدیم هم ساغر نویا و دیلرزیم دستم یها انگشدت

 رو دست نیا سوزش که ودمخ به فرستادم لعنت...ها لحظه طانیش شددم که

 سددراغم به مداواگر نیهم بلکه کنم تحمل بودم حاضددر گهید بار هزار صددد

 ...ادیب

 دیکش زخمم یرو رو نیبتاد به آغشته ی پنبه

 اریو

15 

 نارویا منم !..ستین خوب...دینزن زخم به میدددستق مددد و نیبتاد گنیم دکترا_

 !...بلدم که رفتما کالس

 داد ادامه خودش که بزنم یحرف تا چرخوندم خشکم دهن یتو رو زبونم

 خ یول باشدما لکردهیتحصدد که دانشدگاه برم داشدتم دوسدت...یدونیم_
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 کالس رمیم عوض در گفتم...سددتمین درس اهدل منم راسددتدش...نشدددد

 به...گرفتم ادی کالس تو اونم...یخورد امون خونه که هم ینیریشدد...رونیب

 ...یدار استعدادشو حتما..خوبه یلیخ که تیآردنخودچ یبو..دمیم ادی توام

 سدر خودش بانمک ی خنده با و دیکشد رونیب سدهیک یتو از رو زخم چسد

 گفت و داد تکون

 منو که یهسددت ییها آدم دسددته اون از توام !!ارمیم جوش زود چه یدید_

 چرا؟ یدونیم...یکنیم یعصبان

 نگاهش شدتریب هرچه که بود یچال اهیسد مثل درسدت هاش چشدم یاهیسد

 هم زدن پا و دسددت فرصددت یحت و رفتمیم فرو عمقش به شددتریب کردمیم

 ...بدونم که کرد کنجکاوم دیپرس که یسوال اما...نداشتم

 چرا؟...چ_

 انگشدت دور رو چسد طرف دو و گذاشدت انگشدتم یرو رو زخم چسد

 ...دیچیپ

 !؟...بود خدا کار نهایا فوذن...شد رهیخ هام چشم به دوباره

 ...چون_

 کرد نگاهم ستادهیا و شد بلند.شد تر پهن لبش یرو لبخند

16  

 .کن ولش...یچیه_

 کیکوچ زیم سددرا رفت سددآغر...سددتادیا نمونیب و برگشددت سددهراب

 یتو

 !..نداره دوسم چرا نگفت...اشپزخونه

 دستت؟ شد یچ نمیبب_

 ...بود یسطح یدگیرب هی..نشد یزیچ_

 ؟یساغر نه مگه..کنهیم کارهارو هیبق ساغر کن چک افزارو نرم نیا میبر_

 گفت جفتمون به رو و دیکش رونیب سرشو که بود کرده باز و خچالی در

 واسدده...باشددما گفته یول دیبر دیتونیم کنم آماده شددمارو افطار تا من...آره_

 !زنمینم دیسف و اهیس به دست شام
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 گرفت پناه زیم پشت ساغر و سمتش رفت ابسهر

 داره یتنبل خواهر چه گهیم االن...یبریم یدار آبرومو_

 ساغر به کردم اشاره ام گهید دست با و گرفتم و سهراب دست

 .کنمیم کارامو همه االن من...دینیبش دییبفرما شما هم سهراب هم_

 گفت سهراب به رو و داد هیتک زیم به هاشو دست ساغر

 !خوادیم ام هیبخ زدم نیبتاد من که یانگشت اون..کنهیم تعارف داره تتدوسد_

 ...بکنه کارم مونده نشیهم

 دیاومد شددبه هی..کنمیم آماده ویچ همه االن من...نشددده یچیه دیکن باور_

 من ی خونه

 ...بود واستاده حرفش سر کله هی ساغرم...نبود بردار دست سهراب

 اریو

17 

 راهش به رو تا رفتمیم کلنجار سددهراب تاپ لپ با که شدددیم یا قهیدق ده

 بود ساغر به اش همه حواسم و اومد ینم آشپزخونه از ییصدا و سر...کنم

 خواهرت کمک برم من بشه دانلود تا نیا جان سهراب_

 ستین خوش حالش وقت چند نیا که نکن لهیپ بهش یول برو_

 یچ همه آشپزخونه کیوچک زیم یرو...رفتم آشپزخونه سمت به و شددم بلند

 ...یسبز و نون ...گردو...خامه..کره...ریپن...بود دهیچ رو

 .دیافتاد زحمت به_

 برگشت سمتم به که بود نشسته یصندل یرو

 که شده خنک گذاشدتم..آوردم رونیب فر یتو از تونمینیریشد...نکردم یکار_

 نشه خرد

 نداشتم دوسدت.... اما سدمتم ادیم داره دمیدیم... شدد بلند یصدندل یرو از

 نییپا انداختم سرمو فقط...برم عق

 .دیباش راحت شماهم تا سهراب شیپ برم...بزنه اذان که االنه_

 که اذان.فرستادم رونیب آسدوده چندان نه الیخ با رو نفسدم و شدد رد کنارم از
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 هرچند...نباشددم تنها افطار موقع تا آشددپزخونه تو اومد سددهرابم زد

 منذاشددت

 ...شدیم ریس شام یبرا...بخوره ریپن نون لقمه چهار سه از شتریب

 ...یول

 ...کردیم فرق گهید یافطارها با افطار نیا

 ..دیلرز دلم...کرد یتالق بهم که نگاهمون...اول روز

18  

 د مو تو رمیم.ام خسددته و سددتین خوش حالش و رهیگیم دلم که ییوقتا هی

 خودم به یه که هاسددت وقت نطوریا..خودم یتکذ و خیتوب و سددرزنش

 درسددت خودت یبرا که یتیوضددع چده نیا...فرسددتمیم نینفر و لعندت

 یدسددت خودت که ییبال چه نیا... یدار تو که ی اخالق چه نیا...؟یکرد

 ...؟یآورد سرت به یدست

 آب مثل...غمسدرا ادیم یبیغ امداد هی شددهیهم...کردن غر و غر همه نیا بعد

 ی بیامدادغ نیا دهیم جواب یعج...روزگارو برام کنهیم گلسددتان...شیآت رو

 ...یهیج تو

 رُکیغَ یل مَن یرَب وَ یاله

 ؟ خوب باشم گفته نویا دل ته از بار چند

 ! بار چیه قسم تیخداوند به

 . امیم سراغت به خوره یم بست بن به کارم یوقت شهیهم

 دست شدنومیم رد جواب و کنم یدرازم دسدت یا دهتنابن هر به یوقت شدهیهم

 . شه یم بلند دعام

 ...گذرمیم عشقت از توجه یب چه من و یهست عاشقم شهیهم

 جواب یب و ام نکرده سددوال و یکن یم پر و ام نشددده دراز دسددت یحت

 .یذارینم

 عاشقت ام تو یخدا که من یباشد عاشدقم تو نکهیا از قبل من ی بنده : یگفت

 .هستم

 . نبوده نیا جز شهیهم که قسم تتیربان به
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 اریو

11 

 ؟ خدا یعاشقم نقدریا چرا که کنم یم فکر وقتها یگاه

 . اریب راهم به.... باز تو و ام کرده تو ریغ یارزون و ام گرفته غبار وجود همه

 سداعت کی یدسدتپاچگ شدام کردن درسدت یبرا... خوام یم و نیهم فقط

 بودن آشپزخونه یتو ساغر و سهراب مدت نیا تمام تو و گذاشتم وقت شدتریب

 بودم شددنوندده شددتریب امدا زدنددیم حرف منم بدا...زدنیم حرف بداهدم و

 دعا...نبودم یچیه من اون بدون نکدهیا بده و بود مدادرم بده فکرم...انگدار

 یرودبار یشددام...اوردمیم کم دختر نیا شیپ من...بود مادرم کاش کردمیم

 غذا یبو...کردم دا اونم و رفتم روزید بادمجون کشک سدرا شدده آماده که

 ساغر اما کرد کمک انداختن سفره یبرا.دراومد سدتوه به سدهراب افتاد راه که

 بچه پسدر ادی منو جالبش اتیادب..."ادینم حسدش" گفت کنده پوسدت و رک

 یحسدداب بودم پخته که ینیریشدد از...انداخت خودمون محل طونیشدد یها

 غذا نمک شدددن نییپا و باال نگران خورده هی...کرد فیتعر و بود یراضدد

 !پختم یچ دمینفهم که بود هاش خنده یصدا پرت حواسم اونقدر...بودم

 افتخار باعث تو .کنمیم افتخار بهت منکه...یکاشددت گل جان عطا به به_

 ..ییمردها ی جامعه

 گفت و کرد اشاره بود غذا ی سفره به نگاهش هنوز که ساغر به سهراب

 بلد یآشددپز سددرسددوزن هی...داره زبون نقدیا که دوپا موجود نیا نیهم_

 !داره ادعا ام یکل...ستین

 یها خنده یصدا.بکشدم برنج براش تا برداشدتم جلوش از و سداغر بشدقاب

 دیرسیم گوشم به زشیر

911  

 خان؟ سهراب یدار یمشکل شما !متنفرم خونه کار از من_

 .کرد تشکر آروم گذاشتم جلوش و بشقاب

 یاعل ملکوت به بابابزرگت بهتر همون_گفت و زد پام یرو خنده با سدهراب

 !واال...ردیمیم نیا دست از...وستیپ
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 نیا سددر از دسددت..بود گرفته ام خنده سددهراب یها حرف دسددت از

 دختر

 !من مثل درست...داشتیبرنم

 سآغر؟ م خانو است هخوشمز_

 باز هاشو چاله اهیس اون باز که کردیم مزه مزه رو بود خورده که یقاشدق نیاول

 دیپاچ صورتم به ناب و تک یها لبخند همون از و کرد بسته و

 یول ندارم یخوب ی ونهیم گوشددت با من نکهیا با..اسددت خوشددمزه یلیخ_

 !گرم دمت...نخورد شهینم شمارو دستپخت

 ...دیخندیم من از تر بلند سهراب

 ادیز سداغر مثل منم...ییبدغذا جز ادیم یچ همه تو و من به سداغر ییخدا_

 دمیفهم!جفتمون میندار وزن اضافه کم...که ینیبیم یول سدتمین گوشدت اهل

 و سددهراب یها خنده از نویا...گهیم سددهراب به یزیچ ل ریز داره سدداغر

 از بعد دیشدا..مینخورد سدکوت تو غذارو...شددم متوجه هاش گفتن میتسدل

 غذا قاشدق چند یعنی...سداکتم اصدوال...زدم حرف منهم غذا سدر ها مدت

 داشدتم اشدتها هم...بودم گهید یمن من انگار امشد اما.کنار رمیم و خورمیم

 همه از سدداغر...زدن واسدده داشددتم حرف هم خوردن غذا واسدده

 تر سدداکت

 حرف با که جاها یبعض و کردیم دییتا بود موافق که جاها یبعضد فقط...بود

 اریو

919 

 یتو بود مشددخص کدامال...اعتراض بود مخدالف سددهدراب مدندو یهدا

 ..ستین نجایا حواسش دمیدیم کردمیم نگاش که هوا یب...خودشه

 رهیم داره سددآغر دمید که میبود گذاشددته زیم یرو و شددام یها ظرف

 سددمت

 بخوام که بود خورده یچ اصال...بزنه ظرفا به دست خواستمینم...خونهآشدپز

 ...بکشم کار ازش

 د؟یدار الزم یزیچ سآغر م خانو_
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 ...رسوندم بهش و خودم تا ستادیا اشپزخونه کینزد

 !رفته سر ام حوصله...بشورم ظرفارو خوامیم_

 لپ یاپ میبود نشدسته فقط سدهراب با که شددیم یسداعت مین...داشدت حقم

 ...تاپ

 .شهیم تموم سهراب با کارمون االنم.شورمیم ش آخر من_

 کردم اشاره ییرایپذ به

 دییبفرما_

 ...اما شدمیم نگاهش متوجه

 .میبخور ینیریش با زمیبر ییچا برم خ_

 گفت خنده با سهراب بدم جواب خواستم تا

 ؟یهست شامتم بعد فکر..شکمو_

 طعم بابت المیخ غذا خوردن موقع نکهیا با...دادیم خواهرش به لق خودیب

 یب کامال...نخورد یچیه قاشددق چند ریبو سدداغر اما شددد راحت اش مزه و

 ..بود اشتها

911  

 ارمیم زمیریم ییچا من_

 رفته فرو خودش الک تو سددهراب...شددد رد کنارم از و زد حرف یدلخور با

 ...دمیفهم منکه اما...نشد خواهرش دلخور لحن متوجه دیشا و بود

 کنارش ظرف یتو ینیریشدد دنیچ ی بهونه به و شدددم آشددپزخونده وارد

 برداشدتن موقع نکهیا تا نشدد حضدورم متوجه اصدال هیثان چند یبرا.سدتادمیا

 ...بردم جلو رو دستم جوش آب یکتر

 ؟یدار وسواس_

 !نه...وسواس؟_

 گفت کردمیم منتقل اه وانیل به رو یکتر داخل جوش آب که نطوریهم

 ام؟ یفیکث آدم من یکنیم فکر !؟یایم دنبالم آشپزخونه تو امیم من چرا پس_

 دید رو ام شده گرد یها چشم

 بگو بهم یدار وسواس اگه...نکن تعارف_
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 گذاشتم گاز یرو رو یکتر

 باور...دیکن کار خونه یتو دیمن مهمون بار نیاول یبرا که شما ندارم دوست_

 نیهم یبرا فقط دیکن

 چشدم یباال از و برداشدت رو ینیریشد بشدقاب...دمیشدن رو گفتنش "اوهوم"

 ...زد زل صورتم به اش یمشک یها

 ای...بدم نشون یواکنشد چه لرزوندیم رو دلم که ییها نگاه یجلو بودم مونده

 کرد باز و حرف سر دوباره خودش تا بزنم یحرف چه یحت

 .بود خوشمزه یلیخ غذاتون_

 اریو

911 

 کردم نگاهش دست به ینیس و دادم هیتک پشتم نتیکاب به

 دینخورد غذا ادیز که شما یول_

 کرد نگاهم دوباره دیرسیم نظر به نیغمگ که ییها چشم با و داد تکون یسر

 !کنمیم افتخار بهت من...بود خوشمزه ییخدا یول...مینطوریا وقته چند_

 شد تر پهن دبم لد یرو لبخند

 ...ممنون_

 گفت و دیخند یا بامزه حالت با و آورد باالتر ور بشقاب

 شهیم خواهش_

 ل یرو ی خنده سهراب.میگذاشت نیزم یرو بشدقاب کنار رو ییچا ینیسد

 خودش رو ساغر به گفتنش "سرخوش"...گذاشت سرش به سر و دید و ساغر

 یغمزدگ و یناراحت از حرفاش تو مدام مدت نیا تو چون نداشددت باور هم

 .تگفیم خواهرش

 صدا و سر یب و سداکت سداغر بعدش گفت و گپ و خوردن ییچا موقع بازم

 ..بود

 زنه یم دو دو هام چشدم یه و خوابم رخت یتو زنم یم واغلت و غلت یه

. 

 به ، کنم یم فکر خودم یزندگ به یه دخترو اون کنم فراموش خوام یم یه
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 یچشددمها به سددمر یم بازم ، انگشددتر فالن به ، عطر فالن به ، لباس فالن

 ... استوفراهلل . معصوم اهیس

911  

 شدد هر...دنشید کرده خوابمیب که وقته چند چرا . پس بره ینم خوابم چرا

 ، ام دنه دیس یرو کنه یم ینیسنگ یزیچ هی

 اشک اما کنم هیگر و رونیب بزنه یپق خوامیم ، گلوم کینزد رسده یم باال ادیم

 ندارم یمیتسل ارهیم درد به رو ددبم قلدد که یپرسوز آه یصدا جز...انینم هام

 یم محکم ام چونه یجا . ام چونه ریز ذارمیم دسدتمو...هاش چشدم دربرابر

 . شه یم دار گاه هیتک . شه

 به . شه یم محکم هم دسدتم یجا یجور نیا زیم یرو ذارمیم و دسدتم بعد

 به ... به . ها خونه گاه هیتک به . انهیماشدد گاه هیتک به . کنم یم نگاه رونیب

 تنها گرفته میتصدم که . تنهاسدت که نمیب یم و خودم دل بعد. آدمها گاه هیتک

 . باشه

 خدا . کنه یم کمکش داره خدا و نکنه هیتک ییجا چیه به گرفته میتصددم که

 چقدر هر آدم که ده یم ادشی داره و گرفته و دلم دسددت خدا. ن مهربو یلیخ

 چقدر هر ، باشده خورده زمان و نیزم از که هم چقدر هر . باشده تنها هک هم

 . داره ییخدا باشه گرفته دلش که

 یدلتنگ نیا...ها یخوابیب نیا...ایخدا پس... آدمهاسددت با شددهیهم خدا و

 ...ریبگ من از رو ها چشم نیا و سکوت نیا...ها

 دارید از هفته کی که ریبگ...کنم یزنددگ یا گدهید ر جو خوامیم کده ریبگ

 اما ارهین خاطر به رو بودنمون کنارهم سداعت چند یحت اون دیشدا و گذشدته

 ... من

 اریو

915 

 که ها چشم نیا دست از ام خسدته...کنمیم یزندگ ادشی به دارم شد و روز

 ... ببره ادی از خوادینم و ساغر اهیس یها چشم برق

 از ریبگ...ارهیم درم پا از داره که و دش و روز یها یخواب یب نیا من از ریبگ
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 ...که بگه و بچرخه زبون نیا بذار...و سکوت نیا من

 سداخته من یبرا فقط انگار که شدده ییها چشدم جفت خاطرخواه که ی مدت

 شده یدختر گر معجزه لبخند ریدرگ هاست مدت که بگه بذار!...بس و شدده

 پله از خونه یکیتار یتو...کنهیم سدر لبخند همون یآرزو با هاشدو لحظه که

 ...اومدم نییپا ها

 در پشددت...بده آرامش بهم تونسددتیم خوندش قرآن صدددا و مولود مامان

 ... نشستم اتاقش

 حالش آدم که د ب یلیخ...کجا من یدعاها و کجا مادرم شدد مهین یدعاها

 که گهب خودش به بعد . باشه داشدته بوض ، باشده گرفته دلش ، نباشده خوش

 . باشه خوش حالت که یداد قول خودت به تو . رهیبگ دلت دینبا تو ... نه

 و . ینگ یکسد به رو دردهات که یداد قول تو . ینکن بوض که یداد قول تو

 رهیگ یم دلش ییروزها هی باشه ام لیف خ

 باز؟ ینشست در پشت چرا... مادر عطا_

 کوتاه...نشست دبم لد یرو لبخند

 ..خوبه نجایهم_

916  

 و نیپاکتر به شدددن وارد قیال روزهامو نیا خود چون بود خوب در رونیب

 که یاتاق یحت...مادرم دددوش آغددد...دونسدتمینم میزندگ یجا نیتر مقدس

 ...شهیم انداز نیطن مادرم گفتن ذکر و خوندن قرآن یصدا شهیهم

 من یها چشدم یدرخس به سدرخش یکم یها چشدم... کرد باز رو اتاق در

 اگه...نشدست در یجلو همون کنارم آروم که بود وارید به دسدت...دیرسدینم

 ؟ شدیم یچ کنم هیگال و هیگر جلوش ها یبچگ مثل شدیم

 !...عطا ریام یستین خودت وقته چند...مادر؟ چته_

 ...هیگال پر و بوض پر...کردم نگاهش

 کنهیم درد وجودم همه...مامان ستین خوش حالم_

 زده سددرم به بودن کودک یآرزو...دادم فشددار هم یرو محکم هامو ل

 ذکر من یبرا خواستیم... گرفت سدر از رو دسدتش یتو سدبز حیتسدب...بود
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 ...زدیم حرف باهام نگرانش یها چشم...شناختمشیم...بگه

 ...دردت یدوا دنبال بگرد_

 یمادر حس از پر ینلح با و کرد کج رو سددرش...دادم هیتک وارید به رو سدر

 گفت

 !خبر؟ یب اونم...؟یشد عاشق_

 نگاهم از و گفت که یحرف بابت از...خجدالدت از بسددتم هدامو چشددم

 دار تو کنمیم الیخ من و بوده رو شددهیهم مادرم و خدا شیپ دسددتم...خوند

 شددده مشددت دسددت یرو رو مهرش پر دسددت یگرما...امیدن آدم نیتر

 ام

 ...کردم احساس

 اریو

917 

 مادر؟ آره_

 چشددم نم...مولود مامان یصدددا لرزش با بود گام هم...هام دسددت لرزش

 که باشده شدده راحت الشیخ انگار...شدد تر نیدلنشد لبخندش دید که هامو

 ...هست براش درمون که یدرد...عشقه اسمه به یدرد یبرا اش بچه غم

 ...دمش؟ید من...مادر؟ هست یک_

 هام چشم به رو چادرش ی گوشه و دیخند شدتریب...دادم تکون رو سدرم آروم

 دیکش

 دونه؟یم خودش آورده؟ درت پا از ینطوریا که وقته چند_

 رییتو صددورت با برادرش یعروسدد روز و دونسددتینم...بود نیهم منم درد

 یعروسد روز که دونسدتینم... زدیم لبخند روم شیپ دشیسدف شدال و کرده

 لبخند همون از و داد تکون دست واسم سهراب کنار من دنید با تاالر یجلو

 ...کرد ممیتقد متفاوتش ایدن با یها

 گرفته و بانمیگر باهم توام خجالت و بوض...بزنم حرف تونسددتم زور به

 رو چادرش...کردم خم شددکمم سددمت به زانوهامو...مامان دونهینم__بود

 انداخت پاهام یرو
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 ام گونه یرو تا رو اشک قطره عبور نباریا.یخوریم سدرما...مادر سدرد نیزم_

 هام چشددم به رو چادرش باز...کردم حس صددورتم شیر ته یال به ال و

 ...دیکش

 ...نطوریا بودمت دهیند عطا؟ باهات کرده کاریچ_

918  

 چادرش یال البه هاش نفس عطر...داشدتم نگه هام چشدم یرو رو چادرش

 ...دیرس مشامم به شیعطر قرآن معطر یبو...بود دهیچیپ

 !عاقبتش از ترسمیم...ستین خوش حالم.مولود مامان برام کن دعا_

 شد دهیکش سرم به دوازشگرش ند یها دست

 تونهیم مگه درآورده روز و حال نیا به...منو یعطا...منو پسددر که یدختر_

 ...مادر؟ یکنیم دست دست وقته چند باشه؟ داشته ریخ جز یعاقبت

 نظر به سدداله صددد ها زخم نیا چرا پس ماه؟ دو...ماه؟ کیبود؟ وقت چند

 دم؟ینفهم خودم که یزد ام شهیر به شهیت یک رسند؟یم

 ...دونمینم_

 !دونمیم من_

 چشدم یسدیخ از هاش چشدم...دیکشد نییپا هام چشدم یرو از رو چادرش

 گفت یوقت دیلرزیم هاش ل...بود شده زده نم من یها

 ...عطا سایوا دلت یپا شده بارم هی واسه...بره دستت از دخترم نیا نذار_

 رمیبگ میتصددم که...امیب کنار عقلم و دل و خودم با تا دیکشدد طول هفته کی

 یبرا رفتارهاش و سدداغر از مدت نیا تمام...بهتره یکار چه...کنم کاریچ

 "باشه یکبانم دختر دیبا" گفتیم و دیخندیم..گفتم مولود مامان

 دل به یراحت به لبخند هی با که یبانمک دختر نکهیا گفتن از کردمیم شددرم

 و منش از...شددونیزندگ از..گفتم سددهراب یها حرف از اما...ندهیشددیم

 شددباهت یب کردمیم احسدداس و بودم دهید سددهراب خود از که ییرفتارها

 به

 ...ستین ساغر

 اریو
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 اون روز حال فکر به منم یول بود سداغر دنید دتاقمش یحسداب مولود مامان

 ...نکردم دعوتشون که بودم بعدش یها یخواب یب و لحظه

 ...هم خودم یبرا یگاه یحت...دیرسیم نظر به دار خنده

 ...حالم رییتو ستین من دست که کنم چه اما

 شیگرفتار گفتیم و بود پکر خورده هی...اومد شرکت به رترید سهراب صدبح

 !پدرش با ساغر یدعوا یبرا

 نهار سدر خودش یول...چرا و شدده یچ بپرسدم که نبودم کردن یفضدول اهل

 از هیقضدد نیا و...کرده اشددون خسددته سدداغر یها یریگ بهونه که گفت

 بعد

 ...شده شترمیب هاش مراسم و سامان ازدواج

 ای بره رونیب مادرش با دیبا مدام نکهیا...دادیم سدداغر بده و حق ام یگداه

 ...باشه سهراب

 دوسدتاش با دهینم اجازه بهش پدرش و رهیم سدر اش حوصدله خونه تو نکهیا

 ...باشن داشته حیتفر

 هم رو ساغر دیشا یگاه که اس خسته اونقدر خونه رهیم یوقت خودشدم نکهیا

 ...بخوابه ش و نهینب

 جهینت تونسدتینم هم خودش یختگیر بهم اما خواهرش حال بود مهم براش

 بهونه یسر هی هم اول از ساغر گفتیم خودش که نطوریا...باشه مشدکل نیا

 دیبا هم یا گهید لیدل بودم مطمئن...داشددته موجه ریغ و موجه یها یریگ

 !ستمین محرم دونستنش یبرا من که باشه
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 رو فمیتکل زودتر و زدمیم رو دلم حرف امروز دیبا من داشددت یلیدل هر

 ...شدیم شتریب ام یمونیپش کنم تعلل شتریب چقدر هر...کردمیم مشخص

 سهراب؟ ی چ امروزت ی برنامه_

 کرد نگاهم گذرا که بود وترشیکامپ توریمان به نگاهش

 چطور؟...ندارم یخاص کار_
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 ...کردم یا سرفه تک صدام دنینلرز یبرا

 یدار وقت اگه البته.بزنم حرف باهات یموضوع هی ی درباره خوامیم_

 کرد نگاهم تعج با

 شده؟ یطور_

 م؟یبزن حرف اش درباره شرکت رونیب یدار وقت امروز فقط...نه_

 داد تکون و سرش دیترد با

 .میزنیم حرف باهم شرکت بعد...باشه_

 و فرستادم رونیب راحت الیخ با رو نفسدم شدد مشدوول کارش به دوباره یوقت

 ...کردم شکر خدارو و گذاشتم هم هامو چشم لحظه چند یبرا

 ... بودم برداشته رو اول قدم

 ؟ داره رابطه شوره دل با یدگیشور

 ؟ داره میدستق مد نسبت قبر فشار با تنگ دل

 ؟ کجاست از ونیهذ منشاء یراست. گم یم ونیهذ ، ندارم ت

 اریو
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 یتو کاش . سدتین آروم و داره ببند و ریبگ زمانها ی همه تو که یدل به لعنت

 و خوره یم خون که یدل به لعنت. کنن اعالم ینظام حکومت هاش کوچه

 . زنه یم پس شور آب

 ددداوز تجددد گهید توبه از ها ریتقص . ام یدل نیهمچ صاح که یمن به لعنت

 . ایدن از من و کرده

 که یباشد نشدده ادیصد یها چشدم ریاسد که یباشد پرنده آونقدر: یعنی پرواز

 دددشدوق معددد هم : یعنی دل.باشده رفته ادتی یدگپرن قفس ب از در با یحت

 عشق.باشه وصال ی دلقه حد تیبرا دام ، یباش خور طعمه . عاشق هم یباش

 شدم نظر کمند ریاس شتنیخو من من دیصد به ینبود التفات خود را او: یعنی

 جهان ی ع اشقانه یها یخودخواه که یباشد آدم اونقدر هنوز: یعنی ادیصد

 یدشوقگ معد از اگر پرنده: یعنی دل. یباش ختهینر رتیگ دشوق عددم دام در و

 عشدق.نکنه داریب قفس بُعد و بالهاش یرانیح ، شدد عاشدق و کرد اسدتعفا
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 ... یع اشق باش آزاد . رینگ پرنده از را پرواز: یعنی

 حرف یبرا...گذشت یزدن بهم چشدم هی به کار انیپا به مونده سداعت چهار

 ...میبر دیبا کجا میدونستینم زدن

 یبرا میبگرد جا دنبال شدتریب دادمیم حیترج که بودم دسدتپاچه اونقدر که منم

 زدن حرف قبل...میکرد انتخاب و کدار محدل دکینزد پدارک...زدن حرف

 شدمیم دلواپس ای و گرفتمیم اسدترس وقت هر...گرفت یبسدتن دوتا سدهراب

 یبستن زور به...رفتینم نییپا گلوم از هم آب یحت و شدیم بسدته گلوم کل به

991  

 قسددم شددده؟خدارو یچ نمیبب بگو...خن عطا منتظرم... خ_...خوردم رو

 ...بودم دارش راز ها مدت که رو یحرف بگم بتونم که...عظمتش به دادم

 یبگ یتعارف چیه بدون نکهیا...بدونم خودم ی درباره نظرتو خوامیم اول_

 !ام یدمآ چجور من

 ...دنیخند به کرد شروع

 هم هیشب هامون چشم یخستگ.دمید عمرم به که یهسدت یمرد نیتر مرد تو_

 برداره یشوخ از دست تا کردم نگاهش درمونده.بود

 !باش یجد کمی...کنمینم یشوخ... سهراب_

 سفت یصدندل به و کرد پاک دسدتش کف با رو شیدددشدون دددیپ یرو عرق

 و

 ادد هیتک پارک سخت

 ...کرد زیر هاشو چشم...تو_

 یبرا یخوب ی بچده مهمتر همده از...یهسددتد یدمدوندیا و دنید بدا آدم_

 ...اخالقتم...یهست دونمیم که زکاتم و خمس و روزه و نماز اهل...یمادرت

 .آورد کمینزد صورتشو و برداشت یصندل از اشو هیتک

 فحش دونمیم چه و ییبدگو و بتیغ اهل...یهسدت یسداکت و خونسدرد آدم_

 بگم؟ شتریب.یستین

 اش شونه یرو دستمو!خواستمیم من که نبود یاون کدوم چیه گفت که یینایا

 .رفتم کترینزد...گذاشتم
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 کرد؟ اعتماد بهم شهیم_

 اریو

991 

 تو نمیبب...کردن اعتماد یبرا ی کاف شیکی یحت گفتم که یینایا همه...آره_

 ؟ یبگ یخوایم یچ

 ام مردونه یصددا لرزش از هم بفهمه تونسدتیم هام شدمچ از هم و دمیترد

 ...خدا ای...عظمتش به کردم توکل...زدن حرف موقع

 ... که خوامیم...من...م_

 .ریبگ دستمو دوباره لحظه هی واسه...من یخدا یوا

 ؟ عطا یشد برنج ریش چرا...؟یچ تو_

 ...از یخواستگار واسه...میایب...مولود مامان با خوامیم_

 عطا؟؟ یگیم یدار یچ تو_

 نگاهش رهیخ و بشددم الل که !دهنم به بود یمحکم مهر بلندش یصدددا

 ...بود دهیفهم رو حرفم..کنم

 روم شیپ یپاپ دوبار...کرد نگاهم دددددر کمددددد به دسددت و شددد بلند

 قدم

 ریز و دیکشیم صورتش به دست...دیکشد نفس بلند یصددا با و سدتادیا...زد

 ..."طونیش به کردیم لعنت" ل

 ...بود افروخته بر صورتش

 و مرطوب مینسدد...کردمیم یخنک یحت و یسددبک احسدداس که من برعکس

 از وجدان عذاب نیا و راز نیا نیسددنگ بار...خوردیم صددورتم به یمطبوع

 راحدت دتدونسددتمیمد و شددددم راحدت..شدددد بدرداشددتده دوشددم

 نفس

 ...شدیم حس دبم قلد یرو یمحسوس ینینگس باز...هرچند...بکشم

 خراب حالم

991  

 بودم که مجرم !؟ خدا نبودم مَحرم... معتکف نه شدم مُحرم نه
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 ؟؟ نداره دفاع حق مجرم

 ..برسه تو به که نشده بزرگ اونقدر دستهام دیشا خراب حالم

 ...دیشا

 بسازم؟ و بسوزم خودم ییتنها تو که قراره...هنوز

 م؟هوو

 ...نه ای..آره ای..خودت دست سپردم...تو یرضا به ام یراض منکه

 "ساغر

 یجلو...شدددم حاضددر رفتمیم خونه دم پارک به مدام که یا هفته هی نیا مثل

 ...دیرسیم نظر به خسته یحساب که دمید و سهراب خونه در

 ...کردم ماچش محکم و شدم بلند پاهام پنجه یرو

 خوب داشدتمیم نگه خودم واسدده برادرم هی نیهم...نموند واسدم که سدامان

 ...بود

 ینباش خسته..برم قربونت سالم_

 تو اونقدر...کرد نگاهم ییناآشدنا حالت با که بود گردنش پشدت هام دسدت

 اش سرفه تک و بابا اومدن با که میبود زده زل بهم یحرکت چیه یب و سدکوت

 رفتم عق و گفتم "ینیه" ترس از

 نتتیبیم یکی یگینم ؟یکنیم دددل بوددد داداشدتو ینجوریا ونهخ در یجلو_

 سهراب بگم دیبا هم شما به ره؟یم آبرمون

 اریو

995 

 موقع... کرد سددالم بابا به ل ریز بود گهید یایدن هی یتو انگار که سددهراب

 ...داد حرکتم خودش با و گرفت دستمو مچ کنارم از عبور

 ...پارک برم خوامیم_

 ...دارم کارت ایب_

 ندارم یکار تو با من.یبداخالق امروز_

 نزن حرف ایب_

 کردم تقال کردنش آزاد یبرا که بود گرفته سفت اونقدر دستمو مچ
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 چته؟_

 نمیا...شیدددشون دددیپ وسط اخم از اون...نبود سهراب ز رو روز امروز...رینخ

 کم باهمبا...سدتین من ز رو روز امروز بگم بهتره هرچند...بلندش یصددا از

 بود اوردهین جا حالمو

 پارک برم خوامیم من چته؟ تو_

 ترسناک یها اخم همون با شد خم

 ؟ییتنها اونم پارک؟ یریم ساعت سه یدار روز هر دونهیم بابا_

 ...داشت خبر سهراب فقط وسط نیا... گفتمیم درو اونا به...دونستینم

 ؟یبد لو منو یخوایم ؟ی چ_

 تر عق.کردم احساس صورتم با تماسشو که دفرسدتا رونیب یطور نفسدشدو

 ...برد خونه داخل و دیکش دستمو باز بابا اومدن با یول رفتم

 ...بست پاش پشت با اتاقشو در

 !شد قطع مچم ؟یکن ول دستمو یخوایم_

996  

 دت تخدد یخال یجا...یصندل رو کرد پرت فشویک همزمان و کرد ول دستمو

 !...نامرد نرگس...سوزوند دلمو مشیفروخت شیپ روز دو که سامان

 و گذاشتم زانوم یرو هامو دست آرنج... سهراب دددت تخددد یرو نشدستم_

 رو کم هی...رفت راه کم هی سددهراب...صددورتم طرف دو هامو دسددت کف

 شددده مرگش چه..زد حرف ل ریز خودش با کمم هی...نشددسددت یصددندل

 ؟برگشته مهتا نکنه...بود؟

 برگشته؟ مهتا_

 زبون به اسدمشدو دینبا...زد زل صدورتم به تیعصدبان با و سدتادیا سدرجاش

 ...گفت همه به و زد داد اتاق نیهم وسط خودش بار نیآخر..اوردمیم

 یکنیم نگرانم یدار آخه...دیببخش_

 مردها...بود کرده وحشتناکش شدتریب درهمش پهن یابروها اون با هاش اخم

 ...هستن رسناکت شمینجوریهم

 روش یوقت...داشت نگهش پاهام یجلو درست و کشوند شویصدندل باالخره
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 بودم کرده دددل بوددد زانوهامو... برداشتم نیزم یرو از پاهامو ترس از نشست

 ...کردمیم نگاهش هام چشم یباال از و

 سهراب سال صد بود اون یجا من...مهتا سر تو خاک...ها خوشگله داداشم

 خوشددگل هامون بچه چقددر کده یوا...دداشددتمیم نگده خودم واسدده و

 طونیش و بامزه...کپل و دیسف...شدندیم

 .شده دایپ خواستگار واست_

 من؟... ؟یک واسه...خواستگار؟ گفت؟ یچ...؟یچ

 اریو
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 ؟یچ_

 !شده دایپ واست خواستگار گمیم..؟یکر_

 و خجالتم...دیسدف و سدرخ احمق نه...دیسدف نه...شددم؟یم سدرخ االن دیبا

 شده؟ باز سهراب یجلو ینطوریا شمین که گذاشتم جا کجا

 شده؟ من عاشق که هست یخر کدوم_

 دنمویخند یادا و انداخت چنگ موهاش به...خاروند محکم اشددو چونه

 درآورد

 بگم؟ و دوم اول...خرن دوتا_

 ...بودند شده چهارتا یخوشحال شدت از هم تعج از هم هام چشم

 برام سامان یعروس واسده که قشدنگه لباس اون باالخره اه...؟یگیم تراسد_

 ..شمیم راحت خونه نیا شر از دارم...کرد و خودش کار یبود داده سفارش

 ...دمیکش طرف دو از هاشو لپ محکم و صورتش سمت بردم دستمو

 ...شد جمع صورتش چون اومد دردش

 !...بگو و یدوم اول_

 ...بودند شده چهارتا یخوشحال شدت از هم تعج از هم هام چشم

 برام سامان یعروس واسده که قشدنگه لباس اون باالخره اه...؟یگیم راسدت_

 ...شمیم راحت خونه نیا شر از دارم...کرد و خودش کار یبود داده سفارش

 ...دمیکش طرف دو از هاشو لپ محکم و صورتش سمت بردم دستمو
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 ...شد جمع صورتش چون اومد دردش

 ..بگو و یدوم اول_

998  

 جواب خدا و بود شددده باز بختم هرحال به...خسددته و داغون...زدیم کالفه

 ...دادیم داشت رو آرزوم

 زده ونیپاپ سامان یعروسد تو که پولداره بچه...یصدرافچ احمد حاج پسدر_

 ...دیص*ق*ریم لنگیش مثل و بود

 زود هارو شکسته دل یصددا تو گنیم...یداد زود چه و حاجتم...خدا یوااا

 ...دارم یمهربون خالق چه...بشم فدات من یاله...یشنویم

 بود؟ کرده زیتم ابروشو ریز که یگیم و همون_

 ...زدیم حرف ماهان ی درباره یوقت زدنیم شیآت داشتن انگار و سهراب

 !دیکشیم کل یکردیم ولشم..دادیم قر دخترا هیشب که همون...آره_

 شدیم ساخته داشت آرزوهام کاخ...کردم دل بود تر محکم زانوهامو

 ...داشت بلند یشاس نیماش که همون_

 ... اومد یم دوماد و عروس نیماش دنبال گاو مثل که همون...آره_

 گذاشتم بازوم یرو و کردم کج سرمو

 داد؟ تراول شادباش سامان به که همون_

 لحظه هر شدیم تر یشیآت سهراب کردمیم ریس ایرو تو منکه برعکس

 رونیب بشیج از دستشو خواسدت که یموقع گذاشدتن افه یبرا که همون آره_

 دنیخند به کرد شروع یخودیب و نیزم رو ختیر هاش تراول بکشه

 ی همه به منو تونسدتیم...داشدت که بلندم یشداسد نیماشد...بود که پولدار

 شکر ایخدا...برسونه آرزوهام

 !خانوم فرشته گفت من به که پسرست همون_

 اریو

991 

 زد؟ حرفم تو با مگه..؟یچ_

 !...هاش چشم شده سرخ چه...هیقاط یلیخ امروز نکهیا مثل نیا...اوه اوه
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 ..نیهم...گفت یخداحافظ موقع کالم هی_

 ...کردیم شده باز بخت من به یاخم یگاه هراز و کردیم لند غرو ل ریز

 ؟ی ک یدوم..ینگفت_

 عرق کردن پاک یبرا...دیکشد صدورتش به دودسدتش کف و گرفت گاز لبشدو

 زیم یرو از رو یکاغذ دسددتمال و شدددم خم شیدددددشددون دددددیپ یرو

 گفت ییهوی دمیکشیم شیدشون دیپ به داشتم که نطوریهم...برداشتم

 !من دوست...عطا_

 بود؟ کدوم عطا...سهراب؟ دوست

 !؟یک_

 داد هیتک یصندل به دنه دیس به دست

 !...همکارم...شیدید بار چند که من ت دوس...عطا_

 ...کدوم؟...همکارش؟

 !..ادینم ادمی_

 ... ی یخدا با و مومن پسر... اش خونه میرفت که همون_

 !بود الغرم که ی مذهب پسر همون...یواا

 دیسف و اهیسد به دسدت ذارهینم و کنهیم مادرش کمک گفتم بهت که همون_

 بزنه

911  

 کنمیم کاریچ دارم نهیبب سمتم اومد یم فنر مثل رفتمیم اشدپزخونه تو همونکه

 ...زنمیم دست یچ به و

 !بود روزه هم روز همون اصال...است روزه و نماز اهل که همون_

 دنبال بود اومده اش کهنه و داغون و درب دیپرا با یعروسدد روز همونکه

 رنیبگ و کیک برن که سهراب

 و خرج از جدا درآمدشو شدتریب و اسدت هیریخ به کمک اهل گفتم همونکه_

 ذارهیم یامورات نیهمچ واسه مادرش مخارج

 زدیم یمیقد یلیخ اشون خونه که بود یهمون

 بگم؟ بازم ای یشناخت_
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 باور یول بود ادمی و پاکش چشددم الغر دوسددت...کردم نگاهش کرده بغ

 اش برازنده که الحق تیخر صددفت...باشده اومده خوشددش من از کردمینم

 ..بود

 نه؟ ای یشناخت...کپل توام با_

 داد بهم سهراب که یصفت خاطر به هم عطا خاطر به هم...شدم یعصبان

 نگاه منو باال اوردهین سددرشددو بارم هی که دوسددتته همون...شددناختم بله_

 همون...کنهیم متر و ابونیخ آسدفالت سداعته چهار و سدتیب که همون...کنه

 خانوم زدن حرف موقع که همون... ی عال دسددتپختش یول الغره یلیخ که

 باز اشددو روزه بعد خونهیم نماز اول که همون...افته ینم دهنش از خانوم

 بداکالس اش محلده و یمیقدد اشددون خونده همونکده اصددال....کندهیمد

 اریو

919 

 کت هک همون...صدفره شیمال وضدع و دهیپرا نشیماشد که همون...سدتین

 ...خودت مثل پوشهیم یرمردیپ ی ساده شلوار

 یعصبان سهرابم...دمیچ سرهم پشدت که ییها جمله بابت زدمیم نفس نفس

 اخم...شد خم سمتم به و برداشت یصندل از اشدو هیتک...دیرسدیم نظر به تر

 ...مسلما بود شده هم هیشب هامون

 !!شده اال یتو عاشق که ی خر همون عطا...آره_

 ...یول...یآخ شده؟ نم عاشق

 کرد؟ینم گاهمین منو اصال اونکه آخه_

 از که باشدده یمرد عطا شدددینم باورم هنوزم چون آوردم زبون به مویدرموندگ

 باشه اومده خوشش من

 واسددده رنیبگ وقدت و بزنده زندگ مدادرش تدا منده اجدازه منتظر عدطدا_

 اشددو اجازه یکن خی رو نگسدد دوسددتمو قراره اگده امدا...یخواسددتگدار

 ؟یفهمیم...دمینم

 که بود دهیکش نییپا اونقدر فشارمو یکی انگار...شددم ولو دددتش تخددد یرو

 !!ترسددمیم صدورتش یها شیر و عطا از من آخه...بود کرده خی پاهامم کف
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 آخه...بخره تونهینم ام گهید سدال صدد..نداره بلند یشداسد نیماشد عطا بعدم

 ؟...یفرستاد چارهیب منه واسه که بود یخواستگار چه نیا ایخدا

 !ترسمیم ازش من... ی جوری عطا_

 ...هیگر ریز نزنم تا کردم جمع و زونمیآو یها ل

911  

 پشت هاشو دست...گذاشدت دددت تخددد یرو و کرد دراز پاهاشدو سدهراب

 داد هیتک یصندل به دوباره و کرد قالب سرش

 ...اما بشه بدبخت ادینم دلم... ی خوب پسر عطا_

 ...انداختم نییپا هامو چشم چرا دونمینم...کرد نگاهم

 !کنه خوشبخت رو تو تونهیم که یمرد تنها_

 شه؟یم بدبخت کنه ازدواج من با یعنی_

 کرد بلندم و گرفت بازومو که بودم شده زیخ مین سرجام

 !بخواب رینگ زنمیم حرف یجد دارم یوقت_

 هر واسده خواسدتگار خ..ِ . سدرخ چرا صدورتش اصدال... ی انعصدب گمیم

 ...ادیم یدختر

 پام یرو گذاشت هاشو دست کف...نشستم صاف زور به

 ازدواج دیبا تو باالخره..گهید سددال صددد چه...امروز چه...سدداغر...نیبب_

 یآدم چطور ات ندهیآ مرد یدار دوسدت تو...یبکن فکرهاتو بهتره پس...یکن

 ؟باشه

 و خودم ذوق خواستمیم...گرفتم یباز به دستم یتو رو شدالم یها ی گوشده

 گرفتیم ام خنده بزنم حرف خواستمیم تا اما ندم نشون سهراب سوال بابت

 ؟ یخوایم یچ تو نمیبب بزن حرف آدم مثل...ساغر ینخند شهیم_

 داشددته نیماشدد و خونه...باشدده پولدار شددوهرم دارم دوسددت...من خ_

 خسدته ادیم سدرکار از...بخره برام نشدویتر روز به و نیبهتر یهرچ از...باشده

 ...کنه محبت بهم...بپوشه گمیم یهرچ..ادیب من با گمیم هرجا... نباشه

 اریو

911 
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 ...هام خنده به دادمیم ادامه باز نبود سهراب اخم اگه و خنده ریز زدم

 بده اونکار خوبه نکاریا...نهنک ینه امرو..نکنه دعوام...باشدده خوب باهام_

 منو...میندار غذا چرا... فهیکث خونه نگه...نکشه کار من از...میباشد نداشدته

 ...باشه داشته دوست

 تو موزت که الحق !رهیبگ خرو یتو ادیب شدده دایپ یمرد نیهمچ تا نیبشدد_

 !شکمته

 گرفتم دستشو که شدیم بلند یصندل یرو از داشت سهراب

 !...داره هم با نارویا مهه ماهان یول_

 هامون یدشون ددیپ حتما بودم دهینکش عق سرمو اگه و شد خم سمتم به هوی

 خوردیم بهم

 چشدم...داره ام گهید یزهایچ یلیخ تو یباال بلند سدتیل نیا از ریبو...آره_

 و نید یب.یشددعوریب.ینداخلف.ینجسدد.یخور حدروم...یبداز زن...دزیهد

 بگم؟ ازمب ای ی کاف...یمونیا

 ...دار بلند یشاس پسر داره یبد اتیخصوص چه...بودم نکرده فکر ناشیا به

 نارو؟یا یگیم یندار دوسش چون دیشا ؟یمطمئن تو_

 دیکش رونیب دستم از دستشو

 تا کن یپافشددار خودت حماقت رو نقدریا !چوقتیه...یشددینم بزرگ تو_

 ...یبش بدبخت

 زد؟یم حرف ینطوریا باهام یحق چه به اصال..کرد ناراحتم حرفش

 ...هام چشم به کرد زوم دوباره...واستاد دیرس که اتاقش در کینزد

911  

 ماهان ی درباره فردا و امروز بابا کنم فکر... یول...گمینم بابا به رو عطا_

 ...تیخواستگار انیم پنجشنبه...بزنه حرف باهات

 تخد یرو بالش و دمیکشدد یکوتاه غیج یخوشددحال از بسددت که و اتاق در

 یکس خدا درست...داشت یخوب حس چه...فشردم دلم بود تو محکم ددتشو

 مگه نمیا از بهتر...خواسددتمیم که بود یهمون قایدق که داد قرار راهم سددر رو

 شد؟یم
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 ...شکرت ایخدا

 ...فقط

 ...عطا پسره نیا

 عطارو...باشه ونچر چشم ماهان اگه...باشه راسدت سدهراب یها حرف اگه

 سر متوجه دمید که یبار سه دو اون تو خودمم...داره قبول جوره همه سدهراب

 پول...که نهیا اشددکالش نیبزرگتر یول.شدددم شییآقا یقول به و یریز بده

 اون از...نکرده گاهمین منو حاال تا...اون از مهمتر... اصدال... ل پو یب...!نداره

 روز همون ماهان...بره یلیو یلیق...بشدده ییراجو هی دلت ته که ییها نگاه

 چشمکم تازه...کرد نگاهم بار صد صده*ق*بر خواسدتیم که تاالر در یجلو

 ...زد

 سدداتن یروسددر با...خوبه یمشددک دامن کدت...بپوشددم؟ یچ حداال

 ونمیپاپ...بپوشدده ها براق کدت اون از کنده خددا زمیعز یوا... ی سددرخداب

 شددکر نماز برات امشدد ایخدا یوا...قشددنگتره کراوات رچندده...بزنده

 ...گرم دمت...یبامرام یلیخ...خونمیم

 اریو

915 

 نیهم تو...داشتم اشو خانواده و ماهان اومدن یوال و هول صبح از پنجشدنبه

 قهر با کردیم فکر...زدینم حرف باهام کامم تا الم گهید که سددهراب روز دو

 من اما یخواسددتگار ادیب عطا بذارم تا داره نگه یراضدد منو تونهیم کردنش

 لیدل نیهم به و بدم مثبت جواب ماهان به حتما که بودم گرفته ممویتصددم

 تنگ گذاشتناش سدر به سدر یبرا دلم...هرچند..نبود مهم برام سدهراب رفتار

 ...شدیم

 بودم شدده رالغ ییلویک سده مدت نیا تو...کردم تنم و دمیسدف دامن و مانتو

 ...کردیم ییخودنما ها مانتو تو نمییپا و باال هنوز هرچند

 دمیپوش مویمشک دامن و مانتو بابا و سدهراب یها دادن ریگ از یریجلوگ یبرا

 به مونس مامان ی سدرمه از...کردم انتخاب روشدن و شدالم رنگ جاش به و

 ...بودم کرده اهیس و چالم و چشم یحساب و بودم زده هام چشم
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 یحساب وقت روز دو نیهم تو میدددشون دددیپ وسط زیر جوش پوشوندن یبرا

 هرچند...ختمیر روش تازه یمویل آب چقدر ها کرم از جدا...دادم انجام کار

 ...بود نشده خوب کامل باز

 کرم الک دستم یها ناخن به و بودم نشسته دددت تخددد یرو آماده و حاضدر

 ...زدمیم یمحو و رنگ

 ریز انداختم و الک عیسددر...شددد اتاقم وارد دسددت به ینیسدد نسمو مامان

 ...لحافم

 رهیگیم درد پاهات...نییپا اومدم یم یگفتیم...یبستن جیهو آب جون آخ_

 گذاشت دت تخد یرو کنارم

916  

 !ادیم الک یبو_

 ...ندارم زدنم الک اجازه که من روح تو تف

 کمرنگه_

 زانوهاش دادن ماساژ به کرد شروع که بود امه ناخن به نگاهش

 دعواتون دوباره االن گفتم بزنه حرف باهات خواسددتیم...زد زنگ سدامان_

 ..شهیم

 شد جیهو آب یتو یبستن زدن هم مشوول

 نرگس نیهم رمیبگ یعروس هی !سرخوشا...برسن عسلشون سدال به اونا بذار_

 و شیک و مشددهد میرینم که نایا مثل ما تازه...بمونه دهن به دسددت خانوم

 !...خارج فقط...شمال؟

 .بکش نقشه بشیج تو یها پول واسه بعد...یکن شوهر بذار_

 ...خوردم جمیهو اب از خورده هی ین با

 !مردم عروس شد دخترت...مونس مامان کن یخدافظ من با گهید_

 دددت دددتخ یرو از گفتن اهلل اال اله ال با و اومد واسم ییابرو و چشم مامان

 ...شد بلند

 تو...میشدددیم آب شددرم از اومد یم خواسددتگار اسددم ما...بکش خجالت_

 االن از تو...انیم گهید سدداعت دو مهمونا بعدم...یدیخندیم باباتم یجلو
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 ؟یدیپوش لباس

 !ببند درم یریم یدار مامان_

 ...خنده ریز زدم دوباره بست که اتاقمو در

 اریو

917 

 براشددون دلم چقدر...دارم دوسددشددون باز دادنشددون ریگ همه وجود با

 تنگ

 دلم خ...رهیبگ نایا مامان کینزد و امون خونه بگم ماهان به دیبا...شددهیم

 ...براشون شهیم تنگ

 زدمیم غلت خودم واسه ماهان داشتن عشق به..دمیکش دراز دددتم تخددد یرو

 و

 ..دمیخندیم یعروس ش یها اتفاق فکر به زیر زیر یگاه

 ..اما

 حس هی...دلم ته چرا دونم ینم ذهنم به ادیم اش افهیق تا...عطا ی درباره

 یکی ای...کما تو رمیم انگار ییجورا هی...ادیم وجود به یسددسددت و یکرخت

 محوش یها خنده ای...کوتاهش یها نگاه اون اش همه...کنهیم زممیپنوتیه

 ...چشمم یجلو ادیم

 مثل...هاش حرف مثل...نگاهش مثدل...اشددون ندهخو مثدل... ی بیعج آدم

 بود زانوم رو انگشدتش که و روز اون لرزش وقتا یبعضد هنوز که هاش دسدت

 هنوز کمش ی نیسنگ...گذاشته جا زانوم رو انگشدتشدو یانگار...کنمیم حس

 ...د؟یلرزیم چرا...بود دستش یگرما دمیشا...مونده جاش

 از میبود اشددون خونه که روزم اون یعنی...داره دوسددم چون احمق خ

 ...د؟یلرزیم صداش وقتا یبعض ای...هاش دست داشتنش دوست

 هم... ر پولدا هم... پ یت خوش هم که...دارم و ماهان االن من...کن ولش...اه

 آدم شددوهرت یوقت باشدده داشددته جانیه یلیخ دیبا یزندگ...اسددت بامزه

 ...باشه ماهان مثل یباحال

918  
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 آشپزخونه یتو من و اومدن ها مهمون...گذشت دوسدال ی اندازه سداعت دو

 ماهان بودم کرده ینیب شیپ که نطوریهم...بودم شددده دهیچپ مامان توسددط

 ...دیرس نظر به شاد و پیخوشت

 ی خانواده یول...بود یخال اخم که سددهراب...کردمیم نگاهش در یال از

 ...دنیرسیم نظر به برخورد خوش و خوشحال یصرافچ

 مامانش...شدم خونه ییرایپذ وارد یسخت به و دست به ینیسد مامان اعالم با

 ینیسدد...بود دهیرسدد خودش به ام یکل..بود تر جوون یلیخ من مامان از

 اش ندهیآ عروس از فیتعر یکل با...گرفتم آقا حاج یجلو اول رو ییچدا

 واسده گفتنش به به...رفتم جان شدوهر مادر سدرا بعد...برداشدت رو ییچا

 ...کرد باز و شمین یحساب ابروم و چشم دنید

 اون با یجور هی..بشددم منفجر خنده از خواسددتمیم ماهان سددرا رفتم یوقت

 یوقت مخصوصا...برد دلمو که هام چشم تو بود زده زل درشدتش یها چشدم

 "کوچولو فرشته یمرس" گفت ییچا برداشتن موقع

 اخم بهم دددبم لددد یرو ی خنده بابت ام یحساب...برنداشت ییچا سدهراب

 ...کرد

 هاشدون حرف...بودم نشدسدته خودم مادر و مادرشدوهر کنار یتک مبل یرو

 ...ماهان و من جز بود یچ همه ی درباره

 میبر بهتره" گفت و اومد حرف به ماهان خود که شددمیم یکفر داشدتم گهید

 " مطل اصل سر

 اریو

911 

 ذوق یکل من یول اومد حرفش وسدط ماهان که ومدین خوشددش بابا دمیفهم

 ...شییگو رک نیا بابت کردم

 سال چند باباش که ینیماشد و خونه از...درآمدش از..گفت التشیتحصد از

 همه..بزنه حرف که ذاشتینم باباش هرچند...دهیخر پسدرش تک یبرا شیپ

 ...گفتیم خودش اش

 پسرمون و دختر بهتره گفت که یوقت..بود تر فکر روشدن همه از مادرشدوهرم
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 جمع و خودم زور به بزنن و هاشون حرف خودشون تا گوشده هی برن میبذار و

 ..نزنم غیج تا کردم

 رونیب گفت کنده پوسددت و رک مداهان کده دایح تو میبر میخواسددتیم

 ...من خود اتاق تو میبر گفت بود نکرده نویا فکر اصال که منم مامان...گرمه

 دهنم بودم گرفته گاز تو از هدامو لدپ بس از...یلیخ...بودم خوشددحدال

 ...سوختیم

 در...ادیم سرمون پشت داره سدهرابم دمید میرفتیم باال ها پله از میداشدت یوقت

 "!مینبود زحمت به یراض" گفت بهش ماهان... داشدت نگه باز برامون و اتاق

 .."باشه راحت المیخ خواستمیم" گفت و شا شونه به زد سهرابم

 یادا خورده هی...نشستم دددتم تخددد رو. نبست اتاقو در ماهان سر پشت بعدم

 و یصددندل...بوده خداش از زنم نگه دلش تو تا درآوردم و دنیکشدد خجالت

 موقع...نیزم گذاشت پاهام از یکم ی فاصله با روم به رو درست و برداشدت

 کرد باز رو کتش ی دکمه یصندل یرو نشستن

911  

 سدرمو راحت الیخ با...نکنم نگاه ماهان ی افهیق به نذاره که نبود یکسد گهید

 ..کردم نگاهش و گرفتم باال

 کوچولو؟ فرشته یخوب تو_

 ...من سمت یدیم ول که یالقاب نیا با شاالیا یش لیذل

 خوبم...ممنون_

 ...کنم جمع وجه چیه به تونستمینم امو خنده

 ؟یشینم ناراحت که کوچولو فرشته گمیم بهت_

 ..دادم تکون راست و چپ به سرمو

 .کن صدام یدار دوست هرجور...نه_

 کرد نگام خنده با و کرد قالب هم تو هاشو دست

 !یبانمک اما ینزد ابروهان به دست نکهیا با...یدار یقشنگ صورت_

 ی مشک و پر یکاف ی ازهاند به دونمیم خودم...گفتینم ابروهامو کاش

 ...خوادیم دل اش همه آدم که ی طور هی هات گونه_
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 شد شتریب لبش یرو ی خنده

 هر ی برنامه...بگو خودت از کمی...طنتیشدد واسدده زوده هنوز...الیخ یب_

 ؟ی چ روزت

 ام خونه شتریب...یچیه_

 !؟یا دهیند مهتاب آفتاب پس_

 ...مهتاب؟..آفتاب؟

 ؟یچ یعنی_

 اریو
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 ؟یداشت در پسد دوست حاال تا_

 رخندهیز زد دید که گردمو یها چشم

 برات و مهتاب افتاب یمعن خوامیم...مونهیم خودمون نیب...کوچولو نترس_

 کنم باز

 .نداشتم در پسد دوست...نه_

 آورد تر کینزد صورتشو...کرد زیر هاشو چشم

 ؟یگیم راست_

 .آره_

 ...مبکش عق یکم سرمو شدیم باعث کشینزد فاصله

 یبر دوسددتات با شددده حاال تا...بپرسددم سددوالمو گهید جور هی بذار خ_

 ؟...یبمون ش هی و اشون خونه یبر نکهیا ای...مسافرت...کوه

 ...کدوم چیه..نه_

 گفت خنده با و دیکش عق

 !حاال تا دهیند آفتابو مهتاب بگم که...مهتاب ذارمیم اسمتو پس_

 کرد؟یم ام خرهمس داشت...دنیخند به کرد شروع

 بشه یچ که کنهیم ازدواج آدم اصال ؟یدونیم یچ ییزناشو یزندگ درباره_

 داره بود معلوم که یحال در خودش هوی بگم یچ که کردمیم فکر داشددتم

 گفت کنهیم کنترل اشو خنده
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 باهاش که باشدده یکی...یعنی ییزناشددو یزندگ تو واسدده...بگم خودم بذار_

 دستتو کوه تو و کوه یبر باهاش که یکی...پارک...دددنما دددیس...مسافرت یبر

911  

 چشمش تو چشم صبح و یبخواب کنارش هرشد که یکی دمیشدا...نکنه ول

 نه؟ مگه...یبش داریب

 ییتنها آدم که هسددت زهایچ یلیخ خ...نایا اش همه نه یول...بود ناهمیا

 ...رسهینم بهشون

 یباشدد بلد دیبا فقط...خانوم آفتاب سددتاین یمشدکل باشدده مدنظرت ناهمیا_

 جنسددد رییتو ها گرگ روزا نیا که یدونیم...یدار نگه خودت یبرا شددوهرتو

 نیا به شددوهر یدار که توام..شدددن گرگ ها زن...دادن تیدددد

 و یپیخوشددت

 یتو از یماه مثل من وگرنه یکن جمع حواستو دیبا...شهیم بتینصد یپولدار

 ...خورمیم زیل کتیکوچ یها دست

 افتخار بگه مونده کم...دیدیم و خودش فقط انگار...بود فتهیشدد خود چقدر

 ...اتون خونه اومدم دادم

 بردم عیسددر که کردیم کینزد هام دسددت به داشددت هاشددو دسدت

 و پشددتم

 تمیاذ داشددت...دنیخند به کرد شددروع بلند یصدددا با...کردم مشددونیقا

 ...موردش یب یها خنده...نگاهش...هاش حرف...کردیم

 !!کوچولو مهتاب یستین بلد یدید د _

 داد ادامه دوباره که کردمیم نگاهش تعج با

 هم...باشددن ها بچه واسدده یمادرخوب هم دیبا ها زن زمونه دوره نیا تو_

 واسه یخوب ینظافتچ و سرآشپز هم...باشن مردشون واسده یفداکار همسدر

 ...کن باور !باشن یدپ روسد یزنا هیشب هم...باشن اشون نهخو

 اریو

911 

 خودخواه پسدرک...چاکر و نوکر...خواسدتیم حمال...خواسدتینم زن پس
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 ...مورور

 یدپ روسد...یآخر ی جمله جز به دمیفهم هاشو حرف یمعن

 ؟یچ یعنی... یروسپ_

 کردیم میعصبان داشت یحت...نبود قشنگ برام هاش خنده گهید

 دارم دوسددت هرچند بدم ادی بهت مجبورم...سددتین یبد زیچ...نترس_

 !باشه غدر فمیحر

 کردم جمع ام دددنه دددیس یرو هامو دست...!گشدتیم مربو یب هاش نگاه

 صورتم سمت آورد اشو اشاره انگشت دید که و صورتم یرو اخم...

 به یهرلباسد یول..اسدتا بامزه...یمپل تپل یادیز خورده هی اما برنخوره بهت_

 !....باشه پوش کیش شهیهم زنم مهمه من یبرا..ادینم تنت

 ...کرد اهانت بهم...بمونم ساکت نتونستم گهید

 !خوبم ام یلیخ من_

 !جون بچه...یلوس ام خورده هی کنمیم دقت که االن...خورهیبرم بهت چرا_

 من؟ یخواستگار یاومد یچ واسه پس ام بچه اگه_

 !نمبز مهدکودک خوامیم_

 بشم یشیآت و برم در کوره از شد باعث دنشیخند

 ...یکن مسخره و من یندار حق تو ؟یخندیم یدار یادیز یکنینم فکر_

 کرد جمع اشو خنده عیسر

911  

 زن هی بعنوان توام..و خودم خواست...گفتم قتویحق..نکردم ات مسدخره من_

 ...یکن عمل بهش یدار فهیوظ

 !نخوابه صورتش یتو تا شدن مشت گاهناخودآ هام دست

 هم تازه...هسددت ابونیخ تو اونم یخوایم گهید زیچ !...یخواینم زن تو_

 !... رنیم اونور نوریا مهتاب و آفتاب با صبح هروز هم بلدن یآشپز

 .رمایگیم گازت...ایزنیم نوک یدار جوجو_

 ..خوردیم بهم نگاهش از داشت حالم

 ...شدم بلند دت تخد یرو از
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 !...نزدم غیج تا رونیب برو من اتاق از _

 نجایا به منم اومدن...شددهیم بتینصدد یراحت یزندگ یکن ازدواج من با اگه_

 و خودم به...بماند لشیدل...سددتین دختربچه یتو از اومدن خوش واسدده

 خرم و خوش یتونیم باشده مثبت جوابت اگه بدون فقط..داره ربط ام خانواده

 خودم به اولم بکن فکراتو...!من بدون...اما...یکن یندگز خودت واسدده

 ...کارتم نمیا...بده خبر

 کردمیم حس...نبود مهم برام کارتش لیشما و شکل .کرد دراز سمتم دستشو

 ...رونیب زنهیم شیآت گوشم یتو ای ام ینیب یتو از داره

 ...رونیب برو_

 گهید کردم بازشون ام یوقت...ببندم هامو چشدم شدد باعث ژکوندش ی خنده

 پرت و خودم دمیشدا..دونمینم...شددم ولو ددددتم تخدددد یرو...نبود اتاقم تو

 ...شد خراب بودم ساخته خودم یبرا که یکاخ زود چه..کردم

 اریو

915 

 رونیب اتداق از مونس مدامدان اصددرار بداوجود هدا مهمون رفتن موقع تدا

 داشددت منو...نداشددتم دوسددت وآخرشدد ی لحظه یها نگاه اصددال...نرفتم

 دمیفهمیم..نبودم که خر اما...یشرط چه واسه و یچ واسه دونمینم..دیخریم

 ...بود کاش یا که...ستین نجایا خودش دلخواه به که حرفاش از

 دمیکش رونیب به یسرک اتاق از یا قهیدق چند یبرا کردم عوض که هامو لباس

 ...رونیب داوم و شد باز سهراب دراتاق کهوی که

 ...کردم دلخور خودم از داداشمم پوچ و چیه سر...یخودیب

 ؟یقهر_

 !نزن حرف من با_

 !ممنون_

 زده حرف خونه نیا تو سددهراب و سددامان جز یکسدد با ندارم ادی چوقتیه

 ...خدا پوسهیم دلم که نزنم حرف نمیا با باشه قرار اگه حاال...باشم

 ...بود مین و شیش تازه ساعت...اتاقم یتو برگشتم
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 و رونمیب یها لباس...کردیم ام وونهید داشددت موندن خونه تو...نداشددت راه

 یها یخوشد دنید و نشدسدتن جا هی از اما پارک برم خواسدتمیم... دمیپوشد

 ...کردیم نمیغمگ شتریب گرونید

 ...چارهیب بود خورده خاک کمد ته...چادرم به افتاد نگاهم

 ...دادم تکونش واه تو و دمیکش رونشیب

 سدر چادر رفتن صدالح زاده امام یبرا که شددیم یوقت چند... نداشدت یخاک

 ...بودم نکرده

916  

 زیر سدنجاق با ام گونه ی گوشده اشدو ادامه و دمیکشد جلو یحسداب و شدالم

 ...برداشتم و پولم فیک کردم سر که و چادرم...کردم سفت

 نیا بودم مطمئن...بود ونیتلوز یتماشددا مشددوول مامان و بابا کنار سدهراب

 و ومدهین خوشدش یصدرافچ حاج پسدر از اونم که نهیا یمعن به بابا سدکوت

 انیب که بوده داده اجازه یستیرودربا یبرا فقط دیشا

 ...یشد سر به چادر ؟یسالمت به کجا_

 گذاشتم دهنم تو و برداشتم یکی ظرف یتو یالبالو از

 !زاده امام برم ییتنها خوامیم..کرده ارتیز دوس هد دلم یانمام_

 دنبال پادردش نیا با که نکنه اشاره مامانم به شدهیهم مثل بابا که ییتنها گفتم

 ...فتهیب راه من

 شده ش یبر تا تو..امیب باهات من بذار _ سهراب

 !زدیم حرف نیا بود نشسته ساکت بابا حاال یوا

 االن...باشم خونه مین و هشت تا دمیم قول...برم دمخو خوامیم..نکرده الزم_

 ...شهیم کیتار رید هوا

 یانگار بودم واستاده جلوش سر به چادر نکهیهم بابا اما...شدد ظیغل اخمش

 ...بود کرده حال یحساب که

 بابا؟ یدار پول_

 !حله یعنی هاش جمله ته گذاشتن بابا نیا

 برم؟...بابا حاج دارم_
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 ...ردک براندازم دوباره

 اریو

917 

 سهراب بزن زنگ برگشتنم موقع...باشه تیگوشد به حواسدتم...سدالمت به_

 !زاده امام تو یبمون یتونیم یخواست هروقت تا ینجوریا...دنبالت ادیب

 خ اما امیب خودم هم یبرگشتن داشدتم دوسدت هرچند...شددینم نیا از بهتر

 ...نمیبش ایح یتو و یساعت چند تونستمیم عوضش

 شددمیکار خ اما بودم دلخور ماهان غاز هی من صددد یها حرف از نکهیا اب

 داره دوسددم ام یلیخ که یپولدار پسددر هی با خوادیم دلم من...کرد شددهینم

 ام مسددخره حرفاش با وگرنه...نداشددت دوسددت منو ماهان...کنم ازدواج

 ...کردینم

 نهیهم یزنددگ...کرد ارمبد کده ییهدا حرف یراحت بده.. شدددم دالشیخیب

 بدون..رهیم زود یلیخ اما...بمونه یلیخ یدار دوسددت... ادیم یکی...گهید

 ...باشه تو کنار بخواد دلش ته لحظه هی نکهیا

 ...نبودم ام یسرگرم ماهان یبرا من

 ...نبودم ام یسرگرم ماهان یبرا من

 دیسف دیپرا...واسدتادم رو یا قهیدق چند یتاکسد منتظر دمیرسد که کوچه سدر

 "شیتجر" گفتم یکنار خانوم از زودتر واستاد جلوم که یرنگ

 از زودتر بودن سدتادهیا منتظر تر دور خورده هی که یمرد تا سده نکهیا ترس از

 نشستم و کردم باز درو عیسر نشن سوار من

 بهش و ساعت لمیموبا از...دیپرس ساعت ازم بود نشدسدته کنارم که یخانوم

 هیتک نیماشد ی پنجره به و سدرم...بود کیتراف عصدریول شدهیهم مثل...گفتم

918  

 توش که ییکسدا و گهید یها نیماشدد به کیتراف تو اومد یم خوشدم... دادم

 ...کردیم برطرف و میکنجکاو حس ییجورا هی...کنم نگاه نشستن

 فیک تو...میبرسد شیتجر دونیم به تا دیکشدد طول یا قهیدق سدتیب کینزد

 ادهیپ زودتر خواسددتیم که میکنار خانوم که گشددتمیم یهزار هی دنبال پولم
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 ...گرفت راننده سمت به و پول بشه

 "دییبفرما" گفت که دمیشن

 شدمیم پولدار نه تومن هزار با...دمید و گذاشدت فشیک تو خانومه که ام یپول

 تومن هزار با...بود تهنرف بمیج از یپول چون شدددم خوشددحال یول ریفق نه

 ام هسدته توش که رمیبگ ها یا لوله لواشدک اون از دونه هی تونسدتمیم حداقل

 ...هست ادمی دادم دست از بابتش و دندونم که و یاخر دفعه خوب !!هست

 و شدددن ادهیپ ام گهید مسددافر دوتا شدددم متوجه تازه شددد ادهیپ خانومه

 یکم سدرمو...نشدسدتم نیماشد وسدط بایتقر و کردم عوض جامو...سدتنین

 بشنوه خوب صدامو راننده تا جلوبردم

 .شمیم ادهیپ دونیم سمت اون من...آقا دیببخش_

 .سمتش گرفتم رو هیکرا

 ممنون آقا دییبفرما_

 که بود مونده هوا رو هنوز دسدتم..داشدت نگه و نیماشد خواسدتم که یسدمت

 گفت

 !...دیباش من مهمون_

 ... کردم مشت مدست تو پولو

 اریو

911 

 یمرس_

 و بود کرده ریگ نیماش در یال چادرم...بستم آروم و نیماشد در شددم که ادهیپ

 ام خنده هم طرف هی از...افتاد سددرم از رمیبگ فاصدله نیماشد از خواسدتم تا

 ...دمیکش خجالت هم بود گرفته

 که راننده از تا دمشدد خم ببندم نکهیا قبل اما کردم باز دوباره و نیدرماشدد

 ...کنم یعذرخواه کردم االفش

 ...آقا دیببخش_

 !!ساغر م خانو کنمیم خواهش_

 بستم درو...آشناست صداش که بودم کرده شک بایتقر منم و شدناختیم منو
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 ...کردم نگاهش راننده کنار ی اومده نییپا شهیش از و

 ...سالم_

 با داشتم فقط که بود یقدر به میدستپاچگ...کردیم نگام داشدت لبخند با عطا

 !نکردم نگاهم نیماش راننده به منکه احمقم چقدر که کردمیم فکر خودم

 باشم خدمت در شتریب دیبریم فیتشر ییجا_

 هیثان دو...نیزم هیثان دو...من دهیثدان دو...بود شددهیهم مثدل کردنش نگداه

 !...در هیثان دو...من هیثان دو...چادر هیثان دو...من

 ...نشناختمتون من دیببخش..سالم_

 ...گرفت ام سرفه که بودم کرده هول اونقدر

 برسونمتون؟ دیریم ییجا_

911  

 درجا...افتادم عطا ی خواسته و سدهراب حرف ادی...دمیکشد جلوتر و چادرم

 ...اما کنم فرار خواستیم دلم...شمیم عرق سیخ دارم کردم احساس

 ...زاده امام رمیم_

 ...میریمس هم...میبر باهم کنم پارک نویماش من تا باال دیایب پس_

 رو راننده کنار در خودش و شددد خم که کردمیم نگاهش داشددتم واج و هاج

 کرد باز برام

 شدم نیماش سوار.بدم قورت تونستمینم دهنمم آب یحت..بودم معذب کامال

 نفسدم...کرد پارک ها ابونیخ از یکی یتو و جلوتر برد نویماشد.بسدتم درو و

 داشدتن خاطر به کردمیم سدهراب بار که بود راهیب بد و اومد ینم باال کامل

 !یدوست نیهمچ

 ...برداره یزیچ نشیماش عق صندوق از رفت میشد که ادهیپ

 کمکم؟ دیایب شهیم_

 نگاهم و گفت رو جمله نیا نکهیا بعد هیثان چند...امروز بود شدده میطور هی

 ...سمتش رفتم و اومدم خودم به تازه کرد

 د؟یببر شما رو ینیس نیا شهیم...داشتم نذر_

 شددده دهیچ نون یها لقمه توش که کیکوچ بدایتقر و گرد ینیسدد تدا دو
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 !...هوی شد ام گرسنه...بود

 !؟ی سبز ریپن نون_

 گرفت مقابلم و برداشت و ینیس

 ! ی سبز و کتلت و نون_

 اریو

919 

 ازش و سید نکهیا از قبل !...یسدبز و کتلت دهواس رفت نفسدم آن هی اصدال

 یجلو و برداشتم بود شده گذاشته مشبما تو هرکدوم که رو لقمه تا سده رمیبگ

 !فمیک تو گذاشتم عطا خندون اما متعج یها چشم

 کنه قبول خدا...نرسه خودم به ترسمیم طرفم هی از...گشنمه راستش_

 خنده قه قه یصدددا بار نیاول یراب که اونقدر...شددد شددتریب یلیخ اش خنده

 ...افتادم خنده به هم خودم و دمیشن و هاش

 پام به تا کردم جمعش ددلم بودد ریط طرف هی از و دمیکش جلو کامال و چادرم

 ...برداشت رو گهید ینیس خودشم...گرفتم ازش و ینیس...نکنه ریگ

 دونمینم که یذبمع احساس اون از کم کم میافتاد راه زاده امام سمت به یوقت

 ...شدم خالص گرفت خرمو ییهوی چرا

 نجا؟یا یایم ها پنجشنبه شهیهم_

 و ییجا به روش به رو جز...اون اما راحدت یلیخ...کردمیم نگداهش من

 شدینم رهیخ یکس

 کنهیم خوب و حالم...امیم ها موقع شتریب_

 از یلیخ االن... بود کرده کوتاه هاشدم شیر... اومد یم بهش دیسددف رهنیپ

 دوسددش روز اون...اشددون خونه میبود رفته کده شددد یروز اون از بهتر

 !...االنم...نداشتم

 !من مثل...دیاومد که نبود خوب حالتون پس_

 تعارف جلوبرد یکم رو ینیسدد دیرسدد که یعدابر نیاول بده و زد لبخندد

 زد اش شونه به و کرد تشکر که بود یانسالیم یآقا...کرد

911  
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 امروز یکرد رید..ها کنهیم عادتمون بد داره هات ینذر نیا عطا_

 سمتشون به شدنیم رد داشتند که یخانوم تا چهار دنید با...شدناختشیم پس

 برعکس...دنیرسیم نظر به تر خوشدگل چادر با چقدر...کردم تعارف و رفتم

 !چادر ریز شدم خرس هی مثل االن بودم مطمئن منکه

 تعارف ام گهید نفر چند به بشدده تموم رو خوش مرد اون با حرفش اعط تا

 ...کردند تشکر اشون همه و کردم

 میبر_

 داد تکون سرشو

 م؟یگفتیم یچ..بودن آشنا دیببخش_

 شیخواسددتگار دنیشددن بعد روز اون که یحسدد برعکس...یول چرا دونمینم

 باهاش و بذارم شسددر به سددر خواسددتمیم امروز بود داده دسددت بهم

 حرف

 ...خدا بنده نبود ترسناکم ادیز...بزنم

 !امروز ستین خوب حالت یگفتیم یداشت...آهان_

 گفت و دیخند

 نجا؟یا دیایم ها یک شما...اومدم که داشتم نذر امروز_

 کردیم تعارف شددوینذر لقمه ام گهید خانوم و آقا هی به داشددت که نطوریهم

 گفتم

 .کرد نجارویا یهوا دلم ییهوی امروز...بودم ومدهین که شدیم یماه سه دو_

 ..دمتونید که منه شانس از پس_

 اریو

911 

 منو تن یگوشتا بود مونده کم که ماهان از اون !...دهید منو بود خوشدحال چه

 !...کنهیم نگام محبت با که نیا از اون..کنه کدلیه خوش بکنده کدارد بدا

 !!کنهینم نگاتم نکهیا ساغر؟ یدید کجا از محبتشو

 ...تو نه...شما گهیم من به تازه...بگو نویهم

 گهید سال صدد تا پهن رو گذاشدت شدسدتت...بود؟ خوب بود رک که ماهان
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 ؟یبش خشک

 یتو یها ینذر که دینرس قهیدق چند به دیشدا...بود غلوله زاده امام خود یتو

 اونم نکهیا مثل که ییآقا به داد و گرفت ازم رو ینیسد... شدد تموم منم ینیسد

 نشدستم زدیم حرف د رمریپ با داشدت که یکوتاه مدت اون تو...شدناختشیم

 ...کردم نگاش و هیپا سه یصندل یرو

 که فیح...اما...کردیم فرق ماهان با درجه هشدتاد و صدد...بود یخوب پسدر

 ...برسونه آرزوهام ی همه به منو تونهینم

 یخواسددتگار ازم عطا که گفت یدروغک سددهراب کنمیم فکر هنوزم هرچند

 خودش االن حداقل ای...دیکشینم پاپس بود خواسدتگار واقعا اگه نیا...کرده

 گهید...دونمیم چه ای...امون خونه انیب نذاشتم و کردم ردش چرا دیپرسیم ازم

 خدا بنده نیا...تر راحت و شددیم تر یخودمون...کردینم "شدما شدما " نقدریا

 ...که نکرده یفرق بودمش دهید که یقبل یوزهار با رفتارش

 یپق ییهوی...دیسدف ی مردونه شدلوار و بود دهیپوشد دیسدف ی مردونه رهنیپ

 !...بود دهیپوش یدوماد لباس االن از بچه...خنده ریز زدم

911  

 !کردم توبه بود دهیرسدد ذهنم به ییجا نیهمچ تو که یا احمقانه فکر بابت

 و بود سدتادهیا روم به رو درسدت که یسدیخ یها چشدم سدمت رفت منگاه

 بستم هامو چشم شددنش روا حاجت یبرا...زدیم حرف آقا با دور از داشدت

 ...فرستادم صلوات دلم ته از و

 ...برسونش آرزوش به رهیخ اگه ایخدا

 ساغر؟ م خانو_

 ساغر؟ م خانو_

 یب خوردیم زیل سرم از اش همه...تکوندم و چادرم و شددم بلند عطا اومدن با

 صاحاب

 ارت؟یز میبر_

 که گرفتیم ازم نگاهشدو یطور هی کنم زوم صدورتش رو شدتریب اومدم یم تا

 !کنم نگاهش ریس دل هی و رمیبگ دستام نیب اشو کله خواستیم دلم
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 !خدافظ االن نیهم دمتیند اگه... فقط میبر_

 مال...بود هاش دست یتو ینگقشد حیتسدب چه...واسدتادم کنارش و واسدتاد

 از مونس مامان...مونهیم روشن کیکوچ یها چرا مثل ها شد...اس مکه

 ...داره نایا

 یبرگشدتن...بشدم رد شدما ی کوچه سدر از دیبا منم د؟یبرگرد خودتون چرا_

 .رسونمتونیم

 .شمینم مزاحم...دنبالم ادیم گفته سهراب_

 کرد صحبت باهام نییپا یسر با همچنان و دیکش صورتش به دست

 اریو

915 

 گهید سدداعت کی...دمیم خبر سددهرابم به دیخوایم...رسددونمتونیم من_

 خوبه؟ نجایهم

 از تو که ندازهیم دسدتم خونه برم یاونجور...بده خبر سدهراب به خواسدتمینم

 چرا اصددال و یاومد و یرفت باهاش یچ یبرا اومد ینم خوشددت بابا نیا

 !یزد حرف باهاش

 خدافظ...گهید ساعت هی پس...گمیم سهراب به خودم_

 دادم تکون دست واسش

 !خانوم دعا التماس_

 ...کنمیم دعات باشه_

 ییها گل یبو...آب و خاک یبو...دادیم یخوب یلیخ یبو زاده امام ایح

 دلم...بود مردم دسددت که ییها گالب عطر یبو...بودند ایح طرف دو که

 ... کنم نگاه و مردم طفق و نمیبش همونجا خواستیم

 ...بردم داخل خودم به و انداختم مشبا هی یتو هامو کفش

 واسدده کردم دعا...دیرسد دسدتم سدخت و بود شدلو خورده هی حیضدر دور

 شددهیهم رو یآخر نیا...خودم یریبخ عاقبت واسدده و ام خانواده یسددالمت

 خودم نباریا و ادخویم خدا از من واسدده هاش نمداز سددر مونس مدامدان

 ...خواستم
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 چند...برداشددتم کمد یتو از رو یقرآن...دادم هیتک وارید به و نشددسددتم یوقت

 ...کرد مزه یحساب دور یمدت بعد خوندن قرآن صفحه

916  

 تا کردم دددل بوددد زانوهامو...بود نشسته کنارم که دادم یخانوم به و قرآن

 دختر

 پاهاشدو بتونه راحت رفتیم کلنجار داشدت عطا ی لقمه با که یا مزه با بچه

 ...کنه دراز

 خوشددحال اولش..داشددت فرق یلیخ گهید یروزها با هوام و حال امروز

 ...خوشحالم دوباره حاال و شدم ناراحت بعدش..بودم

 یپسر...گهید بود نیهم منم شانس...شدتریب خودم از و شددم ریدلگ ماهان از

 دیبا حاال...نداشت دوست منو...بود من یآرزو امکاناتش یعضدب دیشدا که

 سال صد دیشا...دونمیم چه...سدال دو...سدال هی...ماه دو...ماه هی...نمیبشد

 هم و باشه داشته بلند یشداس هم...باشده پولدار هم که شده دایپ یکی...گهید

 ...باشه داشته دوست منو

 جمع نفر هی یتو ها یخوب ی همه...گفتیم راسددت شددید مونس مامان

 چشددم...ییآقا...یمهربون...یخوب نیا به پسددر...عطا نیهم مثال...شددهینم

 ...ستین بلند یشاس که دمیپرا...پول یب یول...یپاک

 هیشددب که بشدده دایپ یکی تا بمونم منتظر دیبا دونمینم...خدا برم قربونت یا

 کنم؟؟ کم آرزوهام از...نکهیا ای...باشه من یآرزوها

 من...باشه داشته دوسش طرفش که کشهیم دست هاش خواسدته از یوقت آدم

 !باشه داشته دوسم یلیخ که باشه یکس اگه بکنم یکار نیهمچ حاضرم

 فرار داره دوسدش که یکسدد به کردن نگاه از که یمرد...سدتین مرد اون عطا

 هست؟...ستین عاشق کنهیم

 اریو

917 

 هرکدوم از یا صددفحه چند و داشددتمیبرم بود رکنا اون یدعا کتاب یهرچ

 یهوا به اما باشم رونیب بود قرار که یسداعت به بود مونده ربع کی...خوندمیم
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 ...اومدم رونیب یگرم و یشلوغ

 من که ییبو اون و بود شدده سیخ نشیزم حاال که نشدسدتم یاطیح گوشده

 ...دیرسیم مشامم به شتریب داشتم دوست

 حرص مامانشدو و کردیم دهنش تو فشدویکث دسدت که یا امزهب ی بچه دختر

 خودم یموها ادی تازه...بود بسته یخرگوشد موهاشدو...داشدتم دوسدت دادیم

 درسددتش وجق عجق یها مدل تا فتادمین جونشددون به وقته چند که افتادم

 ...کنم

 وارسددشدد مختلف یها مدل موهامو نکهیا کار تو بودم افتداده مددت دهی

 بودم گرفته ادی خوب... دادم سفارش نترنتیا از ید یس تا دو ادمهی...بکشدم

 ...االن تا بود رفته ادممی از بودم نکرده نیتمر که نقدریا مطمئنن اما

 سددمتم ادیم داره دمید یوقت اما زدنیم چشدمک بهم یحسداب عطا یها لقمه

 ...شدم بلند و زدم و دشونیق

 ...رونیب دیاومد زود..باشه قبول_

 .رونیب اومدم زودتر گهید بود شلو و گرم یلیخ تو...یمرس_

 کرد نگاهم کوتاه و گذاشت شلوار یج یتو حشویتسب ستادیا که روم به رو

 د؟یکرد دعام_

 !بده شفات خدا کردم دعا...آره_

 دیکش صورتش شیر ته به دست خنده با و کرد گرد یا لحظه هاشو چشم

918  

 !شدم؟ دچار من که دیدیفهم شماهم پس_

 ...دمیخند

 یمشددکل هی !هات چشددم...یدار یضددیمر که دونمیم اما دونمینم و دچار_

 نه؟ مگه یکنینم نگاه یکس به که دارن

 ...یطوالن... دیخند

 ...نشده رتونید تا میبر_

 تا...کردنش نگاه تو اوردینم وجود به فرق رفتمیم راه که اش شددونه به شددونه

 ...شد یط خنده دیشا و سکوت تو نیماش خود
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 موندم منتظر...افتاد گذاشته جا یها ینیس ادی تازه میشد نیماشد سدوار یوقت

 ...گرفت و رفت هارو ینیس تا

 مجبور منم که خودش بود آروم و سداکت اونقدر و بود شدده نیسدنگ کیتراف

 ...بودم شده سکوت به

 بود؟ خوشمزه ینذر یها کتلت_

 ...شدم پهلو به

 ...نخوردمشون_

 ...بود اتون گشنه که شما_

 گرفتم سمتش شویکی...آوردم رونیب لقمه تا دو فمیک تو از

 ...تو مال نیا_

 ندارم لیم من...ممنون_

 بخورم؟ کتلت ییتنها من آخه_

 اریو

911 

 نیا تو بود گرفته تخصددص و کردیم میعصددبان...کوتاه بازم...کرد نگاهم

 ...بود شده متوقف کامل نیماش گهید عمال...گرفت دستم از رو لقمه...کار

 لقمه به کیکوچ گار هی عطا...دمیکشد رونیب مشدبما یتو از و خودم ی لقمه

 ...زدم ام لقمه به و گاز اون دوبرابر من و زد اش

 که بود آورده وجدم به یطور کتلت و حونیر با...یشدداه و تره خوبه طعم

 ...مبکش غیج خواستیم دلم

 گفتم زور به و پر دهن با

 ...است...ا مزه...شم...خو_

 دید و ام شده باد یها لپ و کرد نگاه صورتم به یوقت دیخند

 ...جان نوش_

 امشد دیبا...شددم پهلو به کامال و دادم هیتک نیماشد داشدپورد به عطا لج از

 منو که دشیم معلوم دیبا اصدال...کردیم نگاه منو امشد دیبا !!کردیم اعتراف

 ...نه ای کرده یخواستگار ازم و داره دوست
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 ...کنه اعتراف کردمیم مجبورش من که باالخره

 ؟یبلد که یکنیم یآشپز یسالگ چند از_

 معذب داره دمیفهمیم...کرد میتنظ و نیماشدد ی نهیآ و آورد باال دسددتشددو

 ...داد نییپا یکم رو شهیش...شهیم

 ...ستین یادیز دتم...یسالگ شیش پنج و ستیب از_

 زدم ام لقمه به گهید گاز هی

951  

 سدداغر مرگ...کنهیم یبرابر کی درجه یکدبانوها با دسددتپختت یول_

 !گمیم راست

 شد متوقف دوباره و کرد حرکت نیماش خورده هی...کوتاه...زد لبخند

 شددمزهخو یلیخ رو غذا چنتا .سددتین یعال هام اونقدر...لطفتونده نظر_

 .کنمیم درست

 ..."اوهوم" بگم تونستم فقط پر دهن با

 نگام داره دمید هوی که بود گدهید یهدا نیمداشدد از میفضددول یپ نگداهم

 نگاه بهتر همون...نییپا دادم زور به رو دهیجو بار سدده دو ی لقمه...کنهیم

 !...نکنه

 !...نهیسنگ کشیتراف_

 ...دادم داشپورد به شتریب امو هیتک و انداختم ها نیماش به ینگاه

 برهیم سر و ادم حوصله...آره_

 رونیب بود داده نشییپا کامل حاال که نیماشد شدهیشد از رو دسدتش و دیخند

 فرستاد

 !نرفته سر ام حوصله شما کنار من یول_

 ...رهیم سر داره ام حوصله شما سکوت از من یول_

 انداخت ینگاه رونیب یها نیماش به و دیخند

 ...نره سر اتون حوصله که بگم یچ_

 !گهیم دلت یهرچ_

 اریو
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959 

 مثل...شدددم جیگ لحظه هی...سددتین ادمی...کوتاه...یطوالن...کرد نگداهم

 نگاهش داشددتم باشددن داده بهش رو ایدن خبر نیتر زیانگ جانیه که یکسدد

 روشو که یوقت تا نزدم پلک که یجور هی...داشت یقشنگ صدورت...کردمیم

 ...کرد نگاه و رونیب و گرفت زما

 ...ینجوریا دیشیم تیاذ_

 ؟یجور چه_

 ییهرجا...چادرم ای..بود شدالم به دیشدا نگاهش...کرد اشداره بهم دسدت با

 هام چشم جز

 د؟یبد هیتک یصندل به دیخوایم_

 گردن چون نکردم نگاش...نشددسددتم صدداف و دادم یصددندل به امو هیتک

 درد

 !گرفتمیم

 ...بره سر کمتر اتون حوصله دیشا !...بگم خودم از بذار_

 بهش نسددبت که یکنجکاو تونسددتمیم...بود یعال اصددال...بود یخوب فکر

 ...بشناسمش بهتر و کنم برطرف و داشتم

 اون ییجورا هی نمیماشد یتو یکیتار...بزنه حرف تر راحت تا نکردم نگاهش

 ...یصندل به بودم شده بخکویم ییجورا هی...آورد ادمی و میکودک وهم

 چرا ددونمینم...خودمم تو...تنهدام و سددداکتم..دادیم دادمی یوقت از مدن_

 دسددتم از مولود مامان...زنمیم سدداکتم که ییوقتا هامو حرف شددتریب...یول

 از شددتریب مدت اون تو اما...زنمیم حرف باهاش کم که ییوقتا شددهیم یکفر

 کنم شددکر و ببرم لذت و کنم نگاش...کنم هشنگا دارم دوسددت زدن حرف

951  

 امیب نظر به خودیب ر ب سدر حوصدله آدم هی رونیب از دیشدا...هسدت که خدارو

 ...یلیخ...دارم دوست و خودم حال...اما

 رفته ارتیز یبرا...شده دیشده...ینادر عمو هیشدب تو گهیم بهم برادرم عارف

 گهیم مولودم مامان...شددهیم دیشدده یانتحار اتیعمل هی یتو که کربال بودن
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 و من شددد فوت که بابام...اونه هیشدب بودنم خودم تو ییجورا هی و ییتنها نیا

 یا چاره اما هست سدخت...بود سدخت...میسدادیوا خودم یپا رو داداشدم

 اباهمب و میبود دهیخر رو خونه نیا تازه ما کرد فوت بابا که موقع اون...ستین

 نیهم مونیزندگ وضددع با ما یبرا...اون و نیا از بود گرفته قرض بابتش یکل

 من گردن افتاد ها چک شددن پاس بابا فوت بعد که بود بزرگ قدم هی ام خونه

 نذاشته کم اونقدر...کرد صداف خودش هارو یبده ی همه عارف...عارف و

 ...رمیگینم ازش مامان ای خونه بابت یخرج چیه االن که واسم

 شددهیهم...کردم کار و شدددم قبول دانشددگاه...خوندم درس و شدددم بزرگ

 اومدم یم رید اونقدر دانشدگاه تو...کنم انتخاب نکهیا یجا شددمیم انتخاب

 قول به...کنم دایپ خودم یبرا ثابت هیپا دوسدت هی نتونسدتم که رفتمیم زود و

 اجیاحت حاال از شددتریب پول به روزها اون...نبودم چوقتیه کالس یها بچه

 یلیخ...دیدار یخوب برادر...شدددم آشددنا شددرکت تو سددهراب با...داشدتم

 به

 شددمارو...من !...شددماسددت حرف شددرکت تو ها وقت شددتریب...فکرتونه

 تا

 ... شمام درخدمت که االنم...میبگذر...شناسمیم یحدود

 خورده هی هاش چشددم کردم اساحسدد کنم نگاهش تا برگدوندم که سددرمو

 گرفتم و نگاهم زود نیهم یبرا... س یخ

 اریو

951 

 ؟یکنیم ام یمسافرکش_

 .کردم سوار نفرم چند اون دمید شمارو امروزم... ی کاف شرکت حقوق_

 ...کنم دل و درد باهاش منم خواستیم دلم

 بسهرا...قهرم باهاش کرده یعروس سامان که یوقت از من...سدخته ییتنها_

 دق من...نداره و اون ی حوصددله چون تونهینم اما کنه پر برام جاشددو خوادیم

 ؟؟یکنیم تحمل یچجور تو...بزنه حرف باهام که نباشه یکس اگه کنمیم

 که دمیفهمیم یول دمیدینم خوب هاشو چشدم نیماشد یکیتار تو...زد لبخند
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 ...کنهیم نگام داره

 شدونه رو ایدن هی...من!...ادیبرنم سدتمد از نیا جز یکار...امیم کنار باهاش_

 مثل... د بن تو پداش و دسددت کده خوادیم یچ فهمدهیم یوقت آدم...هدامده

 به فقط تونمینم...سدتمین خودم مال که دمیفهم عمرم تو ها وقت شدتریب...من

 ارمیدرب ییتنها نیا از و خودم خوامیم که وقته چند راسدتش...کنم فکر خودم

 ...اما...بدم گوش دل نیا حرف هب خوامیم..

 دلشون بودد چادر ریز و کردم حس هامو دست یسرد...شدم نگاهش متوجه

 ...کردم

 ؟...نگاه و کرد مکث نقدریا که بگه خواستیم یچ

 ...خورد گوشم به آرومش یصدا

 ...بکنه کلکمو یحساب که خوامیم عشق هی من_

951  

 یا جمله بابت شدم شوکه ییجورا هی .نشست میدددشون ددیپ یرو یسرد عرق

 جمله دلواپس دلم ته و داشتم دلهره...باشم من مخاطبش دمیترسد . گفت که

 ...بودم یبعد یها حرف و ها

 تو دفعه هی .شیشددناسددینم که یشددیم یکی عاشددق یوقت هی...یدونیم_

 مترو

 یتو ناغافل بعد...یشدیم عاشدقش هوی...یکن یم نگاش نجوریهم...شینیبب

 یک...الیخ و فکر ایدن هی و یمونیم تو..رهیم و شددهیم ادهیپ سددتگداهیا دهی

 یب عشددق دهی...زندهیم حدرف یکد بدا درهیمد کدجدا...بدود؟ یچد...بدود؟

 اما...شنیم ادهیپ ستگاهیا هی یتو باالخره ها آدم ی همه که دونمیم...سرانجام

 آرزوش دارم...کنمیم نگاش دارم من که دونهینم اون...نهیهم دردش ی همه

 ...کنمیم

 منو...بودم توش که یجو یکیتار و هوا یکیتار...نشیسددنگ آه...سددکوتش

 ...کرد نیغمگ

 موقع بستیم و پام و دست که حرفاش اول از بود نشدسدته گلوم تو یبوضد هی

 ...آوردم زبون به که یحرف نبود من ی اراده به..زدن حرف
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 !نشه ادهیپ...بدونه هاگ...دیشا خ_

 ...یزور دمیشا...دیخند تلخ

 اون حاال..زنهیم جوونه سرم تو شعر تا هزار..کنمیم نگاش !...دونمیم منکه_

 ...نفهمه...نفهمه

 حس رو زدیم جوونده درخدت دهی مثدل تنم یتو آروم آروم کده یدیگدرمدا

 ...آره ؟...رمیبگ اعتراف خواستمیم کنه؟ اعتراف خواستیم...کردم

 اریو

955 

 ..ندونه که داره دهیفا چه خ_

 روشن که و نیماشد یتو المپ...خورد یکوتاه تکون تیماشد و دیخند اروم

 ...دادم رونیب راحت الیخ با و نفسم کرد

 هی زیم پشددت....شددد باز بهش پام یاتفاق یلیخ روز هی که بود یا خونه هی_

 کنه هیگر ادیم االن نیهم ارانگ که یمشددک ی لهیت دوتا با یمهتاب صددورت

 یتیاهم چه حاال...شددمیم زنده...کردمیم نگاش ینجوریهم... بود نشدسدته

 ؟یفکرش به ساعت و قهیدق هر تو چرا نفهمه وقت چیه اون که داره

 تحمل که نده اش ادامده...سدداغر بود بس...کرد اعتراف...گفدتیم و من

 ...دهنت تو ادیم داره لبتق و یکنیم سکته یدار االنش نیهم...یندار

 ...بزنه حرف آروم باشه؟ آروم تونهیم نقدریا یچطور اون

 فهمه؟یم خودش ای بهش بگم ؟ی چ تو نظر_

 نگاهش ینیسنگ اما کنم نگاهش خواستمینم...گذاشتم دبم قلدد یرو دستمو

 ...چرخوند خودش سمت به سرمو

 ...هام مچش شدن خسته !...زدنش پلک منتظر من و بود جواب منتظر

 ؟ینگفت_

 یتو...یکنیم پنهون حرفا نیا پشددت یدار یول یبگ ییزایچ هی یخوایم_

 ...دلت

 ...اومد حرفم وسط

 !...زدن قفل و زبونم اما بگم خوامیم...الیخ یب دلمو_
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956  

 اسددترس شددتریب بهم حرفش یها زدن دور نیا...هاش حرف از بودم کالفه

 .کردم نگاهش تیعصبان با...دادیم

 کنهیم دایپ راهشو خودش باشه حرف اگه حرف..باشه بهتر نگفتنش دیشا_

 که یزیچ هی حاال...ینیبیم و یکی روز هی !!...نباشدده مانیسدد تو پات اگه_

 یول...اس سداده حس هی اولش...خوادیم ازت و ادیبرب عطا دسدت از دیشدا

 یکی نگاه تو نگاش...شهیم حرف تا هزار نگاهش واشی واشی عطا پسدره نیا

 ...نداره ته قصه نیا الیخ یب گهیم خودش با یول خورهیم گره گهید

 گفتم یزورک خنده با رونیب بکشم ها حرف نیا از بحثو نکهیا یبرا

 !متروئه تو که ی اون ای ز یم پشت دختر دونهینم هنوز دیشا_

 !زد و صخال ریت و کرد نگاهم رهیخ که بود دبم لد یرو هنوز ام خنده

 سدتگاهیا تا...آخرش تا کنمیم خدا خدا اش همه یول...یکدومشد دونمینم_

 !...یبمون مترو تو آخر

 نگاهم و شد ول یصندل یپشت یرو سرم که گرم و شد سدرد هوی بدنم اونقدر

 گرفت گاز هاشو ل....شد مونیپش زد که یحرف از...هاش ل به خورد سُر

 حس...بودم کرده گم پام و دسددت...دمبو کرده هول...برگردوند و روش و

 ...کنمیم سکته دارم کردمیم

 قیعم نفس چنتا...بردم کشینزد و سرم و دادم نییپا و خودم سمت ی شهیشد

 ...دمیکش

 کیتراف که نگفتم و دینپرسد اونقدر..دینپرسد گهید...بزنم حرف خواسدتمینم

 ....شد باز راه و برداشت سرم از دست

 اریو

957 

 فرار بهش کردن نگاه از...شد ادهیپ نیماشد از داشدت نگه که خونه در یجلو

 و سر از بخار و بودم گرفته گر... خ سر صدورتم تمام دونسدتمیم چون کردمیم

 ...بودم نشده نطوریا چوقتیه حاال تا...شدیم بلند ام کله

 ...زد صدام زدم که درو زنگ



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  123                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 تو نذار دستمو داداشت مثل تو...کن فکر حرفام به...جوابم منتظر...سدآغر_

 !...گردو پوست

 ...خونه تو انداختم و خودم و شد باز در

 ...نشستم همونجا و بستم محکم سرم پشت درو

 خوامینم و نداشتم حال به تا که یحال...یزیچ چیه یب...بودم شدده حس یب

 ...باشم داشته گهید که

 ...انداخت منو روز و حال نیا به حرفاش با که عطا از..خودم از...دمیترس

 دادم؟یم جواب دیبا من

 مطمئن...شدم بلند نیزم یرو از عیسر کرد روشن و ایح چرا مامان یوقت

 سدمتش آروم آروم و دمیکشد جلو و چادرم و شدال... سدرخ صدورتم بودم

 ...رفتم

 دنبالت؟ ادیب سهراب یبزن زنگ نبود قرار مگه_

 اومدم خودم گهید_

 سهراب...شددم خونه وارد کنم نگاه اطرافم به نکهیا نبدو و آوردم در کفشدمو

 ...خوندیم نماز داشت بابا اما دمیند و

958  

 لباس همون با و کردم روشددن و اتاقم ی پنکه...رفتم باال عجله با رو ها پله

 و بود شدده عرق سیخ وجودم تمام...بشدم خنک تا سدتادمیا روش به رو ها

 ...تنم یزیل حس زا بودن متنفر

 من از که بگه اصددال ای...کنه اعتراف ینطوریا بخواد عطا کردمینم فکرشددم

 گفت؟...اومده خوشش

 گفت؟یم منو...بکنه کلکشو که خوادیم عشق هی گفت...گفت آره

 رو چادرم شدالو و گرفتم گر گفتیم بهم هارو حرف که یا لحظه همون نیع

 و کردم باز تند تند مانتومو یها دگمه .مانداخت نیزم و کندم سددرم یرو از

 ...دمیپوش مویا خونه تو و یراحت یها لباس

 میددددسدتق مدددد بادش تا کردم میتنظ رو پنکه و نیزم یرو نشدسدتم

 به بخوره
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 چقدر..بود قشنگ چقدر عشقش...افتاد ادمی حرفاش تموم دوباره...صدورتم

 ..ماهان با داشت فرق

 یها لهیت از منظورش...یبمون آخر سددتگاهیا تا کنمیم خدا خدا گفت من به

 ...بود؟ من یها چشم یمشک

 ..بردم پناه سرد آب دوش به کردیم ام وونهید داشت که ییگرما از

 شیپ اصدال...بزنه حرف مهربون نقدریا باهام یکسد بود ومدهین شیپ حاال تا

 ...باشه داشته دوسم نقدریا یکس بود ومدهین

 حموم دوش ریز هام دسددت...داد بهم یبیغر یعج حدال هداش حرف

 ...خوردند بهم بس از گرفت درد هام دندون...بدتر ام چونه...دیلرزیم

 اریو

951 

 کم اما...!پروام دای...محکمم و یقو مواقع نجوریا تو کردمیم فکر چقددر

 ...شدم میتسل گفت که اولشو ی جمله همون...آوردم

 چه...آورد زبون به قشددنگ اسددممو درچق...بود قشددنگ صددداش چقدر

 آدم

 ...عطا پسره نیا ی خوب

 بار هی و بودم کرده ضبط صداشو کاش...دمیکش دراز دتم تخدد یرو چیپ حوله

 ...دمیشنیم خودش یصدا با قشنگو یها حرف گهید

 هول چرا...دادیم دسددت بهم یحدال دهی نییپدا داوردیم یوقت و صددداش

 اون...باشه نشدده ناراحت...نکردم یخدافظ ازش و دتمبس درو چرا...شددم؟

 ...نه؟ داره ه*ا*ن*گ...تنهاست یلیخ

 حد نیا تا یعنی زنه؟یم جوونه سددرش تو شددعر هزارتا نهیبیم منو واقعا یعنی

 داره؟ دوستم

 زندده کردهیم نگداه کده منو خونده دایح تو روز اون یوقت گفدت خودش

 !...شدهیم

 اون از شتریب یکس شدهیم یعنی...کنم؟؟ دایپ تونمیم هم عطا از عاشدقتر یعنی

 ...باشه؟ داشته دوست منو
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 یوا...کردیم نگام محبت با چقدر...بود بلد قشنگ قشنگ یها حرف چقدر

 ...یمهربون جز داشت یچ همه که ماهان اون به نه...خدا

 ...مهربونه یلیخ اما نداره یچیه که عطا نیا به نه

961  

 صدام شام خوردن یبرا که شدیم یا قهیدق پنج مامان... کردم تنم هامو لباس

 سالم بهم...اومد رونیب اتاقش از سدهرابم رفتمیم نییپا ها پله از یوقت...زدیم

 ...دادم و جوابش و کرد

 شددتریب...بود مونده شیکی هنوز...افتادم فمیک یتو ی لقمه ادی شددام سددر

 ...امو عالقه مورد فسنجون تا بخورم کتلت داشتم دوست

 ؟یخورینم چرا_

 گفتم یدروغک مامان گوش در که کردیم نگام داشت چپ چپ سهراب

 بزنم؟ دستبرد بهش ش نصفه...خوردم چیساندو رونیب_

 دیدوس بد و صورتم مامان

 باش راحت...یبخور یندار لیم خوادینم...برم قربونت اره_

 کرد مخالفت بابا حاج مبش بلند یصندل یرو از اومدم تا

 یزیچ یحسددداب و درسدددت اس هفتده دهی..بچده بخور غدذاتو نیبشدد_

 .یشیم فیضع...ینخورد

 اخم با داد لیتحو که بابا به دروغمو مامان اما زد پوزخند شددعوریب سددهراب

 گفت

 ؟یخوریم که خوبه رونیب یغذا_

 ...اتاقم تو برگشتم دوباره نماز خوندن بهونه به و شدم بلند... ندادم جوابشو

 گلومو یبوضدد هی ییهوی...هاش حرف و افتادم عطا ادی یه که نماز سددر

 ...هیگر ریز زدم قنوتم موقع که گرفت

 اریو

969 

 عشدقش از که حاال...زد حرف باهام که حاال...یلیخ..بود خوب یلیخ عطا

 حاالها و حاال نیا ی همه...گذرونهیم من ادی به که یشددب و روز و گفت
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 ...رونیب بره صداش ترسمیم که هیگر نیا به دیرس تهش

 نره رونیب صدام تا گرفتمیم گاز دهنم تو امو مقنعه نییپا

 ست؟ین...مهمه پول یزندگ واسه خ...بود؟ پولدار عطا شدینم ایخدا اخه

 تونهیم یعنی...کنهینم یمسدافرکش که ی راضد... ی کاف حقوقم گفتیم خودش

 بده؟؟ منو جبر و خرج پول

 اما...دمیترسیم ازش کممی نداشتم دوسش نکهیا از جدا شیپ سداعت چند تا

 خنده...پاکه دلش...مهربونه یلیخ عطدا...برگشددت ورق یانگدار...امروز

 گرفت ازش ازم رو ینیسدد که یکی اون یحت ای...اقاهه اون...قشددنگه هاش

 و خدوش بداهداش دااون کده بدود یبدد آدم اگده...شددنداخدتدندشیمد

 بدش

 کردنیم...کردنینم

 بره آدم شهیم مگه...گفتیم راست...بود معلوم حرفاش از...داره دوسدت منو

 بگه؟؟ درو و زاده امام

 کداریچ...شددمیم ووندهید دارم خددا یوا...زده و خودش دل حرف حتمدا

 بگم؟ یچ ؟...بدم جواب دیبا...جوابه منتظر گفت...!کنم؟

 و فکر ی همه..دمیکش دراز دددتم تخددد یرو دوباره و کردم جمع امو سدجاده

 هی...میبود اش خونه که روز همون مثال...رفتارش و عطا بود شددده ذهنم

 یاحترام یب...بزنه حرف سددهراب ای من با بد...بشدده یعصددبان دمیند لحظه

961  

 کنهیم نگاه یوقت...فقط...دهترسدینم ازش آدم...بندازه متلک و کهیت و کنده

 !!...داره یضیمر کن باور...شهیم قوت یب آدم یپا و دست

 !شه؟یم مگه

 !!کردم ضعف که رفتم اونطرف نطرفیا و خوردم غلت دددت تخددد رو اونقدر

 عطا ی لقمه ی مزه هنوز...دمیکشد سدرک آشدپزخونه به که بود ازدهی سداعت

 ینذر...خواسدتیم ینذر دلم... زدم و نماما فسدنجون دیق...بود زبونم ریز

 ...باشه کرده درست عطا که

 نکهیا به...بدم یجواب چه نکهیا به...کردم ریس خودم هپروت عالم تو صدبح تا



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  127                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ...بشه یچ قراره تهش

 تر پولدار آدم شددیم دایپ که حتما اد؟یب سدراغم...عطا از بهتر ممکنه نکهیا به

 صداش شهیم دایپ یکس...بزنه؟ حرف عطا هیبش بلده یکسد...اما...تر مرفه و

 شهیم دایپ یکسد...اد؟یب بهش عاشدقونه یها حرف و باشده قشدنگ عطا مثل

 شه؟یم دایپ هم عطا از تر خدا با...باشه؟ پاک و سالم عطا مثل نگاهش که

 کرده خودش ریدرگ ذهنمو که بود ییها سددوال از یسددر هی فقط هدا ابن

 ...نکردم دایپ یجواب شونواس کدومم چیه...بود

 ...بپرسه ماهان از تا کرد باز باهام و سرحرف مامان صبحونه سر صبح

 ؟ی منف جوابت پس_

 گفتم حوصله یب و کردم نصف چنگالم با و مر تخم

 ...ازش ومدین خوشم...گهید آره_

 ...برداشت روم به رو از و سنگک نون

 اریو

961 

 ...رابسه مثل...ومدین خوشش پسره از باباتم_

 ازش؟ اومد خوشت ؟یچ شما_

 از بودن مرد...باشده ینج دیبا پسدر...شدنینم یزندگ مرد که نایا...مادر نه_

 !شهینم مرد که روسرشه ژل و مو مدل فکر به که یپسر...بباره روش و سر

 بردم دهنم کینزد و گرفتم دستش از...گرفت جلوم و مر تخم ی لقمه

 زاست؟یچ نجوریا فکر به نیا یدیفهم کجا از تو_

 ...بخورمش زودتر تا کرد اشاره دستم یتو ی لقمه به و زد لبخند

 سر گرفتن زن با پسرشون...که نکردم دیسف ابیآسد تو موهارو نیا من مادر_

 ..شهینم راه به

 بهتر هارو ادم اون باالخره...بزنم حرف مامان با عطا ی درباره داشتم دوسدت

 نیهمچ بتونم که ندارم و یکسدد مونس مانما جز منکه بعدم...شددناختیم

 ...بذارم ونیم در باهاش رو یموضوع

 ؟یارینم سهراب یرو به بگم یچ هی...مامان_
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 گفت و دیکش ام کرده باد لپ به دست چپوندم دهنم یتو که رو لقمه

 برم قربونت بگو_

 .خوردم ریش بندش پشت و نییپا فرستادم و دهنم یتو اتیمحتو تند تند

 برگشته؟ مهتا...دختر گهید بگو_

 بخواد که رفتینم مهتا کاش...کردیم فکر من مثل مامانم که بود جدالد

 !...برگرده

 ...است گهید یچ هی...نه_

961  

 چه مامان نهیبب بود یخال سددهراب یجا...جلوم گذاشددت و پرتقدال آب

 ...من حلق تو بفرسته و زیم کل که داره یاصرار

 !!...نگفته تو و بابا حاج به هنوز سهراب که دارم خواستگار هی من_

 زد زل بهم اش شده گرد یها چشم با مامان

 نگفته؟ ما به که هست یک_

 ...نبود ترسناک ادیز العملش عکس

 جوابشو سدهراب یمنته کرده یخواسدتگار سدهراب از منو...عطا دوسدتش_

 !نداده

 جوابشو سدهراب یمنته کرده یارخواسدتگ سدهراب از منو...عطا دوسدتش_

 !نداده

 پرتقال اب که بود یغر یعج اونقدر نشدست مامان ل یرو که یا خنده

 ...دیپر گلوم تو

 ...جان مادر نوش_

 گفتم که بود لبش رو خنده هنوز

 مونس؟ مامان شیدید_

 داره بودم مطمئن...گذاشدت اش چونه ریز دسدتشدو و داد هیتک شیصدندل به

 ی نقطه هی به...نبود من به نگاهش چون...کنهیم تصددور هنشذ تو رو عطا

 .. بود نامعلوم

 اریو
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 یبار چند سامان یعروس ش ریبو...دوسدته عطا با که وقته چند...مادر اره_

 پارچه هی...داره نگهش مادرش یبرا خددا... ی خوب یلیخ پسددر...ددمشید

 !پارمبس یآدم نیهمچ دست رو تو خدامه از من...اقاست

 گفتم حرص خورده هی با و دمیکش جلو مویصندل

 سدداله صددد انگار یکنیم فیتعر ازش نیهمچ ؟؟یددونیم کجدا از تو_

 مونس مامان شیشناسیم

 داره انگار که بود زده زل بهم یجور هی...انگار بود ذوق سددر از هاش خنده

 نهیبیم عروس لباس تو منو

 دادم تکون واسش هوا رو دستمو

 ؟ییکجا نماما_

 واسدده شددناسددم آدم پا هی سددال و سددن نیا با گهید من...گفتم که بهت_

 ایر نجابتش و یریز به سددر...مادر خوبه یعنی خوبه نیا گمیم یوقت..خودم

 خور دم یهرکسدد با...یشددناسددیم خوب سددهرابو که تو بعدم...سددتین

 باهاش هم داده راهش خونه تو هم که دهید یچ عطا وجود تو نیبب...شددهینم

 ؟یخواستگار واسه انیب میبگ که ما به نگفته چرا..نم؟؟یبب...شده دوست

 ...اومده خوشش یحساب عطا جناب از ما مامان نیا...رینخ

 !نه گفتم من_

 ؟یچ_

 ...دمیترس که " یچ " گفت و گرفت گاز لبشو یطور هی

 !...تسین خوب شیمال وضع عطا خ ؟یکنیم ینطوریا چرا مامان_
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 تیشددخصدد پوله؟ یچ همه مگده ؟یگیم یچ یدار یفهمیم تو دختر_

 یفهمیم مادر...رفتار...اخالق..مونیا و نید... مذه...اعتقادات...مهمده

 ؟؟یگیم یچ یدار

 ...مهمه پولم خ...نکن تمیاذ مونس مامان_

 نیماش..کنهیم کار هدار پسدره تازشدم...سدتین الزامات جزو اما...مهمه آره_
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 خونه ینرفت سددهراب با تو بار هی مگه نمیبب...خرهیم ام خونه شدداالیا...داره

 اش؟

 خودشونه یبرا ام خونه کنهیم یزندگ مامانش با..میرفت..چرا_

 صددبحونه گهید نذاشددت...گرفت دسددتمو و شددد بلند شیصددندل یرو از

 ...ییرایپذ تو میرفت.بخورم

 بود چطور شونیزندگ خونه نمیبب بگو نیبش_

 من ی جمله هر از مامانم...گفتمیم خونه داخل و شیمیقد وارید درو از من

 ....نداختیم راه به به و دیکشیم رونیب مثبت ی نکته هی

 !کنم ازدواج بخوام که ندارم یسن اصال من آخه مامان_

 ...آوردم یالک ی بهونه اما کنم ازدواج داشتم دوست خودم نکهیا با

 دیرس که عقلش دتر...بودم کرده ازدواج که بود سال دو بودم تو همسدن من_

 !داد شوهرش دیبا

 !!...خدا بر پناه

 اریو
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 سده نهیبیم هوی...شدهینم دایپ عطا مثل..مادر فهیح..انیب که بگو سدهراب به_

 مو مادر حرف...بشه دایپ یآدم نیهمچ تا یبمون منتظر دیبا سال چهار سدال

 ...کن گوش تودیسف

 ی عالمه انگار گهیم یطور هی...اومد ینم خوشم حتینص فرم نیا از اصدال

 . ر ده

 با هارو لحظه اون نداشدتم دوسدت...اما حرفاش و بگم شدید از خواسدتم

 نداشدتم دوسدت که زدیم یحرف هوی گفتمیم بهش اگه !بشدم کیشدر مامانم

 ...شدیم کوفتم

 چشمام یجلو از یا لحظه واسه اش چهره.رفتمگ دل بودد مبل یرو زانوهامو

 ...هاش چشم بود نیغمگ چقدر...رفتینم کنار

 .ستین پولدار فقط...ها خوبه عطا..مامان یدونیم_

 دیبرچ ل و زد خودش دست پشت که یطور.. شد یشاک
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 مونیزندگ اول ماهم..پوله به یچ همه مگه...اولت خونه سددر یرفت که باز_

 صدداح و دیشدیم دار خونه...هم با....هم کنار.. کم کم...مینداشدت یچیه

 برکت حاللم یروز و رزق...کنهیم کار...سدالمه تنش خداروشدکر...یزندگ

 باباتو حاج توکه...نداره پدر عطا باالخره..رهیگیم دسددتشددو بداباتم.کندهیم

 ؟یهست یچ نگران پس...یشناسیم

 ...گفتایم راست

 کمکمون تونسددتیم بابا حداج...بودم کردهن فکر موضددوع نیا بده خودم

 اخالق خاطر به نکرد کمک سددامان به اگه...دخترشددم تنها من باالخره..کنه
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 هی واسمون حتما...داره دوست منو که بابا حاج اما...بود دعواهاش و سدامان

 ...میکن عوض دیبا نمونمیماش...بگم من که هرجا...خرهیم خونه

 شدم خم مامان سمت به و کردم زونیآو مبل یرو از پاهامو ذوق اب

 ن؟یماش ای...خرهیم خونه ما واسه بابا یعنی_

 سرجام برگشتم که کرد نگام چپ چپ یطور هی

 ؟ینیماش و خونه فکر به فقط تو ر با به نه ر دا به نه مادرجان_

 فکر خودم با رفتیم آشپزخونه سمت به که نطوریهم...شدد بلند مبل یرو از

 کم یزیچ عطا با من گهید میباشد داشدته خوبم نیماشد و خونه اگه که کردم

 !دارم؟...ندارم

 بود ادمی که ییاونا..عطارو یها حرف تموم دیخواب مدامان کده ظهر سددر

 خوردمیم غلت که هربار...دددتم تخددد یباال دددسبوندم چددد و کاغذ...نوشتم

 ..شدیم ازب شمین و افتاد یم بهش چشمم

 حاج نکهیا به...موند دواریام شدددیم..کرد راحت و المیخ ییجورا هی مامان

 اجاره ای رهن خودمون کینزد خونه هی...اش دونه هی یکی دختر یهوا به بابا

 یلیخ ینطوریا...میباشد خودشدون کینزد عطا و من که...بخره یحت ای..کنه

 !نه؟...شدیم بهتر

 !نه؟...شدیم بهتر یلیخ ینطوریا...میشبا خودشون کینزد عطا و من

 هنوز دلم ته که یزیچ هی یول...زد پس هامو ینگران شدتریب مامان یها حرف
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 منکه کردم؟یم ازدواج یزود نیا به دیبا واقعا من که بود نیا کردیم دلواپسدم

 هام شونه شدورمیم ظرف خورده هی منکه...خوابم ظهر لنگ تا ها صدبح هنوز

 اریو
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 ییغذا هی خواسددتم هربار منکه...رمینم نکیسدد سددمت ماه هی و رهیگیم درد

 ...سوزوندم پلمو و دست ای نمک یب ای شد شور ای کنم درست خودم واسه

 ...خوبه دستپختش هم بلده یآشپز هم عطا...عوضش

 دددوس هددد...کردم دددوس هددد..بودم برداشته شتریب هاش لقمه از کاش

 چه که

 اریو هم...دستپختش اریو هم...افتاده سدرم به خودش اریو مه...کنم عرض

 ...هاش چشم

 از پر که ددتمو تخدد یباال کاغذ...رفتمیم اتاق از رونیب دینبا هام خنده یصدا

 شده وونهید...گذاشتم روش لپو و کردم ماچ بود عطا ی عاشدقونه یها حرف

 و زاده امام برم هدوبار خواسددتیم دلم..بزنم غیج خواسددتیم دلم...بودم

 ...ادیب عطا دوباره

 قشددنگ قشددنگ یها حرف برام باز و میبمون کیتراف تو خواسددتیم دلم

 کردم ضددعف چقدر...بشدده رو و ریز دلم و کنه نگاهم یاونطور باز...بزنه

 ...زد صدا اسممو یوقت

 دلم اما...شدددیم گرمم شددتریب کردمیم فکر ها حرف نیا به شددتریب هرچقدر

 میتنظ دتم تخدد سمت و اتاقم پنکه...بندازم رونیب سرم از فکرشو خواستینم

 ...بشم خنک شدن گرم نیدرح تا کردم

 ...سراغش رفتم عطا از شدن دار خبر یهوا به اومد سرکار از که سهراب

 !!یزنیم شاد...کپل ی چ_

 پاهاش یرو و لحاف و دیکشدد دراز دددددتش تخددددد یرو حوصددله یب

 شد پهلو به و سرش ریز گذاشت دستشو...دیشک
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 ...یپکر تو..!شادم شهیهم من_
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 ... ادیم خوابم_

 ؟یرو ادهیپ میبر امروز گمیم_

 ...کرد نگاهم مکث با

 ؟یکن الغر ماهان آقا یهوا به یخوایم نکنه...؟ی چ_

 نکردم جرئت یول عطا آقا یهوا به بگم خواستمیم

 گرفتیم خودشدو یادیز.ازش ومدین خوشدم.دادم رد جواب که اونو.رمینخ_

 ...تحفه

 گفت که بود گذاشته هم یرو هاشو چشم

 !!...شددهینم رد ام یگاز موتور هی گهید تو یزندگ یخاک جاده تو گمیم منکه_

 !یداشتیم نگه خودت واسه و ماهان...دیپر دستت از که عطا

 !ودب خودم چنگ تو که شید...د؟یپر دستم از عطا

 ؟یا هفته هی گرفته زن عطا_

 بود بسته هنوز هاش چشم

 ره؟ینگ بگم یخوایم...شرکتو یهمکارها از یکی...رهیبگ خوادیم_

 ندازه؟یم دست منو اش همه چرا...کنه میکفر شد باعث زد که یا خنده تک

 و ییآشدنا واسده امون خونه ادیب حاضدرم... بگو عطا به...کردم فکرامو من_

 !ها حرف نیا

 بهم بود زده زل...کرد باز ریتاخ با هاشو چشم

 اریو
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 خودم که عطارم...باشده یخوب آدم دیبا حتما تو دوسدت دمید کردم فکرامو_

 دختر منم خ اما داره ام ییکمبودها هرچند.ادینم نظر به یبد پسددر...دمید

 نه؟؟ مگه...شد مذاکره وارد باهاش شهیم !!...ستمین یکامل

 شد زیخ مین....کردیم نگام داشت تعج با

 گرفته؟ تیشوخ_

 ...ادیب بگو...ام یجد ام یلیخ..خدا به نه_

 خودش تا برنداشتم ازش چشم.زد زل بهم باز و کرد ول بالشش یرو سدرشدو
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 گفت

 !خورد؟ سنگ به رهاتیت ماهان دنید با_

 عطا و زدینم رو ها حرف اون روز اون ماهانم اگه هرچند...گفتیم راسددت

 ..دادمیم حیترج عطارو...دیشا...دیشا..زدیم حرفارو ونا باز

 هی یتو و پاشددون بابا حاج و مونس مامان نیا بعدم...نبود ریتاث یب خ_

 دست چرا هسدت عطا مثل یآدم یوقت خ...بدن شدوهر منو تا کردن کفش

 کنم؟ دست

 ...دیکش باال دستش هی با لحافو

 !!کنم بدبخت رو عطا ادینم دلم.بکنم فکرامو منم تا رونیب برو فعال_

 ادی...اما...رونیب اومدم اتاق از تمام یسدرخوش با و دادم فحش بهش ل ریز

 داشدتم دوسدت...بشدنوه و جواب خودم از خواسدتیم که افتادم عطا حرف

 ...مثبته اومدنش یبرا جوابم که بدم خبر بهش
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 به و سهراب لیموبا یگوش یوقت نشست دددبم لددد یرو یوار طنتیش لبخند

 ...دمید شارژ

 !!برداشتم عطارو لیموبا شماره

 ...زدیم دهنم تو دبم قلد که یهول هول اونقدر

 به چکدومیه یول...سددمیبنو براش که اومد ذهنم به جمله تا صددد از شددتریب

 بلد که من به لعنت...اه...شدددنینم خودش شدد اون یها حرف یقشددنگ

 !نه...دخترم منکه..بلده پسره اونکه...بزنم حرف نگقش ستمین

 و ذهن تموم خوندم کاغذشدو یرو یها حرف بار نیشدمیشد یبرا...نکهیهم

 خوشددبخت کنارش کنمیم فکر که یمرد کنار...نیماشدد یتو رفت فکرم

 احسداس بهش من که درسدته...سدتین یکم نعمت داشدتن دوسدت...بشدم

 ریتاث منم یرو حتمدا پس...داره دوسددت منو ونکدها امدا نددارم یآنچندان

 ...قشنگش یها حرف مثل درست...ذارهیم

 مترو سدوار آدم هی کنمیم فکر شدهیهم...دسدتمه تو طیبل هی من نیبب" نوشدتم

 "سآغر...مونهیم آخر ستگاهیا تا شد اگه ای شهینم
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 "عطا"

 عارف زن...میدیرس خونه به مولود مامان با که بود شد ربع و ازدهی سداعت

 منم که کردیم رفتار و زدیم حرف عارف با یطور هی...کرد یآبرودار یحسداب

 ...هستند نیزم یرو یها آدم نیتر خوشبخت ها نیا که شدیم باور داشت

 مشددکل به مونیزندگ تو یروز اگه سدداغرم و من اگه شدددیم خوب چقدر

 هم گرانید توجه...شددهن متوجه یکسدد که میکردیم رفتار یطور میخوردیم

 اریو
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 من اما هست همه نیب مشدکالت...ینگران خودشدون یبرا هم ارهیم دخالت

 ...یبحث نه باشه ییدعوا نه چوقتیه دارم دوست

 ارم؟یب هاتو قرص مولود مامان_

 کرد باز درو خودش تا بودم منتظر در پشت

 .داشتمیبرم خودم جان مادر_

 کیکوچ بشددقاب یتو که یقرصدد چهرتا و اشددتبرد ینیسدد یتو از و وانیل

 ...برداشت دونه دونه رو بودم گذاشته

 !نشد؟ یخبر ساغر از_

 به که ییجا درست !...زاده امام یها یکینزد تا رفتیم دلم گفتیم که سداغر

 ...دیخندیم غش غش و بود شده رهیخ هام چشم

 .زدمیم حرفامو ش اون دینبا کنم فکر...نه_

 ...گذاشت ینیس یتو رو آب از یخال وانیل

 یخوشدد و یخوب به یچ همه صدالحه اگه کردم نذر..مادر روشدنه دلم من_

 نظرم به یخوب دختر سدداغر یکرد خودت که ام ییفایتعر از...بشدده جور

 مارو یزندگ خونه که دخترم اون..کنهیم نیسددنگ سددبک اونم حتما...اومده

 .نباش نگران... ی قطع رهیبگ که یمیتصم حتما...دهید خودتو...دهید

 از...کردیم آرومم...اوردیم دددبم لددد به لبخند مولود مامان یها "نباش نگران"

 ...کنم فکر عاقالنه دادیم فرصت و کردیم رهام ذهنم ی آشفته یایدن اون

 زم؟یبر شماهم یبرا...گذاشتم ییچا_
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 ...دیشک تارهاش یدیسف نیب یدست و کرد باز و بلندش یموها کش
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 .ادیم خوابم...مادر نه_

 ریبخ شبتون پس...باشه_

 بود بخش لذت برام صورتش یداشتن دوست یانحنا ته تا و زد لبخند

 زمیعز پسر ریبخ توام ش_

 ایح یهوا.ختمیر ییچا خودم یبرا و گذاشتم آشپزخونه زیم یرو و ینیسد

 ...موندن داریب صبح تا یبرا دادیم جون

 به ام هیتک...نشدستم و کردم پهن نیزم یرو رو یدسدت دم کیکوچ ی چهیلقا

 ....افتاد آسمون به نگاهم که بود وارید

 ...گهید شهینم ش اون مثل یشب چیه

 از بعد... گفتم عشددقم از من که یوقت تا اما...یچ همه...بود خوب چقدر

 ...نزد یحرف گهید و نشست شیصندل یرو ساکت و اروم اون

 ...رفتینم کنار هام چشم یجلو از یا لحظه هاش نتطیش

 دعا یچجور شدهیم ددددسدتجاب مدددد دعاهاشدون که ییها نیا دونمینم من

 ...کنند دعا نطوریا گرفتند ادی یچجور ها نیا دونمینم من...کنندیم

 اذان دم تا ساعته چند دنیخواب یبرا شد نیسنگ که هام چشم شد یها مهین

 دددت تخددد یرو که یوقت و برداشتم زیم یرو از و لمیموبا...شدم اتاقم وارد

 نگذشته کردنش روشدن از یا قهیدق چند هنوز...کردم روشدنش دمیکشد دراز

 ...شد بلند میگوش امکیپ یصدا که بود

 امیپ..بود افتاده صددفحه یرو بود نشددده ویسدد که ییآشددنا نا ی شددماره

 باز و

 ...کردم

 اریو
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 ای شهینم مترو سدوار آدم ای کنمیم فکر شدهیهم...دسدتمه تو طیبل هی من نیبب"

 "سآغر...مونهیم آخر ستگاهیا تا شد اگه
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 روشدن و سدرم یباال چرا عیسدر و شددم بلند سدرجام سداغر اسدم دنید با

 ...خودشه که شدمیم مطمئن دیبا..کردم

 باورم...خوندم بارها و بارها...رو بود فرسددتاده که یمتن...رو سدداغر اسددم

 تا قراره نکهیا...کرده فکر حرفام به نکهیا...داده و جوابم ساغر نکهیا...شددینم

 ...بمونه آخر ستگاهیا

 یحت شددده...بزنم حرف باهاش بازم...بدم امیپ بهش خواسددتیم دلم یلیخ

 نشد...بشم خواب مزاحم ش موقع نیا نشد...نتونستم اما کنم تشدکر ازش

 جوابم که طونشهیش خود که کنم راحت و المیخ صداش دنیشن با قلحدا که

 ...داده و

 خودم یبرا...بود برده خوابش اما بدم مولود مامان به خبرم نیا خواسددتمیم

 شدروع زود یلیخ بود قرار خدا لطف به که یزدنگ ی نقشده...دمیکشد نقشده

 ...بشه

 جفتمون یبرا باال اتاق...دمولو مامان شیپ...خونه نیهم تو اوردمیم سداغرو

 کار شدتریب دیبا...بود الزم ماهم یزندگ یبرا مولود مامان حضدور...بود یکاف

 نامه انیپا پیتا یبرا که دادمیم خبر دانشدگاه یها بچه به بود بهتر...کردمیم

 کمک یبرا ها شد یبعضد تونسددتمیم یحت ای...کنند حسداب من یرو ها

 یحت و پیتا یکارها تو اونم به و نتش یکاف برم یپناه یآقا پسددر به کردن
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 به...بکنم االنم از شتریب و درآمد تونسدتمیم ینطوریا...کنم کمک ها نام ثبت

 دهایخر.یعروس مراسم همون هرحال

 که عارف به فروختمیم نممیماش فوقش.خوادینم نهیهز کم خودش مسدافرت

 نیماش پول با...داره نگه یراض و اون یمدت یراب و زنش به بده خودش قول به

 ...کردمیم پرداخت و یعروس ینیشر و وهیم یها نهیهز حداقل

 میند اجاره و رهن پول یزندگ اول نکهیهم...هسدت خونه نیا که خوبه چقدر

 پول نکهیا نه...نیا از کمتر...کنم خرج کم دیبا...اندازتمون یم جلو یلیخ

 کار و کار نهمهیا به یازین که هسددت یاونقدر ازماند پس...دارم..نباشدده

 شهینم...نداشدته کم یچیه پدرش خونه..عروسده تازه اونم خ اما...نباشده
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 ذوقش تو یزندگ اول...شهینم... ندارم بگم من گذاشت یهرچ رو دسدت که

 شیپ اون ی خواسددته طبق یچ همه دیبا...کنم ناراحتش خوامینم..خورهیم

 و موضدوع نیا من و دهیم رنگارنگ یآرزوها از خبر کمش دالس و سدن...بره

 ...بکنم و حالش مراعات دیبا پس...دونمیم خوب

 درک امو خواسته...میحال چه دیفهم !!...سدتین سدهراب مثل..گرم دمش باز

 ...کرد

 اش همه...زهیبر نییپا دلمو...کنه یخال پامو ریز خواستیم فقط که سدهراب

 سددهراب نظر تو شدددت به که اش دخترونه یایدن و تگف سدداغر یها یبد

 یزندگ نیا از من نداره دوسدت گفت بهم نکهیا با...دیرسدیم نظر به احمقانه

 !داشتم دوست داشتنو دوست نیا اما امیب رونیب آرومم

 اریو
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 که ادیب بدسددت آسددمون و راحت شیچ همه که یداشددتن دوسددت

 عشددق

 یاریم دست به که رو یزیچ ارزش و قدر شهیم باعث دمایز یراحت...سدتین

 عشق من...بزنه شیآت و آب به عشدقش آوردن بدسدت یبرا دیبا آدم...یندون

 یلیدل...سددتمیمیوا خودم یچ همه یپا گفتم سددهرابم به...خوامینم یالک

 کیکوچ اشیدن و بلنده آرزوهاش سددقف ای...کمه سددنش سدداغر چون نداره

 چند و بدم گوش سدهراب حرف به تونسدتمینم...خورهینم یزندگ ردد به بگم

 ...بشه پخته و ادیدرب یخام نیا از ساغر تا کنم صبر سال

 داشت اشکال چه...فتهیب اتفاق من خود کنار یپختگ نیا داشت اشدکال چه

 یلیخ که کنند ازدواج یوقت ددیبدا همده مگده...م؟یشدددیم بزرگ کندارهم

 و کنندیم ازدواج نییپا یلیخ یها سدن تو که هسدتند آدم همه نیا فهمند؟یم

 از آدم یگاه شدده...اومد راه دیبا یزندگ تو چون خوشدبختند...خوشدبختند

 یازرشدد غرور داشددتن برام...سددتمین یمورور آدم من... بگدذره خودش

 یاپ تا آوردنش بدسدت یبرا که منه یآرزو نیبزرگتر سداغر با یزندگ...نداره

 ...رمیم شیپ غرورم
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 تو سدهراب یه حاال...خورهینم یزندگ درد به سداغر بگه سدهراب یه حاال

 چه من دل تو دونهینم اونکه...بزنه حرف کم باهام و کنه سددکوت شددرکت

 پدر دارن سرم یتو یها جوونه دونهینم اونکه...ساغر خواستن واسه ی آشدوب

 دور از...دیفهم رو من مثل یکسدد حرف تا بود دچار دیبا...ارندیدرم منو

 تیخر سدهراب دید به دیشدا...باشده احمقانه دیشدا...باشده سدخت دیشدا

 ...ندارم باور هارو نیا از چکدومیه من اما...باشه

978  

 ...تیخر نه و احمقانه نه...سخته نه...تهیزندگ ی همه که یکس کنار یزندگ

 نگران یها قصده فردا از نه و خورم یم و روزید صدهغ نه .سدتمین نگران گهید

 .بمونم ها قهیدق نیا بدهکار نخوام تا بگذره دیبا چقدر گهید .سدازم یم کننده

 تاک کیت یتو . نشدسته هام لحظه تمام یتو تو ادی با قیعم آرامش هی .آرومم

 بلند سکوت یتو .پنجره پشت یها هیسدا موزون نا حرکات و سداعت موزون

 یشدداد یتو .کوچه یسددرد و اتاق یگرما یتو .ابونیخ آروم همهمه و ونهخ

 یبرا لبخند، یبرا یمحکم لیدل داشددتنت تو، بودن .نیزم اندوه و آسددمون

 .یزندگ ،یدلخوش

 نیهم .ها ینشد و فراز تمام از عبور و ها یسدخت تمام تحمل به مانیا یبرا

 یکش یم نفس شهر نیهم مونآسد ریز کینزد ییجا که یهسدت دونم یم که

 و دلم .کنه یم آروم و دلم یگذاشددت کنار تیزندگ یتو من یبرا امن ییجا و

 .دهیرس قسمتش نیتر خوب به من داستان نکهیا به کنه یم آروم

 یدلواپس رنگ چیه ریاس و گوشدم و چشدم گهید نابت یها خنده و زالل نگاه

 چه ایدن که دیفهم شدده یم ادهسدد چقدر ؟ینیب یم .کنه ینم یدلتنگ آهنگ و

 از پر و بایز و زیچ همه تونه یم حضددور هی که ی زندگ یبرا یقشددنگ یجا

 یزیچ به اعتماد ناب چقدر و .یخواسددتن ن،یدلنشدد آروم، .کنه یدواریام

 ن؟ یا از ریغ یزیچ یخوشبخت حس مگه...عشق ی معجزه...معجزه هیشب

 که یوقت چه...نبود کنم ول صددبح اول از یدسددتپاچپگ...یخواسددتگار روز

 شکوندم وانیل دوتا زدم و بشورم رو صبحانه یها ظرف شهیهم مثل خواسدتم

 اریو
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 مولود مامان نظر طبق و کنم امتحان هامو شلوار کت خواسدتمیم که یوقت چه

 ...کنم انتخاب رو یکی

 ام مسدخره و کردیم سدوژه عارف بزنم حرف کالم کی اومدم یم تا صدبح از

 تا کردیم بحث باهاش مدام مولود مامان اما شدددمینم دلخور منکه...کردیم

 ...برداره کارهاش نیا از دست

 یبرا تونمیم که گفدت بهم شددرکدت یتو سددهراب کده بود شیپ روز دو

 سدن کم خاطر به فقط مخالفتش همه نیا لیدل دونمینم...امیب یخواسدتگار

 که کرد حجت اتمام باهام باز روزم همون اما...نه ای دبو سداغر بودنم سدال و

 ...دهینم بهم خواهرش بابت ینیتضم چیه

 ییخدا دیشدا که بدم راه یدلواپسد خودم به خودیب دیبا چرا روشدنه دلم یوقت

 ...ره؟یبگ مونیزندگ که نشه نکرده

 اردویام شددهیم یوقت...کنم تیاذ و خودم و بدم راه دلم به بد یخودیب چرا

 ..ستین ها حرف نیا واسه ییجا...کرد توکل شهیم یوقت..بود

 !!هیچهارپا ادینم بهت شلوارها کت نیا از کدوم چیه که نمیبیم_

 گرفتیم ازم مدام که ینفس به اعتماد و عارف نیا دست از امان

 .لباس نیا تو شده ماه مثل ام بچه ؟یگیم بهش ینجوریا چرا مادرجان_

 زدم زل عارف خندون صورت به و انداختم یصندل دسته یرو رو کتم

 ست؟ین یدواریام یجا اصال یگیم یعنی_

 داد هیتک وارید به و زد لبخند خوشحال

 !اون ای یسرتر تو...بگو خودت. دمیند و خانوم عروس منکه_

981  

 باز و رونیب بکشدده منو زبون ریز خوادیم انگار که بود زده زل بهم یجور هی

 بندازه مدست

 بپوشم؟ یچ من بگو...یدار کاریچ خانوم اون به تو_

 یزیچ هی دنبال لباسم کمد تو...شد بلند نیزم یرو از یسدخت به مولود مامان

 گذشتیم
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 واسددده میبدذار یگفت میبخر شددلوار کدت میبر گفتم بهدت مدادرجدان-

 ...گهید شهیم الزم امشبم خ...تیعروس

 ستین اندازه تنش به اصال بود معلوم اما شهبپو تا برداشت کتمو عارف

 که توئه ارشددد فرزند نیا..مادرجان که سددتین کن گوش حرف عطا نیا_

 .ارهینم نه یبگ یهرچ

 از رو دمیسف ی مردونه رهنیپ مولود مامان که نشدسدتم دددتم تخددد یرو

 یتو

 دیکش رونیب کمد

 .تنته که ینیا تا ادیم شتریب یا سرمه به بپوش نویا مادرجان_

 .رفت رونیب اتاق از و داد دستم و رهنیپ

 گفت که کردمیم باز داشتم و لباسم یها دگمه... زیم پشت نشست عارف

 سالشه؟ چند یگفت و ساغرخانوم_

 برداشتم رو یکی اون و انداختم دت تخد یرو و لباسم

 نوزده_

 انداخت بهم ییسرتاپا نگاه و یصندل به داد هیتک

 است؟؟ بچه یکنینم فکر_

 اریو
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 یبرا امروزم نبود؟؟ بچه سداغر گهید کردیم ازدواج خانوم لدای خواهر با اگه_

 ؟یخواستگار واسه ومدین نیهم

 جواب حیصددر و رک نقدریا که رفتینم انتظار من از..شدددم تعجبش متوجه

 ...بدم رو بزرگترم برادر

 بدشدون..اونا خ یول...ادینم خوشدم لدای ی خانواده از من یدونیم که تو_

 بچه دختره نیا کن باور عطا یول...کردنیم خودشددون خر تورم اومد ینم

 خونه؟یم درس...که ستین یسن سال نوزده..است

 مامان...بپوشدم تا گرفتم عارف از و کتم... سدتادمیا اتاقم یقد ی نهیآ یجلو

 ...شد بهتر یلیخ دیسف رهنیپ با گفتیم راست
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 .است هپلمید...خونهینم درس_

 یبرا...شدم الغر یلیخ که گفتیم راست عارف...بستم و کتم ی دگمه تا دو

 من از ساغر که حقا...ذاشتمیم باز رو کتم یها دگمه دیبا بدم نشدون پر نکهیا

 ماهش صددورت نمک با یگرد و کجا الغر صددورت نیا با من...بود تر سددر

 ...کجا

 بخونه؟ درس خوادینم یعنی_

 .ندارم یمخالفت منکه...خونهیم اشهب داشته دوست_

 !بار به نه ر دا به نه هنوز...کن تیمالک احساس بعد دستت بدن بذار_

 بودم مطمئن...بار به هم بود دار به هم...دمیخند خودم یرو به ندهیآ یتو

 ...دهینم بهم رد جواب ساغر

 شد؟ چطور_
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 کرد نگاهم چپ چپ...دمیچرخ سمتش به

 ق چا ساغر یراست...یکن چاق دیبا ییلویک چند یعروسد تا...یالغر یلیخ_

 الغر؟ ای

 سداغر گهینم سداغر به عارف چرا خانوم لدای گمیم لدای به یوقت دونمینم من

 بکار شددوندیپ و پسددوند بدون اسددمشددو سددخته برام هنوزم من !خدانوم

 ...دارم جرئت خودم یخفا تو حداقل...ببرم

 !بشم چاق دیبا من_

 خنده به منم زدنش قهقه...دنیخند به کرد شددروع که بود نشددده تموم حرفم

 ...انداخت

 ...یافتاد حالت رییتو فکر به تو که چاقه زنت پس_

 خنده به توجه یب و رفتم رونیب اتاق از بپرسددم و مولود مامان نظر نکهیا یبرا

 .دمیپرس و مامان نظر عارف یها

 بپوش نویهم...ادرم خوبه یلیخ نیا_

 جا به حالش دیشا بودم مطمئن...بدونم و ساغر یهوا و حال داشتم دوسدت

 و حالش شدد دگرگون کامال..گفتم بهش و حرفم که شد اون مثل...نباشده
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 ...شدم متوجه یخوب به من

 نه اما...تند یادیز هم بود نمک یب هم که یاملت...گذاشددت عارف و نهار

 نداشددته دسددتپخت از کار مصددلحت یبرا تازه و میفتنگ یچیه مامان نه من

 ...میکرد دیتمج و فیتعر اش

 اریو

981 

 داده سفارش که ینیریشد و گل...میافتاد راه خونه از که بود مین و پنج سداعت

 ختیریم بهم موهامو مدام عارف نیماشد یتو...بودم گرفته نهار بعد رو بودم

 دینبا و مهیخواسددتگار روز که کردیم یادآوری بهم...ندداختیم دسددتم و

 ...افتاد ینم دهنش از یساکت عطا لق...باشم ساکت

 اما بود روشددن دلم ته نکهیا با...میکرد پارک رو نیماشدد خونه درب یجلو

 قهی که بود عارف دسدت ینیریشد و گل...کرد ام دسدتپاچه عارف یها حرف

 ..دمیکش دست موهام به و کردم مرت و لباسم ی

 نقدریا یدار یک واسدده نمیبب میبر ایب...یشددینم نیا از بهتر عطا کن باور_

 ؟یزنیم شیآت و آب به و خودت

 زد کنار و عارف مولود مامان

 مدانیا عطدا انتخداب بده من.نکن دتیاذ امو بچده دنقددریا جدان مدادر_

 با اونجا توام...گذاشته دست روش ام بچه که اسدت فرشدته هی دونمیم...دارم

 .مردم یجلو زشته..ها یکنینم ها یشوخ نیا از داداشت

 آورد رونیب زبونشو که دمیخندیم داشتم عارف یرو به

 ...یگذاشت یا خانواده چه رو دست مینیبب که بزن و زنگ ایب...یساکت عطا_

 ...زدم رو زنگ و گفتم اهلل بسم

 اومد ایح به درشپ و سامان از زودتر سهراب...کرد باز و در یسدرمد یآقا

 خوشامد بهم و دادم دسدت سدهراب با نکهیهم...کرد کیعل و سدالم باهام و

 ...کرد فروکش ترسم از یمین یگفت

981  

 خدانوم بدا مولود مدامدان و دکدردیمد بدش و خدوش عدارف بدا سدددامدان
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 انیپا رابسده اومدن با یسدرمد یآقا با میا قهیدق چند صدحبت...یسدرمد

 ...گرفت

 ...یاومد خوش_

 .میداد زحمت_

 گفت پدرش به لبخند با سهراب

 ...داشتم حال به تا که ییدوستا نیبهتر از یکی عطا_

 ...کردم تشکر کرد ازم که یفیتعر بابت

 گفت و زد ینیسنگ لبخند پدرش

 ...نطورهیهم حتما_

 راحت ادیز دشددیم باعث یسدرمد یاقا ی موشدکافانه و نیسددنگ یها نگاه

 ...نباشم

 ی چهره...برسدده موضددوع اصددل به ها حرف تا دیکشدد طول یا قهیدق چند

 و من برعکس درسددت بودند نشددسددته کنارهم که عارف و سددامان خندون

 ..میبود روشون به رو که بود یسهراب

 انگار که زدندیم حرف یمیصم باهم یقدر به یسدرمد خانوم و مولود مامان

 دلم زدنشون حرف آروم یگاه و هاشون خنده...شناسندیم همو که ساله صدد

 کردیم خوش و دلم...ادیم در داره ییتنها از مامانم نکهیا به کردیم خوش و

 و بگه و بزنه حرف خودش هیشدب که کرده دایپ خودش مثل و یخانوم نکهیا به

 دادرمم یدیتدندهدا از خدودم یدیتدندهدا از شدددتدریبد...بدخدندده

 نداراحدت

 اریو

985 

 هیشددب خانوم لدای مادر...کرد ازدواج عارف که یوقت یحت...شددهیهم...بودم

 و معذبه خانوم اون کنار مامان کردمیم حس شددهیهم...نبود من مولود مامان

 مادرم حال کنمیم احسدداس قهیدق چند نیهم تو حاال اما...سددتین راحت

 ...خوبه یلیخ

 د؟یاغلش وقته چند شما_
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 مطمئنا رو سوالش جواب...گرفتم باال و سرم یسرمد یآقا یصدا دنیشدن با

 ...شدیم باز ییجا هی از حرف سر دیبا اما دونستیم

 شددرکت هم قبال..کارم به مشدوول شدرکت نیا که مهین و سددال کی حدود_

 گرفتم میتصم سال سه بعد و داشتم مشکل باهاشون که کردمیم کار یا گهید

 .کنم عوض و کارم محل

 ...یهست یراض االن پس_

 باهاشون شهیم نکهیا هم ی خوب شرکت یمال لحاظ از هم...خداروشکر بله_

 !...کرد کار

 سهرابه؟ ی اندازه شماهم حقوق_

 که یا موقع عارف ی افهیق...شددم پهلو به بدم رو سددامان جواب نکهیا یبرا

 و شد نگاهم متوجه اونم...وردآ بند و زبونم اول نظر در خوردیم اریخ داشدت

 داد ادامه بود دستش یتو که یبزرگ اریخ دنیجو به عیسر

 و یکار اضافه با من یول رهیگیم حقوق چقدر سدهراب آقا دونمینم من واال_

 .رمیگیم صد و ونیلیم کی تا کی یماه تینها پست حق

 گفت خنده با و برداشت ییهلو اش وهیم بشقاب از سامان

986  

 !...گمایم که دمیکش !!...یبمون کار اضافه شتریب بهتره ازدواج بعد_

 .داشت همراه به سهرابم و من لبخند سامان و عارف یها خنده

 که بود جذاب هم هیبق یبرا اونقدر عارف و سددامان یها حرف و یشددوخ

 !نداشتم دوست من که یسمت برگشت زدن حرف ریمس دوباره

 تازه سدامان نکهیا با...گفتنیم ازدواجشدون بعد یها یختبدب از دوشدون هر

 حرف یطور تونسددتند تا...داره یپر دل دیرسددیم نظر به اما بود کرده ازدواج

 بهم سدامان خنده و یشدوخ یتو یحت...برگردونند ممیتصدم از و من که زدن

 "است هیگر کارت بعد به نیا از که بخند" گفتیم

 مولود مامان...دیرس من به بحث پدرم فوت افتادن رفسدرح با کم کم دوباره

 چشدم تو که ییها فهیوظ و گفت پسدرش از...مادرانه یها حرف...زد حرف

 عمر آخر تا و کردم براش که ییکارها از...دیرسددیم نظر بده لطف مدادرم
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 معتقدند بر و دور افراد شتریب که سکوتم از یحت...گفت یچ همه از...کنمیم

 زدن حرف که یکسدد بعنوان...کرد فیتعر ازم هم عارف...منه یع تنهدا

 و مامان یها حرف دییتا یپا سددهراب...دهیم آرامش احسداس بهش باهاش

 نیا که گفتیم پدرش به هاشددون حرف ونیم یحت...!کرد امضددا و عارف

 ...اومد یم فهیوظ خودم چشم به که بود یلطف...گفته بهشون قبال هارو

 یوقت تا مسدلما که ییها حرف...زدیم ام یجد یها حرف یگدار گه سدامان

 ...باشه داشته یدرست درک تونهینم نشه یزندگ وارد آدم

 اریو

987 

 که یرسدوم و رسدم از...زد حرف باورهاشدون و اعتقادات از یسدرمد یآقا

 کینزد ما به باورهاشددون...گاهشیجا و زن به اعتقادشددون از...اند داشددته

 ...ستین اش خانواده هیشب ساغر باور بودم مطمئن اما...بود

 باور که یکس اما...!نه...جاست یب سداغر یها طنتیشد بگم بخوام نکهیا نه

 و زنهینم حرف وار طنتیشد باشده خودش یوجود جزو مادرش و پدر هاش

 ...کنهینم نگاه

 همراهب شددهیهم که یتوکل از...بگم خودم از کده اونقددر..زدم حرف منهم

 هنوز ازش یدرسددت درک به من و درسددتده ددونمیم کده یبداور از...دارم

 و ینج نگاه به...روزه و نماز به...حروم و حالل به یسدرمد یآقا...دمینرسد

 ...نبودم یدستثن مد منهم و داشت اعتقاد سرشت پاک آدم

 به هقرار دختر نیا یک پس نکهیا ی پ دیچرخیم نگاهم مدام وسددط نیا اما

 ...وندهیبپ ما جمع

 انگار اما...ادیب که بزنه صدا و ساغر یسدرمد ی خانواده از نفر هی بودم منتظر

 ...بود شده یطوالن حد از شیب ها بحث

 خوب چقدر...افتاد سدامان و عارف ی وهیم پوسدت از پر بشدقاب به نگاهم

 ساعت مین نیهم یتو که یفشدار با...داشدتند خوردن یبرا ییاشدتها که بود

 غذا یحسدداب و درسددت تونمینم هفته کی تا بودم مطمئن بود شددده وارد بهم

 ...بخورم
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 ... یخال تو طبل نیا از تر پر...بشم چاق قراره تازه که نبود ادمی...آخ

988  

 ییشدهدا به...رسدوندن جنگ زمان به رو حرف مولود مامان و یسدرمد یآقا

 زانیعز نیا اعتقاد به که روزها اون یها یسخت به... داشدت ام ی خانواده که

 ...!بود روز ز امرو از کمتر

 دو به...شددهدا گلزار به دیکشددیم پر دلم شدددمیم که جبهه و جنگ حرف

 عاشورا ارتیز و نشدسدتمیم یدیشده قبر سدر هربار مثل که قبل ی پنجشدنبه

 نشد که بود ساغر و یخواسدتگار ی پ حواسدم نقدریا هفته دو نیا...خوندمیم

 ...رفتمیم فرصت نیاول تو دیبا...کنم دایپ یفرصت

 !...نشه پاره دل نیا بند نکرده ییخدا که رفتمیم

 "ساغر"

 در یال از بس از مردم...بزنه صدددام یکی تا بودم منتظر که بود سدداعت مین

 هفت از شددتریب...نتمیبب تا چرخوندینم چشددم که کردم نگاه ییعطا به اتاقم

 تا کرد پسددند رو یکی سددامان تا کردم عوض یروسددر و شددال هشددتدا

 !خوابوندم زدم حرف گوشش دم بس از که و نرگس...بپوشم

 خرس نیع...شوهر خواهر یخواسدتگار مراسدم بود اومده مثال الیخ خوش

 ...گفتن عطا و آرزوهام از کردم شروع یوقت برد خوابش

 باهاش دایجد که ی چ دختر نیا ه*ا*ن*گ نمیبیم کنمیم اشنگد کده االن

 دهیخر یسددوغات برام بودند رفته سددامان با که ییهرجا...کنمیم یبدرفتار

 هی بایتقر...یگوشد قاب و عروسدک تا گرفته کفش و فیک و لبسدا از...بودند

 ...داشتم دوست مویسوغات چمدون

 اریو

981 

 سددامان یبرا تونهینم باشده یهرچ اون فتگ بهم...زد حرف باهام هم نرگس

 شدددمینم دوسددت سددامان با که زدینم هارو حرف اون اگه...رهیبگ منو یجا

 !...باز

 ؟ینیبب باال نیا بدبختو منه یبچرخون چشم هی شهینم...عطا...اه
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 زودتر خواستیم دلم...کردم نگاهش یواشکی و شدم خم بس از شدم کالفه

 ام قهیدق هی که بودن یمیصددم مامانم با نقدریا..نمیبب و مادرش و نییپا برم

 ...برنداشتند خنده و حرف از دست

 نیسنگ گوشداشم بدبخت...گرفتم و سدامان ی شدماره و برداشدتم و میگوشد

 ی شددماره دنید با و بشیج تو کرد دسددت تا خورد بوق صدددبار...شددده

 من

 ...شد باال یراه

 کپل؟ چته_

 ن؟ییپا امیب دینبا من... خ رفت سر ام لهحوص...مرض_

 تخددد رو بود دهیدددواب خدد راحت الیخ با که رفت نرگس به نگاهش

 در...دددتم

 گفت خنده با و بست و اتاق

 که مظلومه یها یخور یسددر تو اون از پسددره..دارن شددانس کپال گنیم_

 مامان...کردم حال منکه خودش و داداشددش با...آقاسددت ام یلیخ بدبختانه

 ببددد رو پسدره مادر زدن حرف قهیدق دو هر بعد مونده کم که مونسدم

 !!دددوسه

 ...واقعا ی خال نییپا جات

 پر شددتریب دلم گفدتیم مدادرش و برادر و عدطدا از شددتدریبد هدرچدقددر

 ...پام به دمیکوب مشت حرص با و دت تخد رو نشستم...دیکشیم

911  

 ...نییپا امیب خوامیم من_

 دیدوس بد و سرم و دیکش نرگس یرو و لحاف

 صدات بابا کن صدبر ؟یکودک مهد بچه مگه...رنیم در ندیبب نکن نکارایا از_

 ...زنهیم

 کردم نگاهش یناراحت با

 نزنه؟ صدام امروز واسه بابا ممکنه_

 گفت یجد لحن با و نشست پام یجلو



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  149                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ممکنه_

 سرش به زدم هامو دست کف

 !نمیبب عطارو امیب خوامیم من خ..یکنیم یغلط چه اونجا تو پس_

 ...بهم کرد اخم

 مثل...یانداخت راه عطا عطا نشددده یچیه هنوز بکش خجالت...کپل بچه_

 ...مایدار رتیغ ماهم نکهیا

 نبود یشدن آدم مرد نیا...موندمیم قهر باهاش بود حقش...پرو بچه

 ...گرفتم ازش رومو قهر حالت با

 هی نییپا االن رمیم...شددما یعطا آقا نیا با برسدده ما داد به خدا...بابا یا_

 کنمیم شیکار

 کردم نگاه بهش یخوشحال با شد بلند سامان تا

 زمیعز برم قربونت_

 گفت یحالت هی با و زد زل بهم که کردیم مرت موهاشو داشت نهیآ یجلو

 اریو

919 

 ست؟؟ین ساکت یلیخ عطا_

 اون یمنته...بزنه بلده یقشددنگ یها حرف چه عطا که دونسددتینم سددامان

 ..که زنهینم یهرکس به رو ها حرف

 .یبکن خودت حال به یفکر هی دیبا...خانوم ساغر الغره ام یلیخ تازه_

 !نرمالم من...الغره یلیخ اون... بکنم یفکر هی چرا من_

 درآورد یبیغر و یعج یصدا هی دهنش با

 !احمق خپل...یدییزا_

 در سددمت به و داد یخال یجا اما کردم پرت سددمتش به پامو یتو ل صددند

 ...رفت

 ...نییپا یایب توام کنم یکار تونمیم نمیبب نیبش ساکت_

 هام ل یرو رنگمو یکالباس ل رژ...نشدستم نهیآ یجلو باز سدامان رفتن با

 یکار سامان دیشدا تا موندم منتظر و بسدتم گهید بار هی مویروسدر... دمیکشد
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 .ببره شیپ

 مامان و بابا حاج از عطا خود مادر که دمیشددن تا دیکشدد طول یا قهیدق چند

 ...کنارشون برم منم که خواست مونس

 تو گهید بار... ییدسددتشدو رفتم زود که شددد وارد بهم اسددترس لحظه هی

 نهیآ

 سداتنم یآب یروسدر...دیرسدیم نظر به خوب یچ همه.. کردم برانداز و خودم

 دوسدت...اومد یم هم عطا یها لباس به ام رهیت یآب دامن و دیسدف یمانتو به

 ! میباش ست اول نیهم از داشتم

911  

 رو یکس تا کنم بلند سدرمو ذاشدتینم یحسد هی رفتمیم نییپا ها پله از یوقت

 یانرژ بهم رفتیم ام صدددقه قربون ومدهین که عطا مدامان یصدددا.نمیبب

 . داشت بهمراه یمحو ی خنده که یانرژ...ادد

 بلند مبل یرو از عطا مادر.کردم بلند و سددرم دمیرسدد ها پله نیاخر به یوقت

 خنده هی با...دیسف و گرد...داشت یقشنگ صورت...اومد اسدتقبالم به و شدد

 دوشش آغد یتو و کرد ددلم بودد.اومد خوشم ازش اول نگاه تو که یا بامزه ی

 تا کردم کنترل و خودم اما دیرسددیم نظر به دار خنده...رفت ام دددقهص قربون

 !...خنده ریز نزنم یپق عطا برادر یها نگاه یجلو

 نگاهم گذرا تا نکرد بلند سددرشددو یحت برادرش و مادر برعکس اما عطا

 ...نکرد دایپ جرئت روش بود کرده زوم که بابام یهوا به دیشا.کنه

 و برم تا کرد اشدداره بود سددامان کینزد که روش هب رو مبل به سددهراب

 اونجا

 عروس به به هی و کرد سددالم بهم عطا برادر یجلو از شدددن رد موقع.نمیبشدد

 ...سامان و دمیشن من فقط کنم فکر که گفت خانومم

 یعصدبان یها چشدم کنم نگاه رو عطا نکهیا از قبل نشدسدتم مبل یرو یوقت

 دمیفهم زود یلیخ که و کرد نییپا باال هاشو چشدم یرطو...دمید و سدهراب

 ...چادر !رفته ادمی یچ

 بود حواسدم شیپ قهیدق دو تا...کنم سدر من بود قرار که و مامان دیسدف چادر
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 .رفت ادمی چرا دونمینم زد صدام مامان یوقت اما

 سددهراب با دفعه هر دمیترسددیم..کنم نگاه رو عطا نکردم جرئت یحت گهید

 و خوندم یا رشدته یچ دیپرسدیم من از عطا مامان...بشدم چشدم تو دمچش

 اریو

911 

 هم عطا مادر که یطور...دادیم جواب من یجا مامانم اما کنمیم کارایچ

 دنیپرسد سدوال الیخیب دید و مونس مامان ی ریگیپ یوقت سدوال دو یکی بعد

 .شد عروسش ی درباره

 عطا و برسه من به بحث داشتم دوست یه...زدیم حرف عطا از شدتریب عارف

 میقد یدامادها و عروس که یصدبر و گفتیم میقد از اش همه بابا حاج اما

 دهنم تو بود افتاده یا ازهیخم هی وسطا نیا...داشدتند مشدکالت با برخورد تو

 ... رمیبگ گاز و لپم شدمیم مجبور کنترلش یبرا مدام که

 کرده مشدت دسدتم تو اش همه که و انتومم نییپا و دادم یصدندل به و ام هیتک

 هی...کرد جذبم عطا نگاه که باال آوردم و سددرم حوصددله یب.کردم ول و بودم

 ...نشستم یچ واسه و کجام رفت ادمی آن هی که بود زده زل بهم یجور

 و باز کوتاه یلیخ هاشددو چشددم و زد لبخند که کردمیم نگاهش منگ و جیگ

 .کرد بسته

 دوسددت چقدر...بندازم نییپا و سددرم دوباره و بخندم شددد عثبا لبخندش

 یم بهش دیسددف رهنیپ چقدر... شددلوار و کت یتو بود شددده یداشددتن

 نظر به یمعمول یلیخ قبل دفعه...انگار داشدت دیجد حالت موهاش...اومد

 ...دیرسیم

 دددلقه حددد به نگاهم...بود شده پیخوشت عارف داداشش سر صدقه از دمیشا

 من واسه...بود اوردهین خودش با زنشدو چرا پس...افتاد عارف دسدت یتو ی

 خوشددش من از نقدریا مامانش که حاال اره؟یدرب خوادیم یباز یجار االن از

911  

 داشته بزرگش عروس از شتریب و من یهوا تا ارمیب دست به دلشدو بهتره اومده

 ...باشه
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 بهتره اومده خوشددش من از نقدریا مامانش که حاال اره؟یدرب خوادیم یباز

 ...باشه داشته بزرگش عروس از شتریب و من یهوا تا ارمیب دست به دلشو

 سددرکالس یانگار عطا اما نبود جذاب اصددال برام هیبق حتینصدد و حرف

 باباهم حاج..گفتیم نظرشددو و اومد یم هیبق حرف وسددط وقتا هی... س در

 گفتیم عطا که یا کلمه هی هر پشت و زدیم حرف باهاش راحت یلیخ گهید

 ...کردیم نثارش نیآفر هی

 یبرا تا گرفت اجازه بابا از عطا مادر یوقت کرد رییتو یلیخ مطمئنن ام افهیق

 و داشدتیم نگه و مادرش احترام یحسداب بابا...میبر جمع از دور زدن حرف

 مبل یرو از داد اجازه بابا یوقت...اومده خوشش ازشدون بود مشدخص کامال

 میتونیم زدن حرف یبرا داد شددنهادیپ که بود سددامان ندفعهیا...شدددم بلند

 به

 !داد حیترج اطویح عطا اما میبر ها اتاق از یکی

 یهمراه از هم عطا.نشدستم دمید عطارو اول بار یبرا که یزیم همون پشدت

 ...نشست زیم پشت و کرد تشکر سامان

 !بردیم وابتخ داشت_

 صدام کنارمون ی پنجره از تا گرفتم دهنم یجلو و دسدتم اما...خنده ریز زدم

 نره داخل

 و آدم ها حرف یبعضد که واقعا نرفت؟ سدر ات حوصدله تو...عطا آره یوا_

 !کنهیم کالفه

 اریو

915 

 ساده...نه...بلرزه دلم که یجور هی...نیماش روز اون مثل یعنی...نکرد نگاهم

 انداخت نییسرپا و ردک نگاه

 درد به یروز هی...کنه کمک و ادم یزنددگ تو توندهیم هدا حرف نیا یول_

 خورهیم

 گفتم رفتمیم ور دستبندم به که نطوریهم و گذاشتم زیم یرو هامو دست

 ...نداره دهیفا نکنه تجربه خودش تا آدم_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  153                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 گفت آرومش یصدا با و داد هیتک شیصندل به

 همه ینیبیم هوی...ندارن آوردن دسددت به رزشا ها تجربه یبعضدد یول_

 داره اشکال چه...یاریب دسدت به و مصدرف یب ی تجربه هی تا یدیم تویزندگ

 خودش سدرلوحه هارو اون یزندگ و رهیبگ پند خودش بزرگتر از تونهیم تا آدم

 بده؟ قرار

 یها حرف برام شدد اون مثل شدددینم...اومد ینم خوشددم ها حرف نیا از

 بر؟ سر حوصله یها حرف نیا یجا زدیم قشنگ نگقش

 ؟یبگ نظرتو یخواینم_

 !رونیب اومدم عصریول ابونیخ و نیماش از عطا یصدا با

 نظرم؟_

 محو ی خنده هی با...یطوالن...کرد نگاهم

 من؟ ی درباره ؟ی چ نظرت...ازدواجمون درباره_

 یزندگ مرع هی ث بح بحث...نشدستم صداف و دادم قورت زور به و دهنم آب

 !کرد یشوخ شدینم...بود

916  

 یکی همون منم...داره قبولت...داره دوست سهراب...یهست یخوب پسدر تو_

 ...یاومد یخوب آدم نظرم به دمتید که یدوبار

 ؟یکن اعتماد بهم یتونیم ؟یدار قبولم...خودت...دمینپرس و سهراب نظر_

 وقدت چندد ددیبدا...بگم تونمینم دهک االن...ددوندمیندمد... خد...مدن؟_

 ...اما...میکن آمد و رفت شتریب...بگذره

 ؟یچ اما_

 که کردمیم نگاهش تعج با..خوردم جا حرفم وسددط اومد هوی نکهیا از

 گفت

 !...دیببخش_

 لحاظ از...یمشکل چیه بدون..باشم داشدته راحت یزندگ دارم دوسدت من_

 میزندگ تو یکسدد ندارم دوسددت...باشددم راحت یهرچ...یعاطف...یمال

 بزرگ دیبا که باالخره اما ام بچه من گهیم سددهراب...بده نظر..کنه یفضددول



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  154                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ...یول...دارم قبول خودم شمیم ها بچه مثل ییوقتا هی نکهیا حاال...بشم

 ...بشه رهیخ هام چشم به و کنه بلند سرشو شد باعث مکثم

 ؟یچ یول_

 ...دمیخند انهیموز

 !!بکنه کلکتو که یخوایم یعشق هی که یگفت خودت یول_

 کش لبخندش شدتریب کرد نگاهم که شدتریب اما..کوتاه و محو اولش...دیخند

 ...اومد

 ...خوامیم خودم واسه عشقو من..هستم حرفم سر هنوز من_

 اریو

917 

 ...؟یچ یدیبر ازم روز هی اگه...یکن تحملم ینتون اگه...کنم تتیاذ من اگه_

 ...داشتم دوست من که یلبخند با...داد تکون سر

 هر تو ددونمیم...بودم منتظرش شدددهیهم من کده یهسددت یزن همون تو_

 و باشده دعوا...تفاوت و باشده مشدکل...اولش هیثان همون از دیشدا...یزندگ

 ... اما...بحث

 تر نیدلنش که یلحن با کردم که نگاهش....کنم بلند و سرم شدد باعث مکثش

 گفت بود ییاصد هر از

 ...باش دلم مهمون_

 گفتم عشوه با ... دمیخند

 بشم؟ صاحبخونه ستین قرار یعنی مهمون؟ فقط_

 زده وارشددونید یرو که نداختیم یعکسدد اون ادی منو دنشیخند محجوب

 ...دیخندیم عکس یتو محجوب نقدریهم...بود عموش که مرد اون...بودند

 دعوت رو تو تونمیم فقط...داسدتخ...سدتمین من...دل نیا ی صداحبخونه_

 ...یباش دلم مهمون من مثل که کنم

 زیم یرو هاشدو دسدت و داد هیتک زیم به...فرسدتادم رونیب صددا با و نفسدم

 بابت...موئه کم که خوبه چقدر...بود بور یکم دسددتش یموها...گذاشددت

 ...کردم بسته و باز محکم هامو چشم المیخ و فکر یانتها از فرار
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 چند...اما...یباش رفاه یتو تا کنمیم و تالشدم که بگم دیبا...یمال لحاظ از_

 کنم انداز پس پول بتونم من هم تا..میکن یزندگ مادرم با که بهتره اولو سدداله

918  

 کمدک یزنددگ تو هداش تجربده و مدامدان وجود از میبتون جدفتمون هدم

 !کنه؟یم یزندگ من اب مادرم که یدونیم...میریبگ

 سددخته؟ کردن یزندگ مادرش با...میصددندل به دادم هیتک...رفتم وا یچ مثل

 ست؟ین

 ما نییپا طبقه مادرت که یریبگ خونه هی شدهینم... خ...ازدواج اول...آخه_

 ست؟ین بهتر میباش هم از جدا کنه؟ یزندگ

 کمک من به و شددینم پاک صدورتش یرو از لبخند...نشدد یجد اش افهیق

 بزنم حرف بتونم تا کردیم

 اتاق هی من...داره دوسددت یلیخ عروسددم که بگم... ی مهربون زن من مادر_

 که یمشدکالت اون کنمینم فکر...دارم خونه همون یباال ی طبقه بزرگ بایتقر

 !ادیب شیپ یکنیم فکر بهش یدار تو

 بخواد دلم دیدداش نکهیا به کنم؟یم فکر یچ به دارم من دونسددتیم اون یعنی

 نکهیا به..کنم شیآرا یحساب و شوهرم یبرا بپوشم یددت لخدد و باز یها لباس

 قفل؟؟ و کنهیم معذبم مادرش وجود

 ندارم دوسددت ازدواجم اول من اما...راحته برات...یمرد !...یسددتین زن تو_

 کار که کن قبول اما بگم بهت و یچ همه االن تونمینم..آخه... کنم مراعات

 !!مادرشوهره باز باشه خوب هرچقدرم شما مادر...ستین یهرکس

 نشست شیدشون دیپ یرو یاخم...شد جمع لبخندش

 شما؟؟ شدم زدم مادرم با یزندگ از حرف_

 اریو

911 

 و یدیشددن و مخاط اسددم همون من حرف کل از...عطا تو دسددت از امان

 بس؟

 کنم؟ باز برات ای یدار قبول و حرفم_
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 ...بود صورتش یرو هنوز اخم

 دلم ازش شددمیم که دور...!سدداغرجان بذارم تنهدا و مدادرم تونمینم من_

 خانوم؟ یکنیم درکم...رهیگیم

 ...عطا زبون از...اسمم دنیشن

 ...گفتن خانوم موقع صداش شدن نییپا باال

 یوقت ارمیم کم چرا بنشددونم؟ یکرسدد به و حرفم جلوش تونمینم چرا...اه

 ؟؟...گهیم اسممو

 شه؟یم مظلوم و زنهیم زل هام چشم به ینطوریا یوقت امیم کوتاه چرا

 با مادرشددوهرم کنار تونمینم...دلمه مال که یحرف بگم دیبا..ارمیب کم دینبا

 بپرم خونه ادیم سدرکار از که شدوهرم بخواد دلم دیشدا بابا...کنم یزندگ عطا

 صدقه قربون عطا مادر یها چشم یجلو شدهیم...کنم ماچش و کولش سدرو

 اد؟یم نظر به یمذهب مادرم مثل که یزن اونم برم؟ پسرش ی

 ...کنم فکر اش درباره بذار...سخته یعنی...شهینم عطا_

 کرد نگاهم یناراحت با...انگار شد دیام نا

 داره؟ یبستگ هیقض نیا ی درباره جوابت به جوابم یعنی_

 وول ذهدندم یتدو داعدط یصددددا بدا کده یاسدددمد از بدودم کدالفده

 "...ان ساغرج...ساغر...خانوم"...خوردیم

111  

 صداهارو زدم پس

 ؟یهست حرفت سر که تو...آره_

 ... برداشت زیم یرو از رو اش شده مشت دست

 مادرم با یمدت یبرا یحت ای سددال چند میمجبور...هام حرف ی سددرهمه_

 ...میکن یزندگ

 فکر...بودم نکرده نجاشددویا فکر... دادم تکون دنیفهم ی نشددونه به سددرمو

 شد؟؟ تموم یچ همه یعنی...بمونه دور مادرش از تونهینم عطا نکهیا

 با دیبا...دیپاچ همه از و کرد خراب آرزوهامو ی خونه یحسداب... عطا حرف

 ف حر حرف اول از که شهینم...دمیپرسدیم اونم نظر دیبا...زدمیم حرف مامان
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 حجله دم رو گربه دیبا...دارم نظر و دهیعق منم...آدمم منم...داشددهب عطدا

 یزیچ ازش تونمینم اونوقت و شددهیم سددوار سددرم رو االن از وگرنه بکشددم

 ...چشم و یبگ تو یهرچ بگم دیبا خدا ی شهیهم...بخوام

 ...بگم ازدواجم بعد که گفتم یک بابام ی خونه...ستمین گفتن چشم ن ز من

 باهاش گهید یوقت شددد ناراحت عطا آخه..شدددم ولو ددددتم ددددتخ رو

 حرف

 حرفداش گفدت و کرد مخدالفدت دهیبق شیپ میبر گفتم بهش یوقت...نزدم

 حرفات ی ادامه واسدده یردشدد اول ی خونه از بذار گفتم بهش منم...مونده

 مشدکل نیبزرگتر مادرش با یزندگ...گهید گفتم راسدت خ...هسدت وقت

 ...شدیم

 رفتم رونیب موقع مادرش..دمیکش سرم یرو لحافو و کردم دددلم بوددد و خرسم

 یکن جونش به جون اما اومد یم نظر به یمهربون زن... دیدددوس بددد و صورتم

 اریو
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 ی همه با...مونس مامان نیهم...داره تعلق پسرش به بازم...مادرشدوهره بازم

 و دمیدیم هسددت نرگس که االن چه دبو مهتا که زمان اون چه هاش یخوب

 ...زنهیم حرف هاش عروس هیعل وقتا یبعض که نمیبیم

 شد اون یها حرف یحت...کردم سدر خودم با ییتنها فقط دوسداعت یکی

 خوشم...کردم اش مچاله و کندم وارید از بودم نوشدته کاغذ هی یتو که عطارو

 هم عطا من شددانس از نکهیا...نینطوریا دخترا... ی مدامدان یلیخ...ومددین

 ...بگم یچ دیبا دونمینم گهید ی مامان

 سددهراب کندار قصدددد از...زد صددددام مونس مدامدان یچدا خوردن یبرا

 حرف نرگس ای اون با حتما امون خونه مونده هنوز سددامان اگه...نشددسددتم

 مونس امانم و سددهراب از آسددونتر دوتا نیا با زدن حرف هرحال به...زدمیم

 ...بود

 ...یداداش_

 ...چرخوند هول به سرشو گوشش دم پچم پچ با که بود دنید لمیف محو
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 !دمیترس_

 گفتم بهش بابا یها چشم از دور و کردم کینزد بهش و خودم

 م؟یبزن حرف باهم ایح تو میبر یایم_

 !!دادم مثبت جواب ماهان به من انگار کردیم نگاهم یطور هی

 ؟یدار کاریچ_

 دمیکش و لباسش نیآست التماس با

 دارم کارت... خ ایب_
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 ینیریشدد و ییچا خودمون یبرا...شددد بلند و داد تکون و خودش زور به

 زیم یرو و لشیموبا که نشدستم یصدندل یرو... ایح یتو رفتم و برداشدتم

 نشست و گذاشت

 ...بگو_

 م؟ینگفت یچ میگفت یچ یبپرس یخواینم_

 دوتا شددما یزندگ...گمیم توام به گفتم عطا به...سدداغر نداره یربط من به_

 ی همه بودم تونییآشدنا باعث چون دینکن فکر...سدتین مربو من به اصدال

 ...شهیم مربو من به مسائلتونم

 ی دنده از...بودم شددده بلند خواب از گهید ی دنده هی از همه امروز...رینخ

 من نداشتن دوست

 من...میکن یزندگ خونه هی تو مادرش با اول سددال چند دیبا گهیم اون خ_

 ؟یکن کمکم یتونیم که برادر هی اندازه به...نه ای بدم انجام دیبا دونمینم

 و حماقت احسدداس کردیم نگاهم ینطوریا یوقت... برداشدت شدویچا وانیل

 ...دادیم دست بهم یپوچ

 کار ادیز دسددتاش از تونهینم که داره یماریب هی امدا.. ی خوب زن مدادرش_

 مادرش سددرا اول عطا باز یریبگ جدا ی خونه مادرشددم از اگه تو...بکشدده

 که...مادرش شیکی دیباش شما طبقاتش از یکی که رهیبگ خونه هی مگه...رهیم

 دیبا...هست هم برادرش ارث ام خونه اون...نداره پول اونقدرها دونمیم اونم

 هام حرف نیا و ینینشدد اجاره اهل...بخره طبقه دو تونهیمن...بده اونم سددهم
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 ...ستین

 اریو
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 یعنی...شهینم یعنی شهینم گهیم سدهراب یوقت...هیگر ریز بزنم بود مونده کم

 رفت شد تموم عطا یعنی...کنم یزندگ خونه هی تو مادرشوهر با دیبا

 ره؟یگینم خونه برامون بابا خ_

 گفت تیصبانع یکم با که خوردیم شوییچا

 فکر بعدم ره؟یبگ تو واسدده اونوقت...دینخر خونه سددامان یبرا بابا حاج_

 !خورهیبرم بهت یا بچه گمیم...کار؟ نیا به شهیم یراض عطا یکرد

 ...زد حرف شدینم سهراب با

 ؟یپاشد...شد یچ_

 مامان سددرا رفتمیم دیبا...برگشددتم خونه داخل به و برداشددتم موییچا وانیل

 ...سمون

 ...نشستم کنارش که بود کردن پاک برنج مشوول آشپزخونه تو

 ؟یخواینم کمک مونس مامان_

 ...سهراب مثل درست...کرد نگاهم چپ چپ

 شده؟ زمون ر آخ کردن؟ کمک و تو_

 کردم نگاهش زونیآو ی لوچه و ل با و دادم هیتک سرم پشت نتیکاب به

 شه؟یم !میکن یزندگ خونه هی یتو مادرش با سدال چند دیبا گفت عطا مامان_

 ...شد ها برنج کردن اونور نوریا مشوول دوباره...کرد نگاهم یا هیثان چند

 مادرش با سدال پنج اگه بابات و من یول...تونندینم زمونه دوره نیا یدخترا_

 همو میتونسددتینم اصددال...میکن انداز پس پول میتونسددتینم میکردینم یزندگ

 زن هم عطا مادر...کردندیم کمکمون...داشتند و مونهوا اونا !میکن تحمل
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 کنارشددم یها یسددخت پس داره ارزش و قبوله قابل عطا برات اگه... ی مهربون

 مشکالت...باشده یخوشد و یخوب به یچ همه که شدهینم...یکن تحمل دیبا

 ...خوبه خانواده نیا به نسبت من نظر بدون اما...هست شهیهم
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 و من یایدن...زد حرف شدددینم مونسددم مامان با...شدددم بلند و کردم ینچ

 ...کردیم فرق باهم مامانم

 میگوشدد امکیپ یصدددا که کردمیم یگرد وب خودم یبرا وتریکامپ پشددت

 ...بود عطا طرف از...کردم باز و امکیپ...دراومد

 "کردم؟؟ ناراحتت امروز"

 ..بودم مهم براش چقر...دیفهمیم نوم که بود خوب چقدر...رفت نفسم

 دادم جواب عیسر

 "میبخور مشکل به اول نیهم کردمینم فکرشو"

 داد جواب تا نبود دلم تو دل

 "خانوم؟ مشکل یگیم کیکوچ موضوع نیا به تو"

 ددییتداک نقددریا یحرف رو نددارم دوسدددت...بود موندده حرفش سددر پس

 جواب بازم...فرسددتاد دوبداره و دامیپ همون بهم...نددادم و جوابش...کنده

 مثل یپسر از بود دیبع...دمیخند انداخت کال سیم گوشدم رو یوقت...ندادم

 براش نکدهیا...داشددتم دوسددت من امدا...هدا یبداز کدال سیم نیا عطدا

 کم...کنهیم ناراحتش میناراحت نکهیا....دهیم تیاهم حرفم به نکهیا...مهمم

 ...ستین

 اریو
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 حرفاش و عطا از بهش و زندگ بهم سددامدان...خوردم اتداقم تو و شددام

 مادرش کینزد خونه هی بگم حداقل...بمونم حرفم سددر گفت بهم...گفتم

 ...داد بهم و حق سامان...مینباش خونه هی تو اما کنه اجاره

 زج...نه ای داده وامیپ عطا نمیبب که کردمیم چک و میگوشد بار هی قهیدق پنج هر

 ...نزد یچیه گهید "یقهر" بود زده که یبار نیآخر

 برم گفت بهم مونس مامان دمیکشدد دازهیخم بس از کده بود ده سدداعدت

 خاموش و روشددن میگوشدد چرا دمید شدددم اتاقم وارد نکهیهم...بخوابم

 زنگ بهم دوبار عطا شدددینم باورم...یگوشدد یرو انداختم و خودم...شددد

 ...زده
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 خواب و خودم بود یکندن جون هر به و گذاشددتم لنتیسددا یرو و میگوشدد

 از یکی به بود قرار باباهم و زاده امام بود رفته مونس مامان صددبح...کردم

 ...بزنه سر دوستاش

 یگوشدد سددمت برم نداشددتم جرئت ییجورا هی و بودم خونه یتو من فقط

 یها حرف اون با...نرمش و بچر زبون اون با عطا نیا دونسدتمیم...لمیموبا

 که بود ازدهی سداعت...مالهیم سدرم یحسداب و درسدت ی رهیشد هی قشدنگش

 دیکل خودشددون که بودن منزل یاهال از اگه..دمیشددن رو خونه زنگ یصدددا

 کنمینم دل خودم اتاق از که دونستندیم خوب و تنبل منه اخالق چون بردنیم

 .کنم باز درو تا امینم نییپا رو پله همه اون و

 نییپا ها پله از تعلل با دیچیپ خونده یتو صدددا بدار نیسددوم یبرا یوقت

 به که بود خورده چیپ تنم تو خوابم لباس یزانو یرو تا شددلوارک...اومدم
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 و پخش یموها به...دمیدیم و چادرش فقط که بود خانوم هی...دمیرسدد فونیآ

 و صدداف تنم یتو و شددلوارک و تاپ و دمیکشدد تدسدد سددرم یپال

 صددوف

 دوباره و نکرد نکارویا اما کنه نگاه نیدورب به بودم منتظر اش همده...کردم

 ...زد زنگ

 ..برداشتم و فونیآ

 د؟ییبفرما_

 دستم از یگوش و دیلرز دستم عطا مادر دنید با کرد نیدورب سمت که روشدو

 که دمیدیم هاشددو ل حرکت فقط من اما دزیم حرف باهام داشددت...افتاد

 باز درو داخل دییبفرما هی با و برداشددت و یگوشدد.. اومدم خودم به عیسددر

 .کردم

 ی دهیژول یموها...شدددم رهیخ روم به رو یقد نهیآ به خونه ییرایپذ وسددط

 یها لمیف یها عروسک عکس از بود پر روش یشلوارک و تاپ..نکرده شدونه

 نظر به باشند کرده فرار مارسدتانیت از که ییها مونگل مثل رسدتد...یخارج

 ...زد رو خونه یاصل در زود یلیخ که دمیرسیم
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 و هام لباس که بود نیا بدم انجام تونسدتمیم کوتاه مدت اون تو که یکار تنها

 یوقت...بکشم مجعدم یموها به هامو دست کف عیسر و کنم مرت تنم یتو

 اون با و صورتم حداقل که کردم خداروشدکر دمیکشد نییپا درو ی رهیدسدتگ

 !!شستم دبم لد ی گوشه و چونه رو ختهیر یها تف همه

 ...خانوم حاج سالم_

 ...کرد آب و خمی اول همون نشیدلنش لبخند

 اریو
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 تروخدا کن حاللم ؟یبود خواب مادر...قشنگم دختر سالم_

 گفتم یمصلحت خجالت با و گرفتم ازش و بود گرفته سمتم که ینیریش جعبه

 و کنم عوض هامو لباس نبود حالش و حس دارمیب شهیم ساعت هی راسدتش_

 کنم شونه موهامو

 کرد نگاه خنده با هام چشم به و گذاشت ام شونه یرو دستشو

 جام یتو اول سداعته هی هنوز یزندگ سدال شیشد و شدصدت بعد من مادر_

 ...زنمیم غلت

 ...کردیم داریب و ام طنتیش یها حس هاش خنده

 .بذارم ییچا هی من تا دینیبش دییبفرما_

 گفت که بود اوردهیدرن سرش از هنوز و چادرش

 ست؟ین خونه خانوم مونس_

 گفتم میرفتیم ها مبل سمت به که نطوریهم و گذاشتم پشتش دستمو

 دیباش راحت...دوستش شیپ باباهم زاده امام رفته مامان...نه_

 روشدن یروسدر...نشدسدت مبل یرو و انداخت اش شدونه یرو و چادرش

 ...اومد یم بهش

 خواسددتیم دلم...شدددم ام رفته زوار ی قواره و قد به هاش نگاه متوجه تازه

 لباس نیا با...ادین چشددم به چجامیه که رمیبگ یطور هی و ینیریشدد جعبه

 ...امیم نظر به تر چاق معلومه خ باز تاپ و یعروسک

 بذارم ییچا برم من اجازتون با_
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 بود گرفته گر...شدم آشپزخونه وارد عمیسدر یها قدم با و کردم بهش پشدتمو

 رو یک دونه تا سه نیا یوا...نداشدت مو بدنم آوردم یشدانسد چه...صدورتم

 دراومد؟؟ پام ساق

 ...سرم پشت نتیکاب به دادم هیتک

 خ...پامو؟؟ یموها دهید یعنی...؟یکن آبرو یب منو یخوایم تو..خدا یوا

 زودتر رو دندونه سدده ی فاجعه نیا احتمال وگرنه موئه کم بدنم اصددال من

 ...دادمیم

 هاش چشم سال و سدن نیا با دیبا خدا بنده...سداغر دهیند باش مطمئن...نه

 نه؟یبب خانوم حاج... موهارو نیا یدیند تو...باشه فیضع

 دیبا...فتادمین پس تا برس دادم به خدا یا...؟؟یچ باشه گذاشدته لنز اگه یوا

 ...شهینم ینطوریا..کنم عوض و لباسم برم زودتر هرچه

 یوقت...ختمیر یقور یتو نتیکاب یتو ییچا از و کردم آب پر و سدداز ییچا

 شونه یرو شمیروسدر و برداشدته سدرش از کامل چادرشدو دمید اومدم رونیب

 ...داشت یدست هی و دیسف یموها عج...انداخته اش

 ...برگردم کنم عوض هامو لباس برم من_

 ایب...زدن حرف واسده وقته نیبهتر االن که نیبشد ایب..خوبه نیهم...مادر نه_

 .دخترم

 خورده هی...دادیب یخوب یبو چه...نشددسدتم کنارش خجالت یکم و تعلل با

 که یعطر...دمینم خوب بو کم منم که دمید و آوردم فشدار شدتریب مشدامم به

 ...رهینم ام هفته هی تا بوش که گروناست اون از بود دهیخر برام سامان

 اریو
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 ی درباره نظرت...میبزن حرف مینیبشد ییدوتا تو و من نشدد فرصدت روزید_

 ؟ی چ من پسر

 با دیبا گفت که افتادم عطا حرف ادی... مطل اصددل سددر رفت راسددت هی

 خواسددتینم دلم خ اما بود یمهربون زن نکهیا با...میکن یزندگ مادرش
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 باز لباس که کردم داداشددمو و بابام مراعات عمر هی خودمون ی خونه تو...

 و گرونید مراعات شددوهرمم خونه قراره اگه....نکنم بل..نکنم ال..نپوشددم

 ...رمیبم برم پس که بکنم

 من؟ به یگینم_

 قشنگ یلیخ دستش یتو قیعق انگشدتر...گرفت دسدتاش یتو هامو دسدت

 ...بود

 شمیزندگ و کار...مهربونه.. ن مایا با... ی پسرخوب عطا...بگم یچ...راسدتش_

 ...خوبه که

 روم به خودش و کردم سدکوت..نشدد روم که بگم رو خونه هیقضد خواسدتم

 زد لبخند

 ...!ستین من ت خواس که زد یحرف هی که کرد اعتراف عطا... شید_

 شبمید یها ندادن جواب پس..کردم نگاه هاش چشدم به و کردم بلند و سدرم

 !نهیهم...کرد و خودش کار

 وضددع که یا خانواده هی عروس...بودم عروس روز هی منم...دخترم نیبب_

 یزندگ میجار و مادرشددوهرم کنار سددال هفت...نداشددتند یمناسددب چندان

 یزندگ اما بود همراهم شهیهم محبتش...نکرد یبد بهم مادرشدوهرم...کردم
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 نارویا...نداشدت یزیچ جدل و بحث جز منکه یبرا...خونه هی یتو یجار با

 تو نکهیا نه...کنم یزندگ عروسدم با ندارم دوسدت منم یبدون که گمیم بهت

 دوسددت تیزندگ اول تو که نهیا بحث...مادر نه...یباشدد بد نکرده ییخدا

 خوشددگل یها لباس...یشدد بلند رمید یبخواب رید...یباشدد راحت یدار

 گذار و گشدت و رونیب دیبر...یکن یدلبر شدوهرت یبرا و یبپوشد خوشدگل

 ...دیبخند و دیبگ راحت و دیباش خوش...دیباش داشته

 ...انداختم نییپا و سرم خجالت با

 اگه گفتم بهش...امیبرم خودم س پ از من...منه نگران حدد از شیب عطدا_

 برات یدار دوسددت تو که ییهرجا خونه هی دیبا باشدده مثبت جوابش داغرسد

 ...پسرمو الیخ هم کنم راحت و خودم الیخ هم تا اومدم امروزم...رهیبگ
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 داشددت یچ همه که حاال...دمیشددن و سدداز ییچا اومدن جوش به یصدددا

 ...بدم راه دلم به ینگران نبود یازین رفتیم شیپ خوب

 کنم؟ دم ییچا برم_

 ...اومد کش لبش یرو ی خنده

 کنم؟ آماده صبحونه خودم برات امیب...برم قربونت برو_

 گفتم محبتش همه نیا از یشرمندگ با و شدم بلند

 کهیت هی و ریشدد و خرما و ییچا...سددتمین خور صددبحونه...دیدار اریاخت نه_

 !بستمه کیک

 نخنده؟ خواستیم...گرفت گاز و لبش ی گوشه چرا دونمینم

 .داره خوردن عروس دست از ییچا_

 اریو
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 باهم...شدشیپ برگشدتم و کردم دم و ییچا...رفتم آشدپزخونه سدمت خنده با

 درباره...زبان کالس تا ریبگ مدرسه از...گفتم خودم یروزها از...میزد حرف

 کامال مولود مامان...میزد حرف لشددونمیفام و عروس و ها دهیهمسددا ی

 با یلیخ...دادن گوش و زدن حرف تو اوردینم نه...بود خودم مانما برعکس

 و گفت خودش از اونم...دادیم گوش هام حرف به مامانم از تر حوصددله

 دیفهم فکرکنم که اونقدر..کرد دیتمجد و فیتعر ازش یحسدداب...یجدار

 ...بشم عطا زن قراره چون بهترم اون از من گفت بهم چون شده میحسود

 ...بشم عطا زن قراره چون بهترم

 هرچند...بود لکردهیتحص اون...گرفتم ازش و خانوم لدای آمار تونسدتم تا منم

 سرم تو و میسدواد یب فردا پس خ..بود شدتریب برادرش از التشیتحصد عطا

 ...زدمیم سرش تو شویانتخاب شوهر ی نداشته التیتحص منم زدیم

 طالق ی درباره نشد چرا ونمدینم یول...گفتم بهش سامان و نرگس ی درباره

 خانواده تو نایا بگه خودش به ییهوی دمیترسدد بزنم یحرف سددهراب و مهتا

 ...مده طالق اشون

 مونس مامان یها وانیل نیتر خوشددگل تو زیتم و قشددنگ یلیخ رو ییچا
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 ...دمیچ بشقاب هی یتو هم بود آورده که ینیریش از..آوردم و ختمیر

 ...ردخت یگذاشت ییچا عج_

 زدم لبخند مهربونم مادرشوهر دیتمجد و فیتعر از خوشحال

 و میبچگ یعکسددا من اتاق تو میبر میخورد ییچا گمیم...جونتون نوش_

 ...نگو که بودم بامزه و الغر اونموقع نقدهیا بدم؟ نشونتون

191  

 ددهشیهم نکنه فکر دهید مسددخره خواب لبداس نیا بدا و من حداال گفتم

 یکل دادمیم نشونش سامانم یعروس یعکسا مسدطا وسدط اون...نطورمیهم

 دشوید دینبا..خوشه عطا به دلش معلومه... داره ه*ا*ن*گ...ذاشتمیم کالس

 آه دلش ته هوی...گهید مادره خ...دادمیم رییتو اش قهیسدل و عطا به نسدبت

 !...یداد من به بود یزشت و فیکث عروس چه نیا ایخدا گهیم کشهیم

 کم که باالتم و قد...یقشدنگ یلیخ تو...بنداز خودت به نهیآ تو نگاه هی مادر_

 ندارم شک پسرم قهیسل به من...کنهینم یدلبر

 و لپم...دمیخند غش غش...کنم جمع تونسددتمینم جوره چیه و بازم شین

 دیکش

 .بشم هات گونه یسرخ قربون_

 که ارهیب آشپزخونه تا باهام رو ینیسد خواسدت شدد تموم که خوردنمون ییچا

 ...داشت که یدرد و افتادم دستش ادی

 ...رهیگیم درد دستتون...دیاریب شما خوادینم_

 برده؟ توام شیپ ضشویمر مادر یآبرو پسر نیا جان دختر_

 ...اومد سرم پشت...بردم آشپزخونه به و گرفتم دستش از و ینیس

 دیکن مراعات دیبا...دیبش خوب یزود شاالیا... ی حرف چه نیا_

 بوددد شدد باعث زد صدورتم به که یا دددوسده بددد و مهربونش لبخند

 دددلش

 کنار داشتم یخوب آرامش چه...دمیکش قیعم نفس هی دوشش آغدد یتو...کنم

 ...مادرش و عطا

 اریو
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 نشون بهش شددیم سدامان یعروسد یها عکس شدامل که هامو عکس آلبوم

 خودم واسدده داشددت برم هوا که رفتیم باالم و قد قربون یطور هی..دادم

 ...ندارم خبر خودم و ام یفرلوپزیجن

 اونم اما ادیب مونس مامان تا موند منتظر..نموند شددتریب مین و سدداعت هی

 رفت واسه وقت گفت بهم یول دارم نگهش نهار واسه داشتم دوسدت..ومدین

 واسم که گذاشت سرم ربهسد یه رفتیم خونه از داشدت یوقت...ادهیز آمد و

 که بشدده مطمئن خواسددتیم یقول به...دهیخر انگشددتر و یچادر پارچه رفته

 ...دادیم نشون یعلن رو بودنم فیخرک یگواه که منم باز شین...مثبته جوابم

 عطا یگوشدد به کردم که یکار نیاول و اتاقم تو دمییدو مولود مامان رفتن با

 که شددمیم مطمئن دیبا..بزنم حرف باهاش تا بودن دلم تو دل...انداختم سیم

 نا داشتم...گذشدت یا قهیدق چند...نه ای داره قبول و مادرش نظر هم خودش

 ...زد زنگ باالخره که شدمیم دیام

 منتظر تلفن پشددت اومد یم خوشددم...دمیخندیم داشددتم یا هیثان چند فقط

 فشار هام ل به حکمم هامو دست کف و کردم یا سدرفه تک...دارم نگهش

 خودم سددرموضددع هنوز دیبا...بشدده جمع ام شددده گشدداد دهن تا دادم

 "بله" هی فعال نامحرم چه محرم چه عطاهم...کنم ناز خوادیم دلم...موندمیم

 خدارو...کردم حقش در یلطف هی دیشددا بکشدده و نازم دیبا...طلبکاره من از

 !!؟؟یدید چه

 ؟...الو_

 ...خانوم سالم_
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 من یخروسد یصددا از نکنه یوا...تلفن پشدت داره ییصددا عج خدا یوا

 ...دهنم تو ادیم داره دبم قلد خدا یوا...ادین خوشش

 ؟یخوب...ساغر_

 .کردم جور و جمع و خودم

 ؟یخوب تو...خوبم من_
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 ...دمیشن و اش خنده یصدا

 !نشد؟ خوب و دیشن ور تو یصدا شهیم مگه یول نبودم خوب االن تا_

 ...حرفت نیا با که نییپا ختیر دبم قلد...شاالیا یش لیذل

 د مولو مامان شددهیم مگه اما..نبود خوب ادیز شیپ دوسدداعت یکی تا منم_

 نشد؟ خوب و دید ارویبعض

 ؟یدید کجا منو د مولو مامان...؟یچ_

 نشستم اتاقم یصندل یرو و دمیخند طنتیش با

 نجوریا از...نسددوخته پوسددتم ای سددتمین کچل نهیبب ونام خونه بود اومده_

 !!زنونه مسائل

 ...شد عوض کامال لحنش...خنده ریز نزنم تا گرفتم و دهنم یجلو

 گه؟ید یکنیم یشوخ یدار...نبود کارا نیا اهل منکه مامان_

 گرفتم و خودم یجلو زور به

 ناخن ریز یکن کوتاه نشدوییپا دیبا داره شدوره موهات گفت بهم تازه...رمینخ_

 !...فهیکث هاتم

 ؟؟...وا_

 اریو
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 ...بشم منفجر خنده از شد باعث اش بامزه گفتن "وا" نیهم

 ؟یدیم ادامه باز شمیم نگران دارم ینیبیم...ید بدجنسد یلیخ_

 ...حقته_

 کرد کینزد دهنش به شتریب و یگوش انگار و آورد نییپا یکم صداشو

 ؟بود اومده یچ واسه واقعا_

 ؟یدونینم تو یعنی_

 ...زد حدس شهیم یول دونمینم_

 ...است وابسته مادرش به چقدر...شد ناراحت صداش

 من؟ سمت یاومد یناراحت_

 زدم؟ و حرف نیا من_
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 گهید منم...یجدد یکم گفدت شددهیم یحت...شددد تر واضددح صددداش

 ...بودم شده شینگران و یناراحت متوجه چون...دمیخندینم

 ؟یاراحتن چرا پس_

 ساغر؟ نداره یناراحت بذارم تنها و مادرم خوامیم نکهیا_

 شده مونیپش دمیشا...نبود خوشدحال...حرفش با شدد قفل هم یرو هام ل

 بگه و بشه رو در رو سهراب با ترسهیم...نهیهم حتما...آره...بگه شدهینم روش

 یزندگ مادرش با و بشن یراضد که ییکسدا هسدتن حتما...خوادینم منو گهید

 ...کرده دایپ و یکس دمیشا...کنند

 ...بود نیا.. ؟یزدیم دنه دیس به سنگشو که یعشق اون بود نیا_

 ...اومد حرفم وسط

196  

 ...زمیعز ساغر_

 کردیم ناز...کنه کم تمیعصددبان از تونسددتینم زدنش حرف مهربون گهید

 واسم؟

 بکنه؟؟ اتو کلک یخواستیم که یعشق اون بود نیا_

 درد تو با اگه من..؟یکنیم ناراحت خودتو چرا ؟یشیم یعصدبان چرا سداغر_

 ... برم دیبا که نکنم دل و

 نفس یصدددا...فرسددتاد "طونیشدد بر لعنت" ل ریز و نزد و حرفش ی ادامه

 ..دمیشنیم و جفتمون ممتد یها

 ادهیپ تهوق یلیخ تو نکهیا مثل یول مونمیم آخر سددتگاهیا تا گفتم بهت من_

 ...یشد

 رونیب زدن حرف خشددک و یجد اون از یکم..شددد تر واضددح صددداش

 بچه من مگه...کنه خرم صددداش کردنش نییپا و باال با خواسددتیم...اومد

 ام؟

 ییتنها مادرم چون دارم وجدان عذاب من...یزنیم ی حرف چه نیا خانوم_

 کم من کن باور...نهبک خودش کارهاشددو همه دیبا...سددختشدده یزنددگ

 هر..نطورمیهم شددهیهم من...ارم؟یب کم که شددده یچ مگه اصددال...اوردمین
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 به منو که باشه یکس ای یزیچ هی وسط اون دیبا رمیبگ میزندگ تو که یمیتصدم

 درکم...سددالح و باشدده ریخ میتصددم اون اگه یحت...بندازه وجدان عذاب

 ؟یکنیم

 اریو
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 یپسر هر...دیلرزیم ام چونه و بود شده تار هام چشدم...گرفت و گلوم بوض

 داره؟ ارادت مادرش به نقدریا

 ؟... ساغر_

 ...کردم پاک هامو اشک لباسم نییپا با و دادم فاصله صورتم از و یگوش

 تو اما دیخند و گفت من با یکل امروز...کنهینم فکر تو مثدل مدامداندت_

 ...یدرآورد اشکمو

 چقدر بفمه که کردم هیگر یطور هی قصددد از دمیشددا...ددشد ام هیگر متوجه

 کرده ناراحتم

 تا شدید از...نکن نیا از بدتر منو حال...نکن هیگر کنمیم خواهش سداغر_

 فکر مدت هی بذار فقط...دمینم دسددتت از من...نذاشددتم روهم پلک حاال

 ننددازم یدگزند تو یوقت دهی بعددا کده رمیبگ میتصددم خودم بدذار...کدنم

 گم؟یم یچ یفهمیم...رتیتقص

 خواستمینم اصال...دمیفهمینم رو یوابستگ همه نیا لیدل اصال..دمیفهمینم

 یچ همه به یزد گند...شددد یچ و کردمیم فکر یچ...کنم درک و بفمهمم

 !گند...خان عطا

 عطدا یکردیم نجداشددویا فکر من سددرا یدایب نکدهیا از قبدل ددیبدا تو_

 وجددان عدذاب ام خواسددتده و من خداطر بده خوادینم حداالهدم...خدان

 مادرت با که یکرد دایپ و یکی همکارا و لیفام و فک تو دیشدا بگرد...یریبگ

 کنمینم حاللت...یشددکسددت و دلم بدون فقط...ادیدرن کشیج و کنه یزندگ

 !نامرد
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 رونیب پشددتش از و یبداتر . کردم قطع و یگوشدد...ددیبر و امدون دهیگدر
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 که یمرد...کنم یزندگ باهاش قراره کردمیم فکر که ییعطا از نمیا...دمیکشد

 هیتک تونهیم باشدده؟ سددر ی هیسددا تونهیم اس وابسددته مادرش به همه نیا

 گاه

 خونه باالتر کوچده دهی فوقش...خیمر ی کره میبر نگفتم منکده...بداشدده؟

 مادرش خونه اومد یم عطاهم...شددشیپ رفتمیم روز هر ودمخ...میگرفتیم

 نیا دیبا کردم نمیا فکر منکه...امون خونه میگشدتیبرم ییدوتا زدیم سدر بهش

 ...بشنوم؟ هارو حرف

 اندازه من یبرا که روز دو !... گذشددتیم عطا به من یمنف جواب از روز دو

 !گذشت سال دو

 انگشدت زورم تمام با و اتاقم تو دمییدو زد زنگ مادرش به یوقت مونس مامان

 یم مادرش شدکسدتن دل یبرا دلم...نشدنوم تا کردم فشدار گوشدم یتو هامو

 خانوم مولود که گفت یناراحت با اتاقم یتو اومد مامان که ام یوقت...سدوخت

 ...باشه یمنف جوابت شدهینم باورش

 مامانم به مادرش دنید و عطا با زدن حرف از بعد روز سده دو...داشدت حقم

 عطا...دارمیبرنم ام خواسدته از دسدت منم و مونده حرفش سدر عطا که گفتم

 "نه" گفتم مامانم به منم نزد زنگ

 خودش انگار !!نزده زنگ بهم عطا چون گذشته سدال دو قد روز دو نیا گمیم

 راحدت دالشیخ من یمنف جواب بدا کده بود مخدالف ازدواج نیا بدا هم

 همه...یمخالفت نه...ینظر نه...یچیه...گفتینم یچیه سددهراب...شددد

 ...زدمیم نرگس و سامان با هامو حرف

 اریو
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 با نظرش سددامان اما برگردونه نظرمو ای کنه میراضدد کردیم یسددع نرگس

 من

 ...بود یکی

 و شددمیم یعصددبان که ییها وقت تمام مثل...روز هفت شیشدد نیهم تو

 امروز مثدل درسدددت...خوردم تنقالت و غدذا یچ مثدل مریگیم اسددترس
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 ام صدبحونه بعد ییچا با خوردم که یا صدبحانه شدکالت تا دو بعد...صدبح

 ...خوردم کیک بزرگ کهیت دو

 به اش مسددخره و خودیب ی عالقه اون و عطا با...همه بدا...بودم کرده لج

 که مامانم با...ارشیبدر حرص و مسخره سدکوت اون و سدهراب با...مادرش

 شدتریب کلمه سده دو جز مدت نیا تو که بابا حاج با...نه ای آره گهینم کالم هی

 نزده حرف باهام

 مین هر و شدسدتمیم آشدپزخونه کینزد مبل یرو...بود شدده نیا کارم روز هر

 ای...شدمینم ریس خوردمیم یچ هر...خچالی سرا رفتمیم سداعت هی سداعت

 درست....خواسدتیم دلم من که نبود یزیچ یخوراک اون ای...مزه اون انگار

 ...وقت چند نیا یها اتفاق مثل

 از که یکوفت هر آوردن باال و ییدستشو کینزد دنیخواب شدیم کارم شد هر

 ...بودم خورده صبح

 خونه به مونس مامان رفتن با...بودم نذاشدته رونیب پامو که شددیم یروز چند

 به دیشا...رونیب برم گرفتم میتصم وقت چند بعد و دمش حاضر... سدامان ی

 !شدمیم خوب که خوردیم ام کله به یباد بابا حاج قول
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 و دختر اون و پارک پر مکتین...کردیم یکج دهن پدارک یخدال مکدتین

 ...کردیم یکج دهن بهم بودن زدن حرف مشوول که یپسر

 ...شده مرگم چه دونستمینم خودمم

 بوض...کردم نگاه روم به رو درخت و گل بده و مکدتین یرو نشددسددتم

 دوسددم یکسدد کده کردمیم احسددداس بددجور...ختمیر اشدددک...کردم

 ییتنها تا موندیم و بود مرد عطا کاش و تنهام کردمیم احساس بدجور...نداره

 ...کنه پر منو

 ...بودن اومده سراغم به بدجور بدجورها نیا همه

 دوسدت...داشدتنش دوسدت که...کردم فکر...فقط...!نداشدتم دوسدش منکه

 ! ی داشتن

 ...اما !...شد لیتبد دیام کوه هی به یدیناام همه اون لمیموبا زنگ یصدا با



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  173                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 سهراب؟ ی چ_

 ؟ییکجا_

 پارک...رونیب_

 ؟یرفت یک...شده کیتار هوا...زودبرگرد_

 مونس مامان حوصله اصال...منداشت خونه حوصله...افتاد آسدمون به نگاهم

 و نیسدنگ یها حرف و بابا حاج حوصدله...و اش سدلمبه قلبه یها حرف و

 ...اش بزرگونه

 ...حاال امیم_

 اریو
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 شددشیپ شددام اونا سددامان خونه رفته باباهم حاج...خونه ایب پاشددو گمیم_

 ...یخوریم یچ بگو...رمیبگ رونیب از غذا خوامیم ایب...موننیم

 و بود کرده باد یحساب شکمم...دمیترکیم داشدتم یحت...نبود ام گشدنه اصدال

 ...بودم انفجار مرز در

 ...امیم االنم !نیچ ته و گیشلیش_

 رو که یسددرمد آقا حاج دختر...ادیم گهید یکی بره نیا...اوردمیم کم دینبا

 غذا یب خاطرش به من که بود یک عطا اصدال...مونهینم باباش مامان دسدت

 یعنی...نداشت ارزش اونم واسه کردن بوض اصال...کنم هیگر نمیبش...بشدم

 ...نداره

 لمیموبا...رفتم خونه تا زنون قدم...برداشدتم و فمیک و کردم پاک هامو اشدک

 ...چرخوندم قفل یتو و دیکل...سهرابه که دونستمیم اما خورد زنگ

 سدرم از شدال و خورد صدورتم به یدیشدد یلیخ باد هی بسدتم و ایح در تا

 یکس تا سرت بذار شدال ایح تو دادینم ریگ...نبود خونه که بابا حاج...افتاد

 ...موهاتو نهینب

 اون و کرد سالم بهش دادنم سدرتکون با... زد کنار و ییرایپذ ی پرده سدهراب

 شددالم به پنجره پشددت از شدددم که کشینزد...داد تکون دسددت برام

 اشدداره
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 ...کردم باز رو خونه یاصل دل و کردم نثارش یبلند یبابا برو...کرد

 ...کردم باز و کفشم یبندها و شدم خم

 !سالم_
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 فاصددله رنگ یآجر و دراز وارید هی اندازه به خونه ییرایپذ تا یاصددل در از

 داشت؟ مهمون...نبود سهراب یبرا دمیشن که یسالم...بود

 یج به دسددت... وارید یانتها سددهراب که کردمیم یط و وارید آروم اروم

 ...شد ظاهر

 !دارم مهمون_

 و دمییسددا هامو دندون حرص با...کرد اشدداره شددالم به باز تحکم با و یجد

 ...بود مهمون جناب یبرا سالم پس...انداختم سرم یرو دیق یب و شالم

 دونستمینم که دوستش به...دمیرس سدهراب به که یوقت انداختم نییپا و سدرم

 ...کردم سالم سادهیوا کجا قایدق

 ...کردم سالم سادهیوا کجا قایدق

 که ی ک نمیبب کرد گل میفضددول...که ها پله سددمت برم خواسددتم

 سددهراب

 به و نگاهم حرص با...عطا ی چهره دنید با...برگشدتم یوقت...خونه آوردتش

 گفت که زدیم گاز یس...رسوندم سهراب

 !...منه مهمون امش عطا_

 از ام برافروخته صدورت و ها پله وسدط من دنید با و آورد باال سدرشدو عطا

 شد بلند مبل یرو

 د؟یخوب...شدم مزاحم دیببخش_

 یها لباس...بود خوب حالش چقدر...دیپرسدیم که بود سدوال نیا...خوبم؟

 یمنف جواب که منم اون انگار...یحسدداب و درسددت وضددع و سددر... مرت

 ...آقازاده نیا نه...دمیشن

 اریو
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 ...اما...نزنم یحرف که کنه میحال خواستیم ابروش و چشم با سهراب

 ما؟ ی خونه یاومد یگذاشت تنها مامانتو_

 دیکش صورتش مزخرف شیر ته به دست...دیگز ل و شد گرد هاش چشدم

... 

 ؟یگیم یچ یفهمیم ساغر_

 نگداهش دوبداره...بدده جواب عطدا بوم رمنتظ...اومدد سددمتم سددهدراب

 تو روز اون ادی منو که حشیتسددب از حالم...بود لبش یرو دسددتش...کردم

 !خورهیم بهم نداختیم امامزاده

 ؟یگذاشت تنها مولودتو مامان یستین ناراحت االن_

 داد فشار و گرفت محکم و بازوم سهراب

 اتاقت تو برو_

 ...من یها چشم ی اندازه به نه اما...بود نیغمگ هاش چشم

 .برم بهتره...ستین خوب خانومم ساغر حال...شدم مزاحم بدموقع من_

 ...رفت سمتش به سهراب که داشتیبرم مبل یرو از رو کتش

 بهت منم یگفت خودت...یبزن حرف باهاش یتونینم که نجدایا از رونیب_

 یخوایم داالح...حرفدات زدن واسددده فرصددتده نیبدهدتر امدروز گدفدتدم

 و خودم گهید من یبش مونیپشد بعدش یمنته...خودته با...بسدالمت...یبر

 .دمینم دخالت

 بزنه؟ حرف باهام بازم خوادیم پس...نجایا ادیب که بوده عطا خواست پس
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 شدده کالفه...دمیکوب بهم محکم و اتاقم در و رفتم باال عیسدر و تند هارو پله

 نه؟؟...کردم کیکوچ و خودم عطا به ها حرف اون زدن با...بودم

 خی آب پارچ هی خواسددتیم دلم...اومد یم نییپا از زدنشددون حرف یصددا

 میکفر ددنشید...دادیب جدا حدالدم ددیشدددا تدا کدندم یخدالد سددرم یرو

 دونه که دستش یها انگشت یحت...کردنش نگاه مدل اون...سکوتش...کرد

 ...نداختیم نییپا و حیتسب یها

 "عطا"
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 جلوه بد...کردم خراب سدداغر یجلو و مولود مامان که بود خودم ریتقصدد

 یمین من یها حرف که کنهیم گمان خودش با دختر نیا دارم حتم...دادم

 ذاشتمیم شیپاپ بودم نگرفته یقطع میتصم یوقت دینبا...اونه یرفتارها از اش

 ...بکشه عذاب...زهیبر مبه دختر نیا من اشتباه بابت حاال که

 نیسددنگ نیا تمام...خورهیم آب کجا از افتاده کارم به که یا گره فهممیم تازه

 خاطر به رهیگیم قرار روم شیپ که یمشددکل هر...روز چند نیا یها گذشددتن

 ...شکستم که بود یدل

 با خوادیم دونمیم منکه...خبره چه دلش یتو نده بروز که داره یاصددرار چه

 مگه...شددهیم مگه اما...شددده متنفر من از که بده نشددون هاش حرف نیا

 ...ذارمیم مگه...تونهیم

 نیا...کنم سدتیر و راسدت رو قبلم یخرابکار که...کنم درسدتش که اومدم

 بتونم تا دمیچ هم کنار کلمه به کلمه...رفتم کلنجار خودم با مددت همده

 ...کنم صحبت یمنطق و حیصح

 اریو
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 یعنی...زدم حرف هردوشدون با...انیم مولود مامان شیپ خانوم لدای و رفعا

 یراضدد خانوم لدای دیشددا که کردمیم فکر خودم با...بود خودشددون شدنهادیپ

 زدم حرف عارف حضدور بدون و ییتنها باهاش که یروز اما نکاریا به نباشده

 با بتونه و بشدده دور یمدت یبرا خودش مادرش و پدر از خداشدده از که گفت

 تو که کردم خداروشددکر دلم ته...ببره شیپ رو یا هیحاشدد یب یزندگ عارف

 زنندیم حرف ازش و یکباری سددال هر بایتقر که طالقشددون هیقضدد ونیم نیا

 ...داره یدواریام یجا و شده یمنتف

 یضدرا دلشدون ته ای کنندیم نکارویا من خاطر به اگه که دادمشدون هیآ و قسدم

 نکهیا با...بشه تیاذ یا ذره مولود مامان نداشدتم دوسدت...بگن بهم سدتین

 ...بودم نگران بازم کردیم برخورد مادرم با احترام تمام با شهیهم خانوم لدای

 به که خوردن قسدم یحت...دادن قول دو هر... عارف بلند یصددا نگران یحت

 ...کنندیم یکش اثاث خودشون اقیاشت و خواست
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 خودم یدور بابت از حداقل...شددد خوشدحال مولود مامان مینگذر حقم از

 هم مامان یدلتنگ هاش یباز نیریشد و عارف وجود با که شدد راحت المیخ

 ...شهیم کمتر من به نسبت

 ...شهیم کمتر

 به خودمون ی منطقه ی اجاره یها متیق...زدم سددر بنگاه تا چند به روزید

 ...!نوساز...کنم اجاره یمتر شصت یا خونه تونستمیم...بود خوب نسبت

 همراه به مکافات هزار ام خونه کردن دایپ...دمید من امروز که یدختر بدا

 ...بس و خورهیم خودم درد به من یها فکر گمونم به...داره
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 ...نشد اما...شهیم مادرم شیپ یزندگ به یراض ساغر کردمیم فکر ترها قبل

 منطقه تو یمتر شدصدت ی خونه یتو یزندگ به حاضدر کنمیم فکر هم حاال

 ... ی منتف گمونم به اونم که شهیم خودمون ی

 ...شد سرد تییچا_

 کرد نگاهم وقت چند نیا اخم با دوباره و انداخت پا یرو پا سهراب

 !شهیم نمیازا بدتر...بودا خوبش اخالق از نمونه هی نیا_

 رمیگ نمک هاش یبدخلق...برداشدتم زیم یرو از رو یچا وانیل و زدم لبخند

 ...کردیم

 ؟یخندیم_

 ...داره حق خ_

 داد هیتک مبل تاج به سرشو

 هی...یخونسدرد یلیخ تو...عطا کنهیم فرق من با آسدمون تا نیزم اخالقت_

 نجوریا تحمل اما...اون از تر بچگانه هرچند...مهتاست هیشدب سداغر یدندگ

 حرفم به کن گوش...سخته ها آدم

 .شدم رهیخ وانیل ته ییچا یها دونه به و انداختم نییپا و سرم

 ...نکن مونمیپش...سهراب واستادم انتخابم یپا من_

 ...سرچرخوند و دیکش یپوف

 من ارنیب غذارو که بزن حرف باهاش برو...باشدده شددده آروم دیبا االن تا_
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 .مونمینم منتظرتون

 ...اما شدم بلند

 اریو
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 باشه نداشته دوست دیشا م؟یبزن حرف نییپا ادیب خانوم ساغر شدهینم خ_

 اتاقش تو برم

 گفت و داد مخالفش دست به و ونیتلوز کنترل

 جا حالش یبذار خودش الک تو قهیدق چهار سدده...شددده آروم االن تا_

 !بزن در قبلش فقط سراغش برو...ادیب

 دهیرسدد خودم به زامرو...دمیکشدد رهنمیپ به یدسددت و دادم تکون یسددر

 ...امیب نظر به تر یرسم و مرت خواستمیم...بودم

 هی یتو..اومد ینم خوشش کارها نیا از اصال انگار که سهراب چشدم از دور

 از اومدن رونیب موقع...ختمیر ییچا تا دو و گذاشدتم ینیریشد چنتا بشدقاب

 ...کرد بارم ییناسزا و کرد نییپا و باال دستشو دو کف آشپزخونه

 ...دوستش که یکس به نسبت هم اون...داشتم رو خودم روش هم من

 اتاقش در ریتاخ با...گفتم "االی" دوم ی تقه با...زدم اتاقش در به یآروم ی تقه

 عوض هم تنش یتو یمانتو و بود کرده سرش یروشدن یآب شدال...کرد باز رو

 ... بود شده

 هست؟ اجازه_

 ...کرد باز و در و رفت کنار در یجلو از تنها...کنه نگاهم تا نکرد بلند سدرشو

 ریتحر زیم و نفره هی دت تخدد با یصورت یمتر شیش فرش...شدم اتاقش وارد

 یها رنگ به کم کم...بود داده اتاقش به یشدداد یفضددا همرنگش کمد و

 ...دمیرسیم محبوبش
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 و نشست زانو چهار تشددد تخددد یرو که گذاشتمیم زیم یرو و یچا ینیسد

 ...کرد دل بود و یبزرگ خرس

 رو دددت تخددد از فاصله با و دمیکش عق و رشیتحر زیم یصندل اش اجازه با
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 اجازه یب رو عروسکش وفا یب دوست هی که ییها بچه مثل.نشدسدتم روش به

 ...اخم با توام طلبکارانه...کردیم نگاهم برداشته

 ...یدار یقشنگ اتاق_

 کرد نگاهم هاش چشم یباال از و داد فشار خرس ی کله به هاشو ل

 .دونمیم‑

 باز و حرف سددر بود سددخت...زدم بهم امو کرده عرق یها دسددت کف

 حدس با متفاوت یکم ساغر...کنم ینیب شیپ رو رفتارش تونسدتمینم...کردن

 ...بود من گمان و

 ؟یبزن حرف ای یکن نگاه و خونمون فرش یاومد_

 ...تندش یگاه زبون و تردخ نیا دست از

 زدم لبخند و کردم نگاه دلخورش یها چشم به

 ...بزنم حرف اومدم_

 یعصبان...دادیم تکون مدام زانوهاشو.ددسبوند چدد خودش به شتریب خرسشو

 ...رو وجودش ی بچه دختر کردم

 امدا یمونیم منتظر شددتریب کم دهی توام کردمیم فکر...کردم فدکرامو مدن_

 جلو پا خودم نظر و خودم میتصددم با فقط دینبدا..بود تو ابد حق... خد

 هی که گفت بهم...بگم چطور یعنی...زد حرف باهام مولود مامان...ذاشدتمیم

 اریو
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 داشددتده شیمجرد ی دوره یهدا یآزاد از داره دوسددت شیزنددگ اول زن

 سددرکار رمیم من که ییوقتا دیشددا تو نکهیا موردش نیکتریکوچ مثال..باشدده

 معذب ممکنه مولود مامان وجود با خد...یبخواب ظهر کلده تدا بخواب

 هات برنامه از رو تو و ادیب مولود مامان یبرا یمهمون ممکنه ای...یبداشدد

 سرببرم رو تو ی حوصدله و بگم و هامون حرف ی دونه دونه خوامینم...بندازه

 داشت حل راه چون...دهنبو هم درسدت آنچنان میتصدم که شددم مطمئن اما

 ای...براش رمیبگ پرسددتار ای...کنم رهن طبقه دو خونه هی تونسددتمیم...مینگران

 ازش و مولود مامان ی خونه انیب لدای و عارف شددده قرار که االن مثل یحت
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 با قبلش اگه...کنم حل خودم و مشدکالتم که کردم عادت من...کنند مراقبت

 و من نیب هم کدورت اون بودم کرده مشورت ارفع بزرگترم برادر مثل یکسد

 ...اومد ینم شیپ تو

 تا گفتمیم شدتریب دیبا که انگار...کرد نگاهم طلبکارانه باز و کرد بلند سدرشدو

 ...برداره دل نیا و من دادن دق سر از دست دختر نیا دیشا

 ...باهم دوباره میتونیم شده تموم منهم ینگران نیا که حاال_

 خودت ی اندازه عارف به چون...نداره یتموم مادرت به نسددبت وت ینگران_

 نه؟ مگه یندار اعتماد

 نه؟ مگه یندار

 لحظه چند یبرا کرد باز که یبحث بابت هم کرد قطع و حرفم نکهیا بابت هم

 ... زد یسرد لبخند...کردم نگاهش زده بهت یا
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 اگه یعنی...خوبه یقائل ارزش مادرت یابر نقدریا تو نکهیا...نداره اشددکال_

 ...خودت ی خانواده یبرا نقدریهم میکن ازدواج باهم ام یروز

 کردم قطع و حرفش خودش مثل

 !!اگه؟؟_

 ازم نگاه چون دیشددا...کوتاه یلیخ...کم یلیخ اما دیخندد هداش چشددم

 ...گرفت

 !!ارمد دوست هم کنمیم درک هم رو تو ینگران من که بود نیا منظورم_

 دایپ خونه دنبال میفتیم گه؟ید شددد حدل اختالفمون دلیدل...پس خد_

 هووم؟....کردن

 نگاهم اومد ینم باشیز صدورت به که یاخم با و انداخت باال ابروشدو یتا

 کرد

 نه؟ یکنیم رهن...؟یریبگ خونه یخوایم کجا_

 ...شد عوض ممیتصم هوی که مولود مامان خونه سمت بگم خواستم

 ...میبخر و ادیب دستمون پول شاالیا تا رهن فعال خ آره...یبخوا تو هرجا_

 مونیپشدد زود یلیخ اما برداشددتم رو یچا وانیل...کرد نگاهم مکدث بدا
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 یدنینوشدد نیا یجا کاش...بود رفته باال بدنم حرارت یکاف اندازه به...شددم

 ...اوردمیم خنک شربت هی گرم

 من ی هیزیجه که ریبگ خونه هی...بگرد هخون دنبال مادرت ی خونه کینزد_

 کیکوچ...میدیم دختر به هیجهز ادیز میدار رسددم ما آخه...بشدده جا توش

 ...ندارم دوست که نباشه

 اریو
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 دختر نیا عطا" گفتیم بهم یزیچ هی دلم یتو و اومدن یم کش هام ل

 "!!یخوایم خودت که یهمون

 م؟یبگرد خونه دنبال یاینم تو یعنی_

 ... دیکش جلوتر و لششا

 ام؟یب پاشم کجا تو با من...میستین محرم بهم که ما_

 .شدیم تر جمع من از حواسش یگاه که دختر نیا دست از امان

 اجازه تو فعال...میکن برطرفش و میکن صددحبت ها خانواده با میتونیم اونکه_

 .میایب عارف و مولود مامان با گهید بار هی ما بده

 گرفت ازم روشو و داد تکون یسر

 ... خ باشه_

 ی اندازه به...رهیبگ اعتراف من از باز خواسددتیم انگار...که کردینم یآشددت

 اشددکال چه...واسددش بودم شددده رونده جا همه از و درمونده یکاف

 داشددت

 ... خبره چه دلم تو بدونه

 تو اگه شدددم برنده که حاال...گذاشدتم مسدابقه خودم با داشددتنت یبرا من_

 باشه؟ یک...پس ینباش زمیجا

 ...شد عوض نگاهش رنگ... داد هیتک سرش پشت وارید به و سرش

 ...یکرد دیناام و من تو_

 ...گرفت درد دستم فشار از صورتم..دمیکش ام چونه به دست

 یروزها ، من یعاشددق یروزها ، من یها یقرار یب یروزا روزا نیا_
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 یم خوب خودش خدا .زدن آخر میسدد به و یخسددتگ یروزها ، یدلتنگ

111  

 هی... دونه یم خوبتر شددهیهم خودش خدا... که بکنه دیبا کار یچ دونسددته

 گهید دیشا...بشدناسدونم بهت و خودم بتونم که...ازت خوامیم گهید فرصدت

 نیا...نکنه دلخورت و زهینر بهمت ینطوریا هام حرف و ها ینگران یلیخ

 یها اخالق...ادیب شیپ برامون ازدواج قبل و ینامزد دوران تو تونهیم هفرصددت

 دلم با خورده هی...هامون اعتقاد یحت...هامون خواسددته...ادیب دسددتمون هم

 ...یکن ضرر ذارمینم...ایب راه

 براش چقدر...لرزوند و دلم چشددمش کنار اشددک ی قطره خوردن سددر

 شداهد دیبا ها حرف نیا بعد حاال که دمبو شدده ظاهر تیدرا یب و فیضدع

 برداشتم رو ینیریش بشقاب...بودم خودم مسببش که باشم یاشدک کردن پاک

 مشددامم به ینیدلنشد نفس شددم که کشینزد..شددم بلند یصدندل یرو از و

 نگاهش لبخند با و شدم خم روش شیپ...داد رونیب نفسدشدو کالفه...دیرسد

 ...کردم

 ؟یآشت_

 نمک با و دیسف انگشدت...گرفتیم رو خودش یجلو اما بخنده تخواسدیم

 گرفتم دستش از و نگاهم...آورد ها ینیریش از یکی کینزد و دستش

 ...رهینم ادمی اما بخشمیم_

 ... میزد لبخند دو هر یوقت شد نیدلنش نگاهمون یتالق

 حرف یتر مهم موضددوعات ی درباره یخواسددتگدار یبعدد ی جلسدده

 مراسدم میبتون تا کشدهیم طول که یمدت یحت و هیمهر زانیم ی درباره...میزد

 از و... بودن داده رو مثبت جواب گهید ییجورا هی...میکن برگذار و یعروسدد

 اریو
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 رو هیمهر...گرفتم سدداغر خود از و میخواسددتگار جواب من که مهمتر همه

 صدیس ی هیمهر و انومخ لدای خاطر به مولود مامان و گذاشدتن خودمون یپا

 خاطر به منهم... گفت سدداغر یبرا هم رو زانیم نیهم اون یتا زدهیسدد و
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 پاک خانوم سدداغر ذهن از نبود قرار رقمه چیه انگار که ییماجرا اون و خودم

 ...کردم اضافه اش هیمهر زانیم به نقره گل تا ده و صد بشه

 گوش شددتریب و زدیم حرف کمتر سدداغر...بودند یراضدد ها خانواده دو هر

 هاشو مخالفت...هاشو حرف...شددیم شدتریب بهش شدناختم کم کم...دادیم

 کوتاه تیمحرم وهیص هی جز به که میکرد فکر ما مثال...!خودم یبرا ذاشتیم

 خودش اما...میرینگ یا گهید جشددن شیخودمون کیکوچ مراسددم و مدت

 که یوقت بود یا هودهیب کار عاواق یول...رهیبگ ینامزد جشدن داشدت دوسدت

 شد قرار یعروس و عقد...بود عقد و یعروس جشدن به قرار بعدش ماه سده دو

 جشن داره دوست گفتیم...بود نمیا مخالف ساغر...باشه روز هی یتو هم با

 تا بشده خونده نمونیب عقد ی خطبه وهیصد یجا یحت ای...باشده جدا عقدش

 جشددن خانوم نرگس مثل براش تا کنه یاضددر اشددو خانواده بهونه نیا به

 و کنم یراضد رو خودم طونیشد خانوم چطور بودم گرفته ادی منکه...رنیبگ

 ای...کنم مخالفت باهاش یزندگ اول مدام نداشددتم دوسددت اما...منصددرف

 ...درست و بهتره گمیم من یهرچ که کنم وانمود یطور

 غرغرهاش نیا بابت رو هیبق و مونس مامان که دمیشدنیم خودش از یوقت اما.

 شیراضد صدحبت یکم و محبت و یدوسدت در از شددمیم مجبور کرده کالفه

 با من یبرا اونم ستین درسدت یزندگ اول یبرا ها پاش و ختیر نیا که کنم
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 حضددرت حرم عازم تیمحرم ی وهیصدد خوندن یبرا...یمال اوضدداع نیا

 بود یسدرمد یآقا خود یآشدناها از که یروحان بود قرار...میشدد معصدومه

 یخوب یلیخ احسداس...بخونه و تمونیمحرم ی وهیصد ی وهیصد حرم یتو

 قول به...بشم خوشم حال کتمان تونمینم...جانیه و شدوق جور هی...داشدتم

 قبل و بود دسدتم تلفنم مدام...دمیخندیم شدتریب و زدمیم حرف شدتریب عارف

 دنیشدن بدون و سداعت چند شددینم...زدم حرف چندبار سداغر با ونحرکتم

 نیماشدد با ما ی خانواده شددد قرار...نبود خودم دسددت...بگذرونم صددداش

 ی خانواده و میبشد یراه بود من نیماشد بهتراز و تر راه به رو یلیخ که عارف

 خوب یلیخ داغرسد با خانوم لدای...خودشددون نیماشدد تا دو با هم یسددرمد
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 یسددن تفاوت وجود با... ش بزرگتر خواهر انگار کده یطور...کردیم رفتدار

 میرفت ما ای اومدن ما منزل یسددرمد ی خانواده که یدوبار یکی اما هاشددون

 که نیا بابت بودم خوشددحال...کردنیم یشددوخ و زدنیم حرف باهم یلیخ

 ما کیکوچ یخانوادگ جمع یتو یا گهید کس با مولود مامان ریبو سدداغر

 برادر ریتقص...یعنی...بود نیسنگ سدرو عارف با خورده هی اما...راحت و ر جو

 یشددوخ به عارف که قبل بار...ذاشددتیم سددرش به سددر که بود خودم

 بهش

 اشون خونه یتو که یسداعت کل تا سدامان "نمیبب اریب توینقاشد دفتر برو" گفت

 به من اخم وسدط نیا...دیخندیم و گفتیم و عارف کالم کهیت میبود مهمون

 پر ی چهره به تونستمیم فقط...بود دنیکوب سنگ یرو هاونگ مثل جفتشدون

 یب داداش نیا از من خاطر به بخوام ازش و کنم نگاه سدداغر غضدد و اخم

 جوب یتو آبش عارف با که خالصدده...ببخشدده و بگذره فکرم یب و مزه

 اریو
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 بزنم حرف سداغر با تونسدتمیم خوب بود راننده عارف چون راه تو...رفتینم

 ام خنده خودم دسددت از...کنم یباز اس ام اس خدانوم لددای قول بده دای

 خودشددم از اگه...بده امیپ ای بزنه زنگ بودم منتظر قهیدق به دم...گرفتیم

 که رشپسدد یبرا مولود مامان نیماشدد تو...زدمیم زنگ من شدددینم یخبر

 وجود با هم عارف...دیکشددیم کل و خوندیم شددعر بود کینزد شیداماد

 به یتکون فرمون پشت کردیم یسع افتضداحش یرانندگ و قم جاده یخطرها

 که یدیسددف چادر سدداغر...حرم میدیرسدد یوقت...بده اش مردونه یباال و قد

 که همه با یپرساحوال و سالم...داشدت سدر به بود دهیخر براش مولود مامان

 ی همه و بود کرده جمع چادرش نییپا هاشو دست...رفتم سمتش شدد تموم

 ...نشه یخاک چادرش نییپا رفتن راه موقع که بود نیا به حواسش

 ادیم چادر شما به چقدر...خانوم سالم_

 کرد اخم بالفاصله اما نشست لبش یرو یقیعم لبخند

 فردا پس...ادیم من به دیسددف رچاد فقط...کن وا خوب چشددماتو عطا نیبب_
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 ؟؟ ینکن یچادر منو

 دمیخند هاش چشم طنتیش به و افتادم خنده به

 خوبه نیهم...یکن سر خوادینم ادیم بهت شتریب یلیخ چادر چون اتفاقا نه_

 برش و دور به ینگاه...نکشه نیزم یرو تا کردیم نگاه وسدواس با و چادرش

 شد کینزد بهم و انداخت

 ؟یآورد که امو هدلق حد عطا_
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 کتم یج تو دسددت باز باشدده همراهم تا کرذم چک آخرم قهیدق نکهیا با

 شد راحت المیخ جعبه لمس با...بردم

 راحت التیخ...همرامه آره_

 ...شد راحت المیخ_

 بهش دارم کم کم حاال و داشددتم که بود یآرزو نیبزرگتر زدن قدم کنارش

 یم شاعر یشد که عاشدق...ببرم لذت وجودش از آرامش با نکهیا...رسدمیم

 تیشاعرانگ یرو نندیش یم و انیم .کنند یم داتیپ خودشدون ها واژه .یشد

 و ریز و جهانت ساده اتفاق هی شه ینم باورت .یبشد رو به رو تازه ییایدن با تا

 ها قصده و خونند ینم آواز لیدل یب ها پرنده که یفهم یم تازه .باشده کرده رو

 رو ها درخت یشدد که عاشدق .رسده ینم انیپا به یخوا یم تو که طور اون

 .یداریم دوست شهیهم از شتریب

 "ساغر"

 دو مادرش و کرد دستم و نشونم انگشدتر عطا تیمحرم وهیصد خوندن از بعد

 رو میخوشددحال و ذوق...داد هیهد رو بود دهیخر برام که یفیظر یالنگو تا

 تا شدهیم مانعم مونس مامان یها سدفارش هرچند...کنم یفمخ تونسدتمینم

 که نشددد تیمحرم وهیصدد خوندن از بعد...بدم بروز رو ذوقم کمال و تمام

 ..میبزن یحرف باهم ای نمیبش عطا کنار یا قهیدق چند یبرا

 از و کرد پرت و حواسم لدای و نرگس یها یشوخ و معمول یها یدوس روبدد

 هرچه بهتره شددلوغه حرم چون گفت بابا حاج که عدمب...شدددم غافل عطا

 ...میبر ارتیز یبرا زودتر
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 اریو

117 

 ...شدن جدا هم از ونیآقا و ها خانوم نمیهم یبرا

 یبرا...کردنم خوشحال یبرا باشه یمنبع تونستیم هم دور از عطا یها نگاه

 ...داشتنم نگه شارژ

 ...بخونم عاد تا نشستم صحن از یا گوشه شد تموم که ارتمیز

 جلومو تا...باشده داشدته هوامو تا بخوام معصدومه حضدرت از و بخونم دعا

 یزندگ جانیه و شدور از یکل...سدتین خودم دسدت زبونم که ییوقتا رهیبگ

 با زدن حرف موقع زمویر یها خنده نرگس نکهیا یبرا...گفتم براش دمیجد

 به خوندن دعا نیدرح و دمیکشدد صددورتم یرو کامال و چادرم نهینب خانوم

 ... گفتم عطا از خانوم

 فرق من یآرزوها اون با...کم هی فقط...ها یخوب پسددر...؟ی چ یدونیم

 لحاظ از چه..باشده عطا مثل یآدم شدوهرم کردمینم فکر چوقتیه من...داره

 من...برم قربونت نه...ها باشدده بد االن نکه...!مانیا چه اخالق چه ظاهر

 یکن فکرشددو که خجالتا اون از نه...کشددمیم خجالت ازش طفق...میراضدد

 بکشم غیج سدرش بتونم که سدتمین راحت اونقدر باهاش هنوز مثال...نه...ها

 همه کشدمیم غیج هی ای کنمیم اخم هی امون خونه تو من !!خوامیم یچ بگم و

 ...دنیم گوش حرفم به کردنم خفه یبرا

 اخم اما دمینکش غیج سرش حاال تا...ها بگم البته...سدتین اونا مثل عطا اما

 ای حرفم از منو که ادیم کنار باهام...حرفاش با...زبونش با یجور هی کردم که

 ...کنهیم مونمیپش خودم ی کرده

118  

 درک شددتریب و بهتر همو حرف هدا خدانوم مدا بداالخره...؟ی چ یددوندیمد

 مامان مثل خوامینم..باشدده خودم ف حر حرف دارم دوسددت من...میکنیم

 تموم زنا نجوریا ی دوره خدا به...بگه آقامون یهرچ بگم اش همه مونس

 یحرف سدددامدان حرف رو هنوز احمقم نرگس هرچندد...نشدددده؟...شدددده

 مونیزندگ تو کنه یکار هی شددهیم...باشددم ینطوریا خوامینم من اما...زنهینم
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 ...کنه گوش بروبرگرد یب گفتم من یهرچ زنه؟ن حرف من حرف رو عطا

 یطیشددرا هر تحت روز هر و باشدده داشددته دوسددت عالمه هی منو شدهیم

 بازم

 تا آخه خانوم؟ داره دوسدت منو اصدال بمونه؟ عاشدقم اول بار ی اندازه همون

 بگذرونه ریبخ خدا...معذبه اش همه منم فکر...نزده یحرف بهم که حداال

 ...امشبو

 دمینفهم هنوز که فرستادم لعنت خودم به...گرفتم گاز و دددبم لددد خجالت با

 ...بزنم یک شیپ و کجا دیبا و یحرف هر

 وهیصدد خودت شیپ میاومد نیبب...کردم دعاهامو من...خانوم گهید خد

 عطارو بتونم کن کمک...منو مخصوصا...یباشد داشدته و هوامون که میبخون

 ...بوده آرزوم و خوادیم دلم که کنم یکس اون هیشب و بدم رییتو

 ...میبر پاشو ساغر_

 خنده با و بود شددده خم که لدای به و دمیکشدد نییپا سددرم یرو از و چادرم

 زدم زل کردیم نگاهم

 ...کنمایم دعا دارم_

 زد میدشون دیپ به دستشو یها انگشت نوک

 اریو
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 شنوم؟ینم من یکرد فکر یزنیم رو عطا غر یدار ساعته هی_

 ده؟یشن چطور نیا گفتم یدرگوش منکه..برسم خاک

 گذاشتم کمد یتو و بستم رو دعا کتاب

 دروغگو_

 بشم بلند کرد کمکم و دیخند

 تا نیزم عطا هرچند.زنمیم خانوم به و عارف غر نجایا امیم دفعه هر منم_

 .کنهیم فرق عارف با آسمون

 احسدداس وقتا یبعضدد لناع یعنی...کردیم دهن به دهن یلیخ عارف با لدای

 به اما...داره تیواقع تو شهیر ظاهرشدون به یها یشدوخ و بحث نیا کردمیم
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 و یخوب نیا به دختر... ی ادیز یلیخ یلیخ عارف سددر از لدای منکده نظر

 وگرنه...آوردم کم جلوش من جهت نیا از و الغره که فیح فقط...یخوشگل

 فقط...ستین من یقشنگ به موهاشم ازهت...رسدهینم من به صدورتش ی نمک با

 ...ستین دت لخد من مال مثل...حالته خوش

 زدم که بود شده خم دددر کمددد تا و دیپوشیم هاشدو کفش داشدت نرگس

 کف

 دراومد وشیج و سرش

 دمیترس...ساغر یبترک_

 شد باز شمین صداش دنیشن و نیزم سمت کردم پرت پام یجلو کفشمو

 یشیم عروس یدار گهید...کنار بذار و تعاد نیا...سرت تو خاک_

 بستم سنجاق با تر محکم و میروسر و کردم پام ستادهیا و کفشم

 شده هام یباز خل نیهم عاشق عطا_

111  

 مامان منتظر تا میرفت ایح از یقسددمت به باهم و وسددتیپ جمعمون به لدای

 ...میبمون مونس مامان و مولود

 ده؟ید یک تویباز خل نیا عطا_

 شددونیکنجکاو حس کردن ختهیبرانگ یبرا که دنیخندیم مرموز لدای و نرگس

 گفتم و اومدم یا عشوه

 کفش ینطوریهم هم اونجا...اش خونه بود کرده دعوت منو بار هی عطدا_

 !بعله...دمیپوش

 به شدده چهارتا یها چشدم با و داد قورت یمتعجب حالت با دهنشدو آب لدای

 کرد نگاه نرگس

 کارا؟ نیا و عطا...گهیم درو_

 کرد دلقه حد گردنم دور دستشو و انداخت باال یا شونه نرگس

 !بندازه راه عطارم ستین دیبع ساغر از اما دونمینم رو عطا_

 درموردش که ممکنه و کنمیم اجحاف دارم عطا حق در کردم احسداس گهید

 کنند قضاوت بد
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 داشدتم عرضده اگه منم...دینزن حرف ما یآقا سدر پشدت...بود سدهرابم بابا_

 دنبال و آدم دوس بدد ینیم هی نکهیا نه خلوت یجا رفتمیم شوهرم با وهیص بعد

 !بندازم راه خودم

 گاز و صدورتش به دسدتش اصدابت با و کرد برخورد مونس مامان مثل نرگس

 کرد اعتراض اظهار ل گرفتن

 لدای جلو زشته...سرم تو خاک_

 اریو
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 گفت و دیکش و لپم خنده بابت ی شده سرخ صورت با لدای

 یشنویم من از اگه یول... برسه عطا داد به خدا شدم عاشقت منکه...عشقه_

 !...نزن صابون دلتو

 لیتکم آخرشددو ی جمله تا میموند منتظر و میکرد نگاه لدای به نرگس و من

 و دددل بوددد هی قول دلم به من هرحال به...بده حیتوض شتریب درموردش ای کنه

 بودم داده که

 تنها من با سدقف هی ریز تیمحرم تو سدتین معتقد عطا مثل که عارف واال_

 صبح تا دیبا خودت خواب اتاق تو امش جون ساغر...عطا برسده چه !نشدد

 !یکن سر ییتنها

 گفت و گرفت خالم هیشب یا افهیق نرگس بزنم یحرف یناراحت با خواستم تا

 نه..بخوابه جا هی رهیبگ پسددر با نکرده عقد دختر تا میذاریم ما یکرد فکر_

 ...میستین هاش خانواده اون از ما..واال

 ...انداختم فکر به کرد ام حواله که یچشمک و نرگس مشکوک لحن

 واال زنم هی منم دایببخشدد د؟؟یکنیم یمعن برعکس منو حرف چرا شددماها_

 تا که گفتمیم خودم ی شدده ورک ذوق از داشدتم نبودم یشدکیه با عارفم قبل

 !دیریبگ افهیق من هیعل خوامینم شماهام...نیهم...مینشدد تنها جا هی عقدمون

 ... خنده ریز میزد هرسه هوا یب که کردیم نگاه و جفتمون داشت یجور هی

 بودن مونده منتظر ونیآقا که یقسددمت به مسددجد ایح از ها مامان اومدن با

 کینزد قدم هی بدون...زدن حرف کالم هی بدون..دتم تمام نکدهیا...میرفت
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 و یعج حال هی بهم دمیدیم و کردمیم حس خودم یرو رو عطا نگاه شدددن

 ...بدتر صدام و دیلرزیم هام دست بابتش که دادیم یبیغر

 گهید که یوقت درسددت بودن معذب احسدداس اون خورده هی چرا دونمینم

 جا لدای و نرگس نیب اش همه و خودم...بود اومده سدراغم هب نداشدت یلیدل

 با و سددراغم ادیب عطا دمیترسددیم...نذارن تنهام و بزنن حرف باهام تا دادمیم

 ...افتادم یروز و حال چه به که بفهمه نگاهش

 اونها با من که کرد اصددرار مولود مامان ها نیماشدد یتو شدددن سددوار موقع

 دایپ نفر هی یحت ای سددهراب ای سددامان که کردمیم دعا دعا دلم ته یعنی...برم

 بهم هم مونس مامان و نزد حرف کام تا الم نفر هی اما کنه مخالفت که بشدده

 که بود کرده میکفر نرگس یها خنده وسددط نیا...برم ها اون با تا کرد اشداره

 و اش شده شل شین یجلو تا زدم پهلوش به آرنج با کنارش از شددن رد موقع

 ...رهیبگ

 عارف و نشددسددت جلو هم مولود مامان...شددد نیماشدد سددوار لدای اول

 هم

 ...راننده

 که رو لدای...داد تکون سددر خنده با و برگردوند روشدو نشدسددتم که لدای کنار

 بگم تونستم فقط... بزنم نرگس مثل تونستمینم

 ؟یخندیم یچ به_

 کرد جمع زور به هاشو ل

 اومد عطا...یچیه_

 اریو
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 و خسک اونقدر...کردم منقبض کامل طور به و خودم نشدسدت کنارم که عطا

 ...خنده ریز زد باز لدای که بودم نشسته محکم

 نهار یبرا که یرسددتوران آدرس به راجع عارف و عطا کرد حرکت که نیماشدد

 رمیبگ رفح به لداروی خواسدتمیم یه منم...کردن صدحبت بودن کرده رزرو
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 واشی خودش مثل بودم بلد من نه که نزنه حرف باهام عطدا وقدت دهی تدا

 ...کنم برخورد لکسیر خودش مثل بودن بلد نه کنم صحبت

 خوبه؟ یلیخ... ی چ جنسش مانتوت لدای_

 هم یرو هاشددو ل...عطا به ام ینگاه مین هی و انداخت بهم قیدق نگاه هی

 گفت هوی و داد فشار

 !!خوبه یلیخ اونم...عطا شلوار جنس_

 نتونسددتم منهم...شددد محو زدنش خنده ریز یپق با زد لدای که یحرف تصددور

 یصدا کردم یسدع دهنم تو چادرم کهیت هی چپوندن با و رمیبگ و خودم یجلو

 ...کنم قطع و ام خنده

 نخورن چشدم...کنم دود دیبا اسدپند...بشدم جفتتون یها خنده قربون من_

 وشگلمخ یعروسا

 خودش به تونسدت لدای یول...نمیبب رو عطا تا گردوندمیبرنم و سدرم یحت من

 بده و مولود مامان جواب و بشه مسلط

 سالتون و سن به اصدال که میکن دود شدما یبرا دیبا کردنه دود اسدپند به اگه_

 ...دته تخد به بزنم...دیباش داشته ما مثل ییعروسا ادینم

111  

 جمله هی دنبال ذهنم تو... اوردمیم کم داشدتم...بودم لدای یزیر زبون کف وت

 ... یول گشتمیم درمون درست و خوب ی

 ت؟یجار از یارین کم...؟یبگ یزیچ یخواینم شما خانوم ساغر_

 مامان که هم یا سدقلبه متوجه...دنیخند به کرد شدروع بلند یصددا با لدای

 ..شدم زد عارف به مولود

 نداره دوست مولود مامان...باشه تونیرانندگ به حواستون بهتره شدما...رینخ_

 جوابگو یتونینم شما بشه کم سرش از مو هی نکرده ییخدا ببنده دددربند کمددد

 !بعله...یباش

 هم لدای از ما یها خنده یصدددا حاال که عطا و من به نیماشدد ی نهیآ تو از

 کرد نگاه بود شده شتریب

 خاله نیا با..یبخند یدار وقت تیعروسدد تا که بخند...نخا عطا بخند_
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 .میا چارهیب هممون یگرفت تو که یا زهیر

 خورد عمال اشو خنده...کنه تیحما ازم تا کردم نگاه عطا به یناراحت با

 منم خانوم نیا...خانوم لدای و یباشدد خودت فکر به تو بهتره...عدارف ا _

 نکن تیاذ نقدریا

 ...رفتینم انتظار نمیا از تر شتریب عطا از

 دام به منو خواسددتیم اون چقدر هر و دمیکشدد حرف به رو لدای رسددتوران تا

 مونیپشد مشیتصدم از ای بره سدهیر خنده از ای که کردمیم یکار هی بندازه عطا

 ...بشه

 اریو
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 پارک و نیماش بره خودش تا کرد امون ادهیپ نیماشد از عارف رسدتوران یجلو

 ..شدم کردنش تا مشوول و برداشتم سرم از و چادرم.هکن

 دسددتم با و چادر ی گهید طرف و بودم گرفته دندونم به و چادر طرف هی

 دمیکش

 زه؟یر خاله یخواینم کمک_

 که حال همون در و شددم یکفر داد قرارم خطاب عارف مثل هم لدای نکهیا ا

 کردم نگاهش چپ چپ بود دهنم تو چادرم

 !بلدم دمخو...رمینخ_

 سددداغر و زیر یهدا لبخندد نیا و عطدا یهدا نگداه دسدددت از امدان امدا

 ریز از چادر ای که کردیم نگاهم و بود گرفتده نظرم ریز نیهمچ...کشددش

 یم چادر و شدددندیم لمس دسددتم یها انگشددت نکهیا ای رفتیم در دندونم

 حالم به غش غش و بود ردهک خودش سددوژه منو سددره هی که هم لدای...افتاد

 دیخندیم

 ...بگردم دورت من بده_

 مولود مامان دست دادم و کردم مچاله حرصم از و چادر

 کنهیم مسخره منو اش همه لدای نیا_

 گونه خنده با که دادمیم مولود مامان نشددون رو لدای زونیآو ی لوچه و ل با



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  193                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 زد اش دنه دیس به و دیدوس بد و ام

116  

 از..باهات کنهیم یشوخ...من زیعز نکن بوض...مولود بره چشدمات یفدا_

 سددرحال ام بچه مثل کنهیم گاتین...یهسددت یداشددتن دوسددت تو که بس

 !لبشه یرو یلبخند چه عطام نیبب...ادیم

 بشم عرق سیخ پا سدرتا مولود مامان حرف نیا با که داشدتم کم نویهم قایدق

 ام شده رو جا هی یها احساس نیا و دم خو به دیبا...رمیبگ زگا رو دددبم لددد و

 .فرستادمیم لعنت

 بعلهههه_

 از زودتر نایا بابا...گذاشددت خودش فیک یتو و کرد تا و چادر مولود مامان

 حرف بس از گفتم عارف به میشد رسدتوران وارد یوقت منم و بودن دهیرسد ما

 ای بربخوره بهش که بود حرفا نیا از پروتر اون که هرچند !میدیرسدد رید یزد

 و یدبسدتان یها بچه شدکلک من یبرا و بخنده بود بلد فقط...بشده ناراحت

 ارهیدرب

 ییجورا هی مامان...کرد دلم بود هم نرگس و دیدوس بدد و صورتم مونس مامان

 قهیدق چند نیهم تو گفت بهم نشدسدتم کنارش یوقت...انگار بود کرده بوض

 ...شده احساس میخال یجا نبودم نکنارشو که یا

 کمتر و کم خودم به شددونویوابسددتگ که بهتره دمید و کردم فکر خودم بدا

 قهیدق چند با که باشدده دلبسددته من به مونس مامان نقدریا نبود خوب...کنم

 قرار... م مرد مال دختر گفتن میقد از هرحدال بده...زهیبر بهم نطوریا میدور

 هی...شدمیپ ادیب اون ای مادرم خونه امیب قهیدق به دم ازدواج عدب منم که سدتین

 ...باشم تنها دارم دوست من ییوقتا

 اریو
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 تا نرم مامان پره دم ادیز ام خونه تو و کنم شددتریب عطا با هامو رفتن رونیب دیبا

 که باشه سخت براش دیشا...ستمین کنارش ها سداعت یبرا گهید که کنه فکر

 منو تا کنم کمکش دیبا منم...گهید افته یم سدرش از اما...سدته هم حتما
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 حاال و سدتمین خودم ی خانواده به متعلق گهید من که کنه قبول و کنه فراموش

 !هستم مادرش و عطا ی خانواده از یجزو منم

 ؟یکنیم فکر یچ به_

 کردم نگاه نرگس یرو و رنگ خوش صورت به یصندل به دادم امو هیتک

 .یبزن سر مامانم به شتریب دیبا تو من نبود تو کنم کرف...یچیه_

 هی..بلنده یحسداب اش خنده یصددا که کنهیم نگاه مونس مامان به خورده هی

 !متعجبم منکه به خورده

 اونوقت؟ چرا_

 گفتم گوشش دم و بردم صورتش کینزد و سرم

 یا قهقه چه حاال کنمیم دق دارم تیدور از گفت یم شیپ قهیدق دو تا واال_

 !انداخته راه

 بود نشسته سهراب و سدامان کنار عطا... خنده ریز زد من مثل درسدت نرگس

 گفتیم نرگس...داشتم دوست و آقامون ی چهره...بود زدن حرف مشدوول و

 واسده دادمیم جون من اما بود صدورتش شیر ته واسده ...دهیم شدهادت یبو

 ...ام بچه بود ییخدا مظلوم اصال...بود صورتش
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 اما زدمیم حرف هیبق با یگدار گه منم...زدیم حرف مودب و دیخندیم مردونه

 و شدددم دیسددف و سددرخ یخودیب بس از سدداعت دو یکی نیهم تو

 اسددترس

 ...بزنم حرف هیبق یپا به پا تونستمینم ادیز ضعف شدت از که دمیکش

 عارف بگذارم دهنم یتو غذارو ققاشد نیاول نکهیا از قبل آوردن که غذاهارو

 گفت یتمسخر حالت هی با و کرد نگاهم زیم طرف اون از

 !نشده سرد تا دییبفرما بزرگترها_

 یا غره چشدم !شددمیم کار به دسدت زودتر دینبا کهیکوچ منه یعنی بزرگترها

 نگاه خندونش یها چشدم به راسدت هی و دمیجو و غذام ولع با و رفتم بهش

 به لدای با کردمیم فکر که بگو منو..گرفتمیم و مرد نیا حدال ددیبدا...کردم

 ...بود خونه نیا یتو من دشمن نیبزرگتر عارف یول بخورم مشکل
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 لدای...خوردم نرگسم ظرف ی مونده یباق یها جوجه شد تموم که غذام پرس

 !!بود دار دهن ماشاال اما بود تر الغر من از نکهیا با

 ؟یبخور یخواینم یزیچ گهید...جونت نوش_

 و ببنده دهنشو عارف الخصدوص یعل هیبق یجلو که کنمیم اشداره سدامان به

 نبره منو یآبرو

 !ینمون گشنه بخور غذا خودت تو...شد ریس جون نرگس_

 هم یسداعت کی...نداد ادامه و چرخوند و سدرش خودش که گفتم یجور هی

 خانواده با نذاشت ولودم مامان...میشدد تهران یراه و میموند رسدتوران یتو

 برم عطا شد آخر بعد و بمونم اشدون خونه شد تا که گفت...برم خودم ی

 ...خونه گردونهیم

 اریو

111 

 با نکهیا یهوا به...برم نایا مامان با داشددتم دوسددت دیشددا بود خودم به اگه

 یخودیب...باشددم تنها عطا با خورده هی تونسددتمینم خ زنش و عارف وجود

 اونم و گفت بابا حاج به مولود مامان یول...بشه؟ یچ که اشدون خونه رفتمیم

 ...نزد یحرف حرفش یرو

 !خودتونه منزل..خانوم ساغر دییبفرما_

 کردم مرت سرم یرو مویروسر که بود داشته نگه باز دسدتش هی با درو عارف

 گفتم خودم مخصوص ژست با و

 ادیب عطا مونمیم منتظر...دییبفرما شما..ماست دیام ی خونه...بعلهه_

 گفت خنده با و کرد جمع کردن فکر ی نشونه به هاشو ل

 اجازه با پس_

 و نیماشدد که عطا...رفت داخل هم خودش لدای و مولود مامان سددر پشددت

 ..بچه نیا بود قشنگ هاش خنده چقدر .اومد سمتم به کرد پارک

 یموند منتظر دیببخش_

 !زمیعز کنمیم خواهش_

 واسدده کردمیم نیتمر قبل از دیبا...کنم ادا لحن خوش و زمیعز نیا تا مردم
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 و ناز بودم زده حرف اون و نیا با کلفت و بم یصدددا با بس از...روزا نیا

 بود رفته ادمی از عشوه

 ...کرد تمیهدا در سمت به و گذاشت درم کمد پشت دستشو

 کوچولو یها فرشته مثل !اد؟یم صورتت به یلیخ یصدورت رنگ یدونسدتیم_

 !یشیم
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 هامو دست یخوشحال با.نشست دددبم لددد یرو یگشاد و پهن لبخند جا در

 کردم دل بود

 !زمیعز ممنون_

 نکهیا شددر به..بود خوب یلیخ رابطه شددروع یبرا گفتن "زمیعز" کنم فکر

 !دادیم جوابمو هم عطا

 میبخور ییچا با..تمگذاش مزه خوش ینیریش هی برات که داخل میبر_

 گفتم خنده با و گذاشتم خونه در پشت و کفشم

 ؟یکن درست ینیریش یکرد وقت یک تو_

 شد ظاهر در چارچوب تو عارف بده جواب خواست تا

 شدما یبرا تا کرد خوابیو شینیریشد یبو و صدداش سدرو با مارو شدید_

 !کنه درست ینیریش

 زبون واسددم اش مردونه و ندهگ کلیه اون با هم عارف و دیخند بلند عطا

 ...کرد دراز

 ! ی زشت کار ستادنیوا گوش فال که واقعا_

 در از کامل...شدد پاک لبش یرو از خنده عارف و دیخند قبل از تر بلند عطا

 شد خم کفشش دنیپوش یبرا و اومد رونیب

 دیشن مولودم مامان که بلنده یکاف ی اندازه به شما یصدا ماشاال_

 اومد ینم خوشدم...شددم خونه داخل یحرف چیه بدون و رفتمگ ازش و روم

 عارف با نه من...کنه ام مسخره بدنم یکیزیف طیشرا ای صددام خاطر به یکسد

 اریو
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 بده اجازه خودش به که بودم کرده یکار نه بودم کرده یعرف از خارج یشدوخ

 .بزنه حرف باهام یخودمون و راحت

 چرخوند سرم دور سپندا مولود مامان شدنم داخل با

 .خوشگلم عروس نخوره چشم_

 سدرشو و مولود مامان کینزد دییدو لدای...نشدسدتم مبل یرو و کردم تشدکر

 بچرخونه اونم سر دور هم رو اسپند تا کرد خم

 !بشم اولم عروس تو قربون_

 نقددریا داشددتندد حق...!بزرگ برادر شددوهرش و بود اول عروس..هدمون

 ...کنم وجود ابراز منم نذارن داشتن حق...باشن حترا و یخودمون

 سددر دور اسدپند مولود مامان و اومد داخل عطا..نشدسدتم مبل یرو کرده بغ

 ... گشتیم آشپزخونه یتو خودش واسه لدای...چرخوند اونم

 ؟یباش راحت بدم بهت چادر مادرجان_

 .نمیبش چادر با دادمیم حیترج گرم یهوا و مانتو نیا با

 شدم بلند مبل یرو از

 .شمیم ممنون آره_

 گفت عطا به رو به و رفت آشپزخونه سمت مولود مامان

 خودش و کدوم نیبب...بده سدداغر به چادر هی کمد همون یتو از مادرجان_

 .خوادیم

 نیدوم شد نمیا...نبست و اتاق در...میبش اتاق وارد باهم تا موند منتظرم عطا

 !تمیعصبان یبرا لیدل
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 !ادیم هوی عارف ارمیدرب و مانتوم خوامیم ؟یببند اتاقو در شهیم_

 و برداشدت داشدت قرار شدده تا هم یرو که یچادر چنتا و کرد باز و کمد در

 اومد سمتم به

 !باش راحت..ادینم گهید ساعت مین تا عارف_

 با و دونه هدون و مانتوم یها دگمه.برداشدتم و چادر نیاول و کردم دراز دسدتمو

 و رفت کمد سددمت بکنه بهم ینگاه نکهیا بدون عطا که کردمیم باز حرص
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 عیسدر و چادر و درآوردم کامل و مانتوم.گذاشدت داخلش رو گهید یچادرها

 من به شیحواس یب یالک اون از دست عطا نکهیا از قبل و انداختم سرم یرو

 ...رفتم رونیب اتاق از برداره

 برام لدای که زدمیم نیزم یرو پاهام با...نشددسددتم لمب همون یرو دوباره

 ...یا پنجره ینیریش با آورد شربت

 جونت نوش.مولود مامان کار شربتش... ن خا عطا کار نمیا_

 ...آشپزخونه یتو رفت دوباره لدای

 هیتک وارید به اشددو تنه باال که یدرحال و بود سددتادهیا اتاق چارچوب تو عطا

 گفت دادیم

 ؟یکنینم امتحان...باشه شده خوشمزه دیبا اش ینیریش_

 دادم تکون سر فقط و کردم نگاهش گذرا

 !ستین لمیم_

 اریو
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 یها نفس یصدددا...کردم جور و جمع خودم نشددسددت کنارم اومد یوقت

 و صددورتم که دمیکشدد جلو یطور و چادرم...خوردیم گوشددم به منظمش

 ...نمشیبب خواستمینم من دمیشا...نهینب

 ...جان ساغر_

 یوقت و طیشددرا نیا تو گفتنش "جان" نیاول آرزوهام همه برخالف متاسددفانه

 !بکشم غیج سرش خواستیم دلم من که بود

 هووم؟_

 شد پهلو به و برداشت ظرف یتو از و شربت وانیل

 شربت_

 گرفتم فاصله بازم کنم نگاهش نکهیا بدون

 .امون نهخو برم خوامیم اصال...عطا ندارم لیم_

 یرو اش هیسددا حاال...زد کنار صددورتم یرو از و گرفت و چادرم ی گوشدده

 بود افتاده صورتم
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 ؟یشد ناراحت تو که کردم یکار من افتاده؟ یاتفاق زمیعز_

 ...دونستندینم معاشرت آداب از یچ چیه...برادرش هم... خودش هم

 ساغر..زمیعز_

 بشقاب یرو و گرفتم دستش از و نوایل...سوزوند و ددبم لدد پشت داغم نفس

 ...رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند بالفاصله بعدم.گذاشتم
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 اش خانواده به ها گفتن زمیعز زمیعز و ها حرف نیا یجا به دیفهمیم دیبا

 یطور خودش ای...بزنند حرف من با خوادیم دلشددون هرطور که نده اجازه

 !نامحرم و مزاحمم کنم فکر که نکنه برخورد

 عطا مدت نیا تمام تو.دمیچ ظرف یتو هارو وهیم و کردم مولود مامان کمک

 گذاشتم زیم یرو رو وهیم ظرف...کردیم نگاهم و بود نشسته مبل همون یرو

 ساغر؟ میبزن حرف باهم شهیم_

 کردم مرت سرم یرو و چادر

 میزنیم حرف بعدا !!نه_

 ...نده ادامه و کنه منگاه فقط شد باعث زدنم حرف قاطع

 تمام تو و خوردم لدای و مولود مامان کنار رو ینیریشدد و وهیم...اومد عارف

 تا اتاق یتو رفتم همونا با بعدشددم...نزدم حرف عطا با ام لحظه کی مدت

 میکن انتخاب ما و بده نشون عروساش به رو لباسدش یها پارچه مولود مامان

 خودش با چمدون هی هم لدای... بدوزه اسلب کدومش با من یعروسد یبرا که

 واسه شویکی من و دیپوش رو اونا برام...بود لباس دسدت دو توش که بود آورده

 میتصددم بابا حاج مثل هام اون بود دایپ که نطوریا...کردم انتخاب جشددن

 ...بکنند مونیزندگ خونه یراه مارو زودتر هرچه تا بودند گرفته

 مولود مامان که ام یهرکار و نخوردم تکون لدای کنار از هم شددام پختن یبرا

 هی...نشستم عطا کنار شام موقع...کردمیم براش خودم بدم انجام خواسدتیم

 اما بود یا خوشمزه یسبز کوکو...بکشده برنج واسدم نذاشدتم شدتریب ریکفگ

 ...بگذاره سرم به سر باز تا بدم عارف دست بهونه خواستینم دلم

 اریو
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 بهش عطا دیشددا کردم فکر خودم بدا...ندداشددت بهم یکدار گدهید ماون

 ..شده نیسنگ سرو که بود مشخص کامال یول...گفته

 ...نداشتم هاشو یباز مسخره و ها یشوخ ی حوصله اصال...بهتر چه

 ی پرده مدل و لباس و پارچه ی درباره یحسداب و میشدسدت لدای با هارو ظرف

 لیتکم اطالعاتش لدای...میزد حرف کردمیم هیته دیبا که یهرچ و خونده

 ظرف ی درباره یحت... دونسدتمینم یچیه من اما...نرگس مثل درسدت..بود

 .. ظروف و

 یتو رفتم میخورد که و مونییچا...برم خوامیم گفتم عطا به که بود نه سداعت

 .بشم حاضر تا اتاق

 ؟یبر یخوایم که زد زنگ مونس مامان_

 برداشتم و مانتوم

 !ادیم خوابم...نه_

 عیسدر یلیخ و برداشدتم سدرم از و چادرم...داد هیتک در به و بسدت و اتاق در

 دمیپوش و مانتوم

 !بپره سرت از خواب کردمیم درست قهوه_

 بستم عجله با و مانتوم یها دگمه

 .خوامینم_

 رنگم ییطال سنجاق با و کردم باز و میروسدر مولود مامان اتاق ی نهیآ یجلو

 به دست و بود ستادهیا حالتش همون تو هنوز اما در سدمت برگشدتم...دتمبس

 کردیم نگاهم دنه دیس
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 عطا؟ میبر_

 ...کرد لیمتما اش شونه سمت به سرشو

 ؟یقهر_

 فکر نکرده ییخدا..میباشدد اتاق تو ییتنها تو و من نداره تیخوب...میبر_

 نه؟ مگه...میکنیم کاریچ میدار کنندیم
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 شد رهیخ نیزم به و داد تکون هام حرف دییتا یبرا سرشو

 یینایا بعدم...ستین مهم برام یکسد حرف خدا جز من...میمحرم هم به ما_

 !شناسنیم خوب منو هستن خونه نیا یتو که

 کردم دراز در ی رهیدستگ سمت دستمو

 مبه متلک و کهیت یکس ادینم خوشم داداشت مثل...شناسنینم که منو یول_

 کنار برو..بندازه

 سددرجاش از عطا...دمیکشدد نییپا درو رهیدسددتگ...حرص با و بود تند لحنم

 !نخورد تکون

 بهم نقدریا من برادر حرف خداطر بده تو سددتین قرار...زمیعز...سدداغر_

 انتخاب به نداره حق یکس وگرنه...کنهیم یشدوخ که عادتشده عارف...یزیبر

 احسدداس یوقت باش مطمئن..باشدده عارف آدم اون اگه یحت..کنه نیتوه من

 من بشده اهانت تو به قراره ها حرف ها یشدوخ تو یسدوزن سدر هی یحت کنم

 !نمیشینم ساکت

 فرهاد یصدا از که شهیم دایپ هم یکس مگه !!خوندیم خارج نشیماشد ضدبط

 ؟...ادیب خوشش خوندنش یکتاتورید اون و

 اریو
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 ...قطع بعدم و کردم کم و آهنگ یصدا

 ..که بود قشنگ_

 گفتم وار زمزمه و کردم دل بود هامو دست

 ندارم دوسش_

 گفت کردیم باز و نیماش داشبور که یحال در و کرد دراز دستشو

 ن؟یامیبن...دارم ید یس بازم_

 دادم تکون راست و چپ به سرمو

 ندارم دوسش_

 فرمون پشدت شا هیاول حالت به و برداشدت رو ید یسد تا ده دیشدا حدود

 کرد جدا هیبق از رو گهید ید یس کردیم یرانندگ که نطوریهم...نشست
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 گانهی محسن_

 دادم تکون راست و چپ به سرمو بازم

 ندارم دوست_

 دمیشن اشو خنده یصدا فقط من و دیخند

 چطوره؟ نیا...!یندار دوست قطعا که هم انیشجر_

 شدم خوشدحال خورده هی بود ید یسد یرو که یفالح اریماز عکس دنید با

 شد باز یکم شمین باالخره و

 ...اش افهیق هم صداش هم خودش هم .خوبه نیا_

 ...اش افهیق هم صداش هم خودش هم .خوبه نیا_

 ...کردم ادیز صداشو و گذاشتم دستگاه یتو رو ید یس
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 !یباش عاشق یوقت مخصوصا...دهیم آدم به یخوب حال هی هاش آهنگ_

 رفتار یتالف به نکهیا یبرا..زد لبخند و کرد نگاهم چشددمش ی گوشدده زا

 گفتم باشم داده ادامه برادرش و خودش

 یآدم...یباشد داشدته ها آهنگ نیا از یدرسدت درک کنمینم فکر که تو البته_

 !است شده منسوخ گهید که باشه فرهاد اش عالقه مورد یقیموس که

 یکم پسددر نیا به که نداشددت وجود یزیچ چیه انگار...دیخندد بدازهم

 !بربخوره

 دادن گوش آهنگ اهل ادیز من...خانوم سدداغر داره یا قهیسددل هی یهرک_

 !عارفه مال هام ید یس نیا...ستمین

 رو ید یسدد دادم حیترج.رفت هم یتو هام اخم عارف اسددم دنیشددن با

 ی عالقه مورد ی هخوانند یصدددا به دادن گوش یجا به و بذارم سددرجاش

 کنم گوش و همسر جناب یصدا عارف

 پس؟ شد یچ_

 بور شیر ته...شدددم رهیخ صددورتش رخ مین به و نشددسدتم پهلو به

 صددورتش

 یرو و پوستام و بذارم صورتش کنار و صورتم شدیم کاش !کردیم ام وسدوسه
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 هوووم؟...باشه داشته یجالب حس دیبا...!بکشم ششیر ته یزمخت

 که مادرها جفت..دیخر یبرا میبر...دنبالت امیم ازدهی سدداعت ددبحص فردا_

 و پارچه بعدم !خونه سدرا اول میبر...میخودت و خودم فقط...دادن انصدراف

 !طال و لباس

 اریو
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 دیبا حتما و باشدده تر گرون نرگس از من یطال دیبا حتما...اومد ادمی..آهان

 نره ادمی فردا نویا...باشدده تر برق و زرق پر و تر درشددت لدای سیسددرو از

 هی

 !وقت

 !میبخر طال میبر اول_

 کرد نگاهم شدینم پاک صورتش یرو از که یلبخند با و داد تکون یسر

 ؟یدار دوست طال_

 کردم نییپا و باال شدت با سرمو

 گه؟ید برام یخریم...دارا نینگ نیا از...یلیخ آره_

 گفت و داد تکون سرشو خودم مثل

 ؟یخوایم و ارشیع چند ینگفت فقط..حتما_

 !رمیبگ عطا یحال با همه نیا از و میزدگ ذوق یجلو تونستمینم

 ارزم؟ یم اریع چند من_

 یول...شددهینم دایپ جواهر و طال که تو ی اندازه در اصددال زمیعز...تو؟؟_

 !کردم بد کار هی من راستش

 !؟؟...که نداشت یتیسنخ چیه باهم آخرش و اول ی جمله

 ؟یکرد کاریچ_

 بود زده تیمظلوم به و خودش...داشددت نگه و نیماشدد قرمز چرا پشددت

 ..کرد نگاهم مونیپش و خطاکار یها بچه مثل...انگار

 دسددتت از یکاف اندازه به امروز من...عطا یکرد ددددبم لدددد به جون_

 یکفر
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 !نزدم غیج تا یکرد کاریچ بگو...شدم
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 ...نداختیم چنگ و گرمیج شتریب بردنش دل یحت و دنشیندخ مردونه

 یکنینم توجه من به اصال که ییتو...کردم کاریچ من مگه_

 شکوندیم من سر هارو کوزه کاسه داشت یالک یالک

 ؟یکرد کاریچ نمیبب بگو..فتمیب غیج غیج به من نذار..عطا یبد یلیخ_

 آورد باال هاشو دست

 اندازه به خانومم لدای و عارف که کردم یبد کار هی من...میتسددل زمیعز_

 کردند دعوام یکاف

 ؟ خ_

 !....دمیخر خودم ی قهیسل با خودم طالتو سیسرو_

 قطع نکهیا تا اومد یم تر نییپا کلمات از هرکددوم اعالم بدا صددداش تن

 هکارو*ا*ن*گ نیا یصدددا تن شدددن نییپا و باال داشددتم بگو منو...شددد

 کار نیتر وحشددتناک.. بکشددم سددرش غیج هی نکهیا یجا مکردیم یبررسدد

 .قرآن به نبود گذشت قابل...بود داده انجام و ممکن

 !بنداز خودتم کن لطف پس یدیخر خودت قهیسل به که حاال_

 ...کرد حرکت نیماش... بخنده بلند بودم دهیند حاال تا

 برات رفتم که شیپ روز چند...سدداغر بود یتین و قصددد چیه بدون خدا به_

 به کردم فکر..اومد خوشم یلیخ...دمیخر سویسدرو همونجا از بخرم نشدون

 !ادیب تو

 ...دمیکش جلو امو رفته عق یروسر حرص با

 اریو
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 منو نظر باشه بارت نیآخر نمیا...یدیم پسش میریم فردا نیهم...عطا یوا_

 تا...گهید نیهم یبرا یگرفت زن اصدال !یپرسدینم خودم به مربو مسدائل تو

 شدلومم هی گهید حاال یگرفتیم میتصدم ییتنها و یکردیم فکر ییتنها روزید

 !هست کنارت
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 هام دندون شدن دهییسا یوقت دیشا و خنده ریز زد یپق آخرم جمله دنیشدن با

 گرفت و خودش یجلو دید هم یرو و

 وقت نیهم واسدده گذاشددتن و "کردم اشددتباه" یا کلمه دو ی جملده_

 شد؟ خوب...دیبد دستور شما یهرچ...ها

 !ذاشتمیم مگه اما...کنه خر منو هاش حرف با و ظاهرش با بود بلد خوب

 یدیم پسش فردا نیهم_

 اومدا خوشت دیشا...شینیبب یخواینم یول..توئه با حق اصال..چشم_

 به قهیسدل همسدر انتخاب تو یعال جناب مثل کنن هنر یلیخ مردا...رمینخ_

 ندارن ام قهیسل یکوررنگ از جدا مردا دونندیم همه وگرنه...بدن خرج

 و صددورتش خواسددتیم دلم منکه یبرا اش دهیکشدد صددورت و دیخندیم

 ببد

 ...شدیم تر جذاب و تر مزه با دوسم

 سیسدرو زیچ نیمهمتر االن...نبود ددددل بوددد و ماچ به کردم فکر وقت االن

 خان عطا و هیبق چشدم تو رفتیم شددیم خار دیبا که بود من یعروسد یطال

 !هام نقشه همه به بود زده گند

 اومد خوشدشدون خانومم لدای و عارف اصدال...قشدنگه خدا به جان سداغر_

 حاالم...دمیخریم تو اجازه بددون ددینبدا کده زدن رو تو حرف اوندا یمنته
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 ازم خودش ومدین شددتخو تو اگه گفت عارف چون ادینم شیپ یمشددکل

 !خانوم لدای به بده هیهد ازدواج سالگرد یبرا که خرهیم

 و شددکل دیشددا کردم فکر خودم با...؟؟ بود اومده خوشددشددون نقدریا پس

 ...نباشه بد لشیشما

 یکاف کرده اشددتباه دیفهم نکهیهم...گرفتم خودم به یجانب به حق ی افهیق

 ...بده پس گمیم به ومدین خوشم اگه فوقش...بود

 نم؟یبب من شیآورد االن_

 ...بده پس گمیم به ومدین خوشم اگه فوقش...بود

 نم؟یبب من شیآورد االن_
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 طال ی جعبه نیماش عق یصندل یرو از و نیماش پشت برد دسدتشو عیسدر

 ...بود یخوشگل ی جعبه...گذاشت پام یرو و برداشت رو

 ...کردم باز درشو صلوات و سالم با

 اگه...خانوم یسدتین تیمعذور و اجبار تو گمیم بازم...ارهیع چهار و سدتیب_

 که جون...میخریم گهید یکی میریم فردا نه ام اگه بردار نویهم یداشت دوست

 .یکن اخم و یبخور غصه بابتش ستین

 شددده خشددک جعبه یتو دار نینگ اما فیظر یطال سیسددرو به نگاهم

 من کده نبود یاون نیا...هداش نیگن مددل یحت...طرحش ظرافدت...بدود

 داشتم؟ دوسش

 ؟یدیخر چند_

 نداره شمارو قابل_

 اریو
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 و سامان دیخر روز من که بود یمدل همون هیشدب قایدق نیا...بود گرون ادمهی

 جون به داشددتم سدداعت هی تا خونه میاومد که روزم همون... دمید نرگس

 بود گرون چون سددهراب یول...بخره برام و اون و بره که زدمیم غر سددهراب

 ...دینخر واسم

 ؟یدیخر ونیلیم ده نویا تو...عطا؟؟_

 تر پهن لبخندش و شد بشاش اش چهره

 انگشتر برم خواسدتمیم که یروز صدبح...زدم چونه !پنجاه و هشدتصدد و نه_

 لیفام که یطالفروشدد همون میرفت..اومد همراهم سددهرابم رمیبگ و نشددونت

 چشددمم بده طالئده سیسددرو نیا مدن دمیبدود کده اوندجدا...ندهخدودتدو

 ترم ارزون شهیم و گرونه گفتیم سدهراب یول بخرم برات خواسدتمیم...اومد

 سدهراب نیماشد تو بعدم..دمیخر و اومد خوشدم من که خالصده...کرد دایپ

 هامون هقیسددل چقدر ینیبیم...یبود کرده نشددون نویا قبل از تو که گفت بهم

 که؟؟ینزد بهم

 گوشواره و طالم ریزنج به گهید بار هی و گذاشتم ام گونه یرو هامو دست کف
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 کردم نگاه اش

 !عاشقتم..عطا یوا_

 !کنم ماچش فرمون پشت گرفتم میتصم که نقدریا...دیخند و دیخند

 !جونت نوش !ات زهیجا نمیا_

 و گرفتیم ازم اهنگ دویخندیمحوم که بود اون حاال...دیسف من و شدد سدرخ

 افتادم قهقهه به هاش خنده بلند یصدا یتالف به که بودم من نیا
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 نیا و عطا یریغافلگ به اما...کوتاه یلیخ...دمیددوس بدد و اش مردونه صورت

 دیارز یم شدنش ساکت

 انجام خوب یکارا قراره بعدم به نیا از...بودم یخوب پسددر شددهیهم من_

 !کردم دایپ زهیانگ زهیجا نیا با االن یعنی...بدم

 میخوشحال..من یها خنده از تر درنگ کمد اما...دیخند من مثل هم خودش

 من...شددینم نیا از بهتر اصدال..کنم پنهان زیسدورپرا نیا بابت تونسدتمینم و

 یچ گهید...بده پول همه نیا من یهدا طال یبرا عطدا کردمینم فکرشددم

 کهیت هی نیهم...کن گوش حرف و مهربون همسدر هی جز داخ از خواسدتمیم

 دوسددت طال منکه...بود یکاف لیفام یها وزه بده زدن یدهن تو یبرا طال

 نشون عروس تازه یدخترا و لیفام یزنا به تا باشم داشدته خوامیم فقط..ندارم

 ندکنینم فکر درصدم هی نداشدته پول داماد البد گنیم مینخر اگه...واال...بدم

 با االن...یبنداز طال یندار دوسدت که یگیم ینیحسد و راسدت یدار تو که

 ...زدم دشمنام قل به ریت هی من نکاریا

 !شکرت ایخدا

 هیبق و مامان به شددوق و ذوق تا هزار به طالمو سیسددرو خونه دمیرسدد یوقت

 اعط قهیسددل از یکل بابا حاج و مونس مدامان...دادم نشددون منزل یاهدال

 یهمون عطا که گفتم و زدم زنگ نرگسددم و سددامان به...اومد خوشددشددون

 و

 و کرد فیتعر عطا از یکل نرگس..خواستمیم و داشدتم دوسدت من که دهیخر

 ... بدونم قدرشو گفت
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 اریو
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 مثل و رمینگ سخت عطا به گفت بهم اتاقمو تو اومد سدهراب شد آخر یول

 و گهید یها دیخر واسدده اش پاچه تو کردم و پولشدده که یگرون یطال نیا

 مرده چون معلومه..نداشتم قبول اصال هاشدو حرف.امیب کوتاه من خونه یحت

 خونه تو شدد تا صددبح قراره که منم نیا...رهیگیم و خودش نوع هم طرف

 و باشده من ی خواسدته و لیم طبع دیبا رمیگیم که هم یا خونه پس... باشدم

 !خوابهیم رهیگیم کوفته خسته و ادیم ش به ش که عطا نه

 نیا با یول بخره برام طالرو سیسدرو نیا عطا نداشدتم توقع اصدال که هرچند

 زهیجا واسدده یحت...کنهیم هیته برام بخوام یهرچ من که داد نشددون کارش

 !شده که اشم

 ....گرفتم دوش و حموم رفتم راحت الیخ با دهیرس داد امیپ بهم که عطا

 همه به..کردم فکر و گرفتم دددل بوددد پشدمالومو خرس عطا ادی به دبمش آخر

 ...یچ

 هرشدد که سددتین خرسددم نیا مثل..!موئه کم عطا خوبه نکهیا به یحت

 ...دهنم و دما تو رهیم موهاش

 که حرف اصددال...عطارو...رو خرسدده نیا نه...دارم دوسددش چقدر...یول

 مثل !بکنم ته از موهاشددو دونه دونه بخوامم اگه یحت...رمیگیم آروم زنهیم

 گهید کم هی اگه خدا به یول...دهیخر طالرو سیسددرو برام گفت که یوقت

 نمیبب طالرو نکدهیا بددون حتمدا یبگ تو یهرچ و کردم اشددتبداه گفدتیم

 ...بده پس طالرو ذاشتمینم و دمشیبخشیم
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 هی تا باشه سال صدد شداالیا که مونیزندگ عمر آخر تا که شددیم باعث نیهم

 .ببخشمش منم و کردم غلط بگه زود کنهیم یاشتباه

 منقرض کن گوش حرف یمردها نجوریا نسددل گهید که دونمیم خودم من

 یحت ای استفاده تینها دیبا دامنم تو گذاشته شویکی خدا که حاال یول...شدده

 !...نعمت کفر شهیم وگرنه....ببرم رو استفاده سوء
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 صددبح...شدددم داریب شددهیهم از زودتر و برد خوابم شددهیهم از رترید

 موهامو

 سدرم از دسدت سدهراب و مامان.خوردم یمفصدل ی صدبحونه و کردم شدونه

 یهرچ یزندگ اول که کنند یادآوری من به خواسددتندیم یه...داشددتندیبرنم

 ...گذرهیم راحتم یریبگ راحت

 راحتم یریبگ راحت یهرچ یزندگ اول که کنند یادآوری من به خواسددتندیم

 ...گذرهیم

 یبرا امون خونه انیم اش خانواده و عطا شددبم گفت بهم مونس مامان تازه

 امو ماهانه عادت خیتار مونس مامان که یوقت یوا...یعروسدد روز نییتع

 هی تصورشم که یاتفاق یخوش از کردم سکته هم خجالت از مردم هم دیپرسد

 قبل از کاش خوردم حسدرت ونیم نیا فقط...کردیم قیتزر هام رگ به یخون

 ام ماهانه یها عادت خیتار گفتمیم بهش و زنان دکتر رفتمیم ها حرف نیا

 .نشم عادت ماه هی تو ادیم شیپ گاها و ستین منظم اصال

 ...دنبالم اومد عطا ازدهی سالعت

 بایتقر کفش و فیک و یا ددورمهس یمانتو و کردم سددرم و میآب سددرخ شددال

 ... کردم شیآرا ام خورده هی یحت...دمیپوش و شالم همرنگ

 اریو
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 باز قیعم ق یعم شمین دمشیدیم اصدال...بود داشدته نگه باز برام و نیماشد در

 و تر خوشددگل روز به روز بود شددده محرم من به یوقت از آقامون...شدددیم

 نقل شددندیم رو و ریز ازدواج بعد مردها از یلیخ گنیم...شدددیم تر جذاب

 ..منه یعطا نیهم

 آقا سالم_

 !یشد خوشگل چه شما...خانوما خانوم سالم_

 ریز از که موهامو...!مونده سرم یباال به نگاهش ریمسد چرا زد حدس شددیم

 فرستادم داخل بود اومده رونیب شال

 ؟یخورد صبحونه...نهیبیم قشنگ چشمات_
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 هی نیماش اومده نییپا شهیش از سرشو...بست برام درو و شددم نیماشد سدوار

 آورد داخل کم

 ؟یچ تو...زمیعز آره_

 ...کردم بسته و باز هامو پلک لبخند با

 و آدم وقت ها یامالک نیا از یبعضدد که واقعا...!خونه سددرا میرفت اول

 رفتیم من از قبل عطا که دادندیم نشددون بهمون ییها خونه هی...رنیگیم

 !میبر گفتیم و ستادیمیوا در یجلو

 تو...میکردیم دایپ رو ییجا هی امروز نیهم دیبا...شدددینم که ینطوریا یول

 نییپا اومده ای باال رفته متیق ای یشیم پا صبح یخوابیم شد که اوضداع نیا

 باهاش من و زد عطا و حرف نیا البته...کنهیم بخت بد و آدم کردن تعلل

 ...بودم موافق
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 بهمون آمد و رفت قهیدق چهل و سدداعت دو بعد بود قرار که یا خونه نیآخر

 ی خونه از کم هی اش محله البته...بود یمتر شددصددت یا خونه بدن نشددون

 سددوار رو یتاکسدد هی حتما رفتنش یبرا دیبا و شدددیم تر دور نایا عطا خود

 ...میشدیم

 دیبا بابتش صدددیسدد یماه ونیلیم یسدد که یمتر شددصددت خونه

 پرداخت

 و بود سداخت سدال سده مهمتر همه از و بود یخوب ی خونه بایتقر میکردیم

 خونه داخل و داشدت یخوب ظاهر که خونه رونیب...دیرسددیم نظر به نو هنوز

 چون بود خونه ینور کم گرفت بهش عطا که یرادیا تنهدا...نطوریهم هم

 قدم سدده دیشددا و یورود در کنار بایتقر...گرفتیم نور خونهآشددپز از فقط

 مانند ال ییرایپذ آشددپزخونه یرو به رو و بود یمتر نه آشددپزخونه هی نورتریا

 عطا قول به...بود گرفته قرار ییرایپذ راست سدمت خوابم اتاق...داشدت قرار

 جا وتریکامپ زیم هی واسه فقط گهید توش ذاشدتمیم نفره دو دددت تخددد هی اگه

 ...داشت

 یول میریبگ بزرگتر خونه هی میبتون داشدتم توقع من و بود کم متراژش نکهیا با
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 نیا یبرا یحت...شدددم مونیپشدد دمید هارم خونه و دمید هارو متیق یوقت

 دایپ دیشددا تر اونور ای تر نوریا محله هی میبر بذار گفتم عطا بده ام خونده

 خونه نیهم دادم احتمال که زدیم حرف فروشدنده یآقا با یطور هی اما...میکن

 ...کنه اجاره رو

 ؟یداشت دوست تو .نهیبب رو خونه اونم امیم سهراب با فردا_

 اریو
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 عطا واسدده یپول گهید میبد خونه نیا واسدده ونیلیم یسدد میخواسددتیم اگه

 بوده؟ شتریب ونیلیم چهل از اندازش پس یعنی آخه...موندینم

 ؟؟...عطا_

 جانم؟_

 ادیب کش و برسه دهنم به دبم لد ی شده باز شین که بودم یاون از تر خسته

 !خونه واسه رفت که پولمون همه ما شه؟ینم دایپ تر ارزون خونه_

 شیرانندگ به شدتریب حواسدش...دیکشد گردنش پشدت به یدسدت و زد لبخند

 ...بود

 از تونمیم نمیبب زنمیم چونه باهاش مایب که فردا تازه...میدار پول بازم هنوز_

 بهتر منم یبرا ینطوریا...کنه اضددافه اجاره به و کنده کم تومن یسدد نیا

 ...است گهید یها پاش و ختیر از مهمتر یلیخ خونه زمیعز بعدم...شهیم

 تو لباس یوا بخره؟ شددمددون و ندهیآ من یبرا خواسددتینم یعنی یوااا

 ...شکف و فیک...مانتو...خونه

 مولود مامان...شددما یها لباس سددرا میبر بعد میبخور نهار میبر االنم_

 .یبخر کفشم و فیک و مانتو دیبا گفت

 ...رفتا نفسم استرس از آن هی !شکرت...ایخدا...شیآخ

 نشستن واسده جا فقط شدناسدمیم رو ییجا هی من م؟یبخور کباب میبر نهار_

 شلوغه هام وقت شتریب..دارم کم یلیخ

 ...دادم فشار دلم بود تو و فمیک ذوق با

 داره؟ اشکال چه...میخوریم پارک تو میریم خ_
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 گفت و کرد نگاهم خنده با

 .نخورده رو کهیکوچ بزرگه معده تا میبخور کباب میبر پس_

 کاش...بود صدورتش قشدنگ و آروم رخ مین به نگاهم و بود نشدسدته پهلو به

 مگه؟ داشت یاشکال چه...گرفتیم پول کم هی سهراب ای مبابا از عطا

 ؟یریبگ قرض پول ازش که یندار و یکس تو...عطا_

 زد لبخند

 چور خودش خدا...نباش پول فکر به اصال ؟یکنیم نگران و خودت چرا تو_

 پول یب که هنوز...بشده جور اون کن دعا...دادم وامم هی درخواسدت...کنهیم

 خانوم مینشد

 !ها داره ادیز پول اون...یریبگ قرض سهراب زا شهینم_

 گفت و کرد قفل فرمون یرو هاشو دست که میبود کیتراف پشت

 از یقول بده بعددش میریبگ قرض اون و نیا از میبخوا اگده یزنددگ اول_

 شتریب پونصدد یماه وام قسدط و اجاره پول با االنم نیهم...ادیم در دماغمون

 ...ذارهینم راحتم شینیسنگ رهیگیم که قرضم...مونهینم برامون

 زد مینیب به اش اشاره انگشت نوک با و برگردوند سرشو

 نباش نگران تو که گفتم_

 ...نگاهش برق به شد گرم دلم و زدم لبخند

 عطا با اما بود نشدسدتن واسده جا موازه خود تو نکهیا وجود با و میگرفت و نهار

 غذارو نیبهتر و نیتر خوشددمزه ددلچسد هیسددا هی یتو و پارک یتو میرفت

 برام...دهیم یا مزه چه بخوره غذا عشقش با آدم فهممیم تازه اصال...میخورد

 اریو
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 منم...شدددم غذا کم گفت بهم تازه نایا مامانم برعکس...گرفتیم ام لقمه

 بابت کرد فکر...شدددم الغر لویک چهار دهید منو که یروز اون از گفتم بهش

 منم.شدددم نطوریا دهیم خوردم به لویک لویک خودش که ییها جوش و حرص

 کم اشدتهام شددده باعث وقت چند نیا اسدترس کنه فکر بذار .نگفتم یچیه



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  213                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ! بشه

 از یونیکلکس منکه...میرفت دیسپ پاسداژ به لباس و شدلوار و مانتو دیخر یبرا

 اوردمیدرم رو همه پدر دنشیخر موقع !بودم دهینپوشدد که داشددتم ییها مانتو

 یتو زیتم ترو و نخورده دست شونییچنتا میسدتین یمهمون اهل ادیز چون اما

 !...خوردندیم خاک کمد

 با نشیآسدت سدر و ها دگمه که دمیخر یمشدک یمانتو دسدت هی نمیهم یبرا

 گوش خرهینم یمشدک که عروس گفت عطا هرچقدرم و بود شدده کار ییطال

 مناسدد ام یلیخ داشددت که یادیز یکیدشد از جدا مانتوش چون ندادم

 ام یروسر یبرا...دمیخر ییطال یمشدک کفش و یمشدک نیج شدلوار...بود

 واقعا اما دراومد یکی مانتوم با متشیق که کرد انتخاب رو یا دونه هی عطا

 ...بود قشنگ داشت که ییطال یمشک یها طرح

 بار هی یحت...کنه اهمنگ ومدین عطا کردمیم پرو هارو لباس که یمدت تمام تو

 هی...نهیبب دفعه هی تا بپوشددم رو همه براش خونه میرفت گفت اما زدم صددداش

 !گفتیم راست لدای نکهیا مثل اما شدم دلخور خورده

 !گفتیم راست لدای نکهیا مثل اما
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 حسدداب خودم پولش نکهیا ذوق از و دمیخر خودم لباس هی هم عطا یبرا

 از و لباس متیق که دمید اما نشددد متوجه خودش...نبودم بند پاهام رو مکرد

 اما...خرهیم خودش یبرا ادیم گهید روز هی که گفت بعدم و دیپرسد فروشدنده

 به و موازه تو برگشددتم عیسددر من یفروشدد یروسددر تو بود رفته یوقت

 کمک

 .دمیخر شبرا رو ینخ کامال و روشن یآب رهنیپ فروشنده جمع حواس

 دادنیم سفارش و زدنیم زنگ بهمون نوبت به کدوم هر مونس و مولود مامان

 ....میبش مونیپش بعدا که مینکن یدیخر یهول هول که

 یحت...کنم انتخاب خودم قهیسدل به گذاشدت عطا که هم یا خونه تو لباس

 !یگردن پشت ای بپوشم من داره دوست ده دکلتد تاپ بگه بود سخت براش

 کیتون تا دو هم عطا و کوتاه نیآسدت بلوز هی و دمیخر تاپ تا سده خودم یبرا
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 امون خونده دادیم عدارف کده ییوقتدا خودش قول بده تدا برداشدددت بدرام

 ...بخوره هام لباس به تا برداشتم رنگ دو هم یا خونه تو شلوار...بپوشم

 !! ش لباس درو دیز داس لبد موندیم فقط

 م؟یداد انجام و هامون دیخر همه نظرت به...عطا_

 دنیخر شددوق من از شددتریب یکردیم ولش...بود ها موازه نیتریو به نگاهش

 نقدریا مردم...دیخریم برام رو دیپسدندیم خودش که رو یلباسد هر و داشدت

 نیا فقط...میکن مراعات یزندگ اول گفتیم خودش خوبه حداال ولخرج؟

 !رفته در بد من اسم وسط

 میبر یخوایم لباس بازم اگده...گده؟ید موندده فقط شددمددون دهنیآ االن_

 یدینپسند خودت فمیک...میبخر

 اریو

171 

 کردم نگاهش حرص با

 ...فقط...دارم نو خودم فیک_

 قشدنگ و کیشد یلیخ خواب یها لباس که یا موازه نیتریو به افتاد نگاهم

 ...داشت

 !خرمیم مونس مامان با امیم بعدا..کن ولش_

 گفت و واستاد سرجاش گفتم نویا تا

 یپا که خداها بنده اون...میبد انجام و هامون دیخر همه بذار...گهید نه_

 !ندارن رفتن راه

 ...بگم که کردیم یکار هی یلعنت

 !اومد ادمونی دیشا میکن نگاه هارو موازه بازم میبر حاال_

 کار به موزش موازه اون نیتریو یجلو از شددن رد موقع که بود نیا به دمیام

 .دهینخر و جنس قلم هی نیا برام که ادیب ادشی و فتهیب

 بودم بلد دعا یهرچ..میشدددیم کینزد نظر مورد ی موازه به میداشددت کم کم

 امیب تونستمینم که مونسم مامان با آخه...عطا صدورت تو کردم فوت و خوندم

 و خنده ریز زد ییهوی که موازه به میبرسدد بود مونده قدم هی...جاها نجوریا
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 گردنم دور انداخت دستشو

 ینم ای افتده یم رید یلیخ دای من یدوهزار بمونده دادتی شددهیهم نیبب_

 خانوم؟ بود خواب لباس منظورت...افته

 اشاره انگشت ناخن و کردم نگاهش خنده با...برداشت گردنم دور از دسدتشو

 کردم نییپا باالو سرمو و گرفتم دندونم یال امو
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 !...اوهوم_

 ..شد سرخ یکم خجالت از باز دمیشا ای خنده از صورتش

 داخل امیب ذارنینم که منو...کن انتخاب خودت برو ریبگ و کارتم خ_

 گرفتم دستش از و کارت

 و نمیج شددلوار یومدین یخشددک نقدریا تو...یدیم نظر داخلم یایم نکه_

 بده سشان خدا...شششیه !ینیبب تنم یتو

 ...دمید نیتریو پشت از اشو خنده اما شدم موازه وارد عیسر و گفتم

 بودم دهیکشد یسدرک نرگس دیخر واسده ها موازه مدل نیا به هم قبال نکهیا با

 نارویا عطا یجلو من نکهیا تصددور.دمیکشددیم خجالت باز ام ییتنها یول

 ...لذت تا دادیم بهم ه*ا*ن*گ حس بپوشم

 خوامیم لباس هی و کنم ازدواج قراره گفتم بهش...بود راحت یادیز فروشدنده

 کدوم اندامم به باتوجه گفت و آورد برام مدل چهار سه نباشده باز ام یلیخ که

 ام پارچه متر مین لباسه کردمیم احساس بازم نکهیا با...شهیم قشدنگ تنم به ها

 دیسف یکی اون و داشت قرمز رنگ یکی که شدو دوتا و نبود یا چاره اما نبرده

 از ساعت مین بعد و دمیخر تا دو دددرم دددیز ددداس لبددد...کردم انتخاب

 موازه

 گششتمیم عطا دنبال داشتم و بود دستم یتو دیخر یمشمبا...اومدم رونیب

 ساغر؟_

 کوچولو پاکت هی دستش و بود نشدسدته ها پله رو...صدداش سدمت برگشدتم

 بود خشک ی وهیم

 ؟یشد خسته_
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 اریو
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 ...گرفتم دندون به منم و گرفت دهنم کینزد رو هلو خشک وهیم

 ...یشد سرخ یول تو...نه_

 !دمیخر خوشگل لباس تا دو عوضش یول..بود گرم یلیخ اونجا آره_

 بود داده هیتک وارید به سرشو سمت هی که یحال در و کردیم نگاه هام چشدم به

 دیخند

 ؟یدیخر یمشک اونم البد_

 گرفتم ینفس و نشستم کنارش

 پوشمیم واست خونه میبر..دیسف و دمیخر قرمز...رمینخ_

 گرفت سمتم رو وهیم پاکت و شد تر بلند اش خنده یصدا

 نه؟ مگه...و امروز بگذرونه ریبخ خدا_

 دسددتم با اشددو گهید قسددمت و گذاشددتم دندونش یال رو یویک از کهیت هی

 ...کندم

 عطا؟ یترسیم من از_

 گفت و درآورد ادامو...بود کرده ناکوحشت و صدام تن

 نهیآ میبرا دهینکشدد کیبار یجاها به بحث تا پاشددو...ترسددمیم خودم از_

 همونجا از سامانم نکهیا مثل کرده اس آدرس هی برام سهراب...مینیبب شمدون

 ...دهیخر

 !....عطاها از گرفتیم کار گزارش سهراب نیا

176  

 نهیآ میبرا دهینکشدد کیبار یجاها به بحث تا پاشددو...دمترسدیم خودم از_

 همونجا از سامانم نکهیا مثل کرده اس آدرس هی برام سهراب...مینیبب شمدون

 ...دهیخر

 !....عطاها از گرفتیم کار گزارش سهراب نیا

 زود بایتقر و بود خلوت یلیخ میرفت شددمدون نهیآ دیخر یبرا که یا محله

 و میکرد دایپ نظر توافق بود نیتریو پشت که مدل هی یرو جفتمون...میدیرس
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 هفته آخر برامون تا داد سددفارش عطا مناسددبه متشددمیق دمید یوقت

 بفرسددته

 ...خونه

 یصوت ستمیس و ونیزیتلو و مبل و دددت تخددد...بود مونده ام گهید یها دیخر

 رو خونه نکهیهم..بود یکاف روز هی واسدده یول...گهید عالمه هی لوسددترو و

 ...بود کار نیبزرگتر میبود دهیپسند جفتمون و میبود کرده انتخاب

 م؟یبرگرد باهم شبم واسه که ما ی خونه میبر_

 نیا به...برسدم خودم به شد یبرا خواسدتمیم یول...بود مین و پنج سداعت

 ظاهر مادرشدوهر یجلو شددینم که حال یب یها چشدم و شدده لبو صدورت

 ...شد

 عوض هامو لباس بعد...حموم برم..داغونه یلیخ ام افهیق و ختیر االن..نه_

 ...کنم

 .بپوش نارمیا از یکی...یدار همرات لباس االن که تو..برو ما ی خونه خ_

 !بعدهاست واسه نایا..نه یوا_

 کرد نگاه بهم و دیخند

 اریو
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 .میخریم میریم دوباره..نداره اشکال که شلوار و رهنیپ دست هی حاال_

 حموم هی واسه زشته بشده؟ یچ کاره هی حموم برم تو مامان یجلو...امینم نه_

 !خودمون خونه ببر منو...اتون خونه امیب

 هیاثاث و اسدباب تا خانوم لدای و عارف شیپ رفته...سدتین خونه مولود مامان_

 همونجا از دفعه هی..خونه برگرده کنمینم فکر...کنه جور و جمع هارو اون

 شما ی خونه انیم

 دهیکش سدرم یتو دشد که یشدوم یها نقشده ی اجرا یبرا و خنده ریز زدم

 !!فرستادم ماچ هی خودم یبرا بودم

 ؟یکرد دایپ یخال خونه پس_

 خنده به هم خودش دید منوم ی خنده یوقت اما کرد گرد یآن هاشددو چشددم
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 افتاد

 اون مخصوصا !یبپوش و دمیخر واسدت که ییها لباس شدد قرار...گهید آره_

 !رو دهیسف و قرمزه

 اوردمین کم اما...زنهیم حرفشو فقط و ستین عمل مرد عطا بودم مطمئن منکه

 زدم بازوش به مهین و نصفه مشت هی خنده با...دادم ادامه و

 !یخواست خودت پس باشه_

 .رمیم تنها خودم کنمیم ادهیپ اتون خونه دم رو تو...شدم مونیپش اصالا من_

 ...امیب خوامیم..مرینخ_

 ...برمتینم_

 امیم_

178  

 شهینم_

 امیم_

 نه_

 ...آره_

 ام یوقت...گذاشددتم سددرش به سددر و زدم حرف باهاش خونه در یجلو تا

 دمیفهمینم من که یموضدوع ی درباره و زد زنگ بهش عارف خونه میدیرسد

 ...زدیم حرف باهاش کله هی داشت

 اتاقش درحموم پشت و برداشدتم و بودم دهیخر که یوارشدل و تاپ دسدت هی

 بهش اشاره و مایا با که زدیم حرف تلفنش با داشدت همچنان عطا...گذاشدتم

 .حموم رمیم دارم که فهموندم

 در پشدددت شددلوارمم و بلوز و کردم زونیآو اتداقش در پشدددت و مدانتوم

 ...دینکش لطو شتریب ام قهیدق پنج گرفتم که یدوش...گذاشتم

 در پشدت برام دمید بده حوله هی بهم بگم عطا به تا کردم باز و حموم در یوقت

 .گذاشته

 .کردم خشدک رو بدنم و اومدم رونیب راحت الیخ با بود بسدته اتاق در چون

 که بردارم و کوتاهم نیآست لباس تا شددم دال رمیز یها لباس دنیپوشد از بعد
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 شلوار یرو بودم دهیخر که یقرمز ی ددده کلتدددد تاپ یریغافلگ نیع در دمید

 اون و من جز یکس یول...باشه کرده نکارویا عطا شدینم باورم...بود میمشدک

 ...نبود خونه تو که

 اریو
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 مشددمبا یتو از رو لباس که یا صددحنه ذهنم یتو و کردم فکر خورده هی

 رو زرده لبداس من کده بودم مطمئن.کردم مرور خودم بدا رو بودم درآورده

 از که نشه سرخ من واسه و باشده راحت هم عطا نکهیا الیخ به بودم برداشدته

 داشددت نداشددت؟ زهیجا عطا کار نیا یول...بکشددم خجالت رفتارم و خودم

 ...گهید

 تخد یرو که یکیکوچ ی حوله با و دمیپوشد هامو لباس یخاضد جانیه هی با

 دو و موهام اما بود نمدار باز هرچند...دمکر خشددک و موهام بود دددددتش

 دیچکیم آب موهام نییپا از...بافتم و موهام طرف دو هر از و کردم قسددمت

... 

 و بازوم و دسدت ی نقطه به نقطه دقت با و اومد سدراغم وسدواس اون دوباره

 نداشتم دوست.نباشه هام دسدت به موهم دونه هی نکرده ییخدا که کردم نگاه

 تنها .دمیم انجام و خودم به مربو یکارها یسددرسدر که ام یدختر کنه فکر

 ام اشاره انگشدت سدوم بند یرو که دونه هی همن بود اعصدابم یرو که ییمو

 ...بکنمش تونستمینم ناخن و دندون با و بود کرده خوش جا

 کردم خشک و صورتم دسدتمال با کشیکوچ ی نهیآ یجلو و شددم الشیخیب

 به هام انگشددت کمک به روین تمام با و دادم مدل پرم بایتقر یابروها به و

 .کردم تشونیهدا باال سمت

 یتو آراش لوازم نداشددتن وندیم ادمی شددهیهم یبرا دیبا که یا گهید ی نکته

 دنید با و گرفتم زیر شددگونین تا دو هام گونه به دادن رنگ یبرا...بود فمیک

 ...شد بلند ام ناله یاصد پوستم یدیسف یرو هام ناخن یجا

181  

 فقط لباس نیا با اما بود انداخته جا پوستم یرو درم دیز دداس لبدد ینامرئ بند

 . کنم استفاده تونستمیم و همون



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  220                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 یتو انداختم و گذاشددتم یخال مشددمبا هی یتو و بود تنم مانتو ریز که یتاپ

 .بشه خشک تا انداختم دتش تخد آهن یرو ام حوله.فمیک

 !!شدم مونیپش آن هی ستادمیا ها پله یباال و کردم باز و اتاق در تا

 دسدت و سدر نیا و قرمز لباس نیا با...کنمیم یرو ادهیز دارم کردم احسداس

 ... خ... من تپل و دیسف

 نیا خودش بعدم...سدتین که نامحرم..گهید یزنشد...سداغر تو به لعنت یا

 رو بلندده دکیتون اون داشددت یمشددکل...رد پشددت گدذاشددتده و تداپ

 از که توئه ی فهیوظ نیا معذبه شددوهرت ینیبیم که تو بعدم...ذاشددتیم

 !!...یساغر تو ؟ یا عرضه یب لدای مثل تو مگه...یاریب درش یمعذب

 سامان و شدد عروس تیمحرم دوران تو عقد از قبل که یکمتر نرگس از یعنی

 کرد؟ خودش پابند و

 چیه یب و ییهوی ادینم خوشم اصدال من دارم؟ کاریچ هیقضد اون به من یواا

 جشددن...حرفاسددت نیا از شددتریب من ارزش...بگذرم میدختر از مقدمه

 خرج یچ یبرا پس که بدم وا قبلش قراره اگه...نیهم واسده رمیگیم یعروسد

 تو میدیم شام هی بعدشم میریم مشدهد هی...بدبخت نیا گردن بندازم یعروسد

 با..رمیبگ یعروس خوامیم نیهم واسده من اصدال...رفت شدد تموم رسدتوران

 مینفهم میشد دا هوی یالک مگه...خوامیم نما رو من بعدم...برق و زرق یکل

 ...بره شه تموم

 اریو
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 ؟یموند کجا خانوم ساغر_

 هام گونه یسددرد به گرماش تا گذاشددتم هام گونه یرو و هام دسددت کف

 ...هبرس

 ...اومدم_

 رو من به پشدت عطا...گرفت ام خنده زود یلیخ اما گفتم اهلل بسدم ل ریز

 دیسف خط هی کنارش که یمشدک اسدپرت شدلوار با...بود سدتادهیا ونیتلوز به

 ...دیسف کوتاه نیآست رهنیپ با و و داشت
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 !حموم از اومد در گل_

 کامال شین با دددر کمددد به دست... سدمتم برگشدت دسدت به کنترل عطا

 باز

 یکوتاه همون به یول...کرد نگاهم کوتداه و گدذرا یلیخ...کردم نگداهش

 گرفت شیآت وجودم تمام کردم احساس لحظه هی واسه نگاهش

 ...زمیعز باشه تیعاف_

 و دیکش موهام نییپا به و دستش و سمتم اومد که یوقت شد بسدته یکم شدمین

 کرد اصابت ام شونه به دستش پوست همزمان

 زیم رو بودم گذاشته برات...یکردیم خشک سشوار با موهاتو_

 و قد خورده هی و بگذره من یمعمول و ساده چال و چشدم ریخ از خواسدتینم

 کنه؟ نگاه امو قواره

 بشم خنک شهیم باعث موها نیا هست گرمم...خوبه نه_

 هاشددو ددمچش مردمک دوباره بره تر نییپا نگاهش نکهیا از قبل و زد لبخند

 کرد زوم برسر خاک منه سر فرق یرو

181  

 باش راحت..زمیبر ییچا برات برم_

 گفتم حرص با بایتقر و شد دور ازم

 ..راحتم من_

 یدیناام واسدده هنوز اما...زدم لگد بدم بخت به من و آشددپزخونه یتو رفت

 بدددد هی من هب شددما...خان عطا سددتمین آوردن کم زن من...بود زود

 ددددوسدده

 !بدهکار...یبدهکار

 .گذاشتم توش وانیل دوتا و برداشتم و ینیس...آشپزخونه تو رفتم سرش پشت

 یرو و ینیس و گرفتم قرار کنارش که بود ستادهیا نتیکاب یرو سدماور یجلو

 .گذاشتم روش به رو و نتیکاب

 نکنه درد دستت_

 زمونه و دوره گهیم که مونس مانما داره حق...بودم کنجکداوتر اون از من
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 سر هی عمرا اومد یم و رفتیم و گشتیم من سر تو که ییفکرا...شدده عوض

 !بود عطا ذهن تو سوزنش

 زیم یها یصددندل از یکی یرو پشددت نشددسددتم کده خدتیریم ییچدا

 بداال !داشددتم من ندداشدددت اون یهرچ...بودا الغر عطدا...یندهدارخدور

 !سرم بر خاک...در کمد...پا...زوبا...نییپا

 شکالت؟ ای یخوریم ینیریش با...ییچا از نمیا_

 ...بود خرما زیم یرو

 ...نیهم با_

 اریو
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 و برداشت رو خرما ظرف در و گذاشت جلوم و یچا وانیل... نشدسدت کنارم

 کرد بلند و ظرف

 اما ودنب من به نگاهش..زدم زل هاش چشدم به که بود دراز سدمتم به دسدتش

 ...دیرس هام چشم به هاش مردمک دید و تعللم یوقت

 بهش خودش مثل درسددت رو وقت چند نیا احسدداس تموم بود وقتش حاال

 نهیبیم منو اون چرا پس شددمیم آروم نگاهش با من نکهیا نه مگه..بدم انتقال

 فرار؟ و کنهیم هول

 !خرما...ساغر_

 !خرم که منم نیا...رینخ

 !خرم که منم نیا...رینخ

 و بود برداشته شدوییچا وانیل...کردم دهنم یتو درسدته و برداشدتم دونه هی

 مزه

 یول....نکنم نگداهش کردمیم یسددع کده بودم من نیا حداال..کردیم مزه

 یوا...هسدت بهم حواسدش و کنهیم نگاهم داره که گفتیم بهم احسداسدم

 تهوع حالت خودم ختیر از و نهیآ یجلو رمیم که ییوقتا مثل کنده خددا

 اون از قلم دو وگرنه..خانوم سداغر گهید یسدتین زن...باشدم نشدده بد رمیگیم

 دیپ وسط جوش االن تا فتیک تو یذاشتیم و صورتت کرم با و شداتیآرا لوازم
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 ...نزنه ذوقش تو تیدشون

 !ینمک با یلیخ تو_

181  

 قورت درسدته اشدم هسدته ماخر خود یجا به که گفت اشدو جمله یجور هی

 جمله شوک از و رفتیم نییپا که یریمس و هسته شدوک از لحظه چند...دادم

 ...موندم مبهوت و مات بود شده اعالم یمرموز خنده با که عطا خبر ی

 ..رفت دادم پر و سرم باال ابر که خوردیم شوییچا خنده با

 !یآورد زبون به زیآم محبت ی جمله هی عج چه_

 زده زل یچشدم چهار حاال...داد قرار زیم یرو هاشدو دسدت آرنج و دیخند

 و رادیا هی دنبال داره نکنه...کنه نگام ینجوریا نداشددتم دوسددت..بهم بود

 گرده؟یم صورتم تو اشکال

 !داستیپ دلت یها دونه که تو برعکس...ستمین ییگرا برون آدم من_

 ...گه؟یم یچ

 .ارهیب زبون به شودل حرف دیبا آدم یهست یطور هر_

 ارم؟یب چشمام به و حرفم شهینم_

 یموها نیا و بندازم دست خواستیم دلم کردیم نگام خنده با ینطوریا یوقت

 ...زمیبر بهم اشو کرده شونه و حالت خوش

 و روم اون کم کم یول بتازون فعال..یزیعز جوره همه متاسددفانه شددما_

 !دمیم نشونت

 عطا...خوردم موییچا نصفه...برداشدت هاش گاهن از دسدت و دیخند تر بلند

 که یا خونه ای...ادمیز یها دیخر یبرا دیشددا دونمینم..بود فکر تو شددتریب

 ...کردم انتخاب

 ؟...ساغر_

 اریو
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 متفاوت من با کامال دستش پوست رنگ...بود گذاشدته بازوم یرو و دسدتش

 کرد شتریب بازوم به هاشو انگشت نوک فشار...بود
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 ؟ییکجا ساغر_

 ... گرفتم دستش از و نگاهم

 !هان؟_

 دستش یجا هنوز یول...برداشت بازوم یرو از و دست متاسدفانه و زد لبخند

 !سوختیم

 نمایبب تنت تو بود قرار...بپوش و میدیخر که ییها لباس پاشو_

 دلش نکهیا یبرا فقط...دادیم ام یدسددتور چده حداال کردیم نگدام یلیخ

 گوش حرفش به خدا یرضدا یبرا فقط رمیگیم شداهد خدارو یعنی...نشدکنه

 ...دادم

 مدل نیا با و بسدتم دیجد مدل و میروسدر...دمیپوشد و شدلوارم و مانتو اول

 و سددالم با و کردم پام کفشددم...ختمیر رونیب و موهام از خورده هی بسددتن

 ...اومدم نییپا هاشون پله از صلوات

 خوشگله؟_

 !ایخواست تو گمیم یدیخرد رهیت چرا که بگه مامانم اگه ساغر یلو.. ی عال_

 بگم مامانم به خواسدتمیم من من؟ جون به یبنداز رو همه یخوایم یعنی_

 !!یکرد انتخاب نویا بپوشه روشن رنگ مانتو زنت ادینم خوشت تو

 اومد سمتم به در کمد به دست و شد گرد یآن هاش چشم

186  

 منکه وگرنه...یبود کرده انتخاب خودت تو... ی د بدجنسدد تینها نیا ساغر_

 نزدم یحرف

 ...کردم باز کردیم خفه داشت که و میروسر ی گره

 !یریگیم گردن و یدیم خرج به یمردونگ تو...زمیعز_

 کرد اعتراض بازم رفتمیم باال که ها پله از

 امیبرنم مولود مامان س پ از من..یکرد انتخاب خودت گمیم عطا جون به_

 ساغر

 رونیب آوردم واسش و زبونم متر مین و واستادم ها پله وسط..ترسو بچه

 یراض بدبختو منه که یزنیم ییحرفا و یدار زبون متر هی من واسده بگو پس_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  225                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 !یزیبر زبون یبلد خوب که تو...یکن

 لحن با و گذاشددت ها پله نیاول رو پاشددو... گرفته اش خنده بود معلوم

 گفت یدلخور

 !زم؟یریم زبون من_

 آوردم رونیب مهین و نصفه و زبونم بازم

 ...خودت آره_

 اومد باال گهید یها پله هی و زد اش دنه دیس به اشو اشاره انگشت

 من؟_

 انتقام خوادیم که بود شده یآدم هیشب شده مظلوم کنم احساس نکهیا از شتریب

 ...کرده زیت دندون اش طعمه دنبال و رهیبگ

 نمیبب واستا..باال؟ یایم یچ یبرا_

 اریو
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 بود ستادهیا من یقبل یجا درست اون و ها پله یباال دمییدو

 ؟یترسیم یچ یبرا_

 و زبونم پنبه با داشت...کردیم پاچه دسدت منو شدتریب لبش کنج ی خنده اون

 ...کردیم کوتاه

 اونارو...مونده ام گهید یلباسددا که بود نیا منظورم ترسددم؟یم من گفته یک_

 !دمینپوش که

 از کردمیم یسع که یمن به هاش چشم یباال از و کرد دددل بوددد هاشو دست

 زد زل کنم فرار نگاهش

 باشه_

 عیسددر و تند نییپا رفتیم ها پله از داشدت که یحال در و کرد بهم پشدتشدو

 گفتم

 ...یکرد خر منو حرفات نیهم با اصال...یزیریم زبون ام یلیخ تو_

 غیج هی کرد یط رو پله تا سده همون و سدمتم برگشدت که یا حظهل درسدت

 یموقع همون مثل و خنده ریز زدینم اگه... اتاق یتو دمیپر و دمیکشد یطوالن



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  226                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 در سددمت نیا من یجا به اونم االن حتما اومد یم سددتم اومد ها پله تو که

 !بود

 عطا کردم یشوخ ساغر جون به_

 کردمیم تالش طرف هی از و دیرسدیم گوشدم به اش خنده ی قهقهه طرف هی از

 ...دارم نگه بسته درو بتونم و ارمین کم زورش یجلو تا

 ...یکرد شروع خودت ساغر_
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 الغر آدم نیا کردمینم فکرشددو اصددال...شدددیم دهیکشدد نیزم رو پاهام کف

 نصددفه نکهیهم یول...نمک باز مهین تا درو بتونه و باشدده شددتریب من از زورش

 ...رفتم اتاق گهید سمت به و دمیکش گهید بنفش غیج هی داخل آورد تنشو

 ...دادیم تکون سر خنده با همچنان و زدیم نفس نفس

 گفتم خنده و ترس با

 !ترم یقو تو از کردم فکر..ها ادهیز زورت_

 دهخن رفتارم یکجا دونمینم...دیکش لباسش به یدست و نشست ددت تخدد رو

 شدینم پاک لبش یرو از لبخند که واسش بود دار

 !داد مزه یول...گذشته ها یباز دنبال نیا من سن از_

 مانتوم یها دگمه...شدم مونیپشد که کنم دراز براش و زبونم دوباره خواسدتم

 قالب سرش ریز هاشو دست و دیکش دراز دددتش تخددد یرو که کردمیم باز و

 ...کرد

 اد؟ینم ابتخو تو...شدما خسته_

 یب به و خودم بود بهتر ؟؟...عطا بخوابم؟ کنارش برم خواسددتیم یعنی یوا

 داشتیم برش هوا وگرنه بزنم یالیخ

 بخواب یا خسته تو...ادیز نه_

 ...گذاشتم روش و میروسر... کردم تا و مانتوم

 م؟ینیبب ونیزیتلو میبر پس نه_

 !لوحت تو تف ساغر یا

 ...که یندار شانس
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 اریو
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 ...نیهم شهیم اش جهینت خدا دست بسپار و یچ همه گنیم

 عطا حتما داشدتمینم نگه دهنم یجلو و دسدتم اگه که که دمیکشد یا ازهیخم

 ...دادیم طالقم بردیم یغروب نیهم

 ی خونه میبر میش حاضر بعد میبخواب ساعت مین ایب...ادیم خوابت که توام_

 چطوره؟..شما

 عادت شددده لیذل اما..کنه اصددرار دترشدیب تا کردم مکث خورده هی

 با داشددت

 !بنشونه یکرس به حرفشو هاش چشم

 باشه_

 ...نجایهم توام خوابمیم دت تخد نییپا من پس_

 به بودم زده صدابون دلمو...خورهینم ها حرف نیا به شیخون گروه عطا گمیم

 اتاق از و برداشتم نیزم یرو از و میراحت شلوار...!ساده یدددوشد اغددد هم هی

 ...برگشتم و کردم عوض و لباسم در پشت...رونیب رفتم

 و دت تخدد رو گذاشتم و زانوم...بود گذاشته نیزم یرو بالش هی خودش یبرا

 ...بالش به دمیکوب و سرم تا رفتم پا و دست چهار

 ...شیآخ_

 که یطور هی !کرد دددسدتم مددد عطرش یبو یول بزنم غر سدرش خواسدتمیم

 ...رمیبگ دل بود و سرم ریز بالش و بمونم ساکت دمدا حیترج

 ؟یدیخواب_

 .برهینم خوابم شده عوض جام...رینخ_

111  

 هوشیب و اوردمیم دووم قهیدق پنج حداقل زدینم صددام عطا اگه عمال نکهیا با

 ...گفتم نویا کنم یخال یطور هی و حرصم نکهیا واسه اما شدمیم

 سرشو ریز کنه قالب هاشو دست داشت عادت...کردم ازب زور به چشممو هی

 بخوابه؟ باز طاق
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 اومد؟ یم خواب که تو_

 ... گرفت دستمو...بود زونیآو دت تخد از دستم و بودم شده زیخ مین

 ...میدیخواب جفتمون دیشا...بخواب خودم شیپ نییپا ایب_

 !باال ایب تو یناراحت_

 اگه و دیکشد دسدتمو...ام یخال تو طبل مثل من...شدترهیب من از زورش گمیم

 نیزم رو موکت با که روش افتادم یم یطور هی ذاشددتمینم نیزم یرو پامو

 شدیم یکی

 و یددددت تخدددد یرو خودشدم یبرا و من سدر ریز گذاشدت و خودش بالش

 ...برداشت

 !شد حاال_

 نگاهش تیعصدبان خورده هی با اما بود پا به حنابندون مراسدم دلم تو نکهیا با

 ...کردم

 یشد راحت االن_

 کرد نییپا و باال سرشو

 ...آره_

 اریو
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 پهلو به اون...انداخت جفتمون یرو نازکشددو لحاف عطا و دمیخواب باز طاق

 گذاشت سرش ریز دستشو هی و بود دهیکش دراز

 مثال و دمیکش هم یرو یالک یلیخ و هام ل....چرخوندم سمتش به سدرمو

 زدم لبخند

 کف دهیخواب نداره منو سددر ینیسددنگ تحمل که بالشددتم !عطا سددفته نیزم_

 هی شددهیهم یعنی...باشدده باالتر نیزم یرو از پام دارم عادت من تازه...نیزم

 !...بدون یدونینم...پام ریز ذارمیم گهید بالش

 بذاره خوادیم کردم فکر..آورد بالش هی سددرمون باال کمد یتو از و شددد بلند

 کرد دراز دستشو و دیکش دراز کنار بعدم...پام ریز گذاشت اما سرم ریز

 خوب دختر کن بلند سرتو_
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 بازوش یرو گذاشت و بالش...کرد دراز دستشو و کردم بلند و سرم

 نشد؟ بهتر_

 ...کردم نگاهش و بالش یرو گذاشتم سرمو

 !نه_

 از دیشدا عشارتفا نکهیا با...بازوش رو گذاشدتم و سدرم و برداشدتم و بالش

 ...اما بود کمترم بالش

 !...برهیم خوابم االن_

 دیدددوس بددد و میدددشون دددیپ که یزمان اما...کنم باز هامو چشم خواستمینم

 . گرفتند فاصله ازهم هام پلک ناخودآگاه

 ...یبخواب خوب_

111  

 یبرا من و گذاشدت بازوم یرو دسدتشدو...روش بودن زده قفل انگار و دهنم

 یگرما از من و نبود تنم لباس نیا کاش که فرسدتادم لعنت خودم به بار نیاول

 .افتادم ینم ولز جلز به نطوریا هاش دست

 دددنه دددیس به سرم یوقت..شدم دهیکش سمتش به من و دیکش آروم دستمو

 اش

 صدد من و سدهیوا زمان داشدتم دوسدت که یجور هی...دیلرز دلم ته داد هیتک

 ددل بودد نطوریا منو گهید سال صد تا عطا و بمونم حال نیهم یتو گهید سال

 ... کنه

 بدنم نقطه نقطه به هام شددونه پشددت از نباریا هاش دسددت یگرما

 تیسددرا

 ...کرد

 بمونم حال نیهم تو گهید عیر هی کردمیم احسداس اما بود خوب یلیخ حالم

 ...شهیم متوجه کامال اعط یلباس نیهمچ وجود با و شمیم عرق سیخ

 گرفتمیم گاز تو از و لپم یه یول گرفتیم ام خنده و دمیشنیم و قلبش یصدا

 باز چشدممو هی یال...بره نیب از خوشدمون حال نیا و خنده ریز بزنم مبادا که

 یوقت شد شتریب ام خنده...بود بسته هاشو چشدم آرامش کمال در عطا...کردم
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 ...دمید گلوشو ریز سبز خال

 پلک...ندازمیم حال از و خودم دارم یدسددت یدسددت که من ذات به تف یعنی

 اما...دادمیم گوش عطا قل یصدددا به دیبا..انداختم هم یرو زور به هامو

 کردم عرقم اگه انایاح که بودم نزده عطر خودم به عطا مثل منکه...بود گرمم

 ...نشه معلوم بدنم یبو

 اریو
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 داشددتم راحت نفس هی...دمیکشدد نییپا پام ی نجهپ وبا لحاف آروم آروم

 ...خوردم حرص بود رفته لو نکهیا بابت من و خنده ریز زد عطا که دمیکشیم

 شد؟؟ گرمت_

 کردم نگاهش مظلوم

 ...اوهوم_

 و داد فشار خودش به شتریب منو اتفاقا..رهیبگ فاصله ازم نداشتم دوست اصدال

 کمد پشت دستشو فقط خداروشکر....شدم جمع دوشش آغدد یتو شتریب من

 من...بود هم برعکس هامون نفس...کرد دوازشم ند خورده هی و گذاشت ددرم

 و نفسددم من یوقت و فرسددتادیم رونیب نفسددشددو اون کشدددمیم نفس که

 آزاد

 ...دیکشیم نفس که بود اون کردمیم

 و ذارمب اش شدونه یرو و سدرم آروم و سداکت شدد باعث بامزه یباز نیهم

 ..بودم کرده تصاح که یدوش آغد بابت باشم خوشحال

 پاشو...خانوم ساغر...ساغر_

 زیو زیو باالسددرت مگس مثل یکی و یباشدد ناز خواب هی تو که بده چقدر

 ...کنه

 مایموند خواب..زمیعز خانوم_

 و ستین همسرت جز یکس صدا عامل یبشد متوجه لحظه چند بعد اگه البته

 ...یکن ساکتش تا یبد تکون هوا رو دستو یتونینم یحت تو

 عطا بخوابم بذار...هووم_
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 رونیب پام یال از و لحاف و بده تکونم کردیم تالش داشددت روشین تمام با

 ...بکشه

 زنمایم غیج عطا_

 موندن ما منتظر شما ی خونه همه...میموند خواب خانوم_

 م؟یموند خواب گفت؟ یچ...اما شدم الیخ یب و لحاف بلند "اّه " هی گفتن با

 هی تا چرخوندمیم سدر عطا اتاق تو واج و هاج و نشدسدتم جام سدر راسدت هی

 و هشت ساعت دنید با و آورد جلو دسدتشو سداعد عطا که کنم دایپ سداعت

 ...شد قفل زبونم مین

 ساغر بدو..میبر بپوش هاتو لباس توام پاشو..شدم حاضر من_

 دودسددتم هر یها انگشددت با موهامو و دمیکشدد باالتر و اپمت ی تنه مین

 خاروندم

 ...که میشد سر بر خاک_

 گفت که گشتیم یزیچ دنبال کمد یتو عطا

 ....شد رید میموند کیتراف تو مینیبب دت تخد میرفت سر هی بگم شدم مجبور_

 به یتکون زور به...شد بستنش مشوول و دیکش رونیب شویمشک دددربند کمددد

 ...شدم بلند و دادم خودم

 جهینت...میشددد هوش یب تو و من که دنینخواب نقدریا کف اصددحداب_

 !میخوابینم هم شیپ گهید یاخالق

 خندونش صورت به و بودم نشسته ددت تخدد لبه... شد بلند اش خنده یصدا

 اومد طرفم به و برداشت نیزم یرو از و نمیج شلوار که کردمیم نگاه

 اریو
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 خدا به زشته نیا از رترید بپوش ایب_

 تازه و میشد نیماش سدوار یوقت و کردم عوض میشدگیهم تعلل با هامو لباس

 دهیخر براش که افتادم یا مردونه رهنیپ ادی دمید آماده و حاضددر رو عطا

 ...بودم
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 ؟یآورد هارو دیخر_

 عقبه...آره_

 نیا از شتریب و مینمون کیتراف تو نکرده ییخدا تا بود شدده دعا به دسدت عطا

 ...نشه رمونید

 !کرد کف دهنت..بردار گفتن ذکر از دست یخوایم...ها خوبه ریمس_

 شد رهیخ ریمس ی ادامه به و کرد نگاهم لبخند با

 مامانم؟ به یگفت درو...عطا_

 ...برده خوابمون بگم نشد روم راستش_

 ببندم یلبنان مدل سنجاقم با بتونم تا کردم باز و میروسر ی گره

 !گفت دینبا و یراست هر...آره_

 ...اجاره ای کنه رهن همونو دمیپسند اگه که دیپرس ازم خونه ی درباره بازم

 نه؟...بود بزرگتر کم هی کاش فقط_

 پول گهید سددال چند شدداالیا...میبمون اونجا مونیزندگ آخر تا سددتین قرار_

 ...رمیگیم باشه شماهم طبع باب که بزرگتر خونه هی ادیب دستم

 ...شاالیا_
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 محض به که لدای و نرگس...خونه میدیرسدد زود عطا یدعاها سدر صددقه از

 یعل و ها مهمون با میاحوالپرس و سالم.گرفتند ازمون دهارویخر دنمونیرسد

 دوتا اون هامو دیخر تمام که دیکشدد طول اونقدر مولود مامان الخصددوص

 و ها مامان دو هر...اومد در آب از درسددت هم عطا حدس اتفاقا...ننیبب

 اش همه...داشدتمیبرم روشدن دیبا گفتن و دادن ریگ مانتوم رنگ به لدای یحت

 حرف مشددوول یجور هی خودشددو مرده الل اما رهیبگ گردن عطا بودم منتظر

 ...سرش بکشم غیج خواستیم دلم که دادیم نشون سهراب و سامان با زدن

 چه گفت و کرد دعوام یحسدداب که مولود مامان...بگم تویواقع شدددم مجبور

 برات شدوهرت دینبا یدار کفش و فیک خودتون ی خونه تو چون دهیم یمعن

 تو پول نذارم چوقتیه که...کرد ام یدرگوشدد حتینصدد هی بهم تازه...بخره

 مونیزندگ مهعم لیوسا ای مهم یکارا صرف تونمیم تا و بمونه شوهرم دسدت
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 ...بکنم

 گردن و یسددخت نیا تونسددتمیم...کنم تیاذ رو عطا اومد ینم دلم منکه

 و مراعاتشددون گهید دنیخر هیزیجه سددر مثال...بندازم خودم ی خدانواده

 واسددش کنه کمکش سددتین یکسدد چون...نداره بابا چون عطا...کنمینم

 تک من بعدم...داره وداداشددمام تا دو منکه یبابا یول....کنیم یدلسددوز

 نه؟ ای بذاره تموم سنگ واسم دیبا...دخترشم

 برن کارهاش و خونده یبرا تدا گدذاشددت قرار سددهراب بدا عطدا رو فردا

 هیزیجه دیخر یبرا هم ما بهتره که گفتن نرگسددم و مونس مامان...بنگداه

 ...میبر

 اریو
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 !کنم کم وزن داشتم فرصت ماه سه فقط من و شدد مشدخص یعروسد خیتار

 ینم خوشش ازشدون اصدال لدامی که عطا یها لیفام اومد ینم خوشدم چیه

 یمشددکل چیه من اندام البته...کنند مسددخره کلمیه خاطر به و من اومد

 یاصل رادیا یمنته...نداشدت یکسد به یربط چیه من وزن اضدافه و نداشدت

 کم هی یعروسدد تا دیبا که دبو عطا و من ظاهر و قواره و قد و فاحش تفاوت

 ...کردمیم کمترش

 سدرشامم یحت...گرفت دلم نمیبب تونمینم رو عطا کل به فردا دمیفهم نکهیهم

 دو یکی خواب نیهم با...بخورم برنج نتونسددتم شددتریب ریکفگ تا دو اندازه

 ...داد عادت خودش به منو ساعته

 تا...نذاشتم هم رو چشم دکر دلم بودد که یا لحظه و عطا ادی به صبح تا ش

 به وقتم نکهیا یبرا یحت...کردم فکر یچ همه به و بودم داریب صددبح اذان

 و حنابندون جشدن واسده داشدتم دوسدت که ییها لباس مدل نگذره بطالت

 دیبا البته...کردم انتخاب و درآوردم نترنتیا از و بدوزم یددت پاتخدد و یعروس

 ...بپرسم ظرشون تا دادمیم نشون هم عطا به

 یبرا مونس مامان و نرگس با ده سدداعت تا دمیخواب و یسدداعت چند نماز بعد

 ...میشد یراه هیزیجه دیخر
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 یبرا نرگس و مونس مامان با که بود یوقت میزندگ اشددتباه نیبزرگتر دیشددا

 و چشددم مدل همزمان ذاشددتمیم یهرچ رو دسددت...رفتم هیجهز دیخر

 زیجه مگه...گرفتندیم خودشدون به یتهاجم حالت و کردیم رییتو ابروشدون

 ...عروسه یبرا هیزیجه باشه؟؟ مهم نظرشم که عروسه مادر یبرا
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 بچرخه ول اونجا ش تا صدبح که کنه بشیترغ آشدپزخونه تو یچ هی آدم دیبا

 تو ای عمرشو سوم دو دیشا و عمرشدو نصدف یزن هر اصدال...کنه آماده غذا و

 مهم یچ همه از جا دو نیا لیوسا پس...!خواب اتاق تو ای اسدت آشدپزخونه

 ...تره

 فهممینم من...کنم مراعات گفتیم اما خوندمیم نرگسدم گوش تو یه نارویا

 نگاه و پولم فیک تو یه خوادینم دلم کنم؟ مراعات عمرم آخر تا دیبا چرا

 یبرا بعد کنمیم انتخاب ولا من...رمیبگ یزیچ دیخر به میتصددم بعد و کنم

 که نهیهم...کنمیم نگداه و فمیک تو دارم دوسددت کده یزیچ اون ددنیخر

 ...هست

 نیماش و دیسا خچالی و گاز تا کنم یراضد و مامان تونسدتم ترفند هی و هزار با

 گفتم نرگس به هم همونجا...برداره بوش یآلمان مارک از و مییشددو لباس

 ...بخره و مارک نیهم ییفشوظر نیماش میعروس واسه

 از بودم گرفته ادی خوب...نداشددت یتیاهم مونس مامان یها تخم و اخم

 مامانم از کار گزارش..زدینم حرف بامن اصددال که باباهم...ارمیدرب دلش

 که دمیشدن بار هی یحت...کردیم یخال اون سدر بود ام ییدعوما اگه و گرفتیم

 یتونینم...بوده یعال تتیترب" گفت مامان به داشدتن که یجدل و بحث وسدط

 "!یاریب حرف حرفش رو

 برامون شددد قرار و میدیخر همونجا هاشددو بزرگ البته آشددپزخونه لیوسددا

 من سددتین یازین گفت مونس مامان که زهایر خرده موندیم...بفرسددتندد

 یچ یبرا ددونسددتمیم منکده امدا...خرهیم خودش و بداشددم هدمدراهدش

 اریو
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 بتونه گهید و ندم نظر قابالمه و بشدقاب دنیخر واسده که خواسدتیم...گهیم

 ..یبخر یبهتر متیق با رو ها اون

 اون یفردا یبرا عطا دمید یوقت اما نرم همراهشددون کده کردم قبول اولش

 دیخر یبرا مونس مامان با و شدد عوض نظرم سدهیوا کار اضدافه دیبا روزهم

 زهایچ نجوریا و یخور وهیم ای چنگال و قاشق و بشدقاب دنیخر یبرا...رفتم

 و موازه هر دنید با و بودم نرفته حاال تدا...شددوش برد منو مونس مدامدان

 ...شدیم باز بناگوشم تا شمین نشیتریو

 گل یحت..بودن قشنگ واقعا...بخرم کجای رو ها اون ی همه داشدتم دوسدت

 رو افتاده دوباره االنم و بوده مد اونها انزم گفتیم مامانم که ها یسددرخ

 یبابا ادمهی...بود آبگوشت خوردن یسرخ گل یها ظرف از من تصدور...مد

 ... کردیم تیلیت نون برامون یسرخ گل یها الهیپ تو شهیهم مامانم

 شیرانیا یها مدل از منم و بود هم هیشدب ها متیق چون زدم غر کمتر ندفعهیا

 گرون و داشت یا گهید مارک که ظرفم دونه تا دو یکی جز به...اومد خوشدم

 بهونه امشدد گهید تا گذاشددتم یتر مناسدد متیق به رو هیبق شددد تموم تر

 ...کنه دعوام تا ندم سهراب دست

 همون...بگه یزیچ بهم ذاشتیم سامان مگه دادمیم دسدتش ام بهونه هرچند

 بود کرده سدامان شیپ و من یها دیخر یچولو و بود رفته نرگس که شدید

 دختر تک داشددت اذعان تازه...گفت کیتبر بهم و خونه زد زنگ خودش

 !ومشیبت و برم کش بابا از تونمیم تا...اخر ی بچه و یا خانواده
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 خ...مردمم حرف فکر به فقط من...که سدتمین یدل سددنگ نیا به من البته

 عوضددش....داره یا سداده ظاهر کامال و تسددین یفیتعر ادیز که امون خونه

 ...باشه خوب و کیش خونه داخل دیبا

 !...بهتره بگم هفته سده دو یکاینزد... دیکشد طول هفته کی از شدتریب دیشدا

 خودم ی خونه بردمیم دفعه هر راست هی و لیوسا و شدد انجام هام دیخر تمام

 و ییرایپذ از قسدمت هی یحت و بودن کرده شیزیتم یحسداب عارف و عطا که

 اتاقم یوارهاید...بودند دهیکش آجر طرح یوارید کاغذ صاحبخونه اجازه با
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 ...دمید خودم که بود یقبل بار از بهتر یلیخ و بودن زده رنگ

 کامال که عطا یحت و خودم هیسددلق به خونه یتو میبردیم که هربار و لیوسدا

 خرده بازم مونس مامان قول به...میدیچیم داشددت تیاهم واسددش دمانیچ

 خونه از هم خودم که روزها یبعضدد کم کم خ اما...بود مونده ها زهیر

 خونه واسدده کردمیم احسدداس که افتاد یم یزیچ به چشددمم و رفتمیم رونیب

 ... دمیخریم الزمه

 خاطر به...میباشدد خونه یتو تنها عطا با اومد شیپ کم یلیخ مدت نیا تو

 و مولود مامان شیپ بودن اومده اشددون هیاثاث و اسددباب با لدای و عارف نکهیا

 جون از دور البته...!شدددیم دایپ مزاحم هی اشددون خونه رفتمیم من که هربارم

 ..بود جفتمون فکر به اش همه که مولود مامان

 نقو نق یادیز !!موندن عطا کنار نداشددت تیاهم ادیز خودمم یبرا...هرچند

 ذاشتمیم دست که یزیچ هر یرو و کردمیم انتخاب که یهرچ هب...بود شدده

 اریو
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 دیبا و یزندگ و ف اصددرا که کردیم سددرهم ثیحد و هیا تا هزار و دادیم ریگ

 ... گرفت ساده

 از گوشم تو مدام... داشته یا ساده یزندگ زهرا حضدرت که گفت بهم بارم هی

 حاال گفتم و رفتم در کوره از بار هی همون منم...گفتیم ومبریپ خدا یزندگ

 زهرا حضددرت نکهیا نه مگه...یریبگ کلفت هی من یبرا دیبا توام نطورهیا که

 منم...بوده اش برده ییجورا هی و کردهیم کمکش که داشددته و خدانوم دهی

 جور ثیحد و هیآ خودش مثل و مدرک و سددند دوتا یکی یبرا تازه...خوامیم

 یحت.. نرفته شیزندگ سددر سدداده ی سدداده ام فاطمه خانوم که کردم

 جشددن

 فکر...برده خوب خودش زمان به لمیوسددا...داشددته عروس لباس...داشددته

 اعتقاد من از شددتریب خودش که ییها حرف و گفتن خدا از با تونهیم کردیم

 ...بکشه کنار هام خواسته از منو داشت

 تو فردا پس ندارم دوسددت...لکام یزندگ هی خواسددتم؟؟یم یچ من مگه اما
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 و رنگ..دونمیم چه ای...بشده خراب ام آشدپزخونه لوازم زرت و زرت میزندگ

 منم مامان...دیفهمینم عطا کده ندارویا...!بخوابده تشددکم و بره مبلم یرو

 ...کردن یزندگ ساده به بودن کرده عادت عمر هی چون دیفهمینم

 !...ها حرف نیهم سر شد دعوامون نیآخر

 خانواده گفت حرفا تو بار هی مولود مامان...یعروسدد جشددن ی درباره یحت

 لیفام و فک یها جشددن یبرا مومن یلیخ و دنیشدده خانواده چون اشددون

 ای کنه یمداح که کنندیم دعوت و یخانوم هی مثال.. ندارن آهنگ اصددوال

 از بخواد اگه آدم" گفتم و اومد حرفش وسدط موقع همون منم...بخونه یزیچ
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 برهیم ای...دهیم مهیول هی اش خونه کنهیم دعوت رو همه رهیبگ جشددنا نیا

 "... دارهیبرنم خرج ام یعروس ی اندازه به...دهیم ییغذا هی رستوران

 خنده با لدامی کرد نگاه لدای به و داد تکون یسددر چون برخورد بهش دمیفهم

 خانواده تا دو...گرفت نظر در و جوان همه دیبا یعروسدد تو خ " گفت

 "انیب کنار باهم دیبا

 گفتم که که بردمیم یپ ذهنشددون یتو یها نقشدده به داشددتم منم

 یعروسدد"

 آدم و عالم اصال..کنهیم نییتع ویچ همه اونکه !عروسه مال...روشده اسدمش

 شام واسه تونهیم ص*ق*ر و آهنگ با داره مشدکل یهرک نندیبب و عروس انیم

 "کردن بتیغ واسه کنه دایپ بهونه هی تا بزنه دید رم هیبق و بخوره یچ هی ادیب

 عوض و بحث مولود مامان که بزنه یحرف دوباره خواسددت موقع همون لدای

 بزنم حرف عطا با تا بود نشده فرصت یعنی...نبود ما مشدکل فقط نیا... کرد

 دهیپوشد گفتیم خودم مامان روسدمع لباس واسده اما... ی چ اون نظر نمیبب و

 داشتم دوست...باشه داشته نیآست لباسم نداشتم دوسدت اصدال من اما بردار

 انتخاب هاشم مدل....باشه باز پشت از در کمدد تا یحت که بخرم باز لباس هی

 عطارو نظر کالم کی من و بود شددده تلمبار هم یرو نایا تموم...بودم کرده

 هیتو رفتیم ای سددتادیمیوا کار اضددافه ای !...نبود اش ههم چون دونسددتمینم

 کنارش منم و بود خونه که هم ییوقتا...پیتا یبرا دوسدتش کمک نت یکاف
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 برادرش و مامانش وجود با اصدال... کردیم پیتا رو ها نامه انیپا همون بودم

 بزنم؟ حرف باهاش کلوم دو تونستمیم مگه

 اریو
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 یچ دونهینم گهید که یوقت...ارهیم کم که یوقت فقط...کنهینم دعوا که عطا

 چشددم حالت لحظه هر که کنهیم نگاهم یجور هی...بده منو جواب دیبا

 نمیبشد االن مثل شدانس بد بدبخته منه و نره کنار هام چشدم یجلو از هاش

 !بخورم غصه و اتاقم ی گوشه

 ساغر؟؟_

 .کنم پاک هامو اشک تا دمیکش صورتم به هامو دست کف

 مامان؟ بله_

 یتو داشددتم مثال...بهش کردم و پشددتم و شدددم بلند کرد باز که و اتاق در

 !گشتمیم یزیچ دنبال ام کتابخونه

 خاموشه؟ تیگوش مادر_

 ..زدم ورق و دمیکش رونیب و کتاب هی

 چطور؟_

 !خطه پشت...عطاست...ایب_

 شدم مطمئن در شدن بسته از یوقت و گذاشدت زیم یرو مونس مامان و تلفن

 .برداشتم و تلفن و برگشتم

 زدیم زنگ ام یوقت..گفتم بهش هامو حرف اس ام اس با فقط روز چند نیا

 و نشددم دور جمع از کردمیم یسددع اومد یم که ام خونه...دادمینم جواب

 نه؟ مگه...اوردیم در دلم از بود وقتش حاال..نمیبش مولود مامان شیپ شتریب

 !سالم_

 شدم نگرانت...خاموشه؟ چرا لتیموبا...؟یخوب...زمیعز سالم_
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 .دمیکش دست دامنم نییپا به و نشستم دتم تخد یرو

 !...هست دنبالم یکی برم هرجام ؟یچ واسه ینگران_
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 رونیب بره خونه از تونهینم که ش هشدت سداعت خانوم لدای خ...زمیعز_

 ...میباش راحت تو و من تا

 منو متلک و کهیت که بود نحرفایا از تر باهوش عطا..بود تدرسدد حدسددم

 ...نفهمه

 لدای با عطا دمید رفتم ام اشدپزخونه یها نتیکاب یتو دنیچ یبرا که شدید

 داشت کار عطا اگه و خونه بره خواستم سدهراب از من که یدرصدورت...اومده

 عطا با ها دتم بعد داشددتم دوسددت...دنبالم ادیب خودش برگشددتن یبرا باز

 بهم زرت و زرت و بود سرش تو لدای که یالیخ و فکر واسده نه...کنم خلوت

 پشتم نقدریا بگم و بکشم غیج سدرش بتونم نکهیا یبرا فقط..نداختیم کهیت

 ...امون خونه موند نود قهیدق تا لدای یول !نکنه یخال و

 ...عطا شیارین یتونستیم_

 هی سدداغر واسدده گفت خودش...ادیب همراهم نخواسددتم ازش من کن باور_

 تو با کردم فکر منم...هاش نتیکاب تو مینیبچ که ارمیب دمیخر لوازم یسددر

 خاطرش به تو که ومدهین شیپ یمشددکل که حاال جان سدداغر. زده حرف قبال

 .یکنیم تیاذ و خودت

 اگه و شندیم تلمبار هم رو دارن اشدون همه که میدار مشدکل عالمه هی اتفاقا_

 !!رمیم در کوره از من مینکن حلشون زودتر

 اریو
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 در هوا یب مونس مامان که بلند اونقدر یحت...گفتم غیج با و آخرم ی جمله

 .. کرد باز و اتاقم

 گذاشتم ام شونه یرو و یگوش

 و شدورش یدار...خدا به زشدته...سدرش یزنیم داد یچ یبرا سداغر؟ چته_

 !یاریدرم

 !!رونیب یبر شهیم مامان_

 یروز نیهم...بود امروز نیهم زدم حرف زیت و تند مامانم با که یبار نیاول
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 به سددر بخواد دلم که رسددوند حد نیا به منو سددکوتش و صدبر با عطا که

 تن

 ...نباشه انمیاطراف از چکسیه

 .نبود مهم اما اومد یم زدنش نق یصدا... بست محکم درو مامان

 ...الو_

 ی خونه ایب پاشددو...امروز نیهم...نمتیبب زود یلیخ دیاب...؟؟؟ سدداغر_

 خودمون

 ...گفت یجد یلیخ و هاش جمله تک تک

 بعد یبرا بذار .ندارم حوصله کنهیم درد دلم...امینم_

 کنترلش داره دیرسیم نظر به که یتیعصبان با و کرد فوت یگوش یتو و نفسدش

 گفت کنهیم

 !چهار ساعت...دنبالت امیم خودم...جان ساغر_

 تو بندازه و توپ نکنه دددوس هددد انایاح تا کردم قطع یخداحافظ یب و یگوش

 !...آقا بدهکار بشم من و من نیزم

116  

 یلیوسا چندتا...کردم حرکت و گرفتم آژانس خودم یبرا که بود سده سداعت

 که دمدا اس هم عطا به...بردم خودم همراه و بودم دهیخر خونه یبرا که رو

 ..بدم انجام کارهامو تا افتادم راه زودتر

 جعبه و گذاشتم آسانسور یتو وسدواس با رو بودم دهیخر که یا نقره یها گل

 شده برافروخته کامال صورتم.گذاشدتم آسدانسدور یتو هم رو اتو و سدشدوار

 داشدتم بود کرده تنم که یلباسد همه نیا با من و داشدت دم یحسداب هوا..بود

 میدددشون دددیپ وسط درست که یجوش تا سده یبان و باعث به...شددمیم خفه

 !فرستادم لعنت بود کرده جاخوش

 جعبه یکی یکی.کردم باز درو و دمیکشدد رونیب مانتوم یج از رو خونه دیکل

 ...گذاشتم ام خونه در پشت و درآوردم آسانسور از هارو

 خونه یورود یراهرو تو وهار گل و ها جعبه... دادیم رنگ یبو نوم ی خونه

 یرو و کندم تنم از و رمیت یمانتو و شال...بسدتم سدرم پشدت درو و گذاشدتم
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 ...انداختم مبل

 هی خوردن...بشدم خالص گرما شدر از تا زدم خنک آب و صدورتم و دسدت

 ...نبود ریتاث یب سردم آب وانیل

 تنه هی یک تا...کردمیم مشددخص عطارو فیتکل دیبا شددده هرطور امروز

 دمیفهم یها یتازگ اصدال سدم؟یوا اون ی خانواده و خودم قوم یجلو یجلو

 !!!خودشه ی اکارانهیر ظاهر فکر به اش همه و نداره و من یهوا عطا که

 مامان کنه خر منو نکهیا یبرا فقط و دادینم یتیاهم چیه من دهیعق و نظر به

 اضافه و کار بهونه به اش همه...!خودش یجا فرسدتادیم همراهم و مولودش

 اریو
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 منو فکر چیه... ذاشددتیم تنها منو بهیغر مشددت هی ی مقاله پیتا و کارش

 .باشم کنارش اش همه دارم دوست که کردینم

 ی خانواده فیتعر لیفام و فک همه شیپ و نشدستم هرجا که بود من ریتقصد

 و قوم خود نایا ونگوو هسددتن نیالصددالح قوم نایا گفتم و کردم و شددوهرم

 و ظاهرشون کنند خر خبرویب جا همه از منه نکهیا لواسدهیاوا اون و ننیالظالم

 ...بودن کرده حفظ

 ...شدم خونه روشن سقف به رهیخ و دمیکش دراز مبل یرو

 و خوب نیب...سددتندین بد اصددال... یعنی...سددتندین بد هام اونقدر شییخدا

 !هستند یوبخ یها آدم نایا گفت دیبا خوبتر

 و دعوا واسدده ام بهونه هی دنبال اش همه که شددده مرگم چه من دونمینم

 لدای و مولود مامان یها حرف نیب دیبا اش همه کنمیم حس اصددال...قهر

 ای خندهیم ای گمیم عطا به به که بعدم...بگردم خودم به متلک و کهیت هی دنبال

 .ارهینم خودش یرو به ای ذارهیم سرم به سر

 رنگ سددر چقدر...دادم میمشددک یموها به یتاب و کردم باز موهامو کش

 ...کنم ریغافلگ رو عطا خواستمیم...خوردم حرص کردنشون

 اصدال که اونم و داد عطا به و راپورتم سدهراب هم پرم تو زد مونس مامان هم

 و ابرو و چشددم از هاش حرف با هرچند خوردم غصدده یلیخ...نداد اجازه
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 عمر هی...ذاشددتیم احترام منم نظر به دیبا خ یول کرد خرم خودم یموها

 مال...منه یمو...دارم دل منم...بوده اونا حرف حرف بابام و مامان خونده

 .. یا قهوه ای روش بذارم قرمز رنگ که رمیگ میتصم دیبا من....منه
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 تو عطا که االنم..بود ااون حرف حرف مامانمم و بابا خونه که یوقت تا آخه

 یهرچ...بردارم ابرومم اش اجازه بدون تونمینم و بده نظر خوادیم یچ همه

 گفت و نشدد بدهکار گوشدش کنم زشیتم برم..کنم مرتبش بذار گفتم بهش

 ن؟؟؟ خا قلقلک عهد مگه آخه...یعروس ش واسه بذار رو نایا همه

 رو اتو...رفتم اتاقم به و برداشدتم میذهن یها جنجال و الیخ و فکر از دسدت

 ...گذاشتم زیم ریز و شمیآرا زیم کنار و سشوار و گذاشتم کمدم یتو

 ییمویل و میددددت روتخدددد و بودم دهیخر سددبز و دیسددف و اتاقم یها پرده

 و

 هم عطا و کردم انتخاب خودم و دیسف و ییمویل و سدبز روشدن رنگ...سدبز

 مدل...دادیم نشدون تر باز دل یلیخ و قاتا روشدن رنگ..نداشدت یمخالفت

 و دوزهیم خودش که گفت نرگس چون...نداشددتم دوسددت و اتاقم یها پرده

 .کنم انتخاب رو پارچه فقط من که بهتره

 .دمیچ زیم یرو و بودم دهیخر تازه که یشیآرا لوازم

 شمیآرا زیم وسط قل شکل به بودم دهیخر که رو یروشدن و رهیت یها ل رژ

 و گذاشتم زیم راست سدمت و بود دهیخر برام سدامان که یعطر دوتا...دمیچ

 بزن عطر مرد نیا هرچند...گذاشت یخال عطا یعطرها یبرا و چپ سدمت

 !!نبود

 دیبا...رهیگیم درد سددرم زنمیم عطر یوقت گهیم یول بخره تا چند گفتم بهش

 که زمیم شدن دست هی و شدن خوشگل واسده حداقل..دمیخریم براش خودم

 بود الزم

 اریو
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 که دیجد یگوشد...شدد بلند همراهم تلفن یصددا که بود خودم کار به سدرم
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 ...نداشتم دوست ادیز و بود دهیخر برام عطا

 ...نداشتم دوست ادیز و بود دهیخر

 عطا توالت چاه تو افتاد ینم اگه یکی اون خ اما بود نترییپا یقبل از مدلش

 ...بده یگوش پول تومن هفتصد من واسه ریو رویه نیا تو شدینم مجبور هم

 با و کردم پاکش عیسر ..نشست دددبم لددد یرو لبخند هی اش شدماره دنید با

 ...دادم جواب و تلفن اخم

 بله؟_

 واسده پس نهیبینم که منو ختیر عطا که اومد ادمی تازه افتاد نهیآ به که نگاهم

 م؟بنداز چروک و میدشون دیپ اخم من هی با یچ

 ...که یبد خبر من به یدیرس بود قرار...خانوم سالم_

 گفتم و دادم ابروهام به یتاب

 ؟یذاریم حواس آدم واسه تو مگه...رفت ادمی_

 ...بگو خوادیم دلت یهرچ...کترهیبار مو از گردنم که من...بابا یا_

 گفتم یجد یلیخ من اما بود شنگ و شوخ اون لحن نکهیا با

 راتونب دارم دیاریب فیتشر_

 گفت خنده با

 رم؟یبگ راه تو یندار اجیاحت یزیچ..امیم دارم... !خانومم واسه زده لک دلم_

 شدنش بسته یبرا که کرد باز و شمین یطور هی...اولش جمله هی همون اصدال

 !داشتم اجیاحت نیتمر به روزها

191  

 ایب...رمینخ_

 گفت که خندمیم دارم دیفهم کنم فکر

 فعال...امیم دارم مهربونم...چشم یرو به یا_

 نکنم ترک و خودم سددنگر نکهیا یبرا فقط و نکردم یخداحافظ باهاش گهید

 ...کردم قطع و تلفن عیسر

 اتاق در پشددت...برداشددتم مبل یرو از و شددالم و مانتو و ییرایپذ تو دمییدو

 ام شدونه یرو طرف دو از و کردم شدونه تند تند موهامو... کردم زونشدونیآو
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 تاپ جلوش که یدوبار یکی...بودم موافق بلند نیآسددت لباس با...انداختم

 !بود انتقام وقت گهید...بود شده خوشحال یادیز دمیپوش

 رژل با و دمیکش دددبم لددد پوسدت یرو بود رهیت یلیخ که بنفشدم ل رژ از

 کمد رژ همون از...کردم ترش رنگ کم خورده هی بود رنگ کرم که یبعدد

 به کردم شدروع دهنم یهوا و حال شددن عوض یبرا و زدم ام گونه به دددرنگ

 ...یینعنا آدامس دنییجو

 ...دمیشن قفل یتو و دشیکل چرخوندن یصدا تا گذشت ربع کی

 دنیچ به و خودم و نشستم زمیم یصدندل یرو اما رونیب امیب اتاق از خواسدتم

 ...کردم مشوول هام کننده مرطوب و ها کرم

 خانوم سالم_

 نه نه...اومد یم آقام به رهیت چقدر...سددمتش برگردوندم و سددرم

 تو...سدداغر

 !رنینم هم صدقه قربون که دعوا

 .سالم_

 اریو

199 

 پشددت که بود پاهاش یصدددا ی پ دلم اش همه اما دادم ادامه کارم به

 سددرم

 ستادیا

 ینباش خسته_

 دددل بوددد پشت از منو که انگار...گذاشت زیم یرو طرف دو از هاشو دست

 !باشه کرده

 !توام...یمرس_

 ...گذاشت ام شونه یرو رو اش چونه و آورد نترییسرشوپا

 ؟یچ منم_

 ...دادیم قلقلکم خوردیم گردنم به که نفسش یهوا

 بخونم نره ادمی شکر نماز...دیرس من به وقت عج چه...ینباش خسته_
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 افتاد دسدتم از کننده مرطوب کرم دیخند و برد فرو گردنم یتو سدرشدو یوقت

 برداشتمش و اومدم خودم به زود یلیخ یول...

 ...ادینم بهت یبداخالق_

 کنهیم نگام کینزد فاصله نیا از داره دمیفهمیم نکهیهم..دمیکش عق سدرمو

 !کردیم میعصبان نهیبیم هامو جوش و

 ...ادینم نکارایا توام به_

 ستادیا صاف و دیکش عق سرشو

 ؟ی بد کار کنم دل بود خوامیم زنمو نکهیا...کارها ومکد_

 بشه شروع دعوا تا بود فرصت نیبهتر بود شده یجد لحنش که حاال

 !یکن خر زنتو کردن دل بود با یخوایم نکهیا ...نه_

191  

 گذاشت زیم رو و گفت دستم از و آراشم هیسا ی جعبه

 ؟ینکن نیهتو من و خودت به شهیم...زمیعز ساغر_

 و خنگ هی با داره کردمیم احسداس زدن حرف به کردیم شدروع که یمدل نیا

 کنهیم صحبت بچه

 عطا کنم شروع خوامیم تازه...!کنمینم بس نه_

 انداخت بازوم دور دستشو

 ...بزن حرفاتو پس شو بلند_

 رچها افتاد ادمی تازه ستادمیا که روش به رو...شددم بلند و زدم زیم به ضدربه هی

 چقدر و بود شده تنگ براش دلم چقدر...گذشدتیم دارمونید نیآخر از روز

 !بود نشده تنگ من یبرا اون دل

 ینیبب منو یومدین چرا روز چند نیا تو_

 ینیبب منو یومدین چرا روز چند نیا تو_

 گفت یباخونسرد من برعکس درست و آروم لحن با

 که یدار خونه تو بزرگتر برادر هی تو...اتون خونه امیب قهیدق به دم که شددهینم_

 زمیعز شدینم...هستن لدای و عارف که ماهم ی خونه !منه دوست

 !م؟یبر میتونستینم باهم رونمیب هی تو و من بودن اونا چون پس...آهان_
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 کم شیر ته به دست...کرد نگاهم سکوت تو و کرد دددل بوددد هاشدو دسدت

 داد تکون سر و دیکش صورتش

 شدمیم غافل تو از دینبا...شدم کارم ریدرگ یادیز من...توئه با حق_

 اریو
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 سددگ یرو اون وگرنه...یکنیم مشددخص منو فیتکل امروز نیهم عطا_

 ...من

 گذاشت دبم لد یرو دستشو انگشت که بود نشده کامل حرفم

 ...ساغر_

 نگاهم که اومد یم داشت سرم پشت...رفتم رونیب اتاق از و زدم پس دسدتشو

 ...افتاد بود ییرایپذ گوشه که یا جعبه دو و ها دیخر به

 کرده؟ ناراحت رو تو یچ یبگ شهیم_

 واستاد در کمد به دست جلوم اون و نشستم مبل یرو

 اظهار باشده رسدونده گوشدت به دیبا لدای...یخاک جاده به نزن خودتو عطا_

 !مامانتو یها فضل

 اومد جلوتر و زد یمحو لبخند

 ؟یاریم فشار خودت به یدار نهمهیا جشنمون تو آهنگ هی خاطر به یعنی_

 !ستین نیا فقط_

 خودمم یوقت...بشدده پخش آهنگ ها خانوم قسددمت تو ندارم یمخالفت من_

 یحرف مادرمم...داره واسددم یفرق چه حاال...وشیدار و دمیم گوش یشددیقم

 ونا کن باور...بگه ساغر یهرچ گفت خودش...زدم حرف باهاش...نداشدته

 ارمیب درت تفاهم سددوء از نکهیا یبرا فقط یول...زده حرفشددو منظور بدون

 آهنگ خاطر به سدامان یعروسد تو بود گفته مامانم به مونس مامان که گمیم

 از حرفو نیا که بوده خواسددته مامانم از...بوده شددده ناراحت یلیخ بابا حاج

 پخش یآهنگ مراسددم تو که یبشدد منصددرف تو دیشددا تا بزنه خودش جان

191  

 یزد مولود مامان به که ییحرفا یوقت اما بگم بهت خواسددتمینم !...بشدده
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 طرف از که یبدون بهتره دمیرسد جهینت به امروزت رفتار دنید از بعد و دمیشدن

 ی خانواده

 !بوده شده شنهادیپ نیا خودت

 چرا آخه....!بشددم عیضددا لدای و مونس مامان و عطا یجلو بود مونده نمیهم

 حاج ادمهی...بود نگفته خودم به چرا آخه...زدیم اونا به حرفو نیا دیبا مامان

 سددامان به یلیخ اطمیح یتو و تاالر یجلو ص*ق*بر بزن همون واسدده بابا

 اما...باشه گفته یزیچ گذاشدتن آهنگ سدر ادینم ادمی یول...کرد تخم و اخم

 ه؟گیم درو مگه عطا

 حرف رابطه نیا در خودت ی خانواده با اول سددتین بهتر جان؟؟ سدداغر_

 !؟یریبگ من ی خانواده سمت و یبردار چوب بعد یبزن

 به یچنگ..نبود یعصددبان کم اونم...کردم نگاه صددورتش به تیعصددبان با

 نشست مبل یرو و زد موهاش

 ...!نداشتم یمنظور...دیببخش_

 انداختم و سددرم...دیچ و زبونم نوک زدنش حرف محکم با عطا ییجورا هی

 شدم رهیخ دادمیم تکونشون ضرب با که پاهام به و نییپا

 عروس؟ لباس سفارش واسه میبر عصر امروز_

 ... دادم تکون " نه" نشونه به و سرم

 نم؟یبب و تاالر یها عقد سفره میبر پس_

 ...بود ندبل هاش نفس فرستادن رونیب یصدا...کردم تکرار کارو همون

 اریو
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 ؟یشد ناراحت_

 فقط که عطا از !سددتین که عطا از...همه از ناراحت...!بودم شددده ناراحت

 میزندگ تو اعتقداداتش دهیسددا شددهیهم کده مدامدانم از !بود دلیاوا همون

 دنه دیس رو بذارم و سرم..کنم ددل بودد برادرهامو داشتم آرزو شهیهم...!هست

 شد بزرگتر هام دنه ددیس و دمیرس بلو به یوقت اما...کنند ازشمددو ندد...اشون

 بار گفت بهم و کنار دیکش منو بودم کرده دددل بوددد و سامان که روز هی مامان
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 یچ دمینفهم اولش...!کنمیم دددل بوددد داداشدمامو ینجوریا که باشده آخرم

 دینبا دمشدد بزرگ که حاال گفت بهم بعدش یول یشددوخ کردم فکر..گهیم

 و هام دددنه دددیس یبزرگ متوجه که کنم دددل بوددد یطور بابامو و برادرها

 رشدم

 !بشن

 فکر یعنی...داشدتم یبد حس برادرام و بابام به نسدبت یمدت تا روز همون از

 اش همه...!سدتین سدالم..سدتین درسدت..سدتین پاک نگاهشدون کردمیم

 ...پوشوندمیم و شال با و خودم

 یا گهید جور هی مامانو حرف گفتم مونیپرورش معلم به مدرسده تو که روز هی

 یزندگ با نابشددون و پاک اعتقادات و ها یمیقد گفت بهم...کرد یمعن برام

 دنینفهم چکدومیه اما...داشدت مادرمو نظر اونم هرچند...متفاوته ما امروز

 !غول هی شد بابام...بعد به موقع اون از که

 یرفتارها اگه...که برادرهامم...شدددمیم ینزدک بهش دینبا نم که مرد هی شدد

 رابطه سدهراب مثل نبود شیپنهان یها یشدوخ و هامون رفتن رونیب و سدامان

 ...موندیم یجد و سرد امون

196  

 اشددکال چه...کنم هیتک مرد هی به دارم دوسددت ییوقتا هی که دینفهم مادرم

 پدرم؟ ای بود مبرادر مرد اون داشت

 چاق و بودم دیسف چون...خونه تو هام دنیپوش لباس به دیرسد نوبت اون بعد

 یحت...بپوشدم یزیچ بلند ای کوتاه نیآسدت یها لباس ریبو ذاشدتینم مامانم

 ام زنونده یهدا یمهمون تو کده یدیهدا لدبداس بده درشیتداثد

 ددمیپوشددیم

 نگه دور همه چشدم از دیبا و میدددگ زنانددد همه کردمیم احسداس...!دیرسد

 واسدده بمونه ناب و نخورده دسددت بود قرار...بود خواسددته ازم مادرم...دارم

 !!شوهرم

 صف تو ای ر کا دنبال شد تا صدبح که...سدت؟ین که یشدوهر...شدوهرم؟؟

 جماعت؟ نماز
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 نماز برم خوامیم گفت بهم...تنهام من امون خونده دایب گفتم بهش جمعده

 !دارم نذر...جماعت

 حرف باهام و کنه ددددلم بودددد خواسدتیم دلم چقدر...بودم تابش یب چقدر

 باز و اتاق در امون خونه اومد یم که هربارم و ومدین...ومددین امدا...بزنده

 ! ایح تو یحت...موندینم تنها من با ییجا چیه ای ذاشتیم

 گفت افتخار با هام خاله یجلو مونس مامان که بود یرفتار همون قایدق نیا

 ...شعور و دونستیم احترام نکارویا...کرد فیتعر دامادش یریز به سر از و

 !ستین و دارم ازین بهش من که یوقت ی شعور یب اوج دونستینم

 کجا؟_

 اریو
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 تند تند و کردم تنم...برداشددتم و مانتوم در پشددت از و شدددم اتاق وارد

 دگمه

 بستم هاشو

 ؟یبر یخوایم اکج ساغر_

 ...کردم پاک صورتم از هامو اشک مانتوم نیآست با و کردم بهش و پشتم

 ؟یکنیم هیگر یچ یبرا_

 سددرخ صددورتم...انداختم سددرم یرو و دمیکشدد دسددتش از و شددالم

 شددده

 شد؟یم نمیا از بدتر...بودم شده کیکوچ عطا یجلو...بود

 کنار برو_

 داد هیتک وارید به اشو تنه باال و بود ستادهیا در یجلو

 ذارمینم_

 بزنم داد و نیزم به بکوبم پا شد باعث میطاقت یب

 کناااار برو_

 داد تکون راست و چپ به سرشو فقط من اشک از پر یها چشم یجلو

 !ساغر ام یجد...رونیب یبر در نیا از ذارمینم چته ینگ تا_
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 فکر به طمیشددرا نیربدت تو...فتمیب هیگر به نطوریا جلوش نداشددتم دوسددت

 !وقت؟ هی نشم زشت !بودم هیگر موقع دهنم شدن باز یادیز

 امون خونه برم خوامیم...کنار برو_

 اشدک به مزخرف آرامش هی تو و بود کرده ددددل بودددد هاشدو دسدت

 من یها

 !دیخندیم

 میزنیم حرف شد تموم ات هیگر...نجاستیهم تو ی خونه_

198  

 به...شدددم یعصددبان مرگ حد به دیخندیم و زدنم بال بال دیدیم کهنیا از

 زدم اش دنه دیس به محکم و بردم هجوم سمتش

 ؟یخندیم من به ؟یکنیم مسخره منو_

 نیزم یرو پاهامو...دیکش خودش سدمت به منو و گرفت و دسدتم دو هر مچ

 هیگر شدددت به که یمن از زورش اما بده تکونم نتونه تا دادم فشددار محکم

 بود شتریب رفتیم ضعف هام هق هق بابت وجودم همه و کردمیم

 من مگه...نداره رو تو یها اشددک ارزش ایدن نیا...خودت با نکارویا نکن_

 ؟یزنیم زار هام چشم یجلو که مردم

 نداختمیم چنگ پهلوش به هام دست با و دادمیم فشار اش ددنه ددیس به و سرم

 خواستمینم و یاجبار مرد نیا...یاجبار کردن دل دبو نیا من...کنه ولم تا

 هی که ییاونا همه مثل...سددهراب مثل...یبابام مثل توام...ادیم بدم ازت_

 !ازت ادیم بدم...کردم یزندگ حرفشون به عمر

 ...زدم هیگر ریز تر بلند و داد فشارم دوشش آغد یتو شتریب

 و آروم یصددا از من...ه؟ن مگه... اومد یم بدم نگاهش یدددسدت مددد از من

 حالم گفتن جان ساغر سداغرجان نیا از من...نه؟ مگه...بودم متنفر نیدلنشد

 روش گذاشددتم و سددرم که جا وج چند نیا از من...نه؟ مگه خوردیم بهم

 نه؟ مگه متنفرم

 ...عطا کن ولم_

 گفت یآروم ی خنده با و گذاشت صورتم کنار و سرش
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 .رمیمیم من که ادیب بدت من از اگه تو_

 اریو
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 دادم فشار پهلوش به و دستم یها ناخن

 ...ریبم برو_

 که دستشو یگرما دددرم کمددد یرو...!افتاد دددوازش نددد از هاش دست

 گهید

 ...کردم حس و کردینم حرکت

 ....کردم نگاهش هیگر و التماس با

 ...گفتم درو_

 دمیورچ هاو ل و ختمیر اشک

 !وقت هی یرینم_

 واسه مردمیم من...اومد بند ام هیگر یصدا...داد فشدار هم یرو شدوها پلک

 ...صداش واسه...تنش یبو واسه...نگاهش

 !؟...عطا_

 انگشددت با و دیخند مهربون..دیخند کوتاه و کرد باز هاشددو چشددم

 دسددتش

 کردن حبس...اومد ینم بند ام هیگر هق هق...زد کنار صورتم از هامو اشدک

 زد لبخند...دسبوند چد میدشون دیپ به و شیددشون ددیپ...بود دهیاف یب هام نفس

 ...دمیخند هیگر با من و

 ؟یندار دوسم گهید_

 ...کرد زمزمه لبش یرو پهن لبخند همون با عطا

 ...توام یها خنده ماریب_

 به شروع دبم قلد و اومد بند ام هیگر...دیددوس بدد که و ددبم لدد ی گوشه

 دنیتپ

 ...کرد

111  
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 ...بخند شتریب_

 ...نداشت شدن بسته سر بوض نیا اما زدم لبخند

 !رمیبگ اشکامو یجلو تونمینم_

 اتاق سرد وارید...کرد عوض من با و خودش یجا نباریا و کرد دلم بودد دوباره

 ...کرد خنک بود شده گرم یحساب عطا یها دست از که و درم کمد

 هیگر ریس دل هی و بودم کرده قهدددل حددد گردنش دور هامو دست

 هیگر...کردم

 ...!رفت بداخالق گ س نیا ی صدقه قربون و زد حرف باهام فقط اون و کردم

 ...ادیدرم یخشک از رود ندهیزا تو زنیبر رو تو یاشکا از خورده هی_

 .برداشتم اش دنه دیس یرو از و سرم هیگر با و دمیخند

 ...شدیم گلستون امونیدن داشتم من رو تو صبر از خورده هی_

 ... و اشکم از سیخ یها لپ بعد و دیدوس بد و چشمم یرو

 ...شده گلستون تو با من یایدن_

 شدینم دور ازم کاش...دیدوس بد کوتاه هامو ل

 !عطا؟_

 جانم؟_

 ...دیدوس بد و دبم لد ی گوشه دوباره

 کارام؟ نیا با فتمین چشمت از_

 تار هام چشم...هیگر ریز زدم شددنش متمو از بعد بالفاصدله و گفتم بوض با

 هنوز پس...داره دوسددتم هنوز پس...بود لبش یرو لبخند...عطارو دیدیم

 !باشم؟ دواریام دیبا

 اریو

119 

 به هام چشم از نگاهش و زد لبخند...گذاشت صورتم کنار و دسدتش دو کف

 قفل شها ل نیب هامو ل یوقت...اما...اما هیگر از دیلرزیم...دیرس دبم لدد

 همه با و دیدددوس بدددیم منو محبتش ی همه با...دیلرز دلم هام ل یجا کرد

 .کردم شیهمراه داشتم بهش که یعشق
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 با داشتم سرا ازش که یصدبر ی همه با اون و انداختم یم چنگ موهاش به

 ....دیدوس بدیم و صورتم ی جا یجا تمام یصبر یب

***** 

 دستشو...گذاشتم اش دنه دیس یرو و مبرداشت ددت تخدد بالش یرو از و سرم

 گرفتم هام دست نیب دستشو انگشت.... برد فرو موهام ونیم

 ...عطا_

 اش دددددنه دددددیسدد نیب و ام چونه...دیکشدد باالتر منو و گرفت و بازوهام

 گذاشت هم یرو هاشو چشم و گذاشت بالش یرو و سرش...گذاشتم

 جانم؟_

 گه؟ید بخرم خودم ی قهیسل به و عروس لباس_

 انداخت گوشم پشت و موهام ...زد لبخند و کرد باز هاشو چشم

 .ادیم تو به...اومد خوشم یگفت خودت که یمدل اون از من...معلومه_

 ؟یچ نه بگه مامانم اگه_

 هم یرو به رو هامون صورت نباریا...کرد بلندم و گرفت دسدتش یتو و بازوم

 گرفت قرار

 !عطا نمیسنگ من_

111  

 زد لبخند حال یب ششیپ قهیدق چند طنتیش بابت اون و دمیخند بلند

 ...یکنیم فکر_

 دمیکش صورتش یرو و دستم انگشت خنده با

 کنهیم دییتا منو حرف امون خونه یترازو یول_

 ...دمیکش غیج شیشوخ یخوش سر از و گرفت گاز هوا یب و دستم انگشت

 ...دارم دوست وینیسنگ نیا من_

 !...شد حاال_

 گرفت دستش یتو و موهام از یقسمت که بودم داده باال و ابروهام طنتیش با

 ؟یزد تهش از سانت چند_

 ...کردیم اعتراض موهام یکوتاه به
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 ....شد یسانت ده کنم فکر...زد شگریآرا... که نزدم من_

 کرد لمس و ام گونه اش گهید دست با و گذاشت سرش ریز دستشو هی

 باشه؟..ننک کوتاهش گهید_

 بود جواب منتظر هام چشم به رهیخ

 ...چشم_

 ینکرد انتخاب عقدمونم سفره...م؟یبخر لباس میبر فردا_

 ...رمایم خودم یدار کار تو اگه...باشه_

 دیکش و لپم و زد لبخند

 ؟یکن ناراحت منو و یبزن داد سرم بعدش که_

 اریو

111 

 نیح در...گذاشددتم شبدن کنار هامو دسددت و برداشددتم تنش یرو از و تنم

 گفتم شم دور ازش خواستمیم نکهیا

 !رسهیم خوب یجاها به عوضش_

 یطوالن هامو ل...افتادم دلش بود یتو دوباره من و دیکش باهم دستامو دوتا

 ...کردم خداروشکر عطا محبت لمس از دست سرمد من و دیدوس بد

 گهید ماه چند گفتم پسره به...کنم کوتاه موهامو شدگاهیآرا رفتم روزید سداغر_

 گفت یکنیم فکر دمیپرسدد متیق بعد...خودش شیپ برم گفت مهیعروسدد

 چند؟

 کردیم نگاهم کش دراز همچنان عطا و نشستم دت تخد یرو زانو چهار

 چند؟_

 گذاشت سرش ریز دستشو و شد پهلو به

 بزن حدس_

 نگاهش شده زیر یها چشدم با و کردم جمع کردن فکر نشدونه به دددامو لبددد

 کردم

 !صدتومن_

 کرد گرد هاشو چشم و انداخت باال ابروهاشو
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 !تومن چهارصد_

 ام خنده گفت که یعدد بابت هم عطا ی شددده گرد یها چشددم بابت هم

 گرفت

 نگ؟یبراش ای کنه ونینیش یگفت موهاتو خبره؟ چه_

111  

 گفت و کرد بلند سرشو تعج با

 کار؟یچ_

 کردم ماچ محکم پشول و دمیخند غش غس

 خوادیم مگه ره؟یگیم گرون نقدریا چرا ییخددا...من بشددم فددات یاله_

 کنه؟ کارتیچ

 نگه هاش ل یجلو و دیدددوس بددد و دستم پشدت و گرفت و دسدتم خنده با

 داشت

 تازه... م یگر لوازم همه کنمیم اسددتفاده که یلیوسددا گفت فقط..دونمیم چه_

 !کرد شونیچیق دادم هرچند...کنه زیتم ابروهامم خواستیم

 یکاف اندازه به عطا یابروها...انداخت واکنش به عطدارم ددنمیخندد بلندد

 ...بود مرت

 بردیم عق سرشو خنده با و دمیکشیم ابروهاش رو انگشتم با

 شدمیم پا بخوابم سداعت مین بذار..پاشددم زود صدبح...نکن تیاذ سداغر_

 !میریبگ چوخه با یکشت

 شده مچاله صورتش...دادم فشار هم سدمت به هام دسدت کف با اشدوه لپ

 کردم دوس بد هاشو ل یرو...یا غنچه هاش ل و بود

 امون خسته یآقا واسه رمیبم_

 دیکش و گرفت دستامو مچ و کرد آزاد هاشو لپ

 یخوابیم یریگیم توام_

 اریو

115 

 دمیخندیم وزهن منکه به و انداخت سددرم یرو و لحاف...بالش یرو افتادم
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 داد دستور

 ...ایخوابیم ساغر_

 واسش درآوردم یباز سرتق

 بخون ییالال یبلد...ادینم خوابم_

 یرو افتاد درسددت برهنش یبازو و انداخت سددرم یرو دسددتشددو

 با...دهنم

 گرفتم گاز و بازوش تمام لذت

 یکند دستمو گوشت...طووونیش نکن_

 دمیکش دبم لد یرو و زبونم

 بود خوشمزه...خواست دلم_

 ...موند دهیفا یب لحاف گرفتن یبرا من یتقال و زد کنار و لحاف

 ره؟یبگ خوابت تو شمیم سرحال من یوقت داره یلیدل چه اصال_

 یصدا...داد فشار بالش یرو سدرشدو و شدد شدکمش به رو...بود که پهلو به

 !اومد یم هاش خنده

 زهرمارر_

 و زد مهیخ روم سدرعت به نباریا بشدم بلند خواسدتم وتا زدم کتفش به یمشدت

 داشت نگه سرم یباال هامو دست

 ...مرده هی بدن یعیطب واکنش نیا زمیعز_

 !بود شده حک که منم صورت رو...شدینم پاک صورتش از خنده

116  

 سددرحدال چقددر من نیبب..کن عوض بددنتو یعیطب واکدنش...دخدودیبد_

 بزنم غیج یخوشحال فر از ادخویم دلم االن...شدم

 دیدوس بد و گلوم ریز و کرد خم نییپا سمت به سرشو

 ...ببرمت هفته نیا تو دمیم قول...تهران بام واسه بذار هاتو غیج عطا جون_

 روم یطور هی اما...شییجا هی بزنم زانوم با ای کنم آزاد دسددتمو تا کردم تالش

 مبکن تونستمینم یچکاریه که بود گرفته قرار

 ...کی...ینکن ولم حالت به یوا شمارمیم سه تا_
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 داد تکون راست و چپ به سرشو خنده با

 ...سه... دو_

 گفتم فراوون ضعف و غش با و زدم تیمظلوم به و خودم

 فشارم کنم فکر...شدااا تو ریتقص...کردم ضدعف...شدد ام گشدنه عطا یوا_

 افتاده

 که یآخر با...گرفت تر لشدد هامو دسددت مچ گفتم و اول ی جمله همون

 ...کرد ولم عمال

 کنم؟ درست غذا برات یخوایم_

 عق سددمت به بازوشددو و کردم اسددتفاده اومده بدسددت فرصددت از

 هول

 کرد دلم بود پشت از و انداخت شکمم دور دستشو اما...دادم

 !ساعت مین...یبخواب کنارم دیبا..یبر ذارمینم عطا جون_

 دادم فشار تمام یرحمیب با دستش یرو هامو ناخن

 !گمیم مامانم به_

 اریو

117 

 دم و دیدددوس بددد و گوشم ی الله تا...!حساسم گوشم به من بود دهیفهم اصال

 گفت گوشم

 و؟ یچ_

 که نبود من حق نیا...ددلش بودد تو انداختم و خودم و رفتم وا یچ مثل اصال

 !!رمیبگ گر گوشم دم زدن حرف کالم هی با

 ...یکرد تیواذ من که_

 کرد نییپا و باال من دادن دق واسه صداشو و زد حرف گوشم کنار دوباره

 ؟یشد تیاذ_

 ...برداره کاراش نیهم از دست که بگم یچ هی من بود منتظر نمیا حاال

 نرفتم تو با یوقت تا گفته بهم مامانم یول...گذشدت خوش ام یلیخ...رمینخ_

 !ندم وا سقف هی ریز
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 با و زد پلک...نمیبب هاشو چشم تا کردم جا جابه اش دددنه دددیس یرو و سدرم

 گفت یکوتاه لبخند

 ...که ما یول...هست ام یمنطق...نگرانه خ_

 گفتم کنم تشیاذ نکهیا یبرا

 !!یدادیم ادامه کجا تا نبود معلوم کردمیم ولت_

 به تیمظلوم و یدلخور با یوقت اما خنده ریز نزنم تا گرفتم گاز ددددبمو لدددد

 کردم ماچ محکم گلوشو ریز و کردم بلند و سرم کرد نگاه هام شمچ

 ...گذشت خوش یلیخ من به نجاشمیهم تا که البته_

 گفتم طنتیش با و زد لبخند

118  

 آقا؟ شهیم پخش یک برنامتون یبعد قسمت_

 گفت که یوقت دیخندیم...کرد دوس بد و میدشون دیپ و دیکش آروم موهامو

 ...خانوم داره ها برنامه پخش جدول به یستگب اونش_

 گفت و کردم اشاره خودم به...اومد خوش شیجواب حاضر از

 !منه دست اونم که_

 داد سرتکون حرفم دییتا به و گرفت اشو خنده یجلو

 ...البته صد_

 گفتم و دادم فشار اش دنه دیس به سرمو خنده با

 دسددت ما پخش دولج...کن پخش اتو برنامه یخواسددت هروقت شددما_

 راحت التیخ...شماست

 کنار صددورتشددو و کرد خم اش ددددنه ددددیسدد سددمت به سددرشددو

 صددورتم

 باشه کرده دل بود اشو بچه که انگار...گذاشت

 دیکنیم شرمنده...یمتعال یعال لطف_

 کردم جمع دوشش آغد یتو و خودم و دمیدوس بد اشو دنه دیس یرو

 شرمنده نتوندشم...کنمیم خواهش_

 اون مثل منکه خ...شددم بلند خودم و کنم خواب رو عطا تا دینکشد یطول
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 چند نیا...بود خسته هاش چشدم خونه اومد یوقت از عطا...اومد ینم خوابم

 ...رفتهیم زودم صبح خونه اومده یم وقت رید که شبم

 به و ودمخ و رفتم رونیب اتاق از نکنم دارشیب صددداهام و سددر با نکهیا یبرا

 ...کردم مشوول آشپزخونه لیوسا کردن مرت

 اریو
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 سددر من نکهیا بدون...بود یکاف آقامون واسدده ظهر سددر چرت سدداعت هی

 و

 ...شد داریب خودش باشم کرده ییصدا

 خونه کیکوچ بالکن تو و برداشدتم...بود دهیخر کباب خیسد امون خونه یبرا

 ...گذاشتم شدیم رمت سه هی متر دو زور به دیشا که

 نزنم؟ ونیپاپ نایا دور عطا_

 که کردیم مرت بودم ختهیر بهم که موهاشددو داشددت زمیم یرو ی شددونه با

 دیخند

 ...خواهشا نزن و اونار دور گهید_

 ..بستم و بالکن در

 !بکنند چک هی نجارمیا ستین دیبع تو و من ی خانواده از واال_

 بستم راشب خودم و لباسش یباال ی دگمه دو

 خواب لباس دوتا همون سددر کرد چک هامم لباس کمد ما ر ماد نیا واال_

 خانواده و مامانت یجلو و آبروشدون دارم نکارامیا با گفت !درآورد منو اشدک

 !برمیم تو ی

 مین بابت هام چشدم هنوز...کنم نگاه هاش چشدم به تا و گرفت باال ام چونه

 ...سوختیم کردنم هیگر ساعت

 یکشددو تو گهید...کشددوت ته بذار اونارم...کن فراموشددش گفتم...اغرسدد_

 کنندینم نگاه که هاتو لباس

 ...که منه مامان به اگه_

 گفت یا بامزه حالت با و کرد گرد هاشو چشم
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 زمیعز_

 ...شدم گردنش زونیآو و زدم غیج

 زنماایم چشمت...یشیم بانمک یلیخ...عطا عاشقتم_

 گفت و داد قلقلک و پهلوم

 خودم آخرشددبم...میمونیم نجایهم شدد تا بگو بزن زنگ مدامانت بده_

 رسونمتیم

 گفتم بود شده بمینص که یدالوصفیزا یخوشحال با و گرفتم فاصله ازش

 ؟یچ نه گفت اگه_

 کرد فکر کم هی

 گهینم نه من به...دمیم اطالع زنمیم زنگ خودم کن ولش_

 کرد فکر کم هی

 گهینم نه من به...دمیم اطالع زنمیم زنگ خودم کن شول_

 شده قرار امش شدام یبرا...کردم اش بدرقه و دادم تکون سدر یخوشدحال با

 رهیبگ سرراهش از ام تازه یسبز گفت بهش...کنه درست کتلت واسدم که بود

 ...دهیم مزه یحساب که

 عطا حداقل کهنیا بابت !... خداروشدکر...نشدسدتم مبل یرو راحت الیخ با

 !منه سنگره تو

 و لدای به حواسدم اصدال که بگو منو..!یخود با یخود جنگ...گهید گ جن

 ...!نبود مولود مامان یجلو هاش یآزاد

 اریو
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 مثال...ترند راحت یلیخ ما از عطا ی خانواد که بگم تیقطع به تونسددتمیم

 با ای هیبق چشدم شیپ کردنینم جرئت عقد دوران تو...نرگس و سدامان نیهم

 درو با هاشددون رفتن رونیب شددهیهم...بمونند هم کنار ها خانواده اطالع

 گفت نایا خاله به یدروغک نرگس بار هی ادمهی...رفتنشون مسدافرت یحت..بود

 !شمال رفت سامان با اونوقت و جمکران رهیم دانشگاه طرف از داره
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 کشیکوچ یها جعبه از و دبو دهیخر بازار از برام مامان که ییها نمکدون

 ختنیر مشددوول و انداختم پارچه هی خودم ریز آشددپزخونه یتو... درآوردن

 ...شدم ها نمکدون یتو نمک

 بد داشددت که یوقت آن هی...گرفتیم ام خنده یه و افتادم یم عطا ادی یه

 ! شده زمون آخر نکنه که داشت برم هول...یظرافت چه با اونم کردیم دددوسدم

 یحال هی...شد شل بدنم گرفت که اولو دوس بدد همون...بود دیبع عطا از آخه

 ...بود نشده بمینص عمرم به که شدم

 شین...کرد دددوس بددد منو چقدر...ارهیب دست به منو دل بود بلد خوب ام بچه

 و خل صداحبشدون نکنند فکر ام خونه وارید و در ییهوی تا بسدتم و خودم باز

 !...رهیگیم گاز لبشو یه و خندهیم یه که شده مشنگ

 ...خانوم ساغر مااایخودمون یول

 ازین و نذر چقدر..داد جواب باالخره امامزاده تو و جانماز سدر تو یدعاها نیا

 که شددد دایپ یکی....رسددوند آرزوت به رو تو خدا...بشدده دایپ یکی تا یکرد

 یحرفا...نهیبش لتد به...باشه داشدته دوسدت...ارتتیب فیک سدر جوره همه
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 خدا بوده پاک دلت نقدریا تازه...باشده بلد تر خوب یکارا...باشده بلد خوب

 !...کرده بتینص خوبم آشپز هی

 ...دیچیپ خونه سکوت تو هام خنده یصدا و خنده ریز زدم دوباره

 داب...خدداسدددت بدا کده کرده قسددمتم و یکی خددا...ندایا هدمده عدوض

 به باز...داره دوسددم باز یبداخالق و کنمیم یتلخ من هرچقددر...مداندهیا

 یها خنده ماریب تازه...هام هیگر...هام اشددک...مهمم واسددش باز...فکرمه

 ...امیم تر قشنگ چشمش به البد..بخندم شتریب باشه ادمی !هست منم

 جوک نیتر دار خنده کردیم فکر دیشددنیم یهرکسدد و هام خنده بلند یصدددا

 !رفت عطا شد خوب...زنمیم قهقهه سرخوشانه نطوریا که دمیشن و عالم

 درسددت...دمیخریم لدای و مولود مامان واسدده کادو هی فرصددت نیاول تو دیبا

 یجا دادمیم ادامه و دنیبر سددر پنبه با روال همون کاش اصددال...رفتارم نبود

 عوضددش...شدددمینم ام بده گهید ینجوریا...خودیب و تند یها دادن جواب
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 داره زبون سر بگن نکهیا یجا استهیس با عروسمون گفتنیم شدسدتندیم هرجا

 ...رکه ای

 یعل گرونید با برخورد تو ددیبدا آدم...رک بگن بهم دادینم خوشددم چیه

 رک...باشه اسدتیسد با کنه ریگ بهشدون کارش ممکنه که ییاونا الخصدوص

 یهرچ و عطاسددت با حق که الحق...ندازهیم اون نویا دمچشد از و آدم بودن

 !!!درسته گهیم

 کوزه فوت وسط نیا...یاشپز به میافتاد باهم ییدوتا و برگشدت دیخر از عطا

 از لمیموبا با...بود کشته منو ی اشدپز تو شدگردش گفتیم که عطا یها یگر

 اریو
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 ام گشدنه یقدر به شدام رسد... انداختم عکس میپخت باهم ییتا دو که ییغذا

 شدر از عطا یها نبات ییچا لطف به بعدش و خوردم غذا مرگ حد به که بود

 پشتم که کردم حجت اتمام عطا با بار نیآخر یبرا بازم.شددم خالص درد دل

 هرچند.باشده داشدته رو چارهیب منه یهوا مامانم منو جنگ تو و نذاره یخال و

 قول اما داشددت مخالفت من یچارگیب گهید و جنگ یکی نهیگز دو با عطا

 .باشه نداشته یریتاث انتخاب و دیخر تو یا گهید نظر خودم نظر جز که داد

 باباهم و دیرسیم نظر به یشاک مامان...خونه برگشدتم که بود مین و ده سداعت

 به...رفت ادمی از رفتارشدون یتلخ سدامان دنید با اما...نبود خوشدحال ادیز

 یتو رفتم و موندم خونه یاهال هیبق کنار خوردن ینیریشد و ییچا هی ی اندازه

 ...اومد پرتقال آب وانیل هی با نرگس کردم عوض که هامو لباس...اتاقم

 مشکل؟ شد حل شد؟ یچ...طونیش_

 هی...رمیبگ امو رفته در شین یجلو و کنم یباز نقش تونسددتمینم رقمه چیه

 ببندم اتاقو در بتونم و اتاق یتو ادیب کامل تا گرفتم و ینیس ی گهید طرف

 زدم لبخند روزمندانهیپ و کردم نگاهش یحالت هی با

 پاک رم مسئله صورت آقامون..چیه شدد حل که مسدئله ؟؟یکرد فکر یچ_

 گهید مینیا ما..!کرد

 گرفت شگونین و بازوم و دیخند غش غش
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 !...شد یطوالن نقدریا چرا اتون مذاکره گفتم من_

 که بود موهام به حواسم نهیآ تو از...دددت تخددد یرو مینشدست باهم همزمان

 کنم جمعشون کش با کامل
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 ...بگم من یهرچ گفت عطا_

 گفت خنده با و گرفت سمتم به و شربت وانیل

 بهش حقو حتما مخم رو رفتیم ش ده تا ظهر سه ساعت از یکی اگه منم_

 !دادمیم

 ... عطا ینیبب ینبود یول...بود دعوا که اولش_

 ... کرد گرد خنده و تعج با هاشو چشم

 کرد؟ کاریچ عطا_

 گفتم و سرش تو زدم که خنده از شدیم منفجر داشت

 ؟؟ دمیم وا یعروس قبل خودت مثل من یکرد فکر_

 گفت ام خاله و خودش مخصوص حالت با و باال رفت یآن ابروهاش

 داداش...کردمینم یکار هک بود من دسددت...نکن قضدداوت زود نقدریا_

 ...یجنابعال

 .دمیسرکش و وانیل نصف نفس هی من و نزد حرفشو ی ادامه

 ...دوساهااا بد اون از یول...کرد دوسم بد عطا...برنخوره بهت حاال خ_

 نرگس ها موقع نجوریاا...زدم پلک سددرهم پشددت و انداختم باال ابروهامو

 ...کردیم دلم بود محکم و دیکشیم غیج

 هات یباز وونهید نیا با یریبم...ساغر عاشقتم_

 بلند گوشم دم و کرد دلم بودد...گذاشت ینیس یرو و گرفت دستم از و وانیل

 دیخند خودم مثل بلند

 ...گمیم کیتبر بهت...برداشت و اول قدم پس_

 اریو

115 

 گفتم و زدم اش شونه پشت دستمو
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 که حرفا چه یدیدیم یبود دیبا..گمیم کیتبر خودم به و تیموفق نیا منم_

 !نزد بهم

 باعث هامون خنده بلند یصدا دیشدا..دیکشد هم غیج و دیخند تر بلند نباریا

 بگه و کنه باز درو هوا یب سامان که شد

 د؟یکنیم کاریچ دیدار_

 یا افهیق به نرگس و من و کردیم نگاهمون مشکوک...بست سرش پشدت درو

 ...میدیخندیم بود گرفته که

 مارم خونه اومد یم عطا آقا نیا یگفتیم...یشداد و خنده به هشدیهم یآبج_

 !شدیم شل شمونین شما مثل دیشا کردیم ذیدستف مد

 گفت و زد سامان یپهلو به نرگس

 به شددد تموم دمانشیچ گهید...خونه داشددته کار...عشددقمو نکن تیاذ_

 یسالمت

 ...کرد نثارم یچشمک هی و برگشت بعدم

 ؟یریبگ میرژ دیبا که شما به رمودننف عطا آقا انایاح_

 که سدهراب بلند یها خنده یصددا بندش پشدت و سدامان حرف دنیشدن با

 !رفتم وار ادیم من اتاق سمت به داره بود معلوم

 ...رمینخ_

 بعدم...گفت یزیچ گوشش دم و گذاشت سامان ی شونه رو دستشو سهراب

 گفت منو به کرد رو
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 یبابا... نیزم یبذار دیبا لویک ده حداقل...یریبگ میرژ یدار وقت ماه دو_

 شد؟ مفهوم..ستمیمیوا جلوش من کنه مخالفت عطاهم امرزیخداب

 ستادیا کنارم و اومد نرگس که گرفتیم خودشون به هیگر فرم هام چشم

 ...دو...کی..رونیب اتاق از شمارمیم سه تا دوتا شما_

 به یتر جمع خاطر با نایا شدماردیم و داداع یشددتریب حرص با نرگس یهرچ

 ...دندیخندیم ما

 فکرم...دو یبرا پارک میریم ش و صبح بعد به نیا از..سداغر میندار بحث_
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 .یکن منصرفم نکاریا از یتونیم عطا به گفتن با که نکن

 زشیبرانگ تامل و رایگ نطق از بعد و داد تکون سدمتم به وار دیتهد انگشدتشدو

 رفت رونیب اتاقم از

 صدا یب کردیم تالش همچنان اما بود شدده سدرخ خنده از صدورتش سدامان

 فشددارش تمام قدرت با و گرفتم دسددتم تو بازوهاشدو تا دو حرص با...بخنده

 ..دادم

 !!!داره دوست تپل منو عطا دیکن فرو کلتون تو نویا_

 هی تیدبانعصد فر از من و بخنده بهم هم نرگس تا بود یکاف جمله هی نیهم

 ...ببرم پناه بابا حاج به خودم از دفاع یبرا و بکشم همه سر بنفش غیج

 انگار..کردیم یمهربون باهام بابا حاج مونس مامان برعکس وقت چند نیا

 منم...مردم عروس شدهیم و رهیم از داره اش دونه هی یکی دختر بود دهیفهم که

 یعل و کردمیم اسددتفاده دوءسد شددده قلمبه هوی محبت نیا از تونسددتمیم تا

 ...گرفتن میرژ درمورد الخصوص

 اریو
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 تیاذ دخترشدو که کرد بحث باهاش و بود مخالف سددهراب نظر با بابا حاج

 و کنم مراعات وقت چند نیا که خواسددت ازم خودش طرفم هی از اما...نکنه

 کرده الغر لویک پنج چهار ماه سده دو نیا تو هرحال به...نشدم تر چاق نیا از

 ...بود مشهود اندامم یتو کامال و بودم

 مکافات به عروس لباس کردن دایپ یبرا که گرفدت کدار و مخم نرگسددم

 خودم زیسددا به که نویا وقت کردم اقدام دشیخر بده رید چون...خوردمیم

 . ندارم بدوزمم عروس لباس

 دیخر سددر که نرگس...خورهیم بهم نمییپا و باال زیسددا باز کردم خداروشدکر

 تر کیکوچ اش تنه نییپا از اش تنه باال چون دراومد پدرش عروس لباس

 زیسا هی و دامنش و میبردار زیسا هی عروسدشو لباس تاپ میشدد مجبور و بود

 ...گهید

 یهوا به بود بهتر...گفتینم راهیب پر..کردم فکر نرگس یها حرف به شدد
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 خوش و خودم یحسدداب و بشددم کار هب دسددت شدده که عطاهم لیفام و فک

 فقط و شدد تموم ها یباز مهمون و گذشدت پل از خرم که بعدم...کنم کلیه

 یلیخ اندام لدای...دمیم ادامه میچاق ی دلبرانه روند بده عطدا و مونددم من

 سددرتر من از رو لدای که بدم هیبق دسددت بهونده ددینبدا...داشددت یخوب

 ! اماند تو یحت...بدونن

 هرحال به...الغره عروس بگن لدای به و تپله عروس بگن ادینم خوشددم چیه

 .رهیبگ درنظر هم گرونید حرف دیبا شیزندگ از مرحله هر تو آدم
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 هم کنم سدداکت و خودم یبرادرها هم تا...رمیبگ میرژ مرگ حد در بود بهتر

 ...رو یاحتمال شوهر لیفام

 مثل هام چشم آور خواب قرص خوردن وجود با من و بود ش ازدهی سداعت

 و کردیم ام گرسددنه شددتریب شدددنم پهلو اون به پهلو نیا...بود باز ز با جود

 ....اومد یم در شکمم وقور قار یصدا

 هم رو چشددم الیخ و فکر از هدا شدد...یعروسدد تدا هفتده دهی نیا تو

 برگزار خوب شدید حنابندون سدممرا... امشدد مثل درسددت...ذاشدتمینم

 کم ها مهمون... رفت آوردنش یبرا رید یلعنت عارف که شدام از ریبو...شدد

 !بزنن گاز و نیزم یگشنگ از بود مونده

 مقرر ساعت طبق و بود گذشدته خوش بهش مردونه قسدمت بکوب و بزن آقا

 و خودش فعار اما بره سددامان بود قرار اولم از...نرفت غذاها آوردن یبرا

 شددام بدون که ها مهمون از تا دو یکی...ارمیم رمیم من که کرد آش نخود

 مهمون یول...ناراحته انگار که کردیم وانمود یطور هی مولودم مامان...رفتند

 بودن من بدبخت یبابا یالیفام وسدط نیا..نشددند شدام یب که خودش یها

 !بدبخت ن م واسه موند ثشیحد و حرف و رفتند شام بدون که

 ...کرد بلندم جا از وحشتناکش یصدا و میگوش ی برهیو

 و کردم دایپ و لمیموبا یگوشدد تا دمیکشدد زیم یرو دسددتمو اتاق یکیتار تو

 ...دادم جواب

 ...الو_
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 ؟ینبود که خواب...سالم_

 اریو
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 بستم هامو چشم و گذاشتم بالش یرو و سرم عطا یصدا دنیشن با

 ؟یداریب چرا تو...بردینم خوابم...زمیعز نه_

 تموم که فرداش...کرده تیسدرا منم به تو یها ینگران...برهینم خوابم منم_

 .شهیم بمینص راحت خواب هی منم بشه

 ...نشست دبم لد یرو یا مهین و نصفه لبخند

 تاالر؟ دیبرد و ینیریش و وهیم...واقعا آره_

 !!برد عارف..آره_

 شدم یکفر و اومد ادمی شبشید ی فاجعه عارف اسم دنیشن با

 ویچ همه باز اون نم؟یبب ویک دیبا بکنه یکار ما واسدده عارف نخوام اگه من_

 چرا...عطا من اعصاب رو رهیم مزحکش ها خنده اون با بعدم...کنهیم خراب

 ؟یفهمینم

 .بستم پا وبا اتاقم در خونه یاهال نکردن داریب یبرا و بود بلند دادم یصدا

 یعذرخواه که عارف ؟یناراحت شددید یماجرا سددر زهنو تو... سدداغر_

 خودتو اعصدداب بهش کردن فکر با یچ یبرا گهید...رفت شددد تموم...کرد

 ؟یزیریم بهم

 پام رون به هامو دسددت کف و کردم خم شددکمم سددمت به و زانوهدام

 شددیم که شد یها مهین پاهام بودم رفته راه بس از وقت چند نیا...دمیکشد

 درد که بوده سدرجاش من اعصداب وقت چند نیا مگه اما...رفتیم فضدع

 رم؟ینگ درمون یب
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 قرار که ینیماشد از اون..یخرابکار به داره عادت شدما برادر نکهیا خاطر به_

 مزخرفش زیسددا و یجنابعال شددلوار کت از اون...نگرفت و رهیبگ برامون بود

 من یدونیم که تو...نکن یطرفدار ازش خودیب عطا... شددید شددام از اونم

 اون که مردن من یداداشا..یسدپرد اون به کارو یچ یبرا...حسداسدم چقدر
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 کاره؟ همه شده

 یرو حد از شددتریب دیچیپ یگوشدد یتو که رو دنشیکشدد نفس بلند یصدددا

 رفت اعصابم

 زدم؟ حق حرف برخورد بهت االن_

..._ 

 ...ایاریم باال منو سگ یرو یدار دنتنز حرف نیا با عطا_

 خانوم؟ نداره یاثر تو یرو زدنم حرف یوقت بگم یچ_

 یب و سدداده منه حرفاش با خواسددتیم دوباره..کردم قطع حرص با و تلفن

 ...کنه خر و زبون

 موزم...دمشددونیکشدد توانم حد در و انداختم چنگ موهام به طرف دو از

 خنده دست از...سکوتش نیا دست از...طاع دست از شددیم منفجر داشدت

 ...داره کاربرد من ختنیر بهم یبرا فقط که اش مسخره یها

 نیع مادرش و خودش و بود زدن گند حال در مدام ماه دو نیا تو برادرش

 در که چارهیب اون...سددپردمیم سددامان به هم اول از دیبا...نبود الشددونیخ

 ...وقت چند نیا بود نرگس و من خدمت

 ... گذاشتم بالشم ریز و تلفن میگوش خوردن زنگ دوباره با

 اریو
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 رفته بدنم ونیالسیاپ یبرا که امروز نیهم...!!بود میعروس روز فردا سدرم ریخ

 که یکرم تا بخورم جوش و حرص کم گفت بهم جون میمر شددگاهیآرا بودم

 محو ام چونه یرو از آثارش و کنه اثر شدعوریب جوش تا دو نیا رو زنمیم دارم

 اما مونهینم یباق ها جوش از یاثر چیه میگر با گفتیم که چند هر...بشدده

 هیبق و عطا یجلو ها جوش نیا سددر ام ماهه هی نیهم...که نبودن مردم مهم

 یدما دم درسددت زدمیم جوش بار هی سددال صددد که یمن...خجالت از مردم

 ...زدیم جوش ورم هی قهیدق هر یعروس

 که بود یچ عطا ریتقص وسدط نیا آخه..اومد در میگوشد برهیو یصددا رهدوبا

 بود؟ افتاده عارف چون یسرخوش یالک و الیخ یب آدم ر یگ



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  269                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 الو؟_

 !سالم دوباره_

 اگه کردم حس لحظه هی تو که بود دلخور و ناراحت یقدر به صددداش لحن

 .کنمیم دق خودم عطا یناراحت غم از نکشم قیعم نفس

 کن استراحت...یایب خوادینم تو..شدگاهیآرا رمیم خودم نرگس با حصدب فردا_

 ...کی ساعت همون تا

 خوبه؟ باشم اتون خونه دم مین و پنج...امیم خودم نه_

 بودم کرده لرز...دمیچیپ خودم دور و لحاف

 ؟یکن کاریچ یخوایم و عروس نیماش عطا...خوبه آره_

 ...دیپرا نیهم_

 ...بابامو نیماش شهیم یچ مگه خ..شد فیح_
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 !شهینم_

 دهیفا یب ش هی یبرا اونم بابا نیماشد گرفتن غرض یبرا میا هفته هی زدن مخ

 دییتا مورد اگه حرفا یبعضدد که...بود داده نشددون بهم روشددو اون عطا..بود

 بازم..بندازم راه یخودزن من هرچقدر حاال...رهینم اش کله تو نباشده خودش

 است دهیفا یب

 کارواش شیبردیم حداقل_

 صبح همون..برهیم عارف_

 بردارمون لمیف اصددال یعنی...دایریبگ و گلم دسدددت یبر خودت عطدا_

 دوسدتش از بره سدرراهش نکنه گل شیباز ینیریخودشد عارف هوی...برتتیم

 ره؟؟یبگ منو گل دست

 یچیه ننگرا گدهید تو..سددپدارمیم بهش صددبحم.راحدت دالدتیخ..نده_

 .شهیم انجام روالش طبق داره کارها همه...نباش

 ...گرفت میباز بود افتاده اتاق وارید به که خودم ی هیسا با یکیتار تو

 حسدداسددتر یهرچ گهیم لدای...بشددم خوشددگل فردا کنه خدا گمیم...عطا_

 ای موهام به یگند هی نایا ترسددمیم من...شددهیم خراب شددتریب کارت یباشدد
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 .بزنند صورتم

 بود مشخص هم هاش خنده یصدا از یخستگ

 بشه کم تیخوشگل نیا از کم هی شهینم بدم حاال...یهسدت خوشدگل که تو_

 ...سرُم ریز یرفت که امروزم...ینخور چشم نیا از شتریب تا

 اریو
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 شکل بتونم و کنم آزاد دستمو تا گرفتم ام شدونه سدمت به و کردم کج و سدرم

 فتهیب وارید یرو اش هیسا و کنم درست هام دست با رو پروانه

 .بود نییپا فشارم..آره_

 بود؟ نییپا یلیخ ای بود نییپا_

 جوره همه گرفتم که یوحشتناک میرژ خاطر به ...شدد متوقف دسدتم حرکت

 رنگ...هام چشدم ریز یگود...کردم تیاذ و روانم و روح و جسدمم و خودم

 هی ی برنامه از نیا...شددندیم ادآوری بهم همه قهیدق به دم که صددورتم یدگیپر

 ....زنمیم سرُم و درمونگاه رمیم هرش که من هفته

 نباش نگران...بود شهیهم مثل_

 ماه دو یتو که یشدناسیم و یک...شدهیم نیهم یریگیم میرژ سدرخود یوقت_

 باشه؟ کرده الغر لویک نه

 گفت خنده و یخوشحال با

 گهی !سددتیب شددد کلمیه دشددمنام چشددم یکور به...دمید و خودم_

 یکسدد

 ...عطا باشه خدات از توام..یتوپول بگه بهم تونهینم

 ...دهنش به باشه دسبونده چد و یگوش که انگار

 داره یربط چه هیبق به ؟یگرفت یمیتصم نیهمچ که بودم کرده یاعتراضد من_

 یبرا و مردم فهحر چرا تو آخه باشدده؟ یشددکل چه زنم دارم دوسددت من که

 ؟یکنیم حجت خودت

 قول بشه تموم بعدش یپاگشداها و یعروسد نیا بذار..نکن شدروع باز عطا_

 خوبه؟...اولم یسرجا برگردم دمیم
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 تو؟ به بگم یچ_

 دیبا زود صدبح...بخوابم برم بشده خوش دلم من بگو یچ هی االن...یچیه_

 .بشم داریب

 ...دمیکش سرم یرو و حافل خنده با و دیخند

***** 

 "عطا"

 خوندن اماده من از زودتر عارف.دارشدددمیب نماز خوندن یبرا پنج سدداعت

 ...بستم قامت سرش پشت...بود نمازشده

 !!...خدا جز بود یچ همه ی پ حواسم نماز سر

 عطا ببر منم جانماز_

 ...که رفتمیم اتاقم سمت به... گرفتم دستش از و جانماز

 ساغر دنبال برم دیبا ؟یگذاشت کجا و نمیماش چییسو عارف یراست_

 کرد اشاره ونیزیتلو زیم به دست با و کرد جا جابه و سرش ریز بالش

 !رفتیم خودش یبود خسته...اونجاست_

 الیخ یب یلیخ عارف که الحق...افتادم سدداغر یها حرف ادی و زدم لبخند

 ...بود

 همه دیبا امروز.دمیرسدد اشددون هخون در یجلو قرارمون سدداعت از زودتر

 امیپ شیگوش به فقط...بخوره جوش و حرص کمتر ساغر تا کردمیم و تالشدم

 دو هر.ادیب خانوم نرگس با تا دیکشد طول یا قهیدق چند...درم یجلو که دادم

 اریو
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 چهار ای سده از کمتر که سداغر...دیرسدیم نظر به خوابالود هاشدون صدورت

 ...بود دهیدواب خد ساعت

 ...ها خانوم سالم_

 گرفت سمتم و عروس لباس ی جعبه ساغر...کرد سالم و زد لبخند نرگس

 عطا خواب از رمیمیم دارم..سالم_

 صددندوق رو جعبه...داد جلوه تر نمک با رو صدورتش یخواب یب از دنشینال
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 نگاهم باز مهین یها چشددم با و نیماشدد به بود داده هیتک...گذاشددتم عق

 کردیم

 یداد قول..ها یبزن هاتو شیر_

 گفت که بستم رو صندوق...دادم تکون و سرم لبخند با

 ؟یبندینم کراوات_

 ...دادم تکون مثبت نشونه به سرمو لبخند همون با

 ...شد منجر صورتم دنیدوس بد به شدنش زده ذوق

 !.رنیبگ ادی ایبعض...یزنینم حرف خانومت حرف رو که عاشقتم_

 ...دیخندیم و بود انداخته نییپا سرشو که کرد اشاره خانوم نرگس به ارویبعضد

 ...سآغر نیا دست از امان

 امروز... زدن چرت باهم شگاهیآرا دم تا دو هر...میشد نیماشد سدوار سده هر

 باز...بودم نگرانش یهروقت از شتریب و شدیم خسته شهیهم از از شدتریب سداغر

 نبردن با مخالفتش...ببره رو نرگس ودشخ همراه تا شددد یراضدد که خوبه

 الیخ ینجوریا...بشدده یراضدد تا زدم حرف باهاش...بود نهیهز یبرا همراه
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 یها تیحسدداسدد یجلو تونسددتیم خانوم نرگس...بود تر راحت هم خودم

 ...رهیبگ رو ساغر

 به یحت...اساتشاحس به...سداغر به...کردم فکر خودم با رویمسد سداعت مین

 ...کنه باز اشو دونه دونه ازدواج با داشت دوست که یزندگ یها گره

 میگرفت باهم و لباس...کرد مخالفت مادرش هم باز دنیخر عروس لباس سر

 بهش و لباس اون دنیپوشد اجازه مادرش خونه برهیم رو لباس سداغر یوقت اما

 خودم ی خانواده یبرا یحت اما نداشددت یتیاهم من یبرا دیشددا...دهینم

 مشکل باعث بود کرده انتخاب ساغر که یباز لباس دنیپوش که بودم مطمئن

 ...شدیم

 حرف ونیم...گفت مادرش رفتار از یزار و هیگر با و زد زنگ بهم شددبش

 و زدیم حرف دهیبر و کوتاه...گهیم یچ دمیفهمینم که زد هق بس از هاش

 دیس قسمت که بود یا ددده دکلتددد اسلب شیانتخاب لباس...کردیم هیگر شتریب
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 پشت از و دادیم نشون شدتریب رو بدنش که بود شدده یطراح یطور اش دددنه

 ...بود درش کمد یرو تا باز لباس هم

 ...بود درش کمد

 لباس نیب خاطر نیهم به هم خودش...اومد یم یلیخ لباس مدل سدداغر به

 اما نداشدتم یمخالفت من...کرد انتخاب رو لباس اون بود موازه یتو که ییها

 لباس اون دنیپوشدد آشددنا و دوسددت یجلو که بود گفته بهش خودش مادر

 ...ستین درست

 اریو
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 بندازه یعکس ساغر از سدتین قرار ام یکسد و اسدت زنونه مجلس هرحال به

 اسددرار به بودنم معذب همه با...فتهیب بهش نامحرم چشددم نکرده ییخدا که

 بدتر و نکرد قبول امدا زدم هم مونس مدامدان بده هدارو حرف نیا رسدداغ

 گفته بهش...بود رسونده سداغر گوش به یا گهید طور منو یها حرف...شدد

 سدداغر یاصددرارها خاطر به فقط و نبودم لباس اون به یراضدد هم من که بود

 ...شدم یراض

 مراعات خانواده یتو دیشددا هم ما...برخورد بهم یحت...شدددم دلخور یلیخ

 تو متاسددفانه ای خوشددبختانه...خانوم لدای قول به...میکردیم زهارویچ یلیخ

 دهیپسدند ام زنونه مجالس یتو یحت ها لباس یسدر هی دنیپوشد لیفام هردو

 ...ستین

 با نکهیا تا...دادینم منم جواب.. بود کرده قهر آدم و عالم با روز دو سدداغر

 نیتر دار خنده دیشددا...بود کرده انتخاب یا گهید لباس و دبو رفته سددهراب

 یجلو عروس لباس دنیپوشدد به خودش مادرش و پدر واکنش موضددوع

 ...بود سهراب

 در و خانوم نیا اشک تا دادن هم دست به دسدت زمان و نیزم باز هم بعدش

 ی قهیلسدد با رو دیجد لباس که گهیم مادرش به و رهیم در دهنش از...ارندیب

 ...ادیم خوشش پوشهیم یوقت و کرده انتخاب سهراب

 ی ناراحت شددیم یناراحت موج که یزیچ تنها من یبرا...نشددم ناراحت من
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 همون یها لباس از یکی بود رفته برادرش با نکهیا حاال !!بود سدداغر خود

 که یزیچ اما...ذاشدتینم یاعتراضد حق من یبرا بود کرده انتخاب رو موازه
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 نکهیا و...بود ساغر یها تیمحدود و تیحساس شدد رمیگ دسدت وسدط نیا

 ریز باهاش که یوقت تا...همسرش بعنوان من

 !ندارم انتخاب حق هم زنم لباس نوع انتخاب ی درباره یحت نرفتم سقف هی

 دیخر قبل روز..دیرسدد منم یداماد شددلوار و کت به سدداغر تیحسدداسدد

 با

 که فرداش شد قرار خودش ی نقشده طبق.کرد انتخاب و یکی و رفتم دشخو

 شددلوار کت رو دسددت خودم من میریم دیخر یبرا مونس و مولود مامان با

 ...بکشم کنار دادن نظر از رو هیبق تا بذارم ساغر یانتخاب

 نظرشون که خواستم مادرها تا دو از احترام و ادب رسم به میشد موازه وارد تا

 مامان....کردیم حکم نینچنیا ادب اما خوردیم حرص داشت سداغر..بگن و

 و بود گرفته قرار انیجر در دورادور عروس لباس دهیقضدد سددر کده مولود

 قهیسل با که گفت و داد ساغر به و انتخاب حق دونستیم و ساغر تیحسداس

 ...نداره سرا ویکس ساغر از تر

 مولود مامان حرف نیا با حداقل سعرو لباس یماجرا بعد کردم خداروشکر

 ...شهیم تر آروم یکم ساغر

 از یکی پسددر یبرا که و یتاالر بابا حاج اما میدید جارو چند...تاالر یبرا

 و لیشددما و شددکل از سدداغر باز...کرد یمعرف بهمون بود مشیقد دوسددتان

 ییرو طرخا به که داشت اصرار پدرش باز متاسفانه نبود یراضد تاالر محوطه

 ...بپسنده و تاالر هم ساغر انداخته خدا بنده اون پسر به که

 سدداغر از که یآخر انتخاب هرچند...دادمیم سدداغرم با حقو دیبا ییجورا هی

 ...اما شد تموم منم نفع به شد گرفته
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 بود مناس گهید یها مراسم یبرا شدتریب..نبود یمناسدب یلیخ تاالر تشیواقع



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  275                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ...یعروس تا

 یجا تونمیم و ندارم یمشدکل تاالر یبرا من که کردم صدحبت باباهم حاج با

 ...اما کنم رزرو رو یا گهید

 م؟یدیرس_

 پارک شگاهیارا درب یجلو نیماشد و بود شدده داریب سداغر اومدم خودم به تا

 ...شد

 نشه رتید که کن داریب خانومم نرگس...زمیعز آره_

 گفت که دیمالیم هاشو چشم

 !یدیخواب هشت که شبمید تو... یبترک رگسن_

 عق صددندوق از و عروس لباس تا شدددم دادهیپ نیمداشدد از خندده بدا

 کار از داشت عمال من ی ماهه چند نیا یها یکش مسافر با نیماشد...بردارم

 در نیماش از یبیغر یعج یصدا و سدر که هربار...نبود یا چاره...افتاد یم

 رو یهرپول بشم مجبور که فتهین یاتفاق یعروسد تا کردمیم خدا خدا اومد یم

 ...کنم نیماش خود خرج درآوردم یکش مسافر از که

 عطا؟؟_

 بردم رونیب نیماش ی شهیش از سرمو

 جانم؟_

 دیتوپ بهم حرص با و کرد سفت شویروسر ی گره

151  

 و دونمیم نم اونوقت..بده آب به گل دسدته عارف امشد خوادیم دلم فقط_

 !تو

 با...رهیبگ سدداغرو زبون نیا یجلو تونسددتینم هم خانوم نرگس ی سددقلمبه

 گفتم بهش دادن نانیاطم یبرا و کردم نگاهش خنده

 نگاهم که کرده بق ..هسددت یچ همه به حواسددم خودم...راحت التیخ_

 به یطور...االن مثل درست...کردنش دددل بوددد یبرا دیکشیم پر دلم کردیم

 دختر نیا سددر ایدن یبالها تمام انگار که کردیم نگاهم و بود داده هیتک در

 ...شده نازل
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 امیب بزن زنگ یشددد تر خوشددگل برو...راحت التیخ که گفتم...زمیعز_

 دنبالت

 وارد خانوم نرگس با و فرستاد دددوس بددد برام...نشست لبش یرو یپهن لبخند

 ...شدن شگاهیآرا

 به دست یعروس روز دیفهمیم ساغر اگه...کردم سدوار مسدافر ات چند راه نیب

 .دیبریم سرمو گوش تا گوش حتما زدم یتیجنا نیهمچ

 اندازه به...خونه برگشتم یمسدافرکش دور چند از بعد که بود ربع و ده سداعت

 ...داشتم استراحت مهلت خوردن ینیریش و ییچا هی

 !اسهحس ساغر...یکن داغون و صورتم ینزن عارف_

 انداختن خط ترس از مدام که بود گرفته دسدتش یطور و تراش شیر نیماشد

 دمیکشیم عق سرمو تراش شیر نیماش غیت

 سرجات سایوا..یدار ناز نقدریا یعروس تو مگه_

 اریو
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 گهید گل دسددته عارف کردمیم خدا خدا و دادمیم فشددار هم یرو هامو پلک

 ...نکنه ادهیپ صورتم یرو نباریا و یا

 بدون...گهید یا زهیم زهیر !!شهیم شکیگنج مثل صدورتت یذاریم شیر تو_

 تازه عروس مثل که ما حرف یمنته بودما گفته بهت منم نویا...یبهتر شیر

 .نداره داریخر وارد

 کنه زیتم هم رو گلوم ریز تا دمیکش عق و گردنم...نزدم یحرف و دمیخند

 !مینیبب وهیت شیش بعد به نیا از رو تو ما قراره که گرم دمش باز_

 شیر ته نیا از دل شدددم یراضدد نیماشدد با باز...بود مکروه که زدن غیت

 !یعروس یبرا فقط البته...بکنم

 ...سرتو کن کج_

 ریز بزنم شدد باعث عارف ی اومده رونیب زبون دنید...کردم باز هامو چشدم

 ...خنده

 یخندیم یچ به...اوردااایدرم بابامو سدداغر دمیبریم صددورتتو اگه...یهووو_
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 تو؟

 باز چقدر دهنت یدیدیم دیبا !؟...یکنیم مسددخره و خانوم لدای زدن ملیر_

 ...که زبونتم بود

 ...کرد باز مهین و حموم در و دیخند

 ...در پشت بذار رو حوله و سشوار لدای_

 دستش کف با نمیبب و دمیجد لیشما و شکل تا نهیآ سمت برگردم خواسدتم تا

 ...کتفم پشت به دیوبک
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 .ینیبب کردم درست که موهاتم بذار...نه االن_

 غر جرئت امروز.دادم هیتک حموم سددرد وارید به امو ددددنه برهدددد بدن

 به زدن

 !منزل نیا یاهال به یحت..نداشتم رو چکسیه

 ها شهیم رمید...رمیبگ دوش رونیب برو پس خ_

 درو و کرد تشددکر ازش عارف...دمیکشدد عق رو خودم خانوم لدای اومدن با

 گفت که اوردیدرم تنش از و پوشش ریز...بست

 ...برادر تنگه وقت !دوش ریز میریم هم با_

 سددمت کرد پرت و پوش ریز که کردمیم نگاهش شددده گرد یها چشددم با

 ...صورتم

 !نباش نگران..ساقدوشتم من_

 ..کردم نگاه شلوارش درآوردن به تعج با

 !ساقدوش؟ یش دت لخد من یجلو یخواینم که تو_

 ...رفت حموم دوش سمت خنده با

 ... رونیب بفرستمت بشورمت ایب...ارمیدرنم و یکی نیا تو مثل..نه_

 سرو از اب که یحال در و بود واستاده دوش ریز...کردم دددل بوددد هامو دست

 کرد باز برام دستشو تا دو دیچکیم صورتش

 ...داداشت دل بود ایب...نترس_

 بزنم حرف یجد کردم یسع و برداشتم وارید از امو هیتک
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 .امیم رمیبگ دوش هی منم...رونیب برو ریبگ دوشتو_

 اریو
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 انداختن چنگ مشوول...دیکش سرش یرو و ختیر دسدتش کف رو شدامپو

 گفت که بود سرش کم یموها به

 آبو شر شر یصدا من یدکر فکر...یرفت تویعروس حموم صدبح دونمیم بعله_

 دم؟ینشن

 کوتاه برادر نیا...نگم یزیچ نیا از شتریب تا گذاشتم دهنم یرو و دسدتم کف

 !اومد ینم

 از رو حوله...کنم دایپ فرصدت من و بشده تموم گرفتنش دوش تا موندم منتظر

 انداختم اش شونه یرو و برداشتم در پشت

 ؟یخجالت برادر شدیم کم ازت یزیچ دوش ریز یاومد یم من با حاال_

 ...کردم اشاره حموم در به دست با

 رونیب دییبفرما...ایح یب برادر شد رمید_

 کمد دور و دمیسف ی حوله...گرفتم دوش عیسدر یلیخ و کردم رونشیب زور به

 دو هنوز....اومدم رونیب شدم مطمئن اتاق بودن یخال از یوقت و دمیچیپ دددرم

 شد اتاق وارد دست به شونه عارف که بودم نشده دور حموم از قدم

 ...کنم درست موهاتو نیبش_

 سداقدوش حداقل و باشده نداشدته منو طیشدرا سداغر که کردم دعا دلم ته از

 و

 ...بکنند رو حالش مراعات شگرشیآرا

 بود پوشونده پارچه با و اتاقم ی نهیآ...شد مشوول و نشدوند منو یصدندل یرو

 ...ندم نظر ی چ نبود معلوم که ییمو مدل درباره انایاح تا

 ؟ینزد ادیز موهامو که حموم تو عارف_
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 ...زدم دالشو بود فقط نه_

 یرفتیم ور باالشم به که تو_
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 ...بود خوب اش اندازه باالش یول رفتم ور آره...هان؟_

 شیپ و ندادم گوش سداغر حرف به چرا که فرسدتادم لعنت خودم به دلم یتو

 به..بگم رو خودم نظر و کنم غر غر تونستمیم اونجا حداقل...نرفتم شدگاهیآرا

 ....کنم یمخالفت هاش خواسته یجلو ای بدم دستور شدینم روم عارف

 ؟یبرداشت چرا و خانوم لدای یمو اتو_

 ستادیا روم به رو و زد برق به و دستگاه

 دخالت من ارکد تو بعددم...دادیدرب حدالدت نیا از بکشددم اتو موهداتو_

 !ارمیدرب داداشم زن دل از تو کردن خوشگل با خوامیم...نکن

 نفس دهیبر دهیبر که اونقددر...دادیز...نده کده یکم...خوردم حرص یکم

 با اتاق داخل از و بود گذاشدته شداد اهنگ خودش یبرا عارف... دمیکشدیم

 ...زدیم حرف بود نشسته در پشت که خانوم لدای

 ...بکش آروم هیثان چند بعد اتو یال بذار موش شهیر از عارف_

 یبکن موهامو ی دونه دونه تو نکهیا قبل لیاوا اون نکهیا مثل جدان لددای_

 ...کردمایم درست دستگاه نیهم با موهامو

 ادیم بهت یکچل نیا االنم...من برم قربونت یاله_

 یجا یب فیتعر نیا بابت که کردمیم نگاه عارف به هام چشددم یباال از

 بود شده لذت و یخوش غرق همسرش

 اریو
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 یها یجار اون از خوادیم دلم که یدونیم ؟یدار شگاهیآرا وقت یک همسر_

 !!یباش یداشتن دوست

 شد بلند مولود مامان یها خنده یصدا

 خوشش سداغر ام بچه...یجار نگو لدای به نقدریا گفتم دفعه صدد...عارف_

 ...لقبا از ادینم

 گفت و اومد یا افهیق هنشد و ل با عارف

 نداشددت حق عروس...میقد یمادرشددوهرا مادرشددوهرم مولود مدامدان_

 نه؟؟... شماست یپا رو سرشم دهیخواب لدای االن...کنه دراز پا جلوشون
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 ...شد بلند تاشون سه هر یها خنده یصدا

 اون نمیبب و بزنم زنگ بهش شدیم کاش...بود کرده سداغرو یهوا دلم بدجور

 !زهرمار؟ برج شده من مثل ای یراض شگرشیآرا از

 هی موهام به رفتن ور قهیدق چند از بعد...کرد روشدن و سدشدوار دوباره عارف

 ..کرد یخال سرم یرو و برداشت و یاسپر

 بود؟؟ یچ نیا_

 ام شونه یرو یجور هی مشدتش با...بود عارف از من خوردن کتک روز امروز

 ...شدم خشک جام سر که زد

 ...ینشد کور تا ببند چشمتو...بدبخت تافته_

 !!در پشت یها خنده و عارف دست از دمیسابیم هم یرو هامو دندون

 منه ی دردونه زیعز اون...ینکن کور امو بچه...مادر... عارف_
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 تنگ شینیریش یبرا دلم که آورد دبم لدد به یلبخند کوتاه ی جمله چند نیهم

 بود شده

 عروس از دیبا گهید...کنمیم خوشددگلش دارم عوضددش...مولود مامان نه_

 نه؟ ای باشه سرتر

 که هربارم...کردیم فیتعر عروسددش از منهم یجلو یحت...مولود مامان

 و دیرسددیم خانوم لدای به نوبت شدددیم تموم سدداغر ی درباره هاش حرف

 حرف و کارها نیا تمام دونسدتمیم منکه...سدابقش عروس از دیتمج فیتعر

 هروقت.... امیاال و میقد...ماست ی نفره پنج جمع کردن مهربون یبرا هاش

 عوضددش داره صددورتش حالت عدارف ددیددیم تدا..کردیم فیتعر من از

 عارف به هارو حرف آخر تا اول از و دادیم رییتو هاشددو جمله فاعل..شددهیم

 ...دادیم نسبت هم

 ...برداشت کشوم یتو از رو نو و دیسف پوش ریز

 ...داماد ر براد ایب...کنم تنت ایب پاشو_

 دمیکش راحت نفس هی و شدم بلند یصندل یرو از خنده با

 ؟یبسالمت شد تموم_
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 بود کرده باز هاش دست با و پوش ریز ی قهی

 ...نشه خراب خوشگلت یموها کن دال اتو کله_

 .بپوشم و پوش ریز تا کرد کمک عارف و کردم خم سرمو

 بدیم هامو دسدت جفت ادیم نهیبب سداغر که کردم درسدت برات ییمو مدل_

 !کن باور...دوسه

 اریو
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 چپ چپ...کرد اشاره تنم حوله به و برداشت و دددرم دددیز ددداس لبددد

 نگاهش

 گذاشت دت تخد یرو و در دیز داس لبد . کردم

 وانیل هی رمیم...یگرفت زن چرا یهسددت یخجالت نقدریا که تو دونمینم من_

 گردمیبرم زود بخورم آب

 از کردن یچوول به کرد شددروع رفت رونیب تدا...کردم نگداهش خندده بدا

 !...مردو نیا بود کرده بدعادت خانوم لدای...من

 اما نهیآ یجلو برم خواسدتم...دمیپوشد و ددددرم ددددیز دددداس لبدددد

 مونیپشدد

 .ستمیبا نهیا یجلو پوش شلوار و کت دادم حیترج..شدم

 کی ساعت که بود داده امیپ بهم ساغر...رفتم میگوشد سدمت عارف اومدن تا

 .داشتم فرصت گهید ساعت کی فقط من و باشم شگاهیآرا دم

 شده؟ تنگ براش دلت...یآخ_

 ...انداختم کشوم یتو و یگوش

 گهید ساعت مین بردارم لمیف...باشم شگاهیآرا دم گهید سداعت هی دیبا عارف_

 ساغر گل دسته آمادست؟ نیماشد ینیبب یزد زنگ اصدال تو... ی گلفروشد مد

 ...نباشه آماده اگه یدونیم ؟یچ

 ؟یبگ یخواستیم نویهم...ده؟؟یم قورت درسته و دوتامون هر ساغر_

 یپوف...کردم فوت رو نفسدم و گذاشدتم صدورتم طرف دو هامو دسدت کف

 گفت بود درآورده ادامو که یدرحال و دیکش
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 ...شهیم ساغر هیشب داره اخالقتم_

 ...کردیم مسخره و روزم و حال داشت...خنده ریز زد

158  

 رفتمیم زودتر دیبا...انداختم وضعم و سر به ینگاه و نشستم دددت تخددد لبه

 سدمتم به و درآورد کمد یتو از و شدلوارم و کت عارف...یگلفروشد سدمت

 اومد

 گل دسددته و نیماشدد گفت...نیدیآ به زدم زندگ شیپ قدهیدق دو نیهم_

 گرفتم؟ واسش مزدارو ینگفت که ساغر به...آمادست

 کردمیم نگاه کت از زونیآو کراوات به و بودم نشسته کرده قوز

 .میزد گل دویپرا همون کنهیم فکر یعنی...نگفتم_

 شدم بلند و دیکش رونیب کت یجالباس از و شلوارم

 انتخاب خودم روشددم گل طرح که بگو اصددال...دماکر تیراضدد من یبگ_

 خودم پولشددم بگو سدداغر به باز یول نداره شددمارو قابل اشددم نهیهز..کردم

 سجده دیبا نگرفته طالقشو تو از نکهیهم حنابندون شد یخرابکار با...دادم

 .میاریب جا به شکر ی

 دگمه بسددتن تو..ردمک تنم و برداشددتم یصددندل یرو از و ام مردونه رهنیپ

 ها

 کردیم کمک

 !یکرد درست که یا افهیق بابت هم نیماش بابت هم...نکنه درد دستت_

 ...دیخندیم و کردیم نگاه موهامو داشت

 !!...ادیب خوشت تو فقط کنه خدا_

 کردم نگاهش ینگران با که بستمیم و نمیسرآست یها دگمه

 ؟یکرد میویت جوجه نکنه_

 اریو
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 با که نمیبب و بپوشدم زودتر هامو لباس تا کرد یترغ شدتریب دنشیخند قاه قاه

 !کرده چه من
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 شلوارم پیز و بستم درم کمد دور رو میمشک دربند کمدد... کردم پام و شلوارم

 .دمیکش باال و

 !یا سرمه مثال د؟یدیخریم گهید رنگ هی یمشک یجا شدینم حاال_

 شد مکروات بستن مشوول و داد باال و لباسم ی قهی

 چون برداشت یرنگ نیا کراواتمم...داره دوست یمشک شلوار و کت ساغر_

 ... ی نبات خودش عروس لباس

 دیفهم خودش هام چشم شدن گرد با که کردیم سدفت داشدت کراواتو ی گره

 بست شلتر و

 هی...ادیم خودتم رهنیپ به..سدتین بدک شینبات البته..روشدن؟ سداده؟ آخه_

 کراواتته رنگ که کتتم دستمال...رونیب بکش رهنتویپ کتت نیآست از خورده

 کالفه خودیب یها صحبت نیا و بودم کالفه...گرفتم ددرم کمدد به هامو دست

 و کتم دستمال عارف....دمیکش رونیب یکم رهنمویپ یها نیآسدت..کردیم ترم

 ...گرفت فاصله قدم هی و گذاشت بمیج یتو

 نهیبب پسرشو ادیب مامان حاال...شد یعال_

 از زودتر بود دسدتش یاسدپند یبو....زد صددا و مولود مامان و کرد باز و در

 ...دیرس خودش

 ...من برم پسرم یباال و قد قربون...حسود چشم بترکه_
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 هیگر مادرم...کرد رو دسدتشدونو مولود مامان و خانوم لدای سدرخ یها چشدم

 !بود کرده

 .نماما نکنه درد دستت_

 راهم بدرقه مادرم که یاشک یها قطره یجلو تا دادم فشدار هم یرو هامو ل

 ...ارمین کم کردیم

 کردنش هیگر... داشت نگه کنارصورتم رو صورتش...دمیدوس بد رو اش گونه

 عادت کنارش دنیکشد نفس به هاسدت سدال من...لرزوندیم و دلم و دسدت

 مقصر...بود سخت واسدم زشدمرو هی یحت..مولود مامان از کندن دل...کردم

 ...بودم من ختیریم که ییها اشک نیا
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 مادر نکن بوض...برم چشمات اون قربون_

 چشددمم ی گوشدده از داشددتم سددرا که یاشددک ی قطره نیتر سددمج

 رونیب

 ...کردم دل بود و مادرم و انداختم نییپا سرمو...دیپر

 خدا به رهیگیم دلم...نکن هیگر مامان_

 یها چشم با هردو و بود کرده دددلقه حددد خانوم لدای گردن دور ستشود عارف

 هیگر طاقت مادرم...ختمیریم اشددک دینبا من...کردنیم نگداهمون سیخ

 ...نداره منو یها

 برام...دمیدوس بد صورتشو و کردم پاک هاشو اشک...دیدوس بد رو میدشون ددیپ

 بده عمر بهم یقدر به خدا هک نهیا آرزوم شدهیهم...بود دهیکشد زحمت یلیخ

 ...کنم جبران هاشو زحمت از یا گوشه بتونم که

 اریو
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 صدقه قربون همچنان مولود مامان...چرخوند سدرم دور و اسدپند خانوم لدای.

 رفتیم ام

 چقدر موهات مدل...نکنه درد داداشددت دسددت...مدادر یشددد یعدال_

 کن درست ینطوریهم بعد به نیا از...خوبه

 مرت موهاشو داشدت نهیآ یجلو که عارف ی کله پس زد خنده با خانوم لدای

 کردم پاک هام چشم از اشکو رد مولود مامان چشم از دور کردیم

 ...کرده کاریچ من با پسر نیا نمیبب دیبذار_

 شلوار و کت از نگاهم...رفت کنار نهیآ یجلو از دددنه دددیس به دسدت عارف

 ...اما...دیرس روشنم و پهن اواتکر به تنم یتو دوخت خوش

 آخه؟ ی چ مو مدل نیا عارف_

 دراومد خانوم لدای بلند یها خنده یصدا که بود نشده تموم ام جمله

 ...باال داده موهاشو ساده شهیهم عطا...عارف کشتتیم نهیبب گفتم_

 کرد نگاهم یقلدر با عارف

 ادی تا دمید مداددو مددل دهی شددگداهیارا رفتم بددبخدت..خوبده ام یلیخ_
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 یموها...زدم کم هی دالتو بودد...شده خوب یلیخ االنم...شاهده لدای..گرفتم

 خاطر به اون باال رفته اگه خورده هی... عق دادم ددمیکشدد اتو کده بداالتم

 خوب یلیخ !!!باال دادم ورم اون از...ور هی دادم رو همه که بعدم...مدشدده

 شده

 رو شددونه...بردینم نیب از و موهام یرو دتناکحشد اتفاق عارف فاتیتوصدد

 دراومد خانوم لدای غیج یول بخوابونم موهامو تا برداشتم
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 ...نکن خرابش تروخدا..کنم درست من بذار_

 دیخندیم هیگر با که کردمیم نگاه مولود مامان به یناراحت با

 ... ی امروز ماهاش قول به...ادیم خوشش ساغر ام بچه..مادر خوبه_

 موهام پف حالت اون از کم هی ندفعهیا و زد تافت موهام به دوباره خانوم لدای

 حتما...داشددت حق مولود مامان اما نبود من پسددند مورد باز...کرد کم رو

 ...اومد یم خوشش مو مدل نیا از ساغر

 شد قرار عارف...خانوم لدای شدن حاضر منتظر...بودم نشدسته یصدندل یرو

 وقت که خانومم لدای...کنه ادهیپ یفروشد گل یجلو منو و برداره منو نیماشد

 ...داشت شگاهیآرا

 حق...بودم کرده فرق سابق ی عطا با آسمون تا نیزم بودم بسته که یکراوات با

 ...بندازه ازم عکس تا چند رفتن از قبل و ارهیب و نشیدورب که عارف داشت

 م؟یبر_

 ..کردیم نگاهم و دبو گرفته درو رهیدستگ

 ...میبر_

 بست اتاقو در و شد داخل شدم که بلند

 ...داره ه*ا*ن*گ ساغر؟ دنبال یبر یخوایم افهیق نیا با تو؟ شد چت_

 !!کنم هیگر شدیم کاش...دمیکش صورتم به هامو دست کف

 .خوبم من...نه_

 گفت یکوتاه ی خنده با و کرد کج سرشو

 ؟یشد ناراحت کرد هیگر مامان...کردم یزندگ تو با من_
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 عکس باز...نشست گلوم یتو بود شده گور و گم قهیدق چند یبرا که یبوضد

 گاز داخل از هامو لپ و دادم فشددار هم یرو هامو ل...یشددگیهم العمل

 سددال همه نیا...پدر هم بود مادر هم عارف و من یبرا مولود مامان.گرفتم

 بود کنارمون شهیهم...میکن احساس و پدرمون نبود نذاشت

 ریز یزنیم خودتم که کنن ولت...ایشددد مرد...یکنیم بوض اتیبچگ مثل_

 ...هیگر

 و خودم یجلو نشددد...دادم فشددار هام دنددون نیب مو اشدداره انگشددت

 بود کرده تیسرا منهم به مادرم یدلتنگ...رمیبگ

 ؟یکنیم هیگر...پسر...یه_

 که هم کردنش نگاه نیهم...نزنه یحرف نیا از شددتریب تا آوردم باال دسددتمو

 ...اوردیدرم منو اشک بود شده مولود مامان هیشب

 ...خداا...آسمون به شدم رهیخ اتاقم ی پنجره از ... ختمیریم اشک صدا یب

 !...نمونه تنها مادرم_

 ...نشست ام شونه یرو عارف دست

 مدتم نیا...کنمیم مراقبت ازش چشمام مثل خدا به...میهسدت ما...!...عطا_

 ...بشه راحت تو الیخ که میکرد و تالشمون تمام لدای با

 ذاشدتندینم..بود رفتارهاشدون به حواسدم ی همه مدت نیا..گفتیم راسدت

 ای رو دکترها تمام ماه چند نیا تو یحت..کنه کار توانش از شیب مولود مامان

 دونمینم اما واسش نذاشدتن کم...عارف خود ای رفت مامان همراه خانوم لدای

 ...مولود مامان کنار بودن به شدیم یراض ساغر کاش...چرا
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 ...شهینم یمامان نقدریا که پسر_

 ام شونه به و کرد دددلم بوددد... عارف سمت برگشتم...کردم پاک هامو اشدک

 ...زد

 مامان...یکردیم هیگر تو شدمیم یزخم من...یبود ینارنج نازک اولم از تو_
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 ...یکردیم هیگر تو دیکشیم درد

 ...دمیدوس بد و اش شونه

 باش مراقبش خودت از شتریب...سپرمیم تو به مامانو_

 ختهیر که یاشدک یها قطره به هردو برداشدت ام شدونه یرو از سدرشدو یوقت

 .میکردیم نگاه میبود

 دشد کن فکر...میدرآورد خودمون ی خونه ارویباز عیضددا نیا خوبده_

 ام سوژه هفته هی تا..گهید یچیه...هیگر ریز زدمیم من سامان یجلو یعروسد

 ...کردیم

 همون با بعد و دیکش من صورت یرو اول و برداشدت زیم یرو از و دسدتمال

 کرد پاک خودشم یها اشک دستمال

 ...شهیم رید که میبر_

 سمتم داوم عجله با خانوم لدای که بودم نذاشته رونیب اتاق از پامو هنوز

 !...داره دوست ساغر بورو نیا...رفت ادتی عطر_

 یدیکش زحمت...ممنون_

 ...کرد نگاهم موشکافانه و زد لبخند

 !...داره دوست ساغر بورو نیا...رفت ادتی عطر_
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 یدیکش زحمت...ممنون_

 ...کرد نگاهم موشکافانه و زد لبخند

 که بود ما نوبت باشدده ام ینوبت...نباش ام یچیه نگران..کنمیم خواهش_

 .میباش مولود مامان مراق

 ازم زد صدداش که عارف جواب در و کرد بسدته و باز لبخند با هاشدو چشدم

 چند...هام دست نبض یرو...زدم گوشدم پشدت گلوم ریز و عطر...شدد دور

 زده سدرم به عطا که یتافت یبو یکاف ی اندازه به...رهنمیپ و کتم یرو ام ییتا

 ...بود دهیچیپ ام ینیب یتو بود

 ...دلسپردم مادرم لبخند به و دمیکش قیعم نفس
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 مولود؟ مامان یدیم اجازه_

 ... زد قلبش به دستشو کف

 ...همرات به خدا برو...شهیم دلواپست ساغر برو ایب...مادر بگردم دورت_

 گذاشت پام یجلو و براقم و زیتم یها کفش خانوم لدای که رفتمیم در سمت

 .دیبش خوشبخت شاالیا_

 ممنون_

 سددمت به خانوم لدای و عارف همراه و کردم یخداحافظ مولود مامان بدا

 ..میکرد حرکت یگلفروش

 "ساغر"

 همه از من شددند آماده شدگاهیآرا تو من با همزمان که یعروسد تا شیشد نیب

 شددگریآرا وهم موهام شددگریآرا خود هم نویا...بودم تر لوند و تر خوشددگل
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 که دونسددتندیم یچ هی بابام مامان اولم از هرحال به...گفتن بهم صددورتم

 ...سآغدددر بودن گذاشته اسممو

 کمک به که هام گونه... قرمزم و سرخ ل رژ...هام چشدم پشدت رهیت شیآرا

 حالت تر مهم همه از و بود شدده تر برجسدته یحسداب جون میمر ی گونه رژ

 یا گهید ساغر هی منو اشدون همه...اومد یم نظر به تر دهیکشد که هام چشدم

 شییآشنا از و بودم شده آشدنا باهاش تازه خودمم که یسداغر هی...بودن کرده

 ...بودم خرسند و مسرور اریبس

 نشدم؟ یعال من نظرت به _

 غش غش و بود نشددسددته روم به رو کرده شیآرا یمو و صددورت با نرگس

 دیخندیم

 ینطوریا و یبرنداشددت ابروهاتو که نقدریا...یشددد یعال گفتم بهت منکه_

 ...یشد ماه...هیبق برسه چه شناستتینم عطاهم االن ینکرد شیآرا

 بود کرده جمع کامل و موهام...ستادمیا شدگاهیآرا یقد نهیآ یجلو گهید بار هی

 بود دیسف زیر یاه شکوفه تاجم...زهیبر دورم و کنه فر برام یدت پاتخدد یبرا تا

 .بود رفته موهام یال طرف دو از بود گرفته قرار میدشون دیپ یرو که
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 نه؟ مگه...ینرگس بودم دهیپوش و لباس همون کاش_

 فقط...قشددنگه نمیا...الیخ یب ؟یلبداسدد اون فکر تو هنوز تو...سدداغر_

 !دستیپوش کم هی... خ

 مدیکش دست لباسم مانند تور یها نیآست به حرص با

 اریو
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 ستادهیا قهی عروس لباس یکسد مگه آخه...اسدت دهیپوشد کامال...نه کم هی_

 پوشه؟یم

 گفت و انداخت سرش ساتنشو یروسر

 قشنگ تو مثل لباسش..رفته ادتی مامانتو خاله نوه یعروسد سداغر...بابا آره_

 یجا به...ینشوند یکرس به و خودت حرف توام عوضدش..دهیپوشد یول بود

 پاتو و دسددت یجلو هم کهیشدد یلیخ هم..یبپوشدد کوتاه کت هی قراره چادر

 .رهیگینم

 موهامو مدل شگرممیآرا میمر...کردم نگاه لباسدم به زونیآو ی لوچه و ل با

 دهیکش گردن من به که بود سهراب حواس خوبه...بسدت باال لباسدم یهوا به

 ییبایز...کردمیم دق که بود کوتاه گردنم نرگس مثل اگه..ادیم لباس مدل نیا

 مامان که فیح...بود چیه کردم انتخاب عطا با که یلباسد درمقابل لباس نیا

 فیح....نذاشت

 !!اومد بردارت لمیف که ایب...کوچولو عروس_

 دمیکش یکوتاه غیج و زدم بهم هامو دست کف ذوق با

 شده ذره هی آقامون یبرا دلم...اومده عطام یوا_

 ساغر تو دست از_

 خلوت ها عروس ی همه رفتن با شدگاهیآرا سدالن...رفت من از جلوتر نرگس

 داخل بود یامروز و پیخوشددت خانومه هی که بردارمون المیف...بود شددده

 ...شد

 سالم...خوشگل خانوم عروس به_
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 گفتم یپهن و پت لبخند و یخوشحال با

 اومد؟ عطا..سالم_

 ارهیب براش آب وانیل هی که خواست گسنر از و داد هیتک زیم به

 ..نداره اشکال یول...کردن رید کم هی داماد آقا..بعله_

 گفت که کردم دل بود هامو دست یخوشحال با

 یبش خوشبخت...دیایم بهم...یشد خوشگل یلیخ_

 مثل کردم یسدع اما کنم تشدکر و بزنم غیج خواسدتیم دلم اش جمله هر با

 ...کنم بسنده کیش دلبخن هی به ها عروس تازه

 بردارم لمیف.دنبالش ادیب تا زد زنگ سددامان به و کرد تنش مانتوشددو نرگس

 و زدیم حرف شدگاهیآرا ی درباره داشدت راحت الیخ با..بود گنده دل یادیز

 اون مهمتر همه از تا...نمیبب رو عطا تا نبود دلم تو دل من یول... موهام مدل

 ...نهیبب شیآرا نیا با منو

 !جون؟ طناز نشه رمونید_

 منکه یول..نشدده معلوم اش خنده تا گرفت دهنش یجلو دسددتشددو نرگس

 !بندازه عکس ازم که دمیم پولشو دارم...یکس با نداشتم تعارف

 میگیم عطاهم به...سددتمیمیوا پله راه پاگرد ته رونیب رمیم من االن...زمیعز_

 یبلد خوب که یداشددتن دوسددت لبخند هی با زد که درو...بداال دادیب کده

 ببد همو قبلش البته.. یکنیم دددددلش بوددددد...یکنیم باز براش درو...یبزن

 ...ایعاد یدوس روبد نه..دیدوس

 گفتم نرگس به رو و زدم بهم هامو دست خنده با
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 آب لویک لویک...شهیم سرخ.کنه ماچ ل از منو نیدورب یجلو عطا کن فکر_

 ..شهیم

 شدتریب بودند شدگاهیآرا مال که ینفر دو یحت و طناز و نومه گفتم یم یهرچ

 ...دنیخندیم

 خوش نکهیا نیع در من..گمیم خودشددم به نییپا برم االن !!!کرده خودیب_
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 کارم ندارم دوسددت..دیزنینم حرف من حرف رو.هسددتم بداخالقم اخالقم

 ...شه خراب

 گفتم که رونیب رفتیم در از داشت

 هستم یطنتیش جور همه یپا من...نهییپا که بگو یآدم اون به وناریا_

 گفت و فرستاد دوس بد واسم

 دنید واسدده داره نییپا که یاون با امروز دونمیم یول..بارهیم شددرارت تو از_

 خورمیم مشکل به کنهیم یشمار لحظه زنش

 به یتلنگر هی شدیم رد هربار که میمر یعنی...داشتند دوسدت همه هامو خنده

 بودم چاق گفتن دادم نشددونشددون که مویالغر قبل عکس تازه...زدیم هام لپ

 ...بودم تر بانمک

 !!...بودم یبعد سه فقط نداشتم کمیش من که گفتم بهشون منم

 به من بودن راحت یبرا البته و نهار خوردن یبرا شددگاهیآرا یهمکدارهدا

 مرت و موهام وسددواس با و بود واسددتاده جلوم نرگس...رفتند آشددپزخونه

 ...کردیم

 کرد دلم بود ها اتاق از یکی تو بره نکهیا از قبل اما بست و شگاهیآرا در

171  

 نهیبب تورم برسه سامان کنه خدا...یشد گریج یلیخ...ساغر عاشقتم_

 کردم دورش خودم از حرص با و گذاشتم بازوش یرو دستامو

 بهت مامانم نکنه..ماچ ای کن دل بودد ای منو یه وزامر تو...نرگس یش لیذل_

 ؟یبنداز افهیق و ختیر از منو داده دستور

 گفت و کرد ام حواله یچشمک دیرس که اتاق در یجلو و کرد فرار ترسم از

 تکرار گهید..امشدبه هی نیهم...بگذره بد بهتون که نذار شدد یهرچ امشد_

 !ینزد غذا به ل هرظ که نگم منم تا باش اخالق خوش...شهینم

 زنگ کنم یدرمون و درست دیتهد خواستم تا و باال آوردم امو اشداره انگشدت

 ...زدن و شگاهیآرا در

 گفتم نرگس به و آوردم نییپا صدامو یذوق چه با

 عطاست یوا_
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 گفت و کرد تیهدا سمتم به دستاشو کف

 دهیند شوهر ببند شتوین_

 و بودم گرفته قل تپش...رفتم در متسد و انداختم وباال ابروهام طنتیشد با

 پشت به درست و دمیکش نفس سرهم پشت بار چند..بود زده خی دسدتام کف

 ...بزن در گفتیم عطا به که دنمیشن و بردارمون لمیف یصدا دمیرس که در

 کنه یکار هی گفتم خدا به...دلم ته از و گذاشتم در ی رهیدسدتگ یرو دسدتمو

 و خوشدگل عطا چشدم به من ی اندازه به...یچکسدیه...یچکسدیه امشد

 !!ادین خانوم

 اریو
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 هی با و کرد سالم من از زودتر عطا...کردم باز درو استرس با و بود نییپا سدرم

 ...کردم بلند و سرم یغر و یعج یها حس عالمه

 ...سالم_

 اش کرده رییتو درجه هشددتاد و صددد صددورت و عطا نیدلنشدد لبخند یجلو

 عطام گردن زونیآو دمید اومدم خودم به تا که دادم دسدت از و کنترلم یطور

 کنمیم ماچ لپشو دارم و

 ...من یآقا...من جذاب...یشد خوشگل چقدر...بشم فدات یاله_

 لحظه اون اما...دمیشنیم و نرگس یحت و عطا و بردار لمیف یها خنده یصددا

 همه با و دارم نگه طاع زیتم و تر صورت کنار و صدورتم داشدتم دوسدت فقط

 ...بدم فشار دلش بود تو و خودم عشقم

 یکرد اش خفه کن ولش..یبرد دختره یهرچ یآبرو...خانوووم عروس_

 ممکنه که نبود مهم برام اصال بود کرده دددلقه حددد پاهام نییپا دسدتاشو عطا

 هتونست خوب یپوف لباس اون با...بشه له عطا یدستا تو و پام نییپا گلم دسته

 ...بشم تیاذ ذره هی نکهیا بدون داره نگه هوا رو منو بود

 ...برداشتم صورتش کنار از و صورتم

 .. کردیم نگاه صورتم به

 شما یشد خوشگل چقدر_
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 و دددبم لددد ی گوشه و دیخند...باال دادم ابروهامو و دمیکش هم یرو هامو ل

 ...دیدوس بد

 ...دمیخند بلند بلند و دمیکش عق و سرم ذوق با
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 دوس ببد لبشو گفتم..دوماد آقا نشد_

 افتاده برق صدورت به و کردمیم نگاه دشیجد یموها مدل به داشدتم دقت با

 گفت بردار لمیف به که...اش

 !...رهیم لبش رژ آخه_

 ...گفت و اومد تر کینزد نیدورب با...بود حرفا نیا از پروتر طناز

 عروس نیا دیبا یتونیم تا امش...ساعتست هارچ و سدتیب... نباش نگران_

 یدوس ببد طونویش

 حددددد گردنش دور هامو دسددت و انداختم باال ابرومو طنتیشدد با

 دددددلقه

 گفتم و دادم تکون طنتیش با هامو شونه...کردم

 عطا یبزن حرف من حرف رو یتونینم امش...االی_

 نم؟بز یحرف تو حرف رو ادیم دلم مگه...چشم به یا_

 ...کشهیم خجالت داره دونستمیم..آورد کمینزد سرشو آروم آروم

 بودن سدتادهیا نرگس و طناز که یجهت به و سددرم...آخر ی لحظه نمیهم یبرا

 فرصت از عطاهم...ندیبب اونا که نذاشتم عطا دنیدددوس بددد موقع و کردم خم

 ...دیدوس دب شهیهم از تر یداشتن دوست هامو ل و کرد استفاده شده جادیا

 نمیبب نییپا ایب...تو یهست یعروس عج_

 اش گونه یرو دددبم لددد رژ رد...بذارم نیزم یرو پاهامو تا کردم کمکم عطا

 که بکشه عطا صدورت به خودش خواسدت.. آورد دسدتمال براش طناز...بود

 دستش دادیم یمعن چه...گرفتم دستش از و دسدتمال و خوندم فکرشدو زودتر

 !شوهرم؟ صاف و نرم پوست به بخوره

 اریو
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 حرف بداهم امدا خورده دهی...خدانوم عدروس بدده و گدل دسددتده حداال_

 !بوش تو نپر دوباره ساغر...دیبگ دیدار دوست یهرچ...دیبزن

 حس طناز دسددت حرکت با...موندم منتظر و گفتم یا باشدده یخوشددحال با

 یخاص ژست با...گرفتم خودم به ارویدن گریباز نیخوشگلتر و نیتر مشدهور

 کوچولو هی و کردم کج سرمو کردم تشکر نشونه به و گرفتم عطا از و گل دسدته

 و اومد یم خوشددش یلیخ هام اوصددول ادا از طناز...کردم خم زانوهامو

 ...کردیم نثارم یمشت نیآفر هی هردفعه

 عطا؟ شدم خوب_

 گرفت باال و ام چونه دستش با

 یبود نکرده رو مدلو نیا یول...یشد ها فرشته مثل_

 سال و سدن کم یلیخ صدورتش شیر بدون...کردم اشداره موهاش به خنده با

 .دادیم نشون سال یس از تر

 شگاه؟یآرا یرفت...یبود نکرده رو توام_

 گفت و داد تکون یمنف ی نشونه به سرشو

 نشدم؟ بد حاال...کرد درست عارف_

 ...شد گرد هام چشم عارف اسم دنیشن با

 کنه؟ درست خوادیم اون امش لدارمی...گرم دمش_

 داد سرتکون و دیخند

 شگاهیآرا مشیرسوند..کنمینم فکر_
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 امشدد که کنه ادهیپ لدای یرو هنرشددو خواسددتیم عارف اگه درصددد هی

 که کنم قبول دیبا هرچند...گرفتینم لیتحو رو کهیکوچ عروس چکسیه

 عطا...داره ام یقشنگ هی داره که یتیمعصوم از جدا عطا ی هرهچ ی نهیزم پس

 !!...قشنگتره لدای از

 ؟یشد تر خوشگل من از تو_

 دیدوس بد و ام گونه نرم و دیخند تر بلند

 هست؟ مگه تو از تر قشنگ...یمن خانوم تو_
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 بگن نکنه...بود شدده عوض یلیخ امروز عطا...شددم نگران دلم ته خورده هی

 ...تره؟ سر عروس از دوماد

 نیماشدد عطا فرد به منحصددر ی چهره از بعد کننده ریغدافلگ زیسددورپرا

 و داشتم دوست مدت نیا که ینیماشد همون شددینم باورم...بود عروسدمون

 انداخته خنده به و طناز و بود کشددته رو عطا هام زدن غیج..باشدده گرفته

 شدنیم کور نکرده ییخدا ای دمآ و عالم همه شد اون خواسدتیم دلم...بود

 و کنم دددل بوددد شوهرمو ابونیخ وسط تونستمیم تا دیدینم مارو چشمشون ای

 نیا دنید موقع مردم...فیح اما...دوسمش ببدد اقیاشت با هاش زحمت بابت

 ..شدنیم دست به نیدورب ها صحنه

 و ذوق گلش طرح با یحت بوده داده سددفارش برامون عدارف گفدت یوقت

 نکهیهم..بوده اشدتباه کارش بود دهیفهم نکهیهم...شدد شدترمیب میوشدحالخ

 حسداب به برد به خودش...ارهیدرب دلم از دیبا و شددم دلخور من بود دهیفهم

 ...اومد یم

 اریو
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 دلم ته یلبخند هی و دمیکشد راحت نفس هی نشدسدتم عروس نیماشد تو یوقت

 همه...شدینم نیا از بهتر...بودم ردهنک حس شوینیریشد عمرم به که نشدسدت

 یآرزوها و ها خواسدته طبق داشدت مسدخره یعروسد لباس نیا از ریبو یچ

 ...بود ایدن اتفاق نیبزرگتر من یبرا نیا و رفتیم شیپ من

 من اما نبود خسته عطا...میرفت با سدمت به میانداخت که رو هیآتل یها عکس

 به...کردمیم دیشد ضدعف احسداس با یتو موندنمون سداعت اواخر گهید

 اش همه عطا یول...هام طنتیشدد و بود کردنام بپر بپر خاطر به طناز قول

 ...ستین خوب روم و رنگ کنه وانمود داشت اصرار یجور هی و بود نگرانم

 و زیچ چیه روز اون بود قرار که بودم نیزم یرو آدم نیتر خوشدحال من یول

 ...نندازه هام لحظه از نبرد لذت و یخوش از منو چکسیه

 تا داره نگه یفروشد وهیآبم هی دم راه سدر گفتم عطا به میرفتیم که تاالر سدمت

 هی بردارمون لمیف تا دو با و داشدت نگه...بخره واسدم پسدته ریشد ای موز ریشد



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  296                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 میشد مردم سوژه ام یکل...میخورد یحساب و درست یدنینوش

 سددرم رو و لباسددم تور...بود ربع و پنج هتاز سدداعت میرسددد که تاالر یجلو

 نییپا و سرم ایبعضد یصددا اوردنیدرن و ایاحت محض یبرا و بودم دهیکشد

 ..بودم انداخته

 ...بابا حاج هم شدم سهراب متوجه هم یول

 ی گهید کینزد اقوام و عموهام عارف و خودم ی خانواده از ریبو عقد سددر

 توجهم همه من یول شدد برگزار کند کم هی عقدمون مراسدم...اومدن هم عطا
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 دلم یتو هم من و خوندیم و قرآن یها هیآ که یوقت بود عطا آروم یصدددا به

 ...کردمیم تکرار هارو هیآ همون

 نیا و عطا محو نقدریا...دمیدوس بدد و برداشتم و پام یرو قرآن گفتن بله موقع

 مامان لدای اگه و شدد پرت یلفظ ریز گرفتن از کل به حواسدم که بودم شد

 ..گفتمیم رو بله زدینم صدا دادن یلفظ ریز یبرا و مولود

 کرده هیهد بهم عطا که بود یقبل یتا سدده همون مثل النگو هی میلفظ ریز

 صددسدال کن یکار هی گفتم خدا به دلم یتو کردن دسدتم که رو النگو...بود

 ...میاریب کم کدوممون هی نکهیا بدون باشم عطا کنار

 ...گفتم بلند ...طنتیش و یانرژ با رو بعله

 اظهار یعروسد نیهمچ داشدتن بابت عاقد و شدد بلند همه ی خنده یصددا

 ...گفت کیتبر عطا به و کرد یخوشحال

 کوچولو هی با و کرد نگاهم...شدددم لیمتما سددمتش به عطا گفتن بله موقع

 ...بعله گفت گرفت اجازه ها بزرگتر و برادرش و مادرش از نکهیا بعد.. ریتاخ

 .نوکرتم گفت و آورد صورتم کینزد سرشو خنده با بعدم

 .نوکرتم گفت و آورد صورتم کینزد سرشو خنده با بعدم

 رو ها مهمون ی چهره تونسدتمیم خوب بود سدرم یرو که ینازک بایتقر تور با

 یلیخ که هم لدای از..دمبو تر خوشدگل دخترا همه از من خداروشدکر...نمیبب

 چون اونم بود کرده رهیت ادیز چشددماشدو پشدت شدگرهیآرا خدا بنده...سدرتر

 ینم نظر به جال اش چهره ادیز کمه یلیخ باهم ابروش و چشددم فاصددله



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  297                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 اریو

177 

 منکر دینبا و داشددت و خودش یقشددنگ صددورتش اصددل خ اما...اومد

 ...شدمیم

 تورم برداشتن و یخور عسل مراسدم بعدش و کنند اعالم هارو کادو شدد قرار

 ...داد انجام نکارویا که شدینم و بودن یمهمون تو نامحرم تا چند..بشه انجام

 یک عطا نشددم متوجه که بود خودشدون و مهمونا لباس پرت حواسدم نقدریا

 ...بود گرفته دستش یتو دستمو

 موقع...داد دیسددف طال ریزنج و پالک هی بهم خودش طرف از مولود مامان

 دوست بد شتیآرا خاطر به که گفت من به یول دیددوس بدد رو عطا کادو دادن

 ...کنمینم

 ماه یرو من شهیم مگه اصدال ی حرف چه نیا گفتم بشدنون همه که یطور منم

 دوسم؟ نبد شمارو

 نشدسدت لبش یرو برده ارث ازش خوب عطاهم که ینمک یها خنده اون از

 ...دیدوس بد آروم و ما گونه و

 هی خودش طرف از سددهراب...دادن طال سددت مین هی بهم بابا حاج و مامانم

 کنم تشکر ازش خواستم که یموقع...من به ام سکه هی داد عطا به کامل سدکه

 !مهربون یلیخ...بود لبش رو مهربون یلیخ لبخند هی

 ...سکه ربع هی عطا یبرا و بودن دهیخر ساعت هی من یبرا نرگس و سامان

 با داشدت مدام..بود حرکاتش به حواسددم همه دیرسد که عارف یکادو موقع

 ...دیخندیم هر هر و زدیم حرف یدرگوش سامان
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 کیتبر بهم لدای کرد یدددوسد روبددد عطا با...دادن سدکه ربع هی هردومون به

 شونه سمت به سرشو..من سدمت اومد و زد دور عطار کنار از عارف...گفت

 و عطا بابت گفتم و کردم تشدکر منم.بود ناقابل باشده مبارک گفت کرد خم ام

 داداشم یبرا کردم یهرکار من گفت و کرد نگام خنده با یوقت.ممنون نمیماش

 کاسده از هاشدو چشدم هام یمصدنوع ناخن نیهم با خواسدتیم دلم !! کردم
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 دددنه دددیس رو دستشو و شد تمیبانعص متوجه خودش زود یلیخ یول ارمیدرب

 البته گفت و شد خم جلوم دوباره یچاکر و مخلص حالت با...گذاشت اش

 هیما جونم از داداشدم زن یخوشدحال یبرا من.یهسدت یکار اصدل که شدما

 .ذارمیم

 بهیغر یجلو شدینم نمیا از شتریب یول کرد نانیاطم حرفش به شددینم نکهیا با

 عطا واسدده و بود راسددت حرفشددم اگه...کنم کل کل رمشددوه برادر با ها

 نیا

 !من کام به و شهیم عطا اسم به چون گرم دمش بازم بود کرده رو کاراها

 طرف از...نطوریهم ام خاله و عموم ی خانواده..بود پول شددتریب کادوها هیبق

 دمیفهم...قیعق انگشتر هی عطا به و داد سکه بهم یریپ یآقا هی عطا ی خانواده

 ... م محتر یلیخ عطا ی خانواده واسه هست یهرکس که

 سددامان و سددهراب از بردار لمیف اما رفتن ها بهیغر شددد اعالم که کادوها

 خودشددون یها مهمون یهوا به زودتر یلیخ هم عارف..بمونن خواسددت

 رفت

 و بود مونس مامان اعصداب رو طناز یها گفتن سدهراب سدهراب وسدط نیا

 اسدم اصدال گرفتن عکس واسده..بودم شدده طناز زدن حرف مدل عاشدق نم

 اریو
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 کجا کردیم اشاره بهش سر با داشتیم نگه بازوشو خودش اوردینم و سدامان

 ...گفتیم یزیچ هی لبش یجلو دیکشیم چادرشو قهیدق هر مامانم..سهیوا

 و عقد سددر موندیم بابامم داشددتم دوسددت یلیخ...میانداخت عکس تا چند

 ...یول...نهیبب عروس لباس تو دخترشو تونستیم

 عروس لباس تو دخترشدو پدر نداره تیخوب بود گفته بهم قبل از مونس مامان

 ها یلیخ گفت بهم روز همون بودم گفته که عطا به...برادر یحت دای ندهیبب

 ...ندارم یمخالفت من یول دارن نظرو نیهم

 مشکل من وجود با همه و نداشدت یمشدکل طاع وسدط نیا که بود نیا دردم

 ..داشتند
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 مشکل من وجود با همه و نداشدت یمشدکل عطا وسدط نیا که بود نیا دردم

 ..داشتند

 برامون لدای و عسل ظرف...داشدتند نگه بردار لمیف طنازو سدامانم و سدهراب

 گفتم عطا به و چرخوندم عسددل ظرف تو کمویکوچ انگشددت...داشددت نگه

 ...کردم کبودت یریبگ گاز انگشتمو

 یعذرخواه من حرف بابت ازش مامانم و دیخندیم غش غش مولود مامان

 حرص از..میکرد هم دهن تو و هامون انگشددت بداهم همزمدان...کردیم

 بردن عق با و گرفتم عطارو انگشددت محکم گاز هی بود شددده که مامانمم

 ...دمیکش دندونم یال انگشتشو سرم

 ...کنم ولش تا گرفتیم شگونین و بازوم لدای و دیخندیم فقط

181  

 و انداخت عکس هردومون از موقع همون شیگوش با و کرد دددلم بوددد سامان

 من و زدیم حرف عطا با شدتریب سدهراب..میگرفت عکس تا چند باهمم ییدوتا

 ...بود هام مهمون به حواسم همه

 هی بردار لمیف دسددتور به..اومد زنونه قسددمت هب یا قهیدق ده یبرا عطا

 آهنگ

 دنیصدد*ق*ر موقع چرا دونمینم... کردن پخش برام کیتمیر و شدداد یلیخ

 دسددت برام فقط و بود واسددتاده آخه...دمیکشدد خجالت کم هی عطا یجلو

 دستامو حداقل ای صده*ق*بر باهام که شددیم یراضد خودش اگه دیشدا..زدیم

 ...بودم تر احتر رهیبگ

 گذاشتند تموم سنگ یحساب سفارشاتم طبق لدای و نرگس دنیصد*ق*ر موقع

 ...دنیکش کل و کردن پاره و حنجرشون تونستند تا و

 بدا نده !!رمیبگ دسدددت کردم یسددع و مجلس کدم کدم رفدت کده عدطدا

 ...!!ها مهمون زیم به سرزدن با بلکه..دنیص*ق*ر

 یشددناخت نکهیا با و شدسددتمیم رو یا قهیدق ندچ هاشدون یبعضد شیپ یحت

 ..زدمیم حرف نداشتم

 عروس نیا بابت مولود مامان به نفرشدون چند که بود شدده باعث کارم نیهم
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 باهاشددون یخوددار نیدرح تونسددتمیم تا منم...بگن دگیتبر دکینزد دل

 ... کردمیم برخورد یمیصم

 بهونه شدترشدونیب..صدن*ق*بر تا کردم بلند بختارم دم و ها جوون از تا چند

 گهید داره منو مثل یکی یوقت عطا که گفتم بهشددون منم آوردن و بردار لمیف

 ...که شیعروس لمیف یپا نهیشینم بهترون ما از کردن دایپ واسه

 اریو
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 و دیخندیم حرفم بند پشدت هر هر لشیفام و فک ترس از لدای و گفتمیم من

 و حرکات نیهم لیشما و شدکل تو بایتقر هم نرگس . کنهیم یشدوخ گفتیم

 .کردیم تکرار

 زهایم به هم خواسددتنیم اگه..خوردینم تکون مامانم کنار از که مولود مامان

 آهنگ تا چند بدا منم...رفتنیم ور اون و ور نیا بداهم ییدوتدا بزنن سددر

 لسمج وسط زود یلیخ داشتم که یضعف و یخستگ خاطر به و دمیصد*ق*ر

 ...سپردم ها تر جوون به و

 هنرهاشون و خودشون از ییرونما واسده وقت هی دیبا مجردم یدخترا باالخره

 انشدویاطراف که یکسد باشده مجلس وسدط عروس یوقت...گهید کردنیم دایپ

 تا سدده دو و خودمون لیفام نفر چند اون به کارم نیا با من...کنهینم نگاه

 ...ادمد ییرونما اجازه عطا لیفام

 گذشدته یعروسد از سداعت کی بایتقر..رفتیم شیپ خوب داشدت یچ همه

 آهنگ شدددن تموم از بعد که بود مونده هنوز سدداعت دو یها کینزد و بود

 اومد مامان نکهیا تا کنه یریگیپ تا سددپردم نرگس به...شددد قطع ها بلندگو

 ...شمیپ

 زدن دف اش خانواده و ودمول مامان و خودم یها مهمون یهوا به گفت بهم

 با خودم مثل هم نرگس یحت..دید و ام شددده گرد یها چشددم...کرده دعوت

 یخانوم سددمت رفت یالیخ یب اونج در یول..کردیم نگاه مامان به تعج

 دستگاه و بلندگو تا گفت تاالر یخدمتکارها از یکی به و بود دسدتشدو دف که

 .کنه وصل رو خانومه یصدا
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 حواسم زدنش حرف با کرد یسع و گرفت دسدتمو نرگس که رفتم وا یجور هی

 .کنه پرت و

 اد؟یب بوده قرار زن دف داشتم اطالع که دیپرس و شمیپ اومد هم لدای

 تکون کنارم از نرگس... هیگر ریز بزنم تا بزنم حرف کلمده دهی بود یکداف

 لمیف واسدده...نداره شددکالا گفتیم و بود گرفته محکم دسددتمو....نخورد

 ماهام...یدیصد*ق*ر که خودتم...گرفته لمیف جون طناز یحسداب تیعروسد

 ...صن*ق*بر شدنینم پا که هیبق...لمیف تو میهست که

 که کردمیم نگاه امثالش و مامانم یها لبخند به بوض با من و گفتیم نرگس

 شدددم متوجه اهنگم پخش موقع اول همون...بودن خوشددحال زن دف بابت

 ...دارن مشکل باهاش عطا ای خودمون یها لیفام از یبعض که

 ...اینکن هیگر...ساغر_

 مامان.دیچیپیم گوشددم تو دفش یصدددا و خانومه خوندن یمولود یصدددا

 سال و سدن تو یها خانوم از تا چند با اول همون...نکرد اسدتقبال کم مولودم

 نشددسددته خانومه که سددالن ییتهاان سدمت رفتن ترش جوون یحت و خودش

 ...بود

 ...نشه باز بوضم کردم یسع یلیخ

 حرف بردارم لمیف با ام کلمه کی یحت و رفتم وا میعروس مبل رو یچ مثل اما

 که خودمم یسدداال و سددن هم...رنینگ لمیف ازش بود گفته که زنه دف.نزدم

 عده هی فقط و بود هشد یخال کامال تاالر وسط...دنیصد*ق*رینم دف با گهید

 .زنه دف سمت رفتن متفرقه ای مسن یها خانوم

 اریو
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 بود شده خشک شدت به گلوم ته

 هوشیب وسط نیهم که االنه و شدهیم لمس داره بدنم کردمیم حس ییجورا هی

 که بود گفته بهم هم قبال.. گرفت مهمونا از عکس تا چند عکسددام.بشددم

 بده کنه چاپ ام قهیدق همون و رهیبگ سعک مهمونا از تونهیم شدد همون
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 ی پ رفت اونم ص*ق*بر بزن و آهنگ شدن تموم با خواسدته خدا از...بهشدون

 ...خودش کردن جمع پول

 یوقت..بندازه عکس که خواسددت نرگس از...سددتمون اومد نشیدورب با لدای

 و زدم یزورک لبخند... انداخت گردنم دور دسددتشددو نشددسددت کنارم

 گسنر

 نرگس بود حالم متوجه کامال لحظه اون و یکس تنها دیشا...انداخت عکسدو

 !بود

 ...دمیفهمیم رفتارش ای...کردنش نگاه از یحت

 تاالر وارد کیشدد یلیخ و ییمانتو خانوم هی دمید تا موندم تنها خورده دهی

 یول...نه ای رهیم مولود مامان سدمت نمیبب که کردمیم نگاهش کرده بق...شدد

 ...سمتم ادیم داره که دمید

 عمه دختر بلوند مو و بلند قد دختر...اومد ادمی اش چهره شددد که تر کینزد

 و زدم زنگ بهش یعروسدد قبل هفته هی که سددابقم داداش زن...مهتا...بود ام

 منو یاهال همه از شددتریب خونه تو که ییروزا اون ادی به فقط...کردم دعوتش

 ...کردیم تمحب بهم و داشت دوست

 دلم؟ زیعز ؟؟...ساغر_

181  

 خوب یبو...کردم دلش بود....دادم بروز باهم هردورو و بوضم و یخوشحال

 با که گذاشددتم اش شددونه یرو و سددرم...دیچیپ مشددامم تو عطرش

 یصدددا

 گفت قشنگش

 ...کوچولو عروس یشد خوشگل چقدر_

 ...یاومد رید چقدر_

 نگام داشدت دقت با.. گرفت هاش دسدت نیب صدورتمو...میدشد جدا هم از

 شدکسته کم هی اما بود شدده قبل از تر خوشدگل...کردم نگاهش منم...کردیم

 از که ییروزا...ادمهی و امون خونه اومد یم هیگر با که ییروزا هنوز من...تر

 ددبحص و شدددیم میقا خوابم اتاق تو سددهراب ترس از یحت عمه و بابام ترس
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 ...رفتیم بفهمه یکس نکهیا بدون

 نکرده ینامرد مهتا حق در کم...من مادر و پدر هم...خودش ی خانواده هم

 ...بودن

 تاالر کردم فکر داخل اومدم یوقت...ساغر یشدد عوض یلیخ...یشدد ماه_

 ...تو وگرنه...شناختم و دمید مامانتو...اومدم اشتباه و

 قیعم نفس هی نرگس اومدن با...دیلرز هاش ل...شد اشک پر هاش چشدم

 نگاهمون دور از داره که دمید مامانمو...کردن یاحوالپرسدد باهم... دیکشدد

 بود یدختر همون مهتا...ینیخبرچ واسده بود فرسدتاده نرگسدم حتما...کنهیم

 کند دل باهم دو هر از خودش و ما ی خانواده یها یریگ سخت خاطر به که

 تولدش روز هرسددال که داد لیموبا شددماره هی من به فقط و رفت...رفت و

 !بود مهتا تولد شیپ ی هفته...کردیم روشنش

 اریو
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 دکلتددد اش تنه باال که بود دهیپوشد یمشدک بلند رهنیپ..درآورد مانتوشدو

 ددده

 و داشت تور شکمش نییپا تا دددنه دددیسد نییپا قسدمت لباسدش..بود

 بدنش

 که افتادم یلباسد ادی...بود باز دددرش کمدددد تا هم پشدت از...بود مشدخص

 یخانوم یصددا...سدرم تو بخوره لباس..شدد تازه دلم دا.بودم کرده انتخاب

 شدتریب خوندیم ممکن شدکل نیبدتر به رو شدپره شدهرام آهنگ داشدت که

 رو

 ...بود اعصبام

 بوض هردوتامون...داشت نگه هاش دست نیب هامو دست...نشدسدت کنارم

 ...میبود کرده

 گفت که بود سرم پشت به نگاهش

 مومنه؟ یلیخ شوهرت...یبود یقرت که تو_

 دادم تکون سر و دمیخند مهین و نصفه
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 سدداعته هی...یاومد رید..مردم واسدده نه خودشدده یبرا شیمون شددوهرم_

 اول

 ...میدیص*ق*ر و میزد

 گفت یناراحت با و انداخت باال ابروهاشو

 !!نشده عوض ستونمون مامان_

 انگار نه انگار که کردیم وانمود یطور...کردم نگاه صددورتش به و برگشددتم

 از اونم..کردیم فرق همه با کالسددشددون ام عمه ی خانواده...شددده ما متوجه

 هم...بود تک مهتا پسرهاش و دخترهاش نیب...بود ام عمه شوهر سدر صددقه

 تیشدخصد با و دددسدتقل مددد کامال دختر هی...چهره نظر از هم رفتار نظر از

 ...کرده لیتحص...بود

186  

 و سهراب از چقدر گهید شدهر تو خوندنش درس بابت شدهیهم که ادمهی البته

 نخوندده درس مداهدا مثدل بود قرار اونم...ددیشددن حدرف دهیبدقد

 شددوهر

 چشم از کم کم...سمنان ترف ارشد یبرا یول گرفت تهران سدانسشویل...کنه

 یحت و خودش مادر شیپ گهید افتاد بابام مامان چشددم از یوقت...افتاد همه

 ...نداشت عزت سهراب

 من مثل...نشددسددتم کنارش یوقت...شددبش همون یعنی...شیعروسدد روز

 کرده وحشدت انگار...دیلرزیم دددداش لبدددد...بود خون ی کاسده چشدماش

 همه وسددط نیا...نکرد رحم خودشددم بچه به...افتاد لج امباب با عمه...بود

 بد مهتا از مامانم که بس...نموند مهتا پشت سدهراب...داشدتند مشدکل باهم

 !گفتیم

 بگم کیتبر کنم سالم بهش برم کدومه؟ مادرشوهرت_

 ...دادم نشون و مولود مامان دست با و زدم لبخند

 مهربونه؟_

 داشددتم خودم که یمن یجلو...ختیریم شددکا...کردم نگاهش یناراحت با

 !شدمیم منفجر
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 اون از مادرش...خوبه یلیخ شددوهرم !!دارم من...و ینداشددت تو یهرچ_

 خوبتر

 مامان سددرا بعدم..رفت مولود مدامان سددمدت..شددد بلندد و...ددیخندد

 .شمیپ برگشت و کرد سالم کوتاه یلیخ...مونس

 مش؟ینیبب ادینم شوهرت_

 اریو
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 !ادیم شام واسه_

 کرده؟ ناراحتت من اومدن..یرسیم نظر به دلخور_

 دادم هیتک مبل به و دادم تکون سرمو

 ..بابام یحت...مامانم...زنه نیا یصدا...لباسم...نه_

 ...دمیخند رفتارش بابت...دیدوس بد و ام گونه و دیخند بلند

 حدتینصدد دهی بهدت یول !نشدددم منم...ینشددد فیحر توام...سدداغر_

 حاال...الیخ یب...یشددیم تنها من مثل وگرنه...فتیدرن باهاشددون...کنمیم

 امشبه مهم...کردیم یفرق چه...نبود نیا لباست تو حاال..شددیم پخش آهنگ

 نیا یهرعروس واسده...یبشد خانوم قراره تو که مهمه امشد...شدوهرته و تو

 ها مراسدم نیا پسدت شدهیهم...یناراضد یکی ی راضد یکی..افته یم اتفاقات

 در از یوقت داشددتم توقع من...برم قربونت گذرهیم...هسددت ثیحد و حرف

 نه...یباشدد کردن طنتیشدد و زدن غیج درحال وسددط نیا تو..داخل امیم

 ...کرده بق ینجوریا

 و بودن سددتادهیا زن دف دور که ییها خانوم جمع به ینارحت با و زدم لبخند

 کردم نگاه دنیص*ق*ریم و خوندنیم خودشون دل واسه

 ... یول_

 یدونیم...میصدد*ق*بر کم هی ها مهمون هیبق شیپ میبر پاشددو..نداره یول_

 ندادم؟ تکون درو کمد نیا وقته چند

 دسدتشو.. داد موهاش به یتاب و شدد بلند..کردیم نگاه بهش داشدتم تعج با

 کرد دراز سمتم
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188  

 ...گهید پاشو_

 فقط اولش... هیبق شیپ میرفت...شدددم بلند و دادم بهش دسددتمو یناچار به

 نباشه تنها نکهیا یهوا به صه*ق*بر رفت که مهتا یول بزنم دست خواسدتمیم

 دوسددت یبچگ همون از هاشدو زدن قهقهه... میبود خنده آخر.رفتم شدشیپ

 ییوقتا...اوردمیدرم اطوار ااد واسش و زدیم برام لبشدو رژ که ییوقتا...داشدتم

 ...کردیم دلم بود و دیخندیم که

 ام خانواده ترس از منم دیشدا...کنم فراموشدش سدال چند نیا که نبود حقش

 ...زدم خط و اون

 د؟یص*ق*ر شهیم یدید_

 آورد نترییپا صداشو

 !باش داشته تو نداشتم من.. ش با داشته استیس دیبا آدم_

 که بود معلوم...دیصد*ق*ریم باکالس یلیخ...دادمیم تکون دسدتامو خنده با

 !!...ستین یمهمون نیا مال

 ...یول سخته_

 !!میهنرمند که تو و من یمنته...آره_

 یخوشحال از هم نرگس...میدیص*ق*ریم یبندر و میبود سدادهیوا هم یجلو

 ...پرداخت دنیکش کل و غیج به لدای با دوباره من حالت رییتو

 دیبا دعوت نیا بابت بودم مطمئن...ومدین سددمتم گهید نماما مهتا بودن با

 ... به هم بابا حاج به هم مونس مامان به هم...بدم پس جواب

 د؟ینگرفت زن سهراب واسه_

 اریو

181 

 گذاشتم دهنم یتو بود گرفته سمتم چنگال با که و موز کهیت هی

 نه_

 برداشت خودش ام کهیت هی چنگال با

 خونه؟؟ تو عذب پسره نباشه بد_
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 که بود معتقد شدددت به...هرچند..بودم شیجواب حاضددر نیا عاشددق اولم از

 !داره نگه زاشویعز دیسف یمو احترام دیبا آدم

 ؟ینکرد شوهر تو_

 داد نشون بهم بود دستش تو که و سهراب و خودش یعروس ی دلقه حد

 ؟ی دفتر یچ همه مگه...نگرفتم طالق هنوز من_

 و کنه آماده برام تا گذاشتم بشقاب یتو و برداشدتم گهید موز هی یخوشدحال با

 بخورم

 ؟یدار دوست مارو اخالقه بد سهرابه هنوز پس_

 گفت و انداخت باال ابروهاشو خودم هیشب طنتیش با

 یهمباز..میدار یسددن اختالف سددال دو فقط سددهراب و من که یدونیم_

 ؟...رهیم آدم ادی از مگه یبچگ عشق...بوده میبچگ

 !نبود زیجا طیشرا نیا تو دنشیپرس که سوال هی..اومد ذهنم تو یسوال هی

 چون باشده داشدته رو مهتا یهوا کردم سدفارش لدای به..اومد شدام یبرا عطا

 اومد که عطا..رفتینم لدای سددمت ادیز المونیفام و مامانم یهوا به نرگس

 برام که ییابرو و چشددم با...نه ای ادیم خوشددش نمیبب تا بود مهتا به حواسددم

111  

 من یآقا از که دمیفهم داد انجام سددمتم به که یزدن دسددت حالت با و اومد

 ...اومده خوشش

 دق من...اومد ینم در از مهتا مامان شداهکار اون بعد..لحظه اون اگه دیشدا

 با...هاش هخاطر با مهتا یول...نداختمیم راه ییدعوا هی حتمدا دای...کردمیم

 ...کرد دور جمع از منو...حرفاش

 باورش..کردم بهش مدادرمو یچوول اول همون...نشددسددت شددمیپ عطدا

 ...کرد باور خوردم قسم و خودم جون و کردم بوض دید که بعد...شدینم

 ...بگه دیبا یچ دونهینم گفت

 هی ی هانداز به مونیبردار لمیف عوضدش که زد نرگسددو یها حرف بایتقر اونم

 آهنگ با که منهم و شدد انجام یحسدداب و درسددت ص*ق*بر و بزن سداعت

 ...دمیص*ق*ر
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 موقع مولود مامان...شددن بلند زود ها مهمون چون میخورد زود و شداممون

 چون..نخوردم نهارم من داده لو نرگس که گفت عطا به اومد خوردن شددام

 یکل شددن ناراحت یجا به نداشدت دعوا و خیتوب لحنش چون...بود نگرانم

 ...شدم خوشحال

 به..کرد یاحوالپرس و سدالم عطا با و اومد مهتا شدد تموم که ها مهمون بدرقه

 برخورد تر راحت و گرفت لشیتحو شددتریب...سددهرابه سددابق زن گفتم عطا

 تنم و کتم و اندداختم سددرم یرو و تورم...آورد برام مهتدا و کدتدم...کدرد

 ...نره کنار تورم باشه حواسسم گفت بهم مهتا یجلو امانم...کردم

 اریو

119 

 که نطوریا...ادیب ام خونه دم تا گفتم مهتا به...میاومد کده تداالر در یجلو

 هیزیجه دنید یبرا ها لیفام شددتریب زدنیم حرف مونس مامان و مولود مامان

 یک نبود معلوم هگید..نهیبب امو خونه داشتم دوسدت..اومدن یم امون خونه تا

 ...کنم داشیپ

 و بود واسددتاده لدای و نرگس کنار مهتا که لحظه اون...دید رو مهتا سددهراب

 ...شدم سهراب نگاه متوجه...زدیم دست

 آهنگ هی...کرد بلند نشویماش آهنگ یصدا سامان میدیرس که نیماش کینزد

 و صدده*ق*ریم عارف با داره وسددط اون شدددینم باورم...بود یمیقد شدداد

 واسددتاد لدای کنار و درآورد و نشیدورب ذوقش از زود یلیخ که مهتا...خونهیم

 یکی...میزد دست براشون و میواستاد هم کنار هم عطا و من...گرفتن لمیف به

 ...وسط اومدن ماهم یالیفام از نفر دو

 دنیصد*ق*ر نیدرح...سدمتم اومد سدامان که بود گرم ص*ق*بر و بزن بازار

 و کرد نگاهم یالک اخم با...خودشدده گفتم بهش یوقت...کرد اشدداره مهتا به

 ...دادم تکون سر منم ؟یکرد دعوتش تو گفت

 برج مثل سدهراب یول...دیصد*ق*ر نشیدورب یجلو مهتا افتخار به و دیخند

 ...بود واستاده بابا حاج کنار ما ی همه یرو به رو درست زهرمار

 نیماشد کنار نشیماشد با مهتا...میشدد یراه شدد تموم که دنشدونیصد*ق*ر
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 یها دسدت بارم چند...دادم تکون دسدت براش یکل...اومد یم عروسدمون

 سدامان و عارف با ییجورا هی...بود بلند یلیخ آهنگش یصددا...میگرفت همو

 ...بود انداخته کل

111  

 هی...مینرفت اونجا تا گهید بود دور خودمون ی خونه از نایا بابا ی خونه چون

 ...امون خونه دم میرفت راست

 انداخت پام یجلو...داد هیهد یقال هی بهم ام خونه در یجلو...مولود مامان

 به فقط وسدط اون...اومدن ها خانوم ماهم سدر پشدت...بشدم خونه داخل تا

 هنگا و داخل یکسدد که حمومم و خواب اتاق در یجلو سددهیوا گفتم نرگس

 کرده نییتز گل با یکل و بودن اومده قبل شدد لدای با رسددرشددونیخ...نکنه

 ...فتهیب حموم ای خوابم دت تخد به بهیغر چشم نداشتم دوست...بودن

 ام خفه داشددت کردنیم باز هامم نتیکاب در که ایبعضدد دقت وسددط اون

 مهتا...هیبق و بسدهرا و بابا حاج شیپ بره تا رفت رونیب خونه از عطا...کردیم

 ...کرد نگاه چپ چپ من به مامانم باز..اومد داخل که

 ؟یک بچه نیا مادر_

 تو داشدت و بود گرفته دسدتش یبسدتن شد نصدفه که یا بچه دختر به مهتا

 ...کرد اشاره زدیم قدم کیش یلیخ من ی خونه

 ...منه دختر گفت مهتا به شناختمینم که یخانوم هی وسط اون

 گفت یحالت هی با هم مهتا

 !عروسه تازه خونه.زهینر نیزم رو شیبستن دیباش مراق دیکن لطف_

 فیکث انایاح تا کردم نگاه دسدتام کف به منم که گفت و عروس تازه یطور هی

 !!نباشه

 اریو
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 و انیب داشدتم دوسدت منم هرحال به..بذارم احترام ها مهمون به کردم یسدع

 در ایبعض چشدم تا بود داده جهاز پول نهمهیا امباب بعدم...ننیبب منو ی قهیسدل

 ...!ادیب
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 دمید یول.نره سمتش یکسد و بشده المونیفام فیحر نرگس کردمیم دعا دعا

 هی یوقت دهنم تو اومد یم داشدت دددبم قلددد...سدتین در یجلو لحظه هی که

 ندهخ با داره دمید...رسددوند و مولود مامان خدا..گرفت درو رهیدسددتگ خانوم

 یرو فتمیب که االنه کردمیم احسداس اسدترس از...بندهیم درو و گهیم یزیچ

 گفت و گرفت و بازوم مهتا...نیزم

 ؟ی گل مانتوش نییپا دونهیم خانومه اون_

 نگاه بودن نشددسددته روشددنم مبل یرو که یخانوم تا دو به وحشددت بدا

 !بود افتاده نییپا بگم که نبود بدنم تو یفشار...کردم

 دسددتش تو رو خانومه یمانتو نییپا محترمانه یلیخ و رفت سددمتشددون مهتا

 گفت و گرفت

 !نیتکوندیم رونیب_

 !نیتکوندیم رونیب_

 رفت خونه از قهیدق دو سر یول نشدست الیخ یب باز..برخورد؟ بهش خانومه

 ی همه کنه لعنت خدا..کردینم منو قل فکر که کنه لعنتش خدا...رونیب

 ...ستندین من خونه یزیتم فکر به که یینایا

 و بود شدد آخر گهید...یخداحافظ اومدن عطا یالیفام از خانوم تا چند

 زحمت یلیخ نجایهم تا هام اون..کرد یدددددوسدد روبددددد شدددیم

 دهیکشدد

111  

 ازشون و دمشونیدددوس بددد...دادن کادو خوب سرعقد که بود حواسمم..بودن

 ..ردمک تشکر

 دست بهشون زور به...شددن یراه یباشد فضدول تا دو خودمونم یالیفام از

 د؟یستین سابق عروس شما گفت مهتا به رو سر آخر زنه...دادم

 "دیاومد خوش..هستم مهتا بعله " گفت اش رفته باال یابروها با مهتام

 بد هیبق یجلو نکهیا یبرا و خنده ریز زد یپق نرگس کرد اشدداره در به یوقتا

 ....کردن سرفه به کرد شروع نشه

 از دل طونیش ی بچه پسر اون و برد اشو بچه خانومه اون تا شددم زنده و مردم
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 ...اومد عطا و رفتن ها مهمون...رفت و کند من یها مبل

 و کرد دددل بوددد عطارو...گفت کیتبر...کرد دددلم بوددد دوباره مولود مامان

 خبر یب که گفت گوشدم دم و دیدددوسد بددد وصدورتم مهتا...زد حرف باهاش

 داد بهم بود جعبه هی یتو که و کادوم...دادم بهش رو خونه شدماره...نذارمش

 ...کرد یعذرخواه و

 که اوردیم خبر برام دیبا هرحال به..بره باهاش در یجلو تا سددپردم نرگس به

 ...نه ای شده رو در رو مهتا با سهراب

 دسددتمو که عطا یجلو یعنی...نزد یحرف یحافظخدا موقع مونس مدامان

 براش دلم لحظه هی...شدکوندنش دل همه با...بگه یزیچ نتونسدت بود گرفته

 حرصددش که ییوقتا یبرا..کردمیم تشیاذ کده ییوقتدا یبرا...شددد تندگ

 ...دادمیم

 اریو

115 

 ندومو هر...دیدددوس بددد و میدددشون دددیپ اونم و کردم دددلش بوددد

 کرده بوض

 بود مونده کم..سددوخت براش دلم که کردیم نگام یجور هی مامان...میبود

 صداحاب یب دل نیا بابت نایا همه...کردم دعوت رو مهتا که کردم غلط بگم

 ....کنهینم مشخص و خودش فیتکل که بود من

 ...کردم نگاه ساعت به من و بست رو خونه در عطا که بود ربع و کی ساعت

 عطا؟_

 کرد نگاهم و کرد بلند سرشو که کردیم باز کرواتشو گره حوصله اب

 جانم؟_

 تشددکر ازش بود زده رقم برام که خوب اتفاق همه نیا بابت خواسددتیم دلم

 جابجا و خودم مبل یرو بود فاصددله نمونیب نفر هی ی اندازه به نکهیا با.کنم

 یرو کرواتشو ذاشتمگ اش دددنه دددیس یرو که و سرم...دمیکشد دراز و کردم

 ...داشت نگه درم کمد پشت و آزادش دست و انداخت مبل دسته

 یلیخ...بود خوب یلیخ...نکنه درد دستت امش بابت عطا_
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 دیدوس بد و میدشون دیپ و زد لبخند

 قشنگ یبلد که یبود نکرده رو...ینباش خسته توام..نداشدت شدمارو قابل_

 یص*ق*بر

 رفتار خاطر به که یتلخ ی خنده با و دادم فشار اش دددنه دددیسد یرو و سدرم

 گفتم بود مامان

 خوشددگل بلدم من که دنیند اومدن رید مهموناتون نصددفه...دهیفا چده_

 صم*ق*بر

116  

 گذاشت ام گونه کنار صورتشو و دیخند

 دیشددا که تیبااهم و مهمه برات ییزایچ...یدار فرق همه با تو...سدداغر_

 خودش عاشددق منو که هاته یسددنج نکته نیهم.نباشدده دخترا از یلیخ یبرا

 کرده

 به گهید مهمه نکته هی بود شددده میدلخور باعث که ییها اتفاق تمام وجود با

 بود کردنش بازگو وقت که اومد ذهنم

 !یدار مجرد یدخترعمو یبود نگفته_

 گفت لبخند با و کرد فکر کمی

 ...که یمدت اون یعنی...بود هام یبچگ یزهمبا اون ؟یگیم و مهناز_

 با و اومد بند زبونش کردم نگاهش غره چشددم با و شدددم زیخ مین نکهیهم

 گفت تعج

 شد؟ یچ_

 عطا؟؟ آقا هیچ یدونیم_

 ؟ی چ_

 صورتشو شیر یخال یجا درست..دمیکشد صدورتش یرو دسدتمو انگشدت

 گفتم و کردم لمس

 داشددته حضددور تونیخانوادگ عجم تو محاسددن با شددما بهتر همون_

 !یباشدد

 حواسم نکن فکر..مردنیم تو شددن یکراوات ذوق از داشدتن لتونیفام یدخترا
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 ...نبود

 اریو
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 خودیب اصدال...کنه کنترل خودشدو خوادیم یول گرفته اش خنده که بود معلوم

 شده بامزه و جذاب اش افهیق نیهمچ...بزنه صدورتشدو یها شیر بودم گفته

 ...شد شل هاشون شین من از شتریب لشونیفام یدخترا که بود

 ؟یبزن هاتو شیر تو گفت یک اصال نمیبب_

 گفت و کرد گرد یآن هاشو چشم

 یگفت خودت گهید که نویا_

 زدم بازوش به یمشت کت یرو از و نشستم کامل

 دوسددت شیر ته من یددونینم تو مگده..یکن ددیسددف میبود نگفتده من_

 ...دهینرس من به رشیخ عارف نیا...دارم

 که کنه دددل بوددد منو باز خواستیم..خوردم حرص شتریب من و افتاد خنده به

 برنداشت خنده از دست یول...زدم پسش

 امروز تو...دیکن تیاذ امشدد منو تا یداد هم دسددت به دسددت اتون همه_

 اصال تیدرپ ی خانواده که بگم دیبا ؟یبود شده پیخوشدت نقدریا یچ یبرا

 غش تو یجلو اومدن ینم سدرخشون ل رژ اون با وگرنه ندارن مونیا و نید

 ...بگن کیتبر و بخندن غش

 کرد دددوس بددد دوبار و ام گونه...کرد دددلم بوددد و شدم مشیتسل باالخره

 با و

 گفت گوشم دم خنده

 آخه؟ یخوریم ویچ حرص...دارم دوست خدا به_

 که یزحمت بابت کردم تشددکر ازش اولش...همرگم چه دونسددتمینم خودمم

 یخودیب با بعدش بود دهیکش

118  

 ...کردم دعوا سرش بودم خواسته ازش خودم که یکار به دادن ریگ

 نشون خوب و شدد رو شدگردش کم کم خان عطا نیا مینگذر که الحق یول
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 لحظه چند نیهم لمث درسدت...کنه آرومم آشدوبه دلم که ییوقتا بلده که داد

 مثل درسدت...زد عاشدقانه یها حرف برام و دیدددوسد بددد هامو ل که شیپ

 خالص موهام تور و تاج و سدنجاق نیا شدر از تا کنهیم کمکم که االن نیهم

 ...بذارم بالش یرو سرمو راحت الیخ با بتونم و بشم

 .بود سرت یتو سنجاق چقدر ساغر_

 ...کردم نگاه دستش مشت به

 دونه تا دو برو بپر حاال.شددم خالص شدرشدون از بده رتیخ خدا عطا یاو_

 نیآفر.میبخواب بپوشم من اریب لباس

 ...گفت خنده با که ختیریم زیم یرو هارو سنجاق

 ؟یکرد نگاه نهیا تو موهاتو ؟یریبگ دوش یخواینم یعنی_

 ...ایگیم راست_

 هووم؟.میبخور ییادوت که بزنم مر تخم دوتا من تا ریبگ دوش برو پاشو_

 گفتم ذوق با و کردم دل بود بود یپف پف که و عروسم لباس دامن

 گشنمه من که تا چهار بکن دوتارو فقط..موافقم_

 گفت و دیدوس بد و صورتم

 ارم؟یب برات شتویآرا دستمال_

 دادم دستور

 ...اریب آره_

 اریو
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 ...زدم صداش تمام ید بدجنسد با دیرس که اتاق در یجلو

 ...طاع_

 ...انداخت اش خنده به صدام لحن یلوند

 جونم؟_

 گفتم و ستادمیا جلوش در کمد به دست

 ...حموم در پشت بذار و بپوشم واست امش یدار دوست که و یلباس_

 من که یوقت باشدده اون تا..بود حقش...انداخت خنده به منو شدددنش سددرخ
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 نشه دیسف و سرخ کنمیم یشوخ من که ییوقتا و رهینگ شیشوخ میعصبان

 ...اومد در آهم لدای و نرگس یها یکار گل دنید با کردم باز که و حموم در

 ..ایب عطا_

 که حموم داخل به..ستادیا کنارم و اومد که بود دستش شمیآرا دسدتمال جعبه

 دمینال من اما زد لبخند کردم اشاره

 .شنیم داغون نیا که رمیبگ دوش برم االن من خ_

 گفت و انداخت ام شونه یرو دستشو خنده با

 و غذامون بعدم بشده سددرحال صدورتت تا کن پاک شدتویآرا اول گمیم من_

 ... میخوریم

 گفتم طنتیش با و انداختم گردنش دور یسخت به دستمو

 !!میخوابیم که بعدم_

 ...نخنده تا دادیم فشار هم یرو هاشو ل

 !!میرینم که حمومم_

111  

 جونش به باز و نمیبب و یسرخ نیا من نکهیا از فرار یبرا و شد سرخ صدورتش

 کرد دلم بود بزنم غر

 ...ساغر_

 گفتم التماس با و درآوردم اداشو

 ...عطا_

 گردنش زونیآو که نطوریهم و دمیکش عق اش دددنه دددیس یرو از و صورتم

 گفتم و فرستادم دوس بد براش بودم

 نشدم هوشیب یگرسنگ از من تا یکن آماده غذاتو بهتره_

 کنمیم آماده سه بشمار...چشم_

 دیکش طول یا قهیدق ده...کنه بخش برام رو سده بشدمار تا دادم فرصدت بهش

 شد چند و روز چند داشدتم دوسدت نکهیا با... کنم پاک کامل و شدمیآرا تا

 شفاف پوست یبرا خ یول باشم عطا یجلو شیآرا همون با مویعروس اول

 نبود مناس تمصور رنگ خوش و
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 یبرا دیشدا که داره یلذت هی عطا توسدط شدده درسدت یها مر تخم خوردن

 یآشدپز کل و اول ماهه هی بخوام ازش خودش و خودم به لذت نیا دنیبخشد

 ...کنه خوشحال خوشمزه یها مزه نیا با منو راهیب و راه تا رهیبگ عهده به رو

 و ور نیا عروس لباس با وزهن من و گذشدتیم اومدنمون خونه از سداعت هی

 حرف قهیدق چند بعد و میشدست عطا با و وانیل و بشدقاب دوتا..رفتمیم ور اون

 نتیکاب یتو ی دوباره و میکرد خشددک هارو ظرف یعروسدد ی درباره زدن

 .میدیچ

 اریو
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 هی...ترسوندیم کوچولو هی منو که میدیرسیم یا لحظه همون به میداشت کم کم

 عطا و عطاست طرفم که کردمیم فکر نیا به دیبا... خ یول...هن که کوچولو

 یدخترا مثل نداشتم دوست و بود کرده عرق هام دسدت کف... ی مهربون مرد

 اصدل نمیا هرحال به...بکشدم خجالت یهرچ ای بچه ای دهیرسد دوران به تازه

 بحسدا دیبا کنهیم ازدواج آدم یوقت...گذاشدت کنارش شددینم و بود یزندگ

 که بگذرونه یمرد کنار دیبا و روزش و ش بعد به نیا از که باشه داشدته نمیا

 ..داره ازین

 سددکته ترس از دارم من خورهیم اش عمه درد به مشدداوره نیا یحرفا...یوااا

 ...کنمیم

 ؟یکنیم کاریچ اتاق تو هست معلوم...عطا_

 دراومد اش خنده یصدا

 ...کنمیم انتخاب لباس برات دارم_

 من داره توقع واقعا...کردم غلط...گرفت یوجد من حرفه نیا...خدا ای یوا

 اومد ینم بدت که خودتم سدداغر باشددم؟؟ باهاش امشدد یخسددتگ نیا با

 به باشه من به اگه اتفاقا...!!نه من؟؟ یک...یکن یکار هی یعروسد شد نیهم

 راه باز باز ننیبب دارن دوست که مهمونا ی مسخره نگاه و یدددت پاتخددد یهوا

 ...میکن یکار چیه امش خوامینم یدار درد ای یریم

 بره دیبا نگرفته یمرخصدد که ام شددنبه از...داره ه*ا*ن*گ عطا یول یوااا
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 فردا واسه میذاریم خ... ش فردا هی و میدار و امش هی نیهم ما...سدرکار

 ...آره...بهتره یلیخ ینجوریا... ش
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 ترسددم از گذاشدت حموم در پشددت و خودم و خودش یها لباس اعط یوقت

 ...شدم ولو مبل یرو و زد خشکم سرجام

 تا...شوهرته رسرتیخ...یکرد وحشت ها بچه مثل که ساغر سدرت تو خاک

 شد یچ...بود خوش و خوب یچ همه بود دهینرس حسداس نقطه به که روزید

 ... حاال؟؟

 ...ادینم باال نفسم من شو خفه

 م؟یریبگ دوش میبر_

 عطا یجلو...انداختم نییپا و سرم و دمیمال بهم هامو دسدت کف اسدترس با

 نه؟ مگه...رفتمینم باهاش اگه شدیم بد یلیخ

 ... ریبگ دوش تو برو اول یخوایم..زمیعز ساغر_

 ...دلمه تو یچ یفهمیم نگاهم از که بده رتیخ خدا

 و کنم نگاه هاش چشم به نکهیا بدون و شددم بلند مبل یرو از یخوشدحال با

 !بستم و حموم در نزده دلش ته از حرفو نیا بفهمم نکرده ییخدا

 یکیکوچ یها یجاشمع دنید با اما...فرسدتادم رونیب راحت الیخ با نفسدمو

 یرو یحت و وان یتو که یسددرخ یها گل و بود شددده دهیچ حموم یتو که

 نگاه نهیآ یتو خودم به زونیآو ی لوچه و ل بدا بود شددده ختدهیر نیزم

 ...داشت دهیفا چه اما دمیکش دل ته از آه...کردم

 نگه پاک و سالم و خودش سداله چند و یسد مردم پسدر...بدجنس سداغر یا

 ...بدجنس یتو اونوقت...یشب نیهمچ واسه داشته

 اریو
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 به و لباسددم...ختمیر وان یتو و کردم جمع حموم کف از هارو گل همه

 با دوباره واستادم که دوش ریز... انداختم در پشدت و درآوردم تنم از یتسدخ

 نیا..واقعا؟؟ نه نشم؟ عروس امشد که نبود من فیح...رفتم کلنجار خودم
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 واسدده..یچ واسده کردم زهرمار و کوفت و ونیلوسد و ونیالسدیاپ خرج همه

 ...خودم واسه ؟یک

 اسدمشدم اول شد اصدال...نه امشد حداقل...نه اصدال گمینم منکه خ

 داره؟؟ یاشکال چه باشه دوم ش از...زاست استرس

 و خواب اتاق یجور هی احمق نرگس و لدای نیا یول نداره یاشددکال چیه

 ...نکنه یکار امش ادینم دلش آدم که کردن درست و حموم

 موهام کف از...بشم خالص تافت یبو شدر از تا زدم شدامپو دور هی موهام به

 دوباره و بسدتم و حموم دوش شدد تموم که یکشد آب.. دمیکشد هم مبدن به

 ...ستادمیا نهیآ یجلو

 اصددن...حاال که بعدم میگرفتیم یا سدداده دوش هی و اومد یم عطا فوقش

 از یبعض گفتیم مشاوره خانوم اصال...باشه خسدته امشد خودشدم دیشدا

 دست بهشون یتحال چیه استرس و یخستگ خاطر به شونیعروس شد مردا

 ...باشه مردها دست همون از عطا که شاالیا...دهینم

 روشن هارو شدمع و برداشدت فمونیل و یا حوله جا یرو از و تیکبر یقوط

 مونهیم یباق خشددک بودم مطمئن که یقسددمت شددتریب و حموم کنار..کردم

 اون افتاد ادمی...ختمیر نیزم یرو و برداشددتم وان یتو یها گل از...دمیچ

111  

 حموم کف امو ددنه برهدد یزانوها...بودن کرده درست قل مدل مشنگ دوتا

 ...دمیچ قل شکل و گذاشتم

 نهیآ یجلو یا انهیموز خنده با...بود اومده سددراغم طنتیشدد اون دوبداره

 بازم بود دهیچسب سرم فرق به موهام نکهیا با...کردم مرت و موهام و سدتادمیا

 !لوند هرحال به و بودم مزهبا

 نکنه گفتم آن هی که بزنم صدا عطارو خواسدتم..گذاشدتم باز مهین و حموم در

 بکشم؟؟ شوهرمو منت که نباشه زشت من واسه...هولم من کنه فکر

 ...کردم نگاه خوردیم سر بدنم یرو که یآب یها قطره به و بستم درو

 یجور هی که بودم من... حموم دایب باهام خواسددتیم که بود عطا اون چارهیب

 تو ادیب تا بدم اجازه بهش دیبا که منم نیا االن پس...ادین تدا کردم وانمود
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 هان؟؟...من نه خواستیم که بود عطا اول پس...میریبگ دوش باهم و حموم

 مگه آدم...آخه یچ پرتا و چرت نیا...؟یگیم یچ یدار یریبم سدداغر یوا

 یکن کمکش دیبا که ییتو نیا رهیز به سر عطا مبعد داره؟ تعارف شدوهرش با

 !بگه خواستشو و بزنه دلشو حرف تا

 با و خودم که ییوقتا... شددکرت ایخدا...شدددم بزرگ چقدر شددبه هی نیبب

 سنم از شتریب که رسدمیم جهینت نیهم به کنمیم اسیق خودم همسدن ییدخترا

 ...بکنم خوامیم االن که یکار مثل درست...فهممیم

 هی کاش که دیرس ذهنم به کنم باز درو خواسدتم تا اما.. دمیکشد یقیعم نفس

 ...حموم تو دمیکشیم بهونه اون به تا داشتم بهونه

 اریو
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 میقا در پشددت و هوا رو دمیپر متر هی عطا دنید محض به و کردم باز درو

 محض هب دیبا...بود دهیکشدد دراز مبل یرو... دیخند بلند بلند عطا...شدددم

 حموم یجلو گدهید تدا کردمیم عوض مبلو اون یجدا حموم از خدروجدم

 !...نباشه

 خانوم؟ یترسیم چرا_

 گفتم و بردم رونیب در از سرمو

 ...دمتید هوی نبود حواسم...دمینترس_

 گفت و شد زیخ مین

 برات؟ ارمیب حوله_

 یرو از و شددد خم اومد که در کینزد و شددد بلند..کردم نگاهش خرده هی

 ...برداشت مو حوله نیزم

 ...نشد واقعا..نشد...ادیب که بگم بهش نتونستم کردم یهرکار

 کردیم باز رهنشویپ یها دگمه...کردم تنم عیسدر و گرفتم دسدتش از رو حوله

 .رفتم اتاق سمت و اومدم رونیب حموم از که

 بر خاک..دمیکوب خودم سر به محکم و نشستم ددت تخدد یرو تمام ی ناله با

 تونهینم یحت که یا عرضدده یب یخجالت یدخترا اون از توام...سدداغر سددرت
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 ...نبرن شورتو مرده...بگه شوهرش به ازشوین

 لباس برام که بشم فداش یاله...دددت تخددد یرو یها لباس به افتاد چشمم

 !ام بچه داره دوست دیسف..هست ام قهیسل خوش...کرده انتخاب

116  

 نیا..بود گذاشته دت تخد یرو ددرش ددیز دداس لبدد با و دمیسف خواب باسل

 پسر؟ یآورد کجا از گلو شاخه

 !خواستیم کمال و تمام و من امش عطا نیا...کردم بو و سرخ گل

 ونمیلوس از...دادم حالت بهش سدشدوار با زود یلیخ و کردم خشدک موهامو

 ییخودنما لباس یتو یحسداب پرم ماندا...دمیپوشد و لباسدم و کردم اسدتفاده

 بند...داشت یهفت مدل بود باز دددرم کمددد یها وسط تا لباسم پشت...کردیم

 و بود نشدسدته تنم به کامال لباس.. بود شدده گم موهام نیب لباسدم نازک یها

 نداشدتم دوسدت و بود انداخته گل صدورتم...دادیم نشدون هامو یبرجسدتگ

 ...امیب نظر به یخجالت

 بستیم و آدم یپا و دست مورد هی نیا یتو الخصدوص یعل بودن یخجالت..

 کی و کردیم یحرکت هی االن تا نبود یخجالت اگه..چارهیب یعطا نیهم مثال

 ...گذشتینم بطاللت به ممونین و ساعت

 بچه کنند جونم به جون...زدم هام دسدت نبض یرو و گوشدم نییپا عطرم از

 و ختمیر ام ددنه ددیس یرو موهامو...ذاتمه از یجزو خجالت و مونسم مامان

 یباال بدتر و دمیکشیم و لباسم نییپا یه دسدت با...کردم پخش طرف دو از

 ...بزنم و خودم فصل هی خواستیم دلم...نییپا اومد یم لباسم

 عطا اومدن تا...انداختم خودم یرو لحافو و دمیکشد دراز ددددت تخدددد یرو

 ...بذارم هم یرو پلک و یا قهیدق چند تونستمیم

 اریو

117 

 گذاشته در پشت هاشو لباس تمام عطا...دمیشن و حموم در شدن باز یصددا

 چند...بود اسی یها گلبرگ پر دستم کف...ادینم اتاق یتو دونسدتمیم و بود

 ... کردم بوشون قیعم بار
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 فکر.. نهک باز خواسدتیم صددا و سدر یب و اتاق در...ادیب عطا تا دیکشد طول

 حتما فردا افتاد ادمی و گذاشت یصندل یرو اشو حوله...برده خوابم بود کرده

 ...یصندل یرو نه بندازه بالکن بند یرو سشویخ ی حوله بگم بهش

 خودش به و کرد شدونه نهیآ یجلو موهاشدو که کردمیم نگاهش یچشدم ریز

 ...زد عطر

 ...رو لحاف ریز دنشیخز و کردم حس دتو تخد رفتن نییپا بعد لحظه چند

 گفتم یا خوابالوده یصدا با

 ؟یاومد عطا_

 زیخ مین سمتم به...سمتش برگشتم که بودم ددسبونده چدد خرخرم به و لحاف

 زد کنار صورتم یرو از موهامو و شد

 ؟...بود برده خوابت_

 ...کردم مماس بهش رو خودم و انداختم درش کمد دور دستمو

 ...بودم داریب و خواب_

 که هامو چشم...دیکش باال سرم یها کینزد تا لحافو و دیدددوس بددد و ام گونه

 ...بود صورتم مقابل درست صورتش کردم باز

 ...دیدوس بد هامو ل و زد لبخند

 ...زدم ل گوشش کنار خنده با

118  

 !دمیپوش یداشت دوست که و یلباس_

*** 

 دست شکمم به...کردم باز اموه چشم کردمیم احسداس دلم ریز که یدرد با

 لحافو... بود دهیدددواب خددد قیعم عطا...بشم زیخ مین کردم یسدع و دمیکشد

 تا داشتم اجیاحت دا آب دوش به...اومدم نییپا دددت تخددد از و دمیکش روش

 .امیب در یخشک نیا از دیشا

 که یدرخت خود از کرم...کردمیم شددروع و یانتحار اتیعمل حموم بعد دینبا

 از لباسم کهیت هی همون که بود نشده خشدک بدنم کامل هنوز...بود باشدم من

 ...آوردم شانس وسط نیا نخورم سرما... درآورد تنم
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 کردم جمع حموم کف یرو از هارو گل وان شددن پر تا و کردم باز و دا آب

 مکث یا لحظه یبرا شدم رد که حموم نهیآ یجلو از...انداختم سدطل یتو و

 گرفتن یکشددت...بود خرده گره هم یتو و بود ختهیر بهم کامال موهام..کردم

 ...دمیکش دست هام گونه یسرخ به و خنده ریز زدم اومد ادمی که ش سر

 هیگر دارم دیفهم عطدا و گرفدت بوضددم کده بود یوقت میبداز عیضددا تده

 به یجور هی درده؟؟ به یعیطب واکنش هی نیا که دونهینم یعنی واقعا...کنمیم

 هی مرد.دراومد اشددکم بدتر که کردیم یعذرخواه و بود افتداده کردن غلط

 یتو الخصددوص یعل باشدده خودش حرفه حرف که سددتین بد ییجاها

 !!رختخواب

 اریو
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 شدید عطا که دونمیم فقط دونمینم گهید یها زن و گهید یمردا از من البته

 حاال...شدددیم مونیپشدد اشددک قطره دو اندازه اونم من کردن هیگر بعد دینبا

 !!بده ادامه کارت به بگم بهش شدیم روم من مگه

 ...دمیخند بلندتر و افتادم هام عشوه و ناز ادی

 شددده بچه الف هی منه دسددت چهیباز...سددوخت عطدا یبرا دلم چقددر

 قرار راهم سددر و یمرد نیهمچ کنم خداروشددکر دیبا من که واقعا...بود

 ...ادهد

 اسددتراحت سدداعت مین یبرا و بود شددده پر مهین تا.افتاد حموم وان به نگاهم

 کیسرام به سرمو و دمیکشد نییپا وان یتو و خودم یخوشدحال با...بود یکاف

 .دادم هیتک پشتم

 هم و شدددمیم زده خجالت هم اوردمیم ادمی به که و شددید لحظه لحظه

 !بامزه و بود جال برام شتریب...خوشحال

 نیآفر خودم به دیبا...کردمینم تصددور تیموقع اون تو و خودم چوقدتیه

 ای هیهمسدا دختر که کنم فکر مورد یکی نیا تو ادینم خوشدم چیه...!گفتمیم

 با... دمیترسدد خرده هی شددید بازم هرچند...باشدده بهتر من از عطا همکار

 نیا فیحر کردم یکارهر یول آروم یلیخ و بود مهربون یلیخ عطا نکهیا
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 ...نشدم دلهره و ترس

 یخدافظ ام دخترونه یایدن از منم رمانا قول به و گذشدت امشد بود یهرچ

 عاشددقانه مردش که خونه هی خانوم بشددم صددبح از قراره...کردم

 همسددرشددو

191  

 و آرامش توش دیبا فقط که خونه هی خانوم بشدم صدبح از قراره..داره دوسدت

 ...باشه محبت

 گرفتن دوش بعد بود بهتر...دمیخوابیم دینبا اما کردیم ینیسددنگ هام پلک

 و قار حال به یفکر هی بعالوه..داشدتمیم نگه گرم و پهلوم و دمیپوشدیم لباس

 . کردمیم شکمم قور

 یمیضخ لحاف عسدل و یچا خوردن و لباس دنیپوشد و گرفتم دوش از بعد

 مبل یرو.. ییرایپذ تو برگشتم صددا و سدر یب و دمیکشد ونریب کمد یتو از و

 برد خوابم زود یلیخ و دمیکش دراز

 تو دمیکشدیم خجالت یخودیب یلیخ یول...کرد دارمیب نماز یبرا عطا صدبح

 یبیعج پشدتکار اما زدم خواب به و خودم تونسدتم تا..کنم نگاه هاش چشدم

 نیاول " که کردیم تکرار رو جمله نیا باالسدرم مدام و کردنم داریب تو داشدت

 ... "ازدواجمونه بعد نماز

 خواب به و خودم نقدریا...بود شدتریب نشدددن داریب یتو پشددتکارم اون از من

 وضددو و شدددم بلند شدددم مطمئن یوقت.برد خوابش مبدل نییپدا تدا زدم

 .دمیشن اشو خنده یصدا که خوندمیم و نمازم آخر رکعت...گرفتم

 ...باشه قبول_

 دمشیدینم و بودم دهیکش هام چشم کینزد تا بایتقر و چادرم

 !! حق قبول_

 تنها نکاریا البته.گفتن ذکر به کردم شدروع و برداشدتم جانماز از حشدویتسدب

 .بود دیجد یعطا با ییارویرو از فرار یبرا

 اریو

199 
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 ...یبود دهیدواب خد نجایا چرا_

 شدم سرخ لحظه هی برداشت سدرم از و چادرم و نشدسدت جانمازم کنار یوقت

 !!بود یعیطب کامل اتفاق هی هرحال به.کنم برخورد تر راحت دادم حیترج اما

 بود؟؟ واقعا حاال

 اوج که افتادم ییها لحظه ادی...گرفت ام خنده کردم نگاه که هاش چشدم تو

 چشددم اون به کردن نگاه چقدر من و فهموندیم بهم هاش چشددم با ازشددوین

 .داشتم دوست هارو

 ؟یخندیم یچ به_

 .دیدوس بد و ام گونه و آورد جلو سرشو... بود لبش یرو لبخند

 ؟یدیخواب نجایا چرا ینگفت_

 تو یول شدم خوابیب بعدشدم... خوردم عسدل و ییچا بعدشدم حموم رفتم_

 ایدیخواب خوب

 گفت که کردمیم جمع و جانماز

 !شهینم کرارت...دمیخوابیم زود دینبا.شرمنده_

 بود یتو پشت از...شدشیپ برگشدتم زود یلیخ و گذاشدتم زیم یرو و جانماز

 گردنم یرو یا دوسه بد و کرد قفل ام دنه دیس ریز هاشو دست...دمیخز ددلش

 زد

 خوبه؟ حالش خانومم حاال_

 قلقلکم گردنم به هاش ل دنیکش با... گذاشدتم هاش دسدت یرو دسدتمو

 .دمیخند زیر و گرفت

191  

 ؟یخوب تو خوبم_

 گفت یگر وسوسه یصدا با

 !یعال_

 و نفسدم راحت الیخ با و دادم هیتک اش دددنه دددیسد به و سدرم خنده با

 رونیب

 فرستادم
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 ؟یگیم بهم راستشو..بپرسم ازت یچ هی...ساغر_

 ...شیاستخون ی گونه به دسبوندم چد و کردم باد و لپم

 !گمینم مدروغ نگم راستشو بپرس_

 ...داد فشار خودش به شتریب منو خنده با

 ؟یبود یراض من از... شید_

 اما...هیچ شددید از منظورش بود تابلو کردنش نییپا و باال و صددداش لحن

 !چپ یعل کوچه به زدم و خودم کردنش تیاذ یبرا

 دایپ ایدن تو که یهسدت یمرد نیبهتر تو اصدن...بوده یعال...ادیز یلیخ..آره_

 ...شهیم

 بازم...شددتریب ذوقش یحت و شدددیم تر پهن لبخندش کردنم فیتعر هربار با

 دادم ادامه

 باشه شبمونید مثل شبمون هر خوادیم دلم کنمیم فکرشو که االن_

 متوقف هم شددکمم یرو هاش دسددت حرکت شددد تموم کده ام جملده

 !شد جمع شدیم پهن صورتش یرو داشت که یلبخند.شد

 ؟ ش هر_

 اریو

191 

 گفتم یطونیش لحن با و گرفتم و ام خنده تک یجلو

 ...اهووم_

 چشددم به زدم زل منم..کرد نگداه هدام چشددم یتو و کرد خم و سددرش

 بردم جلوتر و سرم...شهیم عوض داره هاش چشدم حالت کردم حس...هاش

 یمکث با هاشو چشم.دمیدددوسد بددد هاشدو ل کوتاه یلیخ زدن پلک بدون و

 دم خنده از شدددن منفجر از قبل و بردم تر عق و سددرم...کرد باز ینطوال

 ...کردم زمزمه گوشش

 بود یعروس مراسم منظورم من_

 گرفتم و جلوشون کرد نگاه هام خنده به تعج با یوقت

 زنش یبرا یمرد کدوم زمونه دوره نیا تو...بود العاده فوق شددید مراسددم_
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 هرش دونمیم...یبود نمونه شید واقعا تو عطا...رهیگیم یمراسم نیهمچ

 واسددم یجشدن نیهمچ هرسدال بده قول یول یریبگ جشدن برام یتونینم که

 ؟ خ...یریبگ

 از شدتریب ومدین دلم...دراومد یجیگ از خرده هی فرسدتاد نییپا که دهنشدو آب

 بود زدنم قهقهه اوج تو و خنده ریز زدم یوقت نباریا...بذارم سدرش به سدر نیا

 ...خوند و دستم کردم دلش

 ! ش سر نه بود ش آخر منظورم من_

 ...دمیکش دراز کنارش منهم دیکش دراز نیزم یرو یطلبکار نگاه و خنده با

 ته هنوز...کردم جمع و خودم دددلش بوددد تو...برم تر کینزد تا دیکش دستمو

 .دیدوس بد و میدشون دیپ که داشتم هامو خنده از یا مونده

191  

 .دمیپرس یجد من...بدجنس_

 ...ادیز یلیخ...داشتم دوست هاشو چشم حالت

 که گفتم خنده و یشوخ با من..زنهیم هاشو حرف یشوخ تو شهیهم آدم_

 گفت و دیدوس بد و ام گونه یدلخور با دمیخند که دوباره

 نکردم؟ که تتیاذ_

 چشم محبت.تگذاش سدرم ریز و کرد دراز دسدتشدو...کردم اخم بهش یالک

 از...کنه جذبم بتونه نقدریا عطا که کردمینم فکرشدم...کردیم عادتم بد هاش

 !!...لحاظ همه

 ...هم...یمن فکر به هم...یمهربون هم...یخوب یلیخ تو...نه _

 یهوا به آخرم ی جمله گفتن از قبل..دمیدددوس بددد هاشدو ل و کردم مکث

 ...شدوسم ببد که بود الزم شتریب یگذار ریتاث

 یدار جا هی رو ایدن یایخوب همه تو_

 بلند...کنمیم یشددوخ کرد الیخ عطا اما...دل ته از و گفتم یجد و حرفم

 ...کرد اعتراض انداختم دستش نکهیا به باز و دیخند

 و خوشددمزه املت.میکرد درسدت باهم ییدوتا و مونیعروسدد اول صدبحونه

 !!معجون



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  327                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 و قد اندازه به من...شد میتقس نمونیب یا عادالنه کامل طور به معجون سدهم

 من سدهم مسدلما..خودش قواره و قد اندازه به عطا و برداشدتم وانیل ام قواره

 ... شدیم شتریب

 اریو

195 

 املت به نوبت دیکش و زحمتش عطا که یا خوشدمزه معجون خوردن از بعد

 دیرس

 مر تخم ی زرده و دهیسف عطا... کردم خرد کامل دقت با هارو یفرنگ گوجه

 رنده بود سفت خرده هی هنوز که رو تزایپ ریپن...کرد مخلو باهم حوصدله با و

 .بذارم ماکرو یتو نون کهیت چند خواست ازم و واستاد گاز یپا عطا.. کردم

 عنوان به و اش شدده مشدت دسدت یگاه از هر اون و خوندمیم شدعر براش

 خودش رفتیم ادمی که دعروش از ییها کهیت.گرفتیم دهنم یجلو کروفنیم

 یبیغر یعج لبخند با و شدیم ساکت خوندمیم رو ادامه من یوقت و خوندیم

 ..کردیم نگاهم

 هربار و بودم دهیخند بس از...کردیم ماچ لپمو دوبار کردیم کار دونه هی عطا

 . بودم شده یلپ ی عارضه دچار بود کرده ماچ هامو لپ

 ؟یریگیم لقمه زیر زیر چرا_

 ...کنهیم درد هام لپ_

 ... گرفت بزرگتر لقمه هی برام

 ..بود بد یلیخ روت و رنگ کنم دارتیب نماز یبرا پاشدم_

 درآوردم یشکلک و کردم گرد هامو چشم

 ؟؟یدار دوست و رنگم االن_

 گفت یا بامزه طنتیش با و گذاشت دهنش تو یا لقمه...دیخند ینخود

 دارم دوست رو تو ی چ همه من_

196  

 چشددم دو همون به چرا مردم یعروسدد بعد دیبازد و دید نیا تو دونمینم من

 رن؟یگیم قرض میا گهید چشم تا دو دنید یبرا و کنندینم بسنده خودشون
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 کادو گرفتن یبرا اما اومد ینم خوشدم خودمون یالیفام از یلیخ از نکهیا با

 ساعت و یروبالش و توپ جز...باطل الیخ یزه اما.رفتم خونشدون به شدده ام

 .نشد بمینص یخاص یکادو اتو و

 راهیب و بد جور هزار دنشید وقت به و کردیم باز نیماشد تو همونجا هارو کادو

 و بالشدون و دسدت دیشدا خداها بنده گفتیم عطا.کردمیم محترم لیفام بار

 خداروشددکر نمیهم یبرا گفتیم...بدن یبهتر یکادو تونسددتنینم تنگده

 .یبد هیهد یکس به بعدا یدار نگه یتونیم ینکن استفاده خودتم...کن

 یخوب یمال وضدع مامانم ی خانواده...رفتینم کتم تو حرفا نجوریا من یول

 شدم و دیرسد که من به دادن هیهد پول و سدکه سدامان یبرا چطور...داشدتند

 !اتو؟ و پتو به دیرس نوبت دختر

 ییروزها مخصوصا...نداشت یا دهیفا یول.زدم مامانم سدر هامو غرغر تمام

 عطا به پسدرم پسدرم یجور هی خانوم.میرفتیم مونس مامان دنید به عطا با که

 .شدمیم یگردن رگ حسادت از بودم سامان یجا منم که بستیم

 به مادرم و پدر ی عالقه افزون از روز شیافزا بودم کرده دایپ که یبزرگ شدانش

 اما ماهه و یداشدتن دوسدت یلیخ هم خودش عطا که نیا از جدا...بود عطا

 به نقدریا کردمینم فکر ادیم نظر به خشددک کمی شددهیهم کردن رفتار تو چون

 .نهیبش مادرم و پدر دل

 اریو

197 

 رو ییهرجا یعنی...نبود رفتنامون یمهمون از یخبر گهید مین و ماه دو بعد

 هفته هر.میبود رفته ها خانواده با و میبود شددده دعوت ای میرفتیم دیبا که

 صددحبت یوقت شددبهام یبعضدد و میرفتیم مولود مامان ی خونه ها پنجشددنبه

 عارف به و عطا سددر ریز ذاشددتمیم بالش هی شدددیم یطوالن لدای و من کردن

 ...بخوابونه کترشویکوچ برادر تا سپردمیم

 لهیپ یچ هی هب کده ییوقتدا...شددمیم یشدداک عطدا دسددت از ییوقتدا دهی

 رفتن یمهمون عاشددق من...دوره جمع از که عطا برعکس من خوب...کنهیم

 آدم دسدته همون تو برام لدای...خوشدحال و شدادم کنارشدون که مییها آدم با
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 ...هاست

 گهیم یه گوشددم دم میفتیب راه خونه از نکهیا قبل ها پنجشددنبه ظهر شددهیهم

 موندن خونه و برگشتن از منظورش دونستمیم منکه...ساغر مایگردیبرم شد

 اون ها وقت یبعض بودنشه خسته و بودن سرکار ش تا صدبح هفته هی جبران

 میموندیم خونش مولود مامان لطف به شد و هیدار رو فتادیم کردم لج یرو

 ذاشتمیم ناکام رو عطا و

 رفح بذارم دینبا شددهیهم یزندگ تو که گرفتم ادی خودم از خودم هرحال به

 به که ییها نهیزم تو مخصوصا...مهمه منم نظر ییوقتا هی...باشده مردم حرف

 ای ادیم خوابش ای عطا زنمیم بال بال من هفته طول در...شددهیم مربو خودم

 ...برسم حیتفر به داشتم حق منم ها پنجشنبه خ...خستس ای داره کار
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 و خودم منکه وگرنه...کنهیم ییخودنما یدد بدجنسدد سر از من یرو نیا البته

 یول...سددتین کم اصددال عطا به من لیم...شددناسددمیم یکسدد هر از بهتر

 هی

 ...دهیم مزه یلیخ... کردنش تیاذ دوره رو فتمیم ییروزا

 دنیشن با.ندازمیم دددت تخددد یرو و دارمیبرم یکی یکی و بند یرو یها لباس

 .رفتم تلفن زیم سمت به و بستم و نمویمتر سه بالکن در تلفن زنگ

 شکفت گلم از گل مهتا یصدا دنیشن با.دادم جواب اما بود آشنا نا شماره

 تو؟ ییکجا...برم قربونت سالم_

 دیچیپ گوشم یتو اش خنده پر یصدا

 ؟یستین خونه چوقتیه چرا تو عطا؟؟ زن ای یشد یسعد زن_

 انداختم پا یپارو و نشستم مبل یرو خنده با

 سددر حوصددلم گدهید کنم شددوهر کردمیم فکر...شددهینم بداورت امهتد_

 یول.برم اونور و نوریا ای بزنم حرف یه باهاش که هسدت یکی حداقل.رهینم

 ها موازه رمیم ای یرو ادهیپ پارک رمیم ای...تنهام خونه تو همش شدداهده خدا

 حتینص و مونسدم مامان ی خونه همش ای ندازمیم جنسداشدون به ینگاه هی

 .شنومیم هاشو
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 به من از...شددوهرت واسدده کن درسددت غذا خونه تو نیبشدد...سدداغر _

 تو

 تو هم آشپزخونه تو هم دیبا یباشد عطا یزندگ زن تنها یخوایم اگه حتینصد

 !!یباش تک خواب اتاق

 فرستادم نییپا استرس با و دهنم آب آخر ی جمله دنیشن با

 اریو
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 یدوم مورد تو من از عطا.زنمیم شیش تا دو نیا تو منکه.امهت یشد الل یوا_

 !بدتر

 داد خاتمه بهش غیج هی با و شد بلندتر اش خنده یصدا

 یتونیم یآموزش ید یس هی با و یدار همسر و یآشپز...سداغر یا وونهید تو_

 !یسیبنو مشق دیبا هرش مثال... الزمه نمیتمر البته...یریبگ ادی

 خنده ریز بزنم شد باعث خودم منحرف فکر

 خرده هی خونهیم نماز رهیگیم دوش رهیم.مونهیم روح مثل ادیم شددبا عطا بابا_

 هوشیب وترشیکامپ زیم یپا ای شبم آخر... دهیم انجام کارشو چنتا بعدم.شدام

 !خواهر نذار دلم رو دست.ونیتلوز یجلو ای مبل رو ای شهیم

 گفت بهم یجد یلیخ امهت یول گفتم خنده و یشوخ یبرا و آخرم ی جمله

 خوابه؟یم تو بدون شبا عطا اونوقت... گذرهینم ازدواجتون از ماه چند هنوز_

 گفتم نشم عیضا نیا از شتریب و فتمین مهتا چشم از نکهیا یبرا

 رابطه میدار... هرش نه_

 نه؟ یبریم سر به حسرت در االن...شناسمیم رو تو من...یکرد غلط_

 وستیپ من یسرخوش به هم مهتا و مزد غیج خنده با خودم نباریا

 ام؟یب سر هی یبر یخواینم ییجا ؟ یا خونه...تو یرینگ مرض_

 شدید عطا...میبخور ییدوتا و نهار ایب پاشدو.خونم که معلومه...جون آخ_

 ...بود ذیلذ طعمش یلیخ کرده درست موساکو

 ساغر؟؟_

 جانم؟_
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 نه؟ یانداخت قلم از و یآشپز دهیم انجام هرش عطا که ییکارها نیب_

 گفت خودش که دمیگز و دبم لد بودم داده که یبد یسوت بابت

 !!...بزنم کلت و سدر تو خواب اتاق تو کردمینم دایپ وقت بود اون یجا منم_

 اونجام گهید ساعت هی

 به راحت الیخ با من و کرد قطع و یگوشدد کنه یخداحافظ نکدهیا بددون

 .دمدا ادامه دنمیخند

 خونه اومد یم ازدهی که ها ش شنبه...کردینم یآشدپز هرشد که عطا خ

 شبم دو نیهم یبرا.کردمیم یآشدپز خودم اومد یم شد نه که ها دوشدنبه و

 و گرفتم رونیب از غذا و شد دو اون هام هفته یبعضد... سدوزوندم غذا یکل

 اوردینم رو به نکهیهم یول دیفهمیم که عطا.کردم درسددت خودم گفتم یالک

 .بدم ادامه کارم روند به و بکشم خجالت کمتر منم شدیم باعث

 ره؟یبگ گهید زن هی عطا ممکنه یعنی...باشه درست مهتا حرف اگه یول

 که نهیا یبرا ذارمینم تموم سدنگ خوابم اتاق تو من اگه...رهیبگ که کرده غلط

 من شددن یضدرا فکر به ها وقت شدتریب یعنی...خودشده فکر به شدتریب عطا

 ادیم شیپ که ها ش یبعض االن یول دادیم تیاهم لیاوا اون دیشا...ستین

 سر رهیم کدفعهی که اسدت خسدته اونقدر عطا میکن یکار تا کلمون به زنهیم و

 ... میشاک هیقض نیا از من و مطل اصل

 مگه حاال...باشه میآشدپز واسده عطا یخسدتگ ممکنه یول بگم یچ دونمینم

 صبح تونهیم...نداره یکار اصال کردن یره؟آشدپزیگیم وقتشدو قدرچ یآشدپز

 اریو
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 فکر به کمی بخونه و مختلف یها نماز نکهیا یجا به شددهیم پا زود که ها

 واال...بذاره بار صبح از و شبشون شام و باشه خانومش

 یریگردگ دادن گوش آهنگ نیح در و کردم نمدار یکم و یا پارچه دسدتمال

 و جارو رو خونه عطا با که بود شیپ روز دو بار نیاخر.دادم انجام یمختصدر

 ...میکرد یریگردگ
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 به.دمیچ ظرف یتو میداشت که ییها وهیم هرکدوم از و برداشدتم رو وهیم ظرف

 هم بشقاب هی.شددینم یخال ینیریشد از خونمون مدت نیا آمد و رفت لطف

 ...گذاشتم ییرایپذ زیم یرو و دمیچ ینیریش

 ادیب عطا نبود قرار نکهیا با...کنم عوض و خوابم لباس که بود وقتش هگید

 شدلوار و تاپ هی جاش.بگردم لباس نیا با تونسدتمینم مهتام یجلو یول خونه

 دو یوقت...کردم باز کدامال فرق از موهدامو و کردم تنم ددیسددف یصددورت

 مونده یباق...مدیکش دوباره و زدم گره موهامو سرم پشت از کردم قسدمتشدون

 ...کردم محکم سنجاق با که موهامو ی

 و زدم زنگ زمیعز مادرشوهر به روز هر و شدهیهم مثل...بودم آماده و حاضدر

 تونمینم و دارم مهمون که گفتم بهش رفتن صدددقه قربون و یدلبر یکل بعد

 رفتیم رونیب لدای که ییروزا عطا دستور به کردمیم یسع...باشم ششیپ نهار

 ... نکرد قبول که شمیپ ادیب خودش تا زدم تعارفم.باشم مولود مامان کنار من

 خنده به که و اول ی قهیدق چند...دیرس بود گفته که یسداعت کی از رترید مهتا

 .میکرد یسپر من یها طنتیش و یشوخ و

111  

 رادیا دمانمیچ به...کرد نگاه رو خونه یجا همه تمام وسددواس و دقت بدا

 به کردیم نگاه که هامو لباس کمد...کرد ددددنم ددددیتحسدد و نگرفت یخاصد

 باالسدت عطا با میسدن اختالف که حاال بهتره گفت و گرفت رادیا شییچندتا

 انتخاب زنونه یکم و بکشم سداده یمانتوها نیا از دسدت رفتن یمهمون یبرا

 .کنم

 خودم که یمورد و دیتمج و فیتعر جز...خانوادش رفتار و دیپرسدد عطا از

 ...نگفتم یخاص زیچ بودم یشاک ازش

 بخور وهیم_

 !ساغر یشد چاق_

 پ ک دوتا نیا لیفام تو اصدال...زدینم مو سدهراب با کردنش نگاه وقتا یبعضد

 ...بودند هم

 خودمون یالیفام ای عطا لیفام و فک ی خونه همش وقت چند نیا آخه_
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 نخورد غذا که شدینم اونجا میرفتیم یمهمون

 تو به اصددال شددوهرت ی قواره و قد...کم یول بخور...نخور نگفتم منکه_

 دایفنجون و لیف...ادینم

 گرفتم خودم به یدلخور ی افهیق

 داره دوست منو عطا که نهیا مهم_

 فقط...یبرس شتریب خودت به دیبا...بچه نکن زونیآو من واسده لوچه و ل_

 ورزش خونده تو..سدددتین مالک دهک کردن شیآرا و کردن عوض لدبداس

 ..بشه جمع کمتیش کهیت دو اون بزن نشست دراز...کن

 اریو
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 مهتا قیدق نگاه...دمیکشدد داخل به و شددکمم و کردم حبس و نفسددم عیسددر

 من ذهن خوندن یبرا یبیعج ییتوانا دونفر نیا.بود سددهراب مثل درسدت

 ...داشتند

 اد؟یم یک عطا حاال_

 بذارم خودم دیبا شامم تازه...ادیم رید...است دوشنبه امروز_

 کردم جور و جمع و خودم زود یلیخ... کرد نگاهم رغضبانهیم

 ذارمیم خودم شام هرش_

 !عمت جون آره_

 شد باز بناگوشم تا شمین

 ایدیم فحش یدار خودت مامان به_

 آورد لبش کینزد و ییچا فنجون و زد لبخند

 دونمیم_

 راجع زدن حرف از بعد...گذاشدتم دهنم یتو ینخودچ هی و دمیخند ینخود

 تنها مدت نیا گفت بهم...دیرسد مهتا خوده به بحث کفش و فیک و لباس به

 بهم...من برادر ییوفا یب از...گفت ییتنها یها یسددخت از...کردهیم یزندگ

 یزندگ دارم دوسدت که همونطور تونمیم چون...!خوشدبختم یلیخ که گفت

 گفت بهم یحت...مهمه براش من هیخوشدحال و داره دوسدم طاع چون...کنم
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 .بدونم شتریب مادرشوهرمو قدر که

 دلرحم و مهربون یلیخ مولود مدامدان..بودم موافقم یلیخ بداهداش دندویا

 !کوتاه مدت نیهم یتو بود شده زیعز برام خودم مامان مثل...بود

111  

 به شددممیپ سدداعت هی یها حرف.کنم دخالت تیزندگ تو خوامینم من_

 که...باشه داشته دوسدت یهسدت که ینیهم با رو تو عطا دیشدا.ریبگ یشدوخ

 یزندگ فرصدت من که هرچند.دمیشدن مادرم از حرفارو نیا منم...داره مطمئنا

 .نداشتم

 گفتم یناراحت یا ذره بدون و گذاشتم جلوش رو وهیم بشقاب

 غذا وعده هی یروز کنمیم یسدع دارم شداهده داخ... دارم قبول حرفاتو من_

 خونه روزا شتریب ای خورمینم یزیچ شدبش بخورم نهار یروز اگه یعنی.بخورم

 مشکل یمنته.بخورم یزیچ عطا با شام که خورمینم نهار باشم مونسدم مامان

 .زنمیم یگند هی دفعه هر ستین سرش دونگ شش حواسم.هیآشپز شتریب من

 گفت و فتر بهم یا غره چشم

 ؟؟یدیخوابیم و یخوردیم فقط مونست مامان خونه مدت همه نیا_

 کردم نییپا و باال سرمو خنده با

 ...قایدق_

 غذا مدل چند که کن ضدبط صددامو تیگوشد با ای اریب خودکار و کاغذ برو_

 من یبرا یندازیم عکس یکرد درسددت غذا هرشددبم.بددم دادی بهدت رو

 ؟یدیفهم...یفرستیم

 صورتشو مبل یرو از شددم بلند موقع و کردم گرد هامو چشدم یخوشدحال با

 دمیدوس بد

 !خواهرشوهرشه فکر به که بشم عروسمون یفدا_

 اریو
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 برام عطا که یزیهرچ داشددتم دوسددت.نبودم بند پام رو مهتا بودن ذوق از

 کردم نکارمیهم.بودم نشددون بهش هامو لباس تک تک یحت ای بود دهیخر
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 ییها هیهد هامو لباس میرفت اتاقم به عصدرونه ی نسدکافه خوردن یبرا یتوق

 ییها مدل...دادم نشددون بهش رو گشددا پا یکادوها..بود دهیخر برام عطا که

 یمعرف بهم ام موازه دوتا یکی...داد شددنهادیپ و دادیم بهم کردیم فکر کده

 بعد به ییجا هی از گفت.نکشدم کار خونه یتو عطا از که کرد حتمینصد.کرد

 و خودش تو احسداس به نسدبت یکار کم با آوردنش کم اون و ارهیم کم عطا

 باهات ای بزنه حرف باهات کنهیم دایپ فرصددت کمتر نکهیهم.دهیم نشددون

 حرفش... خاطره نیهم به کنه عالقه ابراز بهت شدد یحت ای...کنه یشددوخ

 بود دهیچسب کارش به قبل از رشدتیب ازدواج بعد واقعا عطا خ...بود درسدت

 موکولش شدد قرار و مینکرد دایپ یوقت هم رفتن عسدل ماه یبرا ما که یطور

 ...سال اخر به میکن

 و اش هیهد یحت... بره ام خونه از غروب هفت سداعت یکاینزد خواسدتیم

 و ارزشش با یکادو خاطر به شتریب اما داد بهم بود یآزاد بهار سدکه مین هی که

 نگهش شام یبرا تا کردم اصدرار...بره خواسدتینم دلم خوبش هیدحبتص هم

 ...دارم

 شددم مونیپشد بود آورده خودش با ماه دو بعد که یمهمون و عطا اومدن با اما

 ..!داشتم نگه رو مهتا که

 با که یسهراب...بود آورده خودش با و سدهراب بده خبر من به نکهیا بدون عطا

 ...کرد ریغافلگ رو همه و رفت فرو مخش و بهت تو مهتا دنید
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 !سهراب یبرا بذار وهیم جان عطا دینکن تعارف خدا رو تو_

 نکهیهم اما گفتم زور به رو جمله چند نیهم...کده اومدد ینم در نفسددم

 و نگاهم عیسر شد رهیخ بهم زدش رونیب حدقه از یها چشم اون با سدهراب

 دمیدزد ازش

 دییبفرما_

 از حتما وگرنه گرفت قرار سددهراب و من یجلو قایدق و شددد بلند عطا خوبه

 .شدمیم هوشیب استرس

 غذا به زدن سدر بهونه به. برداشدت ظرف یتو از یسد هی و کرد تشدکر مهتا
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 به شنگه الم سهراب تا بود شدن دعا به دسدت وقت...آشدپزخونه یتو دمیچپ

 ...نکنه پا

 ساغر؟_

 از بعد...کردیم نگاهم دلهره با اونم و بود سدتادهیا سدرم تپشد درسدت عطا

 ...اوردمین رشیگ تنها سهراب با اومدنش

 نجا؟یا یآورد یگرفت نویا دست یچ یبرا..عطا یرینم_

 گرفت اش خنده بودم گرفته ازش که یشگونین بابت

 ...نخور حرص_

 ...ننینب مارو مهتا و سهراب انایاح تا خودم سمت دمشیکش

 گهید زن هی یبر یبکشدد منو یتونیم نمیبب ؟یذاریم تو مگه نخورم؟ حرص_

 ؟یریبگ

 اریو
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 صددداش تا گرفتم دهنش یجلو دسددتمو...شدددند زیر خنده از هاش چشددم

 ادیدرن

 یخوایم نه؟ مگه.. من دست از یشد خسته...اومده خوشدت نمیبیم..اههه_

 کور...بکنه خودش ونشددمخ یکارا باشدده سددتیب شیآشددپز یریبگ زن هی

 !دارهینم بر سرت از دست روحم رممیبم...یخوند

 یجلو از و دستم...تر کینزد و خودش و کرد دلقه حد ددرم کمدد دور دستشو

 شدم رهیخ بهش زدمیم نفس نفس که یحال در و برداشتم دهنش

 ی درباره بعدا نشدده دعوا وقت هی که مهمونا شیپ میبر فعال ایب جان سدداغر_

 !میزنیم حرف باهم رمیبگ قراره که یزن

 چشدم یجلو عطا و شدد درشدتر مین و برابر دو زانیم به تعج از هام چشدم

 !رفت و برداشت و یچا ینیس باز شین با من یها

 نه که کردمیم قبول دیبا..ارهیدرب دم من یبرا عطا مثل یمرد بود مونده نمیهم

 نفس به اعتماد که الحق یول...خاص پیت و داشددت یخداصدد ی چهره

 ...بود شده بشینص یستودن
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 ...برنیم فیتشر دارن خانوم مهتا ایب جان ساغر_

 برداشتم قدم ییرایپذ سمت به و کردم جور و جمع و ذهنم و فکر

 ..که نخورده شام...بره کجا_

 اگه داشددت یادیز توقع... کرد نگاهم اش برافروخته صددورت با سددهراب

 !بره خونم از نخورده شام مهتا ذاشتمیم

 .یبمون دیبا...یپخت شام یدیکش زحمت نهمهیا.یبر بذارم اگه عطا جون_
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 نگاه سهراب به باهم سه هر...زد یحرف ل ریز و انداخت پا یرو پا سدهراب

 گفت مهتا به رو که میکردیم

 .برم تونمیم زنمیم بهم حالتو من اگه_

 هاشو چشم یا لحظه چند یبرا مهتا...دیچرخ مهتا تسدم به عطا و من نگاه

 گفت و بست

 .خونه برم دیبا دارم کار...رینخ_

 گفت و زد یناجور پوزخند سهراب

 ؟ ش موقع نیا ؟یکنیم کارم_

 من؟ کردن کار با یدار یمشکل تو_

 !شبه فتشیش که یدار یشول هی جالبه برام نه؟ ؟ مشکل_

 حرف متوجه اصدال دعوا موقع سدهراب.کنم آرومش تا گرفتم رو مهتا یبازو

 ابرو و چشددم با تا کردیم تالش که بود دهیفهم عطاهم نویا...شدددینم زدنش

 نده ادامه بحث به که بفهمونه سهراب به اومدن

 یزندگ تنها تونستمیم التمیتحص زانیم با البته !شددم پرسدتار... محترم یآقا_

 نرم دوم کار دنبال و کنم

 مهتا به برسه چه درآورد منم حرص سهراب ی خنده

 انا؟یاح ستین که ثوابش یبرا د؟یشد پرستار یچ یبرا دییبفرما شهیم پس_

 داد تکون تاسف به یسر و کرد دل بود هاشو دست مهتا

 !ترسم؟یم موندن تنها از من یدونینم_

 اریو



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  338                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

111 

 ی جهینت شدد مهمونم شددن ناراحت بابت من یناراحت و سدهراب مات نگاه

 آورد زبون به بوض با مهتا که یرفح

 نشست سهراب کنار و گرفت و بحث ی ونهیم عطا

 امروز سدهراب و من خانوما..دیکن فراموش امشد هی یبرا هارو بحث نیا_

 د؟یکن آماده و شام زودتر شهیم.مینخورد هم نهار

 شمام با جان ساغر_

 آشددپزخونه سددمت به باهم و گرفتم رو مهتا دسددت عجله با عطا تذکر با

 بزنه و بشه منفجر هرلحظه بودم منتظر و بود شدده سدرخ مهتا صدورت.میرفت

 .هیگر ریز

 یصندل یرو مهتاهم...ظرف یتو بکشم غذارو تا دیکشد طول یا قهیدق چند

 دمیچ که و نفرمون چهار زیم... بود فکر غرق و بود نشدسدته یخور نهار زیم

 .. انیب تا گفتم عطا به

 بهش تا گرفتم دستم یتو بود زیم یرو که راستشو دست نشدستم که مهتا کنار

 مینشدسدت چهارنفرمون هر یوقت... اومدن باهم سدهراب و عطا.بدم یدلگرم

 ...سهراب بعد و دیکش غذا مهتا یبرا عطا

 راه که ییها بحث و هاش حرف با عطا که کردم شددکر بار هزار صددد خدارو

 غذا لقمه چند من مثل تونسددت مهتا و تگرف حرف به و سددهراب انداخت

 .بخوره

 یحسدداب و درسددت بار و کار که ییاونا موندم من کنه،یم دادیب یگرون یول_

 کننیم ش روزشونو چطور ندارن،
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 هی و بود سددهراب به چشددمم هی یول دادمیم گوش عطا حرف به ظاهر به

 ...مهتا به چشمم

 ست؟؟ین یزود ازدواج از یمونیشپ یبرا جان عطا_

 افتاد خنده به عطا ، سهراب حرف از

 !!...سهراب_
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 فکر که ، سدداالد بشددقاب به و اومدم سددهراب پوزخند یبرا ییابرو و چشدم

 یتو و داشددتیبرم ازش قهیدق به دم و گذاشددتم اون یبرا فقط بود کرده

 گفتم و کردم خت،اشارهیریم بشقابش

 جون، مهتا یوجل بذار ساالد_

 سددانت چند اندازه و سدداالد ظرف زور به و کرد جمع و اش خنده سددهراب

 ...داد تکون

 در و گرفت مهتا سدمت و برداشدت و ظرف عطا و کردم اخم بهش حرص با

 گفت و کرد نگاهم زدیم لبخند که یحال

 شمینم ریس خورمیم یهرچ..شده یعال خانوم،غذات_

 گذاشتم بمقل یرو دستمو یخوشحال با

 زدلم،یعز جونت نوش_

 گفت و زد یا خنده تک مهتا

 عمرم بده دختر نیا از تر نیریشدد کده بخورم قسددم تونمیم ، عدطدا آقدا_

 خانواده هیبق به شیاخالق یها خصدلت از کدوم چیه که دم،خداروشدکریند

 !نرفته

 اریو
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 من اما بگه یچ دبو مونده که عطا...داد انجام باهم مهتا و ترور و فیتعر

 کردم بولد ذهنم یتو و فیتعر قسمت

 ...یداشت دوست هیبق از شتریب منو شایهم تو ، مهتا_

 !دارن دوست همه رو هیداشتن دوست که یآدم_

 دمیپرس و انداختم سهراب تمسخر پر نگاه به یا روزمندانهیپ لبخند با

 ؟یدار شک داداشم_

 گفت و انداخت باال یا شونه

 مزه نمکه یب غذات...اریب رمیپن...یاریب سفره سدر نونم غذات با کن عادت_

 !دهینم

 یجلو و نمک قبلش یول آورد و ریپن و نون سددبد شددد بلند من یجا عطا
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 گفت و گذاشت سهراب

 !شرکت یغذاها مثل نمیا...یزیریم نمک و یکنینم ام مزه غذارو که تو_

 ریتاث روم شددتریب زد سدهراب که یضدددحال یول اومد خوشدم عطا جواب از

 .گذاشت

 .میکرد جمع مهتا با هارو ظرف ، شام خوردن از بعد

 بلند زودتر خاطر نیهم به بود، دور ما از کردیم یزندگ که یا خونه چون

 شد

 سددفرتون شددهیهم بود، العاده فوق ییرایپد نکنه، درد دسددتتون عطا آقا_

 پهن

 باشه
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 و کلمات دیبا یگاه کده بود ییهدا داتیادب دسددتده اون از مهتدا داتیادب

 تا کردمیم نیتمر خودم با و دمیکشدیم رونیب ازش رو یخاصد اصدطالحات

 .کنم استفاده ازش مناس یها وقت

 کرد تشکر ازش آورده، مهتا بودم داده اطالع بهش که یا هیهد بابت عطا

 گفت و برداشت و کتش سهراب موقع همون

 ...کار دوباره و زود صبح فردا..برم گهید منم_

 دیس*و*ب و ام گونه و شد خم

 است گهید زیچ هی عطا دستپخت یول نبود بدک غذاتم_

 زد عطا ی شونه به خنده با و کردم نگاهش زونیآو ی لوچه و ل با

 فعال_

 آشپزخونه یتو دمییدو ، بسدت رو خونه در عطا تا و کردم بدرقه هارو مهمون

 یحرف در یجلو مهتا و سهراب نمیبب تا رفتم نتیکاب یرو یدلصدن کمک به و

 ...نه ای زننیم هم با

 ...من مورور و احمق برادر

 یصدا که داد فشدار گاز پدال یرو پاشدو و رفت نشیماشد سدمت یجور هی

 پر نگاه و گرفت من از که یفحشد با شدد همزمان کشیالسدت شددن دهیکشد
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 !مهتا حرص

 رفتن؟_

 گفت یاوهوم و بستم رو پنجره یناراحت با

 .امیب نییپا نتیکاب یرو از تا کرد بولم عطا

 اریو
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 ...آره_

 بپرسم آقامو حال کردم فرصت تازه و دیرس نیزم کف به پاهام

 دمیس*و*ب و لبش کینزد ییجا

 بود؟ خوب امروز کار_

 گفت لبخند با و چسبوند میشونیپ و شیشونیپ

 یداشت مونمه یک از تو...خداروشکر اره_

 یاوردینم و سهراب کاش.اومد عصرم زد زنگ ظهر کینزد_

 .دیچیپ کمرم دو دستشو و دیخند

 یوقت...ننیبب همو شدتریب نفر دو نیا که خوبه اتفاقا.بوده توش یریخ حتما _

 .داشت دیام بهشون شهیم دارن، مشاجره و دعوا یبرا بحث هنوزم

 یمناسددب وقت االن که دمیفهم چدیپیم من گردن و کمر و دل به عطا نطوریا

 !میبرس خودمون به بهتره و ستین سهراب و مهتا مشکل حل یبرا

 دوم فصل

 یتو.کرده دعوتمون شدام یبرا مولود مامان که گفت و زد زنگ بهم عطا ظهر

 یکارها... اومدم یبرم ها یآشدپز پس از خودم مهتا کمک به ماه شیشد نیا

 یکار خونه ادیم عطا یوقت کردمیم یدعسد و دادمیم انجام خودم رو خونه

 .برسه خودش یشخص یکارها به و باشه نداشته

 اون با حق که شدددم متوجه بود داده بهم مهتا که ینیتمر هفته هی همون تو

 توجه بهم شتریب عطا شددم باعث خودم به مربو یکارها دادن انجام با...بود

 .نهیبب منو شتریب یحت و کنه
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 پامو صددبح از لیاوا مثل گهید که بود نیا خونه یکارها دادن انجام هیخوب

 یروزا یبرا واقعا گهید.شددمینم خونه اون به خونه نیا از و رونیب ذاشدتمینم

 دعا دعا و اوردمیم کم هم زمان ییوقتا هی یحت.داشددتم یزیر برنامه خودم

 .بدم انجام کارهامو تمام ش تا کردمیم

 و دیجد یها ژله روز هر...شدددم برنده من لدای و نرگس با ابترق پس در

 ی خونه تو که یمهمون نیاول برعکس.کردمیم درسددت خوشددمزه یها کیک

 یها یمهمون...دادن انجام عطا و مامانم کارهاشددو ی همه و دادم خودم

 از...ذاشتمیم خودم مهتا یآشپز دسدتور به هم سداالد یرو سدس تا رو یبعد

 همه به داد بهم بابا حاج خونه تو که یسدخت همه اون هیتالف به و سدهراب لج

 ... مهتاس میاصل معلم که کردمیم یرسان اطالع

 دو یکی...اومد خوشش مامانم کم کم اما نبود سدهراب ندیخوشدا که یاتفاق

 بعد مهتا دیفه یوقت مطمئنم...گرفت ازم مهتارو ی شددماره که بود بعد ماه

 عمه گهید بعدم...شد تر نرم کمی داره دوسدش هنوزم و نکرده زدواجا سدهراب

 .بذاره یسرناسازگار باهاش مامان تا نبود درکار یا

 که هربار سددهراب چون...بود افتاده هم یا گهید یاتفاقا هی وسددط نیا اما

 درباره یا گهید اتیادب هی با یا گهید زبون هی با اومد یم وسددط مهتا بحث

 . زدیم حرف اش

 یکس به...شدد شدترمیب مهتا با آمدم و رفت...نداشدتم کارا نیا به یکار منکه

 مریآلزا که یرمردیپ.کنهیم رو سداله شدصدت رمردیپ یه یپرسدتار که نگفتم

 مرده نیا تو گفتم بهش بارها...کردنینم یزندگ رانیا هاش بچه و داشددت

 اریو
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 که اتاقم در گفتیم و دیخندیم راغت؟س ادیب یشب نصفه یشدب که.. ترسدهینم

 .کنه نییپا و باال رو پله تا دو نداره جون خدا بنده نیا بعدم قفله همش

 خونه اون تو مهتا که برسدده مونس مامان و سددهراب گوش به بود یکاف فقط

 !نامحرمه هی پرستار

 دبع.شدددم الشیخ یب عطا تلفن با که بذارم یبوران خواسددتمیم شددام یبرا
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 محل سمت از که بود گفته بهم عطا... ونیتلوز یپا نشستم گرفتم که یدوشد

 ...مولود مامان خونه رهیم کارش

 .شدم بلند اتاقم ی نهیآ یجلو از در زنگ یصدا با

 ؟یزنیم زنگ یچ یبرا یدار دیکل که شما آقا_

 درآورد پاش از هاشو کفش عطا که بودم داشته نگه باز که رو خونه در

 .یکن باز برام درو تو ارمد دوست_

 .کردم دوسش بد و شدم بلند پام ی پنجه یرو منهم و کرد ماچ و لپم

 ؟یاومد چرا پس.. یریم خودت یگفت که تو_

 گفت یخستگ با و بست رو خونه در

 .میبر ییدوتا رمیبگ دوش هی گفتم_

 نگاهم رهیخ یا لحظه چند یبرا که دسددتم بده و ارهیدرب و کتش بودم منتظر

 ردک

 یشد خوشگل_

 دددلقه حددد گردنش دور و دستام و باال دمیپر...افتاد برق طونمیش یها چشم

 فتمین تا داشت نگهم محکم...کردم
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 بازم یجنابعال وگرنه... میبود دعوت مامانت خونه امروز خوبه... گمایم_

 .خونه یاومد یم رید

 ...آورد کینزد و صورتش و دیخند بلند

 .کنهیم کلم از پوست که یدونیم...اینزن مامانم به منو ر غ_

 مامانش به عطارو یچوول که یآخر ی دفعه از...افتاد برق بازم هام چشددم

 و یهرکسدد هیناراحت و اخم طاقت عطا.بزنم غرشددو ومدین شیپ گهید کردم

 مادرش جز داشت

 ؟یکن حجت اتمام خونه یاومد زود پس_

 .شد بلند خونه تلفن یصدا نیزم رو گذاشتم پاهامو تا... شد خم و دیخند

 .بدم جواب من بذار... م خانو مهتا کنم فکر_

 به دست با و رفتم تلفن سمت عیسر.بود کرده دایپ و ضدعفم نقطه فتنه ب جنا



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  344                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 .کردم اشاره حموم

 حاضرم من...یداد لفت تو گمیم مامانت به میبرس رید_

 مهتارو تلفن جواب که دیخندیم و بود گذاشته دددرش کمددد به هاشدو دسدت

 .دادم

 مولود مامان خونه سددمت به باهم و شدددم حاضددر منهم گرفت دوش عطا تا

 فتنه جناب دمیفهم که بود اونجا.میدیخر خوشددگل گلدون هی راه سددر.میرفت

 قیدق مقدار تا کنهیم پر عطارو سددهراب که دمیفهمیم خوب.گرفته حقوق

 ای گفتیم و یعدد هی عطا دمیپرسددیم ازش که هربار...گهن من به حقوقشددو

 اریو
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 اضدافه و حقوق آمار هرچقدر...بود نطوریهم سدهرابم.کردیم عوض و بحث

 .زدینم یحرف کام تا الم در به در سهرابه نیا داشتم و سامان یکار

 به توجه بدون عارف اما میکرد سددالم عطا و من...کرد باز و ایح در عارف

 ...برد کار به واسم و مولود مامان کالم کهیت طاع

 !...روزید از تر شاد روز به روز...کیکوچ خانوم سالم_

 شدم خونه وارد و بستم حرص با و بازم شین

 !دید نتواند هرآنکه شود کور تا_

 گفت و گذاشت عطا ی شونه رو دستشو خنده با عارف

 از تر حال یب و تر الغر زرو به روز که توام...برادر بده صددبر بهت خدا_

 !روزید

 به خودشو مولود مامان که کردیم دایپ شیافزا نیآدرنال مقدار خونم تو کم کم

 ...دیرس ایح

 ؟ یداشت نگه ایح تو و شوهر و زن نیا باز...عارف_

 ...کردم دلش بود و رفتم مولود مامان سمت خنده با

 دوسدشدون لدای و من از رشدتیب که زدن تو سدر به یگل چه نایا ییخدا مامان_

 ؟یدار

 پشدت هی مولود مامان که کردیم شدروع شدویشدگیهم یحرفا داشدت دوباره
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 به هم عارف.میافتاد خنده به دو هر عطا و من که داد نشدون عارف به یدسدت

 .برسه دادش به تا زد صدا رو لدای ترسش از و یشوخ
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 اصددال اخالقا نیا از لدای.اوردیدرم و ددمحرص عارف بودن زنک خاله نیا

 چیه عارف بودن بزرگ برادر احترام به که هم عطا...نه عارف نیا و نداشددت

 و خوردمیم حرص لویک لویک که بودم من وسددط نیا...گفتینم بهش یزیچ

 .کردمیم کم وزن گرم گرم

 ... بود کاهوها شستن مشوول آشپزخونه یتو لدای

 جون یجار ینباش خسته_

 ... دیکش آب هاشو دست

 ماچ.ادیم بهت میلیخ...دختر خوشدگله شددالت نیا چقدر...زمیعز سدالم_

 بده منو

 اصددال...اومد یم نظر به یا گهید جور هی امروز... میکرد ماچ همو محکم

 !بودن شاد و خوشحال یلیخ همشون

 کار یلیخ که خوب دختر بدو...ایب بپوش یراحت لباس اریب در چادرتو برو_

 .دارم

 به چشدمم ییرایپذ از گذشدتن نیح در.رفتم اتاق سدمت به و گفتم یا باشده

 کنار مولود مامان و بودن خنده و صددحبت گرم باهم که افتاد عارف و عطا

 ...دیخندیم اش بچه تا دو یرو به و بود نشسته دشیجد اما یمیقد سماور

 مولود مامان احترام به.اختماند یصندل ی دسدته رو و کردم تا مویمشدک چادر

 البته.کنم سدر چادر خونش امیم هربار که بودم گرفته میتصدم هاسدت مدت

 و کرد نگاهم تعج با شونیکی بار هی...نبود لیدل یب هاشم هیهمسا یفضدول

 اریو
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 با عطا زن داشت توقع..دمیفهم منظورشو خوب ن؟یهست عطا زن شدما گفت

 .ابونیخ تو ادیب هیپوش

 عارف یجلو کم...فتهین سرم از شدد شدل اگه تا بسدتم تر محکم و میسدررو
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 .باشم اش سوژه نداشتم دوست و بودم نشده سانحه نیا دچار

 کمک یبرا.اومد یم بهم هم بود گشداد هم بودم دهیخر تازه مویا قهوه کیتون

 و بتیغ و بحث مورد موضدوع زود یلیخ.برگشدتم آشدپزخونه به لدای به کردن

 .زدن حرف به میکرد شروع عطا و مولود مامان چشم از دور و میکرد دایپ

 و بحث رکانهیز یلیخ گرفتیم و سددراغمون مولود مامان کده هم هربدار

 . میکردیم شیمعنو

 ...من و ینیریش بشقاب و برداشت لدای و ییچا ینیس

 دیکن استراحت دینیبش ام قهیدق هی برم قربونتون...شدن خسته عروسام_

 رو نشستم که عطا کنار.گرفت لدای از رو ییچا ینیس و شد بلند عیسدر عارف

 گفتم مولود مامان به

 درسددت سدداالد هی من..بود کرده لدای کاراو همه..شددم فدات یدار اریاخت_

 .کردم

 گفت و نشست مولود مامان کنار لدای

 یکنیم ستدر تو که ییساالدا و ژله اون با.داشتم اسدترس صدبح از خدا به_

 .کنمیم ضعف احساس واقعا من

 کج افشویق عارف که میفرستادیم عاشقونه یها کهیت هم به میداشدت نجوریهم

 کرد معوج و
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 .کنمیم شک بودنتون یجار به دارم کم کم گهید_

 نیریشدد از که مولودم مامان و لدای... برداشدت شدوییچا فنجون خنده با عطا

 ...بودن یخوش غرق فعار یزبون

 کردن؟؟ینم یکشدد شیگ و سیگ ها یجار مگه مایقد مولود مامان ییخدا_

 ؟یکرد دعوا بار چند بدبخت یعمو زن اون با خودت شما

 گفت و زد دستش پشت اروم مولود مامان

 نیا.بچه نگو..کردم دعوا امرزتیب خدا یعمو زن با گفتم یک من پسددر_

 بخور توییچا توام...ندارن یمشکل همبا خوبن خودشون که بس دوتام

 به عارف که یطور..داشددت همراه به یبیعج دیتهد دهی آخرش ی جملده
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 ...دنیخند به ما و بشه مشوول خوردن ییچا به شد مجبور مادرش دستور

 به یباد عارف که گذشددتینم کردنمون بش و خوش از یا قهیدق چند هنوز

 گفت و انداخت قبقبش

 !کنم اعالم ویهم دور نیا خبر که وقتشه حاال_

 خندون ی چهره به و برداشدتم یکی...گرفت سدمتم عطا و ینیریشد بشدقاب

 ...کردم نگاه لدای و عارف

 گفت عطا

 ...داداش باشه ریخ_

 ینگاه مین هی یخجالت یها پسددربچه مثل و درآورد یا بامزه ی افهیق عارف

 آورد نییپا ممکن حد تا سرشو بعدم...عطا به نگاه مین هی و انداخت لدای به

 .بگم شهینم روم_

 اریو
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 !...داشت ازش یادیز ریمقاد عارف که بود یزیچ تنها رو

 ...گفت و کرد مولود مامان به رو عطا

 ..ه؟یارتیز_

 گفت فراوون ذوق با و زد قلبش یرو آروم مولود مامان

 شهیم بابا داره پسرم_

* 

 کنارش.میزد رونیب مولود مامان خونه از عطا با که بود شدد دوازده سداعت

 که بود خوب چده...کردمیم نگداه لبخنددش پر صددورت بده و رفتمیم راه

 !بزنه لبخند ش از ساعت نیا تونستیم

 !!یخوشحال_

 برد فرو نشیج شلوار یج تو هاشو دست و کرد نگاه صورتم رخ مین به

 ...شمیم عمو دارم نباشم؟؟ چرا_

 رو زد جرقه ذهنم یتو شیپ سدداعت چند درسددت که یفکر ی وسددوسدده

 به
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 آوردم زبونم

 ؟یدار یحس چه یبش بابا...؟؟یخوشحال نقدریا و یشیم عمو یدار_

 گفت که بردیم سر به خودش شدن عمو یایرو غرق

 پسر هی..خوامیم خدا از قلو دو جفت هی...روز اون برسه.رمیمیم اونکه واسده_

 نه؟ مگه !بسمونه تا دو...دختر هی

 شام خوردن بعد ش به ش.کنم تحمل و بازش شین تونسدتمینم جوره چیه

 کی درسددت حاال یول زدیم چرت معتادا مثل گرفتنش دوش شدد آخر و
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 و شدداد همچنان و بود گذشددته شددونیونیهما خواب وقت از مین و سدداعت

 .بردیم سر به مسرور

 ...رمیبگ و ودمخ یجلو نتونستم کردم یهرکار

 به تو دنیخواب سدرش با جمعمون شد گرنه و میبود التیفام خونه خوبه_

 !رفتیم باد

 تا کردم تر تند هامو قدم یول کردم حس بازوم دور هاشددو انگشددت یگرم

 ...باشم نداشته یبرخورد باهاش

 ...غرغرو خاله میبذار دیبا رو تو اسم_

 ...رداویم جوش به و خونم محوشم لبخند یحت

 !افتاده مامانت چشم از غرغرو خاله نیا که فعال_

 .کرد رییتو نگاهش ریمس عیسر

 .ساغر ستین نطوریا اصال_

 من از شددتریب لداروی مولود مامان گفتیم بهم یحسدد هی...بود نطوریا یول

 یراه تو ی بچه اون اندازه به تونستینم هم بودن عطا زن یحت...داره دوسدت

 بذاره ریتاث ودمول مامان دل تو

 هست که شهیم ثابت بهت_

 رفتار نیا عطا از...شد تر سفت دستشم دلقه حدد...کرد کینزد بهم و خودش

 بود دیبع ابونیخ تو اونم

 اریو
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 اش نوه نیاول صدداح داره خدا لطف به مولود مامان...خوشددگلم خانوم_

 که نهیا رزوشدونآ همه مادرا.هیعیطب شددوقش و ذوق که یکن قبول دیبا.شدهیم

 .بشن دار فرزند هاشون بچه

 از...اومد ینم خوشم کردن ارشداد و کردن ییراهنما و زدن حرف مدل نیا از

 !نشنوه رو احمقانه و یتکرار یحرفا یسر هی گوشم که کردم فرار خونمون

 رییتو !آزار دل بشده کهنه بازار به اومد که نو سدتین قرار ؟یگیم یچ...عطا_

 کالمم هی گهید تو شددهیم بابا داره گفت عارف یوقت از.نیبب و خودت رفتار

 دنیکش به یداشت و عارف به یبود دهیچسب شام سدر یحت...ینزد حرف بامن

 و خودش یالک بود بلد فقط که لدامی.یکردیم کمکش شددن بابا یها نقشده

 .کنه جا و خودش شتریب مولود مامان دل تو تا کنه دیسف و سرخ

 .کنه جا و خودش شتریب ولودم مامان دل

 .دیکش بازوم یرو وار دوازش ند دستشو عطا...بودم گرفته گر تیعصبان از

 !ستین نطوریا...خانومم یکنیم حسادت یدار...جان ساغر_

 حرص با و زدم پس دستشو.اومد جوش به خونم "حسدادت" کلمه دنیشدن با

 گفتم کردمیم تر تند هامو قدم که یحال در و

 مامان نیدینفهم که نیبود هاتون یخوشدد غرق نقدریا لدای و فعار و تو_

 !!آورد و برد داغونش مچ همون با و ینیریش و ییچا ینیس بار سه مولود

 یخوشدد کردن نابود و عطا بردن توفکر یبرا نکته پر و مفهوم پر جمله نیهم

 !بود یکاف شیخودیب
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 مامان رفتار خواست ازم فقط..نشدد بدل و رد نمونیب یحرف خونه یکاینزد تا

 هشددت بعد...ببخشددم و رمیبگ دیند شددده میناراحت باعث اگه یحت و مولود

 دل به یزیچ یکسد از نداره دوسدت نکهیا از جدا.شدناختمیم و شدوهرم..ماه

 راحت و الشیخ که بود نیا یبرا فقط حرفش نیا گفتن دغددغده...رمیبگ

 مامان خونه سددر هی هفته یروزا شددتریب کنمیم یسددع که مگفت بهش !...کنم
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 براشددون من بشددوره یظرف و کنه یآشددپز تونهینم لدای اگه تا برم مولود

 انجام

 .بدم

 ...بشه شروع مولود مامان یها درد نداشتم دوست عطا مثل منم خ

 که و دمیجد خواب لباس.گرفتم دوش کنم عوض هامو لباس نکهیا از قبل

 سددماور کنار نتیکاب یرو.رفتم آشددپزخونه به و دمیپوشدد بود دهیخر هتام

 .شدم آب اومدن جوش منتظر و نشستم

 سددر حوصدلم خونه تو منم خ !!میشدددیم دار بچه ماهم اگه نبود یبد فکر

 که عطاهم...ام خونه تو ش تا صبح.ستمین اصال که رفتنم رونیب اهل...رهیم

 یهوا و حال تونهیم بچه بودن...شددهیم هوشیب و رهخویم شددام هی ادیم تا

 ... کنه عوض و جفتمون

 رونیب میطانیش ی وسوسه از شکمم دور به عطا هاش دست شدن دلقه حدد با

 .اومدم

 خواد؟یم ییچا خانومم دل_

 ...شد شتریب شکمم به هاش انگشت فشار و برد فرو موهام یال به ال سرشو

 گفتم حرکاتش به دادن تیاهم بدون و یدلخور با و دادم صدام به ییادا و ناز

 اریو
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 !خوادیم زایچ یلیخ دلش خانومت_

 مور مور و تنم پوسددت... گوشددم ی الله کینزد ییجا...اش خنده یصدددا

 آروم دادن تکون و دنشیکشدد نفس قیعم نیهم به گهید ی قهیدق چند...کرد

 !کردیم وونهید منو...دادیم ادامه هاش انگشت

 یرو از و زدم کنار دسدتشدو میباطن لیم برخالف شدده ام نقشده یاجرا یبرا

 .اومدم نییپا نتیکاب

 نگاه ددددارش خمدددد یها چشدم به که ذاشدتمیم ینیسد یتو رو ییچا وانیل

 به !... بود یآلودگ خواب از یناشد شیددددار خمدددد درصدد نود بر بالغ.کردم

 !!پنجاه ریز دمیکشینم و درصد نیا اگه مکردیم شک بودنم ساغر و خودم
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 خواد؟یم یچ دلش خانومم_

 دیس سرم گاه هیتک که یدرحال و شدم کشینزد.فرسدتادم رونیب ناله با و نفسدم

 .گرفتم سماور ریش ریز و وانیل بود اش دنه

 .ارزه یم یچ همه به دارم رو تو نکهیهم...یچیه_

 حددد باالتر یکم نباریا و مدددر کمددد دور شدویلعنت یها دسدت دوباره

 دددلقه

 و وانیسددماورل ریشدد بسددتن با...کردم مماس بهش و خودم شددتریب.کرد

 یتو

 . گذاشتم ینیس

 یرو از هاشو ل اما...دیدددوس بددد و لباسم بند کنار درست...ام شدونه یرو

 یصدددا و شدددمیم کر دیبا...نبود افتادن پس وقت.برنداشددت ام شددونه

 سنف

 !!!دسبوندم چدیم دیبا بود دا تنور تا...دمیشنینم هاشو

 ساغر کنهیم ناراحتم تیدلخور_
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 هیتک اش دنه ددیس به و سرم هنوز یحال در..گذاشتم ینیس یتو هم دوم وانیل

 بود افتاده سدرم یرو نورش کم ی هیسدا.شددم لیمتما جلو به یکم بودم داده

 بد هامو ل و شدد خم عطا بزنم یحرف نکهیا از قبل و بردم باال و ام چونه که

 .دیدوس

 و کار تنها دست ها وقت یبعضد نبود بد...نکردم شدمیهمراه اما نشددم مانع

 !بردیم جلو

 !جان ساغر_

 وقت یبعضدد اوردیم نییپا ممکن حد نیکمتر تا و اش مردونه یصدددا نکهیا

 !!بردیم جلو وارید به سرم دنیکوب حد تا منو ها

 چنگ و دلش ناله فرم به فرسددتادنش رونیب و قیعم نفس با کردم یسددع باز

 .بندازم

 با.شدم خارج آشدپزخونه از بهش کردن نگاه بدون و برداشدتم و ییچا ینیسد
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 گرما شددت از یول بود نبرده پارچه شدتریب وج سده دو خوابم لباس نکهیا

 .ارمیب در نمیهم داشتم دوست

 کردمیم تشیاذ ینجوریا که ییوقتا.اومد ریتاخ با عطا نشدسددتم که مبل یرو

 !شدمیم وجدان عذاب دچار...البته کم خرده هی...خرده هی

 روشددنش نکهیا از قبل اما.برداشددتم و ونیتلوز کنترل نشددسددت که کنارم

 گرفت دستم از و کنترل و آورد جلو دستشو.کنم

 !...یکن گامین خوامیم_

 انداختم نییپا و سرم یناراحت با...دادم هیتک مبل به و برداشتم موییچا وانیل

 اریو
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 یتر دهیپوش لباس نقشده نیا یبرا بود بهتر.دمیکشد زانوم یرو و لباسدم نییپا

 پوشددمیم نایهم از روزش شیشدد هفته روزه هفت من هرچند.دمیپوشددیم

 گهید داره بمیمعا نیا بودن ییگرما.

 !کنمیم خواهش..کن نگاهم..ساغر_

 نگاهم...دادمیم یتیاهم ناراحتش یها چشدم و عطا آلود غم یصددا به دینبا

 !شدم مونیپش عیسر و کشوندم لباسش ی قهی به و

 که یمن واسه...کنهینم عرق توش آدم...گهید نهیهم به لباسا نیا هیخوب اصدن

 ...خوبه یلباس نیهمچ میآشپز به گاز یپا دائم

 .زهیریم بهمم تیراحتنا...خوشگلم م خانو_

 و پولش یمنته..بخره برام نایا از گهید تا دو یکی بگم مهتا به بهتره اصددال

 !باشه نداشته پول دیشا خدا بنده.دمیم خودم

 کن نگاهم.کنمیم صحبت شما با دارم.خانوم ساغر_

 شدکالت یا کهیت و شددم خم برداشدت نمونیب از که یا فاصدله به توجه یب

 به عطا ی دددوسه بددد با شدد همزمان خوردم ییچا از که یاول قلپ.برداشدتم

 ..ام گونه یرو

 آب سداغر یمردیم...کردم ییچا ددددوس هدددد گرما نیا یتو که من به لعنت

 ؟یخوردیم پرتقال
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 شدتریب قاشدق سده دو خانومم که دمید اما...نبوده بهت حواسدم یگیم بهم_

 ل اونم به یهست مهیق خورشدت شدقعا که ام شدهیهم برعکس.نخورد برنج

 ؟ شده یچ یگیم...ینزد
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 خانواده بازه شین اون بعد واال...بوده بهم حواسش شدده مرگ جونم...شیآخ

 چشددمم به ییغذا اصددال...بزنم ل غذاها به ومدین دلم خودش یحت و اش

 .بود ییغذاها چه سفره سر ستین ادمی بگم راستشو بخوام...ومدین

 بهم نقشدده یاجرا یبرا و تمرکزم خوردیم گردنم به یوقت عطا گرم یها نفس

 !ختیریم

 نمیبش تا کردم صاف و دددرم کمددد یوقت...گذاشتم ینیس یتو رو ییچا وانیل

 مقابله یکم دیبا و کنه دددلم بوددد خواسدتیم..شدد رد پشدتم از عطا دسدت

 ..کردمیم

 ..بخوابم رمیم_

 خوش جا که دلش بودد تو...دیکش آروم و گرفت دستمو مچ اما شدم زیخ مین

 شونه رو سدرش...گذاشدتم مبل یرو و پاهام کف و کردم خم و زانوهام کردم

 گفت یوقت بود ام

 ؟یشیم خوشحال من کردن تیاذ با چرا_

 .دمیخند ثانهیخب دلم یتو و فرستادم رونیب و نفسم

 من؟ ای تو_

 گرفت دستاش یتو و دستم دو هر و ذاشتگ ام شونه یرو و شیدشون دیپ

 ...تو...تو...تو...تو...تو_

 کامال صددورت به و یکاف اندازه به و بود شددده زونیآو بازوم یرو لباسددم بند

 گهید و ام افتاده رونیب ی پاچه پرو...بود رفته نییپا لباسددم ی قهی یاتفاق

 .کنم جمع تونستمینم

 اریو
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 ؟یببخش منو کنم کاریچ_
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 !!شد حاال

 قشددنگش یها حرف با دیفهم عطا که حاال... شددد مهم من نظر که حاال

 ...کنه کم میناراحت از تونهینم

 یگرما...گذاشددت صددورتم کندار و صددورتش..دادم دهیتک بهش شددتریب

 خوب و کارم تونسدتم که فهموندیم بهم...بدنش...هاش دسدت...صدورتش

 .بدم انجام

 ؟ینگ نه یدیم قول..بگم یهرکار_

 گفت بمش یصدا با و دیدوس بد و گردنم

 ...یهرکار_

 اش گونه...دنشیدوس بدد یبرا گرفتم فاصله گذاشت صورتم کنار و صورتش

 شتریب !خواستیم شتریب...بود حرفا نیا از شتریب عطشش اما دمیدددوسد بددد و

 دوسه بد هر عدب...کوتاه دوم و اول بار یبرا..دمیدوس بدد هاشو ل و رفتم جلو

 ...عطا یبرا اونهم !رفتیم شمار به مناسک جزو نگاه و مکث هیثان چند

 باز یها چشم با نباریا شهیهم برعکس...شدد یطوالن..سدوم ی دددوسده بددد

 ...زدمیم زل بهش دیبا...

 و حرف و نقشده دیق خواسدتیم دلم لحظه هی یبرا گرفتم فاصدله ازش یوقت

 ...بدم دلش به دل و بزنم

 ..زدم تشر خودم به اما

 .کنه نگرانش شد باعث نیهم...دادم جواب بوض با رو عطا گنگ نگاه
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 شده؟ یزیچ...زمیعز...ساغر_

 به و سرم و گرفتم ازش و نگاهم...مرتعش و باشه نیغمگ صددام کردم یسدع

 کردمیم حرکت هام ل یرو آروم اش اشاره انگشت.دادم هیتک اش ددنه ددیس

 ...کردم زمزمه که

 م؟یاریب بچه ماهم شهینم_

 از که دینکشدد هیثان به...زدن شیآت موشددو انگار که شددد یچ هوی دونمینم

 بلند با یحت...شددد بلند و دیکشدد کنار و خودش میبود توش که یتیموقع
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 غیج سددرش نتونسددتم که بودم متعج نقدریا اما افتادم مبل یرو شدددنش

 !!بکشم

 !نزن حرفشم_

 نفس نفس... بود واسددتاده جلوم باشددن ختهیر آب روش که یا گربه مثل

 بود؟؟ من حرف شوک از زدنش

 !!دمیکش یبنفش غیج و اومدم خودم به

 ...عطا_

 داد تکون جلوم اشو اشاره انگشت دییتاک با و شد قرمز صورتش

 !نشنوم رو بچه حرف گهید سال سه تا...کن فرو گوشت تو نویا_

 خودم خونه تو بود مونده نمیهم یعنی...کنه دمیتهد عطا بود موندده نمیهم

 ..بشم دیتهد

 بهش یجواب نتونسدتم هم رفت اتاق تو یوقت تا که بودم شدده ریغافلگ نقدریا

 .بدم

 اریو
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 اتاق به رفتن قبل و دمیکش قیعم نفس تا چند اعصدابم به شددن مسدلط یبرا

 حرفش از رو عطا اگده نبودم سدداغر...وردمخ خندک آب وانیل دهی خواب

 ..گردوندمیبرم

 و دستش ساعد اتاق چرا کردن روشدن با.بود دهیکشد دراز دددت تخددد یرو

 شددمیآرا زیم سددمت به و کردم خاموش و چرا.گذاشددت هاش چشددم یرو

 .کردم باز و موهام و زدم گردنم به عطر خرده هی.رفتم

 دور ازم تونستینم...کرد پشدت بهم و گرفت صدلهفا عطا رفتم که لحاف ریز

 بودم داده انجام یجور هی و کارم...ها دوسه بدد اون بعد و امش حداقل..بشه

 !دارم نگهش بدهکار که

 کرده حس و ازشین.کردم ددلش بودد پشت از و رفتم سمتش یزیر ی خنده با

 !بود بسته خودش و فرارش راه...بود

 باهام؟ یکرد قهر_
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 و دستم حرکت یجلو چپش دست با زود یلیخ... بردم لباسش ریز و دسدتم

 گرفت

 .ادیم خوابم ساغر_

 .کرد شتریب دستم یرو و فشار. زدم شکمش به و دستم یها انگشت نوک

 ..کردم دوس بد و گوشش ی الله و کردم بلند و سرم

 گوشددش حرص با و کرد رها بود داشددته نگه و دسددتم باهاش که یدسددت

 و

 ..دمیدوس بد آروم و لپش و دمیخند.روندخا
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 کنسددل و امشدد برنامه چرا یمخالف نظرم با حاال...من برم قربونت یاله_

 ؟یکنیم

 دام به در من ییتوانا.گرفتم و ام خنده یجلو و دمیخواب دت تخدد یرو صاف

 !بود یستودن عطا انداختن

 لحن همون با کرد نگاه که هام چشدم به..شدد زیخ مین و برگشدت سدمتم به

 گفتم شمیپ قهیدق دو نیغمگ و ناراحت

 ...عطا_

 از دست عطا و برسدم ام خواسدته به زود یلیخ شدد باعث کرشدمه و ناز نیا

 دوم ی مرحله.ببره جلو و کار دادم اجازه و کردم شیهمراه.برداره مقاومت

 اتاق تو نشدد یراضد وشخ زبون با نکهیا صدورت در که بود نیهم ام نقشده

 شدن دار بچه یبرا دمیام ی همه من ی رکانهیز فکر.رمیبگ و تشیرضا خواب

 .بود

 ...اما نباشه جمع حواسش شهیهم مثل که زدم صابون دلم به یلیخ

 ...عطا

 !دادینم تله به دم ها یسادگ نیا به

 رو و یکار نخواد یوقت ، دمیرس عطا از یدیجد شدناخت به هفته هی نیا یتو

 .یکن مجبورش یتونینم یکن واسطه که هم رو زمان و نیزم بده انجام

 شد مواجه شکست با مختلفم یها نقشه و شدگردها یول بود سدخت باورش
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 و کردیم خر منو زبونش با عطا ، بود خودیب داشددتم خودم از که یتوقع ،

 .کردیم منصرفم ممیتصم از ها وقت یبعض

 اریو
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 شده حامله لدای یوقت از مولود مامان ، نبود لیدل یب من تیحسداسد نیا یول

 یجا به و زدیم زنگ بهم ونیدرم روز هی گهید زدن زنگ روز هر یجا به بود

 .بود دهیرس قهیدق چند به هامون صحبت زدن حرف ساعت مین روز هر

 و بد و کتک و مشددت تا چند جز به ، زدم حرف ممیتصددم ی درباره مهتا با

 . نداد نشونم یا گهید راهکار اال و رخ و راهیب

 همسددرم باشددم داشددته دوسددت.بدم نظر میزندگ تو داشددتم حق منم

 نظرم به

 .بذارم احترام

 با .کرد باز برام هاشو یبده و قسدط دفتر عطا گذشدت که یا پنجشدنبه نیهم

 خاطر به که داد نشدون بهم کامل و جامع حیتوضد و شدکل رسدم و نمودار

 اول سدال سده تا ما گوناگونش یها پاش و ختیر و یعروسد مراسدم رجخ

 میبخر نون و اندازمون پس هیبق ما و میکن پرداخت قسددط دیبا مونیزندگ

 .میرینم که میبخور

 و یکسدد با یزندگ تجربه عطا قبل منکه ، کنهیم کمک آدم به تجربه گنیم

 ذکر و دشونیتول سال و ها بچه تعداد دیبا عقد ضمن شدر بدونم تا نداشدتم

 !!کنم

 یکی خدا گنیم که هسدتن ییها خانوم دسدته اون از که هم ما انیاطراف و دور

 یسال یکن ولشون و پرستندیم خدا حد در و شوهراشون یعنی...یکی شدوهرم

 .رندیگیم ام روزه شونیسالمت واسه روز صد

 پناه یپاسدداژگرد به الیخ و فکر از فرار یبرا روزها نیا تمام یکالفگ طبق

 .بردم
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 ژامهیپ هی اومد ینم دلم گهید کرد رو برام عطا که ام یارقام و اعداد اون با
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 .بشه باز دلم بلکه بخرم خودم واسه قرمز

 "عطا"

 رونیب کتم یج از رو خونه دی،کل گذاشددتم در پشددت و دیخر یها سددهیک

 . کردینم زبا و در که نبود خونه حتما.دمیکش

 شماره خونه تلفن از و گذاشتم نتیکاب یرو هارو سهیک شددن وارد محض به

 "باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه" ، گرفتم و اش

 یم من اومدن از قبل شددهیهم ، کردم نگاه زیم یرو سدداعت به ینگران با

 رمید سدداعت مین نکهیا با نباریا یول ، بره بود قرار که هرجا حاال.خونه اومد

 !ستین خونه هنوز اومدم

 و یگوش لدای ، گرفتم و مولود مامان ی خونه ی شماره نشدسدتم که مبل یرو

 و سدهراب ی شدماره لدای با تماسدم از بعد.گرفت و سداغر سدرا و برداشدت

 ، گرفتم

 نه؟ ای زده زنگ بهش صبح یپرسیم مونس مامان از_

 ادیم باشه هرجا. ستین خونه کن خداروشکر عطا ، بابا یا_

 . بود حرفا نیا از تر الیخ یب سهراب

 !خونه رسوندیم و خودش من از قبل شهیهم_

 دنیخند به کرد شروع بلند

 گهید اونم نیبب لمیف ونیتلوز یجلو نیبش ریبگ دوش هی برو پاشو ، مسدخره_

 . م ب بادجون من خواهر راحت التیخ ، شهیم داشیپ

 اریو
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 ، زیم یرو ساعت به نگاهم هی و بود خونه ونفیآ به نگاهم هی

 فعال.باشه اونجا دیشا خونه کینزد پارک تا رمیم_

 گفت کنم قطع و تلفن نکهیا از قبل اما دیخند سرخوشانه سهراب

 .اونه شیپ البد.بزن زنگ مهتا به_

 و کردم قطع و تلفن بزنم سدهراب با یحرف گهید نکهیا بدون ، بود یخوب فکر

 گفت یوقت ، داد جواب تا خورد بوق تا چند. گرفتم و خانوم امهت شددماره
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 ی قهیدق سدتیب ای ربع کی تا و خونه سدمت اومده شیپ سداعت مین سداغر

 .شدم خوشحال رسهیم گهید

 که رو وهیم .کردم عوض و هام لباس و گرفتم کوتاه دوش هی عیسددر یلیخ

 .کردم درست مویآبل شربت پارچ هی و کردم سیخ

 .دمیکش آب اونارم که بود نکیس یتو فیکث بشقاب هی و وانیل هی رظه از

 ی مزه و بود افتاده جا بایتقر اش هیبام خورشددت ، بود دهید هم شددام تدارک

 .کردم اضافه نمک بهش یکم فقط ، دادیم یخوب

 و کردم دراز و دسدتم شددم که در کینزد ، دمیشدن و دیکل چرخوندن یصددا

 .کردم باز درو ساغر از قبل

 سالم_

 داد جواب ناراحت یها چشم و شده سرخ صورت با

 ؟یاومد یک_

 پشت و رفت حموم تا راست هی ، شد رد کنارم از و کرد باز شدویروسدر ی گره

 بست و در سرش
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 عطا؟ یاومد یک_

 کیتحر و وجدانش عذاب حس دیبا.نشددسددتم مبل یرو و ندادم جوابشددو

 !شده یبد ر ختد.کردمیم

 ؟یشنوینم عطا_

 یصدا تا بردم باال و ونیتلوز یصدا.کردم روشدن و برداشدت ونیتلوز کنترل

 .نرسه گوشم به هاش کردن غر غر

 گفت و زد غیج نباریا یول

 !!عطا_

 در یال از سدرشدو بدم و جوابش یجد و رمیبگ و ام خنده یجلو خواسدتم تا

 . آورد رونیب حموم

 پرو رسمیم خدمتت به ، نرویب امیب بذار_

 .گرفتم ازش نگاهم و کردم جمع و لبخندم
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 ؟ینذاشت برنجم هنوز تو ، گشنمه_

 در به هاشو ناخن ای کنهیم لبشو پوست داره تیعصبان شددت از داشدتم حتم

 .دهیم فشار

 بخور غذا جونت مامان خونه برو میندار شام امروز_

 کردمیم نگاهش شددتریب اگه ، دبو اومده رونیب در از بدنش شددتریب ی مهین

 زدم و خاموش ی دگمه و گرفتم دست و ونیتلوز کنترل.شدمیم وسوسه

 .باشه_

 دیکش یبنفش غیج بشم بلند مبل یرو از کامل نکهیا از قبل اما شدم زیخ مین

 اریو
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 ارمیم سرت ییبال چه نیبب برو_

 گفتم ندهخ با و نشستم مبل یرو.رمیبگ و ام خنده یجلو نتونستم گهید

 ه؟یعصبان نقدریا چرا خانومم_

 گفت و زد لبخند.بود العمل عکس نیهم منتظر هم خودش که انگار

 .گرمه یلیخ هوا_

 با.خورد تلفن زنگ که زیانگ وسوسه و شددیم زیآم طنتیشد داشدت لبخندش

 دید رو شماره نکهیا از بعد ، تلفن سمت دیپر لباس بدون شدکل و سدر همون

 گرفتم هوا رو و سمتم دکر پرت و یگوش

 ب سهرا یول مهتاست کردم فکر_

 گفتم و کردم اشاره تشیوضع به دست با بدم جواب و یگوش نکهیا از قبل

 .ها ی اسالم مملکت خانوم_

 گفت و آورد رونیب کامل و زبونش

 .یاریاخت یواریچهارد یول برادر دونمیم_

 .دادم جواب و تلفن ، حموم سمت رفت و گفت

 ب؟سهرا جانم_

 !بازه شتین که نمیبیم_

 داد ادامه و دمیخند شتریب
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 شدرکت تو گهید .یشدد رو و ریز ، کنهیم خور زیچ رو تو خواهرم نیا گفتم_

 .کنم یمعرف دامادمون بعنوان رو تو کشمیم خجالت
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 همسددر کننیم فکر همه.یزنم برادر تو که بکشددم دیبا من و خجالت نیا_

 ... خواهرش دونندینم.اخالقه فاقد برادرش مثل منم

 گفت که بودم نکرده کامل امو جمله هنوز

 من هیشب ساغر اگه بود مباهاتتم باعث .منه یسدرشکستگ ی هیما خواهرم_

 .شدیم

 ، نرفته برادرش به جان ساغر که خداروشکر_

 گفت و دیتوپ بهم

 بود؟ مهتا شیپ... و خودت کن جمع برو_

 کردن تیاذ یبرا فرصددت نیبهتر ، دادم هیتک مبل به و انداختم پا یرو پا

 بود سهراب

 .خونه برگشت یوقت بود ختهیر بهم نقدریا چرا دونمینم یول...آره_

 دیپرس کنجکاوانه

 !ازش یدیپرسیم ؟یچ یبرا_

 گفتم یجد یلیخ

 شیپ یمشکل خانوم مهتا یبرا شدم متوجه یول نگفت قیدق یخل ، دمیپرس_

 ، ناراحته و ختهیر بهم یلیخ ، اومده

 یدیپرسیم ازش آدم مثل اومده؟ شیپ یمشکل چه آخه_

 هم کالم هی باشه داشته بوض یوقت.یشدناسدیم بهتر و خودت خواهره که تو_

 .بزنه حرف تونهینم

 ناراحته؟ نقدریا یعنی_

 اریو
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 آواز یصدددا کنم شددتریب مصددلحت به بنا و ینگران نیا دا ازیپ خواسددتم تا
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 به بود کرده شدروع بلند بلند.دیرسدد گوشدم به حموم از سداغر دنخون

 شددعر

 سددرفه به و خودم یچجور دمینفهم.دیکشددیم ومیج هاش وسددط و خوندن

 .بردم پناه اتاق به و انداختم

 ؟یشد یچ_

 .سوختیم گلوم یالک یها سرفه شدت از هم بود گرفته ام خنده هم

 که خوندیم داشت غیج و بلند نقدریا ، دشدینم خوندن آواز الیخ یب سداغر

 .شدم ها هیهمسا نگران لحظه هی یبرا

 !عطا؟ الو_

 گفتم عجله با و بردم رونیب اتاق ی پنجره از و سرم

 و حال نیا با.یبزن زنگ خانوم مهتا به خودت الزمده کنم فکر سددهراب_

 خدافظ فعال.شمیم نگران کم کم دارم منم داره ساغر که یروز

 خودم ساغر یبایز یصدا به دنیخند قهیدق چند از بعد و کردم قطع و یگوشد

 از سداغر که بود روزید نیهم درسدت.کردم شدماتت گفتم که یدروغ بابت و

 تا رو دوتا نیا میکن مجبور و میبکشد یا نقشده باهم که خوند گوشدم دم ظهر

 .کنند صحبت باهم

 دچار خانوم مهتا بگم هرابسد به که و بود کرده و شدنهادیپ نیهم هم خودش

 .شده یناراحت و مشکل

 ساغر و بود شدده قطع آب ریشد یصددا.شددم خارج اتاق از و دمیکشد یپوف

 .بود ستادهیا حموم رونیب چیپ هول
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 !شد اجرا یبود دهیکش روزید که یا نقشه اون_

 گفت که کردیم خشک حوله با موهاشو نییپا

 دارم سرم تو نقشه یلیخ من کدوم؟_

 گفتم و دمیخند

 راه به رو ادیز خانوم مهتا حال که بگم درو شدددم مجبور.سددهراب و مهتا_

 .شد نگران یلیخ اونم ستین



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  363                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 موهاش کردن خشک از دسدت یا لحظه چند یبرا . نشدسدتم مبل دسدته رو

 دیپرس و کرد زیر هاشو چشم.دیکش

 کمه؟ی و ستیب امروز_

 .کردم نییپا و باال آره ی نشونه به و سرم

 .دیدوس بد محکم و ام گونه یریغافلگ کامال حالت در و اومد سمتم به

 رهیخ به دستت شهیهم که بشم فدات یاله_

 شیکی و بود مبل دسته رو شیکی که من یپا رو خواسدتیم تیوضدع اون تو

 دارم نگهش تا گرفتم بازوهاشو.نهیبش زونیآو

 ؟ چرا_

 رفتم بود ناراحت و دمغ نقدریا مهتا.عقدشدونه گردسدال گفت شدهیم امروز_

 یا دونه هی تو عطا یوا.خونش

 که یتعادل عدم خاطر به اما انداخت ددددلم بودددد تو و خودش دوباره

 داشددتم

 .من یرو افتاد هم ساغر و مبل رو افتادم

 ؟یشد له_

 اریو

169 

 ل یرو از و سشیخ یموها.دیخندیم و بود گذاشته ام دنه ددیس یرو سرشو

 زدم کنار هام

 .زمیعز نه_

 .خونمون میکردیم دعوت و سهراب و مهتا امروز کاش گمیم_

 برداشتم نیزم از و سرش یرو کیکوچ ی حوله

 خودت موردم هی نیا تو.زمیعز یدار یخاص مهارت دنیکش نقشده تو که تو_

 .کردمیم اجرا من یدیکشیم

 !؟.یکنیم اجرا بس از ینش خسته تو_

 گفتم و انداختم سرش یرو رو ولهح خنده با

 .ستمین خسته_
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 بهم زلش و درشت یها چشم اون با و گذاشت ام ددنه ددیس یرو و اش چونه

 .شد رهیخ

 ... میداشت بچه اگه االن_

 گفتم عیسر یلیخ و کنه تموم و اش جمله نذاشتم

 .کنم دل بود ینجوریا رو تو من ذاشتینم_

 بعد نکهیا با...دیخندیم اما بود یشاک.دمیدددوسد بددد هاشدو ل زود یلیخ و

 یلیخ اما بود دهیکش اش خواسته از دست یبده و قسط همه اون دادن نشون

 .شدیم ییهوا افتاد یم بدبخت منه به چشمش تا زود

 و کنارم بود نشدسدته.شددم مشدوول ها نامه انیپا پیتا به شدام خوردن از بعد

 .دادیم تذکر بهم نوشتمیم اشتباه دنکر پیتا عجله با خاطر به که رو ییهرجا
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 ادیز بذارم دینبا و ساغر که بود نیا بود اومده دسدتم مدت نیا یتو که یزیچ

 ییصدددا و شدددیم سدداکت هربار.بره فرو فکر به نطوریا ای بمونه تنها خونه تو

 کردمیم فکر لیاوا.شده رهیخ یا نقطه هی به نشدسته دمیدیم اومد ینم در ازش

 حالت نیا دچار هروقت دمیفهم زود یلیخ اما سدتین خوشدحال ای ناراحته

 انصاف یب دینبا البته.کشهیم شدوم یها نقشده شیزندگ و من یبرا داره شدهیم

 .درسته کامال سهراب و مهتا درمورد هاش حرف.باشم

 براش و کنهیم فکر مهتا به هنوز که فهممیم هسددتم سددهراب با مدام منکه

 ددنیپرسدد سددوال.دتدهیاهدمد بدا دخدتدر اون یزنددگد

 یکنجکداو...هداش

 . باشه لیدل یب تونستینم.هاش

 دوسدت.کرد دنیکشد ازهیخم به شدروع سداغر که بود نگذشدته یسداعت مین

 .کردم باز باهاش و صحبت سر نیهم یبرا ، بخوابه زود نقدریا نداشتم

 زد؟ زنگ بهت مامانم امروز_

 .رفته ادشی مارو که گرمه بزرگ عروس به سرشون نقدریا ماشاال.رمیخن_

 .بودم کرده انتخاب سرش از خواب پروندن یبرا رو یخوب موضوع

 ه؟یک ریتقص نایا همه یدونیم_
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 کرد نگاهم اریهوش اما آلود خواب یها چشم با

 !!یگور به گور سهراب اون_

 یتو و انگور یها ونهد حرص با خودش که بگم و نیهم خواسددتمیم منهم

 .چپوندیم دهنم

 اریو
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 همون و یبود همکارش سددال دو که ییتو یگور به گور ب سددهرا اون اگه_

 واسدده سددال هی من نه گهید دیدیم زودتر و من تو.ما ی خونه بود آورده لیاوا

 بایتقر نیا با با بعدم.یموندیم سداغر یب دوسدال تو نه خوندمیم درس کنکور

 بود شده تموم قرضدمون و قسدط ما گهید... سدال سده یکاینزد شددیم اهم نه

 .میش دار بچه میتونستیم

 تخد یرو از یناراحت با و زد زیم به یا ضددربه آخرش ی جمله شدددن تموم با

 .شد بلند دت

 .میعصبان من یوقت نخند نقدریا_

 .بخندم صدا یب کردم یسع

 لدای به یکنیم فکر...دید منو بودم خونتون که روز اون مامانت یعمو دختر_

 بود؟؟ گفته یچ

 تخدد لبه.برگردوندم ددت تخدد سمت به و یصندل و زدم و کردن پیتا دیق

 دت

 !بود گرفته دست کنم چه کنم چه ی کاسه و بود نشسته

 گفت؟ یچ_

 !بشه؟ حامله تونهینم چاقه چون عطا زن نیا بوده گفته لدای به_

 .دار غصه یجور هی...شدیم ناراحت داشت صداش یجد یجد

 که بوده گفته زنه باز یول.بشددن دار بچه خوانینم خودشددون بود گفته لدامی_

 .دارم سرا خوب دکتر هی من

 .شد یعصبان شتریب ساغر اما دمیخند یزنک خاله یها حرف به

 .ایبخواب مبل رو ش کنمیم مجبورت خدا به عطا_
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 ای شدددیم فار خانومه ای سددال هی سددر ایمیقد...نیمیقد ااون.زمیعز خ_

 صاح دارن تازه گذرهیم ازدواجشون از سدال چند عارف و لدای خود.حامله

 .شنیم بچه

 گفت درهم صورت و زونیآو یها ل با

 داره؟ یربط چه.شدهینم حامله داشته مشکل لدای_

 ... خ.یگیم راست_

 گفت و دیکش دراز دت تخد یرو که بزنم براش گهید مثل هی خواستم

 خانومه هی.کردمیم انتخاب رو تو دینبا اولم از.ندارم زدن حرف حوصددله_

 خودتون یسن ی دهه تو دیبا شدوهراتون سدن گفتیم ونیتلوز تو روانشدناس

 اگه ای.باشده دهه همون تو آقام اون دیبا یهسدت 71 متولد تو اگه یعنی.باشده

 .میفهمینم همو حرف تو و من .باشه 61 هگید مثال اونم یهست یی 61

 داریب کی ساعت خود تا دیبا امشبم کم م ک..بود شدده باز دلش و درد سدر باز

 دراز کنارش ، کردم خاموش و وتریکامپ.دادمیم گوش هاش ناله به و موندمیم

 .دمیدوس بد و شیدشون دیپ و دمیکش

 رو دردها از یلیخ دنیدوس دب ، کنه دوسش بدد که باشه داشته و نفر هی دیبا آدم

 ...دهیم امیالت

 تا چند املت کردن درسدت یبرا.شددم داریب خواب از سداغر از زودتر صدبح

 .کردم رنده و برداشتم خچالی یتو از خوب یفرنگ گوجه

 و خوب درک من که شدهیم باعث مونیسدن تفاوت ، بود سداغر با حق دیشدا

 که کردم مدت نیا یتو و تالشدم ی مهه نکهیا با.باشدم نداشدته ازش یکامل

 اریو
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 اندازه به که کنم قبول دیبا اما بدم مونیزندگ به یجانیه و شددور خودش مثل

 .تونمینم ساغر

 هم اول از تفاوت نیا و متفاوته خودش همسدن یدخترها از یلیخ با سداغر

 کم یلیخ که یمن بود متفاوت خودم با که خصددوص به.گرفت منو چشددم
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 مجذوب برخوردش طرز و سدداغر یصددحبت خوش با بودم سدداکت و حرف

 .شدم

 یتو یمجرد دوران مثل یزندگ یتو که بود داده تذکر بهم مولودم مدامان

 انیپا و دفتر ادیز یها کار خاطر به مدت نیا.نبود خودم دست. نباشدم خودم

 داشتم دوست ییوقتا هی.شدم قبل از تر ساکت یلیخ بود دسدتم که ییها نامه

 از ادیز یخسددتگ اما برم یمهمون و نمیبب لمیف و بزنم حرف سدداغر یپا به پا

 .شدیم متوجه ساغر و بود دایپ صورتم

 یشدتریب وقت و شدهیم گرم کار به سدرم شدتریب رسدهیم چکم موعد که بار هر

 .نمیبب کمتر و ساغر شدیم باعث نایا تمام خ. ذارمیم

 شیپ و کارم صدددا و سددر بدون کردم یسددع... کردم روشددن و گاز ریز

 بودم کرده خوابش بد یکاف ی اندازه به شید.ببرم

 !ریبخ صبح_

 دادم و جوابش خنده با و کردم بلند و سرم

 ریبخ توام صبح.سالم_
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 نشددسددته صددورت و ختهیر بهم کامال یموها با آشددپزخونه یورود یجلو

 پاشدو رون و داد هیتک وارید به بسدته چشدم هی و باز چشدم هی با...بود سدتادهیا

 خاروند محکم

 ؟یداریب چرا_

 اومده بوجود شدلوارش تو رهنیپ نصدفه کردن ریگ با که یدار خنده ی منظره

 سرشونه یرو دددرش دددیز ددداس لبددد بند.بدم دست از خواستمینم و بود

 اش

 داد فشار چشمش یرو اشو اشاره انگشت که بود افتاده

 ادیم خوابم هنوز_

 یشیم کور نکن_

 کرد باز چشدمشدو دو هر شددم که کشینزد.کردم کم و گاز ریز و دیخند آروم

 ستادیا صاف و
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 م؟یدار املت_

 و اش گونه تا شدم خم .دمیدوس بددینم و بانمکش صورت اگه بود یانصاف یب

 .رسوند ام گونه به هاشو ل زودتر خودش که دوسم ببد

 گشنمه کن درست ادیز پس نکنه درد گلت دست_

 . دیکش یا آسوده نفس.کردم دلش بود و گرفتم بازوشو بره نکهیا از قبل

 رون؟یب میبر نهار_

 گفت بود دلم بود تو که همونطور

 کنم دعوت مهتارو و سهراب و نرگس و سامان خوامیم نهار_

 ...بود دهیکش نقشه باز

 اریو
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 !یکن مایق یخوایم بگو پس_

 گفت و کرد جدا ازم و خودش خنده با

 ...قایدق_

 با و سدداغر...ریسدد دل هی...کردم نگاهش رفتیمم رونیب آشددپزخونه از یوقت

 .پرستمیم شیسادگ و ها طنتیش تمام

 از بعد.کردم آماده رو یخودمون ی نفره دو زیم هی شددد حاضددر که املت

 به هارو ظرف شستن اش نقشده از دوم ی مرحله یاجرا یبرا سداغر صدبحانه

 با یهماهنگ بدون سددامان.نشددسددت تلفن یپا خودش و کرد محول من

 سددهراب کردن یراضدد اما کرد قبول رو دعوت بود خواب هنوز که خانومش

 .من با افتاد

 ریسدا و بود گرفته دسدت به سدرم یباال سداغر که یریکفگ و کار ی بهونه به

 .کرد قبول و دعوتمون هم ابسهر الزم یها ترفند

 ، بود خانوم مهتا کرد یآمادگ اعالم امکیپ هی با و تلفن بدون که یمهمون تنها

 مجلل و خوب یمهمون هی کردن آماده یبرا و محترم همسدر طنتیشد به بنا

 شیپ ش دو خورشت.میشد غذا نوع کی کردن درست به مشدوول کدوم هر
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 غذا نوع سدده با تا آورد رونیب و بود گذاشددته زریفر یتو که هم رو

 دسددتپخت

 .بکشه رخ به خوبشو یلیخ

 حوصله با یقول به و آروم از و من که بود نیا سداغر کنار کردن یاشدپز ی خوب

 غذا کردن درست تو یبیعج سرعت سداغر.دیکشدیم رونیب کارها دادن انجام

 .اومد یم حساب به ازیامت نوع کی خودش که داشت ساالد و
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 ها مهمون اومدن از قبل سدداعت کی تا میبود شددده داریب که یوقت از بایتقر

 .میکن کمک بهم کارها یتو میکردیم یسع و میبود روپا

 "ساغر"

 ییرایپذ دونه دونه حوصدله که ییاونجا از.اومدن زود یلیخ نرگس و سدامان

 تا رنیبگ و خودشون یلوج یساعت هی یبرا گفتم بهشون نداشدتم مهمونارو از

 .کردمیم ییرایپذ مهمونا از کدفعهی یاونجور و برسن ها مهمون هیبق

 و عطا...گرفتمیم دوش هی حتما دیبدا...نرگس گردن افتداد هدا وهیم ددنیچ

 دیس لمیف یتماشدا مشدوول و دنیکشد کنار خودشدون زود یلیخ هم سدامان

 .شدند ییدنما

 یحسداب غذا یبو.کردم عوض و هام لباس عیسدر و گرفتم دوش کوتاه یلیخ

 عطا به مدام بده حرص منو خواسدتیم فقط که سدامان و بود دهیچیپ خونه تو

 دهیفا یب منم یها خوردن هیآ و قسددم.ینباشدد خسدته گفتیم و کردمیم نگاه

 منهم کنه قبول خواسدتینم که بود خانواده یتو یکسد تنها سدامان چون بود

 ...و یدار خونه و یزآشپ گرفتم ادی

 چاقو و بشقاب ها مهمون تعداد به کنارش و گذاشدتم زیم یرو رو وهیم ظرف

 خسددته با یاونجور که عطا گردن انداختم و پرتقال آب شددربت ، چنگال

 .نکنه باز ششوین سامان یها گفتن دینباش

 یب اماجراه از کل به من ، گفت برام بابا حاج و سدامان ریاخ یدعوا از نرگس

 حاج و سامان ی رابطه باز که دمیفهم نرگس یها حرف دنیشدن با و بودم خبر

 برد رونیب خونه از و من و شددد دایپ یکی خداروشددکر.اسددت ختهیر بهم بابا
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 یاتفاق چه قراره که کردمیم الیخ و فکر جور هزار دیبا نرگس مثل منم وگرنه

 یفرق چیه جمع یتو نبودش و بود نرگس قول به که سدهرابم.بشده یچ و فتهیب

 .کنهینم

 دایپ اش کله و سر نرگس و من بتیغ محض به که زادسدت حالل که اونقدرم

 یا خونه تو گفت شهیم یحت و ساده کامال پیت با.شد

 ؟ یبپوش نبود گهید زیچ_

 کرد نگاهم چپ چپ و داد لم سامان کنار مبل یرو

 وشمبپ شلوار کت که ومدمین یرسم یمهمون_

 گفت خنده با و دیکش یکم و سهراب شلوار پاچه سامان

 ؟یدیخر ما ی کوچه سر از_

 یدل ته از ی خنده با نرگس که کرد سددامان ی حواله و نگاه همون سددهراب

 گفت

 . دمیخر نایا از سامان یبرا منم.گهیم راست_

 ! ن توم هزار سه تاش سه_

 خواسددتیم که سددهراب جز به البته خنده ریز میزد یهمگ سددامان حرف با

 .ستین سامان و من یها دیتمج و فیتعر یبد به اصال شلوارش کنه ثابت

 ینگاه سدداعت به که گذاشددتیم ها مهمون یجلو رو وهیم بشددقاب عطا

 .بود کرده رید مهتا.انداختم
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 دابحس به خونه صداح ینوع به خودشدون که ها مهمون از کدوم هر یبرا

 و بداخالق شیعاد حالت سدهراب.کردم تعارف و ختمیر شدربت اومدند یم

 .بود نشسته ها رغضیم مثل که االنش به برسه چه بود بدعنق

 ؟یدیم من به و تلفن اون جان عطا_

 یخوشحال با.خورد در زنگ که رمیبگ عطا از تلفن تا بودم کرده دراز و دسدتم

 .بود مهتا...دادم جواب و شدم بلند
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 ؟یداشت هم یا گهید مهمون_

 گفتم و زدم یچشمک سامان به

 .میدار یاختصاص مهمون_

 به که بودم سهراب سر پشدت درسدت... کردیم نگاه در به کنجکاوانه سدامان

 .دمیخند مسخرش یدراز گردن اون و سامان حرکت

 شد رید دیببخش...سالم_

 جلو عطا اصددلهبالف.گفتم خوشددامد و کردم یددددوسدد روبدددد مهتا با

 و اومد

 .کرد یاحوالپرس

 ...کرده دعوت ویک نیبب_

 چشم سامان...مهتا به خندونش نگاه و بود سدهراب شدونه رو سدامان دسدت

 گفت و داد دست مهتا به ، بود دهید دور بابارو حاج

 !یاومد رو یکند ما از که نمیبیم .عمه دختر یچطور_

 اریو
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 یرو مهتا تا زد تعارف عطا.کرد یدوس روبدد نرگس با و دیخند مظلومانه مهتا

 خودش به هم شدن بلند زحمت.میبود سهراب یجلو گهید حاال.نهیبشد مبل

 .کرد سالم زور به کامال و یخال و خشک فقط نداد

 .نشست و داد جواب خودش مثل هم مهتا

 شدویجار سدرش تو داشدت دیشدا.کردیم نگاه مهتا به تعج با چارهیب نرگس

 . کردیم ندازبرا

 ازش یچ همده ی دربداره...کردیم برخورد مهتدا بدا گرم یلیخ سدددامدان

 راز و ذاشددتیم سددرش به سددر...حقوقش یحت ش،یزندگ ، کارش.دیپرسدد

 .دیپرسیم ازش و صورتش یشاداب

 صورت ، کنهیم استفاده معکوس افعال از داره سامان گفتیم بهم حسم البته

 .نبود ، بود سامان با که ییهاروز یشاداب به مهتا

 کامال یمانتو هی..بود دهیرسدد خودش به یحسدداب مهتا سددهراب برعکس
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 .نیسنگ و یمجلس

 دمیکشددیم زبونش ریز از دیبا.میرفت اتاق به باهم لباسددش کردن عوض یبرا

 .نه ای زده زنگ بهش سهراب روزید که رونیب

 خبرا؟ چه_

 فتگ که دادیم باال و بلوزش نیآست

 هستن؟ همه ینگفت چرا_

 .یاومد ینم گفتمیم_
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 مراعاته دونمیم.بپوشونه موهاشو ی همه تا کشدهیم جلو وسدواس با و شدالش

 سامان با که یوقت مخصدوصدا.نداره تیاهم براش یلیخ وگرنه کنهیم رو عطا

 .بوده محرم سهراب با و راحته

 .یکرد دعوت نوم که ارهیم جا حالتو سهراب حاال_

 دمیخند یالیخ یب با

 جز خونه نیا تو من...ییعطا مهمون کده یسددتین من مهمون.کرده غلط_

 !ندارم یحق چیه سرآشپز

 کنهیم نگاهم سهراب مثل درست نهیآ یتو از

 .شناسمیم رو تو من.خودت جون آره_

 انداختم نییپا و سرم و زدم تیمظلوم به و خودم

 ندارم یدرآمد منکه.دهیم دستور دهیم و یجخر که یاون خونه نیا تو_

 کشمیم عق و زنمیم غیج برسه بازوم به مشتش نکهیا از قبل

 بود؟ یخبر شید_

 گفت محو لبخند هی با دیرس که اتاق در کینزد

 !!سهراب از پاسخ یب تماس هی فقط_

 مهتا و کرد اشدداره خودش کنار به نرگس.میبرگشددت یخانوادگ جمع به مهتا با

 دم و زد سهراب یپا به یلگد بود لمیف به حواسش نکهیا با دت،سداماننشدس

 آشدپزخونه یتو عطا که بودن صدحبت گرم مهتا و نرگس ، زد یحرف گوشدش

 .رفت
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 گفت سهراب نکهیا تا دیکش طول یکم برگشتنش

 اریو
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 کرد کار بس از دراومد پدرش آشپزخونه تو برو پاشو_

 آشپزخونه یتو از عطا بگم یزیچ نکهیا از قبل ، دیخند بلند یصدا با سدامان

 گفت

 !کنمیم پوست براتون دارم دیخورینم وهیم شماها سهراب_

 گفت خنده با سامان ، افتادم راه آشپزخونه سدمت به و کردم یا قروچه دندون

 کن فرار پنجره از ، اومد زره مادرفوالد عطا_

 گفت عیسر یلیخ و شد زیخ مین چارهیب یعطا آشپزخونه یتو دمیرس تا

 کردم؟ یبد کار_

 هی.سدوختیم حالش به دلم دیترسدیم ازم و شددیم مظلوم نقدریا یوقت اصدال

 کم کم ، اخم با البته سددمتش، رفتم و کردم آشددپزخونه رونیب به ینگاه مین

 و دستم که کردیم صاف دددر کمددد و اومد یم در یزیخ مین حالت از داشت

 اش خنده یصدا دم،یدوس بد محکم و اش گونه و ردمک دلقه حدد گردنش دور

 .افتادم خنده به منهم شد بلند که

 کنمیم خواهش سهراب یجلو یول نداره یاشکال اصدال کارت.زمیعز نیبب_

 عشقم؟ باشه. کن ادهیپ و یساالر مرد رسم

 گفت و کرد نییپا و باال ینمک با حالت با و سرش

 اریب بردار رو ها وهیم !!زن_

 در صد حرفش از دلش ته دونمیم و دهیم دستور ینجوریا یوقت کنمیم عشدق

 .مونهیپش صد
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 با داشت که دمید و سهراب.افتادم راه سرش پشت و برداشتم رو وهیم بشدقاب

 نداشت و غرور نیا اگه !داداشدم چارهیب.کردیم نگاه هاش خنده و مهتا به اخم

 یول بود شددده ریخ به ختم یچ همه و بود کرده یدتآشد مهتا با دوباره حاال تا

 ...یچ حاال
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 بردار وهیم جان مهتا_

 خورد، و برداشدت یویک برگ هی بود زدن حرف حال در نرگس با که نطوریهم

 و شددیم ریکه پر صدورتش گهید قهیدق چند تا حتما ، خنده ریز زدم یواشدکی

 .کردمیم دایپ دنیخند یبرا یدیجد سوژه

 حواسدش کردیم صدحبت نرگس با باز چون و کردم تعارف وهیم بهش دوباره

 قیدق صددورتش به و دمیخندیم خودم یبرا.نداشددت اش وهیم انتخاب نوع به

 رو وهیم بشددقاب نکهیا قبل اما کردم تعارف سددوم بار یبرا که کردمیم نگاه

 یاقب یها یویک تمام و کرد دراز درازشو دست اون سدهراب رمیبگ سدمتش

 !چپوند دهنش یتو و برداشت بشقاب یتو از رو مونده

 شددده ولو بایتقر مبل یرو.دمیخند بندش پشددت و زدم غیج بلند یصدددا با

 زد سرم به یسبک ضربه سامان کردن،یم نگاهم تعج با همه و بودم

 شده وونهید خواهرم_

 کردیم نگاهم لبخند با که عطا به کرد رو

 هان؟ باهاش؟ یکرد کاری،چ بودا سالم اباب حاج خونه نیا نیبب_

 گفت سهراب که بزنه یحرف خواست خنده با و زد گاز یس یا کهیت عطا

 نشو پرو میکرد بدبخت و مردم پسر حاال بود چت و چر اول از نیا_

 اریو
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 همون کنم، فیتوص زد سهراب به سامان که یلگد از حسدمو تونمینم که آخ

 عطا یول بود شده باز ششین سدهراب تعرف از هک بزنه عطا به خواسدت لگدم

 .خورد مبل به سامان لگد و داد یخال یجا عیسر

 کل تو ، شده بشینص یشداد و یا زنده دل نیا به خواهر بخواد دلش یلیخ_

 .کنهینم دایپ من خواهر مثل دختر بگرده و لشونیفام

 حرف از من مثل و کنهیم صددحبت یجد داره کامال سددامان که دمیفهمیم

 .شده ناراحت سهراب

 کرد دییتا و سامان حرف سر دادن تکون با و کرد نگاهم عطا

 !!مینداشت ساغر هیشب اصال لیفام تو... سامان با حق_
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 بهم ینگاه مین بود داشته نگه لبش به دهیچسدب رو تخمه که یحال در سدامان

 گفت و انداخت

 !ها گشته یلیخ لیفام تو نکهیا مثل_

 گفت و کرد عوض و خودش ضعمو عیسر عطا

 .بوده جان ساغر یخواستگار اونم یخواستگار رفتم بار هی من ، نه_

 گفت خنده با سامان به رو و داد خاتمه بحث به نرگس

 .نکن تیاذ رو عطا آقا_

 نگاه بهش یهرازگاه اخم با هم مهتا و کردمیم نگاه سددهراب به چپ چپ

 .میرفت آشپزخونه به نهار کردن آماده یبرا نکهیا تا ، کردیم

 خودش خاروندن به کرد شروع مهتا که گذشتینم دنمونیچ سدفره از یلیخ

 یعصبان دستم از نزدم یحرف و شددم اشدتباهش متوجه که گفتم بهش یوقت ،

176  

 حواسش سهراب که شدد ثابت بهم عوضدش خ یول ، داشدت حقم ، شدد

 .مهتاست ع جم کامال

 و فیتعر ، پرداختم ها مهمون حرف دادن گوش به نهدار دنخور از بعدد

 .بود راست که الحق و نداشت یتموم شدیم دستپختم از که یدیتمج

 میباش راحت نکهیا یبرا ، شدسدتند ها خانوم و کردن جمع ونیآقا هارو ظرف

 سداالد سدس و نوشدابه خوردن از بعد مهتا تیوضدع.میرفت اتاق به ییتا سده

 چون بود جهینت یب هام قرص خوردن ، بود شددده ختهیر بهم کامال یماکارون

 .کردینم دایپ بهبود تیوضع شدینم قیتزر کورتون تا

 !درمونگاه میریم مهتا و من عطا_

 دیچرخ سمتمون به سرهاشون سه هر

 افتاده؟ یاتفاق ؟یچ یبرا _

 انداختم ام شونه یرو و فمیک بند

 !! رهیبم شه خفه بزنه گلوشم تو ترسمیم ، زده ریکه_

 خنده ریز بزنه سامان شد باعث هم کنار کلمه تا چند نیا کردن فیرد

 من یخوایم .یندار دشددمن به یازین یدار و سدداغر تا ، جان عمه دختر_
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 ام؟یب باهاتون

 گفت اومده شیپ تیوضع از یناراحت با و خاروند و صورتش مهتا

 . ستین الزم نه_

 !باشه نهمراهتو مرد هی بهتره یول_

 گرفتم بٌل و دمیشن سهراب از کالم کی

 اریو
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 ایب ما با بده تکون و خودت پاشو پس_

 ی شددونه رو دسددت عطا که کردیم نگاه مهتا و من به هاش چشددم یباال از

 گفت و گذاشت سهراب

 برسم مهمونام به من برو شما ، داداش گهیم راست_

 فاصدله.افتاد راه ما دنبال زور به بایرتق و انداخت عطا به ییگذرا نگاه سدهراب

 راه سددهراب از جلوتر مهتا و من ، بود ادهیپ ربع کی خونه تا درمانگاه ی

 که دیفهم شدیم اتفاق نیا از ، بود شده سرخ صورتش تمام خدا بنده.میرفتیم

 نقدریا که یآدم وگرنه دهیم دسددت از عقلشددو سددهراب دنید با هم مهتا

 ! کنه جمع شتریب و حواسش دیاب داره تیحساس

 یبهداشدت سیسدرو از اسدتفاده یبرا که میبود نشدسدته منتظر درمونگاه یتو

 با و زدن صدا و اسدمش بودم مطمئن که دادم طول نقدریا. شددم جدا ازشدون

 .رفته مط داخل سهراب

 رونیب یوقت که بودم نشددسددته انتظار سددالن یتو دوشددون هر منتظر

 اومدن

 .رفت یا گهید سمت به که دمید و هرابس

 شد؟ یچ_

 دینال و نشست کنارم

 شاالیا یش خفه ، ساغر شمیم خفه دارم_

 .دمیخند رشیخ یدعا بابت

 ره؟یبگ دارو رفت سهراب_
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 داد و جوابم سر با
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 سه از برق ینیبیم وهیم گهیم من به دکتر یجلو ، اسدت وانهید داداشدت نیا_

 پرهیم فازت

 گرفتم و داداشم طرف

 ؟یداشتیبرم یویک یدیند بود کور چشمت ، واال داره حق_

 سمتمون عجله با سدهراب.زد یحرف ل ریز و کرد نگاه بهم چشدم گوشده از

 اومد

 گرفتم پاشو_

 ،دنبال بود دردناک هم تصدورش ، انداختم ینگاه سدهیک یتو یها آمپول به

 هم سددهراب و داشددت مرد دکتر فقط قیتزر بخش.افتادم راه تاشددون دو

 مثل

 کرد لهیپ بهمون شهیهم

 گهید یجا هی میریم_

 گرفت سهراب از داروهارو سهیک تیعصبان با مهتا

 زنمیم نجایهم من_

 دیکش و گرفت رو مهتا فیک حرص با سهراب

 خودیب_

 نبوده خوردهیم مهتا که ییها آمپول نگران بودن گرفته طالق که یمدت نیا تو

 گفتم وسط اون چرا دونمینم یمنته ، نبود کردن فکر قت؟؟و

 !بلده ، زنهیم عطا خونه میبر_

 شدن رهیخ بهم شده گرد یها چشم با دو هر

 یفهمینم اصال وارده نقدمیا ، زنهیم ساغر جون به_

 اریو
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 زدم یکوتاه غیج و خورد پهلو تو مهتا ی سقلمبه

 . زنمیم نجایهم_
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 دمیدیم دور از.افتاد راه سدرش پشدت هم دهرابس و رشیپذ داخل رفت مهتا

 ، چل و خل گهیم من به وانهید مردک نخورد، جُم مهتا دددت تخددد کنار از که

 ول و دختر نیا خدا امون به سال نهمهیا اوسکول بگه خودش به سدتین یکی

 ؟یشیم ام یرتیغ شبه هی حاال یکرد

 تر داغون ی چهره هرابس و داشت یتر آروم ی چهره مهتا اومدن که رونیب

 داشت؟ درد_

 نبود بدک_

 حرکت ما سر پشت که سدهراب دسدت همچنان مهتا فیک و میافتاد راه باهم

 .موند ، کردیم

 !رفته اش عمه به سهراب همتون نیب واقعا_

 دمیخند یواشکی

 ؟یگیم و امرزتیخداب مامان_

 نیگرفتیم زن واسش حداقل ، نشده بهتر که شده بدتر سهراب_

 بود بسته رو از و ریشمش تامه

 نخواست خودش میخواستیم واال_

 مهتا و من ، گرفت قرار مهتا کنار درسددت و کرد تر تند و هاش قدم سددهراب

 شتریب و سهراب شیآت گهید میکرد یسع مونیواشدکی یها خنده وجود با هم

 .مینکن ور شعله نیا از
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 باشگاه یتو و خودم ها صدبح ، رفتمیم ص*ق*ر کالس که شددیم یماه کی

 ادی که یصدد*ق*ر و نهیبشدد کردمیم مجبور رو عطا ها شدد و کردمیم خفه

 ازهیخم من دنیصدد*ق*ر وسددط شدددیم حالش به یوا و کنه تماشددا و گرفتم

 .بکشه

 یهرک ص*ق*ر ، یایم حساب به نوابغ جزو تو گفتیم بهم صم*ق*ر معلم

 از بعد که کرد قمیتشددو یبد انجام کارو همون زود یلیخ یتونیم ینیبیم و

 .کنم نام ثبت رو زومبا ص*ق*ر ها کالس از دوره نیا انیپا

 با خداروشکر یول. میدیخند عطا با چقدر خودش و ص*ق*ر نیا اسدم سدر
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 فیح طرفم هی از کرد،ینم یمخالفت عطا نبود هم کم ها کالس نهیهز نکهیا

 یهرچ یول کردمیم شدکوفا و هنرهام و کردمیم نیتمر ص*ق*ر نهمهیا ، بود

 کور ذوقم تمام درآخر و مینداشت دنیص*ق*ر مجوز میشدیم دعوت یعروسد

 .شدیم

 به بود، شددده کمتر یلیخ مولود مامان ی خونه به آمدم و رفت مدت نیا تو

 باشده کرده فراموشدم کال نکهیا نه ، گرفتینم ازم یسدراغ مولودم مامان واقع

 یحت کردیم صددحبت باهام قبل از تر کوتاه یلیخ و زدیم زنگ بهم کمتر یول

 عطا سدر یهرچ منهم و بود ومدهین هم عطا و من ی خونه که شددیم یدوماه

 ییجا هی ای گرفتیم منو طرف ییجا هی ای ، اوردینم خودش یرو به زدمیم غر

 و محترمش مادر طرف

 ییجا هی و یروز هی حتما ، دتمدونسیم و خودم اخالق من که ییاونجا از یول

 حامله عمر آخر تا من که سددتین قرار باالخره ، کردمیم نکارشددونویا جبران

 اریو
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 دت تخدد رو ندازمیم و خودم ساعت چهار و ستیب بشم حامله که منم ، نشم

 نوه و پسدرجانش به قهیدق به دم نتونه مولود مامان تا ، نایا مامانم ی خونه اونم

 و خودم دارم تو از و ناراحتم منکه مثل دیکشدیم عذاب حتما ، بزنه درس اش

 .خورمیم

 !داره دوسمون چقدر مامانت یکرد دقت عطا گمیم_

 ! کرد کج و لبش که دمی

 باز نکن شروع ساغر_

 حرص با اونم ، کنمیم زیر زیر هارو کاهو

 ؟ یزد سر بهشون یرفت امروز نکنه ، زمیعز چرا_

 رفت خواب اتاق سمت به و شد بلند مبل یرو از

 زنمایم حرف دارم ؟یریم کجا_

 کرد نگاهم و ستادیا

 یزنیم حرف بلند چرا زمیعز شنومیم_
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 دمیتوپ بهش تیعصبان با و انداختم ظرف یتو رو چاقو

 !شو خفه کنهیم تمیاذ صدات بگو دفعه هی_

 زد لبخند یالک و داد فشار هم یرو محکم هاشو پلک

 حرف یمنطق دربارش فردا ایب کوتاه ، سدداغر ام تهخسدد یلیخ امروز من_

 میزنیم

 داشتم حق منم ، بود دراومده کفرم گهید ، شد اتاق داخل و کرد بهم و پشتش

 اش خانواده به و رهیم یواشکی عطا نیا بودم مطمئن ، بشم ریدلگ دستشون از

181  

 ادی احترام و ادب اونا ام ذره هی کاش یول ندارم یحرف من بره. زنهیم سددر

 .گرفتنیم

 مسالمت رو مسدئله داشدت یسدع ، نزدم حرف باهاش کالمم کی شدام سدر

 خنده با و دیپرسد امشد برنامه ی درباره ، نداشدت امکان یول کنه حل زیآم

 هیچ ام برنامه بعدش و کشددهیم طول چقدر و هیچ امشدد ص*ق*ر گفت

 یول شهیم بسته دهنم من که دددتخواب ددتخد رو بکشه ویچ همه خواستیم...

 .نبودم بردار دست

 ول دستم از بشقابم هی ، شستم شدهیهم تراز یطوالن و حوصدله با رو ها ظرف

 بهش که کنه جمع هارو خرده شهیش ادیب خواست که عطا ، شدکسدت و شدد

 !نذاره آشپزخونه یتو پاشو دادم ماتومیاولت

 ... دمیخواب ازعطا رزودت یبحث و حرف چیه بدون هم ش

 خراب خونه در زنگ ، رفتم مولود مامان ی خونه به یکشد سدرک یبرا صدبح

 گرفتم سمتش به و ینیریش جعبه.کرد باز برام درو عارف خود و بود

 یکرد ما از یادی عج چه داداش، زن به_

 انداختم رو کهیت نیاول و گرفتم دستم یتو و چادرم ی لبه

 ن؟یمراقبش همش مولود مامان و شما هک حاملس قلو شیش لدای_

 شدم وارد و رفت کنار در یجلو از خنده با

 میبچرخ دورش پروانه مثل دمیبا ، ارهیب عهدیول برام قراره اتفاقا نه_

 گفتم و دمیخند حرص با
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 اریو

181 

 دور نیا تو نیرینگ جهیسددرگ وقت هی مولود مامان و تو نیباشدد مراقد_

 .دنیچرخ

 درآوردم و هام کفش. بود شدده متوجه و منظورم خوب ، دیدخن مکث کمی با

 .مییگو آمد خوش ادیب مولود مامان تا شد خشک در به چشمم و

 هستن؟_

 کرد دییتا سر با عارف

 بودن اتاق تو آره_

 ی طبقه خواب اتاق یتو از صداشون ، چرخوندم چشم شددم که خونه داخل

 باز کامل و بود باز مهین تا که یدر و رفتم در سددمت آروم ، اومد یم نییپا

 .کردم

 !سالم_

 همون از دنمید با کنه تنش لباس تا کردیم لدای کمک داشدت که مولود مامان

 گفت و زد ها لبخند

 .و زنگ یصدا نشدم متوجه اصال مادر؟ یاومد یک ، دلم زیعز سالم_

 گفت و کرد تنش یسخت به و لباسش نیآست هم لدای

 بود شده تنگ برات دلم ، تو ییدایپ مک چقدر ، یدختر سالم_

 .دیکش دوش آغد به منو مولود مامان که کردمیم نگاه لبخند با هردو به

 لدای کنار و گذاشددتم کمد یتو و چادرم شددد تموم که یاحوالپرسدد و سددالم

 که نطوریا و ظاهر به یول بود شدده یماهگ چهار وارد تازه نکهیا با نشدسدتم،

 .بود سختش یلیخ دادیم نشون

181  

 داده مطلق استراحت بهم دکتر_

 ساعته چهار و ستیب عارف و مولود مامان که یسدیسدرو نیا با هم گفتینم

 .بود مشخص دادنیم بهش

 انگشت گندم شدانس از اولم همون ، بودم شیآت کوره هی خونه برگشدتم یوقت
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 وهیم. کردم زده فلک زیم باره ودمب بلد که یراهیب و بد هر و زیم به خورد پام

 اضددافه آب به نمک خرده هی ، ختمیر نکیسدد یتو و بودم دهیخر که ییها

 مولود مامان خونه اونقدر ، داشتم یقو مشدام ، نشدسدتم نتیکاب یرو و کردم

 یلیخ یول حموم برم گرفتم میتصدم.گرفتم بو که کردم عرق و خوردم حرص

 !نداشت تاقیل عطا. شدم مونیپش زود

 ، گرفته آروم گرمیج کنمیم حس تازه خورمیم که و سددرد آب وانیل نیچهارم

 ایدن اون ، گرفتم گریج به زبون و ختمیر خودم تو اونا یجلو بس از مردم

 .آوردم شانس رهیننگ گریج نیا سر و گلوم خیب خدا

 فهیطا و ریط و مولود مامان دنید با اما کنم درسدت شدام خواسدتمیم نکهیا با

 خوابم و کشمیم دراز دددت تخددد یرو اومدنش تا.ذارمینم واسش کوفتم عطا

 .برهیم

 دددت تخددد یرو از دمیشدن و حموم دوش یصددا و حموم یتو رفت یوقت تا

 درد از سرم. اومدم نییپا دددت تخددد رو از گذشت که قهیدق چند.نشدم داریب

 اما بشدم تر آروم و بخورم ژلوفن تا آشدپزخونه تو رفتم ، شددیم منفجر داشدت

 نه کردم؟؟یم اسددتفاده یمصددنوع ییدارو از یعیطب ییدارو یجا به دیبا چرا

 یتالف خودش سددر دیبا !نبود؟ عطا خاطر به ها جوش و حرص نیا نکهیا

 اریو

185 

 تونمیم که یوقت آرامبخش یداروها مخزن بکنم و زمیعز کمیش چرا ، کردمیم

 کنم؟ یخال عطا سر دادهامو و غیج

 به یسر بود دهیچیپ دددرش کمددد دور که یا حوله با اومد رونیب که حموم از

 زد آشپزخونه

 خانوم؟ یچطور..گرام الیع به_

 . دادم نشون مشوول شده شسته یها بشقاب کردن مرت به و خودم

 سالم_

 ادیم در صدام بذاره آشپزخونه یتو پاشو نکهیا از قبل

 مایندار شام_
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 آرنج با ام شونه یرو گذاشت و اش چونه تا ، کرد ددلم بودد پشت از و دیخند

 زدم آروم ی ضربه اش دنه دیس به

 ندارم حوصله کن ولم_

 حقش گهید یول بودم یحرصد اش خانواده و خودش دسدت از درسدته حاال

 !کنه دل بود عرق یبو نیا با منو نبود نیا

 م؟کن درست یدار دوست یچ... من با شام زمیعز_

 دیرسینم که قدم ، رفتم خچالی یباال نتیکاب سدمت به و گرفتم فاصدله ازش

 ،یکنار نتیکاب یرو کشوندم رو لویک هفت و شدصدت زحمت و زور هزار با

 . دینرس نتیکاب رهیدستگ به کردم دراز و دستم یهرچ یول

 زهیر خاله کنم کمکت بذار_

186  

 باز و نتیکاب در شدددن بلند پنجه یرو کم هی و کردن دراز دسددت هی با عطا

 .کرد

 ندارم یدار ضیمر حوصله یخوریم سرما بپوش لباس برو_

 نییپا امیب نتیکاب یازرو تا کرد کمکم

 !!مامانم خونه رمیم خ_

 ...مرد یدیکش تیکبر خوب که آخ

 پهن و شستم و تاشون سده رفتم امروز ، باش الیخ نیهم به !!مامانت خونه_

 عطا یبردار بند یرو از یبر و اشدون شدده خشدک یتونیم فردا بند رو دمکر

 !!خان

 کرد کنترل خودشو یول زدیم یسرخ به و شدد رنگ به رنگ صدورتش نکهیا با

، 

 !؟یبود رفته یک_

 که الحق.دادم فشددار هم یرو و هام دندون حرص ،با شددد عوض لحنش

 و تند زبون کهیکوچ عروس فهمنب باشددند اونا تا. گرفتم و عارف حال خوب

 داره یزیت

 ؟یرفت یک_
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 قدم درست سرم پشت هم عطا اما ، رفتم خواب اتاق سدمت به آشدپزخونه از

 شد مانع ببندم خواستم درو تا چون داشتیبرم

 شدن خوشحال من دنید از هم چقدر مثال ، ظهر امروز_

 اریو

187 

 یتو یکی یکی و هرکدوم و برداشتم دددت تخددد یرو از رو شده تا یها لباس

 گذاشتم کشوها

 !بودن؟ خوب_

 مولودت مامان یدیدیم و یبود ، ماشدداال آره نندیبب منو نکدهیا قبدل تدا_

 هی و ماه دو اونوقت ، کردیم ییرایپذ گندش پسددره و عروسددش از یچجور

 ...اشون خونه کنند دعوت مارو نکردن وقت اس هفته

 پرت سمتش در دیز دداس لبدد هی با و دمیکش رونیب کشو از شلوارشو و شرتیت

 کردم

 کنم؟ تنت امیب ای یپوشیم_

 با ، بود رفته فکر تو یحسداب ، برداشدت نیزم یرو از هارو لباس و شدد خم

 کردم جدا تنش از رو حوله همزمان و شددم رد کنارش از غره چشدم و حرص

، 

 .. یکردیم ناراحتش دینبا بارداره لدای_

 گوشدده هی ام هیسددا و رژ عجله با ، بود نامرت یلیخ شددمیآرا لوازم زیم یرو

 رفتم ام یاسپر و عطر سرا و گذاشتم

 لدای دل از چطور بلده خوب ، سددتین تو مثل که عارف ، راحت التیخ_

 شدوهر. داشدتم و اون شدانس منم کاش ، بچرخه دورش پروانه مثل و ارهیدرب

 !!تکلف که مادرشوهرم فرمانبر که

 ...ساغررر_

188  

 صددورت به نهیآ یتو از وحشدت با ، کرد خیسدد تنم به مو عطا ادیفر یصددا

 .شدم رهیخ شیارغوان
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 l یزد داد من سر !عطا؟_

 سرشو.نشست دددت تخددد یرو من به پشت و نیزم یرو کرد پرت شرتشویت

 اتاق از و بردارم قدم از قدم تونسدتمینم ترسدم از ، بود گرفته هاش دسدت نیب

 عطا ادیفر یصدا ، بودن شده مشدت هام دسدت و دنیلرزیم پاهام.برم رونیب

 بزنه داد بتونه هم عطا شددینم باورم ، شددیم اکو سددرم یتو گفتنش سداغر و

 !! من سر ،اونم

 ساغر رونیب برو_

 بکشم نفس تونستم تازه.بستم سرم پشدت درو و رونیب دمیپر اتاق از یچ مثل

 .نشستم و رفتم وا نیزم یرو در پشت همونجا یول...

 خوب منکه ، کنه سکته دمیترسیم ، اتاق در به بودم دددسدبونده چددد و گوشدم

 به جونش و داره دوست و مولود مامان عارف از شدتریب چقدر عطا دونسدتمیم

 رفدت در دهنم از و نبود حواسددم زدن حرف موقع چرا ، بندده اون جون

 راسدت و دال یاونجور تونهیم کلفت هی فقط خ ، نگفتم اشدتباه نمیهمچ...

 باز ، بشه

 و شدورمیم گفت عارف یه که نهار یظرفا بودم دلخور دسدتشدون از نکهیا با

 اتو عارفم یها لباس زدم جارو و اشددون خونه. بشددورم رفتمینم ،و نشدسددت

 دستشم اس خسته چشماش دمید ، زدم مولودم مامان دست کرم تازه... کردم

 من سر رفت در دهنم از من مه یحرف هی واسه تو عطا آقا بعد ، کردم دوس بدد

 اریو

181 

 منو که تو...نکنده درد دسددتدت ؟!رونیب یکنیم پرتم اتداق از و یزنیم داد

 باور یتونست یچجور ، کنمیم پورت و هارت یالک و تلخه زبونم یشدناسدیم

 مامان اندازه و مولود مامان من ، بند رو بندازم و بشدورم و مامانت من که یکن

 خودم جز دونمیم چون بره پاش تو خار خوادینم دلم ، دارم دوسدت مونسدم

 کنم؟؟ یبدرفتار باهاش امیب اونوقت ، شهیم وونهید شوهرمم

 مبارکت داداش... نبودم من یزدیم داد سددرش دیبا که یاون ، خان عطا رینخ

 براش بره تا کرد بلند مولود مامان بار چند دنشید فوتبال اطرخ به که بود
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 مامان تا دیخر بره لدای واسدده خواسددتینم تازه ، ارهیب کوفت و درد و ییچا

 گفتن یهرچ پولشدم کردم هارو دیخر رفتم دمییدو کنه سدر چادر رفت مولود

 و همشون تا بودم رفته پر توپ با منکه ؟یزنیم داد من سدر تو اونوقت.نگرفتم

 خسددته و نداره رخ به رنگ مولود مامان دمید یوقت یول بند رو بندازم بشددورم

 ...شد کوتاه زبونم اس

 نفس هی تازه افتاد و خورد سر اشکم قطره نیاول نکهیهم ، شدمیم خفه داشدتم

 .شد شتریب ام هیگر شدت و دمیکش قیعم

 کردم هیگر تونسدتم تا و کردم باز و دوش ، بردم پناه حموم به اتاق در یجلو از

 طول.گرفتم پس تاشددو هزار هر و گفتم راهیب و بد عطا به بار هزار دلم یتو و

 رونیب دلم تو بود مونده که یاشدک قطره نیآخر تا یعنی ، امیب رونیب تا دیکشد

 در.ومدین

 بردم اتاق داخل و سدرم ترس با و یواشدکی ، نبود عطا از یخبر و بود باز اتاق

 کرد شارژم باشده رفته خونه از نکهیا ترس ، دمیند و بود زیآو یرو که کتش...

111  

 یتو ، نبود ازش یخبر زدم صدددداش بدار چندد.کردن دهیگر دوبداره یبرا

 زنگ که شددمیگوشدد به. کردم نگاه ام ییدسددتشددو و بالکن و آشددپزخونه

 زدم

 ...دادینم جواب

 یکار ، فرستادم لعنت خودم نباریا و نشدسدتم زانو چهار خونه ییرایپذ وسدط

 ... بره خونه از کنه قهر کوفته و خسته شوهرم که کردم

 کله اون به باد هی االن یهست ییسرما که تو ؟یرفت کجا ؟یرفت یچ واسده آخه

 و یشددیم الل کاش که سداغر آخ... یشدد نینشدد خونه هفته هی بخوره ات

 زنش و عارف به قهیدق به دم مولود مامان حداال...یکردینم دهن بده دهن

 به یپسرا ور و دور مونسدت مامان مگه.. داره اشدکال چه خ بده سیسدرو

 آخر نفر تو خودتم ی خونه تو شدهیهم مگه گرده؟ینم عهدشیول خودش قول

 ؟؟یکرد نکارویا چرا ؟؟ینبود

 سداعت کی ، دارم نگه باز و هام پلک تونسدتمینم گهید که کردم هیگر اونقدر



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  387                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 به چشدمم هی و بود سداعت به چشدمم هی من و گذشدتیم عطا رفتن از مین و

 ...در

 سددمت دمییدو یکردم غلط چه و یذوق چه با.زدن رو خونه فونیآ نکهیا تا

 !بود عطا...فونیآ

 عیسدر ، بود شدده قرمز ز قرم چشدمم دور و مینیب نوک انداختم نهیآ تو نگاه هی

 مولود مامان کردم باز درو تا اما ، در سددمت دمییدو و زدم آب صددورتم هب

 . بود در پشت

 ؟ییشما ، یوا یا_

 اریو
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 زار و یساعت چند بود مشدخص کامال که صدورتم دنید با مولود مامان لبخند

 .رفت وا هم از زده

 ؟یکرد هیگر مادر... سرم بر خاک_

 زدم تعارف و دمیکش صورتم به یدست عیسر ، نبود همراهش عطا

 جون؟ مامان کو عطا...دییبفرما_

 ، انداخت اش شونه یرو چادرشو ، داشتیبرنم ازم چشم یناراحت با

 .اومده اونم یبذار برنج تو تا ، رهیبگ رونیب از و شام خوادیم گفت_

 خجالت ونمیگر یچشدما از شدتریب بود تنم که یا مسدخره و باز تاپ اون با

 .کرد ام زده

 نرفته آبروم تا کنم عوض و لباسم برم من_

 دست ، انداختم نییپا و سدرم.گرفت دسدتمو بشدم رد کنارش از نکهیا از قبل

 هام چشم زود یلیخ ، کرد بلند آروم و سرم و گرفت صدورتم طرف دو هاشدو

 شد اشک پر

 !شده؟ دعوات عطا با !؟یکرد هیگر چرا_

 دمید تا یول نگم تا گرفتم گاز دددبمود لدددد یه ، کردیم ام خفه داشدت بوض

 .انداختم دلش بود یتو و خودم افتاد هیگر به مولودم مامان

 دمید یوقت اصددال ، رفت در دهنم از هوی خدا به ، مولود مامان کردم غلط_
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 کنمیم تویکلفت من خدا به ، شددم ناراحت یکنیم کار یدار خونه تو یه شدما

 .مولود مامان کردم غلط...لفتک گفتم بهت رفت در دهنم از ،

111  

 یدوسدت و کردمینم ول و مولود مامان. افتادم که کردن غلط به هام هیگر ونیم

 ، بودم درآورده اونم اشک.بودم دسبونده چد بهش و خودم

 رو و رنگ یب خوشددگلت یچشددما ، کیکوچ خانوم نکن هیگر ینجوریا_

 نکن هیگر یطورنیا مولود ن جو ، مادر شهیم

 صدقه قربون و دیدددوس بددد و موهام یرو بار چند ، دیکش سرم یرو دستشو

 ام

 رفت

 .مادرش دنبال اومد ام بچه که یبود گفته عطا به تو پس_

 اشک تا دیکش صورتم به دستشو و آورد آب وانیل هی برام ، نشدسدتم مبل یرو

 .کنه پاک و هام

 ینجوریا که گفته یچ بهت ام بچه ، بشم فدات بخور ، بگردم دورت بخور_

 که کرده خودیب ، زمینر فلفل دهنش تو اگه سدتمین مولود ؟؟یلرزیم خودت به

 ، گفته تو عروسم به

 !رونیب اتاق از شو گم برو گفت بعدم...فقط زد داد سرم_

 زد صورتش به یلیس که کردمیم نگاهش شده دهیورچ یدها لبد با

 واال خوبه.شده ادب یب بچه نیا چقدر شدو؟ گم گفت تو به. سدرم بر خاک_

 نیا با یکرد چه ، مولود یا.نشددده دهن بد و نااهل پسددرم بود خوش دلم

 !!تتیترب

 شدددم مجبور زود یلیخ که کرد نگاهم یناراحت با و کرد بوض یجور هی

 بدم حرص و مولود مامان یینما مظلوم خاطر به نداشت ارزش.بگم راستشو

 !رونیب برو ساغر گفت فقط. گفتم درو_

 اریو
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 و خودش یجلو یول ، گرفته اش خنده مولود مامان کردم حس لحظه هی
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 یجلو بود انگشددتاش یال رنگ سددبز حیتسددب که دسددتشددو و گرفت

 دهنش

 .گرفت

 راست گهید نویا خدا به. بره باالتر یحد هی از صداش عطا کردمینم فکرشم_

 دیلرز بدنم گرم هفتصد و هزار شیش ره زد داد سرم یطور هی. گمیم

 ازم اون پسرش یجا به ، کرد دددوسه بددد غرق و صورتم و افتاد خنده به نباریا

 خواست معذرت

 و یکار همه.یبشددناسدد هارو مرد نیا مونده هنوز. جان عروس برات رمیبم_

 جهاد هاشددون یلیخ یول ، گذاشددته خدا ذاتشددون تو اصددال ، بلدن خوب

 و شندیم طونیش ی بنده هاشدونم یلیخ رنیگیم و خودشدون یجلو و کنندیم

 میتسل

 همونجا یکردیم ولم و سوختیم هام چشم ، گذاشتم اش دنه دیس یرو سرم

 دمیخوابیم ها ساعت دلش بود تو

 من وگرنه ارهیدرب دلت از عطا دیبا امشدبم ، دخترم خوامیم معذرت ازت من_

 .ستمین مادرش گهید

 زد سرم به یبکر فکر هی بودم دلش بود تو که نطوریهم

 ! دارم دنشیبخش واسه شر من. جون مامان گمیم_

 رهیگیم و هام پلک بودن تر و کشهیم دست هام چشم یپا

 مردتو وقت هی !ادیبرب پسش از ام بچه بتونه باشه یچ هی مادر؟ هیچ شدرطت_

 بگردم شکلت دور ینکن خار ات خواسته با
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 دمیدوس بد اشو گونه و دمیخند انهیموز

 نیب ، ادیبرم شیپ از خوب ام یلیخ بخواد اگه که ییکارها مورد از اتفاقا_

 !است نمونه خودش یها نسل هم

 گفت و افتاد خنده به اوردیدرنم هام حرف از سر که مولود مامان

 ات خواسته به که نهیا دنیبخش واسده تو شدر گمیم بهش من ، مادر باشده_

 خوبه؟.کنه گوش
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 دددلش بوددد محکم و دددوسم بدددیم صورتشو دوباره تمام تیرضا احساس با

 کنمیم

 خوجلم منو عجق_

 کشهیم و لپم و شهیم خنده غرق زدنم حرف مدل نیا با

 گذاشتم برنج منم یکن شیآرا کمی و یبزن آب هی صورتتو یبر تو تا_

 دوئمیم و کنمیم آماده رو کته برنج گرفتنم دوش از قبل و دمینم گوش حرفشو

 رهیبگ ام نقشه نباریا کنه خدا..اتاق یتو

 و دادم جوابشدو ل ریز ، کرد سددالم بهم عطا اومدم رونیب که رونیب اتاق از

 !آشپزخونه ، خودم آخر و اول ی خونه تو دمیچپ

 هارو کباب تا برداشددتم ظرف هی نتیکاب یتو از ، بود دهینکشدد دم هنوز برنج

 ، دمیشددنینم واضددح عطارو و مولود مامان زدن حرف یصدددا ، نمیبچ توش

 !گهیم یچ درازش پسر به نبود مهم برام هم یلیخ

 رفته رونیب خونه از لباس همون با وانهید پسددره ، انداختم ییرایپذ به نگاه هی

 ، کنمیم ته از موهاتو دونه دونه ، یبخور سرما اگه حالت به یوا ، بود

 اریو
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 !؟ جان ساغر_

 دمیم و مولود مامان جواب آشپزخونه یتو از

 ؟ جونم_

 ؟!دلم زیعز کمک امیب_

 امیم االن ندارم یکار ، نه_

 ی زاده آقا ، ذارمیم وانیل تا سدده ینیسدد یتو و کنمیم خاموش و ییچا ریز

 دشیند و کنمیم یتیاهم یب بهش ، ارنیم فیتشددر آشددپزخونه به که محترم

 رمیگیم

 کنم؟ کمک_

 دمیم جواب آروم یلیخ

 خوادینم_
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 ، برداشت و ییچا یقور و ستادیا سرم پشت

 .زمیریم ییچا من ، گهید یا خسته ، یکرد کار یلیخ گفت مولود مامان_

 که یاحترام یب بابت مبادا تا مادرش شیپ بود رفته زود ، یمامان پسددر یا

 رونیب آشپزخونه از بزنم یحرف نکهیا بدون !باشند شدده خاطر آزرده کردم من

 ، رفتم

 بود گرفته دست دوباره هاشو یبافتن لیم مولود مامان

 !د؟یبافیم لباس دینیشیم اونوقت کنهیم درد دستتون مچ ، بابا یا_

 ادامه کارش به و زد لبخند برداشدت، رو بود، آورده شینیب یتارو که نکشدویع

 داد
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 !ببافم ام نوه یبرا الگردنش هی حداقل خوادیم دلم_

 بچه واسه نایا از مولودش مامان ذاشدتیم عطا عمرا شددمیم دار بچه من اگه

 یشدال رنگ.سدتندین پوک کله و گنده دل عارف مثل که همه ، کنه درسدت ام

 منم نکهیا با.بود منم ی عالقه مورد یها رنگ از بود شددده بافته نصددفه تا که

 نمیهم !شدددم منصددرف مولود مامان به کردن کمک از اما بودم بلد و بافتن

 !ببافم یبافتن میجار ی ومدهین بچه یبرا بود مونده

 !بکنم؟ پوست براتون دیدار دوست یچ وهیم_

 گفت آروم و گذاشت شینیب یرو نکشویع

 کنه پوست عطا بذار_

 ییچا ینیباسدد عطا.دادم هیتک مبل به مقتدارنه و انداختم باال ابرومو یتا هی

 دونمینم ، بکنه پوسدت وهیم برامون تا داد دسدتور مولود مامان.اومد شدمونیپ

 ..بودم ناراحت جفتشون یبرا یعنی !سوخت حالش به دلم لحظه هی چرا

 مامان و کردم زهرمارش ویچ همه من و خونه اومد کوفته خسددته که ییعطا

 .بافهیم یبافتن داره داغونش و درب دست مچ اون با که یمولود

 .نیشد خسته شما من بدن_

 به شددروع سددرعت با و کشددمیم رونیب هارو لهیم دسددتش از عیسددر

 بافتن
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 سددرعت با کارهامو که افتاد یم جونم تو یهول هی تیعصددبان موقع.کنمیم

 . داشتم و حال همون االنم.دادمیم انجام یشتریب

 یبلد خوب چقدر جون مادر ، ماشاال_

 ! هنرمنده زنم_

 اریو
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 کامال ، هاش چشددم یتو زدم زل که بود نشددده تلفظ کامل اش جمله "ه"

 گرونید میبود داده قول بهم که فیح.کرد گم پاشو دسدت و اومد بند زبونش

 هی که گرفتمیم ازش یحال هی مادرش یجلو وگرنه نشددند باخبر دعوامون از

 !نشه داشیپ خونه هفته

 ره؟یبگ گهید زن هی بره که ادین خونه ساغر سدرت بر خاک !نشده؟ داشیپ خونه

 خوابه اتاق قبل ماله دعواها اصال... باشده خودش خونه شد دیبا یهرک...نه

 ...رختخواب قبل مخصوصا ،

 .نداره شمارو قابل_

 یجلو رو شدده چیپ کادو ی بسددته به عطا شدمینم متوجه که فکرم تو اونقدر

 به سددرعت با.مونده دسددتش تو صدداح یب یکی هنوز و گرفته مولود مامان

 شیددشون ددیپ و رهیگیم عطا دست از رو کادو مولود مامان که دمیم ادامه کارم

 دوسه بدیم و

 یک.نیکرد ام شددرمنده عروسددم و تو امروز ، مادر نبودم زحمت به یراضدد_

 .کنم جبران بشه

 که خودمم یوا یا.نمیبب رو یبعد ی بسته صاح تا منتظرم

 .خودم خوشگل خانوم مال نمیا_

 یب خودم یول بشم باخبر بسته یتو اتیمحتو از تا سدتین دلم تو دل نکهیا با

 دمیم نشون ذوق

 زیم رو بذار ، بنده دستم_

118  

 با خودم برخورد از شهیم راحت لمیخا خندهیم که مولود مامان ل ی گوشده
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 خونمون اومده وقت چند بعد حاال مکرد فکر آخه ، نشددده ناراحت پسددرش

 !خودمه گروه تو مولودم مامان گمونم به یول.نکنم ناراحتش

 دل و کادو کاغذ به زدم زل ، کنهیم باز رو کادو و نهیشددیم کنارم لبخند عطابا

 گرونه یلیخ بودم مطمئن که ییطال یزرشک یروسر دنید با ، سدتین دلم تو

 .کنمیم رها هوا و نیزم وسط و یبافتن و کشمیم کوتاه غیج هی

 .بود دنبالش چشمم شیپ وقت چند که همونه نیا ، عطا یوا_

 محکم و آبدار رو عطا صورت که شمیم داشتنش ذوق و یروسدر محو اونقدر

 کنمیم ماچ

 من مرد عاشقتم_

 یتیموقع ادی نمیبیم اشددو گونه یقرمز و عطا متعج صددورت نکهیهم اما

 و بود نشدسته نجایا مولود مامان نکهیا اول !اشدتمد شیپ لحظه چند که فتمیم

 و شدر مرد نیا واسده بود قرار من نکهیا دوم ، کردم ماچ عطارو ینطوریا من

 ... و دلش بود بپرم نکهیا نه کردن یآشت واسه بذارم شرو

 نییپا و سددرم خجالت با شددهیم بلند که مولود مامان یها خنده یصدددا

 .ندازمیم

 مردتو یتونینم که یعاشدق یوقت ، یندار کردن قهر دله توام ، انج دختر یا_

 .یبذار تنها

 اریو
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 و سدرم....یداد لو و خودت زود که تو یبترک یا ، سداغر یزد یخود به گل

 لبخند با داره و شده رهیخ بهم که نمیبیم عطارو یچشدم ریز یول کنمینم بلند

 .کنهیم نگاهم

 دیببخش_

:... 

 نیا ی خونه ماشداال نقدریا..یینجایا شدما رفت ادمی لحظه هی ، مولود مامان

 !!کنهینم یبگیغر احساس جلوتون آدم گهید یایم یریم پسرت

 یزنینم سدر ما به بس از که انداختم رو کهیت نرم یجور هی یعنی ، گفتم یالک
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 !یستین کنمیم فکر یهست که االنم

 محبت با و گذاشت پام یرو دودسدتش. بود حرفا نیا از تر زرنگ مولود ممان

 گفت شیذات

 سددر کمتر بهتون نیهم واسدده راحته المیخ دوتا شددما از ، مادر یدار حق_

 لدای به دکتر که کنهینم فکر ، سددودا هزار و داره سددر هی عارف یول ، زنمیم

 میرژ ، مادر کنهینم یبچگ کم هم لدای ، یچ یعنی داده مطلق اسددتراحت

 باور ، خورهینم نندازم ادشی من تا هاشم قرص ، کنهینم تیرعا که شدوییغذا

 ... دلشوره از بودم کرده دق االن تا من که نداشت رو تو اگه بچم عطا کن

 ...داد ادامه مولود مامان و گفت یا " نکنه خدا" عطا

 روز هر روشدم تو ، کنم بتشیغ خوامینم... ها بچمه و؟ عارف یدید امروز_

 نزنم بهش دسددت من اگه لدای و خودش اتاق کنهینم مرت رو خونه. گمیم

 مر تخم دوتا شهینم پا نکنه درست لدای اگه که نهارم و شام ، شام بازار شدهیم
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 گمیم. کنمیم درسددت ییغذا هی روز هر خودم ، مادر دارهینم ور دلم ، بندازه

 ، باشه داشته قوت سرکار رهیم ام بچه

 تو گردن افتادن نزدن خونه به دسدت هفته هی نیا زحمت ، یاومد تو هک امروز

 مردم. کردمیم مرت رو خونه خودم دیبا یشددینم کار به دسدت تو اگه یول ،

 وضددع نکهیا با.یکنیم اتو و عارف یها لباس یدار دمید یوقت خجالت از

 مادر که ممن.یکنینم اتو هامو لباس چرا زنهیم غر سددرش یول نهیبیم لداروی

 .سوزوندم دستمو بار چند. ستمین بلد

 ش آخر باشه ادمی !داشدتم آلفا کرم...چروکش یها دسدت یپ رفت نگاهم

 .بزنم دستاش به

 من فیحر عارف اتون خونه امیم فردا از ، بود فمیوظ کردم یهرکار من_

 ونیم اون شدما فقط. کنهیم کمک شدهیپام کنم بارش گنده که دوبار ، شدهینم

 مجبورش اگه ستمین سداغر.امیبرب عارف پس از من بذار.خواهشدا نزن یرفح

 خوب هاتو بچه یول اینشدد ناراحت.کنه جارو و آب رو خونه روز هر نکنم

 اش نمونه هی... عطا نیهم.. .ینکرد تیترب



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  395                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ذهنم به یچیه یول بزنم عطا ینزاکت یب و یتیترب یب بعنوان مثال هی خواسدتم

 ...دینرس

 ، خانوم نکردم یارک منکه_

 برداشتم نیزم یرو از هارو یبافتن و پاش یرو انداختم و شال حرص با

 خودتو ! شددد آب تنم گوشددت یزد عربده یطور هی فقط... ینکرد یکار_

 !!کن آماده دنیخواب مبل رو هفته هی واسه

 اریو
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 حضور به سر با و کرد گرد هاشو چشم ، ضعفش نقطه یرو گذاشدتم دسدت

 .کرد اشاره مولود امانم

 ؟یکنیم گرد چشماتو من واسه_

 دمیشنیم و مولود مامان یها دنیخند زیر یصدا

 کن قبول داره یشرط هر... یبد پس تقاصشم دیبا یکرد اشتباه ، جان پسدر_

 ببخشتت تا

 .مونمیم بدهکار بهت آبدار ماچ هی ، مولود مامان دهنت قربون آخ

 گرفت مولود مامان یجلو رو شده دهکن پوست یها وهیم و دیخند عطا

 شماست امر امر_

 گفت عطا به رو و برداشت یس دونه هی

 دادمیم گوش حرفش به بودم تو یجا من.خونست خانوم ر ام امر_

 باهاش کالم هی شدام زیم سدر. گفت یچشدم و داد تکون یسدر ناچار به عطا

 دادمینم ننشددو یتوجه بهش دادیم قرارم مخاط یوقت یحت ، نزدم حرف

 رونیب اتاق از عطارو شدد... داشددتم نگفته حرف مولود مامان با یکل اما.

 .میدیخواب دت تخد یرو مولود مامان با جاش به و کردم

 نکهیا یبرا ، شد بلند میگوش امکیپ یصدا که بود نشدده گرم چشدمام یلیخ

 کردم بازش زود یلیخ نکنه داریب و مولود مامان

 کنمیم جبران... من یبرا موند شیشرمندگ ، خوامیم معذرت امش بابت_

 نوشتم براش
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 ، یکن قبول و شرطم که شهیم جبران یوقت_

511  

 پاشد امون عاشدقونه یها اس ام اس وسدط نکهیا خاطر ،به دیکشد طول کمی

 !دمیشن درو یصدا و ییدستشو رفت

 !میش دار بچه میتونینم ما گهید سال تا_

 کجای و هوی داشدتم حرفم نشدوندن یکرسد به بابت که یذوق و یرژان ی همه

 ...شدینم یراض عطا ، کرد فروکش

* 

 صددبحونه ییتنها شددد مجبور عطا و دمیخواب نماز بعد که حرصددم از صددبح

 تا چند راه تو. میشددد اش خونه یراه مولود مامان با ظهر از بعد. بخوره

 تو بذارم و کنم درسددت غذا مدل چند فتمگر میتصددم. دادم انجام دمیخر

 .بخورند و کنه دا و همون کنندینم وقت که ییروزها تا زریفر

 شبشونید شدام یها بشدقاب ، بود ومدهین خونه هنوز عارف و بود خواب لدای

 . شستم و زدم جارو و ایح ، نشستم و

 موندم، 5 ساعت تا عارف منتظر

 ، زهیر خاله به_

 .کردم نگاهش اخم با و کردم دل بود هامو دست

 تنت روزید که سدتین یلباسد همون نیا کنه؟یم تحمل رو تو یچجور لدای_

 !بود؟

 که یحال در اونم رفتم سددمتش به قدم دو ، کرد نگاه لباسددش به تعج با

 بودم گرفته دماغمو

 .یریبگ دوش صدا سرو یب یدار وقت قهیدق پنج_

 اریو
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 کرد نگاه اعتشس به و کرد گرد هاشو چشم

 داره فوتبال چهار_

 .خورد جا خودش که گفتم یظیغل "درک به" هی

 !ون؟یشیکشت ؟یچ زنم کجاست؟ مامانم زهیر خاله_
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 کوبمیم پهلوش به محکم رو جارو ی دسته

 ؟یچ یعنی شدم، یروسیو و گرفته پاچو سگ که مدته هی_

 ؟یچ یعنی_

 آشددپزخونه تو گهید قهیقد پنج حالت به یوا...هیسددگ اخالقم نکهیا یعنی_

 ...ینباش

 لدای و مولود مامان که یاتاق در.کنه نگاهم تعج با که هسدتم یجد اونقدر

 مو خورشت خواسدتم نکهیهم و رفتم گاز سدرا ، بسدتم و بودن خواب توش

 ...آواز ریز زد عارف بزنم هم

 .دمیکوب در به لگد با و رسوندم در پشت به و خودم نور سرعت با

 آورد رونیب در از کمی شویکف ی کله

 دارم وقت قهیدق سه هنوز_

 دمیتوپ بهش حرص با و بستم چشمامو

 مرگ به.کشددمیم رونیب حلقت از زبونتو اون ادیدرب صدددات یعل یوال به_

 ساغر

 گفت بزنم حرفمو ی ادامه خواستم تا

 .شمیم الل ، نکن فیکث خودتو خون_

511  

 که یآبدار فحش هی و فرستادم رونیب و نفسم اومد که در نشدد بسدته یصددا

 .کردم بارش و دارم دوست یلیخ

 ، بود انداخته سرش یرو حول هی... قهیدق هفت شد اش قهیدق پنج

 بشه؟ آروم اعصابت تا بزنم عطارو فصل هی امیب زهیر خاله_

 ، نکرده الزم_

 درآورد ادامو ، کردم اشاره ییظرفشو نکیس به ابرو و چشم با

 ؟یچ یعنی_

 دمیکش رونیب نتیکاب یتو از و یقطور یچاقو

 .نکردم قطع دستاتو تا بشور ظرفارو یعنی_

 به بچسدبونم رو چاقو نوک شددم مجبور که زد یا عربده دنیخند حال در هوی
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 اومد بند اش خنده و شد شوکه.پهلوش

 ؟یبکش منو یخوایم...زهیر خاله_

 هروز فردا از !! یکش قمه و دعوا واسده کنهیم درد سدرم که کارمیب اونقدر من_

 یکن جارو رو خونه خودت ؟یدیشدن ، خودت دیبا بار هی روز دو ، نجایا امیم

 مامان بفهمم حالت به یوا ، خودته با نهار و شددام یظرفا ، یریگ گرد و

 مامان بگه هیکاف ، پرسمیم کوچه سدر موازه از رمیم ، در دم برده آشدوال مولود

 !!کنمیم ات مهیق مهیق خدا یخداوند به ، عارف ، دیخر رفته لودمو

 آشپزخونه کف نشست و کرد ضدعف که دیخند صددا یب و باز دهن با اونقدر

. 

 اریو
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 یلیخ ، کرده یا زبره انتخاب عج عطا نیا ، گرفت درد دلم ، خدا یوا_

 ، ساغر یجوک

 . گرفتم درم کمد به هامو دست

 خنده خوش نبود یشوخ فامحر از چکدومیه من_

 ...کرد فکر کمی

 بکنم؟ کاراو همه من ییخدا یعنی_

 .کردم نییپا و باال و سرم دییتاک با

 .یکردیم روزارم نیا فکر دیبا یبش دار عهدیول یخواستیم که اونوقت_

 چاقو با نه محبت و ینرم با کن بارو یول زد حرفارو نیهم شددید عطاهم_

 دعوا و

 بشور ظرفارو پاشو ، خودم مدل نمم خودشه مدل عطا_

 آمادست که مشدخصده هنوز ، شدهیم بلند و رهیگیم نتیکاب یباال به دسدتشدو

 عارف کردن آدم یبرا یسددخت راه گمونم به.شدددن منفجر و دنیخند واسدده

 رو پا دو مارمولک اون...عطاسدت از تر سداده و تر احمق نیا.باشدم نداشدته

 .کرده شخود ریاس منو که یبگ

 هی و شدهیم خم خورشدت قابالمه سدمت به شدورهیم ظرفارو داره که نطوریهم
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 کشهیم قیعم نفس

 .فسنجون ، جون آخ_

 یایم که عصددرا فقط ، خچالی و زریفر تو ذارمیم آماده من و نهار و شددام_

 ؟یدیفهم.یکنیم گرمشون خونه
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 یینما مظلوم با و کرد نییپا و باال سرشو کن گوش حرف یها بچه پسدر مثل

 شست هارو ظرف تمام

 یدیکش چاقو پسرش رو گمیم بهش ، شه داریب مامانم بذار_

 ، خورهیم سهراب به سالش و سدن ، ادیم خوشدم ذارهیم سدرم به سدر نکهیا از

 گنده و بداخالق چقدر سددهراب ، سددرخوشدده و خنده خوش نچقدریا یول

 . دما

 نکهیا با...پختمش خوب شددید ، رهیگیم و طرفش مامنش بود خوش دلش

 و نگیسد یپا سدهیوا کوفته و خسدته پسدرش اومد ینم دلش مولود مامان باز

 بسدتن واسده که کردم بحث باهاش و خوردم حرص نقدریا یول بشدوره ظرف

 .شد یراض شده که منم دهن در

 ، نجایا ادیم سددر هی ودب گفته و بود زده زنگ مولودش مامان ی خونه به عطا

 ، موندم مولود مامان ی خونه عطا اومدن تا نمیهم یبرا

 صبر بهت خدا" گفت زیر کی عارف گذاشدت خونه یتو پاشدو عطا نکهیهم

 " بده

 به همه که کردیم تکرار یشدوندیپ و پسدوند چیه دونیب رو جمله نیا اونقدر

 .بودم شده لبو مثل من فقط و بودند افتاده خنده

 دهیخر ینیریش عطا ، ختمیر ییچا هممون یبرا و برداشدتم و ییچا و ینیسد

 یواشددکی هارو یا خامه ینیریشدد دوتا ییرایپذ یتو برم نکهیا از قبل ، بود

 . خردم و گذاشتم هام لپ گوشه

 اریو
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 پرو !! بخورم هاش چشددم یجلو دهیخر اون که یزیچ از اومد ینم خوشددم
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 ... شدیم

 کرد شروع دوباره عارف کردم تعارف که اروه ییچا

 داداشم چارهیب ، بده صبر و هممون ،خدا بده صبرت خدا_

 گفتیم عارف به رو یه خورمیم حرص دارم دیدیم که مولود مامان

 ؟یباش زنت پشت یواقع مرده هی مثل کرده وادارت امروز بده و ام بچه نگو_

 فاصله ازم متر هی اطوار و ادا با و قصدد از عارف و نشدسدتم مولود مامان کنار

 گرفت

 زهیر خاله کردم فکر بابام روح به شدداهده خدا ، اسددت زره فوالد مادر_

 !! شمره خود نیا نگو ، شده قسمتمون

 عارف یبرا مو ها دندون حرص با که دیخندیم بردارش ینمک خوش به عطا

 کردم زیت

 مر؟ش ای ؟ زره فوالد مادر ز؟یر خاله کدومشم؟ حال_

 یحرف برادرش نکهیا از قبل خودش یالیفام و مامانش یجلو یموز یعطا

 گفت بزنه

 یسر تاج شما_

 یبرا که ییابرو و چشم با ، نشدسدت لبش یرو تیرضدا لبخند مولود مامان

 گفتم اومدم عطا

 چشددمش یجلو که سددرش رو منو ذارهیم جون لدای یدونیم ، گهید همون_

 !!نباشم
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 یرو دسددتشددو هم مولود مامان و گرفت لبش یجلو چادرشددو خنده از لدای

 عطا و کرد تکرار بار نیهزارم برا رو جمله همون عارف ، گذاشددت ام شددونه

 کردیم استفاده سوء صدورتش تیمعصدوم از اونم که یدلخور خرده هی با هم

 کرد نگاهم ،

 م؟ینجوریا من ، نکنه درد دستت_

 عقلشددون خداهام بنده نیا ، کردیم مظلوم و خودش اش فهیطا و مقو یجلو

 . ندازمیم راه یکش عربده خونه تو من کردنیم فکر چشمشون به
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 بده صبرت خدا_

 ، رفت ام صدقه قربون و دیدوس بد و ام گونه مولود مامان

 بانمکه که بس از ، کنم دود اسپند دخترم واسه پاشم_

 ی وهیم آب ، کردم تشکرم ازش ، بشده بلند بتونه تا کردم کمک و مولود مامان

 بودم گرفته لدای یبرا یا تازه

 اریب وهیم آب خانومت یبرا پاشو ، محترم مرد ، خان عارف_

 و قربان بله" با بود شددده زیخ مین که یحال در و شددد بلند جاش از برق مثل

 واج و هاج عطا اما دیخندیم فقط که لدای ، رفت ییرایپذ از انیگو " چشددم

 ترسهیم من از نهمهیا عارف شده یچ که بود مونده

 !!داداشمو خان یکرد کارشیچ_

 ینقاش و بازوش و ادیب دستش کار حساب تا دادم نشدونش و هام دندون یزیت

 گفت من یجا لدای اما !!نکنم

 اریو

511 

 رمتح مولود مامان و من که دهیکش کار لگد و مشدت زور به عارف از نقدریا_

 که ها ظرف... بود کرده زیتم و ایح ، گل دسدت بود کرده رو خونه ، میموند

 راه به سر نمیا یباشد باالسدرش وقت چند...سداغر بده رتیخ خدا.زدیم برق

 شهیم

 کنمیم راحت لداروی الیخ دییتاک با

 .کنمیم درستش_

 و ستیب به اجیاحت که بودم کوفته و خسدته اونقدر ، مینموند اونجا گهید شدام

 .داشتم قیعم خواب ساعت چهار

 کردم دا عطا یبرا و روزید یغذا از خرده هی میدیرسدد خونه نکهیا محض به

 رفتم حموم سمت به و

 ؟یچ خودت پس_

 ندارم اشتها_

 یکی اگه واقعا ، نشددسددتم دوش ریز یا قهیدق چند و کردم باز و حموم دوش
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 هزار صد رو خدا ، شدمیم چل و خل االن تا حتما شدیم بمینصد عارف هیشدب

 هرچند...عطاسددت خوبشددون...شددد بمینصدد عطا باز شددکر مرتبه

 عربده...

 .شمینم الیخ یب نکنم یتالف تا و اعصابمه رو هنوز شیکش

 خوندیم یزیچ ل ریز عطا ، شدم ولو دددت تخددد یرو و دمیپوش و هام لباس

 سدمت به و برداشدت هاشدو اسلب " باشده تیعاف " گفت و اومد اتاق یتو که

 رفت حموم

 ؟یریبگ دوش یخوایم_
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 گفت و داد تکون سرشو

 ...آره_

 به آقا نیا اونوقت دیکن ییجو صددرفه مصددرفش تو ، کمه آب گنیم همه نیا

 ، میکن ییجو صدرفه آب مصدرف تو ، حداقل تا حموم ادیب من با نکهیا یجا

 .بده حرصم تا رهب من بعد گذاشت درست

 گمیم خودم به و کنمیم پرتاب رونیب به و نفسم

 ...شود آب صاحبش دل شود گاو گوساله تا...ساغر یه

 بعد یها پچ پچ به و زنمیم خواب به و خودم ادیب حموم از عطا نکهیا از قبل

 نکاریا هم باز هرچند ، بود حقش ، دمیم نشددون یتوجه یب هم حمومش

 .نکرد آرومم

 شیپ و دمیخر تازه نون مولود مامان و لدای یبرا دادم که و اش بحونهص صدبح

 من بود بهتر مولود مامان یجا به و دادیم شیآزما هی دیبا لدای ، رفتم ها اون

 .کردمیم شیهمراه

 مینگذر حق از و بود اومده عارف ، بود عصددر کینزد خونه میبرگشددت یوقت

 لباس و نبود نکیسدد یتو فیکث فظر ، دیرسددیم نظر به مرت کامال خونه

 کمدش یتو هم اش شدده اتو یها لباس.بودند نیماشد یتو هم فیکث یها

 .بودند شده دهیچ یمرتب به

 هام حرف به زود یلیخ که ادیم بدش اونقدر ذاتم و افهیق و ختیر از حتما
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 .کنه تحمل و نهیبب منو نشه مجبور روز هر تا داد گوش

 .دادم انجام لدای و مولود مامان خاطر به نکارویا چون...ستین مهم برام

 اریو
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 کارهارو عارف تا نکهیا به دمیم قسدم لداروی ، برم رونیب خونه از نکهیا از قبل

 .بده خبر بهم ، نداد انجام

 . شهیم تر راحت المیخ وسط کشمیم شکمشو یتو بچه یپا یوقت گهید

 ینیریشدد پختن مشددوول میخورد که و شددام ، خونه اومد زودتر عطا شدد

 ، بود دهید و آموزشش نترنتیا یتو که شد یدیجد

 حوصله با و قیدق... کردمیم نگاه بهش و بودم نشدسته نتیکاب یرو چهارزانو

 ...بود نطوریهم یکار همه یبرا شهیهم ، دادیم انجام کارهاشو

 شتریب کارهامم ، شده عوض شرکت یتو پستم_

 ؟یچ حقوقت_

 گفت و دیخند

 !!شتریب کمی اون_

 پول رو پول عطا ، ذاشدتمیم گریج یرو دندون گهید کمی اگه حسداب نیا با

 .میبش دار بچه میتونستیم و ذاشتیم

 م؟یبش دار بچه میتونیم یک ما شما یزیر برنامه با اونوقت_

 گهید سال دو _

 کجا و یک یکن امر دیبا تو فقط ، دنییزا فمهیوظ...ستین مهم نظرم که منم_

 نداره یرا حق که زن ، گهید گفته نویهم اسالم !!

 ی نقطه رو یگذاشددت دسددت...حاللت مادرت ریشدد... نیآفر...سدداغر آخ

 حساس
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 زمان من ، یدار هم یرا حق ، یکنیم امر شما ، زمیعز ستین اسالم بحث_

 گفتم و خودم یآمادگ

 تو ، شددماسددت نفع به همه نجایا قانون چه خدا کتاب چه...زمیعز گهید نه_
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 بوده تا... رمیبگ گل و دهنم دیبا منم ینخوا تو ، چشددم بگم دیبا من یبخوا

 بوده نیهم

 ادیم سمتم به و کشهیم کار از دست_

 ، ساغر ستین نطوریا_

 هی دادگاه یریم ؟یچ اونوقت نداشددتم یآمادگ گهید سددال دو من و میاومد_

 دادگاهم یقاضد ، ارهیب بچه تونهینم زنت چون را؟چ یدیم طالق درخواسدت

 خدا خود ، یمرد تو که دهیم یدلگرم بهت و کنهیم دددلت بوددد سداعت مین

 واست که اریب هوو سرش برو ای بده طالقش برو بدو ، من به برسده چه پشدتته

 !!نشده خشک تا بدو... جون عمو برو... بندازه پس بچه

 سدمت به و دهیم فشدار هم یرو هاشدو پلک ، کردم شیعصدبان کنمیم حس

 بذاره دهنم به دهن خوادینم ، حرفه پر سدرش تو دونمیم اما سداکته ، رهیم زیم

 .بده جوابمو بلده خوب وگرنه

 با...یکن اسددتراحت یکن حیتفر...یباشدد خودت یبرا یدار وقت هنوز تو_

 !!یا بچه خودت هنوزم تو...یشیم ریاس بچه

 تنم یتو کنهیم فرو که یخونکیس هی شهیم حرف نیهم که آخ

 نه کودک مهد و من یبردیم سددراغم؟ یاومد چرا پس من؟؟ ام؟؟ بچه من_

 !!خوابت اتاق یتو

 اریو
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 و بستم محکم سدرم پشدت و اتاق در ، اومدم نییپا نتیکاب یرو از حرص با

 ..دمیکش قیعم نفس بار چند اعصابم به تسلط یبرا

 ...بکشه منو دخوایم مرد نیا

 ...کنه گور به زنده منو خوادیم

 !!...برس دادم به خدا

 "عطا

 .زدم صدا اسمشو و زدم در به یا تقه

 شام پاشو ، خانوم_
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 شدددم اتاق داخل یوقت...دمیکشدد نییپا و در رهیدسددتگ آروم و نداد یجواب

 دیکش سرش یرو و لحاف و خورد یتکون

 یستین قهر که شکمت با ، یقهر من با_

 به رسدوندم لحاف ریز از و دسدتم...نشدسدتم تخت ی لبه و نداد بهم یجواب

 ...خنکش یبازو

 ؟یکنیم یتراش بهونه چرا ، لحاف ریز برم خوامیم سردمه بگو_

 بردم لحاف ریز و ام گهید دست و دیکش عق دستشو

 ندارم حوصله عطا_

 دمیس*و*ب سرشو لحاف یرو از و سمتش شدم خم

 دارم من بخواد دلت تا عوضش ، زمیعز نداره اشکال_

 .بردارم هاش شونه و پهلو از و ام هیتک تا خورد تکون تکون و زد غز

 بخور شامتو برو ، عطا بخوابم خوامیم_
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 نره کنار روش از تا کردیم تالش نکهیا با ، گرفتم و لحاف کنار و شدددم بلند

 .دادم جا کنارش و خودم ، افلح رفتن کنار با و دیچرب زورم یول

 !شکمم بخوره کارد ، خوابمیم منم پس_

 بولش پشت از ، افتاد منم سر یرو همزمان و دیکشد سدرش یرو و لحاف

 .کردم قفل شکمش یرو و هام دست و کردم

 ضیمر حوصله ، یبود برده کم امروز که نهارم ، بخور شدام برو ، خان عطا_

 ام معده یوا ، ام معده یآ یبگ فردا پس ، ندارم یدار

 .دمیس*و*ب سرشو پشت و دمیخند

 رهینم نییپا گلوم از غذا تو بدون من_

 گوشت یرو هاشو ناخن ، شهینم فمیحر دید یوقت و داد تکون و هاش شدونه

 ...شد سخت یکی نیا تحمل گهید.. برد فرو دستم

 .تگرف قرار مقابلم صورتش و شد پهلو به ، شد باز دورش از که هام دست

 .نمیببب قشنگتو یها چشم یدیسف ، لحاف ریز یکیتار یتو تونستمیم

 از و دیکشیم نفس حرص با ، فرسدتادم گوشدش پشدت و موهاش از یقسدمت
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 دمیفهمیم خوب نویا هاش نفس بازدم یصدا

 م؟یبش دار بچه یخواینم پول بخاطر تو واقعا...عطا_

 داد ادامه ، کنه نگاهم کهنیا بدون و بود کرده قالب هم یتو پُرشو یها دست

 حقوقت ، یکرد ازدواج من با یوقت از تو نیبب ، رسدونهیم خدا و پول خدا به_

 یکار ، یکرد ریخ کار تو چون ، بوده خدا خواست یعنی خ ، شدده شدتریب

 گفته که ییخدا خ ، کردن امر ومبرشیپ و خدا و قرآن و عرف و شددرع که

 اریو
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 صدالح فرزند ی درباره شدهیم مگه ، بشده کامل نتونید از یمین تا دیریبگ زن

 باشه؟ نزده یحرف

 موفق یلیخ بازم ، رمیبگ و ام خنده یجلو تا کردمیم تالش شددت به نکهیا با

 خوردم و ام خنده یا سرفه تک با !نبودم

 باشه؟ صالح ما ی بچه معلوم کجا از_

 از که یطور ، آورد جلو صورتشو هوی و داد رونیب یطوالن ، حرص با نفسدشو

 رفتم عق ترس

 پاشو تا سدر کل بعدم ، دهنش تو کوبمیم ، نباشده صدالح بخواد من ی بچه_

 نزنه حرف مادرش حرف رو که رمیگیم گل

 !!اومد دستش کار حساب بچه پدر که زدیم حرف بچه ی درباره یجور هی

 نیفرمودیم بله_

 یجلو و اش اشدداره ددتانگش تیعصددبان با و زد بازوم به یمشددت حرص با

 داد تکون صورتم

 ده ، ها نه تومن دو تومن هی ،یدیم وام درخواسددت ، کارت محل یریم_

 !تومن ستیب

 اگر و دمیس*و*ب هاشدو ل ، کنه فیرد شدویبعد یها جمله تا ندادم مهلت

 دادمیم ادامه ، بردینم عق سرشو

 رونیب گهید قسدط تا ندچ بار ریز از من بذار ، کن صدبر کمی ، زمیعز سداغر_

 رمیگیم میتصم براش اونوقت امیب
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 تخت یرو دیکوب پا و داد فشار بالش به صورتشو یناراحت با
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 آخه...چشم بگه اونم بکنم عطا از یدرخواست هی ، بار هی من نشدد ، خدا یا_

 ...من یخدا چرا

 بالش یرو و صددورتم ، مدیخواب پشددت به و درآوردم خودشددو یادا خنده با

 شد ساغر مثل صدام یخفگ و دادم فشار

 ... و بگه یزیچ من به بار هی ساغر نشد ، خدا یا_

 با...زدنم کتک به کرد شروع و برداشت و بالشش ، کنم تموم حرفمو نذاشدت

 دیکوبیم صورتم و سر به حرص

 .بشم راحت تو دست از منو بکشه خدا_

 دادینم مهلت یول رمیبگ ودستش تا کردم تالش بار چند

 کنهیم دق عطا که ینباش تو ، نکنه خدا_

 بولش ، خودم سدمت بکشدونمش و رمیبگ هاشدو دسدت تونسدتم باالخره

 داشتم نگه دورش محکم و هام دست و کردم

 من گهید ادیب بچه ؟؟یببر نیب از بچه با و امون نفره دو خلوت ادیم دلت_

 میکن خلوت میتونینم تو و

 دینال که بود ام نهیس یور سرش

 ؟یمخالف بچه با کال تو یعنی_

 کردم نگاه اتاق سقف به خنده با

 از تورو هدا حرف نیا بدا کده دارم ددیام مقطع نیا یتو فعال.زمیعدز نده_

 !نیهم فقط.کنم منصرف متیتصم

 اریو
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 از و هام دست برداشدت زدنم کتک از دسدت و دیکشد ته شیانرژ که کم کم

 .کردم باز رفشط دو

 گشنمه م؟یبخور شام میبر_

 دسددت و بردم زانوهاش ریز و دسددتم هی.کردم بلندش خودم با و نزد یحرف
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 ، خودش کردن نیسنگ با کردیم یسع.کردم بلندش و سدرش ریز و ام گهید

 !بود کرده الیخ یول ، کنه وادار اعتراض به منو

 ای و بود خورده چیپ ای که اش ختهیر بهم یموها و یصدندل یرو نشدوندمش

 .زدم کنار و بود ختهیر هاش شونه یرو نامنظم

 فقط که یا دهنده آزار سددکوت هی ، نزد حرف باهام اصددال شددام سددر

 خودم

 .بود دهیفا یب ارمیب حرفش به تا زدم یدر هر به...کنم درکش تونستمیم

 اون تا کنم بتصددح خانوم مهتا با بهتره که کردمیم فکر خودم با ییوقتا هی

 خواستیم دلم طرفم هی از یول کنه منصرفش میتصم نیا از و کنه شییراهنما

 کمک گرونید از که یخاصد موراد در و کنم حل خودم و میزندگ مشدکالت

 .رمیبگ

 بود کرده آماده یمفصددل ی صددبحونه ، بود شددده داریب من از زودتر صدبح

 و

 ...شرکت ببرم دمخو با تا بود ختهیر ظرف یتو و نهارم

 .نشد بدل ردو نمونیب یا گهید حرف سالمم جواب جز به

 هاشددو لباس داره که دمید ، اومد اتاق یتو دمیپوشددیم هامو جوراب یوقت

 کنهیم عوض

 خانوم؟ کجا_
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 مولود مامان ی خونه برم_

 که ییارهارفت خاطر به...سددمت اون بره کمتر روزها نیا که دادمیم حیترج

 شددتریب دعوا یبرا هم سدداغر یها بهونه ، شدددیم خانوم لدای با وقت جند نیا

 شدیم

 جان ساغر خودتو نکن خسته_

 .برم یتاکس با یببر منو یخواینم !شمینم خسته_

 آوردم باال میتسل ی نشونه به هامو دست

 .رسونمیم تورم میبر...چشم_
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 مشوول و میکرد سالم بهم فقط ، شرکت داوم ریتاخ با سدهراب ، صدبح سدر

 نماز و نهار وقت جز به که بود ختهیر سددرمون کار اونقدر ، میشددد کار

 .مینکرد دایپ زدن حرف یبرا یا گهید فرصت

 نتونم باز بمونم میکار اضددافه سدداعت دو کنم فکر ، دارم کار امروز چقدر_

 .کنم تموم و امروز یکارها

 گفتم سهراب به رو و دمیکش نوهامزا به و هام دست کف

 .میبد انجام باهم ، شد تموم کارم من یخوایم_

 زد وارید به و اش هیتک و داد تکون یسر

 رهیدرگ فکرم یول امیبرم پسش از...بابا نه_

 انداختم صورتش به ینگاه لبخند با

 اد؟یبرم من دست از یکار ؟ افتاده یاتفاق ه؟یچ ریدرگ فکرت؟_
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 دیکش صورتش شیر ته هب یدست

 !بهم ختیر منو یزندگ دوباره که کنه کاریچ رو تو زن بگم خدا_

 زدم اش شونه به و دمیخند آروم

 برگشته عشقت درد بگو پس_

 گذاشت زانوهاش سر و اش شده مشت یها دست و بست هاشو چشم

 گشتیبرنم کاش_

 ادامه اب خودش اما...نه ای دارم دخالت حق دونسدتمینم چون کردم سدکوت

 داد

 .داشتم الیخ و فکر گهید جور هی گشتینم برم_

 شدم بلند و زدم روحش یب و خسته یها چشم به یلبخند

 و خودت نه ، نیبرسدد جهینت به رو در رو بذار ، یبزن حرف باهاش دیبا_

 اد؟یم دلت یچجور...تنهارو دختره اون نه بده عذاب

 .دیشن یول گفتم آروم یلیخ و آخرم ی جمله
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 شتریب باشه سوار سرم رو بخواد مهتا نکهیا تحمل ، عطا نشددم تو مثل وبهخ_

 .کنهیم ام وونهید

 ، دمیپوشددیم هامو کفش که یحال در و نیزم انداختم پام یجلو هامو کفش

 ...هام کفش به کرد اشاره که بزنم یحرف خواستم

 !ساغره عادته نیا_

 ساغر؟ عادت...موند وجمع و کج نطوریهم پام هی و دیماس دهنم یتو حرف

 گذاشت نیزم یرو آروم هاشو کفش و داد تکون تاسف یرو از یسر

511  

 حواس و هوش تو یبرا نده ، من خواهر کده میبر بپوش...برادر بپوش_

 .بدبخت منه یبرا نه گذاشته

 زمونیم پشددت ، همکارها هیبق از زودتر و افتادم راه سددرش پشددت خنده با

 .میستنش

 "دارم؟ دوست چقدر یدونیم" دادم امیپ ساغر به یکار ساعت شروع از قبل

 " کمتر نه شتریب نه ، تا ده...آره" داد جواب بالفاصله

 جوابشدو و ذاشدتمیم سدرش به سدر حتما شددینم شدروع یکار سداعت اگر

 . دادمیم

 "س اغر "

 ، بسددتم کمرم هب و چادرم و کردم آب پر و ایح ی گوشدده قرمز ی آفتابه

 برنگشددته هنوز و مارسددتانیب بودن رفته صددبح از مولود مامان و لدای و عارف

 ، شدامشون و نهار یهوا به کردم درسدت ژله و دسدر و غذا مدل چند ، بودند

 ...خونه سمت به افتادن راه گفت زدم زنگ لدای به که شمیپ ساعت مین

 نیهم یبرا کمه آب دونستمیم... نشدسدت به کردم شدروع ایح ی گوشده از

 کمی ، شدسدتنیم ایح یتو لدای و مولود مامان ها شد نکهیا یهوا به فقط

 یها یسدداز سدداختمون خول و خاک تا زدمیم آب و ایح ور و دور

 .نکنه تشونیاذ اطراف

 خسددته چقدر خدا آخ ، کردم صدداف و کمرم و گذاشددتم جا سددر رو آفتابه

 !شکرت...کیتار که االنم بود شیم و گرگ هوا مدماو یوقت...شدم
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 اریو
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 هام لباس و خونه یتو برگشدتم ، دادمیم قورمه یبو کمی و دا ازیپ یبو کمی

 خودم با ، داشدتم ادیز دادن انجام یبرا کار که ها وقت نجوریا.کردم عوض و

 عرق یبو نشددده بارم هی ، مارموز یعطا نیا.کردمیم عوض و اوردمیم لباس

 .شهیم بلند ازش خوش یبو نمور هی باز ادیب که ام کوفته و خسته...بده

 اومد ینم بدم نکهیا با ، انداختم سددرم و میمشددک چادر و زدم گلوم ریز عطر

 یزیچ هی خودمون یبرا و خونه گشددتمیبرم دیبا یول نمیبب لداروی و بمونم

 .کردمیم درست

 جت مثل که عارف ، انداختم کوچه رآخ و اول به ینگاه و بسدتم و ایح در

 .دنینرس که بوده دیشد کیتراف حتما ، کردیم یرانندگ

 هیبق و رفتم یتاکسد با و ریمسد از کهیت هی...افتادم راه و انداختم باال یا شدونه

 تا چهار خودم یبرا و سادمیوا یبربر یینونوا صف یتو راه سدر...ادهیپ و اش

 یتو که یا پارچه یال و بشدده خنک ها نون ات موندم منتظر کمی.گرفتم نون

 .گذاشتم داشتم فمیک

 اومدم یم ادهیپ ، گشدتمیبرم مولود مامان ی خونه از خودم که ییروزها مثال

 زدیم چشدمک بهم بدجور یبربر نون نیا یول ، کنم کنترل و وزنم اضدافه که

 !!بودم خورده و یبربر هی نصف اومدم خودم به تا و

 از ، خوردیم زنگ زیر کی لمیموبا دمیرسدد که خونه یهدا کدینزد گدهید

 ، بدم حرص و کنم تیاذ عطارو مدام خواسدتیم دلم روزها نیا که ییاونجا

 تماس نیا تعداد هرچقدر...بودم افتاده نفس نفس به.ندادم و تلفنم جواب

511  

 که درسدته حاال.شدددیم شدتریب منم یپاها حرکت سدرعت شدددیم شدتریب ها

 .نبودم دادنش سکته به یراض جونش از دور یول بدم حرصش خواستمیم

 اوردمیدرم و روشنم یآب یها یکتون که نطوریهم و رفتم باال عجله با هارو پله

 زدیم حرف یکی با داشت.بشنوم عطارو یصدا تا در به چسدبوندم و گوشدم ،

 ی افهیق کنه باز درو نکهیا بلق و زدم در به یخوشحال با.گرفتیم منو سدرا و
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 گرفتم خودم به یناالن

 ...ساغر_

 اش افهیق دیبا که بودم زده یداغون و درب و یخسددتگ به و خودم نیهمچ

 شدیم نطوریهم

 .نشد برسم تو از زودتر خواستمیم ، سالم_

 بست درو و دیس*و*ب و صورتم و شدم خونه داخل

 ، ونوا بده جواب خ ، تیگوش به زدم زنگ صدبار_

 مبل یرو کردم پرت و خودم و کندم سرم از و چادرم

 گهید پاهام.بکشم دراز کمی بذار ذارمیم و شدام االن ، بوده لنتیسدا رو البد_

 .نداره قوت

 با و وارید به بود داده هیتک و اش تنه باال ، بود بهش حواسددم یچشددم ریز

 .کردیم نگاهم یناراحت

 و خودت یدار تو ، مادرم ی خونه یبر دشد تا صدبح سدتین قرار سداغر_

 ...یریبگ سخت خودت به نیا از شتریب ستمین یراض منم ، یکنیم تیاذ

 اریو
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 یول ، بودم کرده کار امروز ام یحساب و بودم دهیکشد زحمت واقعا که درسدته

 که اوردمیدرم ادا ، عطا یجلو داشددتم فقط... نبودم له و خسددته هام اونقدر

 !!!رهیبگ عهده به و شام پختن خودش و خستم یلیخ کنه فکر

 که کردمیم باز و مانتوم یها دکمه.شددم بلند و برداشدتم سدرم از و میآب شدال

 دمیپرس ازش

 بودن دکتر ، صبح از امروز ؟یزد زنگ عارف به_

 دنیرس که است قهیدق سه دو گفت...زدم زنگ_

 نکهیهم... اومدم رونیب و ردمک زونیآو و هام لباس ریتاخ با و گفتم"یاوهوم"

 به یفکر هی دیبا البته...شدد باز دلم شین ، اومد آشدپزخونه از صددا و سدر

 اونا یبرا که ییغذاها از کمی بود بهتر ، کردمیم خودمون یها شدد حال

 .مینش شام یب تا اوردمیم خودم با پختم
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 بخور و شربت نیا ایب جان ساغر_

 و انداخت آب و دهنم ، پلو والک خوب عطر و شددم آشدپزخونه داخل

 .کرد پر و مشامم

 م؟یدار یماه تن_

 زیم یرو و برداشددتم و بودم دهیخر دیجد که یماه تن ، نتیکداب یتو از

 .گذاشتم

 زمونیم یصددندل یرو و برداشددتم ، بود گذاشددته نتیکاب یرو و شددربت

 .نشستم

511  

 یریم ام اگه... یبر خوادینم روز چند...سدداغر سددتین خوب روتم و رنگ_

 خودمون یبرا که ییغذاها نیهم ، باشدده پختن غذا به ، بزن سددر برو فقط

 .میبریم ش به ش ، میکنیم شتریب و میکنیم درست

 .درآوردم ادا یادیز گهید نکهیا مثل

 !یکنیم غذا یب و خودمون یرسیم مامانم ی خونه یکارها به بگو_

 ضیغ با و کرد نگاهم هوی که کردیم آب یماه تن جوشدوندن یبرا رو قابالمه

 گفت

 زدم؟ یحرف نیهمچ من_

 دمیکوب زیم یرو و وانیل حرص با

 !عطا بزن منو ایب_

 .گذاشت گاز یرو رو قابالمه و دیخند

 بذارم؟؟ ونیدرم باهات و مهم موضوع هی خوامیم ، بذارم و شام بذار_

 زدم بهم هامو دست ذوق با

 م؟یاریب بچه ، جون آخ_

 کرد ام حواله یهیسف اندر عاقل نگاه

 حرفاست؟ نیا وقت ش موقع نیا_

 یصندل به دادم هیتک حرص با

 نیا وقدت یشددیم فعدال شیپ شددمدا کده سددحر ی کلّده ، زمیعدز نده_
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 نبود حواسم.حرفاست

 .کرد چک و گاز ریز و دیخند بلند بلند

 اریو
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 خواستم معذرت منکه_

 آروم و دمیکشدد عق و یصددندل نیهم یبرا کنه عوض و بحث خواسدتمینم

 یصندل یرو زدم

 خبره چه بگو ایب ، برم قربونت ایب_

 اش آسدده آسدده رفتنه راه با منو جون و دیکشدد موهاش یجلو به یدسددت

 که

 !آورد باال ، بود ها عروس تازه هیشب شتریب

 گهید بگو_

 دستم یرو زدم و گذاشت دهنش یتو یکیکوچ قند

 غذا ، مولود مامان ی خونه از که گفتم خودم با ؟یکرد ضدعف رمیبم یاله_

 شددام زود که ارمیب کمشددوی تونسددتمیم ، پختم غذا مثل چند آخه ، ارمایب

 .میبخور

 .کردم سه*و*ب غرق صورتشو و شدم بلند

 یبگ یخواستیم یچ نمیبب بگو ، بسه خنده گهید خ_

 گوشدده از که شددم متوجه کامال یول اومد یم نظر به کیکوچ قند نکهیا با

 دهنش آب دادن قورت از بعد و یا گهید طرف فرسددتاد قندو ، لپش نیا ی

 !گفت و کند جون

 داشتم حساب توش که یبانک هم ، شرکت هم دادم وام درخواست_

 م؟یشدددیم دار بچه ، ها وام با کردنیم موافقت اگر یعنی...من یخدا...یوا

 مامان به یداشدت چشدم چیه بدون ، وقت چند نیا من یدید ، خدا جونم یا
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 که بگردم دورت ؟یداد حاجت و یشددد مهربون ، کردم کمک لدای و مولود

 ...یفهمیم حرفمو خودت نگفته



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  415                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 گفتم؟ یچ یدیشن ؟ییکجا ساغر_

 گرفتم دستشو ذوق با که دادیم تکون هام چشم یجلو دستشو

 خوشددگل یلیخ منو ی بچه...عطا یوا م؟یاریب ین ین که یکرد قبول پس_

 دوتا نیا یترک...بانمک ، بره من به شدهیم مظلوم بره تو به اگر یعنی ، شدهیم

 !کنندست وونهید

 رفت لبش یرو از خنده

 ؟یدینشن و وام بعد یها جمله_

 و بلدم راهیب و بد یهرچ تا بشدده منفجر خنده از بودم منتظر ، موند باز دهنم

 .کنم نثارش

 که کردم دایپ خونه هی ! میکنیم عوض رو خونه ادیدرب اسدمم به ها وام گفتم_

 خودمون مال گهید یول اسددت اندازه نیهم شددمیکیکوچ داره، وام خودش

 .گردمیم شتریب ادین خوشت خونه از تو اگر البته ، شهیم

 شد تساک و برداشتم دستش یرو از دستمو یناراحت با

 !زندون یها لهیم پشت یفتیب که بنداز راه به قرض و قسط و ریبگ وام نقدریا_

 .یبش آدم تا ، من یب اونجا یبمون ، شمینم ناراحت اصال که البته

 یاصطالح به ای خونه سقف به ینگاه یدیناام با و شدم بلند یصندل یرو از

 نیا با منکه ، ها ینداد حاجت قیدق ام یلیخ"... انداختم آسددمونا یخدا به

 "نداشتم یمشکل خونه

 اریو
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 زمیعز ساغر_

 دلم بلکه کردیم خودش عاشددق منو نکهیا نه ، عطدا هدا گفتن زمیعز نیا

 بکشم دهنش یتو از و هست زمیعز یهرچ و بکشم غیج سدرش خواسدتیم

 !رونیب

 نجایا مینیبش سال هی بذار ، ندارم یکش اسباب حوصله من عطا_

 !سال هی شهیم ، رفته ماهم دو یبذار مه رو چشم_

 .مینیشیم خونه نیا یتو هم گهید سال دو !مخالفم من_
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 دلم نکهیا نه منم ، کنه بولم پشدت از کرد یسدع و نشدسدت مبل یرو کنارم

 مولود مامان ی خونه یتو که یاونقدر واقعا... نه ، باشددم بولش یتو بخواد

 .رفتمیم وا م،شستیم هرجا ول و شل بودم، کرده کار

 ؟یکرد لج من با_

 گرفتم یباز به بود شکمم یرو که دستشو یها انگشت

 کی و دو و سه به خشدویتار یه و یکرد قبول منو شدر تو وقت هر...قایدق_

 .کنمیم قبول ،منم ینداد رییتو ده و دو و

 خودش سمت به سرمو تا گرفت و ام چونه آزادش دست با و دیس*و*ب لپمو

 بچرخونه

 بول و سه*و*ب که فیح یول.شدیم یخواسدتن یلیخ فاصدله نیا از یلعنت اه

 کردینم دوا یدرد عطا مورد در

 ستین یا عجله چیه شدن دار بچه یبرا ، بهتره میبشد که دار خونه کن باور_

 شد ، سدتین راه به رو مملکت یاقتصداد وضدع یول ، میدار فرصدت ما ،
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 االن ، نطوریهم هم خونه ، باال رهیم ها متیق میشددیم پا دبحصد ، میخوابیم

 من که یدیکشد یسدخت ماه همه نیا خودت ، خونه دنیخر یبرا وقته نیبهتر

 دو ممکنه یول میکن جمع پول ام گهید سددال دو میتونیم ، کنم انداز پس پول

 ما ابد تا گهید اونوقت ، باشده نداشدته و االن ارزش ها پول نیا ، گهید سدال

 زودتر چرا که میبخور و امروزمون حسدرت دیبا ، چیه میشدینم که دار خونه

 !رمیبگ قرض پول سهراب از حاضرم یحت من... مینشد کار به دست

 "عددددطا"

 نیب نگاهش حرفام بعد ، بودم گرفته و اش چونه شدصتم و اشداره انگشدت با

 وقت هر ، کنهیم فکر داره که بود معلوم ، دیچرخیم صددورتم و ها چشددم

 .کردیم جمع هاشو ل ، رهیبگ یآن و تند میتصم خواستیم

 دمیس*و*ب لبشو و شدم خم

 .کنمیم فکر دارم...عطا_

 بود شکمش یرو که دسدتم به صدورتم یجا به نباریا و دیکشد عق سدرشدو
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 .کرد نگاه

 ؟یکن قرض پول یخوایم سهراب از واقعا_

 وسوسه کردیم نگاه هام چشم به که نطوریا ، دادم نتکو نییپا و باال به و سدرم

 .کنم سه*و*ب غرق صورتشو تا شدمیم

 ...هاشم ل و بود شده گرد درشتش یها چشم

 دمینال خنده با و زد سرم کف محکم بردم جلو سرم دوباره

 ؟یزنیم چرا_

 اریو
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 بره ور بهم یکس ادینم خوشم کنمیم فکر یوقت یدونیم ، ماچ یه ماچ یه_

 باال که شکمش دیسف پوست ، بودم خم که نطوریهم و دمیمال ضدربشو یاج

 ...دمیس*و*ب ، بود شده انینما لباسش رفتن

 ...خنده از رفت سهیر و اومد قلقلکش

 !...عطا_

 ومد،ین دلم یول ، بشه فمیحر نذارم تونستمیم ، گرفت دستش با و سرم

 کردم نگاهش یناراحت با کردم بلند سرمو

 یمونیم گرگ مثل ، ها نکن مظلوم من یبرا چشماتو باز ، هان_

 ، بود اومده لبم کینزد که هاشددو دسددت از یکی انگشددت و ددمیخندد

 .دمیس*و*ب

 ...عطا_

 به میشددونیپ بایتقر ، سددرم یرو شددد خم خودش و دیکشدد جلو سددرم

 قلبش

 ...دیچسب

 ؟یدرآورد یک و دیسف یموها نیا_

 .بود برده و حواسم ی قلبش،همه یصدا یوقت اشتد یتیاهم چه دیسف یمو

 ، کرد رشیپ گرفت عطا که یزن نیا گهیم ، نهیبب ، موهارو نیا یهرک حاال_

 ...یکنیم ریپ منو یدار تنه هی تو که دوننینم
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 فشار اش نهیس ی قفسه به کامل و صورتم ، بود برده موهام یال البه دسدتشدو

 گفت انهدلبر و آروم کامال یلحن با ، دادم

 زم؟یعز یراحت تو_

511  

 دمیس*و*ب قلبشو و دمینکش عق و خودم

 درآوردم؟ دیسف یمو چندتا ، راحتم آره_

 ؟یکنیم خر بچه_

 خنده کنترل کردیم نگاهم که یقلدر با ، دمیکش عق سدرمو و خنده ریز زدم

 دادمیم دست از هامو

 زمیعز ساغر_

 وندچسب لبم یرو و اش اشاره انگشت

 نکن صدا منو ینجوریا_

 برداشت انگشتشو و دمیس*و*ب دستشو

 .ذارمینم اتاق اون یتو پامو نخورم شام تا من ، ها شهیم تیچ هی_

 انداختم باال یا شونه و خاروندم و ام قهیشق خنده با

 !نجایهم...اتاق چرا_

 .کرد نثارم یباش الیخ نیهم به و اومد نییپا مبل یرو از فنر مثل

 طرف هی موهاشدو و نشدسدت یتک مبل یرو ، نرسده بهش دسدتم نکهیا یبرا

 کرد جمع

 گفت کردیم یباز موهاش نییپا با که نطوریهم

 !تو یقربانگو بله شدمیم من همش ، شدهیم ادیز روت تو ، آره بگم اگه آخه_

 ادیم زورم خ

 نتونسددتم کردم که یهرکار یول...بردیم منو دل ، کالمش یتو صددداقت

 رمیبگ و هام خنده یجلو

 اریو

519 

 ، رفتم سددمتش و شدددم بلند ، کردیم نگاه هام خنده به یناراحت و یدلخور با
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 دمیس*و*ب و شیشونیپ

 به ، افتادم ینم دنیخر خونه فکر به منم ، نبود آوردن بچه به تو اصددرار اگه_

 نیا یتو میاریب رو گهید یکی تا باشدده سددفت پامون جا دیبا که هرحدال

 من از تو فعال پس ، فتمیب خونه فکر به من یشددد بداعث خودت...دایدن

 ...یجلوتر

 شد تر پهن لبش یرو ی خنده کم کم

 ، ندارم دوسددت رم خونه نیا اصددال ، شدددم باعث من...یگیم راسددت_

 ...هیکوچ کمی شییرایپذ

 .زد باالتر ازم کمی قدش ، ستادیا و شد بلند مبل همون یرو

 محله؟ نیهم ، یدید که ییاونجا ، گمایم عطا_

 دادم تکون سر و کردم بسته و باز و هام پلک لبخند با

 گذاشت هام شونه یرو هاشو دست کف

 متراژه؟ نیهم_

 زدم یچشمک

 بزرگتر کوچولو هی_

 چشددم ، کردیم فکر داشدت که نطوریهم و برد دهنش یتو و لبش ی گوشده

 کرد زیر هاشو

 است؟ خوابه دو_

 دمیکش یا کالفه نفس و بردم کمرش دور هامو دست

511  

 ...اوهوم_

 ، شدد یطوالن که سدکوتش...!!بود که...باشده آخرش سدوال که کردمیم آرزو

 ، شددام تا هنوز ما ، خونه بزرگ ی کاناپه یرو گردوندم برش و کردم بولش

 !!میداشت وقت قهیدق ستیب

*********** 

 رنگ خانوم لدای ، میرفت مولود مامان ی خونه به ساغر با صبح از رو پنجشدنبه

 با و گوشده هی بود کرده گز ، ورودمون بدو از سداغر و نداشدت یخوب یرو و
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 .کردیم نگاه بود داریب و خواب که لدای به یناراحت

 یا لحظه چند اتاقش در پشت ، دمیشنیم و مولود مامان خوندن قرآن یصددا

 ...ضیمر کُل اشف اللهم ، بستم چشمامو و ستادمیا

 به چشمم یول زدمیم حرف باهاش دیبا ، آورد درد به و قلبم ، صدداش لرزش

 .موند حرکت یب رهیدستگ یرو دستم ، افتاد که عارف

 دست یال به ال سدرشدو و بود نشدسدته خونه یورود یها پله راه یرو عارف

 دمید ، شدددم که ییرایپذ ردوا ، اتاق در از گرفتم فاصددله ، بود گرفته هاش

 ، خونهیم ییدعا ل ریز داره و گذاشته لدای یشدونیپ یرو دسدتشدو سداغر

 عارف سدمت به لبخند با و فرسدتاد یا سده*و*ب ، افتاد بهم که چشدمش

 .رفتم

 کنارش ، نشد حضدورم متوجه اصدال که بود خودش الیخ و فکر یتو اونقدر

 نترییپا پله هی یرو و پاهام ، قدم بودن بلندتر خاطر به و نشدستم ها پله یرو

 .گذاشتم عارف از

 اریو
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 زد یکوتاه لبخند و آورد نییپا هاشو دست

 باز زور به ، مهین و نصددفه هاشددو چشددم و بود افتاده صددورتش یتو نور

 نگه

 بود داشته

 ؟ خبر چه_

 کف به زد زل ، چسددبوند بهم هاشددو دسددت کف و گفت یآروم "یچیه"

 ... ایح

 !فتادینم اتفاق نیا ، داره ضرر لدای یبرا یباردار که بود گفته دکترش اگر_

 هم یرو چشددم شددده، چهارماهش کینزد ، که نشددده یزیچ هم حاال_

 ، رفته و اومده ماه نه دیبذار

 موهاشو یحساب هاش انگشت با و گذاشت سدرزانوهاش هاشدو دسدت آرنج

 ختیر بهم
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 میشد ، میبردار تو دوش یرو از بار هی میاومد.سدتین درجاشس مونیچیه_

 !...تو و ساغر و مولود مامان سربار

 به چنگ که هاش دسددت تند حرکت و گذاشددتم اش شددونه یرو دسددتمو

 شد متوقف نداختیم موهاش

 یبرا.یبش پدر تو که ستین نیا از باالتر مولود مامان یبرا یخوشدحال چیه_

 دوبارم یکی که کن باور ، ادینم نجایا من اصددرار به سدداغر...نطوریهم ماهم

 .شهینم یراض خودش یول بره و ادیب کمتر خواستم ازش

 فرستاد رونیب نفسشو و گذاشت صورتش یرو هاشو دست کف

 !!سرش زدمیم داد دینبا...شد بحثم لدای با شید_
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 شدم رهیخ آسمون به و گرفتم ازش نگاهمو ، اخم با

 نیا یتو که سددخته؟ برات نقدریا خانوم لدای روز و حال درک واقعا_

 ؟یکنیم بحثم باهاش طیشرا

 ها پله یرو از هول به عارف ، ساغر ی شمرده شدمرده و حرص پر یصددا با

 .ستادیا ایح وسط برهنه پا و شد بلند

 .بودم یعصبان عارف حرف از هم بود گرفته ام خنده هم

 گذاشت دهنش یرو و اش اشاره انگشت و بست رو ونهخ در ساغر

 ارمیم سرت ییبال...عارف ارمیم سرت ییبال جارو نیهم با ادیدرب صددات_

 ...که

 قرار آزار و کتک ریز بار چند یروز انگار که بود ییها آدم مثل عارف واکنش

 .گرفتندیم

 زد ها پله یرو جاروشو و کنارم نشست ساغر

 ...بدو..شده یچ نمیبب کن فیتعر یحساب درست نیبش ایب_

 بذاره ییجا پاهاشو کرد یسع بود، شده ایح یسدیخ یمتوجه تازه که عارف

 . نشه سیخ که

 ها ینزن_

 .شدمیم تشیعصبان متوجه ساغر یها قروچه دندون از
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 .نیبش زنمینم_

 .موندم عارف حیتوض منتظر و گفتم اهلل اال اله ال ل ریز

 کرد دراز تونستیم که ییجا تا پاهاشو و ستنش پهلو به نترییپا پله دو

 اریو
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 مونس مامان ، خوادیم دائم مراقبت وضددعش نیا با که بود نیا لدای حرف_

 بمونم کنم ول کارمو تونمینم که منم ، کشهیم خجالت ساغرم از ، تونهینم که

 .نکردم قبول منم ، مادرش ی خونه ببرمش گفت...ششیپ

 گفتم یآروم یصدا با

 به ، سدداغر و مولود مامان خاطر به نه...سددتین یبد فکر ؟یمخالف اچر_

 راحتتره مادرش با یهردختر که معلومه خ ، خانوم لدای خاطر

 اومد حرفم وسط عارف

 بدتر اون از خواهرش !داره وسدواس مادرش ، سدتین راحت مادرش با لدای_

 من برادر تازه عدمب ، اونجا ببرمش گهیم که خجالتشده از لدای دونمیم من ،

 که توام انیجر بعد...اونا نه خوبم شیخو و قوم اون با من نه یدونیم که تو ،

 !افتادن لج کال

 !بود دهیفا یب و رید گهید من ییابرو و چشم ی اشاره

 انش؟یجر کدوم عطا؟ انیجر_

 کنه جمعش خواست ، شد ، بود زده که یگند متوجه تازه که عارف

 عطام کن جور براش تو گفتن عطا به ، خواسدتیم کار اقوام از یکی..یچیه_

 .نکرد قبول

 و بحث کردم یسع منم و بهم شد رهیخ ، بود ها حرف نیا از تر زیت که سداغر

 کنم عوض

 م؟؟یریبگ پرستار خانوم لدای یبرا یخوایم_

 !بود کجا پولم چنده؟ یساعت یدونیم... پرستار؟_

516  

 .دمیکش یراحت نفس و شد برداشته روم از ساغر نگاه ینیسنگ
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 آدم ، کن محبت زن نیا به کمی حداقل ! یندار اخالقم یندار پولم تو_

 ، بده حالش همش که خداهم بنده نیا ، فتهیم افهیق و ختیر از شهیم حامله

 شددد خم دیکشددیم جلو چادرشددو که یحال در و انداخت من به ینگاه مین

 دیخند عارف که گفت یزیچ گوشش دم و عارف سمت

 دارم دوسدت بگم ، گمه توش اسدمنی که میدار سدنم نقدریا ما ، زهیر خاله_

 شه؟یم خوب حالش

 !کنهینم دوا که رو ییدردها چه ساده دارم دوست هی که دونستینم عارف

 گفت و داد تکون عارف سمت به ارادت ی نشونه به هاشو دست کف ساغر

 مامان چارهیب ، لدای چارهیب ، زنمیم حرف تو با نمیشدیم که من سدر تو خاک_

 جمه شتریب حواسش تو از سر دو وید !کرده بزرگ پسر کنهیم فکر که مولود

 چسبوند ها نرده به سرشو پشت ، خنده با عارف

 منو که بزن حرف لدای با یجور هی و کن یخواهر من حق در ایب سدداغر_

 ببخشه

 دیجوش صحر با و زد خودش دست پشت محکم ساغر

 خورمیم حرص اش مسدخره غرور و سدهراب دسدت از کم ، بکنم غلط من_

 .بخورم تورم جوش و حرص حاال

 گفت التماس با و کرد دراز آسمون سمت دستاشو

 بده نجاتم خدا_

 اریو
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 کرده پنهون ، بودم داشته نگه دهنم یجلو که دستم پشدت هامو خنده نکهیا با

 .ام نهیس ی قفسه به دیکوب آرنجش با هوا یب ساغر یول بودم

 !دیدیم دق منو جفتتون ، زهرمار_

 بلند ها پله از ، شددده که هم جسددمش تیامن یبرا و دیخند بلند بلند عارف

 شد

 بود یعصبان هنوز اما ساغر

 یبر تا رهیبگ وقت مشدداوره که دوسددتش اون از آدرس گفتم مهتا به عارف_
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 هی شیپ یبر دیبا یول ، سددخته توام طیاشددر دونمیم...یبزن حرف باهاش

 نفس من دذارهینم موندده، خدودش یزنددگد تدو عدطدا دنیا...مشددداور

 که ینیبب و یباشدد دیبا... مظلومه مونیزندگ تو یفکرنکن نیهمچ.بکشددم

 !شونهیم یکُرس به خودشو حرف و دهیم دستور من به چطور

 گفت و آورد باال دستشو مشت عارف

 نیا یعنی مرد ریتکب_

 پرت عارف سدمت هاشدو ییدمپا حتما بودم نگرفته و سداغر یها دسدت اگر

 .کردیم

 ...شد تموم ، ساغر رفتن با هامون خنده و یشوخ

 یلیخ نظرم به یول ، بود نگفته من به مشدداور نیا ی درباره سدداغر ، عارف_

 نده کنم یککم تو بده تونمیم من نده...رشیبگ یجدد...یبدر اگدر خدوبده

 حرف باتجربه آدم هی با خانوم لدای طیشددرا به باتوجه الزمه کنم فکر...سداغر

 .یبزن
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 گفت و داد یتکون اش افتاده یها شونه به عارف

 هی و کیک هی برم االن یخوایم...ندارم یحرف من دیگیم شدماها اگر...باشده_

 ام؟یب بخرم لدای یبرا کادو

 زدم اش شونه یرو و دمیخند حرفش به

 زحمت یب فقط !هست روش لدامی و تو عکس ، داده کیک سدفارش سداغر_

 لیتحو محل یفروش ینیریش از برو خودت هم ، کن حساب برو خودت هم

 ریبگ

 گذاشت قلبش یرو دستشو یخوشحال با عارف

 هم کادو.هسددت یچ همه به حواسددش.هسددتم زهیر خاله نیا مخلص من_

 ده؟یخر

 کردم بهش یاخم

 گفت ، شددد مونیپشدد بعدش یول ، تو طرف از بخره خواسددتیم...رینخ_

 !ستین تو چبرچال ی قهیسل که بره لو ممکنه بخره یهرچ
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 هاشدو کفش که یحال در عارف و میشدد بلند ها پله یرو از خنده با هردمون

 گفت کردیم پا

 نطوریمه هم کادو ، رمیگیم و کیک رمیم ، ها نیند لو پس_

 زدم صداش ، دیرس که در کینزد

 داره دوست خانوم لدای که بخر و یهمون...گُل...عارف_

 دیپرس و کرد باز و در

 داره؟ دوست یچ ساغر_

 اریو
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 گفتم ریتاخ با و کردم مکث

 !!میمر_

 درو و داد تکون یسددر فقط و شددد لیتبد یکوتاه اخم به ، عارف ی خنده

 .بست

 مامان ی خونه تلخ دیشدا و سدخت طیشدرا واقعا ، سداغر یجمع حواس

 فکر اشددتباه سدداغر ی درباره که کردمیم قبول دیبا ، بود کرده عوض و مولود

 که یمحبت نهمهیا اما سددتین رنگ هی دلش با زبونش دونسددتمیم...کردمیم

 .بود زیبرانگ نیتحس ، داشت ام خانواده و من یبرا خالصانه

 ندونه که هیک...حاال اما ، نبود مطمئن سدداغر مورد در هم عارف یحت دیشدا

 ...استیدن همسر نیبهتر ، من زن

 هی قراره و کرده هماهنگ یفروشدد ینیریشدد با گفت بهم یوقت ریمسدد یتو

 پیت به دوباره عارف و لدای افتاده دلم به گفتیم ، کردم تعج ، ببره یعکسد

 نشونیب مینذار و میریبگ و دستشون اکناره گوشه نیا دیبا ما ، زدن هم تاپ و

 .فتهیب فاصله

 .شدم خونه داخل گفتن اهللی با و کردم باز و در

 سوم فصل

*************************** 

 دهیرس دستم تازه که ییدانشجو یها نامه انیپا پیتا یول بودم خواب جیگ
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 .بود مونده ، بود

 ، رفتم آشپزخونه سمت و کردم خاموش و ونیتلوز
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 و کردم خشکشون و برداشتم یدستمال ، بود شسته هارو ظرف ی همه سداغر

 موافقت وامم درخواسدت با که شددیم یماه سده دو ، گذاشدتم سدرجاشدون

 ، دادم پس بهش و بودم گرفته قرض سهراب از که هم یپول و بودند نکرده

 و یخستگ ، زدیم سر مولود مامان و لدای به شویکاریب شتریب یها وقت سداغر

 بهشون روز هر سدتین الزم گفتم بهش بار چند !اوردیم من یبرا شدمیدلخور

 لهیپ و ها یریگ بهونه شددیم اشدم جهینت ، دادینم گوش حرفم به اما بزنه سدر

 !وارید ترک یحت ، یچ همه به هاش کردن

 نتیکاب یور که ییها نون خورده و گذاشددتم نتیکاب یتو و بشددقاب نیآخر

 .ختمیر پنجره پشت و کردم جمع دست با و بود مونده

 رو پنجره و دمیکشد یقیعم نفس ، خورد صددورتم یتو ، زییپا خنک یهوا

 .بستم

 هیگر با و ش ، نکنم داریب و ساغر تا گذاشدتم اتاق یتو پامو صددا سدرو یب

 !بود دهیخواب

 همسدرش و دامانس خونه یمهمون به من دنینرسد لشیدل آخرمون یدعوا

 ش آخر کیتراف و کار ینیسنگ ، بره من از زودتر بودم گفته سداغر به ، بود

 .رسوند سامان ی خونه دم منو ازدهی ساعت درست ،

 .میبرگشت باهم و میموند ، خوردن ییچا هی حد در فقط

 از ، اشتباه قبول و حیتوض با کردم یسع من و کرد سکوت و ریمس تمام سداغر

 سددر یوقت ، بود نیهم ما مشددکل نیبزرگتر ، بود دهیفا یب یول رمایدرب دلش

 ام گهید یها موضوع ، شددیم دعوامون ای میکردیم مخالفت باهم یموضدوع

 اریو
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 یحت ما دمیدیم ، میاومد یم خودمون به که هوی و ذاشدتنیم وسدط و پاشدون

 !هست دلهامون یتو کدورت هم ینامزد دوران از
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 یتو از نیهم یبرا ، نبود سددرد کم هوا... بود گذاشددته پاهاش یال و لحاف

 یرو ، رنگش ییخرما یموها ، انداختم روش و برداشددتم یلحداف کمدد

 گهید یپهلو به و دیکش شینیب ریز به یدست ، بود شدده پال و پخش صدورتش

 .شد

 دداغرس و خودم عکس صددفحه، اومدن باال با و زدم و وتریکامپ پاور ی دکمه

 ، بود شده قبل از شتریب من یروزها نیا یذهن یریدرگ ، اومد ریتصدو یرو

 بود شده ختهیر سرم که یدیجد یکارها ، شرکت یتو پسدتم شددن عوض

 گشدتمیبرم ام یوقت و داشدتیم نگه نه و هشدت سداعت یها کینزد تا منو ،

 .شدیم بحثمون ساغر با پوش و چیه سر ، خونه

 چرا؟ بود؟ مونیپشد من با ازدواج از ، ختیر بهمم جوربد ، امشدبش حرف

 بهم یحس هی چرا دونمینم کردم؟یم مخالفت اش خواسدته با نکهیا یبرا فقط

 با که بود لیدل نیا به ام خانواده یبرا سدداغر یها تالش نیا تمام گفتیم

 کمک که هرچند ، بردارم یپافشدار نیا از دسدت و امیب راه دلش ی خواسدته

 طرفم هی از یول کردیم کم ام خانواده و خونه از منو یذهن بار ، سداغر یها

 اون از و حالم یحسدداب ، دمیرسددیم خونه یوقت و آخرشددبش یبرخوردها ،

 .کردیم بدتر بود که یزیچ

 بشدم مطمئن تا خوندم آخرشدو خط ، کردم باز هارو نامه انیپا به مربو لیفا

 !!بود نامه انیپا آخر خط...آخر طخ یول ، کردم پشونیتا کجا تا
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 نگاه و ساغر ، نشستم پهلو به و گذاشتم یصدندل گاه هیتک یرو و دسدتم آرنج

 ...بود خواب غرق که کردم

 !بود یکاف من یبرا شیمهربون ها،تنها کردن کمک نیا یجا دونستیم کاش

 ، خورد تکون ، دمبو اندداخته روش کده یمسددافرت یپتو ریز فشیظر تن

 ، ها ینگران و مشکالت نیا ی همه با ، بود شده وجودم از یجزئ خواسدتنش

 .شدیم گلستون برام ایدن کردیم خودش و من حال مراعات ساغر اگر

 زیم یرو از و پوسددت ی کننده مرطوب کرم و کردم خاموش و وتریکدامپ

 .برداشتم ششیآرا
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 یتو ، بود رونیب لحاف از که و شدسددت نشددسددتم،کف کنارش تخت نییپا

 فار خانوم لدای ، گهید ماه دو از کمتر ، دادم نوازش کرم با و گرفتم دسددتم

 ، داشدت کمک به ازین هم رفتن ییدسدتشدو یبرا ، آخر یها ماه نیا ، شددیم

 عارف نبودن یها وقت ، خانوم مهتا و سداغر اما نبود خونه مدام که عارف

 .کردندیم کمک لداخانومی به

 شیشددونیپ یرو اخم ، کردم مرطوب کرم با و خشددکش یها دسددت کف

 .کردم حرکت یب و هام دست ، ترسم از و نشست

 خوش یدستا ، شدده قیعم خوابش کردم احسداس دوباره که بعد لحظه چند

 موهاشو تار ، نشدست گونش مه صدورت یرو ،نگاهم کردم رها و عطرش

 تخت نییپا و کردم خاموشددش ، زدیم چشددممو ، خواب چرا نور ، دمییبو

 و کردم مشدت و ،موهام شددیم منفجر درد از داشدت سدرم ، نشدسدتم

 سداغر

 خورد یتکون

 اریو
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 نفسدم..کرد باز آروم هاشدو چشدم و دیلرز هاش پلک ، دمیچرخ سدمتش به

 !شک یب بودن ییجادو ها چشم نیا !شد تنگ

 ...عطا_

 زدم لبخند

 جانم_

 شد زیخ مین و دیکش هاش چشم به هاشو انگشت

 کنه؟یم درد تییجا_

 با یحت ، بود شدده که یقیطر هر به شدهیهم...من ی مالحضده یب یکوچولو

 .اوردیم روم به و ازمین و ضعف ، ها خواب لباس نیهم

 بخواب...نه_

 .دمیکش یراحت نفس...گذاشت بالش یرو سرشو و بست هاشو چشم

 دراومد خمارش و آلود و خواب یصدا
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 ، درآد چشددت تا خوامیم االن ، یکنیم تیاذ منو چون یشددد خواب یب_

 .کنهیم مورم مور شینیسنگ ، نزن زل بهم مینجوریا

 !دیدیم هنوز که کردم نگاه اش بسته یها چشم به و دمیخند صدا یب

 دادم جا کنارش زور به و خودم و زدم کنار رو پتو

 و دسددتش نبض یجا و گرفتم دسددتم یتو و اش شددده مشددت دسددت

 .دمیس*و*ب

 ریبخ ش_

511  

 اما دیکوبیم قلبم ، برنداشددتم نوازشددش از دسددت من اما ، نداد یجواب

 .کنم تشیاذ موقع نیا خواستمینم

 ریبخ ش_

 لحظه چند هنوز.کرد جاخوش ام نهیس یرو سدرش و دیسد*و*ب و گلوم ریز

 زد شکمم به یجون یب مشت که بود نگذشته ییایرو ی صحنه نیا از

 ! سوزهیم حالت به دلم یدار که یقلب تپش نیا با نکن فکر_

 زدیم و حدسش که یاتفاق از فرار یبرا ساغر و شدد منفجر بم مثل ام خنده

 نفس یبرا یراه یحت و دیچیپ خودش دور به رو پتو ، تخت ی گهید طرف ،

 .نگذاشت یباق هم دنشیکش

 ما هردو یبرا هیتنب نیا دیشدا. بسدتم و هام پلک ، بود لبم یرو که یا هخند با

 !بود الزم

********************* 

 یهول هول که یمختصددر دوش از بعد ، شدددم داریب سدداغر از زودتر صددبح

 اتاق از که بود داریب و خواب ، شدم مشدوول و کردم آماده رو صدبحونه گرفتم

 و اش شونه یرو شدونیپر یموها و داد تکون هوا یتو یدسدت ، اومد رونیب

 زد کنار

 ، ریبخ یعال حضرت صبح_

 دمیکش عق براش و یصندل

 میبخور باهم رو صبحونه ، زمیعز نیبش_
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 اریو
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 ، کنم باز رو صحبت سدر دعوا بدون و خوب یلحن با صدبح اول کردم یسدع

 ... یول

 نشست ناپهکا یرو رفت و گرفت رشویپن و نون ی لقمه

 ساغر؟؟_

 بود نشسته بهم پشت

 امینم_

 بردم براش و کردم نیریش شوییچا وانیل و دمیکش یپوف

 پلک...ازم برگردوند رو و کردم نگاهش که بذارم زیم یرو و وانیل تا شدم خم

 بود کرده پوف هاش

 بشه؟ تموم خوادینم دوا و قهر نیا_

 انداخت شپاها یرو و خوابش لباس تور و انداخت پا یرو پا

 حرف باهم یلیخ بهتره پس ، برمیم سددر و ات حوصددله دارم یگفت خودت_

 ، مینزن

 خوردم ییچا از قلپ چند ، زیم پشت برگشت و دمیکش میشونیپ به یدست

 سداغر ینیریشد عاشدق من ، دادمیم خاتمه رو دعوا و بحث نیا بودکه بهتر

 !شیتلخ نه ، بودم شده

 یدار همش چون مدت نیا فقط ، ساغر رگشتهب نظرم که هسدت یوقت چند_

 شاالیا ، یبش تیاذ شدتریب خوامینم ، یریم خانوم لدای و مونس مامان شیپ

 ... ماهم شد مرت که خونه اون اوضاع

 ...دیچرخ سمتم به و گذاشت مبل یپشت یرو دسنشو آرنج
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 عطا؟ یگیم یجد_

 و جنگ نیا دادمیم حیترج...یول ، منبود یراضدد قل میصددم از نکهیا با

 عاشق من ، بشده تموم زودتر هرچه افتاده راه به نمونیب که یا مسدخره یدعوا

 با که بود خونه نداشتن و یمال تیوضدع خاطر به مخالفتم تمام ، بودم بچه
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 از دیبا و دنیخر خونه یآرزو حاالها حاال ، شرکت یتو اومده شیپ اوضداع

 .کردمیم رونیب سرم

 کرده قفل پاهاش یجلو هاشدو دسدت که یحال در و شدد بلند کاناپه یرو از

 اومد سمتم خنده با و آروم آروم بود

 ؟یکنیم یشوخ یدار ، عطا_

 تکوندادم یسر یتینارضا با

 یتو که یسال دو خوادینم کنم،دلم موافقت که یکرد مجبورم !!متاسدفانه نه_

 شددتریب قطعا.بگذرونم دعوا و نگج و یتلخ با و بودم ختهیر برنامه ذهنم

 مامان و خانوم لدای به کردنت کمک ، فتهیم خودت دوش یرو ها یسددخت

 که یمیتصددم دونمینم ، یایبرم ها یسددخت پس از که کرد ثابت ، مونس

 .دهیم خوب حس بهم ، یبش خوشحال تو نکهیهم یول غلط ای درسته گرفتم

 و نشست پاهام یرو عیسدر اما برم و بشدم بلند تا دادم عق کمی و میصدندل

 انداخت گردنم دور دستشو

 .کنه دور ها شیتشو از منو تونستیم ، آرومش یها نفس یصدا

 گرفتم تنش از یقیعم نفس و بردم فرو گردنش یگود یتو و سرم

 اریو
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 کردیم تجسددم سددرش یتو انگار ، دیسدد*و*ب و ام گونه و دیخند زیر زیر

 ، زدیم برق هاش چشددم کمی ، دیخندیم کمی...و بودنمون دار بچه یروزها

 ...کردیم بوض کمی

 .شهیم خوشگل تو و من ی بچه_

 ایرو دیشا ، یدید چه خدارو ، سدرم یتو ببافم ایرو خودش مثل کردم یسدع

 .باشند نداشته رو تیواقع ترس ها

 خانومم نطورهیهم حتما_

 که کردمیم چهارتا تا دو دو رمسد یتو...اما من...یطوالن ، دیسد*و*ب و لبم

 مشدکل به ، کار یجا هی و باشده بوده اشدتباه کردم که یکتاب و حسداب مبادا

 .میبربخور
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 ...یهمراه زمیعز ؟...عطا_

 بشم بلند تا آوردم فشار کشیبار کمر به و زدم لبخند

 دیبا هام جمعه ، مونمیم کار اضدافه سداعت سده امروز از ، سدرکار برم دیبا_

 شه؟یم حساب دوبل که یدونیم ، برم

 شد نور یب ، بود گرفته یخوش رنگ تازه که هاش چشم

 کده االنم ، میپوشددیم کم ، میخوریم کم ؟یکنیم دتیاذ و خودت چدرا_

 ، ستین بد وضعمون

 دمیکش گردنم پشت به یدست و ستادمیا
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 اجیاحت خانوم لدای مثل توام دیشا ، نداره خبر خودش یفردا از آدم ، شدهینم_

 و یزیهرچ احتمال ، باشه ادیز اندازم پس دیبا ، یباشد داشدته دائم مراقبت به

 !داد دیبا

 اومد سرم پشت و رفتم خونه در سمت

 من به یدار عادت چرا ، نباشده یمشدکل چیه دیشدا ؟یزنیم بد نفوس چرا_

 ؟یبد استرس

 ختهیر دورش به که یا آشدفته یموها و داشدت تن که یقرمز کوتاه رهنیپ به

 راه...زدنش حرف حدالدت یحت...بود بچده هنوز سدداغر ، کردم نگداه بود

 ...کردنش نگاه نطوریا...رفتنش

 .دمیس*و*ب هاشو ل و شدم خم

 تکون دلت تو آب ذارمینم ، هسدتم من ادیب شیپ یمشدکل هر ، نباش نگران_

 بخوره

 دمیکش اش برهنه یبازو به یدست و دمیس*و*ب گوششو ی الله

 دیشدا انای،اح یریبگ وقت زنان دکتر هی از باشده ادتمی ، باش خودت مراق_

 ، یکن مصددرف یزیچ ، یتیتقو یها قرص هی ییداروها دهی بداشدده دازین

 .کرد مشورت دکتر هی با دیبا حتما یول...دونمینم

 پام یجلو و تمبرداشد و میمشدک ی خورده واکس یها کفش و کردم باز و در

 کنار دیبا رو دهیرسدد راه از تازه عادت نیا که افتاد ادمی لحظه هی.انداختم
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 که شد راحت المیخ و انداختم ییرو به رو هیهمسدا یها نرده به نگاه ، بذارم

 .ستندین خونه

 اریو
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 چکسیه...نگو یزیچ چکسیه به ممونیتصم ی درباره..ساغر_

 و ذهنش حرفام که دادیم نشددون اش چهره...تمبسدد و در و داد تکون یسددر

 .کرده ریدرگ

 امور گزارش فرسدتادن یبرا ، شدد برگزار کارکنان با که یا جلسده بعد صدبح

 هارو گزارش از مورد دو یکی ، رفتم یحسددابرسدد مسددئول دفتر به یاتیمال

 من با ومدهین دیجد حسدابدار مسدئول.کنم یبررسد دوباره تا بود زده عالمت

 دوباره و کنم ارسددال براش که نبود یگزارشدد و نداشددت یخوب ی ونهیم

 .نده چک درخواست

 ، دیکن چک دوباره بهتره_

 آخر یعدد گزارش به نگاهم مین یحت ، دادم فشددار هم یرو و دندونهام

 بود ننداخته

 ستین یمشکل پس ، شده برابر نهیهز دو هر ، فروش و دیخر_

 انداخت بهم ینگاه تورشیمان پشت از

 دوستان وسدداطت اگر ، که یدید یول ، جوون مرد یگفتیم نویهم شددمیپ دفعه_

 .یشدیم نیسنگ ی مهیجر هی نبود

 کرد اشاره یخروج در به و شد بلند

 رونیب دییبفرما ، دارم کار االن منم_

 ، برگشددتم اتاق به بود کنترلم تحت هنوز که یتیعصددبان با و گرفتم هارو برگه

 یها مسئول زیم هر پشدت و بود یصدندل و زیم پنج ، یمتر سدتیب اتاق یتو

 داشتند قرار مختلف یها بخش به مربو
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 راه به ییباال یصددا سدرو و بودند انداخته راه به و یدرب قبل یها یخون یکر
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 لمیموبا صددفحه به و نشددسددتم زمیم پشددت حوصددله یب ، بود افتاده

 ینگاه

 "عاشقتم" بود داده امیپ ساغر ، انداختم

 !زدم یلبخند نه ، دادم یجواب نه شیپ شیها وقت برعکس

 یکر و بحث.کردم روشدن و روم به رو توریمان و کشدو یتو انداختم و یگوشد

 ینم بدم ، ذاشدتیم هیبق سدر به سدر سدهرابم و بود باالگرفته یحسداب یخون

 بذارم ، وقتها نیهمچ تا دمیخریم یحسداب و درسدت و بزرگ هدفون هی اومد

 .نشنوم و اطرافم یصدا سرو و گوشم یرو

 عطا؟ هیچ تو نظر_

 هست یچ یبرا بحثشون بودم دهینفهم اصال

 هان؟_

 کرد اخم ، زشیم به بود داده هیتک که سهراب

 زنمیم حرف باهات دارم اس قهیدق پنج یحساب مرد_

 دادم شونشن رو برگه و زدم لبخند یتصنع

 .ناستیا ریدرگ ذهنم دیببخش_

 و یکار اوضداع چقدر که بدم حیتوضد و بذارم وقت تونسدتمینم نیازا شدتریب

 !خرابه میروح

 هفت یها عدد ، کردم درشددت شدددیم تا و فونتش و کردم باز و فروش لیفا

 1111 از شددتریب روز کی سددتیل چک و کردمیم چک دیبا اول از رو یرقم

 !بود فروش

 اریو
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 سددرهم پشددت ، اوردمیم نترییپا رو موس و کردمیم چک رو یخط هر بار هر

 .بشه برطرف ، دمید یتار تا زدمیم پلک

 ...ییچا_

 گفتم یسر سر که کردیم بلند ینیس از و وانیل داریسرا

 ممنون نه_
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 ... برام شهرستان از دخترم و ییچا نیا ، خان عطا دم تازه چرا؟_

 اومدم حرفش وسط

 !شرمنده... ندارم وقت من_

 زیم سدمت و گفت یچشدم ، معذب ، کرد وادارش سدکوت به ام رهیخ نگاه

 .رفت سهراب

 ی باره کی و هزار کردن چک و حسدداب نیماشدد یتو ها عدد کردن وارد

 یادار ساعت ، گذاشتم هم یرو چشدم تا که گرفت ازم وقت اونقدر هرکدوم

 .بودم دهیرس یکار اضافه به و بود شده تموم

 "امیم رترید زمیعز" نوشتم ساغر یبرا و کردم باز و لمیموبا یگوش

 رو شیپ ماه ی برگه نیآخر ، شددم مشدوول دوباره و نموندم جوابش منتظر

 یک ، شدددم سددهراب یخال یصددندل متوجه تازه و گذاشددتم زیم یرو

 بود؟ رفته یک بود کرده یخداحافظ

 ، شددم بلند زمیم پشدت از یا لحظه چند یبرا و دادم کمرم به یقوسد و کش

 ، اومد یم زدن حرف یصددا یکنار یها اتاق اما ، نبود چکسیه اتاقم یتو
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 و دمیکشد یقیعم نفس ، خورد صدورتم به ، زییپا ز سددو و کردم باز رو پنجره

 !بخورم تازه ینیریش و دا ییچا وانیل هی داشتم دوست ، بستم و هام چشم

 یاصدل ابونیخ یتو که یکیتراف ، کردم باز هامو چشددم و زدم یپوزخند المیخ به

 دادیم یدیام هی ، ها ساختمون و ها نیماش روشن یها چرا ،و بود

 ...یستین تنها تو که یدیام هی،

 نیآخر...چهیبپ اتاق داخل ، دیوزیم که یخنک باد تا گذاشدتم باز رو پنجره

 کردم چک هارو شماره و چسبوندم توریمان کنار هب رو برگه

 ای ، بگذارم ابونیب به سددر خواسددتیم دلم ارقام، و عدد نیا دسددت از یگاه

 کارت زدن یجا به خواستیم دلم ، اومدم یم رونیب اداره از که ها شد یبعضد

 کن پاک گوش هی و داخلش بذارم و سدرم تا بود یدسدتگاه هی ، خروج

 از و کنه پاک خودش با ارقامه و عدد یهرچ و داخل بره گوشددم نیا از بزرگ

 .رونیب زهیبر گوش اون
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 ربع و نه ، انداختم توریمان ی گوشدده سدداعت به ینگاه ، شددد تموم که کارم

 کار اضدافه یلیخ کردمیم یسدع بود که یازین وجود با ، ها تر قبل.بود شدده

 ، ساغر شیپ خونه برگردم زودتر استخویم دلم که داشدتم یحسد هی ، نمونم

 حد از شیب یکارها ای ، سدداغر ریاخ ماه چند نیا یرفتارها دونمینم...یول

 و باشم نداشدته خونه به رفتن یبرا یا عجله بود شدده باعث ، اداره معمول

 هی خواسددت خدا اگر و گرفتن دوش و خوردن شددام یبرا فقط ، بدم حیترج

 !!بخوابم ، ساغر با دوستانه گپ

 اریو
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 دستم یتو و فمیک حرص با و خوردم تاسف خودم یانصاف یب و یبدجنسد به

 . کردم جابجا

 خط و ل رژ یجا که آسددانسددور فیکث ی نهییآ ، انداختم خودم به ینگاه

 .دیکشیم رخ به شتریب و مینامرتب و یخستگ ، بود بهش چشم

 .کردم مرت ور کتم و لباس ی قهی و دمیکش موهام به یدست

 .برسم ش ده از زودتر دونستمیم دیبع بود که یکیتراف وجود با

 و مین و ده ، میمچ سداعت ، رفتمیم باال رو خونه یها پله یوقت ، شدد همونم

 .دادیم نشون

 جمع کجای و میمنف افکار ، اومد یم خونه رونیب تا که ییها خنده یصددا با

 !بذارم در پشت کردم یسع و کردم

 یرو که یاخم و درهم صددورت با سدداغر بعد لحظه چند و زدم و رد زنگ

 .کرد باز درو داشت یشونیپ

 !سوخت غذام !! عج چه_

 هوی ، کنار بذارم تا بودم کرده جورشددون و جمع االن تا که یمنف افکار اون

 !میشونیپ یرو دنیکش سرک

 بودم سرکار... که نبودم حیتفر_

 توقع ، کرد عوض رنگ اش کرده شیراآ صددورت و رفت باال ابروهاش

 ؟یخستگ نیا ی همه با ؟ باشم شهیهم مثل داشت
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 یبو شددم که خونه داخل ، گذاشددتم یجاکفشد یتو و درآوردم و هام کفش

 .کرد پر و مشامم غذا خوش
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 !ینباش خسته_

 از شیپ لحظه چند نیهم.دمیشدن سدرم پشدت از و سداغر ناراحت یصددا

 بودم دهیشن هاشو خنده در پشت

 ؟یزدیم حرف تلفن با_

 که شربت وانیل هی با زود یلیخ ، گذاشتم زیم ریز و فمیک و رفتم اتاق سدمت

 اومد اتاق به ، بود گرفته چشممو هاش خی فاصله اون از

 ، نبود خونه عارفم ، نبود خوب اصدال حالش رفتم آخه صدبح ، بود لدای آره_

 و حال ، طنتیشد و یشدوخ با کمی میکرد یسدع و حموم مشیبرد مهتا و من

 . بپرسم حالشو که زدم زنگ شمیپ ساعت مین ، میکن عوض هواشو

 اومد جلوتر و گفتم یآهان

 یدار دوست که همونه ، دمیخر تازه و شربتش_

 کنم خاموش تمویعصددبان ، شددربت اون خوردن با اومد ینم بدم نکهیا با

 کردم امتناع یول

 .رمیبگ دوش هی ستین آماده غذات اگر ، گشنمه ناال_

 وانیل ی لبه یرو که یپرتقال ، بلندش ناخن با و انداخت نییپا سددرشددو

 گرفت دهنش یجلو و برداشت و بود گذاشته

 میریبگ دوشم هی یتونیم یول آمادست_

 با ، کردم نگاهش چشددم ی گوشدده از که کردمیم باز و رهنمیپ یها دکمه

 کردم فکر ، بود بافت و داشددت یبلند قهی که یا سددورمه تاهکو رهنیپ

 .باشه سرماخورده دیشا

 اریو
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 ؟یسرماخورد_

 .کردم باز و کمربندم و درآوردم و رهنمیپ ، نبود بهم حواسش اصال
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 سددر ، شددده دعواش لدای با دوباره ؟یزنیم عارف با حرف هی گمیم ، عطا_

 عارف به ، کنهیم سیخ رشدویز ییوقتا هی و ییدودسدتش بره تونهینم لدای نکهیا

 ، نکرده قبول عارفم ، مادرم ی خونه برم بذار گفته

 نکن دخالت توام !گهید دهینم ، دهینم گوش یوقت ، گفتم عارف به_

 سدرشدو که گشدتمیم ام حوله دنبال ، رفتم حموم داخل و شددم رد کنارش از

 آورد داخل

 ؟یقهر من با عطا_

 آوردم فشار و گذاشتم سرش یرو دستمو کف

 ام خسته یلیخ ، ساغر برو_

 . نشست در پشت یول برد رونیب سرشو

 رمیبم خوادیم دلم من ، یکنیم ینجوریا تو خ عطا_

 غیج کردم باز درو هوا یب یوقت ، درآوردم و شددلوارم و کردم باز و آب ریشدد

 شلوارم و رفت عق عیسر که حموم داخل فتهیب بود کینزد و دیکشد یکوتاه

 .انداختم در پشت و

 بردم ریش ریز و سرم آب شدن ولرم با و بستم و در که دوباره

 افتادم؟ چشمت از ، عطا_

 .شد ساکت آب شرشر با ام خنده یصدا و گرفتم باال و سرم
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 خونه یتو برکت چقدر یدونیم ، میبشدد دار بچه ما داره یاشددکال چه خ_

 اد؟یم

 یها حرف ، دادم فشددار و بردم هام گوش یتو و ام اشدداره یها شددتانگ

 .شدینم جا موزم یتو گهید یتکرار

 از ، یکن مزه دیبا که داره یملس یترشد هی پختم؟ فسدنجون برات یدونیم_

 تر خوشمزه من

 .گرفتم گاز رو لبم من و دیخند غش غش خودش

 .برم قربونت دارم دوست خدا به_

 .زده غم و شد ناراحت دوباره ، سرخوش یها خنده اون از صداش لحن
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 زدم چنگ موهام به و ختمیر دستم کف و صابون

 ، نکردما نینفر یول ، کردم هیگر نمازم سددر ، ینداد اممویپ جواب امروز_

 ها یباز بچه نیا زمان گهید ، یداشدت کار ، بود شدلو سدرت تو دونمیم خ

 ...گذشته

 زد در به آروم و دمیکش تنم به و صابون فیل

 شددتریب تو یول ، بود قهرها و ها بحث نیا ، ازدواجمون و ینامزد لیاوا_

 ...یداشت دوسم

 رمیبگ دهیناد صداشو لرزش کردم یسع

 هی نهیشددیم یچجور عارف یبدون اگر ، شددهیم میحسددود لدای به من خ_

 راه ، مونس مامان ای ، زهیریم هاش چشدم از محبت ، کنهیم نگاهش و گوشده

 که یبار چند نیا یتو که خودشم ی خانواده ، رهیم لدای ی صددقه قربون رهیم

 اریو
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 ما داره یاشدکال چه خ.ادیب ایدن به بچه تا سدتین دلشدون تو دل ، دمید من

 .میبش دار بچه هم

 نامرت شیر نیا شدر از اومد ینم بدم.کردم زونیآو و فیل و ندادم یجواب

 . بشم خالص

 نمیبب و صورتم تا دمیکش گرفته بخار ی نهییآ به یتدس

 !خوامشینم ، یباش نداشته دوسم گهید ، بچه خاطر به باشه قرار اگر_

 ...شد دیناام دادنم جواب از انگار

 مثل گهید تو که کنم فکر یول دارم دوسددت یچ همه از شددتریب رو تو من_

 یندار دوسم اول یروزا

 .دینرس گوشم به گهید تراش شیر نیماش دنش روشن با ، اش هیگر یصدا

************************** 

 بود گذاشدته برام تخت یرو که یراحت شدلوار و کردم باز دورکمرم از رو حوله

 به ی،دسددت اتاق ی نهییآ یتو ، کردم تنم و دمیسدف شدرت یت و دمیپوشدد و

 ، حتما و کرده تپر و حواسدم سداغر یها هیگر کردم فکر ، دمیکشد صدورتم
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 .بود خوب اوضاع یول ، نکردم مرت و صورتم شهیهم مثل

 !رمیبگ قرار ، بود افتاده راه به احساسم و عقل نیب که یجنگ یتو خواسدتمینم

 نبودم هاش اشدک به یراضد ، ارهیدرب پا از منو تونسدتیم ، سداغر یها هیگر

 دیشددا ، اوردمین نه حرفش چیه یرو اول روز از...کردیم درک دیبا منو یول

 که بفهمونم بهش شددده یقیهرطر به کردمیم یسددع یول کردمیم مخالفت

 .بوده جفتمون ضرر به کردم مخالفت باهاش که یمیتصم
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 !کردم اعالم که یتیرضا از نبودم یراض اما بار نیا

 شده ربع و هازدی...کرد خورد اعصدابمو شدتریب سداعت و زدم گلوم ریز و عطر

 .بود

 چطوره؟ اش مزه_

 ...نبودم گفتن درو اهل

 بوده؟ نجایا مولود مامان...العادست فوق_

 رفت لبش یرو از خنده

 .بودم گذاشته بار قبلش من نویا یول اومد سر هی ، خدا به نه_

 گفتم یخونسرد با خوردنش از قبل و کردم پر و قاشقم

 ، ختهیر وشت یچ هی نبوده حواست ، خودشه کار پس خ_

 "ه؟یچ" یعنی که دادم تکون یسر جواب در و کرد نگاه صورتم به یباناراحت

 یراضد دلت ته از تو...شدشیپ رمیم فردا ، گرفتم وقت زنان دکتر هی از امروز_

 گه؟ید یهست

 گهید یول ستمین یراض اصدال...!نه_ یچ یبرا امشبم رفتار که دونستیم خودشم

 ، ندارم روتو یها قهر و دعوا ی حوصله

 ، کنمیم تحمل سدردشددو و خشدک طیمح یکاف ی اندازه به کارم محل یتو

 مثل اخالقت ، شدددنت مادر با اگر.زنمیم آرامش له له فقط امیم که خونه

 .ندارم یمشکل ، شهیم اول روز

 کرد پر دوبار آبشو وانیل ، نکشه غیج سرم تا کنه کنترل خودشدو کردیم یسدع

 .خوردم غذا اشتها با ، کردمیم تظاهر که یآرامش با من اما...دیکش سر و



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  441                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 اریو
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 داداشت زن و کردم کار مادرت یبرا نهمهیا_

 گذاشتم زیم یرو و قاشق ، حرفش وسط عیسر

 ینداد گوش یول !ستمین یراضد گفتم بهت اول روز از که من خاطر به نگو_

 به لدای مثل ، یا گهید طور ، خونه اون تو کارکردنت با خواسددت دلت ،

 لشیدل نیبزرگتر اما خودته یمهربون اشدم گهید لیدل هی دونمیم ، یایب چشدم

 !گفتم که همونه

 قاشق و دیکش یقیعم نفس ، شد اشک از پر شیمشک درشدت یها چشدم

 گذاشت بشقابش کنار چنگالشو و

 ...تو بعد...بعد...امیم و رمیم دارم ماهه هفت ، نکنه درد دستت_

 بود ممکن هرلحظه که شدددم رهیخ هاش چشددم به و یصددندل به دادم هیتک

 به ساغر یمهربون.کردمیم کم و حرفم یتلخ ، یخواه معذرت با بود بهتر...بباره

 .دیچربیم ، بودم آورده که یلیدل

 که یاونقدر نه یمنته ، بودا درسدت ، نبود درسدت حرفم ، خوامیم معذرت_

 ...من

 .صورتم یتو کرد پرت شویکاغذ ستمالد و یصندل یرو از شد بلند

 چشددم به هی یبرا که خلم من ؟یکنیم بدترش یه گمینم یچیه دارم یه_

 زنش و پسددرش و مادرت یبرا کارگر هی نیع غروب تا صددبح ، ناقابل اومدن

 ...رو و چشم یب...پرو نکنته؟ درد دست یجا کنم؟ کار

 زیت ساغر یصدا چقدر که دمکر فکر نیا به و دادم فشدار هم یرو و هام پلک

 !!بلنده و
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 کمک با که ینبود نیا فکر به ام ذره هی تو ، خوامیم معذرت... سداغر بسده_

 یخوب یلیخ تو...بود من از اشتباه ، یایب چشم به کردنت

 دیکش غیج تر بلند و شد یکفر

 ؟یکنیم مسخره منو ، ارمایم خودم سر ییبال هی ، عطا_
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 وقت از که کردم نگاه یسدداعت به و گذاشددتم زیم یرو و هام دسددت جآرن

 ...چهار و چهل و ازدهی...رفتیم جلو سرعت به اومدنم

 ، برداشددتم هارو وانیل و ختمیر ظرف هی یتو و امون خورده مین یغذاها

 .اومد سرم پشت شدم که آشپزخونه داخل

 خرم من ، مونس مامان به مدیچسدب ، آرامشدت و تو خاطر به که احمقم من_

 به حواسددش که گرم زن نیا دم ، گهیم خودش با شددوهرم بود خوش دلم که

 ، زنم اکر که کنهیم چهارتا تا دو دو خودش با آقا دونسدتمینم ، هسدت مادرم

 چشم تو ، که نهیا یبرا دهیم سیسرو ام خانواده به داره چهارسداعته و سدتیب

 .باشه

 ، بود شددده یشدداک بودم آورده زبون به و سدداغر فکر نکهیا از ادیز احتمال به

 و رفت نیهم اگر که گفت ، دعواها وسددط شیپ وقت چند نیهم وگرنده

 به و دارن ساغر اسم به یا گهید عروس رهیم ادشونی هیبق گهید نباشه آمدشدم

 .شمیم فراموش کل

 ظرف و برنج سید ، شدددم رد کنارش از ها ظرف دهیبق کردن جمع یبرا

 تیعصبان از اش نهیس ی قفسه و نتیکاب به بود داده هیتک.برداشدتم خورشدتم

 شدیم نییپا و باال

 اریو
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 یگور کدوم دونمینم ابله و خر منه ، کردیم قسددمت و شددانس یوقت خدا_

 .یشد بمینص تو که بودم

 برنج یمابق و انداختم سدرخش صدورت به یکوتاه نگاه حرفش جواب در

 .کردم یخال قابالمه یتو رو نخورده دست یها

 ، شمیم حامله و یدوم سالم هی سر ، میشیم دار بچه ، شد نطوریا که حاال_

 برداشتم و خورشت بشقاب و زدم یپوزخند حرفش به

 ، یدار نگه و کلیه نیهم یتونینم گهید اونوقت ، خانوم یشیم تیاذ_

 بحث و بشدده درشددت هاش چشددم تا بود یکاف گفتم که یا جمله هی نیهم

 کنه باز رو یا گهید



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  443                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 بمونم خرس و بشدم نیا از تر چاق یترسدیم ؟یندار دوسدت و کلمیه ، ا _

 از کلمیه یترسدیم ، میبشد دار بچه یذاشدتینم نکهیهم واسده ، بگو نویهم..

 بشه؟ بدتر هست که ینیا

 پرتاب رونیب به و نفسم و انداختم آشدپزخونه ی خورده ترک سدقف به ینگاه

 .کردم

 وارید نیا به بکوبم و سرم االن نیهم خوادیم دلم...ساغر_

 شد کمر به دست و دیخند حرص با

 !یندار جرئتشو_

 روم به رو که یباز مهین نتیکاب به و گرفتم حرصش پر یها چشدم از نگاهمو

 ...شدم رهیخ ، بود

 !!شد حک شیدیسف یرو خون رد ، زود یلیخ

561  
***** 

 آب ریش ریز و سدرم و انداختم آشدوال سدطل یتو رو یخون یها دسدتمال

 .بردم سرد

 ؟یداشت ها یباز وونهید از یک تو...یندار دوسم گهید_

 نفس یبرا یراه دنبال ، سرد آب ریش ریز و برداشتم ام شونه یرو از دسدتشدو

 .گشتم دنیکش

 .نهکیم وونهید رو تو داره که رهیبم ساغر یاله_

 با ، بود اطرافم و دور ژنیاکسدد یهرچ و دمیکشدد رونیب و سددرم...نبود یراه

 .فرستادم هام هیر به بلندم نفس

 !بود شده یصورت آشپزخونه فرش و دیچکیم خون و آب موهام از

 برداشت فرش یرو از پاشو هیگر با ساغر و کردم بلند و فرش

 .کن استراحت تو خدا رو تو ، عطا شورمیم من_

 ، کردم سشیخ و بردم حموم داخل و فرش

 بود اشک سیخ صدورتش ، حموم یتو اومد و زد باال و شدلوارش یها پاچه

 ستادیا راهم سر که
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 ، شورمیم من ، برو تو_

 شد قفل زخمم یرو هاش چشم مردمک و دیچرخ صورتم یرو نگاهش

 برم؟ قربونت ادینم بند چرا خونش_

 ...و رمس دمیکش عق اما آورد باال دستشو

 اریو
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 خونه یتو کمی بذار !نزن حرف گهید کنمیم خواهش ، سدداغر رونیب برو_

 !کنهیم درد سرم ، باشه سکوت

 .شد حرکت یب ، اش زده رتیح و مات یها چشم

 و دمیس*و*ب یطوالن و شیشونیپ ، خورد سُر هاش اشدک و دیلرز اش چونه

 .دمیکش کمرش پشت به یدست

 ...برو...خانومم رونیب برو_

 ، کنه خوب و هردومون حال تونسدتیم که بود کردن بول تنها و دیلرزیم تنش

 .بود الزم جفتمون یبرا هیتنب نیا...یول

 و شستم و فرش تا سدتادیا ، حموم در یجلو ، رفت کنار نکهیا تا موندم منتظر

 سدرم دور و برداشدتم یباند ، بود که یا هیاول یها کمک یها جعبه همون از

 .دمیچیپ

 ...زدمیم حرف خودم با صبح تا دیبا

 و بودم کرده ستیل که ییها حسداب تمام ، بود قرار نیهم از اوضداع هم فردا

 مشدکل چیه یجزئ یدرصدد اختالف جز و کنم چک دوباره شددم مجبور

 ، بود کور و سددوت خونه ، برگشددتم قبل شدد از رترید نباریا ، نبود یا گهید

 .بود مونده روشن گاز ریز و بود برده بشخوا مبل یرو ساغر

 غذاهارو ریز ، داشت یحساب برنگ و بو نکهیا با ، نداشتم غذا به ییاشدتها

 ، گذاشتم خچالی یتو و ساالد و کردم خاموش

 گرفتنم دوش حوصددله یحت ، ارهیب جا حالمو تونسددتیم خنک آب وانیل هی

 .نداشتم
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 رید که ییها شدد ، شددسدتم و صددورتم و دسددت و دمکر عوض هامو لباس

 ، خوندمیم اداره یتو و نمازم گشتمیبرم

 به حواسدم ی ،همه زدم باال هامو لباس نیآسدت سدتادمیا که سداغر سدر یباال

 آروم هاش نفس ، ارهیدرم و بودن خواب یادا داره ای خوابه بفهمم که بود نیا

 ... بود منظم و

 کردم بلندش ، سرش ریز و ام گهید دسدت و بردم زانوهاش ریز و دسدتم هی

 .کرد باز هاشو چشم اتاق کینزد و

 چنده؟ ساعت...عطا_

 جلو تند و تند من یدرآر لج یبرا روزها نیا که ییها عقربه از بودم متنفر

 .رفتندیم

 ؟یبخور شام یخوایم ، دونمینم_

 .گذاشتمش تخت یرو و خاروند و اش کرده پوف یها پلک

 خچالی یتو بذارش فقط ، نه_

 کردم خاموش و تخت کنار خواب چرا

 .گذاشتم_

 .دمیکش دراز ، بهش پشت و دیخز لحاف ریز

 قرار ، زدیم هام قهیشق نبض که نطوریا امشدبم و بود نبرده خوابم که و شدید

 .بود یخواب یب به

 تتخ یرو که یوقت از سداعت دو ، انداختم زیم یرو سداعت به ینگاه مین

 .بودم نذاشته هم یرو پلک من و گذشتیم بودم دهیکش دراز

 اریو
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 ، اومد یم یهرازگاه میبود دهیخواب یوقت از که ، سدداغر نیف نیف یصدددا با

 .شدم زیخ مین و سمتش به دمیچرخ

 یها پلک نیب که یاشددک قطره یحت ، کرد حبس اش نهیسدد یتو نفسددشددو

 افتاده صورتش یرو مهتاب نور ، موند رکتح یب ، بود شدده ریاسد سدشیخ

 .دمیدیم رو دست ی پوسته من و بود
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 اما ، دیلرز دسدتش.زدم یا سده*و*ب اش اشداره انگشدت یرو و شددم خم

 .دینکش نفس

 و سوم انگشدت...دیسُدر اشدکش ، زدم یا سده*و*ب دومش انگشدت یرو

 .نداشت هیگر جز یالعمل عکس چهارم

 دیشا ، فاصله هفته دو نیا التهاب.دمیچیپ تنش دور و دسدتم و کردم بولش

 انتخاب هردومون یبرا یا احمقانه هیتنب چه ، بود انداخته روز نیا به مارو

 .بودم کرده

 هام هیر به و شییخرما یموها عطر بردم، فرو موهاش یال به ال و سددرم

 فاصله چرا ، نفسدش هر یبرا مردمیم که من...دوبار نه...بار کی نه.فرسدتادم

 نمون؟یب انداختم

 که...بودم گفته قبل شد که یحرف خاطر به دیشدا...صددا یب... کردیم هیگر

 ...نزن حرف ساغر

 قفل دیشا ، دینکش عق ام نهیس یرو از سدرشو اما دمیسد*و*ب و اش گونه

 به و شیشونیپ..ذاشدتینم... اما شددیم باز ها ل دنیسد*و*ب با سدکوتش

 .نکشم عق سرشو تا اددیم فشار ام نهیس

566  

 ، نداد و جوابم "شکست؟ دلت" زدم یا سه*و*ب بازوش یرو

 "ترسوندمت؟"چسبوندم گوشش به و هام ل و کردم نوازش و قلبش پشت

 "دیببخش" زدم گوشش ی الله به یا سه*و*ب

 خواسددتینم دلش...یول صددورتشددو نمیبب تا ام شددونه دمیکشدد عق کمی

 .فتهیب بهم مونچشم

 ،ناله دمیکش موهاشو ، یسدرسدخت با و بردم موهاش یال به ال هامو انگشدت

 .اومد عق سرش و کرد یا

 اشدک ریمسد از بود نمونده دور صدورتش از ییجا ، داشدتم نگه و اش چونه

 نه ، اش چونه فقط نه...دیلرزیم و دادیم فشار هم یرو محکم هاشدو پلک...

 ...فشیظر یها شونه قطف نه ، هاش ل فقط

 !!بخوره؟ تکون دلش یتو آب نذارم بود قرار
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 ...ساغر_

 نیجن مثل پاهاشو ، کرد جمع اش نهیسد یرو اش شدده مشدت هاش دسدت

 .آورد شکمش کینزد

 .دیکشیم نفس یوقت شدیم هم پیک شینیب یها پره

 نگرفته میتصددم لحظه به و درسددت چوقتیه...من !؟ بودم کرده کاریچ

 ...دمبو

 یعصبان ، زانوش سمت کرد جمع سرشو ، دمیس*و*ب هاشو چشدم یرو

 .دمیکش تر محکم موهاشو نباریا و شدم

 اریو
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 پلک پشت اشک چقدر ، کرد باز هاشو چشم و گذاشت دستم یرو دسدتشو

 ...یوجب مین بود کرده جمع هاش

 با ، میدبو هیتنب که یا هفته دو التهاب ،با یطوالن ، دمیسدد*و*ب رو لبش

 آرامش یا لحظه شیتشو و اضطراب جز گرفتن فاصله نیا از که یتن اقیاشدت

 ...بود دهیند

 ...میداشت اجیاحت یطوالن یخواب یب نیا به ما یدو هر

 و گل نیا که یبار نیآخر سددتین ادمی...دمیخر میمر گل شدداخه سددتیب

 نیا سددمت گهید بودم کرده عهد خودم با که ادیم ادمی فقط ، بود یک دمیخر

 !نرم گل

 ، یگلفروشد خوبه عطر ، بده انجام یا سداده نیتزئ گلفروش تا موندم منتظر

 به که ییها چشدم و یکار مداوم یها سداعت یخسدتگ ، اوردیم جا حالمو

 ، کردیم تمیاذ ، کنند تماشا جارو همه شهیشد پشدت از گهید داشدتند ازین نظر

 رونیب خونه کینزد یگلفروش از که بود نشدده هن ، انداختم سداعتم به ینگاه

 تا بود گفته بهم ، میبود سداغر مادر و پدر ی خونه مهمون و شد ، اومدم

 شددد بد یلیخ شیپ دفعه ، داشددت حقم ، رهینم ییتنها خودش نرم دنبالش

 .برگردوندم و ساغر فقط و نرفتم یمهمون به یوقت

 با ، کرد باز برام باال از درو نزده زنگ و کردم پارک خونه در یجلو و نیماشدد
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 و گل دسددته ، خونه در شدددن باز محض به و رفتم باال هارو پله عجله

 .گرفتم سمتش

 گرفت بول رو گل دسته یخوشحال با و زد برق هاش چشم
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 ...یدیخرینم میمر چوقتیه که تو_

 ی گونه به یا سده*و*ب ، اوردمیدرم و هام کفش که یحال در و شددم داخل

 .زدم اش انداخته گل

 ؟ینشد حاضر چرا_

 هامو لباس عجله با ، دیکشددیم بو و بود برده فرو ها گل یال به ال سددرشددو

 رمیبگ دوش سرعت نیکمتر در تا درآوردم

 یایم رید کردم فکر ، شمیم حاضر_

 ...داخل دمیچپ و کردم باز و حموم در

 در تپش بذار و ام حوله ساغر_

 روشن و سشوار ، اومدم رونیب و گرفتم یا قهیدق چند دوش و گفت یا باشده

 بود ستادهیا اتاق ی نهییآ کنار منتظر و بود کرده

 زودتر میبر ، خانوم شهیم رید خوادینم_

 و موهات بکشم سشوار ایب ، یخوریم سرما...رینخ_

 پشت.تمنشس ششیآرا زیم یصدندل یرو و بسدتم و لباسدم ی دکمه نیآخر

 نگاهش نهییآ یتو از ، گرفت موهام یرو و سشوار حرارت و گرفت قرار سدرم

 مین ، داشت قرمز زیر یها گل که بود دهیپوش یمشدک بلند رهنیپ ، کردم

 صورتش به دوباره ، بود دهیپوشد یمشدک سداپورت ، انداختم پاش به ینگاه

 بود شده رهیخ نقطه هی به حرکت یب ، نبود نجایا اصال حواسش ، کردم نگاه

 سوخت ام کله...ساغر_

 دیخند و خورد یتکون

 اریو
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 دیببخش_
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 کرد خشک و ام قهیشق کنار

 م؟یکن کاریچ و تیشونیپ زخم_

 دمیکش زخم به یدست

 !نگفتم درو ، نتیکاب به خورده گفتم سهراب به_

 موهام شدددن خشددک از الشیخ یوقت و دیکشدد موهام یرو آروم ، رو شدونه

 ، کرد خاموش و سشوار ، شد حترا

 چیبپ گردنت دور نویا ، امروز دمیخر برات شالگردن هی_

 و شدالگردن خنده با و شدد بلند پاش یها پنجه یرو ، سدتادمیا و شددم بلند

 انداخت گردنم دور

 امروز؟ رونیب یرفت ، نکنه درد دستت_

 گفت و دیکش دست شالگردن نییپا به ، نکرد نگاه هام چشم به

 دیرس شددالگردن نیهم به پولمم هیبق ، دمیخر خودم یبرا و رهنیپ نیا رفتم_

 زدم اش گونه به خنده با ، کردیم نگاهم خجالت با

 ادیم بهت یلیخ رهنتیپ ، یوجب مین یکرد یخوب کار_

 زد یچرخ و رفت عق قدم دو

 ؟یگیم راست_

 گذاشت اش گونه یرو هاشو دست کف یخوشحال با و دادم تکون سرمو

 !یکن دعوام ختهیر بهم کتابت حساب که حاال کردم فکر_
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 کردم نگاهش اخم و تعج با

 از.میباشد داشدته و برج و خرج نیهم که کنمیم کار ، نکن گهید و فکر نیا_

 ...بخر ، گرفت و یزیچ چشمت بعد به نیا

 و زخمم یرو ، کم ی فاصددله دهی بدا و اندداخدت گردنم دور دسددتشددو

 .دمیکش نفس و تنش عطر یبو و گذاشتم صورتش کنار و صورتم.دیس*و*ب

****************** 

 بودم ختهینر شتریب ریکفگ هی ، دمیکش برنج براش و برداشتم و سداغر بشدقاب

 آورد جلو دستشو که
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 بسه نیهم... بسه_

 و بحث اون ونیم نبود دیبع ، کردم نگاه گرفت ازم که یبشددقاب به تعج با

 بود کرده نیسنگ سدبک خودش با و بود برداشدته حرفمو هی ، یخودیب یدعوا

 !ادینم خوشم اندامش از من مثال که

 ... بود نشسته کنارم ، کردم نگاهش یچشم ریز و نزدم یحرف

 جاش هی و برداشت جیهو و مر کیکوچ کهیت هی فقط ، دینکش که فسدنجون

 ...ساالد از کرد پر و بشقابش ی گوشه

 سدر یها بحث و ها حرف وسدط ، زدم لبخند و فرسدتادم طونیشد به لعنت

 ییصدا دنبال گوشم ی همه !کردیم ییحکمفرما ، سداغر سدکوت ، سدفره

 و اومد یم دل ته از نظر به که ییها خنده یگاه و لبخند جز اما ، بود ازش

 .کردینم یکار ، دل سر از من نظر به

 ن؟یخورد یزیچ رونیب دوتا شما_

 اریو
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 دمیخند و کردم بلند سرمو ، سهراب یصدا با

 ؟یکنیم یفکر نیهمچ چرا نه_

 اشاره پر دهن با ، بود نشسته ساغر و من یرو به رو و سهراب کنار که سدامان

 کرد سفره به یا

 یزیچ نینخورد_

 ، بودم دهیکشد من که یکم حجم اون از دیشدا ، کردم نگاه سداغر بشدقاب به

 .بود نخورده شتریب اشقق دو یکی

 ستین دیبع سداغر از اما ، نینشدد متوجه نیهم یبرا ، خورمیم غذا تند من_

 باشه درآورده عزا از یدل غروب دم ،

 گفت و دیخند ، نبود شهیهم مثل که یا خنده با ساغر

 دینذار شماها ، رمیبگ میرژ خوامیم من_

 زد ام شونه به بعدم

 ... من به بده و برنج سید اون عطا_
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 و سید تا بودم شددده دال که یمن به ، سددهراب و دندیخند بابا حاج و نرگس

 گفت بردارم

 شده چاق زیسا سه دو دوباره رهیبگ میرژ بذار ، کن ولش_

 گفت یکفر و یجد لحن با سامان

 .کنهیم فیتکل نییتع اونم ، شوهرشه اون ، داره یربط چه تو به_

 داشدتم نگه سداغر یجلو و برنج سید و دمز یلبخند ، هیبق یها خنده یجلو

 ...کم مقدار اما ، دیکش بار سه دو ،
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 و سر به یدسدت هی دیفهم عطا ، بودم گذاشدته فسدنجون که شد اون مامان_

 ...ها یدیکش غذام گوش

 گفت و دیخند مونس مامان

 کردم مزه فقط من ، بود انداخته جا غذاشو بچم خدا به_

 گفتم لبخند با و کردم کرتش

 نکنه درد ،دستتون بود شده تبرک پس_

 پشدت و دسدتم ، شدد دور سداغر و من از که ها وبحث دیخند مونس مامان

 بردم کشینزد سرمو و گذاشتم کمرش

 ؟یخورینم غذاتو چرا_

 داد تکون غذا دنیجو ی نشونه به و دهنش

 خورمیم آروم.خورمیم دارم_

 !برگشت و رفت زخمم یرو ، هام چشم یجا به نگاهش

 .گذاشتم پام یرو و دستم مشت و گذاشت دهنش یتو و یپر قاشق

 سداعت ، میبخور همونجا و ینیریشد و ییچا تا میرفت ایح به ، شدام از بعد

 و نرم بالش هی ، داشدتم احیاحت لحظه اون یتو که یزیچ تنها و بود شد کی

 .بود گرم خواب هی

 خوامیم بابا حاج و مونس مامان ی اجازه با ، جمعه جمعتون که حاال خ_

 .بدم خوش خبر هی

 گاز و برداشت یکی ، رمیبگ سمتش و ینیریش بشقاب تا کرد اشاره بهم سداغر
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 زد بهش یمحکم

 اریو
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 و خوشددت خبر موقع همون ، میبود ات خونه تازه کده مدا...گدهید بگو_

 .یگفتیم

 دستشو کف ، سامان که بود زده ونریب ساغر یها ل ی گوشده از خامه کمی

 گفت و زد ساغر سر به

 .بدم خوامیم که هیخبر نیهم یبرا یکنیم جون نوش یدار که ینیریش اون_

 خبرو زدم حدس ، یول چرا دونمینم

 !شد سنگ ام معده یتو بودم خورده که ینیریش

 مخالفت وجود با ، دیس*و*ب دستشو و نشست مادرش یپا یجلو سدهراب

 گفت و زد دستش به یا گهید ی سه*و*ب ، نسمو مامان

 .یشیم مادربزرگ یدار که بگم دیبا یول ، یجوون هنوز نکهیا با_

 ، خانوم نرگس خجالت و مونس مامان متعج صددورت از نگداهم

 آروم و بود گرفته هاش ل کینزد که ینیریشدد...سدداغر سددمت به دیچرخ

 .بشقاب یرو گذاشتش بود، ادهافت راه به که یا همهمه نیب و آورد نییپا

 فرصدت که بودند شدده زده شدگفت خبر نیا از اونقدر ، بابا حاج و سدهراب

 دا داشدت که دمیکشد سدرم پشدت به یدسدت ، نبود من کیتبر عرض یبرا

 بود شددده که کردیم نگاه خانوم نرگس به غمزده و مات سدداغر ، شدددیم

 مرکز

 .توجه

 دمیکش بازوش یرو دستمو ، گرفتم ارقر سرش پشت و شدم بلند

 یبگ کیتبر یخواینم....زمیعز ساغر_
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 که برداشدت جلو به یقدم ، کنه نگاهم نکهیا بدون و داد قورت و دهنش آب

 ...یطوالن کمی...کرد بول و نرگس ، شد برداشته بازوش یرو از دستم

 ، دردشددو دونسددتمیم من یول ، شدددنش عمه ذوق از کرد فکر سددامان
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 .نشستم تخت یرو برگشتم و سامان به گفتم کیتبر

 بول و ساغر ، سامانم و کرد بول و سدامان خانوم، نرگس به کیتبر بعد سداغر

 ...اتفاق نیا بابت خوشحالن چقدر که دیفهم شدیم کامال.چرخوند و گرفت

 باال و نیشما ی شهیشد ، زدینم حرف کالم کی سداغر ، برگشدت ریمسد یتو

 انداختم دموش صورت به ینگاه و دادم

 زنان؟ دکتر یرفت_

 داد جواب نگاهم نکهیا بدون

 بدم دیبا یسونوگراف گفت نوشت شیآزما یسر هی ، رفتم آره_

 ؟یبد انجامش یریم یک_

 یکیتار یتو ، کرد نگاهم و کند دل ابونیخ خلوت ریتصددو از باالخره

 داشت اشک برق هاش چشم یدیسف ، نیماش

 .میاریم یکی بخواد دلت تو وقت هر...یندار دوست تو_

 ... رو به رو مات ریتصو به دوخت چشم دوباره

 !!داره ریواگ روسشیو یسرماخوردگ مثل ، شدن دار بچه کنم فکر_

 حرف یتو که یشددگیهم ذوق یب و هام خنده با دیخند لبش ی گوشدده

 گفت ، بود زدنش

 اریو
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 االن ، میاریب ایدن به گهید سددال سدده سددال دو همون و نامو بچه میبذار ما_

 ی بچه منتظر که منم ی خانواده ، عارفن پسددر منتظر که تو ی خانواده

 که اونا یها بچه میبذار ، کنهینم مزه بهشون گهید بشم دار بچه من ، سدامان

 میاریم یکی هم ما ، شدن بزرگ

 االنش حرف که کردمیم الیخ و کنم اعتماد حرفش به تونسددتمینم نکهیا با

 و بودنش یجد به کردم خوش دل یول مدته کوتاه و گذرا میتصددم هی فقط

 گرفت ام خنده"مشیاریم یکی ی جمله نیا از"

 تا سه تا دو دیشا ؟یکی چرا حاال_

 ...و میشونیپ زخم باز اما...کرد نگاهم و زد لبخند نیغمگ
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 بسه یکی_

 دمیپرس ارمیب حرفش به نکهیا یبرا ، دیچیپ نیماش یتو سکوت دوباره

 دکتر؟ یبود رفته پس امروز_

 فرستاد نییپا بود کرده جمع بولش یتو االن تا که زانوهاش

 ... و کرد ام نهیمعا ، بودم رفته روزید نه_

 نزد و حرفش هیبق

 ینکن رد رو کوچه عطا_

 تذاشیم حواس مگه یوجب مین ، چوندمیپ راست سدمت به و نیماشد فرمون

 آدم؟ یبرا

 .میرفت خونه داخل باهم و بردم نگیپارک یتو و نیماش
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 که رو ییها لیفا ، گذاشددت ییچا سدداغر و میکرد عوض و هامون لباس تا

 .گذاشتم زمیم یرو و ختمیر فلش یتو دادمیم لیتحو دیبا

 ریبخ ش_

 کردم نگاه بود در ی رهیدستگ یرو که دستش به و یصندل یرو از شدم بلند

 ؟یبخواب یخوایم_

 زد لبخند

 یبخواب یا خسته تو گفتم بخورم ییچا خوامیم نه_

 ادیز با ترسدهیم که یبوضد ، هسدت بوض صدداش ته گفتیم بهم یحسد هی

 .زهیبر رونیب هاش چشم از زدن حرف

 خورمیم ییچا منم_

 ...در به داد هیتک

 است خسته چشمات_

 .بگذرم تونمینم تو با ردنخو ییچا از ، نداره اشکال_

 !بود سرد ، گرفتم دستشو و دیخند

 و گذشدت زمان چقدر دونمینم ، میبود نشدسدته هم یرو به رو و زیم پشدت

 صدداش و داد تکون و شیصدندل سداغر که یوقت فقط ، رفت کجاها به فکرم
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 .خودم شیپ کردم جمع و حواسم ، شکست و سکوت

 بخور ، ساغرجان شد سرد_

 لبهاش کینزد وانویل و گرفت بودم دهیخر براش که ییها گل از و نگاهش

 .برد

 اریو
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 به یحت...نرگسم به ، کنمیم حسدادت لدای به ، عطا شددم حسدود وقته چند_

 .ششهیپ هنوز سهراب دل دونمیم که مهتا

 زدم لبخند کرد نگاهم که هاش چشم با

 ست؟ین تو شیپ من دل مگه_

 کرد جمع شسر پشت موهاشو و دیخند

 که نداره عقل حسود آدم ، شدم حسود که گفتم.هست چرا_

 به گرمامو ، بود زیم یرو که یدست یسرما ، گذاشدتم دسدتش یرو و دسدتم

 دیکش رخ

 بکن دندونت اون حال به میفکر هی ، بده انجام برو هارو شیآزما ، سدداغر_

 حتما یباردار قبل گنیم که دمیشددن ، داره درد ها وقت یبعضدد یگیم که

 .دیکن میترم و هاتون دندون

 داد تکون یسر ذوق یب

 یوقت ، رو تو خود مثال... خدا از یحت ، خوامینم و یچیه یزور...نه_

 امم بچه خوادیم دلم.باشم داشدته یخواسدتگار کردمینم فکرشدم که داد بهم

 ، بده بهم نطوریهم

 تو یقربانگو بله منم بدبخته منه سر زورت فعال_

 لبخند و کرد پر و صددورتش هاش اشددک یول...انداختش خنده به میدوخشد

 .دیماس لبم یرو

 گفت و کرد پاکشون عیسر ، کرد حفظ هاش ل یرو ، رو خنده

 .فتمیم چشمت از دارم گهیم بهم یحس هی ، باز شدم لوس_

578  
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 مرفت کنارش و شدم بلند اخم با و برداشتم دستش یرو از و دستم

 درسدت برام مشدکل کارم محل ،تو نداشدت تو به یربط شد اون یدعوا_

 نکهیا از ها یبعضدد چون کنم چک و ارقام و عددها مجبور هروز ، کنندیم

 ، بدوئونن موش خوانیم و سددتندین یراضد ، دادن بهم و یمهم نیا به پسدت

 .دادم دست از همون سر و کنترلم کن باور

 یریگ هی یاومد که هرشدد...عطا نبود ریتاث یب منم مدت نیا یها حرف_

 .دادم بهت

 دادم فشار لپش به و مینیب و انداختم اش شونه دور و دستم

 ؟یچ یبرا هیگر ، همسر یشیم کور ، نایبب و یوجب مین_

 مونیزندگ یتو یاتفاق هر اگه ای ، شددد بدتر نمیا از اخالقم اگر ، بده قول_

 یباش داشته دوست ینامزد اول یروزا همون ی اندازه منو ، افتاد

 لیدل دمیفهمینم.کردم پاک هاشددو اشددک و دمیسدد*و*ب هداشددو لد

 گرفتم لرزونش یها ل از نگاه اخم با...حرفاشو

 کن تمومش ، ساغر یکنیم ناراحتم یدار_

 کرد بدتر و انداخت اش هیگر به شتریب آرومم لحن

***** 

 "؟ یداریب" که فرستادم امیپ ساغر ی شماره به

 "؟یدار کارم ، زمیعز آره" داد و جوابم ریتاخ با

 اریو

571 

 پیک ی پنجره سمت رفتم ، گرفتم و اش شدماره و شددم بلند زیم پشدت از

 عطا" زد غر سدهراب که خوردیم بوق تلفن ، کردم بازش مهین و اتاق ی شدده

 "میخوریم سرما رو پنجره ببند

 بذار" گفت نشدسدتیم سدهراب کنار که یکارهم و انداختم باال و هام شدونه

 "بشه عوض هوا

 عطا جونم_

 گفتم بسته یها چشم با و دادم هیتک پنجره به و سرم
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 ؟یخوب...زمیعز سالم_

 بود حوصله یب

 مونس؟ مامان ی خونه برم شده؟ یطور ، ستمین بد_

 زدم لبخند

 دم ایب ریگب آژانس ام گهید ساعت هی ، نکن درسدت شدام بگم زدم زنگ...نه_

 ، شرکت

 شد متعج صداش

 م؟یبخور شام ؟یچ یبرا_

 باهم ایب ، بهشه چشدمم روزه چند ، هسدت شدرکت یرو به رو کافه هی ، آره_

 .میبر

 .دراومد یکسل و یحال یب اون از

 یچ نیع صددبحم از ، بذارم یچ شددام دونسددتمینم اتفاقا...خوب چه_

 ؟یندار کار مگه تو ، رسمیم زود فتمیب راه گهید ساعت هی ، امیم...دمیخواب

581  

 .نباش نگران ، دمیم لیتحو کارو یبرس یهرساعت ، نه_

 ؟یدیپوش یچ تو خ...باشه باشه_

 انداختم خودم به ینگاه و کردم باز چشمامو تعج با

 چطور؟_

 ؟یدیپوش لباستو کدوم...بپوشم لباس تو ست خوامیم_

 دمیخند

 ، یمشک شلوار اب یخاکستر رهنیپ_

 ...فقط ، باشه_

 دمیپرس و کرد مکث

 ؟یچ فقط_

 که هنوز ، بزنه بهم یسدر هی ادیب کرد وقت اگر بود قرار ، تهران برگشدته مهتا_

 ...یول نشده ازش یخبر

 کردمیم قطع و تلفنم زودتر دیبا ، اتاقم به بخش سیرئ اومدن با
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 ، کافه دیایب باهم ، بود لیما خودش و اومد خانوم مهتا اگر ، برم دیبا سداغر_

 .بده خبر بهم قبلش یول

 ، برم قربونت برو حتما باشه_

 گفتم ینییپا یلیخ یصدا با و آوردم لبم کینزد و یگوش

 .دارم دوست_

 ساغر بعد ساعت کی و شددم بخش سیرئ دیجد دسدتور یبررسد مشدوول

 ..کافه انیم مهتا با که داد امیپ

 اریو
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 اعالم نفر 1 ، نفر 1 یجا به و تعدادمون و دادم کافه دار قصددندو به یامیپ

 .کردم

 ؟یمونیم کار اضافه_

 گفت و آورد رونیب توریمان پشت از سرشو سهراب

 .برسم شتریب کارهام به ، منم یمونیم توام حاال گفتم ، کارمیب خونه راستش_

 شکستن قلنج یصدا و دمیکش باال تونستم که ییجا تا هامو دسدت ، خنده با

 :انداخت ام خنده به کتفم

 !!گذاشتم قرار دوستش و خانومم با ، برم زود خوامیم امروز اتفاقا_

 گفت تعج با و دیکش عق هوی که بود برده توریمان سمت سرشو

 مهتا؟؟ با_

 ، وارید به یصندل برخورد با و داد عق شویصدندل دادم، تکون فیخف سدرمو

 خورد یتکون

 مگه؟ هست خبر چه_

 انداختم ساعت به ینگاه مین

 اضافه جمعمون به هم خانوم مهتا که میبخور شدام بود قرار ، نییپا نیا کافه_

 !ایب توام ، شد

 گفت یفیخف"هان" که بود رفته فرو فکر یتو

 ...ایب توام_
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 دیباش خوش دیبر...نه_

581  

 حتما تر یدج اصددرار دو یکی با که بود ییها آدم هیشددب ، گفتنش"نه"

 !دادنیم تیرضا

 یراحت هرجور_

 و کردم ویس رو صدفحه یرو اکسدل لیفا ، گرفت ام خنده خودم یبدجنسد از

 کردم ارسال ها فروش مسئول یبرا

 تهران؟ برگشته یک مهتا_

 :کردم کامل رو لیفا ریز حاتیتوض

 سهراب دونمینم_

 بود؟ رفته یچ یبرا اصال_

 ، نهینب رو فمیخف ی خنده تا بردم توریمان پشت سرمو

 دایپ خودت یتونیم و سواالت نیا جواب حداقل ، ایب و امش شام نظرم به_

 یکن

 داد نییپا رهنشویپ ی زده باال یها نیآست یناراحت با

 نگفته؟ بهت ساغر ؟یدونینم تو یعنی_

 .نبودم نیخبرچ من یول بود گفته که ساغر

 مسدائل یتو من ، برادرجان عدمب ، نه ای بگم تو به تونمیم دونمینم یول گفته_

 ...کنمینم دخالت تو

 پرو بچه_

 خاموش و وتریکامپ ی صددفحه و ددمیخندد ، سددهراب یهدا زدن غز بده

 "میدیرس" ، بود داده امیپ که شدیم یا قهیدق چند ساغر...کردم

 اریو
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 کردم تنم و برداشتم میصندل پشت از و کتم

 نه ای یایم پس؟ شد یچ_

 از حرص با بعد و کرد فکر کمی که بود گذاشته زشیم یرو اشوه دست کف
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 شد بلند شیصندل یرو

 !!امیم ، جهنم به_

 "ساغر"

 که دیپرسدد ازمون ، بود در یجلو که ییآقا ، میشددد کافه داخل مهتا با یوقت

 میگفت ، میبود جدا همده از خبر یب کده هم مهتدا و من ن؟یکرد رزرو زیم

 رونمونیب دیشا ، گفتینم عطارو یلیفام و نبود حواسدش مهتا اگر م،یدونینم

 !بودند کرده

 کرده؟ رزرو زیم بود گفته بهت_

 گذاشتم ام چونه ریز و دستم و گذاشتم زیم یرو هامو دست آرنج

 برم قربونش کرده، رزرو مییجا چه...نه_

 درآورد زشوییپا کت خنده با مهتا

 .ختمیر بهم و خان عطا ی مهبرنا ، ها بوده نفره دو قرارتون کنم فکر_

 بهش کردم اخم

 اداها نیا ، مینداشددت نفره دو قرار کم ، ماه چند نیا حاال ، هیحرف چه نیا_

 !گذشت گهید ما از ، دوماداس عروس تازه یبرا

 دیخند و زد لپم یرو

581  

 یدعوا ، دونمیم من ندونه یهرک که نکش سددوز نهیسدد آه من یجلو_

 ریبگ ناله ی افهیق پسدر نیا یجلو نقدمیا ، بود تو ریتقصد فقط و فقط تونآخر

 !!یایدرب یدپرس یاداها از که کنه تو خرج شویکار اضافه یپوال همه تا

 !!کنهینم بارو حرفمو یکس ، زننینم مو و همن هیشب سهراب و مهتا گمیم

 باشدده درسددت ، دکتره خانوم حرف اگر ، گرفته دلم واقعا من ، خانوم مهتا_

 ...؟یچ

 کافه داخل عطا که دمید سرش پشدت از ، شدد تر ظیغل اخمش مهتا نکهیهم

 البته ، شددده بهتر و تر قشددنگ یلیخ ازدواجمون زمان از برم قربونش ، شددد

 من ریتقص خ یول سدتین سدرحال و شداد اول یروزا مثل گهید که درسدته

 ، شدهیم کم شیبانک حسداب از قرون هی تا آقا و کردن عوض پسدتشدو که هیچ
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 ...یکار اضافه به فتهیم

 زهر لبم یرو ، اومد داخل عطا سددر پشددت که یسددهراب دنید با بازم شین

 !شد

 !!آورد خودش با نویا یچ یبرا ، اه_

 و اش "آورده؟ رو یک" جواب و سددرچرخوند بود مردها به پشددتش که مهتا

 !دیفهم خودش

 بود نقشه_

 مهتا به ، برسددند زمونیم به نکهیا قبل و زدم لبخند عطا یرو به یراحتنا با

 گفتم

 .بخورم گه من_

 اریو

585 

 شیبرخورد خوش و لبخند با یول ، زدیم موج عطا صدورت یتو یخسدتگ

 کنه شیمخف کرد یسع

 .محترم ها خانوم به سالم_

 تو که لحظه همون مهتا ، کرد بولم کوتاه و گرفتم دسددتشددو یخوشددحال با

 کرد پنهون لبخندشو و زد بهم یچشمک هی رفتم عطا بول

 شدم مزاحمتون که دیببخش...خان عطا دینباش خسته_

 ، نیکرد قبول مارو دعوت که نیکرد لطف ، دیمراحم شددما دیدار اریاخت_

 کنمیم خواهش دییبفرما

 ، نهیبشدد یصددندل یرو مهتا تا کرد اشدداره دسددت به و زد لبخند عطا

 اصددول

 وجود با که گرفتیم ادمی من شددوهر از سددهراب دیبا و احترام و برخورد

 کنه آب خانومشو دل تا ببره کار به یالفاظ و کلمات چه بود بلد ، یخسدتگ

 و خشک سالم هی و سدتادیا عطا کنار زهرمار برج نیع که سدهراب مثل نه ،

 .کرد یخال

 گوشم دم و آورد بهم کینزد شویصندل عطا و مینشست زیم دور چهارتامون هر
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 گفت

 !نکن اخم مهمونمون به_

 گفتم عطا گوش دم و زدم نمونیب نیسنگ جو به یزورک لبخند

 ش؟یآورد یچ یبرا_

 گفت کردیم باز گردنش دور از شالگردنشو که یحال در و دیخند

 خواستیم دلش خودش_

586  

 کمش لبخند و یخسددتگ با که کردم نگاه اعط رخ مین به و انداختم باال ییابرو

 .شدیم مظلوم چقدر

 . میکرد کار یلیخ امروز سهراب و من که میبد هارو سفارش بهتره_

 اش گهید سددر و بود مهتا دسددت سددرش هی ، میبرداشددت منو هی مهتا و من

 خودمون سمت رو منو و میذاشدتیم هم سدر به سدر خنده با ، من دسدت

 گفت یجد و درآورد و کتش سهراب که دمیکشیم

 بلنده هاتون خنده یصدا ، زشته_

 .کردم کنترل هام دندون دادن فشار با و حرصم

 !دهیند خودش به کافه نیا ما از تر موجه ، دیباش راحت خانوما_

 موارد هیبق و نبود سهراب اگر ، انداختم گردنش دور دسدتمو ، عطا ی خنده با

 گرفتمیم اش گونه از محکم گاز هی حتما ، بودند سرجاشون

 آقا یخوب چه شما_

 دیخند که کردیم یواررس رو منو و بود انداخته نییپا سرشو

 یدار لطف_

 ، مهتا یها خنده ، دنیشددنیم هم مهتا و سددهراب و ارادتمون پر یها حرف

 یصدددا و دنشیخند قشددنگ و ارمیب رونیب منو یتو از سددرمو شددد باعث

 نمک گوش مهربونش

 !؟یکن تیاذ و خان عطا ، ادیم دلت چطور ساغر واقعا_

 دادم مهتا به و حق و دمیکش آه دلم ته از و گذاشتم عطا ی شونه یرو سرمو

 اریو
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 به شددتریب اگر عطا ، میهسددت لهیبدپ یخانوادگ ما که یدونیم ، جان مهتا_

 نچو ، اومد ینم خواهرش یخواسددتگار چوقتیه کردیم دقت سددهراب

 .باشم برادرجان ی لنگه منم که بده نویا احتمال درصد هی تونستیم

 یتو سرش االن تا و بود نشدسدته کنارش که سدهراب و زد یمحو لبخند مهتا

 گفت خودش ی جد لحن با ، بود یگوش

 نباشه ات کله تو عقل جو هی بندمیم شر ؟یمن هیشب تو_

 و کنه دعوت مهمون دینبا سدرخود گهید بفهمه تا زدم عطا یپهلو به حرص با

 !رهیبگ بازشم شین یجلو

 هی تو ، یزندگ سرو هم دارم شدوهر هم عقل کم منه که ،فعال جان سدهراب_

 !عاقدددل کن خودت حال به یفکر

 با.بردم فرو منو یتو و سرم دوباره ، ها سفارش گرفتن یبرا گارسدون اومدن با

 یزهایم به شددتریب یهرچ لبتها.میداد سددفارش سدداالد هی و غذا تا دو عطا

 و ارنیب زودتر غذامونو که کردمیم س*و*ه شددتریب کردمیم نگداه کندارمون

 !بود کم که بود نیا داشددت که یبد هی کافه یغذاها که البته.بشددم مشددوول

 .کم یلیخ

 تهران؟ نیآورد فیتشر یک ، خانوم مهتا_

 مصاحبه یبرا اومدم امروز_

 شد؟ یمنتف کل به یقبل کار پس_

 ونیگر یها چشددم با که افتادم یشددب ادی و داد تکون یسددر یناراحت با مهتا

 ...عطا و من شیپ اومد

588  

 !باشه؟ زن دنبال سال هفتاد رمردیپ کردیم فکرشو یک_

 گاز و زبونم و اومد سرجاش حواسم هوی ، کمرم به عطا یها انگشت فشار با

 !سهراب مخصوصا.نزنم یحرف یکس یلوج بود قرار !گرفتم

 !باشه مبارک_

 یخونسددرد با اما مهتا گرفتم، گاز لبمو شدتریب ، مهتا به رو سددهراب حرف با
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 "ستین یزیچ که" کرد اشاره بهم سر با و کرد نگاهم

 رعاملیمد ، بودم شداغل خودم قبال کردم، تونیمعرف که یینجایا خانوم مهتا_

 یبرا ، باشه معتمد که بود مهم براش شتریب یول سدتخوایم سدابقه با یمنشد

 دیدار که یپول با ، کنمینم غیدر ادیبرب دسددتم از یهرکمک من ، ام خونه

 .میکن هیکرا سال پونزده ده یجا هی شهیم شرکت همون کینزد

 کرد تشکر زده خجالت مهتا

 غرسا خوشدحال ، نیکرد یبرادر حقم در واقعا ، دادم زحمت بهتون یلیخ_

 بدونه هارو لحظه نیا قدر دوارمیام که البته ، داره شما مثل یهمراه ،

 یرو رفت من ی خنده و شددد اخمو هوی آخر ی باجمله مهربونش ی چهره

 ...هوا

 ...تو دست از مهتا_

 و کار نیا از بود متنفر ، بدم قلقلکش تا بردم پهلوش سددمت و هام انگشدت

 ...دادنشو حرص داشتم دوست چقدر من

 اریو
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 یحت !نبود اصدال انگار که بود فکر یتو یجور هی سدهراب ، غذاها اومدن تا

 یتلگراف و سددر دادن تکون جز یول زد حرف باهاش آروم عطا هم یبار چند

 .نکرد یا گهید کار ، دادن جواب

 فکر خودش ی نداشددته رتیغ به دیشددا ، سدوخت برادرم یبرا دلم لحظه هی

 یپناه و پشددت و دهیکشدد ییتنها ها سددال زن نیا چقدر که نیا به ، کنهیم

 . ستادیا همه یجلو آقا نیهم خاطر به روز هی چون نداشته

 قرار که یزندگ و رمردیپ اون ثروت خاطر به ، بودم مهتا یجا من اگر دیشدا

 حتما ارمیدرب و سددهراب لج نکهیا یبرا مهمتر همه از و بسددازه برام بود

 .کردمیم زدواجا باهاش

 از هم ، شدناختمینم پا از دسدت گهید ، ذیلذ و رنگ خوش یغذاها اومدن با

 ...سهراب یول ، مهتا هم خوردم عطا یغذا

 !دادیم تکون توش و چنگال که کردمیم نگاه پرش بشقاب به
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 کن تست منو یغذا یخوایم_

 ددقاببش یتو چنگالشددو نکهیهم... برد سددهراب کینزد و بشددقابش مهتا

 گرفته برق مثل رو مهتا ، سهراب ی رهیخ نگاه ، برداره پاسدتا تا برد سدهراب

 !!کرد خشک ها

 .کرد حرکت یب منم ، سهراب نگاه س تر

 غذاش ظرف به سدهراب یجا به نگاهشدو و برد دهنش یتو چنگالشدو مهتا

 دوخت

 ...که است خوشمزه_

511  

 نیسدنگ نگاه نیا ریز تونهیم مهتا چطور دمیفهمینم و اومد ینم باال نفسدم

 .کنه برخورد آروم ، سهراب یعصبان و

 بود؟ یچ دعوت نیا مناسبته_

 گفت و کرد پاک لبشو دستمال با ، بود گرم خوردنش غذا به سرش که عطا

 دوسددت !اوردمیدرم سدداغر دل از دیبا که بودم کرده یاشددتباه کار هی_

 ندارم

 یب و یلجباز با ، گذرهیم زدن بهم چشددم هی به روزهاش هک یزندگ نیا یتو

 !رمیبگ جفتمون از و خوش یها لحظه ، یفکر

 .برداشت و سهراب ی رهیخ نگاه ، صورتم به عطا لبخند

 فرستادم براش یا سه*و*ب بعدم و کردم فوت عطا صورت یتو و نفسم

 دمفرستا براش یا سه*و*ب بعدم و کردم فوت عطا صورت یتو و نفسم

 ها یکنیم شتریب منو یشرمندگ ینجوریا ، بود من ریتقص دونمیم خودم_

 ...هوا رفت آخم و زد پام به بلندش یپا با ، زیم ریز از مهتا

 .میکن فکر عاقالنه کمی یمیتصم هر و یهرکار قبل کاش که واقعا_

 .گفتم عطا بعد و مهتا به رو یدیببخش که دمیمالیم پامو

 !برم گهید من ، گذشت خوش ، نکنه درد دستت عطا_

 شد بلند همزمان عطا و انداخت نییپا سرشو مهتا ، سهراب شدن بلند با

 ... زوده ، بمون_
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 و داد تکون سددر فقط کردیم تنش که یحال در و برداشددت و کتش سددهراب

 !رفت و گفت یآروم خداحافظ هی هممون به رو ، بعدم

 !شد ترور بدبخت_

 اریو
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 دمیکش جلو مهتا و خودم یبرا و سهراب ببشقا و شدم خم

 .داشت ه*ا*ن*گ داداشم ، نبودا حقش_

 گفت عطا یول بود ساکت مهتا

 پس !شدم بدجنس ، میترسیم ازش که شدده اضدافه بهم خصدلت هی دایجد_

 !!بود حقش ، گمیم و کنمیم یخال و قمیرف پشت

****************************** 

 و نکرد قبول بمونه امون خونه و شدد ادیب تا کردم اصددرار مهتا به هرچقدر

 ، رهیم دوستاش از یکی ی خونه و ش گفت

 یها حرف به داشتم.گذاشتم هام لباس یکشو یتو و کردم تا و میطوس شدال

 نیهم پول عطا تا ایب ادا و ناز نقدریا ، گفت که نیا به ، کردمیم فکر مهتا

 داشددت حق ییجورا هی ، کنه وت یبرا یخودیب خرج هاشددم یکار اضددافه

 تومن سدتیدو کم کم ، برام بود دهیخر عطا که یگل دسدته نیهم مثال ، مهتا

 .بود فتادهین خرج به کم که امشبم و بود داده پولشو

 دلم ، نداره ادا و ناز به یربط من دیجد حال و حس... که نهیا تشیواقع

 سددرم یتو من که نبود یزیچ اون ازدواج کنمیم حس که وقته یلیخ...گرفته

 .داشتم

 گرم کار به سرش شتریب عطا خت،یریم بهم یاقتصداد وضدع و تورم هرچقدر

 کردیم پیتا مقاله آزادشم یها وقت ، هست که یشدرکت کار از ریبو ، شددیم

 ....یمسافرکش رفتیم تا

511  

 یوقت ، شیپ وزر چند نیهم فهمم،یم من یول گهینم من به که و یمسدافرکش

 جلوتر کمی کردو ادهیپ مسدافر دمشید ، مونس مامان ی خونه برم خواسدتمیم

 هیگر به نشستم و کردم دایپ یصندل هی ابونیخ کنار همون ، کرد سوار و یکسد
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 .کردن

 ینجوریا ام روزه دو یکی یها خواسددته خاطر به عطا نبودم حاضددر من

 .کنه کار ریاس و خودش

 وسددط لدای اگر یعنی ، داده قرض برادرش به ونیلیم ده که تنگف من به عطا

 .دمیفهمینم من گفتینم بهم کردناش دل و درد

 !!هست هم اش خانواده یبرا من جز به اش اضافه کار دیشا گفتم خودم به

 اومد؟ خوشت کافه از ساغر_

 فرستادم رونیب و نفسم

 رفته ینامزد دوران همون بار نیآخر.بود یعال نکنه درد دسددتت.عطا آره_

 .کافه میبود

 قهیدق پنج به دیشددا ، دیکشدد دراز ها لباس همون با و نشددسددت تخت یرو

 !!برده خوابش دمیفهم هاش نفس یصدا از که دینرس

 که یاله ، گرفتم دهنم یجلو و برداشددتم بود انداخته تخت نییپا که کتشددو

 ...دیدینم تویخستگ و بود مرده ساغر کاش

 نگاه بلندش یها مژه به بوض با و کردم خاموش سدرشدو یباال خواب چرا

 .درآورد و اشکم هاش نفس یصدا. کردم

 .نکنه دارشیب ام هیگر تا چسبوندم دهنم به رو عطا کت

 اریو

511 

 از دور خونه دنیرسددیم یوقت که کردندیم کار نقدریا ، مردهدا همده یعنی

 فتادن؟یم جنازه مثل جونشون

 ش تا صبح که یوقت !تنم یتو زهیریم که وقتاست نیهم عالم ی هغصد و غم

 مینیبشدد خونه ادیب شددوهرم تا کنمیم گرم و خودم سددر شددده هرجور و

 باهم

 ش یوقت یول ، میبزن حرف باهم میداد انجام صدبح از که ییکارها ی درباره

 بپا جنگ ، هات یریگ بهونه با و یشددیم خل ای اسددت خسددته اونقدر شددهیم

 !یکنیم کز گوشه هی و یشیم دار غصه ای ، یکنیم
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 لمیف ، ماه همه نیا بعد بگم بهش رفت ادمی کده برد خوابش زود اونقددر

 .گرفتم لیتحو و شده آماده هامون عکس و یعروس

 .نمیبب دوباره تا اولش از ادیب زدم و یعروس لمیف

 خودم یبرا نطوریهم ، تمنشددسدد ونیتلوز یجلو و برداشددتم و نمیدارچ یچا

 .ختمیریم اشک خودم یبرا نطوریهم و دمیخندیم لمیف یتو

 با ، کنه کار نهمهیا ، نبود مجبور و داشت یحساب و درسدت پول هی عطا کاش

 بهش زنان دکتر یها حرف ی درباره اومد ینم دلم ، داشددت که یسددختگ

 .بگم یزیچ

 مهتا یاصددرارها ، ختمیریم مخود یتو و کردمیم یمخف و اضددطرابم و ترس

 عطا به حاالها حاال نداشددت امکان ، بود دهیفا یب قتیحق گفتن یبرا هم

 .بگم و تیواقع

 باورش که بود شده رو من یناتوان از یونیکلکس ، دادم که یشدیآزما تا چند با

 .بود سخت هم خودم یبرا

511  

 به ، داشددت نهیهز یحسدداب بدم امانج دیبا گفت خانومه که یآخر شیآزما

 کوتداه دکتر و زبونم گدهید ، یبداردار یبدرا خدودم یهدا اصددرار خداطدر

 بشددم مادر خوادیم دلم نهمهیا که یمن که گفتم؟یم یچ عطا به رفتمیم...کرد

 سه هرکدومش بابت که دارم مشکل و یضیمر مدل چند ، باشم داشدته بچه و

 به دلش و خواسددت خدا اگر بعد تا بشددم درمان و خورمب دارو دیبا چهارماه

 بشه؟ بارور من فیضع رحم ، سوخت ما حال

 عطا یجلو صم*ق*ر قسمت پخش با و کردم پاک دستمال با و هام اشدک

 .شد شتریب هقم هق ،

 زبونتم و یداشددت نقص و یع همه نیا خوبه حاال ، سداغر سددرت تو خاک

 .بود دراز

 ، رمیبگ یمون الل دیبا هیبق عطاو یجلو ابد تا ، کنم یپروگر بشددم الل گهید

 !رمیمیم ، بزنن سرم یتو و هام یع که وگرنه

 یا بهونه همون با میتق*س*م ریغ ، گرفتمیم یجد دیبا رو مهتا یها حرف
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 .باشه مراق اونم و خوامینم بچه گمیم فعال ، کردم مطرح عطا با قبال که

 اونموقع تا...میداشدت وقت ما ، سدامان بعدم و ادیب ایدن به لدای ی بچه تا حاال

 یم در یفیضددع نیا از و گرفتیم یجون هی منم ی روده و دل نیا دیشددا هم

 .میشدیم بچه صاح ، کردن خرج قرون هی بدون ماهم و اومد

 کار شد تا صدبح عطا مینداشدت یآنچنان خرج و مینداشدت یمشدکل که االن

 قراره چه از اوضاع دیفهمیم که یوقت برسه چه ، کردیم

 اریو
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 و گرفت دردم.زدم پام یال به یمشددت حرص با و انداختم پاهام به ینگاه

 ...خودم به دمیچیپ

 ...ساغر سرت بر خاک

 مانتوم یج از و مولود مامان ی خونه دیکل و زدم تازه یبربر نون به گاز هی

 گاز هی و بخرم جون به شدویداغ شدد باعث یبربر نون خوب ی مزه ، درآوردم

 آب ایح ، دمیکش داخل به یسدرک و کردم باز و ایح در ، نون به بزنم گهید

 .بود نشده جارو و

 زد زنگ مولود مامان شید...فرسدتادم یلعنت عارف به و بسدتم درو حرص با

 شدد تا و ارتیز زاده امام رنیم ، محل مسددجد یها خانوم با که گفت و

 صبح خواسته خدا از منم و بزنم لدای به یسر هی که خواسدت ماز ، گردهیبرنم

 .افتادم راه زود

 .زدم یلگد بود نامرت که عارف یها کفش به و آوردم در هامو کفش

 اتاق یتو انگار.دمیشن واضح هارو جدل و بحث یصددا که بود موقع همون

 عارف دادیب و داد یصدا.شد تر واضدح صددا چون بودند اومده رونیب خواب

 ...لدای یها هیگر هم بعد و

 برگشت اومدنم که بود من به پشتش عارف ، کردم باز درو و اوردمین طاقت

 .کردم سالم هردوشون به تعج با

 به بود داده هیتک اشددکش سیخ صددورت با که افتاد لدای به چشددمم

 گذاشتم آشپزخونه اپن یرو دهارویخر و سمتش دمییدو هول به...وارید
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 گرفتم رو لدای لبو ریز

516  

 ؟یشد بلند چرا تو_

 عارف به زد زل ، هاش هق هق پشت لدای

 ...کشمیم خجالت ساغر و تو از خدا به ، مادرم ی خونه برم بذار_

 سیخ ، انداختم نگاه لباسدش پشدت به بودم گرفته و بولش ریز که نطوریهم

 !بود

 مخ تو نرو و نکن لهیپ نقدریا ، بذار گریج رو دندون رو هفته سدده نیا لدای_

 ... که مادرت و خواهر اون شیپ ببرمت ، من

 باال بردم صدامو

 لرزهیم داره تنش تموم...حالشو ینیبینم ، عارف کن بس_

 گرفت لداروی دست ینگران با و اومد جلوتر عارف

 حموم برمتیم خودم_

 کردم نگاهش هیگر با و زد پس و عارف دست لدای

 .باشم تو شیپ خوامینم گهید ، دنبالم ادیب خواهرم نمزیم زنگ_

 رفت هم یتو عیسر ، عارف یها اخم

 ، بسه پشتم هفت یبرا ششونیپ یرفت که شیپ ماه نیهم ، یکنیم خودیب تو_

 قتایحق یول ، ادیب کوتاه تا کردم اشاره عارف به و داشتم نگه تر محکم رو لدای

 منو ، بود زده رونیب که یردنگ رگ و عارف ی برافروختده صددورت کده

 .ترسوندیم

 ستین خوب حالش لدای ، کن تمومش و بحث نیا جان عارف_

 .کردم شیهمراه منم و رفت تلفن زیم سمت آروم آروم لدای

 اریو

517 

 گفت هق هق با

 انیب زنمیم زنگ_

 ، دیلرزیم گرفتن شماره موقع که بود لدای یها دست به نگاهم
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 لدای یکنیم غلط_

 و داد ، وارید یتو دیکوب و گرفت تلفن زدن بهم چشددم هی یتو عدارف

 ...نیزم یرو مینشست هم کنار هردو ، کرد خم لداروی یزانوها ، دادشیب

 سداغر از...از...یداد خجالتم بس از مُردم ، گذرمینم ازت خدا به...عارف_

 ...رت..ماد مدد از... کشمیم خجالت...خد

 و اش نهیس ی قفسه شددن نییپا و باال یول هریبگ ینفسد تا برد عق سدرشدو

 انداخت والم و هول به ، صورتش یرو و رنگ

 یتو دیشدا کردم فکر...رفت رونیب خونه از و ما یهردو به کرد پشدت عارف

 ، دمیشددن و ایح در شدددن دهیکوب بهم یصدددا یوقت یول بمونه ایح

 .رفت که دمیفهم

 هی و آشددپزخونه یتو دمییدو بعد و بده هیتک وارید به تا لدای به کردم کمک

 ، دمیرسدد لدای به یوقت یول بود آب پر وانیل ل به ل...کردم پر آب وانیل

 ختیر راه یتو نصفش

 بکش قیعم نفس ، برم قربونت بخور_

 و وانیل...دمیترس چقدر که بدم نشون خواستمینم ، بود شده دیسدف هاش ل

 ...ردخو قلپ چند یزور...لبش به چسبوندم

 کردم نوازشش آروم و گذاشتم اش نهیس یرو و دستم

518  

 هرچقدر توام و من ، داره پا هی مرغشددون یخانوادگ نایا ، من برم قربونت_

 ادیب سرجاش نفست بذار ، نکن فکر بهش...است دهیفا یب میکن اصرار

 ، گرفتم هام دست نیب و صورتش

 ...لدای یلرزیم یدار_

 گفت دهیبر دهیبر و وارید به داد هیتک شوسر پشت

 ستین...خوب...حالم...حدد_

 زدم صورتم به محکم

 نیاحسی_

 چشددم و کردمیم نگاه دنشیکشدد نفس به فقط ، بود زده خشددکم چوب مثل
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 پاهام کف...کوچه یتو دمییدو ، اومدم خودم به که هوی ، اش بسددته یها

 عارف از یخبر...گرفتند درد ابونیخ آسددفالت و ایح یها سددنگ یرو

 ...نبود

 یها چشددم به و سددتادمیا ییرایپذ وسددط یا لحظه چند و داخل برگشددتم

 .کردم نگاه لدای باز

 نباش نگران...اورژانس زنمیم زنگ_

 چنگ و دلم اش ناله یصدددا... بود کرده مشددت دسددتش یتو لباسددشددو

 .نداختیم

 .بفرستند نیماش که کردن قبول باالخره نساورژا یها جواب و سوال از بعد

 تا و بلندش رهنیپ.کردم تنش بود یسددخت هر به و آوردم لداروی شددال و مانتو

 .گذاشتم بالش هی کمرش پشت و دمیکش پاش مچ نییپا

 اریو

511 

 ...بچه خاطر به... ارین فشار خودت به ، برم قربونت_

 ، دنمیکش نفس شمرده مردهش با کردم یسع ، گرفتم دستم یتو هاشو دسدت

 .بدم عادت هم لداروی

 قشنگم دختر نیآفر_

 .ختیر اش گونه یرو اشکش و دیخند لبش ی گوشه

 ...دمشیس*و*ب

 ...ساغر...یآ_

 ریز ، نبود من یکینزد خاطر به یول...گفتم دیببخشد و اومدم عق هول به

 کرد یبلندتر ی ناله و گرفت دلشو

 خدا رو تو...جانم لدای یوا_

 . نبود دسترس در ، گرفتم و عارف ی شماره و شدم لندب

 بتونه بزنم زنگ مهتا به دیشددا کردم فکر نبودم بلدم لداروی خواهر ی شددماره

 .گفتم رو ماجرا بهش و داد جواب زود یلیخ.کنه مییراهنما

 لدداروی کده بخوام هموندا از ، ددیرسدد اورژانس از رترید اگر گفدت بدهدم
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 لدای دکتر ، افتاد یاتفاق نکرده ییخدا اگر تا ببرن خودش مانیزا مارسددتانیب

 .باشه اونجا

 کار از و ذهنم ، کردنش باز چشددم دوباره و شدددن هوش یب...لدای یها ناله

 با و اورژانس زدم زنگ دوباره ، کنم کاریچ دیبا دونسددتمینم ، بود انداخته

 ... کردم التماسشون هیگر

 .زدم درو زنگ کردم قطع و تلفن نکهیهم

611  

 داخل کردم شدونییراهنما.بودند اومده اورژانس از نفر دو اما عارفه کردم فکر

 ...خونه

 گفت شددونیکی ، کردن نشیمعا و گرفتن لداروی فشددار که قهیدق چند بعد

 ... بردارم خودم همراه داره لدای اگر یا مهیب دفترچه و ها شیآزما

 .زدینم حرف گهید که بردن خونه از یتوق لداروی

************************** 

 آدرس و گرفتم دربسدددت دهی دابونیخ از منم اورژانس رفتن محض بده

 .نبود دسترس در یول زدم زنگ عارف به بار چند راه یتو دادم، و مارستانیب

 .مکرد دایپ لداروی بود یمکافات هر به و شدم ادهیپ مارستانیب در یجلو

 به خودشون شدد قرار و دادم لداروی یپزشدک ی پرونده اورژانس مسدئول به

 ...بزنن زنگ لدای پزشک

 گذاشت کنار و دادیم انجام که یا گهید کار تا پرستار یجلو سدادمیوا اونقدر

 سر بهش شد قرار و بود مارسدتانیب یتو خداروشدکر ، زد زنگ لدای دکتر به و

 .بزنه

 دیکن پرداخت رو نهیزه یمال امور دیبر_

 !نبود جلوش یکس من جز به ، اما نباشه من با کردم فکر

 .نکرده اش نهیمعا هنوز که دکتر_

 مهیب ریغ رو نهیهز از یدرصد هی دیبا ، داده یبستر دسدتور اورژانس ، باشده_

 دیکن پرداخت خودتون

 اریو

619 
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 یتو و دمیکشد جلو بود رفته عق که و میروسدر بودم، نکرده سدرم که چادر

 انهیماه ی اضافه یها پول که بود کارتم هی.گشتم هام کارت دنبال پولم فیک

 .کردمیم انداز پس و دادیم بهم عطا که یا

 ...گفتم لداروی اسم و کردم دایپ و یمال امور ، جو و پرس با باالخره

 دیکن پرداخت دیبا فعال... صد و ونیلیم دو_

 گرفتم شسمت و کارتم و دیکش یراحت نفسم

9191_ 

 زدم زیم یرو محکم کارت با...نبود بهم اصال حواسش

 !شمام با آقا_

 ...گرفت و کارت اخم با و خورد یتکون

 به و دستم ، بود یگشنگ از که یضدعف خاطر به اومدم یم باال ها پله از یوقت

 سددر هی ادیب کارش از بعد تا دادمیم خبر عطا به بود بهتر... گرفتم ها نرده

 هی تا بودم کرده ضددعف و بودم دهیترسدد من که نطوریا...ارسددتانمیب

 سدداعت

 !بود ها خواب تخت نیهم از یکی یرو خودم یجا گهید

 ؟؟...ساغر_

 ...داشت نگهم ها پله یرو ، دمیشن سرم پشت از که ییآشنا یصدا

 یاومد که خوب چه...مهتا_

 کرد بولم هک زدیم نفس نفس ، اومد باال تر تند هارو پله هیبق

 چطوره؟ لدای_

611  

 که خوب چه یوا...یامورمال بودم رفته من ، نتشیبب ادیب دکترش شددد قرار_

 یاومد

 ... میگرفت فاصله هم از

 .یندار رو و رنگ که خودتم_

 ، بود لدای که یبخش به میدیرس

 کرد؟ تیزیو دکترش لداروی نمیبب بپرسم بذار ، کن ول و من_
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 رفتم رپرستارس سرا

 نه؟یبب مارو ضیمر اومد یعبد دکتر..خانوم_

 دیچرخیم خودش دور

 دونمینم_

 !شد چهارتا هام چشم

 آوردنش یوقت ، نهیبب مارو ضیمر دادیب بگو بزن زندگ خد ؟یددونینم_

 .بود شده هوشیب

 برگه و داد سددرتکون بده نشددون حرفم به یبخصددوصدد توجه نکهیا بدون

 یا

 .برداشت

 ...شدم یکفر

 ؟یشنوینم..شمام با خانوم_

 بحث به کرد شددروع اونم و گرفت قرار کنارم ، بردم باال صدددامو دید تا مهتا

 بهش و ادیم لدای دکتر یک شددینم معلوم ، نبود ما یریگیپ اگر واقعا..کردن

 .زنهیم سر

 اریو
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 و سددمتش دمییدو ، دمید راهرو یتو لداروی دکتر که بود نشددده ام قهیدق پنج

 چند نیا.داشت ییها حالت چه لدای و افتاد یاتفاق چه که دادم حیتوض بهش

 .بود ادشی منو بایتقر و ششیپ بودم رفته لدای با آخر بار

 .اومد رونیب و کرد تیزیو لداروی دکتر تا میموند منتظر مهتا با

 درک دخترو نیا حال توننینم چطور ، کنمیم تعج همسدرشدون از من_

 د؟کنن

 نوشتیم خودش یبرا یییزایچ هی

 خونه؟ مشیببر میتونیم_

 دیخند یجور هی

 ادیب ایدن به بچه ممکنه لحظه هر...مارسدتانیب بمونه دیبا مانشیزا تا خونه؟_
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 .فتهین اتفاق نیا نوزاد تولد یرسم زمان تا که دوارمیام البته ،

 .بود شده وکهش من مثل که مهتا به کردم نگاه.افتاد جونم به دلهره و ترس

 خوبه؟ االن خودش حال_

 داد تکون سر یخونسرد با دکترش

 ...شینیبب یبر یتونیم_

 گفت و پرستار سمت کرد رو بعدم

 .خوادیم همراه ماریب_

 مثل مارستانیب لباس یتو.نمیبب لداروی تا رفتم پرسدتار همراه ، دکتر رفتن با

 بود شده ها دختربچه

 ؟یخوب...من برم قربونت سالم_

611  

 کرد باز حالشو یب یها چشم

 ساغر_

 کردم س*و*ب و شیشونیپ و گرفتم دستشو

 پاهام و دسدت داره هم شددم ودیپر هم که یداد من به یاسدترسد چه نیبب_

 لرزهیم

 گرفت گاز لبشو

 شرمندتم_

 گرفتم یباز به دستشو یها انگشت و کردم بهش یاخم

 روزهارو نیا یتالف ، مارمیب خوامیم که یا بچه تا شیشدد هر سددر.. بذار_

 هر ، یکن اتو و یبشور هامو لباس ، یبپز برام دیبا شام نهار ، ارمیدرم سدرت

 ..یریبگ هام بچه یبرا ماهگرد هی ماهم

 دیخند جون یب

 آره؟ مارستان؟یب بمونم دیبا_

 خبره چه دیفهم خودش و کردم نگاهش یناراحت با

 ؟یگفت عارف به_

 ستین دسترس در تلفنش نه_
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 دسدترس در اسددم تا ، بودا شددده نخود قد چشدماش شیپ قهیدق دو تا

 نبودن

 شد چهارتا هاش چشم ، اومد عارف

 .شده شیطور نکنه ، برسرم خاک_

 موند زونیآو ام لوچه و ل

 اریو
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 بخور و اش غصه بعد ، بگذره شدنش رستم از ساعت هی بذار_

 شد اشک سیخ چشمش ی گوشه

 یول ، رمیگیم تماس باهاشددون لیموبا از خودم ، نده خبر نایا مامانم به_

 شده تنگ براش دلم ، کن دایپ و عارف

 دیلرز صدداش هم آورد که و عارف اسدم چون ، بود خودیب رفتنم غره چشدم

 افتاد راه اشکش هم

 من تا بذار ، نباش یچیه نگران.کن استراحت تو..گمیم زنمیم زنگ چشدم_

 !نمیبب هرمزمو ی افهیق ام زنده

 دیکش یآه بالفاصله و زد خنده ریز لدای ، هرمز اسم گفتن با

 مثل یکی باباش که یپسددر یبرا اونم بود یقشدنگ اسدم هرمز که من نظر به

 !عارفه

 .دمیند مهتارو و اومدم رونیب لدای شیپ از

 خرهباال.رفت هم یتو هام اخم ، بوق نیاول با و گرفتم و عارف ی شددماره

 داد جواب

 ساغر؟ بله_

 سرش یتو و صداش که یصبح نسبت به بود شده آرومتر کمی صدداش لحن

 بود انداخته

 عارف؟ ییکجا_

 نکهیهم بدبخت یمهتا که انداختم یالک هق هق و هیگر به و خودم یجور هی

 ... یصندل به خورد پاش و سمتم دییدو ، دید و حالم و اومد باال ها پله از
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 د؟یا خونه...منو یکشت بگو...نکن هیگر...خدا ای.. شده؟ یچ..ساغر_

 گهید که یا هیگر شددت همون با و زدم یچشدمک بود کرده هول که مهتا به

 .کردم قطع و تماس و گفتم و مارستانیب اسم فقط ، بود شده عربده هیشب

 !خدددداک...ساغر سرت بر خاک_

 کردم پاک و هام اشک و ماومد گوریف یمحکم ی افهیق با

 !ادیم لبش به جونش ، مارستانیب برسه تا حاال...پرو ی پسره بود حقش_

 بست چشماشو و گذاشت قلبش یرو دستشو مهتا

 ...یکنیم هق هق دمید یوقت مردم ، ساغر یرینم_

 گفت دیمالیم زانوشو که یحال در و یصندل یرو نشست

 . یا وونهید تو...خدا یوا_

 ، نشستم کنارش و انداختم باال یا شونه

 یکرد ناقص پارو یزد ، مگه یکور_

 پام رو دیکوب و برداشت و بود کنارش که ییمشمبا

 ، گرفتم برات چیساندو_

 داد یلیو یلیق و دلم ها چیساندو یبو و دمیکش لبم یرو و زبونم

 ،گفتم پر دهن با و زدم هادداگم چیساندو به محکم گاز هی

 بدم خبر هم عطا به باشه ادمی_

 زد ام کرده ورم لپ یرو و انداخت بهم یحرص پر نگاه

 یکن یخال اون سر عارفم یدعوا یتالف ترسمیم ، دمیم خبر خودم_

 اریو
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 هی و زدم گهید گاز هی ، گرفت رو عطا ی شددماره و درآورد و تلفنش یگوشدد

 .موند زونیآو دهنم رونیب ارشوریخ کهیت

 زشته بخور درست_

 ، شدیم الیخ و فکر ریدرگ ذهنم و گرفتمیم اسدترس که ییها توق من اصدال

 منجر که ام معده اومدن کش ، دیکشدیم و رفتیم منو ی معده ینام رسدتم هی
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 ...یپرخور به شدیم

 و کنه دفع یه دیبا من ی معده ، زده داد یکی اون سدر گهید یکی وسدط نیا

 !جذب یه

 ،راستش ساغرم شیپ من ، دیشنبا خسته خوبه شما حال...خان عطا سدالم_

 خداروشکر...مارستانیب مشیآورد ساغر منو ، شدد بد خانوم لدای حال امروز

 خوبه حالش ساغر نه...بله...باشن مراق تحت دیبا یول ، بهترن

 داد نشون ارادت دستش کف دادن نشون با ، خوردنم چیساندو به

 نه...خورهیم غذا رهدا ، گرفتم غذا براش بود کرده ضددعف ، خوبه خدا به_

 فقط..دیدونیم الزم اگر یکار سدداعت بعد فقط ، دیایب االن سددتین یازین

 تماس و کردم یدسدت شیپ من که بذاره انیجر در شدمارو خواسدتیم سداغر

 چشددم..چشددم..ددیدار داریاخدت...دکدندمیمد خدواهدش.گدرفدتدم

 مراقبش

 خدانگهدار.هستم

 ، شددده دهییجو نه و دهییجو یها لقمه ، نشددسددت کنارم و کرد قطع و تلفن

 .موند گلوم یتو

 نوشابه_
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 کرد باز و برداشت و آب یبطر حرص با

 آّب ، نه نوشابه_

 شد یغر یعج صدام ، گلوم یگرفتگ بابت

 شدم خفه...آبو من به بده_

 زنگ تلفنم که بودم زدن حرف گرم مهتا با که ددینکشدد سدداعدت مین بده

 !!بود عارف...خورد

 .کردم قطع عیسر رو یگوش بعد و میبود که یا طبقه گفت بهش

 یزیهرچ احتمال زدمیم من که یزور با البته ، زدم هیگر به و خودم دوباره

 !اشک جز بود ممکن

 ینجوریا نکن..ساغر سرت سر خاک_
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 و عارف مدید ، گرفتم چشمم یجلو و دسدتمال و زدم مهتا یپهلو به باآرنجم

 .دیدوئ ، دنمونید با و اومد باال هول به ها پله از که

 .بکنم کارمو بذار ، شو خفه مهتا_

 جمع که چشمام یتو اشک ، گرفتم چشدمم ریز نرم پوسدت از یشدگونین

 .انداختم پا یرو پا شد

 ...ساغر_

 .گذاشت زانوهاش یرو دست و شد خم ، زدیم نفس نفس

 چطوره؟ ...حالش ...لدای_

 اریو
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 واقعا... گرفتم صدورتم یجلو و دسدتم ، شدد بلند یصدندل یرو از که مهتا

 لدای یها کردن ناله ی لحظه به لحظه یوقت یول اوردمیدرم ادا اولش دیشددا

 .افتادند راه جوش خود هام اشک ، اومد یم ادمی

 ادیب سرجاش نفستون دینیبش ، کرد رحم خدا عارف آقا_

 یرو عارف شددن ولو بعدم و مهتا یها کفش ی پاشدنه شددن دور یصددا با

 .آوردم نییپا هام چشم یجلو از و دستمال ، یصندل

 .زدیم نفس نفس و بود بسته هاشو چشم

 شد؟ خنک دلت_

 دیگز ل و گذاشت چشمش یرو دستشو ساعد

 من سر بر خاک...من سر خاک_

 کردم دییتا حرفشو هیگر با

 !سرت بر خاک واقعا_

 و ترسم حالت !بهم زد زل هوی و برداشت هاش چشم یرو از ودسدتش سداعد

 دادم رییتو هیگر به

 مارستانیب میدیرس تا مُردم ، کرد ناله چقدر یدونینم ، شدد هوشیب بدبخت_

 هوشهیب االنم تازه ،

 برداشت یصندل یپشت از و اش هیتک
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 هوشه؟یب ؟یچ_

 کردمیم جمعش دیبا بود دهینرس بهمون مهتا تا

 ... دوباره یول میزد حرف باهم کمی ، اومد بهوش بتهال ، آره_
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 اد؟یب یگفت و دکترش_

 مانشیزا وقت تا مارستانیب بمونه دیبا...دشید_

 که صددداش از یحت ، دیفهم شدددیم صددورتش از کامال و اضددطراب و ترس

 .دیلرزیم

 که شدم بدبخت ؟یگیم یجد_

 دمیپرس عجت با و کردم پاک و هام اشک

 که اخالقت نیا با ماشدداال شددش؟یپ یبمون یخوایم مگه تو ؟یچ یبرا_

 دیبا بدبخت منه ، تونهینم که مولودم مامان ، انیب خواهرش و مادر یذارینم

 پرستارش بشم

 .کرد خم جلو به سرشو و گذاشت زانوش یرو دستاشو آرنج

 نیا با صددالم...بردم جلو کمی سددرمو موهاش به انداخت چنگ یوقت

 ... من بدبخت یعطا بعد نداشت دیسف یمو هی مشکالتشون و اخالق

 دیشیم آروم ، دیبخور آبو نیا عارف آقا_

 یصدندل یرو و وانیل مهتا و گفت یتشدکر ل ریز فقط ، نکرد بلند سدرشدو

 .گذاشت بود یخال عارف و من نیب که

 پولشه؟ مشکلت_

 بود شده دار نم کمی چشماش..ردآو باال سرشو و کرد ول موهاشو باالخره

 اونجا ،یدولت مارسددتانیب بدن انتقالش ، یگفتیم دکترش به کاش ، سدداغر_

 !هست هم

 رفت هم یتو هام اخم

 اریو
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 رو مهیب دفترچه گفت یمال امور رفتم خورده؟ تکون مخت جان عدارف_
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 اونم الحا..نیبد همراهشددو نهیهز دیبا موننیم که ییها شدد فقط ، دیاریب

 ، نمُرده که عطا..یبخور غصدده خوادینم تو.دمیم خودم که تومنه یسد شد

 ...روزا نیهم یبرا شده داداش

 شد باز صورتش کمی

 و اش نهیهز رو هفته چند نیا پس...نبود حواسددم رو مهیب...یگیم راسددت_

 ده؟یم

 با ، هتام سددمت به کنم رومو نکهیا قبل ، نداشددتم دوباره حیتوضدد حوصددله

 گفتم حرص

 ادیب ادتی کن فکر !گفتم بار هی_

 اومد یم برام ابرو و چشم یه که مهتا به کردم رومو بعدم

 ه؟یچ_

 آورد کمینزد سرشو

 خورهیبرم بهشون...خدا به زشته...زدنه حرف طرز چه نیا تیترب یب_

 مهتا به کردیم ناله یهرازگاه و دیچیپیم خودش به یه که عارف چشم از دور

 تمگف

 چجور دیدیم و یبود اگر بشده آدم بذار ، سددتین زشددت چمیه_

 صددداشددو

 یدلسددوز دینبا مردا نیا از کددوم چیه یبرا...سددرش یتو بود اندداختده

 سوخت؟ من گنددما داداش یبرا دلت چقدر... تو خود نیهم.کرد
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 سددرم پشددت که فعار به ینگاه و دیکشدد جلو و اش خسددته صددورت

 بود

 انداخت

 بشه راحت الشیخ نهیبب لداروی بره خ ، هیحال چه چارهیب_

 !کندیم پوستمو ، گفتم لدای یهوشیب سر یدروغ چه دیفهمیم مهتا اگر آخ

 کن ولش ، شهینم روش_

 شد بلند و داد تکون یسر یناراحت با مهتا
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 خرمیم و یباشدد ددتهداش الزم ممکنه که ییزاهایچ ، تو یبرا ، برم گهید من_

 رمیم بعد ، ارمیم

 شدم بلند عیسر

 هست عارف بعدم ادیم عطا ش ، نکن کارو نیا خدا رو تو نه_

 .کرد یخداحافظ ازش و رفت عارف سمت و گفت یا "باشه"

 بهوش لدای نمیبب نکهیا ی بهونه به نیهم یبرا ، نداشدتم و عارف ی حوصدله

 .رفتم بخش داخل ، نه ای اومده

****** 

 ؟یخورد یچ غذا_

 نداشتم اشتها ، یچیه_

 .خوردم ام نسکافه از قلپ هی و گرفتم و ام ازهیخم یجلو

 مرغش دادیم بو ، نخوردم شاممو منم_

 خوبه؟ خانوم لدای_

 اریو
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 هیپاشدو کمی ، کرده خورد اعصدابمو ادینم نییپا تبش ، چُرته تو همش...آره_

 !نکنه ت*ن*ا*ی*خ بهم وقت هی شوهرم نمیبب بزنم زنگ گفتم کردم اش

 بود له و خسته اش خنده یصدا

 بهتر؟ تو از کنم دایپ و یک_

 یزد که یحرف نیهم به بشدده ییهوا دلت که موقع اون ، جمع التیخ_

 یخندیم

 زنمینم باشم نداشته باور که ویحرف من_

 عدب بخور خرما با ریشد وانیل هی برو خوب ی بچه هی مثل حاال ، تو به نیآفر_

 بخواب

 !ستین سرجاش یچیه یستین خونه تو اصال ، برهینم خوابمم_

 گفتم شمرده شمرده حرص با

 !بازه وز نیع چشدمات سدتمین که ،حاال من دل ر و و یداریب ، ام خونه من نکه_
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 ...دیخند بلندتر نباریا

 .دارم کرده گم هی انگار.هیجور هی حالم یستین کن باور ، تو دست از_

 و کرد دایپ انیجر هام رگ یتو خون هی مثل ، گفت عطا که یا جمله ذوق

 انداخت گل هام لپ

 قطع ویگوشد ، ینکرد مونیپشد لدای شیپ موندن از منو تا ، من بشدم فدات_

 .بخور مفصل ام صبحونه ، باش خودت مراق.کنمیم

 .کردم قطع و تلفن و کرد یخداحافظ ازم خنده با
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 لمس و زییپا یخنکا تا پنجره به چسددبوندم و ام انداخته گل و گرم یها لپ

 دوسددت منو تو که خوبه چقدر... هسددت عطا که خوبه چقدر ، ایخدا.کنم

 یریگ بهونه ، من یها یباز وونهید ، بندازه فاصله ما نیب یچیه نذار... یدار

 ... شتریب عطارو صبر ای ، کن آدم منو ای ، هام شدن بچه ، هام

 بخش داخل و دادم کمرم به یقوس و کش.زدم مسواکمو و رفتم موییدتشدودس

 .برگشتم

 یباال یپرستار هی دمی،د شددم گهید نفر سده با لدای مشدترک اتاق وارد یوقت

 لداستی سر

 .برسم تخت به تا کردم تند هامو قدم عیسر

 پرستار خانوم سالم_

 بودند گرفته لدای از یلقب یها پرسددتار کده ییهدا فشددارخون بده ینگداه

 واجبه؟ سالم جواب دونستینم تیترب یب.انداخت

 ؟یهمراهش شما_

 برداشتم لدای یشونیپ از و دستمال و انداختم باال ییابرو

 بله_

 انداخت روم زاغشو یها چشم ، نکشیع یباال از

 یدار باهاش ینسبت چه_

 شمیجار_

 لدای یشددونیپ یرو رهدوبا و نمدار دسددتمال و گرفت ازم یطوالن نگاهشدو
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 .گذاشتم

 اریو
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 د؟یهست نجایا پرستار شما_

 اومد یم پرستارا هیشب نظر به لباسش

 .ستمین بخش نیا یبرا البته ، شدم مشوول تازه_

 لدای یشونیپ یرو دستشو بعد کمی و برداشت و بود گذاشته تازه که یدسدتمال

 .گذاشت

 .دیبرسون بهش منو سالم ، شد داریب_

 که شدددیم تر راحت المونیخ ینطوریا...خوب چه !شددناختیم دارولی پس

 .هست هم ییآشنا نجایا

 ن؟یهست لدای دوست_

 ...آشناهام از_

 کرد دراز سمتم دستشو ، زد یلبخند هی باالخره روحش یب ی افهیق

 .ممیمر من_

 کردم لمس سردشو یانگشتا و زدم یلبخند

 تونییآشنا از خوشبختم.ساغرم منم_

 .انداخت لدای به یطوالن نگاه بعد و داد رتکونس کمی

 ، شده تیاذ یلیخ حتما_

 نشستم تخت کنار یصندل یرو

 ، نکنه حس شدویسدخت تا میکرد تالش یلیخ هیبق و من البته ، متاسدفانه آره_

 خودشددو ی غصده ، خورد مارو ی غصده که شدتریب بچه...نشدد ، خ یول

 !نخورد
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 زد یآروم ی دهخن تک

 بچه؟_

 گرفت دهنش یجلو و اش اشاره انگشت هوی و دمیخند
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 !ماراستیب استراحته وقت ، دیکن مراعات لطفا_

 د،یماس و شد لبم کوفت لبخند که خوردم جا حرکتش از نیهمچ

 تلفن با داشددت که یکی ، کردم نگاه ها تخت هیبق به و گفتم ی" دیببخشدد"

 به بود زده زل ام یکی اون گرفتیم یسددلف خودش از که میکی زدیم حرف

 !رونیب

 د؟یهست عطا همسر شما_

 درآوردم خودشو یادا

 عطا؟_

 دراومد یرق و شق اون از و دیپر پلکش

 یخانوادگ آمد و رفت ها سال ، میهست جون لدای دور یآشدناها از ما آخه_

 !کنهیم دور آقا و خانوم ب القا نیا از آدمو ،

 خر هیشب گفتم یکشدار ی" بله" و انداختم پا یرو پا و نشدستم یصدندل یرو

 !!یخودت

 مقنعه یتو ، بود افتاده رونیب که موهاشدو از ذره هی ، افاده و سیف پر ی دختره

 .کرد نگاه لدای به دوباره و داد اش

 اصال اصال اصال...نگرفتم ازش یخوب حس

 اریو
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 فیتشددر ، دیکن نگاه و جون لدای دیخوایم اگر ، گرفته خوابم من دیببخشدد_

 ...خوابمه یصندل جا اون من.دینیبش یصندل نیا یرو دیاریب

 !شد خنک ام قلوه و گریج ته تا که شد شوکه یجور هی

 زنمیم سر بهشون تونستم اگر فردا حاال ، رمیم گهید من_

 . بشه باز تا دمیکش و میصندل نییپا و دادم تکون سر فقط

 !ساغر... خانوم فعال_

 زدم یزورک خندلب

 جان میمر بسالمت_

 که یخانوم که بود موقع همون ، دادم فشددار هم یرو هامو دندون رفتنش با
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 ..خنده ریز زد بود ییرو به رو تخت یرو

 ؟یکرد ازدواج یگیم واقعا ، ینمک با یلیخ تو دختر_

 و دادم فشددار هم یرو و دندونم دوباره ، کنه وونهید منو خواسددتیم نمیا

 دادم تکون جلوش و چپم دست

 طونیش زن هی دنبال در به در داداشدم خدا به ، بودمت دهید زودتر کاش یوا_

 گردهیم

 بود اونجا بالش و لحاف ، کردم باز و کمد در و دهیکش یپوف

 اما اومد یم خوابم واقعا.دمیکشدد دراز یصددندل یرو و برداشددتم خودم یبرا

 و خودم و کردمیم یکفر رو عطا امه زدن غلت با هرشدد کده یمن یبرا

 .بود قبر مثل جون از دور جا کهیت هی نیا ، خوابیو
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 یحت یآلبوم چیه یتو که کردم فکر میمر ی افهیق به و دمیخواب باز طداق

 تا که گفت عطا یجور هی دختره.بودمش دهیند لدای یخانوادگ یهدا آلبوم

 .نبودم کردهن تلفظ نطوریا عطارو من حاال

 نیا یآرزو در که نبود دیبع حاال.کرد خواب یب منو بدتر یشب نصدفه..نکبت

 !نرفته بعدم و شیخواستگار بره عطا که بردهیم سر به

 .کردم باز مچم از و سرم کش و خاروندم موهامو حرص با

 عطا...بابا نه اومده؟ یم خوشش ادا و ناز پر دختره نیا از من قبل عطا ممکنه

 یکسد به من قبل ادینم عطا به اصدال...گفتیم حتما بود عاشدق من بلق اگر

 .باشم کرده نگاه

 دفعه صد !ستین خوب شوهر به یوابستگ و تیحساس همه نیا ، سداغر یه

 سفر هی خواستیم شیپ ماه دو نیهم ، نکن عطا وابسدته و خودت گفتم بهت

 تو شددده گور به گور الحا ، نرو توام ، امینم ترسددمیم من یگفت ، کربال بره

 بره؟ همکاراش با پسره ینذاشت چرا ، یترسیم

 یصدا و ستین شدمیپ که االن نیهم...یکنیم حتینصد و یک...خواهر یه

 .مسافرت بره روز چند بذارم برسه چه ، برهینم خوابم ، شنومینم هاشو نفس

 بودن خواب که کردم نگاه ییرو به رو و یکنار یها تخت به و شددم زیخ مین
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 .برداشتم لدای یپاها یرو از و دستمال و دمیپوش و مییدمپا ،

 بدم ول و یمنف یفکرا کردم یسددع ، بود ومدهین نییپا هنوز نظرم به تبش

 مامان شدددیم بهتر فردا پس و فردا تا حتما ، بود نخورده حرص کم امروز!بره

 !!هرمز

 اریو
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 به بود دهیچسب که یسیخ یموها ، بذارم شیشونیپ یرو و دسدتمال نکهیا قبل

 و دستمال ، رهیبگ ام هیگر و بشم یاحسداسات نکهیا قبل. زدم کنار و شیشدونیپ

 .شیشونیپ یرو گذاشتم

 و میگوشدد ، بود رفته سددر ام حوصددله ، انداختم رونیب به ینگاه پنجره از

 لدای ؟یردایب ، جان سدداغر" داده وامیپ عارف دمید که کنم یباز تا برداشددتم

 "خوبه؟

 !دمید تازه دو ساعت و بود داده امیپ دوازده ساعت

 خواب یصدا با نخورده و سوم بوق.گرفتم و اش شدماره و کرد گل میبدجنسد

 داد جواب دهیترس و آلوده

 شده؟ یچ جانم_

 گفتم یحرص

 ...ینبود که خواب_

 کردم آچمزش دوباره ، بده جواب نکهیا قبل

 !نه؟ مگه ، برهینم خوابش که نگران آدم_

 داد جواب یهول هول ، کرد دایپ ژنیاکس و نشد خفه که سرفه چنتا بعد

 شده؟ یطور ، نبودم خواب نه_

 گفتم خونسرد

 که بدم بهت تبش درجه و فشدار از کامل گزارش هی گفتم یبود داده امیپ ، نه_

 .یبش مونیپش یکرد که یکار از یدار عمر تا
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 چطوره...کردم غلط ، نکن تیاذ ، سدداغر شددمیم وونهید دارم اخدد بده_
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 ...حالش

 ...یول ، کردما اشم هی،پاشو ومدهین نییپا تبش یول کنمینم تیاذ_

 ؟یگیم راست_

 کرد دارم غصه ، عارف نگران یصدا

 دکترش ، ادیم نییپا تبش فردا تا شدداالیا حاال ، گمیم راسددت عطا جون به_

 تبم نیا ، میکن خداروشدکر دیبا سدتین عفونت خاطر به تبش نکهیهم گفت

 تبش نییپا ادیم ، زنمیم بهش افیش صبح.هیعصب فشار خاطر به

 .دمیشنیم فقط هاشو نفس یصدا

 .بود خواب غرق که انداختم لدای به ینگاه

 و یگوشدد ، قهیدق چند بعد.داشددتم نگه لدای ینیب و دهن کینزد و یگوشدد

 :گوشم به چسبوندم

 یایم که فردا.باشه شده تنگ هاش نفس یصددا یبرا دلت دیشدا کردم فکر_

 دنش؟ید

 "امیم" بگه تلفن کردن قطع قبل تا خودشو کشت

 خواب هی گفتم بهش ، شد داریب لدای یوقت یول ، نبرد خوابم اصدال که شدبوید

 به رو تخت خانوم چون رفت لو دروغم که البته.کردم یحسدداب و درسددت

 راه یداشدت تو شدددم داریب وقت هر چرا پس" گفت حرفم بند دتپش ییرو

 "؟یرفتیم

 .نظرم به دیفهم لدای یول کردم شیمال ماست یجور هی

 اریو
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 وقت چند بعد ، لدای دنید اومدن بابا حاج و مونس مامان ، یمالقات سداعت

 حاملسدت که یاون و اومدن من دنید انگار که کردم یذوق هی ، دنشدونیند

 !منم

 یول حرفم نبود درو.کردم گاین بابامو و سدادمیوا گوشدده هی یا قهیدق چند هی

 زنگ مونس مامان به که بارم هی روز چند همون ، نرگس شدددن حامله بعد

 تو ی نوه یبرا ای گرفته ییکادو هی عروسددش یبرا دفعه هر دمیفهمیم و زدمیم
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 .گرفتیم دلم شیراه

 دهیشدن سدهراب از یحت...سدامان و بود نرگس سدمت ها توجه ی همه گهید

 من ، کننینم دعوا باهم و چهیپینم سدامان یپا و پر به بابا حاج گهید که بودم

 خانواده که یطیشرا نیا یتو خ یول شدمینم ناراحت هیبق یخوشد از که

 خانواده طرف هی از و بود عارف به حواسدشون و دنیرسدیم لدای به شدوهرم ی

 یکسدد واقعا ، کنم حسددادت من ، بود نرگس به توجهشددون همه خودم ی

 !کنم؟ینم حسادت بگه و بذاره من یجا خودشو تونستیم

 ی افهیق هی ، شدد دایپ اش کله سدرو عارف ، رفتند که بابا حاج و مولود مامان

 در ی"رمیبم" هی لدای ، تو اومد در از تا که بود گرفته خودش به یداغون و درب

 .گفت ششوهر وصف

 نشسته تخت کنار ، کردمیم نگاه اش ختهیر بهم یموها به یچندشد حالت با

 .بده بهش یسامون سرو هی تا موهاش یتو برده دست لدای و بود

 یمالقات هم یبول یها تخت ، اتاق از اومدم رونیب و دمیکشدد هارو پرده

 . داشتند
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 که ییاونا به ، دندیکشد سدرک ها اتاق به و رفتمیم راه راهرو یتو که نطوریهم

 داشددت دلم یتو یحسددرت هی.داشددتند بول بچه و بودند کرده مانیزا

 شددکل

 .ارهیدرب پا از منو دمیترسیم که گرفتیم

 خودشم به و شدم ناراحت لحنشم از ، ترسدوند یلیخ منو رفتم که یزنان دکتر

 دوره نیا تو ، دمینم یالک دیما مارهامیب به من ، گفت یرحم یب با...گفتم

 .دارند مشکل یباردار یبرا تیاکثر زمونه

 .بدم نرفتم و نوشت برام که ییها شیآزما ترسمم از

 دختره اون ی نهیسدد نهبهیسدد که برداشددتم یا گهید قدم و دمیکشدد یآه

 میمر

 .شدم

 از ، دادم جواب خودش از تر وزن نیسددنگ منم و داد بهم نیسددنگ سددالم هی
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 .ادتیع یبرا رفت لدای اتاق به که دمشید سر پشت

 و دمیخر یمعدن آب تا چند ، نشددد کنم کنترل و میفضددول تا کردم یهرکار

 ...اتاق به برگشتم

 میمر و بود نشددسددته تخت کنار ، زهرمار برج مثل عارف... زدم کنار رو پرده

 .بود ستادهیا لدای سر یباال

 شد بلند دید دستم که هارو یمعدن آب عارف

 بخرم برم یگفتیم_

 ساعت که کردم نگاه لدای به چشم ی گوشده از و گرفت دسدتم از هارو یبطر

 .بود

 رمیبگ برم ؟یخوایم گهیزدیچ_

 اریو
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 کردم تشکر

 هست یچ همه نه_

 اومد عارف و نشستم بود نشسته عارف که یصدندل یرو ، نرفتم میمر سدمت

 .شمیپ

 ایدیوابنخ شید زهیر خاله_

 .بود سکوت که تخت طرف اون

 بهش شدم ادآوری حرصم شدن یخال یبرا و دمیخند

 .یبخواب تو نذاشتم نمیهم یبرا آره_

 ، اومد یم لدای دنید و کردیم درسددت اگر و اش ختهیر بهم شیر ته اون

 مُرد؟یم

 ادیب کترینزد کمی کردم اشاره و آوردم نییپا صدامو

 زنشدونم خاطر به ، کن گاین و مردم یشدوهرا برو ، این یختیر نیا یایم فردا_

 ، صورتت رو هیچ مزرعه نیا آخه.دنیرس خودشون به شده

 .شد باز صورتش هم لدامی اش خنده از و دیخند بلند بلند ها وونهید نیع

 ، کرد نگاه منو همه از اول ، زد کنار رو پرده عطا که بود ها خنده نیهم وسدط
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 .خاروندیم هاشو شیر و دیخندیم هنوز که عارف به بعدم

 ..سالم_

 حالت ، کرد سالم زودتر میمر ، شدد دختره اون متوجه ، برداشدت که قدم هی

 ... عطا ی دستپاچه نگاه و میمر خوشحال و معذب

 .هم یتو رفت هام اخم که زد لبخند میمر یجور هی
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 ...خانوم لدای دیخوب_

 .بود یبیغر و یعج طور هی هم لدای

 ساغر و شما شدرمنده شدمینجوریهم که من ، دیدیکشد زحمت چرا خوبم،_

 .هستم

 قدم چند با و انداخت نییپا چشماشو ، گذاشدت زیم یرو و گل دسدت عطا

 .ستادیا میمر از فاصله

 انگشدت نوک و زدیم تند قلبم یول بود خی خی بدنم ، ییهوی شددم یحال هی

 بود؟ پرو و حیوق نقدریا نگاهش دختره نیا چرا...کردیم گز گز هام

 یا بهونه به عطارو و شدددمیم بلند یصددندل به بودم دهینچسددب ینجوریا اگر

 ...یول... اونجا از رونیب دمیکشیم

 یایم لحظه هی ، جان ساغر_

 که ینیسدنگ و مزخرف جو و کردم نگاه دختره به دوباره ، زد صددام که عطا

 دبو یبول یها تخت برعکس

 زد سرم فرق اش اشاره انگشت با عارف

 یبپر فنر مثل دیبا کنهیم امر شوهرت_

 .شدم بلند و زدم لبخند هی پهنش و پت ی خنده به

 اش چونه ریز کردن فکر حالت به و دسددتش که یحال در ، اتاق رونیب عطا

 .رفتیم راه بود گذاشته

 .کردم نگاهش و دادم هیتک در به

 اریو
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 شددهیهم آخر یها ماه نیا عطا خ یول بود؟ افتاده تنم یتو یبد حس چرا

 به عطا حالت نیا کنمیم فکر چرا...کردیم فکر و رفتیم راه خونه یتو ینطوریهم

 !دخترست؟ نیا دنید خاطر

 عطا_

 زد لبخند و ستادیوا

 جانم_

 داشددت آروم آروم که دمید و مولود مامان ، انداختم اطرافمون به ینگداه

 .کردم بولش سمتش دمییدو.ومدا یم سمتمون

 عشقم سالم_

 دیس*و*ب محکم و صورتم ، بود انداخته گل صورتش و زدیم نفس نفس

 ینباش خسته ، مادر یخوب ، زدلیعز سالم_

 یتو یحساب شید دنینخواب انگار یول بودم کرده یمخف که و هام یخسدتگ

 .بود معلوم صورتم

 ...دیخوب شما.گذرهیم خوش لدای با...ستمین خسته_

 و دیسدد*و*ب صددورتشددو ، سددتادیا کنارم که عطا و دیکشدد یبلند نفس

 .کرد یاحوالپرس

 تا برم خواسدتمیم منم ، شدد اتاق یراه لدای دنید یبرا ، میزد حرف که کمی

 راه ی بهونه به و گرفت و بازوم عطا یول نمیبب میمر با و مولود مامان برخورد

 ...نییپا کشوندتم ، رفتن

 ...طاع_
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 جانم؟_

 توام؟ یشناختیم رو دختره نیا_

 رکاکائویش با و تلخم شکالت من و بود نشسته ها چمن یرو چهارزانو دو هر

 .خوردمیم

 .شناسمیم آره_

 .دمیم دست از و تمرکزم من ، بهم زنهیم زل ینطوریا یوقت دونستیم خوب
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 .عطا شد سرد تییچا_

 دمیپرس دوباره ختدو وانیل به که نگاهشو

 ؟یشد یطور هی شیدید یوقت چرا_

 .بودم بر از عطارو اضطراب و یدستپاچگ من ، کرد بلند سرشو

 نشد یطور...نه_

 رفت هم یتو هام اخم

 هاش اخم که عارف.کردم تعج من که نیهسددت یمدل هی جلوش همتون_

 ... که توام ، الل لدامی ، رفت هم یتو

 دیخند یجور هی

 یکنیم اهاشتب... نه_

 دونمینم..فقط.نداشتم شک ششمم حس و خودم به من ، کردمینم اشدتباه

 !!ندارم دوست اصال که برسم یزیچ وبه کنم یکنجکاو دمیترس.. چرا

 گهید بخور_

 اریو
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 و سالم هر ، حساسم یادیز من روزا نیا حتما...ختمیر بهم و شددم ناراحت

 .رمیگیم یمنظور به و یکیعل

 ... ساغر_

 .کردم نگاهش زونیآو ی لوچه و ل با

 بوده؟ میمر و تو نیب یزیچ...عطا_

 ...هاش چشم...هاش چشم

 بوده؟ عارف نامزد قبال میمر_

 ادامه هام جواب و سددوال به ، بود دهینلرز اگر شدددم صدداحاب یب یصدددا

 دادمیم

 عارف به ، هیخسدتگ خاطر به کنم فکر.یکنیم تیاذ خودتو چرا تو ، سداغر_

 .انیب خودشون بگه خانوم لدای ی خانواده به گمیم

 گذاشت هام لپ طرف دو سردشو یها دست کف...بود عطا با حق دیشا
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 .دهیم مثبت یانرژ دستات_

 دیخند کردو اضافه دستاش فشار به کمی

 .شهینم ناراحتم....گمیم عارف به_

 یخال ف مصددر بار هی وانیل یتو و شددکالتم هیبق ما و دمیکشدد عق سددرمو

 انداختم

 از سددتنین لیما نیهمچ اونام ، نگن اش خانواده به فعال بذار ، مونمیم نه_

 راه یاوشددشدد و شددشیا هی خواهرش شیپ دفعه ، کنن یپرسددتار دختر نیا

 !سرش فرق بودم دهیکوب نبود لدای خاطر به که بود انداخته

618  

 .مبش بلند تا گرفت دستامو و دیخند

 ؟یبخور یچ شام عطا_

 .میبخور باهم نییپا یایب ، مارستانیب ارمیم کنمیم درست شام_

 نکردم وانمود اما شدم زده ذوق نکهیا با

 یا خسته توام مونهیم تنها لدای ، خوادینم_

 لدای ، شددهیم خوب حالم نمیبب رو تو یول ، ام خسددته خدا شددهیهم که من_

 یزیچ ، گهید یذاریم تنها قهیدق پنج و هلچ سدداعت مین اندازه خدانومم

 شهینم

 ، شددام نیا با یکنیم فکر اگر یول یکن تیاذ خودتو سددتمین یراضدد منکه_

 .دمیم اجازه بهت ، یکن کم و هت*ا*ن*گ بار یتونیم

 گفت بود دادنش نشون خونسرد یبرا شتریب نظرم به که یا خنده و تعج با

 .یتین و قصد چیه بدون ، است ساده شام هی فقط_

 عطارو که من !بگه درو ومدین دلم یول رمیبگ قول و قسددم ازش تونسددتمیم

 خوادینم و خبرمیب ازش من که هست هاش چشم یتو یزیچ هی ، شدناختمیم

 .بگه

 باال؟ یاینم.قبول باشه_

 . کن یخداحافظ هیبق از یرفت ، نه_

 همه؟ از_
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 کرد اخم باتعج

 همه؟_

 اریو

611 

 .کردم یخداحافظ و دادم ونتک براش یدست

 لدای تا بود کرده کمک مولود مامان ، نبود میمر از یخبر ، باال برگشدتم یوقت

 . نهیبش کمی

 مادر؟ کو عطا_

 مامان خونه رفت_

 گرفت سمتم و شربت وانیل

 موندمیم لدای شیپ من و امش ، باهاش توام یرفتیم_

 بود؟ !نبود خطرناک میلیخ ، رکاکائویش بعد شربت

 .ندارم تعارفم ، راحتم من_

 .کرد نگام یجور هی که دمیکشیم سر و شربت وانیل

 رباریز پسدرش مثل یکنیم نگاهم ینطوریا یدار چرا گفتمیم بهش اگر حاال

 .رفتینم

 دلم هوی که بود دهیخر لدای یبرا یخوراک اونقدر ، برگشددت پر دسدت عارف

 .کردیم نکارارویا برام عطا و بودم لدای یجا من خواست

*********** 

 یعنی ، نداشدتم عطا با زدن حرف حوصدله یلیخ ، میخورد که شدامو شد

 ذاشتیم حتما ، کردمیم یاوهون و آهان هی و دادمیم تکون یسر هی یهرازگاه

 که یزحمت خواسدتمینم باز اما ، شدبمید دنینخواب و یخسدتگ حسداب به

 به دارم کنه احسدداس که دمکر وانمود یجور هی.کنم مالیپا و بود دهیکشدد

611  

 بود خوشددمزه شددهیهم مثل غذاشددم نکهیا با ، دمیم گوش قیدق هاش حرف

 .نخوردم هم یلیخ یول

 به پا یها زن یهوا و حال از ، میخورد ییچا مارستانیب کافه یتو ، شدام بعد

 هاش حرف وسدط ، اومده ایدن به هاشدون بچه که ییاونا و گفتم بهشدون ماه
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 ... و میکنیم تجربه ، میشیم یدار بچه ماهم گفتیم یه

 دینبا فعال که کردیم گوشزد بهم شدتریب و ترسدوندیم منو شدتریب که ییحرفا هی

 از دسدت و بسدوزه برام دلش هوی بود ،احتمال بگم دلم یحرفا از عطا یجلو

 ...من بعدم ، برداره شیشگیهم یها مراق

 خودش یبرا ، برم تونمیم لدامی دکتر شیپ.کردینم یخال دلمو دکتره کاش

 یجلو دکتر هوی و رفتمیم اگر خ یول ، هیخوب دکتره و داره یرسددم و اسددم

 .شدیم بد یلیخ ، گفتیم لدای

 تا که دارم بزرگ مشکل تا چند من که بشه باخبر یکس نداشتم دوسدت اصدال

 .ارمیب بچه تونمینم نشدنش برطرف

 و زدم مسددواک.زدیم حرف هاش یاتاق هم از یکی با لدای باال تمبرگشدد یوقت

 ...کردم باز و خوابم یصندل

 دادینم وا... میمر سددمت بکشددونم و بحث میتق*س*م ریغ کردم یسددع

 یتو بعد و بوده خواهرش دوسددت مدت هی دمیفهم حرفاش از فقط ، یلعنت

 .شهیم شتریب آمدشون و رفت ها یمهمون و ها روضه

 یبرا گفت که ، شده داشیپ کجا از دوباره و نبوده مدت هی چرا دمیپرسد بعدم

 .شهینم یخبر ازش گهید ، شهرستان رهیم خوندن درس

 اریو

619 

 رفتار که کردمینم ثابت اگر کردمیم شددک خودم بودن سدداغر به من یول

 هی ردخت نیا پشددت که انگار.کرد رییتو یحسدداب میمر دنید بعد امروزشددون

 !بگن من به خوانینم که هست ییرازها

 ریرجیج یصددا با.زدم یصدندل یرو یا مهین و نصدفه غلت و دمیکشد یآه

 .ندم یفحش تا گرفتم گاز لبمو ، یبول تخت کردن نوچ بعدم و یصندل

 .دادیم صدا یه که میصندل نیا ، زدم غلت صدبار ، داشت حق که البته

 کامال رفتار و دختره نیا طرف هی از ، بود شددده ختهیر بهم یحسدداب فکرم

 .بشم مادر منم ذارهینم که مخ تو یضیمر نیا طرفم هی از ، عطا مشکوک

 زنونه حس یول داشدت منو یهوا شدهیهم ، بود مهربون شدهیهم عطا که البته
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 .گرفتمیم شیجد دیبا که یهشدار...میمر ی درباره دادیم هشدار من به ام

*********** 

 اتاق از منو و اومد تیزیو یبرا دکترش ، دادم که لداروی ی صدبحونه ، صدبح

 که دنیکش ازهیخم نیا از و رمیبگ نسدکافه تا نییپا ی کافه رفتم ، کردن رونیب

 اون که شددم خالص ، کردیم ام وونهید و اوردیدرم منو کفر داشددت کم کم

 .گرفت قرار سرراهم دوباره دختره

 ، نشددسددتم من که ییهمونجا درسددت و میگرفت یدنینوشدد باهم

 منگاهینشدد

 !گذاشت محترمشو

 !کشهیم طول تشونیزیو ساعت مین دکترها_

 شدم رهیخ نبود معلوم اصال که وانمیل ته به کنم نگاهش نکهیا بدون

 .نبود سرش یباال ام قهیدق ده روزید اتفاقا نه_

611  

 که بود موقع همون ، بزنه حرف باهام تا کنهیم پا اون و پا نیا داره دمیفهمیم

 زبونش ریز از تونمیم تر راحت ، بزنم حرف عارف با اگر کردم فکر نیا به

 .بکشم حرف دختر نیا ی درباره

 ن؟یکرد ازدواج وقته چند_

 ..دادایم نخو داشت کم کم خودش

 سال هی شهیم گهید روز ده و ماه هی ، نشده سال هی_

 ادتهی قیدق چه_

 مونهیم آدم ادی یوشبختخ_

 هی ، شددناختمیم خوب عطارو آقا من ، نیا بر سددابق !!نیخوشددبخت پس_

 !مهربونه یکتاتورهاید هیشب که دارن یاخالق یها تیخصوص

 !مهربون؟ کتاتورید...سمتش دیچرخ روم به رو وارید از هوی نگاهم

 و کنمیم دتمشد دارم دسددتمو نبود حواسددم که دیلرز بدنم و تن یجور هی

 دسددتمو نسددکافه دا آب و شددهیم له دسددتم یال مصددرف بار هی وانیل

 !!سوزونهیم
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 آخ_

 آورد یکاغذ دستمال تا چند و شد بلند عیسر

 دیخند دهنشو بدم جر خواستیم دلم که یا انهیموز ی خنده با

 ؟یسوزونیم و خودت چرا_

 بود کافه همون مال که ییآقا و انداختم آشددوال سددطل یتو و وانیل اخم با

 .خواستم معذرت ازش و کرد زیتم پامو یجلو اومد ، زدم صدا

 اریو

611 

 ... یبد ادامه حرفو یتونستیم یزدینم و گند نیا اگه...ساغر بده مرگت خدا

 .کردم مرت و میروسر استرس با و سرجام نشستم

 و رفت انعطاخ ی خانواده با یا دوره هی ما آخه حرفم؟ از نیشددد ناراحت_

 .میداشت آمد

 گهینم چرا لدا؟ی ی خانواده گهینم چرا خان؟ عطا ی خانواده گفتیم چرا

 مولود؟ مامان ی خانواده

 نیشدناختیم شدما که یزیچ اون با عطا دیشدا ، جان میمر کننیرمییتو آدما_

 باشه کرده فرق

 زد چشممو دشیسف دست هی یها دندون که کرد یلوند ی خنده نیهمچ

 تر جاافتاده و تر مردونه کمی ، نشدن عوض اصال نظرم به ، دمشدونید امروز_

 باهم؟ نیشد آشنا کجا.شدن

 .دادم فشار نیزم به حرص با پاهامو کف

 بود عطا یمیصم دوست برادرم م،یکرد ازدواج یسنت_

 کرد چندش ی خنده همون از دوباره

 .کردن یا هوشمندانه انتخاب برادرتون پس_

 با و شدددم بلند ، کنم تحمل نیا از شددتریب و چندش نیا تونسددتمینم گهید

 گفتم شمرده شمرده

 فعال...برم دیبا_

 اومد راه باهام و شد بلند
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 ، برم دیبا منم_

611  

 رفتم و رسدوندم ها پله به و خودم حرص پر ، برم آسدانسدور با نکهیا یجا به

 لدای شیپ

 دلم که صدددا یب و آروم یجور هی ، کنهیم هیرگ داره دمید ، بهش دمیرسدد تا

 پرت و چرت و میمر خاطر به بود قرار که رفت ادمی کل به و دیلرز براش

 .کنم مشیج میس هاش

 لدا؟ی شده یچ_

 نشستم تختش کنار یصندل یرو و کردم س*و*ب صورتشو

 گفت؟ یچ دکتر..گهید بگو_

 برداشتم و شیشونیپ یرو دستمال ، اومد یم هاش اشک گوله گوله

 داره خطر بچه یبرا ، نییپا ادیب دیبا تبت گهیم_

 یگور به گور دکتر نیا ، فرستادم صدلوات دلم یتو و کردم سیخ و دسدتمال

 !نداره یرادیا ستین یعفونت ت چون گفت من به

 نییپا ادیم یباش آروم اگه تو ، نییپا ادیم_

 گرفت دهنش یجلو دستشو

 بود بهتر.گذاشددتم روش و دسددتمال و ردمک س*و*ب شددویشددونیپ بوض با

 ، کردمیم هیپاشو شتریب پاشو و دست و موندمیم داریب و امش

 .شنیم ناراحت فهمنیم فردا پس.میبگ خواهرت و مامان به یخوایم_

 گفت هاش هیگر ونیم

 ترسددمیم ، بگم عارف به کنمینم جرئت یول کنمیم فکر نیهم به خودمم_

 .بشه دعوامون دوباره

 اریو

615 

 نه بگه اون ، کنمیم مولود مامان به و شیچوول گهید ، کرده غلط عارف_

 از خواهرت و مامانت سددال همه نیا ، نکن فکرشددو توام.عارف دارهینم

 مونمیم شتیپ مارسدتانیب که من...نطوریهم اوناهم ، دراومد عارف خجالت
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 دیبا شده ترامماح یبرا یول ، باشه شتیپ خودم ریغ یکس شد هی ذارمینم ،

 تبت کنه دعا اون ، داره اثر زود مادر یدعا تازه.رهیگیم دلش.میبگ مادرت به

 .نییپا ادیم

 حرف به منم فکر.درآورد و اشددکم هاش هیگر با و گرفتم بولم یتو سددرشددو

 ...هام هیگر یحت دیشا...بود نچس دختره اون یها

 و شیشونیپ و پا و شستم و صورتم و دسدت ، برد خوابش و شدد آروم که لدای

 .کردم هیپاشو

 به خنده با و کردم مرت بالش یرو موهاشددو ، بود برده خوابش ها بچه نیع

 .کردم نگاه اش برجسته بزرگ کمیش

 .زد حرف کمی خان هرمز نیا با شدیم بودند خواب که ها تخت هیبق

 بردم لدای کمیش کینزد سرمو

 ، یجار که مامانتم ، رسددتم که بابات ، خواماینم نازو ناز دوماد من نیبب_

 نکن طنتیش ، ایب راه مادر نیا دل با کمی ، ایدرب آب از یحساب آدم حداقل تو

 به بعد ، ها شدکنهیم دلش ، نییپا ادیب تبش بکن میکار هی ، بخور وول کمتر ،

 که کشددهیم آه هی کنهیم نگاهت که نطوریهم یکن که طنتیشدد ، یایب که ایدن

 تو مردم یها بچه واال...کرد تیاذ منو اومدنش ایبدن یبرا بچه نیا چقدر

 و مامانت از یپرسددتار ماه چند نیا !!انیم ایدن به هم راهرو یتو و یتاکسدد

616  

 دیپرسد میمر دختره نیا امروز که گذشدت تند اونقدر ، مولود مامان به کمک

 حرف آخ.. !سدداله کی کینزد گفتم نشددد باورم ، نیکرد ازدواج وقته چند

 یه نکهیا ، بده چقدر داشددتن دلشددوره یدونینم ، جان هرمز...شددد میمر

 یچ همه از ییخدا کردم ازدواج عطا با یوقت از من ، بلرزه تنت و یبترسدد

 بهم یجور هی دختره نیا یول.افتادم عسدل دبه تو یچ همه با و آوردم شدانس

 االن من باشه که میهرچ...دختره نیا ای داشدته نظر بهش قبال عطا ای که گهیم

 هیشددب یکی یبگ خدا به یتونیم تو...شدددمیم دار بچه کاش یول...عروسددم

 خوادیم اگر بگو ، یکنیم تیاذ یلیخ تو !نه..آخ آخ...بده؟ منم به و خودت

 تو دمیکشدد یسددخت کم...واال...نده وگرنه...ها بده نکنشددو تیاذ بده بچه
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 .بخورم نشدنشو و شدن دار بچه غصه بخوام حاال.میزندگ

 .کردم دور لدای کمیش از و سرم اتاق در یصدا با و دمیکش یآه

 چک سدرمشدو و رفت یا گهید تخت سدمت کنه نگاهم نکهیا بدون پرسدتاره

 .کرد

 حاله چه در تی،جارینباش خوشگل؟خسته یخوب_

 مزد ،لبخند سوختیم هیگر خاطر به هام چشم

 نییپا ادیب تبش کنم اش هیپاشو خوامیممنون،م_

 زده؟ افتیش ، یکنیم یخوب کار_

 تبش؟ نییپا ادیم...براش زدم خواب قبل آره_

 انداخت لدای به ینگاه و برداشت سمتمون به یقدم و زد یلبخند

 اریو

617 

 و اش هیروح یمهربون و محبت.نییپا ادیم شداالیا ، میداشدت ادیز یمدل نیا_

 .ردونهگیبرم

 گفتم یا باشه و دادم تکون یسر

 گفت رفتیم داشت که یموقع

 بده خبر بهم یداشت یکار_

 ممنون_

 .کردم درست خودم واسه نسکافه و گرفتم جوش آب رفت که پرستار

 مارسددتانیب اومد یم مولود مامان که صددبح یول موندمیم داریب دیبا امشددبم

 تا دوباره و دمیخوابیم میسدداعت چند ، گرفتمیم دوش هی و خونه رفتمیم حتما

 .گشتمیبرم مالقات ساعت

 باهاشدون همزمان هم مهتا ، اومدن عارف و مولود مامان که مالقات سداعت

 یسددع ، بود ختهیر بهمم ، میمر یها حرف یها الیخ و فکر کمی ، دیرسدد

 .کرد چمیپ سوال و شد متوجه دیرس بهم تا مهتا یول ، ندما نشون کردمیم

 که ایب هشت قبل صبح فردا خونه برو تو ، مونمیم لداجونی شیپ امش من_

 .شرکت برم من
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 نکن اصرار ، مهتا مونمیم خودم نه_

 دوش هی خونه برو االن ، شهینم باز گهید چشدمات ، دختر کن گوش حرفمو_

 درست عطا و خودت یبرا خوشمزه شام هی بعدم بخواب سداعت چند ، ریبگ

 کن

 بوده؟ عطا یمیقد عشق یعنی میمر ، مهتا_

618  

 بشم حرفامون متوجه هیبق خواستینم ، در سمت دیکش و گرفت و بازوم

 ها یگیم ونیهذ یدار یدینخواب ، ساغر_

 نکن گاین سددالم و سددن به ، فهممیم ، زنم من ، یکنینم باور حرفامو چرا_

 ام؟ بچه مگه

 کرد اخم

 ها الیخ و فکر نیا االن ، توئه قبل مال بوده اگرم گمیم ، یا بچه گمینم_

 !!عطا یقبل نامزد میمر مثال ه؟؟یچ یبرا

 شد چهارتا چشمام هوی

 نگفته؟ من به داشته نامزد یعنی نامزد؟_

 گرفت و اش خنده یجلو مهتا که شد جمع چشمام یتو یجور هی اشک

 جهینت به و بود دهسدا ییآشدنا هی دیشدا ، ندوز و نبُر سدرت تو نقدریا ، وانهید_

 خواستگار قبال تو... اومده یم خوشش عطا از دختره دیشا ای ، بودن دهینرسد

 ؟ینداشت

 گفتم بوض با بود، رفته ادمی نچسبم ی پسره اون اسم

 یکی... داشتم_

 زد لبخند و کرد نگاه بودم گرفته جلوش که ام اشاره انگشت به

 بعدم و بوده واسددتگارشخ عطا قبال نمیا کنم فکر ، خ ، برم قربونت_

 ، شده یمنتف

 روشن یآب ی دهیکشد اتو رهنیپ که کردم نگاه عارف به و دمیکشد باال دماغمو

 داد گوش حرفم به خداروشکر...بود دهیپوش یا سورمه نیج شلوار و

 اریو
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 بده؟ حرص منو فقط...برگشته یچ یبرا دختره نیا پس گمیم_

 نجایا من امروزم ، بکنه تونهینم یغلط چیه باشدده برگشددته میهرچ یبرا_

 .شمیم همصحبت باهاشم شد اگر نمشیبیم ، مونمیم

 .گفتم یا باشه و دمیکش ینفس دار غصه

 و امروز که گفتم بهش معذرت و ینیچ مقدمه جور هزار با و لدای شیپ رفتم

 ای خودشون زدمیم صدا پرسدتارو که کردن ییدسدتشدو یبرا.مونمینم شدشیپ

 رشیز چندشددا لگن همون از ای ، یبهدداشددت سیسددرو بردنیم ولدداری

 ور دلم خ یول... لدای بود شده یمیصدم مدت نیا هم مهتا با...ذاشدتنیم

 .بذارم تنهاش داشتینم

 .ام خونه رفتم و کردم س*و*ب بار چند و صورتش

 و شدد چند نیا عطا کردم الیخ که بود مرت و زیتم یچ همه یجور هی

 !ومدهین نهخو اصال

 کردمیم شک نبود یزیچ توش آشوال سدطل و نبود سیخ اش حوله اگر یعنی

 !بهش

 مشوول بعد و نیماشد یتو انداختم و میروسدر فقط ، اوردمیدرن که و لباسدام

 دلم ، حموم رفتم گذاشدتم بار که رو غذا... شدددم یسددبز قورمه کردن آماده

 یاونقدر ، بزنم چنگ خودم ییشو لباس نیماشد یجا لباسدامو خواسدتیم

 .شدستم خودم و هام لباس و کردم آب از پر و وان ، دادیم مارسدتانیب یبو که

 ای ارتهیز حموم کردیم فکر دیشددنیم و دیدیم یهرک که کردم یحموم هی بعدم

 !مونیزا حموم

611  

 سدداعت به جیو و جیگ چشددمام دمید سدداعتو و حموم از اومدم رونیب یوقت

 !!!حموم تو ساعت کی ، شد رهیخ

 نگاه بدنم یها کهیت کدهیت یقرمز بده و کردم بداز و ام حولده خندده بدا

 ...دمیپوش هامو لباس.کردم

 کم و خورشدتم ریز بعدم...بافتم طرفم دو کردمو خشدک سدشدوار با موهامو
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 اومدن از لقب سدداعت کی یبرا و لیموبا البته ، لحاف ریز دمیچپ و کردم

 .کردم کوک عطا

 نگفتم بهش زد حرف من با بعد و بزنه حرف لدای با تا بود زده زنگ که ظهر

 .خونه امیم

 ... شدمیم داریب اومدنش قبل دیبا

************* 

 که همونطور.شدم بلند و کردم قطع و میگوشد سداعت یخاصد یجیگ هی با

 بافته خوبه.کردم نگاه ام ختهیر بهم و شددده وز یموها به بودم تخت یرو

 ...بودمش

 اول از و کردم باز هارو بافت.بردارم شددونه تا رفتم جلو تخت یرو چهارزانو

 ...موهامو کردم شونه دوباره

 ، اومد یم هام چشم از اشک دنمیکشد ازهیخم بار هر با....بافتم دوباره بعدم

 .کردم آماده و ام گوجه اریخ ساالد و شستم و صورتم

 .زدم زنگ بهش کنمیم یحسود بهش نکنه فکر نرگش یوقت هی نکهیا یبرا

 اریو

619 

 نیهمچ که صداشم !!بودند پالس مونس مامان ی خونه ش هر مثل ماشداال

 هی شبه هی...مردمیم یسرخوش از بودم اون یجا منم البته...خوشدحال و شداد

 .بود شده زیعز مولود مامان و بابا حاج یبرا گهید طور

 نرگسم...داشتندیم نگهش ای ، طرفشدون از گرفتیم کادو ای که ام قهیدق به دم

 یدست دو نیهم واسه و ستین خبرا نیا از مامانش ی خونه دونسدتیم خوب

 .من یبابا و مامان به بود دهیچسب

 یعنی !!بابام و مامان ی خونه برم کرد دعوتم ، خونه برگشتم دیفهم یوقت اتفاقا

 !کردیم دعوت منو دیبا اون که ، بود نیا شیجالب

 جشددن هی و انداختن کیک یرو و بچشددون یسددونوگراف عکس که گفت

 مامان و سددامان با زدن حرف بعد و چوندمشیپ یجور هی ، دارند یخودمون

 .کردم قطع و تلفن ، مولود
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 دعوا قهیدق به دم میبود خونه اون یتو ما یوقت تا واال...باشدند خوش هم دور

 حاال ، هاشدون اخالق با کردن دور خودشدون از رو ما که حاال ، بود بحث و

 .ستمین لیبخ منکه...سرور و جشن یه

 .کردم آماده برنج و گذاشتم بخچال یتو و ساالد

 خانوم نیا از میلیخ دمید کردمیم نگاه نهییآ یتو و خودم که امروز خدا به

 نیب میحرف هی و هباش درست هم مهتا یحرفا اگر اصال...ترم قشدنگ پرسدتاره

 نیا خانوم که یاون االن ، باشده شدده بدل و رد عطا و میمر ی خانواده دوتا

 که تازه.رهیبگ خونه نیا یتو منو یجا سدتین قادر چکسیه و منم خونسدت

 !بره نه ادیب یکس ذارهیم نه یراحت نیا به عطا دل ی خونه

611  

 میمر از یخبر...عطا عکس یها آلبوم سمت کشدوندتم میکنجاو و یفضدول

 !یچیه یول کردم چکش بار سه دو...نبود

 موندم منتظر و کردم یا ساده شیآرا هی

 خودم کنه باز درو نکهیا قبل و دمیشددن و هاش دیکل دسددته یصدددا باالخره

 .دمیکش نییپا رو رهیدستگ

 کرد بلند سرشو تعج با هوی که بود نییپا سرش

 سالم_

 شتریب زیسورپرا نیا بابت و کرد عوض رنگ هوی ، اش خسدته صدورت اون

 .شدم خوشحال

 یکرد ما ادی عج چه ، خانوم سالم_

 جا یتو ذاشدتیم و داشدتیبرم که شدهیهم برعکس و درآورد هاشدو کفش

 ، بست درو و کرد رهاش خدا امون به یهمونطور ، یکفش

 شدم چلونده یحساب بولش یتو

 یکرد لهم...عطا_

 دیرس لبام به اش سه*و*ب ، بردم عق که سرمو و کرد س*و*ب و صورتم

 خانوم؟ لدای ای یمن پرستار تو...بود شده تنگ برات دلم_

 گذاشتم اش شونه یرو سرمو
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 دیبا من ، انیب و بفهمن خواهرش و مادر تا لدای...یبشد ضیمر تو نکنه خدا_

 . رهیگیم دلت یه تو اونوقت...رهیم مولود مامان نباشم من...باشم ششیپ

 .برداشتم اش شونه یرو از و سرم و مبل یرو نشست

 اریو

611 

 بود؟ شده تنگ برام دلت واقعا_

 خاروند و قرمزش کمی یها چشم

 بگه؟ درو ادیم ها چشم نیا به_

 ...هاش چشم یتو زدم زل

 ...تو یول بگم درو ادیم من به...گمیم نویهم خودم با منم_

 سدوء ای زهایچ هیبق !سداغر گفتم بهت بود میزندگ یتو که یمهم زیچ هر_

 ...دهیفا یب گفتنش ای بوده تفاهم

 هام الیخ و فکر از بهش و زده حرف عطا با مهتا گفتیم بهم یحسدد هی

 .گفته میمر به نسبت

 ...ساغر شده گرد چشمات_

 .دنشیس*و*ب یبرا رفت دلم و کردم نگاه هاش خنده به

 ..یباش گفته درو بهم اگه_

 مبل یرو از برداشت و سرش ی هیتک

 تو دنید از تر قبل سدال یلیخ مال که ییماجرا هی از فقط ، نگفتم یدروغ_

 .نزدم یحرف ، بود

 یول بودما حرف نیا دنیرسدد منتظر خودمم...تنم یتو ختیر دلشددوره هوی

 نجایا به حرف دیرسینم کاش اصال ، االن

 بوده؟ نامزدت میمر_

 .کنم بلند سرمو تا گذاشت ام چونه ریز دستشو و کرد تعج

 !نه_

611  

 نید،همچیکش یقیعم نفس و گرفت گاز لبشو یول بگه یزیچ هی خواسدتیم
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 هوشیب که االنه کردم فکر که دیلرز پام و دست و گرفتم یزیر تعوع حالت هی

 .بشم

 ؟یکرد درست یسبز قورمه _

 زدم خندلب یزورک.دمیترس خودمم یول برگرده حرف خواستمیم

 م؟یبزن حرف بعد میبخور.گذاشتم قورمه آره_

 دیکش و گرفت و بافتم یموها نییپا داد تکون سرشو کمی

 .امیب زودتر منم یزدیم زنگ ، یکرد که کارم همه ، یاومد وقته یلیخ پس_

 .نشه معلوم لرزشش تا گرفتم دستم یتو و ام چونه

 .برد خوابم گذاشتم غذارو یعنی.دمیخواب راستش_

 ...گرفتم ازش کتشو ، شد بلند و اومدم نییپا پاهاش یرو از

***************** 

 دوباره دمیترسیم ، کردم سکوت ترسدم از منم و نزد یحرف عطا ، شدام از بعد

 گفتیم بهم یحس هی ، بره در کوره از و کنم شیعصدبان کردنش چیپ سدوال با

 یول بفهمم من سهتریم که هسدت یزیچ هی فرارش نیا و عطا سدکوت پشدت

 یرییتو و بوده نطوریهم شددهیهم عطا که دادمیم یدلدار خودم به طرفم هی از

 .ستین رفتارش یتو

 یبستر لدای که یمارسدتانیب خود کینزد رسدتوران هی میرفت عطا با فردا صدبح

 آماده و حاضددر مهتا رفتم یوقت بعدم.میخورد باهم رو صددبحونه و بود شددده

 ...سرکار بره دنمیرس محض به هک بود منتظر

 اریو

615 

 لدای ی خانواده به و زده زنگ عارف خود شدید گفت بهم شدد داریب که لدای

 و قسم یکل ، موننیم شدشیپ و انیم خودشدون امروز از اوناهم ، داده اطالع

 منم دیشدا ، بود بهتر یلیخ روش و رنگ ، نکنه تعارف من با تا گفتم بهش هیآ

 ، بودم کرده درسدت همه یبرا که یگرفتار و طیشدرا نیا یتو دمبو اون یجا

 حیترج شددوهر مادر و یجار به بود که هم یطور هر و ام خانواده بودن

 .دادمیم
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 یخبر اما ، نمیبب و میمر ، دختره تا چرخوندم چشددم یه ، یمالقات سدداعت

 ...افتادا میزندگ وسط هوی شده گور به گور ، نبود ازش

 و باشه برخورد خوش کردیم یسدع که عارف به و دادم هیتک در رچوبچها به

 اشدداره نکنه رفتار بدر ، من چشدم یجلو اونم ، لدای مادر و خواهر یجلو

 .بچرخم بخش یتو رمیم رو یا قهیدق چند که کردم

 لدای دکتر مط کنار ، بودم دهیشددن فیتعر ازش یلیخ که یدکتر هی مط

 وقت بدون و ادیم تازه گهید ساعت کی دکتر گفت و شیمنشد شیپ رفتم ، بود

 که نیا شددد اش جهینت خواهش یه و التماس یه.کنهینم قبول ضیمر یقبل

 شیآزما از تا دو یکی بود حواسم صبح ، داخل بفرسدتتم ضیمر نیب تا بمونم

 .ارمیب خودم با هامو

 برسددونتم مولود مامان با تا کرد اصدرار عارف شدد تموم که مالقات سداعت

 .نرفتم و دمیچ بهونه و درو مدل صد یول خونه

 خداروشکر یول نتمیبب لدای خواهر نشدستم که نوبتم منتظر دمیترسدیم همش

 .دیند منو ییآشنا ، شد نوبتم که یوقت تا

616  

 "عطا"

 .رفتم آشپزخونه یتو ساغر کمک و گذاشتم زیم یرو هارو طیبل

 ؟یبست چمدونتو_

 گفت یناراحت با و درآورد آب یتو از هارو هوکا

 ، مانشهیزا گهید روز 1 لدای ، که ستین مسافرت وقت االن_

 افتادم راه آشپزخونه یتو سرش پشت و بستم و آب ریش

 ، میبرگرد و مشددهد میبر روز دو میخوایم ، میدار کاریچ خانوم لدای به ما_

 االن ، مینرفت که عسددل هما ، دادن بهم زور به میمرخصدد نیهم یدونیم

 .خانوم میدار اجیاحت مسافرت نیا به جفتمونم

 تا برداشدتم رو رنده ، ختیر ظرف یتو هارو کاهو و یصدندل یرو نشدسدت

 کنارم رنده هارو جیهو

 ناراحته؟ نقدریا چرا خانومم_
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 خورد یتکون اش شونه یرو ام سه*و*ب با که بود فکر یتو

 هان؟_

 ، بود شتریب کمی دیشا تیواقع...کردم فیتعر براش ستهسدرب و میمر یماجرا

 شیپ زود یلیخ خانوم لدای یمیصم دوست به من ی طرفه کی ی عالقه

 نه داشتم یخوب یمال طیشدرا نه ، زمان اون تو ، رفت لو مولود مامان و عارف

 یدرست میتصم دادینم اجازه ها الیخ و فکر و ها یگرفتار...یخوب ی هیروح

 قبل ، میکرد مطرح و موضدوع ، مولود مامان اصدرار با اما رمیبگ اجازدو یبرا

 بدش من از میلیخ ، زنش خواهر گفت بهم یبار چند عارف موضددوع نیا

 اریو
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 اما !کنندیم قبول حتما ازدواج یبرا من شددنهادیپ صددورت در اونا و ادینم

 موضوع نیهم ، نبود صاف خط هی یرو شدهیهم ، خانوم لدای و عارف یزندگ

 یبعد ، رمینگ خانوم لدای خواهر به نسددبت یمیتصددم چوقتیه شددد باعث

 مامان یوقت...میمر... اما ، برسدده ماهم به شددونیزندگ تالطم پر موج نبود

 جلسدده ، کردند قبول اونا ، کرد مطرح میمر ی خانواده با رو موضددوع مولود

 دادیم آزارم میمر یتو که یزیچ هی ، مپنج جلسده به دیرسد و شدد برگزار اول

 یگاه و زدیم حرف محترم و مودب یلیخ یگاه ، بود تشیشدخص یگانگ دو

 جا زود یلیخ که بود گفتارش و رفتار یتو تناقض اونقدر !دهن بد شدددت به

 اخالق و کجا میمر اما بودم دهید سدداغر یتو هارم تفاوت نیا دیشددا...زدم

 میمر خود با بود رفته که روز هی مولود مامان.نبودن اسیق قابل ، کجا سدداغر

 برگشدت یوقت که بود دهیشدن یچ و بود گفته بهش یچ دونمینم ، بزنم حرف

 عارف دهن از بعدا اما بودم ارتیز گفت ، بود اشددک پر هاش چشددم خونه

 ستیناشا یها ،حرف اومده یم خانوادش و میمر شیپ از روز اون که دمیشن

 و انتخابم بابت دمیکشدد خجالت چقدر ، گفت بهم خدانوم لددای و میمر

 بود کرده زیعز به که ینیتوه

 هم درد به ما که گفتم بهش مدت هی بعد...کرد یکفر و میمر ، من زدن جا

 ، زد زنگ بهم ، گذشددت که ماه دو یکی اما کرد قبول اولش...میخورینم
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 من یول ، نداره هارو یریسختگ و دیعقا اون گهید و شدده عوض یلیخ گفت

 الیخ و نبندم دل یکس به نشناخته و دهیند تا بودم گذاشته دا و دسدتم پشدت

 .هستند پاک ها آدم ی همه که نکنم

618  

 یپ رفت اونم و ندارم ازدواج به میتصدم گهید گفتم بهش سدرسدخت و قاطع

 ...کارش

 .میدیکش غذا و میکرد درست باهم و ساالد

 دونستمینم قیدق.کردم سفر به یراض و ساغر بود که یزور هر با غذا زیم سدر

 دختر هی ، من ی سددرزنده و شدداد سدداغر از که اش هفته دو یکی نیا حاال

 قبول میمر ی درباره و حاتمیتوضدد... یچ یبرا سدداخته افسددرده و نیغمگ

 خونه خانومه و قلبه یتو االن که اونه بوده یهرچ گذشددته گفتم بهش ، کرد

 هرچند !بود مثبت اش جهینت کامال سدداغر با زدن حرف سدداعت چند...امه

 !نبود من یها حرف به حواسش هم موقع همون کنمیم فکر که حاال

 ؟یخورد کم خودت چرا ، بود خوشمزه یلیخ ، جان ساغر_

 گفت و داد عق بود مونده پر بایتقر که و بشقابش

 ...بازوهامو...زدم کمیش دوباره ، بشه کم وزنم کمی بذار بعدم ، ندارم اشتها_

 ازش شیپ روز چند که یگاز یجا به ، کرد باد فشدویظر یبازوها مردها مثل

 دمیخند و کردم اشاره گرفتم

 ها شده کبود_

 کرد نگاه یکبود به و اومد ییابرو و چشم

 ، یشدد کترسدنا دایجد ، بپوشدم کوتاه نیآسدت گهید تو یجلو بهتر همون_

 هست دندونات رد کنمیم نگاه هرجارو

 یتو یدید من از تر ریز به سددر و تر مظلوم ،وگرنه زمیعز خودته ریتقصدد_

 عمرت؟

 اریو
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 شد بلند و انداخت صورتم به ینگاه حرص با
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 یشد گرگ مثل_

 ینخورد غذاتو ، کجا ا _

 برداشت بشقابشو و داد جلو شویصندل

 لطفا بشور ظرفارو ، مدوناچ سرا برم ، ندارم لیم_

 ...بود شده شیطور هی ساغر ، خوردم یقلپ و برداشتم و ام نوشابه وانیل

******************* 

 !گشنمه م؟یبخور یزیچ هی مارستانیب ی کافه میبر_

 کی تا انگار نه انگار و بود شددده ها زده ماتم مثل ، الل زبونم که عارف

 .کنهیم تجربه و بودن پدر و دهیم بهش خدا پسر هی گهید ساعت

 .بود نشسته مولود مامان کنار دهیپر یرو و رنگ با ، اون از بدتر که ساغرم

 نوشدته و خانوم لدای اسدم رفتم، ونیتلوز سدمت به یقدم چند و شددم بلند

 مسددافرت...دادم ادامه رفتنم راه به...عملشددو تیوضددع روش به رو و بود

 یبرا میتونست حداقل ، میداشدت اجیاحت بهش ددتش به هردومون ، بود یخوب

 محض به...میبزن حرف خودمون ی درباره و میباشدد خودمون یسدداعت چند

 احتمال به و ختهیر بهم تشیوضدع خانوم لدای که داد خبر عارف دنمونیرسد

 چمدون.بشدده یجراح دیبا بود گفته دکتر که یموعد از زودتر روز دو ادیز

 .مارستانیب راست هی میاومد و خونه وسط میگذاشت نکرده باز هارو

 خان عطا سالم_

 ...صدا سمت برگشتم و ستادمیا بود کمینزد که یزن یصدا با

651  

 دادم سالمشو جواب و انداختم ینگاه مین بود لبش یرو که یپهن لبخند به

 سالم_

 شدن؟ عمل امروز ن؟یاومد لدای یبرا_

 !بله_

 جوراب ریز از قرمزش یها الک. رفت تر نییپا دشیسددف پوشرو از نگاهم

 .بود مشخص پاش رنگ

 .رفت ادمی خانومتون اسم دیببخش... و خودتون ی بچه شاالیا_
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 .کردم نگاهش و زدم ل

 ساغر_

 از ینشددون و رد دنبال صددورتم یتو دیشددا...انگار گشددتیم یزیچ هی دنبال

 .بود ساغر یها حرف ریتاث و بود شده متوهم من دمیشا ، گشتیم گذشته

 خودتون ی بچه شاالیا...بله_

 .برم دیبا ، ممنون_

 گفت و شدم رد کنارش از

 بسالمت_

 من چطور که کردم فکر نیا به ، عارف به برسدم که یا هیثان چند همون یتو

 !اومده؟ یم خوشم دختر نیا از یروز

 گفت؟یم یچ_

 کردم اشاره کافه به انداختمو باال هامو شونه

 گشنمه واقعا من.میبخور یزیچ هی میبر ایب تو_

 اریو
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 ...من به زد زل بعد و گرفت و میمر رد نگاهش با عارف

 نیکرد دعوا ، پکره یلیخ ساغر_

 دمیخند و گذاشتم عارف ی اومده ج لو شکم یرو دستمو

 ایدن به بچه شداالیا ، خانومه لدای ناراحته.گمینم بهش تر نازک گل از خدا به_

 .شهیم عوض همه ی هیروح ، ادیب

 ، ها باشه نیا فقط کنمینم فکر_

 خوردم و ام خنده

 چطور؟_

 مولود مامان ی شونه یرو سرشو سداغر ، انداخت سدرمون پشدت به ینگاه

 چمیپ سدوال و ادیب و بشده بلند ، نهیبب میمر با و من کردم فکر...بود گذاشدته

 ...اما کنه

 .بگم بهت کافه میبر_
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 .مینشست و میداد هارو ارشسف

 ضه؟یمر ساغر_

 کردم نگاه عارف به تعج با

 چطور؟ نه_

 زدینم سدر لدای به که ییها وقت یحت ، نجایا ادیم هاش شیآزما با دمشید_

 شیضدیمر خاطر به سداغرم حال نیا و یبدون تو دیشدا گفتم...دمشیدی،م

 .باشه

651  

 که بود شیپ یها ماه همون یبرا رفته دکتر فتگ بهم سدداغر که یبار نیآخر

 بشه تیتقو دیبا گفته دکتر گفت بعدشم و میداشدت شددن دار بچه به میتصدم

 .بود کرده رییتو مشیتصم ساغر خود یول

 .توام با عطا_

 هان؟_

 ؟یانیجر در تو دهیم شیآزما گمیم_

 د؟یاریب بچه دیخوایم مگه_ یباردار قبل یها شیآزما...بایتقر آره_

 شدم تر ختهیر بهم و تر کسل ، بودم کسل

 ییخدا که بره دکتر تا چند شیپ ساغر شد قرار اما میداشدت میتصدم مدت هی_

 .ادین شیپ بعدش یمشکل نکرده

 و خوردم و ام نسدکافه ، عارف نیسدنگ نگاه ریز ، آوردم که هارو سدفارش

 .بردم ساغر یبرا و کیک هم بعد

 اومده شیپ هم یمشکل اگر ، من یها ینگران خاطر هب که سداغر از نبود دیبع

 جز به.بشددم نگران که بودم دهیند ازش یعالئم ، کردم فکر شددتریب نگه، بهم

 .کردیم مصرف دشیروئیت یبرا که ییها قرص و وقت چند نیا ییاشتها یب

 ازم یکاف ی اندازه به وقت چند نیا...نه یول ، زدمیم حرف سداغر خود با دیبا

 .گرفتمیم تماس خانوم مهتا با بود بهتر ، بود یفرار

 شماره و اومدم رونیب مارستانیب از که ختیر بهمم عارف یها حرف اونقدر

 و دمیپرس کارش از ، معمول یها یاحوالپرسد از بعد ، گرفتم و خانوم مهتا ی
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 اریو
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 رود قطعا ، بود یا دهیفهم زن خانوم مهتا .گفتم بهش سدداغر ی درباره بعد

 دکتر شیپ ماه چند همون گفت بعدم و کرد یاطالع یب اظهار ، گفتینم

 مشددکل و بده ام گهید شیآزما تا چند و کنه کم وزن دیبا بوده گفته بهش

 زده منم به سدداغر که ییها حرف همون قدایدق.کنده برطرف و ددشیروئیت

 یها نشونه دنبال سرم یتو ، شد قطع که تماس ، دمینپرسد سدوال شدتریب.بود

 .گشتم شتریب

 ییها توجه دیشا ، من یکار ادیز میتا دیشدا ، خانوم نرگس یباردار دیشدا

 .بود کرده دور شیشگیهم ساغر از و ساغر ، شدیم خانوم لدای به که

*********************** 

 )آخر فصل(چهارم فصل

 ، کنه مرت شویروسر تا گرفتم ازش و ینیریش ی جعبه

 ه؟خوب شمیآرا عطا_

 نور ریز که صورتش به لبخند با و برداشدتم زنگ یرو از و ام اشداره انگشدت

 کردم نگاه زدیم برق آفتاب

 یشد قشنگتر ، هیعال_

 زد یچشمک و کرد یتشکر

 .میکرد ست_

 کرد شتریب و ام خنده ، فونیآ پشت از سهراب یصدا و دمیخند بلند

 سن؟ نیا یتو ست؟ آخه ، نده خواهرم دست و عقلت گفتم دفعه صد_

 فونیآ سمت برد هجوم و شد برافروخته ، ساغر ی چهره

651  

 ...اگر سهراب خدا به ؟یگیم یه گوشش دم یچ ، یهو_

 .شد باز در و گذاشت و فونیآ سهراب

 گذاشتم ساغر کمر پشت و دستم

 زنهیم حرفارو نیا حسادتش از سهراب ، زدلمیعز کن ولش_

 دیکش شیروسر به یدست و ددا رونیب محکم نفسشو
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 یعصدبان منو تونهینم چکسیه امشد و امروز.باشدم مسدلط خودم به دیبا_

 .کنه

 دمیخند کردیم تکرار خودش با که ییها حرف به

 جنگه؟ مگه_

 گذاشت ایح داخل پاشو

 به نسبت رو هیبق رفتار و گوشه هی نیبش امروز نیهم ، یبفهم که یسدتین زن_

 بهونه و عذر ، مادرم ی خونه اومدن یبرا ، یدیم حق مبه اونوقت ، نیبب من

 .ارمیب

 شدتریب خانوم لدای که ما ی خونه مثل ، کنهیم فرق طیشدرا فعال ، سداغرجان_

 ... خانوم نرگس طرفم نیا از ، داره اجیاحت توجه و محبت به

 گفت حوصله یب و آورد باال دستشو کف

 ...گهید می،بر تونها جمله نیا با نیخورد و مخم مهتا و تو_

 که یحال در ، در یجلو سددهراب ، میرفت داخل باهم و بسددتم و ایح در

 هیتک خونه یورود در کنار ن سدتو به و بود برده فرو بشیج یتو هاشدو دسدت

 کردیم نگاه هردومون به ، بود داده

 اریو
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 ستادمیا است قهیدق ده ، در یجلو نیگفتیم یچ_

 گفت حرص با غرسا اما زدم لبخند من

 سبزبشه علف پات ریز تا سایوا نقدریا_

 دیس*و*ب و اش گونه و گرفت ساغر از و گل دسته سهراب

 یکرد خوشگل چه_

 بگه ذوق با و بشه رو و ریز ساغر تا بود یکاف جمله هی نیهم

 ؟یشد خوب واقعا_

 کرد نگاه ساغر صورت به تر قیدق سهراب

 !کمتر روز پونزده ده فقط ، چهارده ش ماه نیع_

 مخصدوصا ، نهیسدنگ چقدر سداغر دسدت دونسدتمیم که بودم من روزید تا
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 نیا ریتعب به سددهرابم امروز از اما ، کنه اصددابت گردن پشددت با قایدق یوقت

 .دیرس حرف

 درآوردم هامو کفش ، رفت داخل که ساغر

 اد؟یم دلت ، نکن تیاذ خواهرتو نقدریا_

 تگرف خودش به یچندش ی افهیق

 ...نه ای گفتن رو مهتا یندار خبر_

 دمیخند بلند

 .کنمینم دخالت اتون خانواده و شما یخصوص مسائل تو من_

 داد فشار محکم کت یرو از بازومو

 .نکنم یکار تو خاطر به ، باشم من تا_

656  

 بودم داده بهش زحمت چقدر روزید نیهم افتاد ادمی تازه

 ، بود شددده تموم هام چک برگه واقعا ، یانداخت ادمی خوبه یحاج ، آخ_

 یکرد لطف

 ؟یکرد دیخر حاال_

 براش دارم زیسورپرا امش ، شد یعال ، آره_

 ، ینزد بهم حالمو شتریب تا برو برو_

 گذاشتم در رهیدستگ یرو دستمو و دادم تکون یسر

 .شده دعوت مونس مامان طرف از خانومم مهتا که بدون ،فقط رمیم باشه_

 نرم داخل تا گرفت ازموب

 ؟یمطمئن ، نمیبب سایوا_

 د؟یپر چرا رنگت...کنم کیعل و سالم برام بذار آره_

 حال ،در ساغر پدر ، میرفت داخل باهم و نشدسدت بازوم یرو آرومش مشدت

 گاز یپا از بود معلوم که یصددورت با ، مونس مامان اما بود خوندن نمداز

 . اومد استقبالم به ، شده سرخ سادنیوا

 خانوم حاج ما یزحمتا با_

 .بود شده ذره هی براتون دلم ، مادر که نجایا دییاینم ، یزحمت چه_
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 گفت و گذاشت زیآو یرو مانتوشو ساغر بدم جواب خواستم تا

 ی خونه قهیدق به دم ،چطور ام خونه یاومد یم سدر هی بود شدده تنگ دلت_

 یبر یتونیم عروست

 ، بود دهیفا یب حرفا نیا از دناوم کوتاه یبرا من ی اشاره

 اریو
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 دورت امیم بشه توام نوبت شاالیا ، برم قربونت داره شدهیشد بار نرگس خ_

 .گردمیم

 دیس*و*ب صورتشو و گذاشت ساغر یبازو یرو هاشو دست ، مونس مامان

 .بود پر یحساب توپش ساغر یول ،

 بود عارف و انومخ لدای پسدر ، نییمهرآ ، یماهگ کی جشدن که روزید نیهم

 بود دهیکشدد سدداغر که ییها زحمت خاطر به ام خانواده یاعضددا ی ،همه

 وسددع به هرکدوم و بودن انداخته کیک یرو باهم و نییمهرآ و سدداغر عکس

 نیقی به ، کنمیم فکر که شتریب...بودند دهیخر ساغر یبرا ییکادو ، شدونیمال

 خانواده نسبت به ، دارند سداغر به یشدتریب توجه ، من ی خانواده که رسدمیم

 .خودش ی

 خانومشون؟ شدن راه به رو چطوره؟ عارف آقا پسر_

 و گذاشدتم جلوشدون و بودم کنده پوسدت بابا حاج یبرا که یا وهیم بشدقاب

 کرد تشکر

 خوبه حالشون دو هر ، خداروشکر بله_

 ، اتو شخو ی چهارخونه رهنیپ هی با ، دشدویسدف ی سداده رهنیپ سدهراب

 وستیپ جمعمون به و کرد عوض

 بذارن؟ وشیدار خوانیم ینگفت مگه و اسمش_

 بذارن؟ وشیدار خوانیم ینگفت مگه و اسمش_

 اشداره بود فکر یتو و بود سداالد کردن درسدت مشدوول که سداغر به خنده با

 کردم
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 آخرشدم ، شددن دل دو اونام که کرد مسدخره و وشیدار اسدم نقدریا سداغر_

 ! نییمهرآ ، شد ساغر حرف ، حرف

 ...هیقشنگ یلیخ اسم_

 ..گفت و حرف نیا و ساغر به بود کرده رو سهراب

 جان ساغر_

 گفت منگ و جیگ و گرفت ظرف از نگاهشو زدم که صداش

 ؟ هان_

 کرد تکرار جملشو دوباره سهراب

 هیقشنگ اسم نییمهرآ_

 گفت بود آشپزخونه یتو که مونس مانما به و زد یا مهین و نصفه لبخند

 شد تموم ساالد_

 گفت و اومد رونیب که کردیم خشک دستاشو حوله با مونس مامان

 .کنمیم مراقبت ازش امیم خودم ، بشه که دخترم قسمت شاالیا_

 آروم و کرد نگاه مونس مامان به جان به حق و ناراحت ی چهره با سدداغر

 گفت

 ؟یبگرد دورم یایم یک !!نشم دار بچه اگه_

 جواب در مونس مامان دمینفهم و شددد بلند لحظه همون ونیتلوز یصدددا

 زیآو یرو از شویروسر ، ساغرم آشپزخونه رفت یوقت فقط ، گفت یچ سداغر

 ... ایح سمت رفت بعدم ، سرش یرو انداخت و برداشت

 اریو
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 و فوتبال دتخواسیم که سدهراب اصددرار به توجه یب و برداشدتم وهیم تا چند

 ... ایح یتو رفتم ، مینیبب باهم

 ، بود نشسته تاپ یرو ساغر

 بدم؟ هول_

 گفت خنده با و شد پهلو به

 یخوریم سرما ، ایح یاومد چرا_
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 گرفتم و تاب پشت و گذاشتم زیم یرو و بشقاب

 ترسمیم ، ها یند هول ادیز عطا_

 که کمی نیهم یبرا ، نداره یباز تاپ به یا عالقه ام یلیخ سدداغر افتاد ادمی

 خورد تاپ آروم و کردم رهاش ، دمیکش عق و تاپ

 دنیخر کادوام عروسشون یبرا_

 پوست وهیم بودبراش خوردن تاپ مشوول که نطوریهم و نشدستم روش به رو

 کندم

 خرمیم برات من بگو یدار الزم یزیچ خ_

 عطا_

 ی لهیم طرف دو زود یلیخ اما فتهیب تاپ یرو از بود کینزد ، وشیج با

 گرفت و تاپ

 به ، کرد نگاه هردومون به لبخند با و کرد باز رو خونه در ، مونس مدامان

 ستادمیا و شدم بلند احترامش

 .نینخورد سرما فقط ، پسرم باش راحت_
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 گفتم و کردم تشکر من اما اوردین خودش یرو به که ساغر

 راحت نالتویخ....هوا خوبه ، خانوم حاج ممنون_

 کردم یکوتاه اخم ساغر به...داخل رفت و داد تکون یسر

 چطور !باهات اومدم ینم ، یبنداز یا کهیت هی همه به یخوایم دونسددتمیم_

 یشد خودت و یاومد کنار ، شدد بهشدون که یمحبت و خانوم لدای یباردار با

 ....خانوم نرگس سر حاال !عارف و مولود مامان از بدتر یکی

 و شد بلند حرص با بعدم ، داره نگه و تاپ تا رسوند نیزم به تاهشدوکو یپاها

 نشست کنارم

 داداش نه ، منن یبرادرها و مادر و پدر ، منن لیفام نایا ، یفهمینم چرا عطا_

 نن؟؟یبیم قبل از کمتر منو که یستین متوجه واقعا...مامانت و تو

 !بدم حق ساغر به که بود مونده نمیهم

 شهیم ماهم ینص روزا نیا که باش نیا فکر به.یشد حساس تو نظرم به نه_
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 دسددت بهت یحسدد چه ، خانوم لدای ای ، کنن حسددادت خانوم نرگس اگر ،

 .دهیم

 تخت به داد هیتک و کرد بول دستاشو

 .یفهمینم منو حرف تو_

 .ادینم یبداخالق شما مثل یقشنگ خانوم به_

 شد مماس مبه هامون شونه و انداختم گردنش دور دستمو

 شنینم خر ها فیتعر نیا با من_

 ...یخانوم شما ، جون از دور_

 اریو
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 کرد اخم دوباره زود یلیخ اما اومد کش کمی لبش گوشه

 ادیم داره سهراب_

 باال کاپشدنشو پیز خنده با سدهراب و برداشدتم سداغر گردن دور از دسدتمو

 .دیکش

 زدم بهم و خلوتتون_

 مداد جواب ساغر یجا به

 !بایتقر_

 پوسددت سداغر یبرا که ییها وهیم ، نشدسدت کنارمون و گفت "ییپرو بچه"

 به و آورد ییچا هممون یبرا بابا حاج ، شددد سددهراب ینصدد بودم کنده

 هوا یسدرما خاطر به... ص مخصدو یچا نیا که کرد اشداره دخترش وانیل

 خانوم مهتا که دمبو سدهراب با گفت و کپ مشدوول نموندن، شدمونیپ یلیخ

 ...دیرس

 ازش شدهیهم که یباز یرو با ، مونس مامان اما ، شددم بابا حاج اخم متوجه

 .کرد استقبال خانوم مهتا از ، داشتم سرا

 دیرسیم نظر به تر آروم و تر نرم کمی ، شهیهم برعکس ، سهرابم

 امهت و سدداغر یول ، داخل میبر که ازمون خواسددت مونس مامان نکهیا با

 گذشدته ادی به رو یا قهیدق چند و راحتن ایح یتو که داشدتند اصدرار خانوم
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 ...بمونن ایح یتو که خوانیم

 شدددم بلند نکهیهم یول ، بذارم تنها و خانوم دو گهید دیبدا کردم فکر من

 .نمیبش که کرد اشاره و زد پهلوم به سهراب
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 خونه داخل به من رفتن که بود مشخص ، مکن پنهون تونسدتمینم و ام خنده

 .اومد یم همراهم و ذاشتیم تنها و خانوم تا دو دیبا اونم

 ...داره و میقد یصفا همون اطتونیح_

 زانوم از تر نییپا کمی تا که پاهاشدو و گذاشدت ام شدونه یرو سدرشدو سداغر

 کرد دراز ، دیرسیم

 رسهیم بهش یلیخ بابا حاج ، آره_

 ...که یپکر ؟یچطور تو_

 به منو دل حرف واقعا... انداخت من به ینگاه جمله نیا بعد خانوم مهتا

 زدیم ساغر

 !ترکمیم حسادت از دارم_

 زد پاش یرو خنده با خانوم مهتا

 ...ساغر ، تو دست از_

 ، ارهیب وهیم بره کردم اشداره سدهراب به ، بشدقاب ته بود مونده یسد کهیت هی

 ترف و داد خودش به یتکون

 هیداشتن دوست یلیخ ماشاال ، دمید و نییمهرآ یها عکس عطا آقا_

 گفت ساغر لحظه همون

 بودم گذاشددته و نییمهرآ وگرنه..بچه دهیکشدد عطا و عارف به خداروشددکر_

 .خودم پسر اسم یبرا کنار

 ...ساغر نکن بتیغ_

 اریو
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 سدداغر که سددتین یروز رو جمله نیا چون بود شددده رد خانوم مهتا تذکر

 !دهیکش پدرش به بچه که نشه متذکر و نگه خانوم لدای یجلو
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 ؟یمهمون نیاوردین فیتشر_

 یلیخ هم ینواب یآقا ، بود مونده شددرکت یکارها یسددر دهی راسددتش_

 . شرکت رفتم رو جمعه پنجشنبه ، رنیسختگ

 .گذاشت ساغر و خانوم مهتا یجلو رو وهیم بشقاب و اومد سهراب

 سهراب؟ نبود گهید یچ هی تو رهنیپ میاومد ما_

 ساغراز و کرد ساغر به یاخم بکنه تعارف رو وهیم تا بود شده خم که سدهراب

 .رفت سهیر خنده

 یکاف ی اندازه به.موند جهینت یب موارد هیبق مثل سداغر یپهلو به دسدتم فشدار

 .بود داده حرص و سهراب

 خی زود یلیخ سدامان یاه یشدوخ ، دندیرسد رید یلیخ خانومش و سدامان

 ای سداعت مین ی اندازه فقط سدامان یمهمون کل تو دیشدا ، کرد باز سداغرو

 کردن غرغر و بزنه حرف باهاش کردیم یسددع مدام...نبود سدداغر کنار کمتر

 .بخره جون به و ساغر یها

 بودند گرفته یا هیهد سداغرم یبرا و دادن خانوم نرگس به ییکادو ، شدام بعد

 متوجه همه یوقت مخصدوصدا ، سداغرو یها تیحسداسد نداشدتم دوسدت ،

 کنندیم ساغرو مراعات ترسشون از یگاه انگار که داشتم یحسد هی.شددندیم

 شددده جادیا منم یتو سدداغر یها حرف از که نبود دیبع هم حس نیا البته ،

 بود
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 "ساغر"

 کرد عوض هاشو لباس عطا ، خونه میدیدرس ی،وقت زدم یچرت هی نیماشد یتو

 هی س*و*ه ، رفتم آشددپزخونه یتو اما من ، نشدسدت وتریکامپ پشدت رفت و

 .بودم کرده دونفره ییچا

 برگشت ریمس تمام ، عطاست با حق دیشا ، نبود بد ام یلیخ امشد یمهمون

 تاهکو کمی دیبا و سددتین تیحسدداسدد همه نیا به یلیدل که زد حرف باهام و

 داشت؟ خبر من ی گرفته دل از یک خ اما.امیب

 رفته ذهنم از کُل به که افتادم یموضددوع هی ادی کنم باز و نتیدرکاب نکهیا قبل
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 کردم باز درو و رفتم اتاق سمت ، بود

 ؟یزد دست من کمد به تو...عطا_

 چطور؟_

 یردگیم یزیچ دنبال اگر گفتم ، یبود کرده رو و ریز انگار و اتاق کل آخه_

 .کنم کمکت بگو خودم به

 باشه افتاده بتیج از ، دادم تو به دیشا گفتم ، بودم کرده گم و فلشدم...آهان_

 ...کمدت یتو

 سددوال شددتریب گهید ، بود تورشیمان ی صددفحه به حواسددش ی همه چون

 .بستم درو و دمینپرس

 یبرا ، لشیاوسد یهوا به ، بگرده رو خونه عطا ممکنه که بود دهیرسد عقلم به

 گذاشدتم جعبه هی یتو ، بودمو داده شیپ ماه دو یکی که ییها شیآزما نیهم

 ... خونه یانبار بردم و

 اریو
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 مونس مامان که یرهنیپ و یروسددر ، آشددپزخونه یتو رفتم و دمیکشدد یآه

 هیهد نیا بابت که افتادم عطا حرف ادی...زیم یرو بودم انداخته و بود دهیخر

 هیهد نیا مونس مامان یوقت نشده خوشدحال اصدال گفت.کرد خمیوبت چقدر

 ها یباز بچه نیا از دسددت گفت بهم ییجورا هی حرفاش تو ، دهیم بهم رو

 .طرفند بچه هی با که نکنن الیخ ام هیبق تا بردارم

 یرنگ ییطال ریزنج که بردارم و میقور تا کردم باز و نتیکاب در یناراحت با

 .دمید ها ظرف دسب از زونیآو و

 یسددبددفلز از و ریزنج و شددددم بلندد پدام یهدا پنجده یرو تعجد بدا

 افتاده گردنم از که باشه بوده میقبل یرهایزنج از یکی که دادم احتمال.دمیکشد

 ...نجایهم گذاشته عطا بعدم ، دمینفهم و

 یلشددک نیا ریزنج..شدددمیم تر جیگ کردمیم نگاه ریزنج به شددتریب یهرچ

 !نداشتم

 . کردم روشن و گاز ریز ، کردم آب پر و یکتر و برداشتم و یقور
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 ظرف یتو که یقاشقک نیاول با که بردارم و ییچا نتیکاب یتو از تا شددم خم

 قاشدک یفتویظر ی گوشدواره لنگه هی ییچا خشدک یها برگ با ، زدم ییچا

 ظرف یتو از مر گهید ی لنگه تا کردم متمرکز و جمیگ یها چشددم...اومد

 .کنم دایپ

 به نگاه هی و انداختم ها گوشددواره به نگداه دهی ، بودم موندده واج و هداج

 یباز یمخف نیا با که نبود دیبع عطا نیا از...شد شدل شدمین کم کم...ریزنج

 .کنه زمیسورپرا بخواد هاش
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 ییچا گفت یه ، کردم هنگا اتاق بسددتده در بده و گرفتم دنددون بده لبمو

 ...نباریا اما...ییچا یچا گهیم خونه ذارهیم پاشو هرش که البته...ییچا

 ...داشت پالک هی ریزنج نیا حتما...یوارس به کردم شروع اول نتیکاب از

 آشپزخونه وسط کمر به دسدت ، یدیناام با شدد تموم که ها نتیکاب گشدتن

 درشو تا...افتاد قندون به چشمم و یورخ نهار زیم به خورد پشدتم... سدتادمیا

 ...یخوش از دمیکش بنفش و بلند غیج هی و دمید و ریزنج پالک کردم باز

 خوادیم دیجد یطال سیسددرو هی دلم بودم گفته عطا به که شدددیم یوقت چند

 .بخرم دیجد هی و بدم هارو یقبل نکهیا شر به اما

 ه؟؟یچ_

 گفت و دیخند دادم نشونش طالهارو تا

 هیبق شددن یچشدم نور خانومو نرگس یباردار به یربط کادوها نیا که البته_

 شدینم ، رمیبگ برات خواستمیم وقته چند یدونیم خودت نداره یربط

 گذاشت آشپزخونه یتو پاشو که کردمیم نگاهش باز یشین و ذوق با

 هستا بازم ا _

 ، چشماش به زدم زل و انداختم گردنش دور و دستم

 حاال؟ اومد خوشت_

 .بردم راست به سرمو منم که نهیبب و سیسرو تا برد راست به سرشو

 ومد؟ین خوشت_

 داشدتم؟ یغم چه گهید ، میدیمد و خودم یوقت اش خسدته یها چشدم یتو
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 ، کنهیم نگاهم ، کنارمه عطا روز هر یوقت ، نهینب منو خوادیم یهرک حاال

 اریو
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 بهم آدما کمتر و امیم چشدم به کمتر نکهیا بابت بخورم غصده دیبا چرا چهید

 کنن؟یم فکر

 دلم که گفتم...اشک یها قطره با یول ، کندم دل مونیطوالن ی سده*و*ب از

 داشدتن بابت دادم یدلدار خودم به که نیهم یول ، نکنم هیگر خواسدتم ، پُره

 ...نییپا ختیر اشکم ، عطا

 اتفاق نیا یا دوره هی ، زدم حرف باهات یکل نیماشدد تو ؟یچ یبرا هیگر_

 دیشا ، دهیم بهشدون داره خدا و شدونیپسدر ی نوه نیاول مادرت و پدر ، فتهیم

 کنند جبران خوانیحاالم گرفتن سدخت جوون دوتا نیا به ازدواجم قبل چون

 دنینکش زحمت برات کم...یریبگ دل به دینبا تو ،

 سدداعت چند کردن، بول نیا خواسدتیم دلم ، بود دهیفا یب عطا یها حرف

 .بشه سبک من دل نیا دیشا که بکشه طول

 هی از تونسددتیم کاش... دیسدد*و*ب و ام گونه ، کرد نوازش کمرمو پشددت

 .دمیترسیم ازش یلیخ که یدرد از...بگم بهش ام گهید درد

 !دستبند هی با ، داشتا انگشترم_

 پاک اشددتمبرد زیم یرو از که یدسددتمال با دماغمو و کردم پاک هامو اشددک

 .کردم

 ؟یگذاشت کجا_

 دیس*و*ب و سرم یرو و انداخت باال هاشو شونه

 .ستین ادمی قیدق که کردم میقا نارویا هول هول نقدریا من_
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 سددرا رفتم.زهیبر داخلش جوش آب تا گرفت یکتر ریز و برداشددت و یقور

 باز که رو جعبه.بود دهیخر یا خامه ینیریشدد برام که روزید نیهم..خچالی

 .دمید بود یفرنگ توت کنارش که یتر ینیریش هی یرو و انگشتر کردم

 زدم سیل بود دورش که یا خامه به و برداشتم و انگشتر
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 ...دستبند مونده حاال_

 کرد اشاره ها ظرف نتیکاب به ، عطا که بودم نکرده گشتن به شروع هنوز

 نیاول یرو گذاشدتم ، سدرجاش یبذار یبخوا هارو ظرف دیشدا کردم فکر_

 یغذاخور بشقاب

 ، بخره برام یحساب درسدت و کامل سیسدرو هی عطا کردمینم فکرشدو اصدال

 بندازم و گردنبند و گوشواره تا کرد کمک

 کرد قفل شکمم یرو دستاشو و دیس*و*ب و گوشم ی الله

 ، یزیعز هامون خانواده و من یبرا چقدر یدونیم خودت...سدداغرجان_

 بزرگ چه ام یهرکس ، کنندیم کسد تجربه ها آدم ، گذرهیم روزا نیا کن باور

 تو و من ی خانواده ، شهیم متوجه زود یلیخ ، بکنه یاشدتباه اگر کیکوچ چه

 تا دو اون به توجه که داد حق دیبا پس ، شددنیم نوه صدداحبه که بار نیاول ،

 نفره دو یها خلوت یبرا زدیم لک دلم ییوقتا هی ، من خود.بشده شدتریب زیعز

 لدای صددرف مولود مامان که یوقت و عارف خاطر به یول ، مولود مامان با ام

 گذرهیم روزا نیا دونسددتمیم چون.اومد ینم شیپ فرصددتش ، کردیم خانوم

 ترس یرو از یکس ندارم دوسدت...خوامیم یصدبور تو از االنم.کردم تحمل

 باشه داشته هواتو ای بذاره رامااحت بهت غرغرکردنات از فرار ای

 اریو
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 دسددت دسددتبندم فیظر یها نینگ به و فرسددتادم رونیب ناله با نفسددمو

 محبت بهم همه و امیب چشم تو قراره یک ، نشم حامله من اگه آخه...دمیکشد

 کنند؟

 دم که ییچا به اومدمو رونیب بولش از.شدم مور مور دیسد*و*ب که و گردنم

 کردم اشاره بود کرده

 م؟یبخور ییچا_

 زد یلبخند.بود شده بم و بود گرفته کمی هیگر بابت صدام

 .میخوریم ییچا...چشم_
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 و دمیجد یطال سیسددرو...نمیبشدد تا دیکشدد عق برام و یصددندل

 دوسددت

 از داشددتنشددون لذت ، گهید وقته چند که بودم مطمئن هرچند.داشددتم

 سددرم

 فتهیم

 .دارم دوسشون نکنه درد دستت ، ها خوشگله یلیخ عطا_

 دونمیم البته.کردیم نگاه انداز پس شددکل به طال به که بود نیا عطا یخوب

 نکهیهم یول ها کنه انداز پس تونهیم گذاشتنم بانگ یتو پول و سکه با آدم که

 خوشددحالم دونسددتیم انداز پس ییجورا هی منو ی عالقه مورد ی هیهد

 .کردیم

 بابا حاج خونه ، نییپا فرسددتادم یا خامه نون هی با موییچا قلپ هی هر بایتقر

 .بخورم غذامو ذاشتینم که داشتم یبوض هی

 ...دمید و شیآزما هی جواب ، بودم یا برگه هی دنبال که روزید ، ساغرجان_

 .دیپر گلوم تو ییچا و گرفت ام سرفه که بود نشده تموم اش جمله
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 .دادم تکون سر جوابش در و گفت "یخوب" ینگران با شد تموم هک هام سرفه

 ماه دو کنم فکر.گرفتم لیتحو تازه ، شددهیپ وقت یلیخ مال شیآزما اون_

 بود راهم سدر گهید ، گذاشدتم جا مطبش ، نهیبب دکتر هی بردم...بودم رفته شیپ

 .نهیبب ام گهید دکتر هی ببرم گفتم گرفتم پس ازش رفتم

 .بدم حیتوض قیدق قدر نیا خواستمینم ، دش بدتر یوا

 نه؟یبب هم یا گهید دکتر یچ یبرا_

 .ین یمشکل...گهید دمیروئیت همون... خ_

 کردم احسداس بار هی یحت ، دیپرسدیم سدوال ازم راهیب و راه یه وقته چند نیا

 چه دفتر بدون و میبعد یها تیزیو نمیهم یبرا ، کرد نگاه و ام مهیب دفترچه

 .دادم خونه یخرج از هارو تیزیو پول و رفتم

 شد سرد ، و ییچا عطابخور_

 ، کنه فکر مردم بذارم دینبا که گفتیم راسددت مونس مامان ، بودا فکر یتو
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 فکر داره مردتون اگر گنیم بزرگون یعنی ، بود نیا برعکس گمونم...البتده

 ...فکره یتو و کرده سکوت که یزن از دیبترس یول دینش مزاحمش کنهیم

 م؟یبخواب میبر_

 .بندازم دیجد سیسرو با خودم از یسلف چنتا تا برداشتم و لمیموبا یگوش

 .فتهیب عکس یتو تا نشست میکنار یصندل یرو و شد بلند هم عطا

 !میجذاب مرد چه واقعا_

 .کردم س*و*ب لپشو و دمیخند غش غش

 ییایدن مرد نیتر قشنگ تو ، شم فدات آره_

 اریو
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 نبود عطا فیح.برداشدتم زیم یرو از و ییچا یها وانیل و میانداخت عکس ییتا چند

 بودم؟ شده بشینص من که

 ماه؟ نیا یاوردین کم یخرج ، ساغر_

 دادم جوابشو که زدمیم آب هارو وانیل

 کنمیم اندازم پس خداروشکر نه_

 گفت کردیم خاموش رو آشپزخونه یها چرا که یحال در و دیخند

 .یکنیم ندازما پس که هست چقدر مگه_

 جلوه یحساب که بود انگشترم و دستبند به حواسم ی همه شدستنم ظرف موقع

 .داشت

 ...ظرفارو کن ول_

 !!گرفتمیم استرس من ، نداختیم راه کن ول کن ول ، نطوریا که عطا ، آخ آخ

************** 

 با ، صدبح از امروز یول اومدم کنار هام جهیسدرگ و تهوع حالت با یروز چند

 یبرا نهار.بودم رفته تنم قوت همه داشتم که یهم سر پشدت یها اسدتفرا

 ...بخورم ماست با تا کردم کته برنج خودم

 باهاشددون که میاحوالپرسدد و حال و زدم زنگ مولود مامان و مونس مامان به

 .زدم زنگ هم لدای و نرگس به به شد تموم
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 ذاشتمیم وقتمو شتریب ، مبود نزده سر چکدومشدونیه به که شددیم یوقت چند

 نگرانش نداشتم دوست... عطا کنار بودن سدرحال البته ، عطا کنار بودن یبرا
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 بود هم نیع هردوشددون حرف بایتقر رفتم که یدکتر دو شیپ درسددته ، کنم

 .بده رییتو مویزندگ ترسم خواستینم دلم باز یول

 و عطا به کردن فکر ، کردم عوض هارو کانال و دمیکشدد دراز کاناپه یرو

 خوش و کننده ریغافلگ یماجرا اون بعدد.کردیم خوب حدالمو شیمهربون

 از رفتم و فیکث یها لباس سددبد بعدش ی هفته ، طال سیسددرو ی خاطره

 کادو که کردم دایپ رنگ خوش ی جعبه هی الشدون به ال که بردارم بالکن یتو

 خوشددبو یلیخ یلیخ عطر هی ، کردم باز رو جعبه یذوق هی با ، بود شددده چیپ

 .زد رقم برام خوب یریغافلگ هی صبح اول و بود دهیخر برام

 بود گفته دکتره.نشدستم و شددم زیخ مین ، کردم حس هوی که یتهوع حالت با

 نیا یول.رمیبگ تهوع حالت دیشددا نیتامیو و دیروئیت یها قرص خاطر به

 .کردیم نگرانم داشت گهید تیوضع

 یبرا منم اگر ، نداشت یتموم هام دلشدوره ، رفتم راه یقدم چند و شددم بلند

 راه به ثیحد و حرف لیفام و فک ، خوردمیم مشددکل به شدددنم بداردار

 طرفم هی از یول شددمیم ناراحت قطعا خودم ی خانواده طرف از...نداختنیم

 ، همه میدیکشد یختسد چقدر لدای بابت ، سدوختیم عطا خانواده یبرا دلم

 ...شدیم منم یبرا ها یسخت اون اگر

 به بار چند ، کردم باز و سرد آب و ییدستشو یتو رفتم ، شد دا هوی صدورتم

 .زدم آب صورتم

 .بستم و ییدستشو در و سوزوند و مینیب گند یبو ، زدم که یعق نیاول با

 اریو
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 نطوریهم ، بود داده چیپ بهم و ام روده و دل یحسدداب که یاسددتفراغ از بعد

 با ، درمونگاه برم تا کردم عوض هامو لباس ، اومدم رونیب دهیخم دهیخم

 اومد یم که سدرکار از کوفته و خسدته ، خدا بنده یعطا داشدتم که یتیوضدع



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  531                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 . اومد ینم دلم و کردیم جور و جمع منو دیبا

 عطا که یطرع ای دمیکشدیم قیعم نفس ، داشدتم توع حس که هربار راه یتو

 .کردمیم بو و بودم زده دستم نبض به و بود دهیخر برام

 در یجلو و گرفتم نوبت بود یمکافات هر با ، بود شددلو یحسدداب درمونگاه

 ، بزنم شکوفه خواستم و شد بد حالم نکهیا محض به تا نشدستم ییدسدتشدو

 ...ییدستشو برم

 اگر ترسوند،یم منو ییتنها ، دادم فشار شکممو و فرسدتادم یطونیشد به لعنت

 شدونیکی به ، نبودم مطمئن عطا یها یریگ نیب ذره ریز و مهتا یلق دهن به

 داشتمیم نگه و راز نیا دیبا یفعل طیشرا یتو یول دادمیم خبر

 خانوم یحرفا به که قهیدق ،ده رفتم مط داخل عجله با گفتم اسددممو یوقت

 استرس اونقدر سرم آخر ، دادم گوش بود تلفن پشت که یکس با محترم دکتره

 .رفتم راه یقدم چند الیخ یب دکتره یچشما یجلو و شدم بلند که داشتم

 .یشد معطل دیببخش ، نیبش ای،ب زمیعز خ_

 یصندل یرو نشستم

 دیبزن حرف یا گهید سدداعت دخترتون با دینیبیم ضددویمر وضددع که شددما_

 .ارمیب باال که االنه ، خواهشا

 .برخورد بهش زود یلیخ و دادم بشوجوا کیش یلیخ
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 ه؟یچ مشکلتون االن خ_

 .دارم تهوع حالت روزه چند_

 ناسدازگار معدتون با که نیخورد یزیچ ، دیداشدت یمشدکل چه ،قبلش خ_

 د؟یکنیم مصرف یخاص یدارو ؟ بوده

 تنگف بهم ، یباردار قبل یها شیآزما یبرا ، رفتمیم دکتر بود وقت چند_

 و نییپا یاریب دیبا و وزنت و یدار دیروئیت ، فدهیضددع ، دهیکوچ رحمدت

 داشتم ستیک ، دادم که میسونوگراف

 باشه داروهات تداخل خاطر به ممکنه خ_

 شده شدتریب تهوع حالت اواخر نیا یول خورمیم دارو دارم ماهه سده دو آخه_
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 .کردم استفرا امروز ،

 چطور هات ودیپر ، یباشدد حامله ممکنه ، سددمینویم خون شیآزما برات_

 بوده؟

 روز سه دو ، شده کمم ، انداختم عق دوماهه یکی ، نبود منظم وقت چیه_

 شهیم کم بعد دارم یزیر خون

 ؟یکرد امتحان و چک یب یب.هست هم یباردار احتمال پس خ_

 ختیر یهر دلم هوی

 .شهیهم مراقبه شوهرم_

 قبل ، رهیم احتمالش دینکن عوض و تونیریگ شیپ روش ، زمیعز باشدده_

 ریبگ داروخانه از.کرد اعتماد هام چک یب یب به شهیم خون شیآزما

 اریو
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 انداخت جونم به دلشوره ، زد که یحرف ، رونیب اومدم و نوشدت شیآزما برام

 بچه موندن احتمال چون ، بشددم حامله فعال دینبا ، بود گفته زنانم دکتر ،

 .فمیضع رحم و دارم که یزیر یها سددتیک خاطر به وصبخضدد... کمه یلیخ

 ... خونه برگشتم و گرفتم چک یب یب داروخونه از

 از و بود زده خی دستم یها انگشت نوک ، خوندم جعبه پشدت از دسدتورشدو

 .رفت ادمی از کال تهوعم حالت ترسم

 مثل ، افتاد رنگ پر خط دو یوقت...دادم انجام و بود شدده نوشدته که یمراحل

 .کردم نگاه رو جعبه پشت بار سه دو منگا و جیگ

 بودم؟؟ حامله واقعا من

 و برداشدتم هارو شیآزما...یانبار یتو رفتم و دمیپوشد لباس چطور دمینفهم

 هی بهتره گفت شیمنشدد ، رفتمیم شددشیپ مدت نیا که یدکتر مط رفتم

 گرفته شیآزما نیا یرفو سددهیبنو دکتر تا برد و ام دفترچه ، بدم خون شیآزما

 شد بد حالم چندبار ، بود ام خونه کینزد که یمارسدتانیب اورژانس یتو.بشده

 ، باشددم شددده حامله نداره امکان که بدم یدلدار خودم به خواسددتمیم یه ،

 .کردیم بد شتریب حالمو ها استرس و الیخ و فکر همون یول
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 بشه آماده جوابش ظهر کی ساعت فردا شد قرار و گرفتند ازم شویآزما

 هیگر جلوش ، دکتر شیپ برم تا نداد رام که یمنشدد ، مط برگشددتم دوباره

 و زور به که یوقت نیاول گفت و نکرد یا افاقه هام التماس و خواهش.کردم

676  

 برم گرفتم و شددمیآزما تا که مهین و کی سدداعت فردا همون ذارهیم برام اجبار

 .دکتر شیپ

 از چشددمام که یجور هی ، انداختم راه یزار و هیگر خودم یبرا که غروب تا

 ، کردم سدرچ نترنتیا یتو...سدوختیم گلوم ته و اومد یم در داشدت حدقه

 یهرکسدد و کمه یلیخ چک یب یب اشددتباه اختمال که بودند نوشددته تیاکثر

 .دهیفهم همونو خونم شیآزما با دهیرس جواب به ازش

 داروهامم و کردم میقا تختم ریز هارو شیآزما ، شدددمیم ووندهید تمداشدد

 .کردم پنهون همونجا

 برم ، میزدیم حرف صددبح تا که ها میقد ادی به ییجورا هی تا دادم امیپ مهتا به

 ، صورت و سدر تیوضدع نیا با چون ، نباشدم عطا کنار و امشد و شدشیپ

 .ستین میطور که کنم وانمود و مایب اطوار و ادا جلوش تونستمینم گهید

 و صدورتم و سدر تا گرفتم دوش رفتم ، کردم کم رشدویز و کردم آماده غذاشدو

 قرمز خط تا دو اون به کردم یسددع و دمیپوشدد زیتم لباس...کنم شیآرا

 .نکنم فکر اصال کصافث

 فکر موضددوع نیا به کردمیم یسددع یه ، اومد کردمیم فکر که یوقت از رترید

 .شدیم قرمز چشمام و فتادیم راه هام اشک یه یول نکنم

 روش به رو نکهیا یجا به ندفعهیا.کردم پاک هامو اشدک و دمیچ و شدام زیم

 . آوردم و ونیتلوز الیسر دنید ی بهونه و نشستم کنارش ، نمیبش

 دو با سدرکار وقت چند نیا گفت...شدتریب سدهراب از ، گفت کارش از کمی

 که میکن یکار هی دیبا ما گفتیم ، رهیدرم کوره از زود و هشددد بحثش نفر

 اریو
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 ، میبمون مییبخوا سددهراب دیام به اگر و برگردن بهم دوباره مهتا و سددهراب
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 فاصددله هم از یا گهید لیدل هر ای غرور خاطر به ، نفر دو نیا حاال حاال

 .رنیگیم

 گفتم؟ یچ هست حواست ، ساغر_

 گفتم یالک

 .دمیفهم رهآ آره_

 ه؟یچ نظرت خ_

 !موافقم_

 !کن دعوتشون بزن زنگ خانوم نرگس به به خودت پس_

 گفت؟؟ یچ هان

 ؟یچ یبرا ؟ دعوت_

 .رفتمیم لو حتما دیکشیم طول شتریب هیثان چند اگر چشمام به زدن زل

 راه که ییجا تا موهامو ، آورد ام چونه ریز دسدتشددو یول گرفتم ازش نگاهمو

 .بودم ختهیر چشمم یرو و مصورت یتو داشت

 یموها ، اش اشدداره انگشددت با ، خودش ت سددم برگردوند و ام چونه یوقت

 زد چشماموکنار و یشونیپ یرو

 !؟یکرد هیگر_

 برگرده اولش حالت به موهام تا بردم عق سرمو و دمیخند ترس با

 عجم ؟یشد ریس...چشدمم یتو رفته شدامپو بودم حموم...هیچ هیگر بابا نه_

 کنم؟

678  

 کرد زیر چشماشو

 شده؟ یطور...یکنیم نگرانم یدار_

 بعدم...کردم یاحوالپرس همه به زدم زنگ ، بود گرفته دلم امروز...خدا به نه_

 .یدونیروم مسخره ن م اخالق که تو...گرفت ام هیگر هوی

 و خودم بشددقاب گرفت،یم نفسددمو که کردیم نگاه چشددمام به یجور هی

 شدم بلند و برداشتم

 بودم ختهیر شتریب نمک کاش...یلیخ نبود خوشمزه_
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 ...ساغر_

 گذاشتم نکیس یتو و برداشتم بود خورده ته تا که بشقابشو

 ساغر؟؟ جان_

 شمال؟ میبر رمیبگ یمرخص روز چند یخوایم_

 نهیس یتو نفسمو یول گرفت عقم ، رفت مینیب ریز که ییظرفشدو ی هیما یبو

 .دمیکش نفس دهن با هیثان چند بعد و کردم حبس

 .میببر سهرابم و خانوم مهتا یخوایم شمال؟ میبر..هان_

 دادم رونیب نفسمو و دمیخند

 رو در رو ، رو دوتا نیا شددده که سددهرابم لج از خوادیم دلم دایجد اتفاقا_

 .دهیم جواب ونیدرم یکی و سهراب یها تلفن جواب گفت هم مهتا ، نکنم

 ...پس یشد بدجنس_

 گفتم کنم نگاه هاش چشم به نکهیا بدون و گرفتم ازش و وانیل خنده با

 اریو
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 بذار حاال ، میزد رو رابطه نیا اسدتارت خودمون ی اندازه به ما گهید ، قایدق_

 اگر ، برداشددت و اول قدم مهتا مییجورا هی...کنار بذاره غرورشددو خودش

 یزیچ که اومد ینم کردم عوتشد که یمهمون ای اومد ینم من یعروسدد

 .شدینم شروع

 داره دراز سر ماجرا نیا که کنه فکر تو مثل خانومم مهتا اگر یوا_

 ، دیس*و*ب لبمو ، برگردوندم که صدورتمو ، زد صددام و کرد س*و*ب لپمو

 بستم چشمامو

 .بود خوشمزه ام یلیخ غذات_

 که آخ.کردم اه ظرف شددسددتن به مشددوول و خودم و بردم عق صددورتمو

 . بزنه حرف باهام و کنه بولم خوادیم دلم چقدر دونستینم

 از قبل کردم یسددع و اتاق یتو رفتم عطا از زودتر ، بود یشددگرد هر با

 .بخوابونم و خودم اومدنش

*************** 
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 درسددت املت براش ، نبرد خوابم گهی،د زد صدددام عطا که نماز بعد صددبح

 شددتریب یهرچ و بود پکر و دمغ یحسدداب.ختمیر ظرف یتو نهارشددم و کردم

 ...شبوید نبرده خوابش اصال که شدمیم مطمئن شتریب کردمیم نگاهش

 مدل صدد چند خودم یبرا منم و زد حرف شدمال مسدافرت ی درباره دوباره

 اول ، کنم فرار المیخ و فکر از نکهیا یبرا ، شدد یراه یوقت ، کردم جور بهونه

 از قتشیحق ، کردم زشیتم رو و ریز یحسدداب و زدم جارو رو خونه یصددبح

681  

 تکونش و کردم بلند هارو مبل تونستم تا ، باشده شدکمم یتو بچه نکهیا ترس

 .کنم یریجلوگ یباردار از دیبا بود گفته بهم یصالح دکتر خانوم...دادم

 زیتم گازمم و دمیچ نتیکاب یتو هارو بشدقاب ، شدد تموم که خونه یکارها

 .کردم

 ... کی ساعت تا بود مونده ساعت چهار تازه

 و تر بدبخت یعطا یکشو ، ختمیر رونیب عطارو و خودم یها لباس یکشدو

 من یها لباس یکشو برعکس درست ، بود مرت و زیتم

 ساعت کی.دمیچ کشدو یتو و کردم تا هارو رپوشیز و رهایز لباس دونه دونه

 و لمیموبا یگوشد و دمیکشد دراز تخت یرو ، گذشدت کارها نیهم با وقتمم

 سهراب از امیپ هی ، پاساژ و موازه و کنسدرت یواتیتبل یها امیپ نیب.برداشدتم

 یکنینم دعوت که تو ، شدده تنگ برات دلم چطوره؟ خواهرم" بود اومده برام

 "دربند؟ میبر ، من مهمون شام هفته آخر یبرا اما

 اصددال که دادم احتمال ، عطا یها حرف به توجه با ، بود روزید یبرا امشیپ

 سدرخود من که نهیا یبرا فقط هام امیپ نیا و باشده نشدده تنگ من یبرا دلش

 !ببرم خودم با و کنم دعوت مهتارم

 شیپ روز سه دو.کردم خاموش و میگوش ی صفحه یناراحت با و دمیکشد یآه

 خواسدته خدا از هم عطا و آوردم بهونه و عذر بود کرده دعوتم هم عطا لیفام

 .مینر که کرد قبول خونه دیرسیم رید چون

 به دیرسدد سدداعت باالخره...اوردیم ادمی و میبدبخت باز کردمیم فکر یهرچ به

 .رونیب زدم خونه از و دوازده
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 اریو
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 ، باشه شده آماده شمیآزما جواب نداشدتم یدیام ، شدگاهیآزما یشدلوغ یتو

 !بود شده اما

 گه؟ید هیمنف جوابش ، خانوم دیببخش_

 و پولم کارت و زد صدا رو گهید خانوم هی بود شلو سرش یحسداب که یمنشد

 دیکش دستگاه یرو

 زم؟یعز جانم_

 گفتم پرستار خانوم به یمنش یجا به

 ه؟یچ شمیآزما جواب_

 داد تکون و درشتش و قرمز یها ل تا دیرس لبم به جونم و زد ورق

 یا حامله ، مثبته_

 کرد نگاه شتریب ، موندم واج و هاج

 مبارکه ، است هفته پنج_

 ازش رو برگه کرده وحشددت و زده خی یها آدم مثل و گرفت سددمتم رو برگه

 ام؟ حامله که است هفته پنج بودم؟؟ حامله من.گرفتم

 اومد ینم باال نفسددم ، انداختم و خودم راهرو کنار سددبز یصددندل یرو

 .ختندیر تنم یرو خی آب بشکه هی کردمیم ،حس

************* 

 ...یکن مراقبت که بودم گفته بهت_

 نییپا خودش یبرا دونه به دونه هام اشددک و کردم نگاه دکتر یها ل به

 .ختیر

681  

 شه؟یم یچ حاال_

 کرد نگاهم و زد چشمش به نکشویع

 هی ، میکنیم صدبر تیباردار هفتم ههفت تا ما ، افتاده که یاتفاق ، نکن هیگر_

 بچه نشه ساز دردسدر ، نگرانشدم که یمشدکل اون اگر ، رمیگیم ازت شیآزما

 !قرص ای یجراح با ای حاال ، یکن سقط دیبا نه اگر ، مونهیم برات
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 و کرد ینوچ دکتر خانوم.کنم خفه و هقم هق تا گرفتم دهنم یجلو و دسددتم

 ، شد بلند زشیم پشت از

 بسالمت ، نمتیبیم هفتم ی هفته شاالیا ، ریبگ و ات چهدفتر_

 اصددال ، کردیم شددترمیب امو هیگر که بود یطور هی سددردش و الیخ یب لحن

 که دادیم و تلخ خبر نیا نفر چند به یروز نبود معلوم ، نبود الشیخ نیع

 که کردیم ییراهنما و دادیم بچه سددقط از خبر ، تیعصدبان یحت و آرامش با

 .کنند ترک اتاقشو

 دکتر که نطوریا بگم؟ یچ بگم؟ یک به ، کنم کار یچ دیبا ددونسددتمینم

 ی خانواده به اگر ، نداشددت بچه موندن به یدیام خودشددم کردیم ییراهنما

 سدالم و حیصدح اون ، دمیکشدیم خجالت نرگس یجلو ، دادمیم خبر خودم

 دارن تازه هم عطا ی خانواده ؟یچ من یول اوردیم ایدن به و اش بچه داشددت

 بهشون؟ بگم یچ برم من ، شنیم راحت لدای یباردار یروزها یخسدتگ از

 احتمالش گفتمیم بهش اگر ، داره که یکار فشددار همه نیا با...عطا خود

 ؟یچ گفتمیم میضیمر اگر بعدش یول بشه خوشحال میباردار از بود

 اریو
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 ، نکردم باز و چترم ، بود گرفته شددت که یبارون ریز...نییپا انداختم سدرمو

 که بارون شدت ، بود اومده میشدونیپ یجلو موهام و بود رفته عق میروسدر

 یها قطره و شد زونیآو میشدونیپ یرو از ، کرد ینیسدنگ موهام و شدد شدتریب

 ...دیچکیم نشونییپا از آب

 ام تنه که یگاه و دمیدیم پامو یجلو فقط ، بود شده گم بارون نیب هام اشدک

 ابونیخ آسفالت از چشدمم و خوردمیم یتکون ، ییجا به ای خوردیم یکسد به

 .شدیم جدا

 یعصبان دستم از اونقدر یول ، بپرسم دکتر خانوم از تا داشتم سدوال عالمه هی

 رابطه دونسدتمینم من ، نداد یحسداب و درسدت هامو سدوال جواب که ، شدد

 ی هفته تا خواسددتمیم اگر آخه...نه ای داره یدکالاشد دوران نیا یتو داشددتن

 رابطه دیشدا ، کردمیم رو بچه مراعات دیبا ، ندم خبر هیبق و عطا به ، هفتم
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 ...باشه داشته ضرر بچه یبرا داشتن

 باهم پسر و دختر تا دو اش گهید طرف دمید ، پارک وسدط کردم دایپ سدکو هی

 و لمیموبا یگوشد ، نشدسدتم نبود سیخ از که یا گوشده هی منم ، نشدسدتند

 فعال و نترنتمیا ، کنم نگاه هاش کال سیم و ها امیپ به نکهیا بدون و درآوردم

 .کردم

 یتو دمیفهمیم دیبا ، کنم دایپ اطالعات یسددر هی تا کردم سددرچ گوگل یتو

 ییغذا مراعات یکل ، لدای نیهم نخورم، یچ و بخورم دیبا یچ دوران نیا

 ، یدید چه خدارو آخه ، کنم مصرف نیتامیو باشه الزم دیشا الاص ، داشدت

 نگه برام و ام بچه ، کردم مولود مامان و لدای به که ییها کمک خاطر به دیشدا
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 من ، سددتین مردمش از یبعضدد شددامل همش که خدا رحمت... داشددت

 که یوقت درسددت یول بشدده بمینصدد عطا مثل یمرد کردمینم فکر چوقتیه

 برام دلش دیشددا ام دفعه نیا...داد بهم رو عطا خدا نداشددتم ازدواجم الیخ

 نکرد تمیاذ و سوخت

 داشددتن ، خوندم و بدونم تا داشددتم اجیاحت که یمطالب ، سدداعت کی از بعد

 یسددر هی که بود نوشددته فقط ، کردینم جادیا یمشددکل دوران نیا یتو رابطه

 ...کنم مصرف دینبا هارو یخوراک

 و میروسدر و اومدم نییپا سدکو یرو از ، کردم احسداس دلم ریز که یدرد با

 .دمیکش جلو بود دهیچسب سرم فرق به که

 ...االن اما بود روشن کامال هوا اومدم رونیب خونه از یوقت

 دهینفهم و زمان گذر که بودم نترنتیا یتو مطال خوندن ریدرگ اونقدر

 .بود ش هفت کینزد تساع.بودم

 فاصددله خونه با چقدر دمیفهم تازه ، انداختم ابونیخ یانتها و ابتدا به ینگاه

 معلوم ، بودند دهیچسدب بهم پیک تا پیک ها نیماشد که یکیتراف نیا با و دارم

 .خونه برسم یک که نبود

 که بره یریمسدد از گفتم راننده به ، گرفتم دربسددت اومدم رونیب که پارک از

 ساده ی کوچه هی ، بارون یتو ، نداشدت یا دهیفا گفتنم البته...نباشده کیتراف
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 ...اتوبان به برسه چه شدیم کیتراف ام

 درباره که ییها صفحه و نترنتیا یتو ، دادم هیتک نیماش ی شهیشد به و سدرم

 سوال یعاد یکاربرها ، مطال شدتریب نییپا ، بود داده اطالعات یباردار ی

 اریو

685 

 کامنت از بود پر ها صفحه نیهم از یکی...بودند نوشدته مشدکالتشدونو و ها

 بودند شده سدقط به مجبور و بودند داده دسدت از و هاشدون بچه که ییها زن

 اومده بد ششونیآزما فالن جواب مثال که بودند نوشته هاشون یبعضد یحت ،

 ترسنیم ازش که یابجو اون ، رنیم دکترشدون شیپ یوقت که دارن دیام یول

 ...نشنون و

 مثل که ییها زن ی همه یبرا و اومد ینم خونه عطا امشد خواسدتیم دلم

 .زدمیم زار صبح خود تا بودند من

 زجر دیبا من ، شددنیم باردار یلخی و راحت که آدم همه نیا نیب چرا آخه

 خدا که ، عطا هم من هم..میبود کرده یه*ا*ن*گ چه آخده ؟.. بکشددم

 کنه؟ امتحانمون ینطوریا وادخیم

 بردار هات مراقبت نیا از دسدت ،که خوامیم بچه که عطا به زدم غر همه نیا

 ادیز احتمال به یول شددم دار بچه ، بگم و سدمیوا جلوش ییرو چه با حاال ،

 برامون؟ مونهینم

 ستیل شدهیهم که عطا یبرا و دادم هام یخرج از پولشدو هارم شیآزما نیهم

 نفهمه هاش قیتفر و جمع با تا بردم دسددت یکل ، کردیم چک موها دیخر

 متیق و دمیخر لباس بار چند ، نییمهرآ همون یبرا...رفته کجا ها پول هیبق

 که بود حواسدم یمنته ، مولود مامان یبرا یحت...گفتم عطا به برابر دو هاشدو

 براشون گهینم بهم و داره دوسدشون عطا که بگم ییکسدا یبرا هارو درو نیا

 دوبرابر و بودم کرده خودیب خرج ، پولو همون اگه وگرنه ، نخرم دهیهدد
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 مملکت یگرون و یپول یب از یحسداب و درسدت ی روضده هی حتما گفتمیم متشیق

 . گفتیم
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 صدام تا کردم سدرفه هی قبلشدم ، دادم جواب و میگوشد ، خورد زنگ که تلفنم

 بشه صاف

 عطا؟ جانم_

 ساغر؟ ییکجا_

 بود نگران یلیخ صداش

 کهیتراف یلیخ ، کردم ریگ بارون یتو ، رونیب بودم اومده_

 !بهم یبود نگفته چرا_

 !شد طلبکار و دراومد ینگران اون از صداش

 خودمم ، یایب رونیب من با یندار وقت که تو ، رفت سدر ام حوصدله خ_

 داره؟ رادیا کنهیم رونیب یهوا دلم هوی

 کرد فوت یگوش یتو شونفس

 گرفت که سدراغتو ، یسددتین نهیبیم ، بزنه سددر بهت بوده اومده مولود مامان_

 .شدم نگران

 گفتم یدلخور با و شدم یکفر هوی

 ، یشد ناراحت مونده، در پشت اومده مامانت پس آهان_

 یوقت رونیب یبر نبود قرار چون ، یکنیم برداشدت بد حرفو چرا ؟یچ یعنی_

 .شدم نگرانت ، گفت مولود مامان

 کردم نگاه کیتراف به حرص با

 اریو
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 یشلوغ نیا یتو رسمینم ام گهید ساعت هی من_

 گفت ریتاخ با و کرد سکوت

 زود شرکت از منم ، باشه تیگوش به حواسدتم ، باش خودت مراق ، باشده_

 .فتمیم راه

 .کردم قطع و یگوش کنم یخداحافظ ازش نکهیا بدون

 خودتم ، نبود یادیز عطا سدر از تیچیه اولشدم از ، سداغر تسدر بر خاک

 یتونینم بچه هی یدار که یضعف و یضیمر نیا با هم حاال ، یدونستیم خوب



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  542                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ؟ درازه زبونت بعد ، یاریب ایدن به

 بد عطا با یحق چه به من ،واقعا دهنم یتو کردم جمع لبمو و کردم بوض

 و خراب نیا از شددتریب خودمو و مببند دهنمو سددتین بهتر گهید زدم؟ حرف

 ، دارم که یینازا نیا با ، بزنم غر سدرش و کنم شیعصدبان نکنم؟اگر کیکوچ

 طالق؟؟...بده طالقم تونهیم

 رحمه؟ یب نقدریا عطا

 خجالت ، کرد نگاهم نیماشدد ی نهییآ از راننده یوقت ، دیترک هوی بوضددم

 ...هام چشم یجلو دمیکش و میروسر و دمیکش

********************* 

 ، کنم یعذرخواه ازش تا زدم زنگ مولود مامان به ، خونه دمیرسدد عطا قبل

 خورده سرما دیترسد ، کردم عطسده که یبار چند ، بود شدده نگرانم خدا بنده

 یهوا بعد به نیا از دیبا ، ارهیم برام فردا و کنهیم درست سدوپ گفت ، باشدم
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 ای امتیق تا ممکنه که یرادیا و یع نیا ، باشم داشدته قبل از شدتریب رو همه

 کرد کوتاه زبونمو ، بمونه روم ، هستم عطا زن که یوقت تا

 یی،چا دیرس من بعد سداعت هی ،عطا دمیپوشد گرم یها لباس و گرفتم دوش

 .ختمیر براش

 ؟یبود رفته دیخر_

 گفتم که گشتیم کن پاک گوش دنبال زیم یرو

 بخرم رفت ادمی ، شده متمو_

 و آشپزخونه یتو ،اومد دیکش موهاش یرو رو حوله و انداخت باال یا شدونه

 .کرد نگاهم بول به دست و نتیکاب به داد هیتک

 و برنج.کنم کار تونسدتمینم و دادمیم دسدت از و تمرکزم هاش چشدم یجلو

 برداشتم و یکن دم و کردم کش آب

 !تولدشه که یدونیم کرده، دعوتمون فردا پس یبرا سهراب_

 ...تولدشه که نبود ادمی اصال

 سددالگرد یهوا به ، شددمال روزه چند رنیم مونس مامان و بابا حاج گفت_
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 خانومم مهتا ، رهیگیم اش خونه و تولدد گفدت..پددرت یپسددرعمو فوت

 .کنهیم دعوت خودش

 کردم کم و گاز ریز

 هستن؟ سامانم و نرگس_

 !ییجا برم خوانیم خانوم نرگس ی خانواده با گفت ، نکنم فکر_

 !افتاد کار به موزم هوی

 اریو
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 !!شمال مسافرت رنیم مونس مامان و بابا حاج با هم نایا خاله البد پس_

 گفتن درو اهل عطا نکهیا با ، کنهیم یمخف من از داره بود معلوم قشددنگ

 مُرده ادمهی یوقت از که بابام یپسدرعمو فوت سدالگرد بودم مطمئن یول ، نبود

 کاش...شددمال برن خواسددتنیم دورهم ها خانواده تا دو...اسددت بهونه ، بود

 .بردنیم مارم

 نگفت؟ بهم مونس مامان چرا پس_

 حتما ، کرده شونیراض سهراب یعنی ، شدن یراضد زور به گفتیم سدهراب_

 زننیم زنگ امش

 شیاحوالپرس و سالم از ، خورد زنگ خونه تلفن که بود نشده تموم عطا جمله

 ... ط خ پشت مونس مامان دمیفهم

 یکل...دیرسدد من به نوبت دومادش با سدداعت مین به کینزد صددحبت بعد

 ، سهراب و نرگس و سامان زور به بگه تا دوخت بهم و سدمونیر و آسدمون

 گفت هم حرفا تو...مسدافرت برن ها مدت بعد که شددن یراضد هردوشدون

 .دییایب دیتونستیم طاع و تو کاش

 حرف باهاش نیسددنگ یلیخ ، گرفت و یگوشدد بابا حاج ، مونس مامان بعد

 کوتاه شدمیاحوالپرسد یها سدوال جواب که بود گرفته ازش دلم اونقدر ، زدم

 .دادم

 !ینزد حرف خوب پدرت با_

 جلوش و بودم کرده دا و بودم درآورده زریفر از که یخورشددت بشددقداب
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 .گذاشتم

611  

 احترامشون ، ها تر بزرگ یول ، یبزن حرف یخواست یهرجور یتونیم من با_

 رنیبگ ازمون و رشونیخ یدعا نکن یکار هی...واجبه

 رو حرف عطا نیهم نیع ، ونیتلوز آوردن آخوند هی شیپ روز چند نیهم

 .زدیم

 برات؟ بکشم_

 یصندل به کرد اشاره و کرد نگاهم دلخور

 ودتمخ نیبش_

 مینیب ریز و ،انگشددت گرفتمیم تهوع حالت خوردیم مشددامم به که غذا یبو

 گفتم بودم ستادهیا سرش یباال که نطوریهم و داشتم نگه

 آخه بودم کرده ضعف ، خوردم چیساندو هی رونیب راستش من نه_

 ... زد لبخند

 بچسبه من به غذا تا نیبش یول ، یکرد یکار خوب_

 ...زیم از بردم عق کمی و میصندل یمنته ، نمیبش هک کردم قبول ناچارا

 نهارم نکهیا با سددوخت، حالش به دلم که خوردیم غذارو ولع با یجور هی

 دیرس یم که بود یطوالن و نیسدنگ کارهاش اونقدر البد یول ذاشدتمیم براش

 تا سدتادیمیوا گاز یباال ای کردیم باز و خچالی در مدام ای ها گشدنه مثل خونه

 .بشه گرم ذاغ

 یسددبز به و کردم جدا هم از یحسدداب هامو پلک ، رهیبگ ام هیگر نکهیا قبل

 .کردم نگاه بود بشقاب یتو که ییها

 ؟یکرد گشاد چرا چشماتو_

 اریو
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 .زدم لبخند منم...دیخند و داشت نگه دهنش یجلو دستشو

 .سوزهیم هنوز که ام کله سرو یرو ختیر بارون نقدریا...ینجوریهم_

 دیکش جلو و اش باالتنه
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 یگشتیبرم گرفت بارون کاش ، ها قرمزه_

 بزنم قدم بارون ریز خواستیم دلم آخه_

 ؟یبود نبرده چترم_

 نکنه شک بهم نیا از شتریب تا دمیخند

 و ینامزد دوران ادتهی عطا برم، راه بارون ریز خواسددتیم دلم ، یول چرا_

 م؟؟یرفتیم بارون ریز چقدر ازدواج لیاوا

 ...داد تکون سرشو که غذا از بود کرده باد لپش

 !ازدواجمونه لیاوا... هنوزم..ما_

 و ام اشداره انگشدت یناراحت با.بزنه حرف راحت تونسدتینم و بود پر دهنش

 .بودمش دهیخر تازه که دمیکش میگل گُل یزیروم یرو

 اول یروزا مدثدل جدفدتدمدون ، دکدردمیمد فدکدر بدگدو مدندو_

 !میدمونیمد

 شد؟ کمرنگ یچ همه چرا...عالقمون...عشقمون

 و یحرف چه دمیفهم تازه و صدورتم به زدم زل ، شددد متوقف غذاش دنییجو

 .زدم موقع بد

 .کردم یشوخ_

 نگاهش یچشددم ریز...گذاشددتم دهنم یتو و کندم نون کهیت هی و دمیخند

 گذاشت بشقابش کنار چنگالشو و قاشق ، کردم

611  

 ختمیر قاشق سه دو براش و برداشتم و خورشت یتو قاشق

 ؟یندار دوست...گهید بخور_

 وانیل ، داد قورت و دییجو غذاشو هیبق اشتها یب و دیکش شیشدونیپ به دسدت

 .دیکش سر و کرد پر و آب

 .نزنم حرف بدموقع بعد به نیا از تا گرفتم گاز لبمو

 !شدم ریس_

 که ینخورد یزیچ...ینشد_

 دیکش نییپا صورتش یرو از رو حوله و یگذاشت زیم یرو هاشو دسدت آرنج
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 .داشت نگه هاش چشم یجلو یا هیثان چند و

 نبود من ریتقصدد همش...بود بهت کمتر حواسددم ، مدت نیا که دارم قبول_

 و رفت و خانوم لدای به تو حد از شیب توجه ، میباشدد نیب واقع اگر ، سدداغر

 دل و محبت یرو از تو دونمیم !زد بهم مونیزندگ روال ، مدامت یآمددا

 ... اما یکردیم نکارویا یدار که یمهربون

 دمیکش دهنم یتو لبهامو بوض با

 من باشدده...هات هیگر کنهیم ناراحتم چقدر یدونیم ، نکن بوض سدداغر_

 ستادمیمیوا یدار که ییها یمهربون حجم یجلو دیبا ، بود تو از شتریب اشتباه

 نیهم نظرم به مولود، مامان ی خونه یبر لحظه هر و روز هر ددتمذاشینم و

 یعصبان و یبود خسته اومدم وقت هر ، فتهیب فاصله نمونیب شدد باعث اتفاق

 که بودم کار ریدرگ اونقدر که منم ، هاتو یریگ بهونه که هسددت ادتی گهید ،

 اریو
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 ، دنیخواب بعدم و خوردن شدام بود شدده کارمون ، نداشدتم یچیه حوصدله

 .میبپرس همو حال بار هی نشد...بود گرونید از شتریب حرفمونم

 اگر که !عطا از... بود پر یلیخ دلم منم ، نکنم هیگر تا گرفتم و خودم یجلو

 شدتریب منم ، خونه گشدتیبرم زود ، موندن یکار اضدافه یجا به روزا همون

 پول تا گرفت سددخت دشخو به همه اون...ذاشددتمیم وقت مونیزندگ یبرا

 ، رفت باال هوی خونه یها متیق یوقت اما ، کنه جمع دنمونیخر خونه یبرا

 .میشینم خونه صاح حاالها حاال ما و دستیفا یب تالشش دیفهم

 !هیبق به بعد میکن فکر خودمون به اول که میبذار یقرار هی امشدد از ایب_

 بکشن رونیب آب از و خودشدون میگل بلدن خوب ما انیاطراف خداروشدکر

 خواهر ، دارند حق که بزرگترهامون مورد در جز م،یکن عادتشدون بد دینبا ما ،

 نیا دیشدا...میکن بدعادت محبتمون با دینبا و ، داداش زن و یجار و برادر و

 صدحبت لدای ی خانواده با زودتر عارف ، نبود اگر خانوم لدای به کردنه کمک

 مولود مامان ی خونه یجا به دیشددا ای ، دادیم دونقرارشد انیجر در و کردیم

 آخر ماه هی کردن،یم یزندگ اونا شیپ و مدت نیا و همونجا رفتنیم ، موندن
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 یدید شدد؟ برعکس یچ همه یدید ، گرفتم سدخت هات آمد و رفت به که

 گذاشت؟؟ وقت خانوم لدای یبرا شتریب و شتریب عارف کم کم

 ... که گهیم نویا طاع یحرفا بود؟ من ریتقص یعنی

 خودمو که بودم بهونه هی دنبال دیشا لشیاوا.کنم کمک خواسدتمیم فقط من_

 عروس چه یوا بگن هامون لیفام و شیخو و قوم همه و بزنم جدا خوب

 .بودم تو یحت ای ، مولود مامان ای ، لدای یبرا دلم بعدش یول ، یخوب
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 یشددیم متوجه یکن گوش حرفام به تر قیدق کمی اگر یول ، خانومم دونمیم_

 همه به محبت اونقدر ، داشددتم مدت هی منم خوده و اشددتباه نیا...منظورمو

 نهیا فقط من کار کردنیم فکر همه.شددمینم دهید گهید ناخودآگاه که کردمیم

 فراموشم ، داشدتن ها آدم کم کم.بدم انجام رو هیبق یکارها ای ، کنم کمک که

 .دنکریم

 کردم نگاهش ینگران با

 رفته؟ ادشونی منو مونسم مامان و بابا حاج یعنی_

 زد لبخند مینگران به

 یزدیم سددر خانوم لدای به مدام که یماه چند همون یول...زدلمیعز نده_

 تا زدمیم زنگ بهشدون که هربار من کن باور بود؟ مادرت و پدر به ،حواسدت

 با وقته چند گفتیم چون ، مادرت از دمیکشیم خجالت ، کنم احوال و حال

 تو...دارن توقع ، بزرگترن اونا... میزنینم سددر بهشددون ما ای ، نزده حرف تو

 به و خودت یخواسددتیم...یبود کرده فراموشددشددون پاک مدت هی خودت

 ... یکن اثبات من ی خانواده

 .بزنم عق دش باعث که خورد مشامم به ییبو هوی ، هیگر ریز بزنم نکهیا قبل

 گرفتم فاصله زیم از و داشتم نگه دهنم یجلو دستمو ترس با

 شد؟ یچ_

 بود دلم ته از که یبعد عق با و شدم بلند...بود هامم دسدت به انگار بو همون

 ...ییدستشو یتو دمییدو ،

 اریو
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 بد شددتریب حالمو که یجات عیما و آب مشددت هی ، بودم نخورده که یزیچ

 ...وردمآ باال کردیم

 از ، نکردم باز درو یول...زدیم صدا اسممو و زدیم ییدسدتشو در به مدام عطا

 به برسه چه ، شدیم بد خودم حال بود که یچندشدناک و فیکث و کر تیوضدع

 .بود شام سر که بدبخت اون

 داخل امیب من کن باز درو ، کرده مسمومت چشیساندو البد_

 گرفته و ییدستشو کل گندش یبو یول شستم ییظرفشو عیما با هامو دسدت

 ...بود

 رونیب امیم بشورم و ییدستشو بذار...عطا خوبم_

 گفت بلند یصدا با و زد در به محکم

 ساغر کن باز درو_

 ...تیعصبان تا بود ینگران از شتریب اخمش ، کنم باز درو شد باعث ، دادش

 مامان دکتر زا ، سدداغر ختهیر بهم دایجد ات معده ، یخورد رونیب غذا چرا_

 رمیگیم وقت برات مولود

 اومدم رونیب و درآوردم بود شده فیکث که لباسمو

 .شورمیم خودم ، دیببخش_

 ازم و لباس ، اومد راه کنارم مبل کینزد تا و گذاشددت بازوم یرو دسددتشددو

 گرفت

 نیبش_

 گذاشتم پاهام یال و بود بسته خی و دیلرزیم که هام دست
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 .کرد تنم خودش و آورد برام دمویسف بافت لباس

 و سمتم برگشت دوباره یول یبهداشدت سیسدرو سدمت رفت ، دیلرزیم بدنم

 گفت

 ارمیب لحاف برات بذار_

 ریز ، انداخت روم آورد و برداشددت و تخت یرو لحاف ، اتاق سددمت رفت
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 تیاذ ام بچه ، هام زدن عق با دمیترسد..شدکمم یرو دمیکشد دسدت لحاف

 ...بود پس !بود اش هفته پنج ام بچه...بشه

 نییپا و کرد نگاه صدورتم به ، رونیب اومد ییدسدتشدو از عطا بعد قهیدق چند

 ...نشست ، مبل

 گذاشت میشونیپ یرو دستشو و کرد نگاه صورتم به ینگران با

 ، ساغر یدار ت_

 لو هوی بودنم اردارب هیقضد و درمونگاه ببره خودش با نداره ورم هوی نکهیا یبرا

 دادم نشون سرحال خودمو ، بره

 .رفتم راه یلیخ رشیز ، بارونه خاطر به کنم فکر...نه_

 کردیم گم منو یپا و دست شهیهم عطا یها کردن نگاه

 زمیعز پاشو ، دکتر میبر ، یشد مسموم_

 مبل یپشددت به و خودم که رهیبگ بازومو تا آورد لحاف ریز گرمش دسددت

 چسبوندم

 شمیم خوب ، امیمن_

 ؟یبود بارون ریز مگه چقدر ، داغه یول تیشونیپ ، سرده بدنت_

 اریو
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 گفتم و کردم اشاره آشپزخونه به ، برد رونیب لحاف ریز از که دستشو

 .شمیم خوب بخورم عسل ییچا هی ، کن جمع غذارو برو_

 تمصدور کنار صدورتشدو یوقت...دیسد*و*ب و میشدونیپ و آورد جلو سدرشدو

 نیا خواسدتیم دلم ، کردم جمع هاش شدونه دور دسدتمو عیسدر ، گذاشدت

 دلم و داشددتم اجیاحت بهش وقت هر از شددتریب.بشدده یطوالن کردنه بول

 .بزنم حرف باهاش راحت ترها میقد مثل خواستیم

 بمونم؟ بولت تو کمی شهیم_

 ، بکشه دراز نارمک تا شددم پهلو به ، بود جا هردومون یبرا بزرگمون مبل یرو

 که بود یبار نیاول نیا ، اش نهیسدد به چسددبوندم و لحاف ریز بردم سددرمو

 نیا کنار یول..شدددمیم آرامش از پر عطا بول یتو و شدددم مادر دونسددتمیم
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 بهشون خواسدتمینم اصدال که ییروزها اسدترس !بود هم اسدترس ، آرامش

 .کنم فکر

 بود ممکن...من به عطا محبت دیشا یحت ، شددیم عوض یچ همه مطمئنا

 اونو خدا البد..نبود حکمت یب میمر شدددن ددایپ...میمر بدده؟ طالقم

 دوست منو که خدا یول..کنه تکرار دوباره شویقبل انتخاب عطا تا بود فرسدتاده

 داره؟...داره

 یخوریم سرما یدار کنم فکر ، سرکار رمینم فردا_

 منو حتما ، شدددیم بد حالم چشددمش یجلو باز و موندیم اگر..کردم هول

 اونم و دکتر رفتم که گفتمیم درو خودم سدرکار رفتیم اگر یول ، دکتر بردیم

 .ستین تیطور گفته
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 مامان سدتین دمیبع تازه زنهیم سدر بهم ادیم گفت مولود مامان آخه..برو نه_

 زنهیم سر بهم گفت حرفا تو خودش ، ادیب مونس

 ...نگرانتم نه_

 دمیس*و*ب بود درآورده شیر ته تازه که و زبرش صورت

 راحت التیخ ستین میچیه ، برو شمیم ناراحت نه_

 که بسددتم اونقدر چشددمامو و کردم فرار هاش چشددم به کردن نگاه از یه

 .برد خوابم و شد نیسنگ

 "عطا"

 ظرف گهید رفط آروم آروم و کردم جمع ظرف طرف هی هارو برنج قاشددق با

 !بردم

 ؟یخوب_

 نکهیا قبل ، کرد باز غذاشو ظرف و نشست کنارم سهراب ، نکردم بلند سدرمو

 بود گذاشته برام ساغر که یخورشت و برنج از قاشق هی ، بخوره خودشدو یغذا

 .خورد ،

 بلد مر تخم هی بود خودمون ی خونه ، شددده خوب دسددتپختش چه گاین_

 ...بخواب و بخور فقط ، بندازه نبود
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 ، برداشتم و آب وانیل و گذاشتم بشقابم کنار و قاشق

 از ینشدد نبود؟خسدته حقوق اون حف ؟یداد لیتحو چرا پسدتتو تو؟ چته_

 چرا موندم ، بدن خواسددتنیم جدا اتاق هی بهت نشددسددتن؟ زیم اون پشددت

 ...یکرد نکارویا

 اریو
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 گذاشدت دهنش یتو که یپر دققاش به و گذاشدتم ام چونه ریز و دسدتم کف

 .نزد ل اما دیچ و زیم صبحم ، نخورد یزیچ شبمید ساغر...کردم نگاه

 ؟یبزن حرف باهام یخواینم ؟یساکت چرا عطا_

 !نبود ساغر هیشب چکسیه اصال...نبود ساغر مثل کردنش نگاه دلخور

 !ندارم زدن حرف حوصله_

 و بود اومده سددتشد خوب اخالقم یهمکار و یدوسددت زمان مدت نیا یتو

 ...حرفم از شهینم دلخور دونستمیم

 گفتن...نکردن قبول هنوز که نایا ؟یناراحت یداد لیتحو که یپسدت خاطر به_

 ؟یشد خسته دیشا.یکن شروع دوباره ، قبل به برگرده تیکار میتا هفته هی

 بود؟ یک یزد حرف ساغر با که یبار نیآخر_

 ...شد متوقف دنشیجو لقمه

 یشوخ و ومتلک کهیت بدون ؟یبپرس حالشدو یبزن زنگ وقت چند نیا شدد_

 ؟یبپرس خودشو شدحال...یا گهید حرف هر و

 داد قورت آب با غذاشو ی لقمه و دیچرخ صورتم یرو نگاهش

 شده؟ یطور ؟یچ یعنی_

 سهراب یجلو غذامو بشقاب و فرسدتادم رونیب کالفه و حوصدله یب نفسدمو

 گذاشتم

 گردمیم مقصر دنبال !میزندگ هب زدم گند...کن ولش_

 زیم ریز بره تا جلو دادم هل مویصندل و شدم بلند

711  

 نیا نقدریا ، لوسه من خواهر بابا شده؟ دعواتون ساغر با عطا؟ شدده یچ_
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 ...که گذاشتن الالش به یل یل سامان و بابا حاج

 ... هک میکرد خوردش یجور هی ، حرفا نیهم با...سهراب کن بس_

 از و دادم فشددار هم یرو محکم هامو دندون ، کردم مشددت دسددتمو

 سددلف

 .زدم رونیب شرکت

 که لحظه هر یول...پستم لیتحو یبرا بودم گرفته یعیسر و یآن میتصدم

 درسدت میتصدم نیا که شددمیم مطمئن کردمیم فکر سداغر خود به شدتریب

 دمیرسددیم یوقت.بود شددده ادیز زمان نیبدتر یتو من یکار سدداعت.بوده

 یزندگ یجور هی !یدل ته از محبت نه یحسدداب و درسددت حرف نه خونه

 جدا ازهم هم دره همون یحت که دره هی ته میشددد پرت دومون هر که میکرد

 !بود

 در که موقع همون دیشا ، نداشتم یمشدکل سداغر اتیاخالق با چوقتیه من

 و ذاشدتمیم وقت براش شدتریب کمی ، بود مولود مامان ی خونه با آمد و رفت

 با که کردینم فکر ، ذاشدتمیم براش کردن محبت یبرا وقت ، یکوفت ازین جز

 فقط ، حماقتم با یول !کنه زیعز من و همه شیپ خودشدو تونهیم شددن حامله

 دادم باد به مویزندگ بذارم پول رو پول نکهیا یبرا

 یعطا من نه و ازدواجمونه اول یروزها سدداغر ، سدداغر اون نه حداال

 نیاول خودم من رفته باال نمونیب که یآجر نیا نبود چکسیه ریتقص...سدابق

 .برمیم نیب از و وارید نیا خودمم و نیزم گذاشتم و آجر

 اریو
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 مونس مامان هم که گفت ، زدم زنگ سداغر به دوبار ، یکار سداعت آخر تا

 سدرحال صدداش ، موندن کنارش و نهار و شدشیپ رفتن همزمان ، مادرم هم

 .شده بهتر حالش کنه وانمود خنده و یشوخ با کردیم یسع اما نبود

 .کردم مرت و کمیکوچ زیم یرو و کردم خاموش و وتریکامپ

 کن صبر...امیم باهات منم عطا_

 دفتر یتو برگشت سدهرابم سدرم پشدت و رونیب اومدم سدلف از که یموقع از
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 . میبود نزده رفح کالم کی ، کار

 خونه برگردم زود خوامیم ، سهراب بجن_

 چک تا چند گفت بهش همکارها از یکی ، شددد بلند و داد تکون سددرشددو

 پشت از و کتش و نکرد معطل سهراب اما بره بعد بندازه نگاه رم گهید سدتیل

 .میاومد رونیب شرکت از باهم و برداشت یصندل

 ...یزد نهار موقع که ییحرفا_

 خودم...گفتم و اش کهیت دهی برهم و درهم ، بود ریدرگ ذهنم ، کن ولش_

 .کنم درستش دیبا خودمم کردم اشتباه

 مگه؟ شده یچ رو؟ یچ_

 شیپ یول بود خواسددته نا ، گرفتم فداصددله یلیخ سدداغر از مددت دهی_

 که االنم ، بودن خانوم لدای به توجه و محبت غرق که من ی خانواده...اومد

 ذارن،یم خانوم نرگس و سامان یبرا و وقتشون و حواس همه شدما ی نوادهخا

 تا مادرش تا پدرش از ، بوده همه توجه مرکز اول روز از سداغر خودت قول به

 ، همه یجلو مدام خانوم مهتا خاطر به که تو...االن یول ، برادرها شدما خود
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 به حواسش سامانم ، یکن یخال و خودتیب حرص تا یندازیم کهیت سداغر به

 ریتقص همشم !!نداره یدیام منم به ، شده دیناام شماها از... خودشده یزندگ

 هیبق مثل چون ، داره فرق همه ،با سدداغر که نبود نیا به حواسددم...بود خودم

 نیا از و یباز قیرف و دوسدت اهل ، نکرده یزندگ خودش یسداال و همسدن

 یشلوغ از گفت اومد ، رفت مدت هی...ستین رفتن باشدگاه ونا به شدگاهیآرا

 پدرشددم خونه که نبود حواسددم ، ادیم بدم طشیمح از ، ادینم خوشددم هاش

 بدتر داره اوضداع که االنم تیوضدع با...بوده اش خانواده به محدود روابطش

 فقط ساغر دمیفهم که سدتین وقت یلیخ چون دادم لیتحو و پسدتم...شدهیم

 که محبته فقط ، اسددت بهونه دیخر و لباس و طال و پول ، خوادیم توجه

 ...دنبالشه

 به لحظه همون.کردم کم دونیم زدن دور خاطر به و نیماشدد سددرعت
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 بود زده زل و بود گذاشته شهیش ی لبه دسدتشدو آرنج که کردم نگاه سدهراب

 به

 ...ابونیخ

 !!بود راحت ما الیخ ، یبود تو چون_

 :دادم فشار گاز پدال یرو پامو

 دوتا شددما یحت ای کنم؟ پر مادرشددو و پدر محبت یجا تونمیم من من؟_

 من یبرا...نییپا اومده نفسددش به اعتماد که نیکرد فکرارو نیهم...برادرو

 رفتار یطور هی وقتا یبعض یول ، هیادیز سرمونم از سداغر آبادم و جد هفت و

 و وزن از مدام ، کمتره من از که گذرهیم نیا سددرش یتو فهممیم که کنهیم

 اریو
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 میرژ ای نشددو چاق نگفتم بهش بارم هی منکه ، کشددهیم خجالت کلشیه

 ...ریبگ

 زدم فرمون به محکم دستمو کف ، بود ذهنم یتو فکر و حرف ، سرهم پشت

 !!من به لعنت اه_

 مسافرت؟ شیببر که یگرفت میمرخص روز چند نیا_

 ختهیر بهم اش معده هم خورده سددرما هم ، نبود خوب حالش روزید ، نه_

 ششیپ روز سه دو بمونم...بود

 اتون؟ خونه منم امیب_

 ...دمیخند و کردم نگاهش کوتاه

 ؟یریگیم اجازه من از ، خواهرته خونه_

 ...یفروش گل به کرد اشاره و زد یا خنده تک

 سدداغر ندارم وسددتد !کردم خراب منم کنم فکر...رمیبگ براش گل دار نگه_

 !باشه نداشته دوسم سابق مثل

 گفتم خنده با و داشتم نگه و نیماش یفروش گل یجلو

 !خانوم مهتا حساب به زنهیم تویخوار پاچه ها حاال حاال که یبدون بهتره_

 داد جوابمو خنده با و کرد باز درو
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 ...شناسمشیم_

**** 
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 بود بسته یخرگوش که ییموها با ساغر ، کرد باز درو و انداخت دیکل سدهراب

 بهتر که اومد ادمی تازه...اومد در یجلو بود کرده پاش که یشددلوارک و تاپ و

 !هست سهرابم که گفتمیم و دادمیم امیپ ساغر به اومدن از قبل بود

 ام ناخونده مهمون که معلومه کامال_

 ترف تو اش گونه اما نخنده تا گرفت گاز لبشو ساغر

 !بذارم برنج گهید مونهیپ هی دیبا حاال..ینگ یبگ یا_

 گونه و داد سدداغر دسددت و بود دهیخر که یبزرگ گل دسددته سددهراب

 و اش

 دیس*و*ب محکم

 یها مزاحمت کردم فکر نداره یاشدکال مونهیپ هی حد در خداروشدکر خ_

 .کردم جادیا گهید

 اومد سهراب یبرا ییابرو و چشم و کرد نگه ها گل به دقت با ساغر

 !هست گهید تهین هی گل دسته نیا پشت هرچند..ینش ورشکسته_

 گفتم هاش یدلخور کردن رو به کنه شروع ساغر نکهیا قبل و بستم درو

 !خانوم هستما منم_

 گرفت فاصله هم از هاش ل

 !دارم رو تو فقط...یزدلمیعز که تو ، برم تو قربون یاله_

 سددهراب ناراحت نگاه دمیسدد*و*ب و اش شددونه و کردم بول که سدداغرو

 هی

 شتریب سداغر حرف یمعن به بود بهتر...شدد برداشدته بعد و افتاد بهمون لحظه

 .کردیم دقت

 اریو
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 با اما ساغر ، آوردم یراحت شدلوار هی سدهرابم یبرا کردم عوض که هامو لباس

 ، نبود بد ام یلیخ که هرچند..کنارمون موند ها لباس همون با تمام لجاجت



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  556                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 فاصدله زانوش تا وج دو یکی شدلوارکشدم ، بازوش و ها سدرشدونه جز به

 .داشت

 و گرفته دهنش یجلو دسدتشدو دمید که کنم کمکش تا آشدپزخونه یتو رفتم

 کنهیم سرخ ینیزم یس داره

 دهیم بو روغنش_

 هاسدتفاد روغن نیا از بود وقت یلیخ ، دمیکشد بو و بردم گاز کینزد سدرمو

 .میکردیم

 اد؟یب هم مهتا بزنم زنگ ، گمیم_

 شدم سهراب و ییرایپذ به پشت و کردم بلند سرمو خنده با

 ننیبب همو نفر دو نیا که یکنینم یکار گهید یگفت که تو_

 بود گرفته نشویب یها پره شصتش و اشاره انگشت با

 ادینم دلم دونمیم_

 گذاشتم دهنم یتو و برداشتم و ینیزم یس هی

 م؟یسهراب مهمون فردا رفته ادتی...نه_

 بشنوه سهراب تا گفتم بلند دوممو جمله

 فوت شدمع خوامیم یسدال یاند و یسد یتو...نیدعوت شدام ، گهیم راسدت_

 .کنم

 گفت حرص با و کرد کج لبشو ساغر
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 یبرا هیزندگ !بدبخت...یریبگ جشدن دیبا اتو بچه تولد گنده خرس ، شیه_

 !!نجایا یشد تلپ ، نبودن بابا و مامان ش هی...یساخت خودت

 دل به سدهراب که بودم نیا نگران یول بود شددهیهم مثل سدداغر لحن نکهیا با

 .رهیبگ

 گفت خنده با...آشپزخونه یتو اومد و شد بلند سهراب

 .یکن دایپ من یبرا ینتونست دختر هی ، من خواهر توئه یعرضگ یب از_

 دراومد کاسه از هاش چشم گردنش، به قاشق برخورد با اما زد بهم چشمک

 ساغر_
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 دلش تا و فشیظر و جون یب یها مشددت و کرد فرار دسددتم از یماه مثل

 زد سهراب صورت و سر و شکم به خواست

 ینجوریا...من نخوردم رو تو ی غصدده کم ، سددهراب نگذره ازت خدا_

 بفهم...خورمیم حرص نمتیبیم

 کرد بولش و گرفت ساغرو یها دست مچ سهراب

 ...دونه هی یکی نخور منو ی غصه_

 تر پُر...ساغر ی گرفته دل...دیکش آروم و گرفت و سداغر یخرگوشد یموها

 .افتاد هیگر به ، زود یلیخ چون ، بود ها خنده و ها یشوخ نیا از

 ییرایپذ یتو که شدیم یساعت مین.نشددم شدونیبرادر و خواهر خلوت مزاحم

 یها کردن نیف نیف ، کردنشددون پچ پچ یصدددا جز به و زدندیم حرف آروم

 .دمیشن و خوردیم سهراب به که هاش مشت یگاه و ساغر

 اریو
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 تفت کمی کده هدا مر سددرا رفتم و کردم سددرخ هدارو ینیزم دیسدد

 با ، کنه بهتر و ساغر حال تونستیم سهراب با زدن حرف دیشدا...خواسدتیم

 و کردیم درک و ساغر یدلخور قطعا ، داشتم سدهراب با که ییها صدحبت

 .دادیم حق بهش

 "ساغر"

 حالت و دهیچیپ دل نکهیا هم ، هیگر خاطر به سوختیم چشمام هم شام سدر

 زُخم یبو وقت هی که بکشدم نفس دهن با کردمیم یسدع اومد، سدراغم تهوع

 . نکنه بد حالمو غذا

 عطا یبرا که ییغذاها ، ها هشددد یعال دسددتپختت...طعمش خوبه چه_

 ..من کمیش تو رهیم نصفش و یدیم

 بهم میبود خودمون ی خونه که ییها وقت بداهاش،حس زدن حرف بعدد

 ییها محبت هی یرکیز ریز یول بود تلخ گوشت شهیهم سهراب ، بود برگشدته

 .شدینم پاک ذهنم از که کردیم آدم به

 غذا راحت الیخ با که زمیریم شبرا شددتریب بعد بده نیا از برم قربوندت_
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 !یبخور

 گفت نمونه عق قافله از نکهیا یبرا عطا

 به تو چون نمونه گشددنه عطا وقت هی که زمیریم غذا شددتریب گهینم ؟ینیبیم_

 ...که گهیم...یزنیم دستبرد غذاش

 دمیکش جلو و یترش ظرف و اومدم حرفش وسط
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 یترشدد همه نیا...تو ای داره دوسددت من امرزیب خدا ی عمه و یترشدد نیا_

 ...گهید تو ؟یک یبرا انداختم

 ختیر خودش یبرا و پرکرد و یترش قاشق سهراب

 ؟ینفرستاد ما یبرا چرا پس_

 شدوهرمو یهوا گهید فقط من ، کنه درسدت براتون بگو زتونیعز عروس به_

 .دارم

 رفتم اش صدقه ربونق و فرستادم س*و*ب عطا یبرا و کردم غنچه لبهامو

 به...ازت مردم رنیبگ ادی...افتاده گود چشددمات یپا.بگردم دورت بخور_

 !کنهیم کار ش تا صبح اش بچه و زن خاطر

 بچه؟ کو_

 یسوت متوجه تازه کرد منفجر رو آشدپزخونه هردوشدون ی خنده یصددا یوقت

 .شدم ، دادم که

 زدم بخندل هاشون خنده به و گذاشتم دهنم یتو و یخال برنج

 !قسم خدا به...دارم دوست شدن عمو از شتریب و شدن ییدا من یول_

 !بود یخودکار..کردم نگاه بود اومده باال که دستش کف به

 ؟ینشست زیم سر یشست دستتو تو_

 دست کف به هم عطا لحظه همون و خودش سمت به چرخوند دستشو کف

 کرد نگاه بود یخودکار که خودش

 ؟سرکار دیسینویم مشق_

 گذاشت بشقابم یتو مر کهیت هی خنده با عطا

 اریو



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  559                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

711 

 ...قایدق_

 عق دیرسددیم مشددامم به تا که یطعم و بو یهوا به نخورم مر خواسددتمیم

 یلیخ خوردمیم و مر نیا اگر ، ادیم سدهراب دونسدتمینم طرفم هی از.زدمیم

 ...مردها یبرا موندینم یزیچ ظرف یتو

 .انداختم ظرف یتو و اش هیبق و برداشتم کشویکوچ کهیت هی

 !گرفتما وضو...شستم_

 گذاشدتم برنج عالمه هی با کمو مر کهیت هی و دادم تکون یسدر سدهراب یبرا

 .دهنم یتو

 یشد غذا کم ساغر_

 .درآوردم شکم دوباره رمیبگ میرژ خوامیم_

 ای بود میچاق واسه دونمینم...دمیکش دسدت بود شدده برجسدته که شدکمم به

 .داره فرق قبل یبارها با شکمم یبرجستگ نظرم به هک بچه

 نره ادتونی ، ها برقراره فردا تولد_

 سددس که نطوریهم و دمیکشدد سدداالد عطا یبرا و گرفتم شددکمم از نگاهمو

 دمیپرس ، روش ختمیریم

 دعوتن؟ ایک_

 ... که ومدمین ، اومد اومد دمیم امیپ بهش مهتارم...عطا و تو_

 !!سر تو خاک شد الل دید که هامو اخم

 !گمیم بهش زنمیم زنگ_

 ...شد حاال
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 یازین و نذر بابت کردم خداروشکر و گذاشدتم عطا یجلو و سداالد بشدقاب

 یجلو نه شدد بد حالم مونس و مولود مامان یجلو نه امروز...داد جواب که

 ...عطا

 ...گذاشتم شکمم یرو و دستم یها انگشت

 !راه مهین قیرف نیآفر
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 و داشت ضعف بدنم ، گذاشتم مفصل صبحونه و شدم داریب عطا قبل صدبح

 دراز رفت دمید نماز بعد ، کردم باز و اتاق در ، بود کرده خی پاهام و دسددت

 روز چهل ، راه مهین قیرف نیا موندن یبرا بودم کرده نذر یول ، دیکشدد

 .بزنم صداش نشد گهید ، بخونم عاشورا ارتیز

 ناخن که وسددوسدده.اومد نییپا کمی تخت طرف هی و نشددسددتم تخت یرو

 بازوش یت*خ*ل یرو و دستم و انداختم رونیب سرم از هاشدو مژه به دنیکشد

 .گذاشتم

 بازوش یرو بذارم دستمم یکی اون کف خواست دلم هوی که بود گرم اونقدر

 ...کردم نکارمیهم

 ها شهیم رتید جان عطا...عطا_

 بازوش ریز از و لحاف...کردن یحسود پاهام که شدنیم گرم شدتندا دسدتام

 ، بود اومده باال شددکمش وسددط تا شیرکاب ، لحاف ریز رفتم و آوردم رونیب

 .دیکش یبلند نفس و خورد یکم تکون

 شهیم رید سرکارت ، شو داریب عطا_

 !رفته کهف اصحاب خواب کردیم فکر دشیدیم یهرک جون از دور

 اریو
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 گرم چقدر شکمش ، دمید نییپا بکشدم لباسدشدو که لحاف ریز بردم دتمودس

 !تره

 !بود مونده راه هی فقط عطا کردن داریب یبرا

 دو کی با ، دادم باال شدویرکاب آروم آروم و شدکمم سدمت کردم خم زانوهامو

 پاهام یسرما از و شدکمش به چسدبوندم و پاهام ، گفتم دلم یتو که یا سده

 رفت عق و خورد تکون فنر مثل

 بود؟ یچ_

 باال آوردم لحاف ریز پاهامو و دمیخند غش غش

 ؟یدیترس...من سرد یپاها_

 بالش یرو کرد ول سرشو و داد رونیب بود کرده حبس اونموقع تا که نفسشو
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 ...قلبم ، نگذره ازت خدا_

 کردم یخواه معذرت و بردم بولم ریز سردمو یدستا

 ها شهیم رتید ، گذاشتم صبحونه پاشو..بود سردم ، دیببخش_

 .سمتم دیچرخ سرش که بود اتاق سقف به نگاهش

 خانومم بپوش گرم لباس خ سردته؟ چرا_

 سرش دمیکش غیج که لحاف ریز اومد یسرد یهوا هی داد باال که و لحاف

 .شهیم سرد نده هوا_

 ، لحاف ریز کشوند و خودش و دیخند

 کنهیم ریگ نفسم ننداز سرم رو عطا یوا_

 اومد کمینزد لحاف ریز یخفگ و یکیتار یتو
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 سردته؟ یگینم مگه_

 ؟یکنیم ینجوریا چرا صداتو ، اهلل بسم ای_

 دمید واضح چشماشو آورد کمینزد که صورتشو

 ؟یچجور_

 ، نبود خوب یلیخ اوضاع

 سرکار یبر دیبا شما بعدم ، بودن شارژ ادیز ستین خوب صبح اول_

 سدمت دیکشد دسدتمو مچ که اومدم یم رونیب لحاف ریز از تمداشد نرم نرم

 گرفت دردم و خودش

 .بمونم خانومم شیپ و امروز بخوام دیشا_

 توام ، مخ رو رهیم وگرنه بمونه خونه تو دیبا لیتعط روز فقط مرد...آخ آخ_

 درد دسددتمم نکن، یعصددب منو سددرکار برو ، مظلومت شددکل اون قربون

 گرفت

 داشت نگه هاش ل کینزد یول دیس*و*ب ودستم مچ

 بمونم بذار_

 دمیترسیم بچه وجود با یول...خوردیم دستم نبض به درسدت نفسدش یگرما

 ؟یچ شدیم بد حالم هوی اگه...بودن کنارش از
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 م؟یبخور صبحونه می،بر گشنمه_

 و دیکش نییپا سرمون یرو از و لحاف که پاهاش به بودم چسدبونده پامو کف

 گفت

 باشه شیپر و شید مثل ، باشه_

 اریو
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 که یدرد و اسدترس واقعا یول ، کنه دار حهیجر منو احسداسدات خواسدتیم

 اجازه بهش و برم سدمتش ذاشدتینم داشدتم پا نوک سدرتا فرق از روزها نیا

 .بدم

 مچ که امیب نییپا تخت از تا شدددم زیخ مین یجواب چیه بدون کرد که مکث

 .خودش متس دیکش و گرفت پامو

 دراومد ومیج

 عطا_

 گذاشت تخت یرو صورتم طرف دور دستاشو زدو خنده ریز

 نکرد؟ اثر زدم تیمظلوم به خودمو همه نیا_

 زدم تیمظلوم به خودمو من نباریا و گرفتم شوره دل

 کنهیم درد بدنم ی همه ساغر جون به_

 کرد رییتو ، سرحالش مهین و طونیش ی چهره

 ...دیشا دکتر میبر خ ؟یچ یبرا درد بدن چرا؟_

 حاال.کردم خشددک خودمو رید ، تلفن یپا نشددسددتم اومدم حموم از ، نه_

 شمیم خوب

 !یشد خشک یادیز دایجد اتفاقا نه_

 .موند لباش ی خنده یرو جمیگ یها چشم

 !ن؟یشاک پس آقا ، ا _

 کنهینم نیتمک ازم زنم بگم تیشکا دادگاه برم خوامیم_
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 خنده با ، رفت عق عیسددر و دیفهم که پاش به بزنم تا باال آوردم نوموزا
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 ، دیکش دراز کنارم

 کن ولم_

 و سدرم یباال دسدتامو مچ و گذاشدت زانوهام تا دو یرو درازشدو چپ یپا

 چسبوند تخت یرو

 چشمتو کنمیم کور ، ایشد صیحر یلیخ عطا نیبب_

 اون ، ترشدو نییپا کمی بعد و دیسدد*و*ب راسدتمو دسددت نبض اول خنده با

 گفت وسطام

 هه؟*ا*ن*گ باشه زنش صیحر آدم_

 طونیش تا سرش و گوش تو کردم فوت و گفتم اهلل بسم اهلل بسم ل ریز یه

 سرش از بپره

 ندارم حوصله االن ساغر جون_

 نوک گنجشک مثل..کرد شدروع میشدونیپ از ، صدورتم سدرا رفت حاال یوا

 زنهیم

 کده سدددتین مروین یهدا مر تخم اون فیح ، اغرسددد جون عدطدا_

 مشون؟ینخور

 جلومه مروین یها مر تخم اون از بهتر االن_

 شتریب مچم به دسدتاش فشدار هوی...سده*و* ن لبمو تا کردم جمع صدورتمو

 شد

 ...عطا_

 اریو
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 پر یصدا فاصله اون از ، دادم فشدار هم یرو محکم چشدمامو و کردم بوض

 .دمیشنیم نبود یعاد که اشوه نفس حرص

 .رفت عق و کرد ول دستامو که رفتیم رونیب دهیبر دهیبر و ترس با نفسم

 گفت که اومد یم نییپا تخت یرو از یوقت

 .میبخور صبحونه میبر_

 سددرم و دیکوبیم تند تند قلبم.کردم باز چشددمامو تازه من و رفت اتاق از عطا
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 کردم دلخورش...بود شده دا

 ، گذاشتم چشمام یرو و بودن شده دیسف سرما از حاال که ییاه دسدت کف

 اجازه کاش اصددال ، دادمیم اجازه بهش کاش ، خودم به فرسددتادم لعنت

 !گرفتینم

 رو فردا بود؟ گرفته یمرخصد و امروز یعنی ، نشدسدتم تخت یرو قهیدق چند

 .رفتیم سرکار هم ها جمعه عطا...یچ

 ...کردم بو و برداشتم عطرمو شهیش در ، بودم گرفته تهوع حالت

 .شد ناراحت دستم از بابات ، من یکوچولو قیرف

 ؟یاینم..جان ساغر_

 نبود دلخور ، کردم یبررس سرم یتو صداشو

 زدلمیعز اومدم_

 بهم ینگاه مین ، رونیب اومدم اتاق از و دمیکشدد موهام به یدسددت عیسددر

 .مینیب ریز زد مر تخم یبو و نشستم ، دیکش عق برام و یصندل و انداخت

 رفت عق قدم هی تعج با هوی عطا و دمیکش عق صورتمو
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 دم؟یم بد یبو_

 شد چهارتا چشمام که دادمیم فشار مینیب یها پره یرو دستمو

 تو؟_

 کرد بو خودشو و کرد نگاه صورتم به

 کنهیم تمیاذ مر تخم یبو ، نه تو زمیعز نه_

 یجلو از دسددتمو و دمیترسدد ، بود شیشددونیپ یرو یبدجور عطا یها اخم

 برداشتم مینیب

 میبخور صبحونه نیبش قربونت ایب_

 که بخورم قلپ هی تا برداشدتم و ییچا وانیل ، نشدسدت یصدندل پشدت رفت

 .کرد بلند یصندل یرو از منو مر تخم یبو

 مر تخم و طرف هی از عطا موندن خونه استرس ، ییدسدتشو سدمت دمییدو

 ...گهید طرف هی از یلعنت
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 کردم باز و ییدستشو در ، زدن در به بار چند بعد

 ؟یا حامله تو ساغر؟_

 از من شدن حامله...کردم نگاه صورتش به واج و هاج که دیچکیم آب صورتم از

 بود؟ دهیرس ذهنش به کجا

 جمع حواس یلیخ که هسددت یمدت من ، یبد خون شیآزما میبر بهتره_

 ...ها تهوع نیا و بدنت درد...یا حامله دیشا ، ستمین

 ، نشستم که مبل ی،روییدستشو از اومدم رونیب و دیچیپ کمرم دور دسدتاشو

 زد زانو روم به رو

 اریو

797 

 بچه دارم دوسدت خودمم سدتین یمشدکل یباشد باردار اگر ، نباش نگران_

 یبترس خوادینم...میباش داشته

 و کمد شددن بسدته و باز یصددا...اتاق سدمت رفت و دیسد*و*ب سدرمو

 .خوردیم وول سرم یتو مدام که بود عطا یها حرف نیا اما دمیشنیم

 آورد مانتو منم یبرا و اومده رونیب دهیپوش لباس عطا

 ...دکتر مینر_

 کنم تنم تا گرفت و مانتوم

 یبد دیبا خون شیآزما هی اصدال سدتین خوب حالت تو ، خانومم بپوش نه_

 میبر میکنیم وقت ام خونه من که امروزم یسددتین راه بده رو دهوقت چندد ،

 دکتر و شگاهیآزما

 انداخت سرم یرو که یزرشک شدال به ، دیسد*و*ب لپمو و کرد تنم رو مانتو

 کردم نگاه

 !ترسمیم_

 اومده ایدن به تازه ی جوجه هی مثل ، بدنم سلول به سدلول مثل ، دیلرز ام چونه

 ستین بلد اشو خونه راه و مونده بارون ریز که

 ترسمیم یلیخ من ، عطا ترسمیم_

 ، بودن بسته خی که دستام مچ دور درسدت ، اومد نییپا و خورد سدر دسدتاش
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 ...اش نهیس به رسوندم و میشونیپ و انداختم نییپا سرمو

 ؟یکنیم پنهون یدار رو یچ من از...ساغر_
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 دور محکم و دمیکشدد رونیب هاش دسدت زا هامو دسددت مچ ، رفت نفسدم

 .دمیچیپ اش مردونه کمر

 دیببخش ، عطا دیببخش_

 من یول نتمیبب تا بده عق هامو سرشونه کرد یسع و داد رونیب نفسدشو کالفه

 نکردم ول کمرشو و دادم فشار بولش یتو خودمو محکم و سفت

 زمیعز ساغر...بده مهلت قهیدق هی ، میبزن حرف بذار...ساغر_

 تنشو عطر اش مردونه رهنیپ یها دکمه یال البه از ، شدد ریسدراز هام اشدک

 ...بار چند ، دمیکش بو

 دیچیپ دورم دستاشو ، باشم بولش یتو دارم ازین که دیفهم

 ؟یچ یبرا ؟ینگفت و یدونستیم چرا؟ هیگر_

 هیگر اون از.خواسددت شددتریب ی هیگر دلم ها بچه مثل و دیسدد*و*ب سددرمو

 .یشیم سبک و مونهینم دلت ته یچیه گهید که ییها

 من از ؟یدونیم وقته چند ، یکرد پنهون ازم چرا بگو ، نکن هیگر سدداغر_

 کنم؟ دعوات که ؟یدیترسیم

 شد گم هام هیگر نیب اش خنده یصدا و دیخند

 تو نه منه ریتقص باشه میریتقص اگر ، خانومم_

 بود یوقت یبرا ها خنده نیا ی همه اما کنهیم کم کمی موینگران هاش خنده

 .باشه ما راه مهین قیرف قراره ، بچه نیا دونستینم که

 ؟یزنیم پس منو و یشد مادر حاال_

 اریو
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 ، گرفت دستامو و کمرش پشت آورد دستاشو ، ام شونه و دیسد*و*ب گردنمو

 و اومد عق که صددورتم ، کرد باز کمرش دور از دسددتامو زورش کمهی با

 !مُردم ، دمید هاش ل یور رو خنده



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  567                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ؟یخواستینم نویهم مگه ، باشه مبارک_

 کرد پاک هامو اشک لبخند با و دیس*و*ب کوتاه لبمو

 ؟یترسیم یچ از ، کنارتم_

 .افتاد هام چشم یرو موهام و انداختم نییپا سرمو هق هق با

 عطا مونهینم شمونیپ ادیز_

 ، کنم بلند سرمو تا گرفت ام چونه ریز دستشو ، شد قطع لبخندش یصدا

 ادیز یچ یعنی..بفهمم من یزنینم حرف درسددت چرا سدداغر؟ یگیم یچ_

 مونه؟ینم

 یها حرف هیگر با و بسدتم ،چشدمامو بود دسدتش یتو ام چونه که نطوریهم

 گفتم و دکتر

 بچه ، نباشدده خوب اونا جواب اگر ، بدم تسددت تا دو دیبا گهید ی هفته دو_

 شدمیم حامله دینبا ، کننیم سقط رو

 دست فشار یول.برگشت و رفت تر راحت نفسم ، گفتم راسدتو حرف که حاال

 شد شترمیب ، چیه نشد که کم ، ام چونه به عطا

 باشه؟ حواسم که ینگفت من به و یدونستیم_

 کرد قفل و زبونم عطا یعصبان صورت ، کردم باز هامو پلک ترس با
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 دختربچه مثل ، رفت اونطرف و نطرفیا چشدمام یجلو و کرد ول و ام چونه

 .رفتیم رژه چشمام یجلو عطا و ییرایپذ وسط بودم سادهیوا ، خطاکار یها

 خ دیببخش_

 .کوبوند شیشونیپ به و دستش کف

 ...ساغر...ساغر...ساغر_

 رفت باالتر صداش برد اسممو که هربار

 دمیکش غیج

 دیببخش_

 وونهید دارم ، خدا یوا ، فتهیب اتفاق نیا مینذار مراق با میتونسددتیم ما_

 ازم ویزیچ یدار تو دمینفهم چرا...خرم چقدر ، احمقم من چقدر.شددمیم
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 !یکنیم یمخف

 بود یعصبان یلیخ..ستادمیا مبل پشت و گرفتم فاصله ازش هیگر با

 میبش دار بچه دینبا که دونمیم وقته یلیخ ، بگم دمیترس_

 آره؟ وقته؟ یلیخ_

 دسدتامو ، نمیبب بلند یصددا و برافروخته صدورت نیا با عطارو متونسدتینم

 .مبل پشت نشستم و گرفتم صورتم یجلو

 یحرف نه ، زد داد نه گهید...دمیشن صداشو ، نشست مبل همون پشت

 .شکوندیم رو خونه سکوت که بود من یها نیف نیف و ها هیگر یصدا فقط

********************* 

 "عطا"

 اریو
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 داد خوادیم دلم تا و سدمیوا وسدطش برم و کنم دایپ ابونیب هی داشدتم دتدوس

 .ساغر یسادگ دست از ، خودم حماقت دست از...ادیفر و بزنم

 به یسامون و سدر تونسدتیم آرامبخش قرص هی ، شددیم منفجر داشدت سدرم

 .بده ، بود رفته در دستم از که یتیوضع

 پشدت سداغرو کردمیم پر که و آب وانیل ، آشدپزخونه یتو رفتم و شددم بلند

 .دمید بول به زانو ، مبل

 و آب وانیل و خوردم و قرص ، بود گرفته درد ام نهیسد ی قفسده تیعصدبان از

 .کردم پر ساغر یبرا

 به چسددبوندم و آب وانیل.نشددسددتم کنارش که بود زانوهاش یرو سددرش

 کرد بلند سرشو و دستش

 دیسرکش تهش تا و گرفت ازم و وانیل ، مشد رهیخ روم به رو به

 دستم؟ از ییعصبان هنوز_

 بستم چشمامو که کردیم نگاه و صورتم و بود شده پهلو به

 یلیخ آره_

 گفت یفیخف ی زمزمه با و آورد ممکن حالت نینترییپا به صداشو
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 نت؟یکاب به یبکوب سرتو خوادیم دلت که یاونقدر_

 موهام به زدم چنگ ، گذاشتم روش هامو دست آرنج و کردم خم زانوهامو

 !قایدق_

 انداخت دورکمرم دستشو و دیس*و*ب بازومو
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 گهید هفته دو تا گفتم یول ، ام حامله دونمیم که روزه دو من ، دیببخشدد_

 !!بگم بهت موند بچه اگر کنم صبر

 کردم نگاه چشماش به مات و مه و کردم باز چشمامو

 !ساغر... تو دست از یوا ، یوا_

 دراز نیزم یرو همونجا و دمیکش نییپا و خودم ، شددیم منفجر داشدت موزم

 .دمیکش

 دادم فشار ام قهیشق طرف به هامو دست کف

 ..من عطا_

 کن تمومش.بشنوم حرف خوامینم کالمم کی ساغر_

 ساغر

 و بافتم هام شونه طرف دو موهامم ، کردم شیآرا کمی و کردم عوض لباسدامو

 چیه به و بود نزده حرف باهام کالم هی که بود سدداعت چند عطا ، اختماند

 .بود نداده گوش حرفم

 گفتم بهش نیهم خاطر به ، میبود دهینخر یچیه که سددهراب تولد یبرا

 دیخر همونجا میتونیم که هسددت پاسدداژ دهی آقداجونم ی خونده دکینزد

 لباس سددت و بودم ددتهگذاش براش که یشددلوار و کت ، نگفت یچیه.میکن

 .میشد یراه و کرد تنش بودو خودم

 ، نبود کننده خسددته برام بودم عطا کنار که یوقت شددهیهم ها ابونیخ یشدلوغ

 و ناراحت صددورت ندفعهیا اما.میدیخندیم و میزدیم حرف کده اونقددر

 .بود گرفته ازم زدنم حرف ، عطا یعصبان

 اریو
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 .کرد پارک و نیماش و کرد دایپ کپار یجا هی پاشاژ کینزد

 نبود ها موازه به حواسش اصال یول رفتمیم راه پاساژ یتو کنارش

 براش؟ میبخر یچ_

 ستادمیا جلوش و شدم رد کنارش از هوی ، حرفمو دینشن

 عطا؟_

 خورد بهم هامون کفش نوک

 بله؟_

 ، براش میبخر یچ گمیم کجاست؟ حواست_

 کرد نگاه ناطرافمو و دور یها موازه به تازه

 ، گهید ریبگ یچ هی دونمینم_

 زدم زل صورتش به یناراحت با و کرد نگاه چشمام به

 ، داره ه*ا*ن*گ داداشددم.میبشدد افتاده که یاتفاق الیخ یب امشددبو هی ، عطا_

 چکسیه دیبا ، میکنیم دعوا اگر ینگفت مگه باشده؟...میزهرمارنکن و تولدش

 .شده یطور هی فهمنیم همه یدار وت که یصورت و سر نیا ؟با نفهمه

 دیکش گردنش پشت گشوید دست و برد شلوارش یج یتو دستشو هی

 ... خوادیم دلم یزنیم حرف الیخ یب ینجوریا یوقت_

 رفت باال ابروم یتا

 ساغر جون خونه میبرگشت که یوقت یبرا بذار رو دعوا روخدا تو_

 .کردم نگاهش و کردم بوض

 کرد اشاره بود کنارمون که یا موازه به و گرفت ازم ریتاخ با نگاهشو
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 م؟یریبگ ساعت یخوایم_

 افتادم راه سرش پشت و موازه سمت رفت

 خبرشه چه ، گرونه ساعت نه_

 شدم موش مثل ظشیغل اخم اون و میداشت که یقد تفاوت اون با

 !داد پاش تومن صدیس دیخر برات شیپ روز چند که یگل دسته_

 گفتم آروم و موازه خلدا رفت
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 دیبا گهید ما.یبشد ورشدکسدته دیبا چرا تو دهیخر خواهرش یبرا اونو خ_

 ...ادیب ایدن به بچه که گهید وقت چند ، میکن انداز پس پوالمونو

 داد فشار و گرفت دستش یتو بازومو ، موازه وسط سادیوا

 !مونه؟ینم ینگفت مگه_

 ، داد تکون سدر حرص با جوابم در و دمدا تکون نییپا و باال به سدرمو ترس با

 نیا ارهیدرب منو لج نکهیا یبرا ، گفت و تومن پونصددد متیق دار موازه به

 و درسددت سدداعت تا چند و نکرد ینامرد ام فروشددنده.داد و متیق

 یحسدداب

 .دیکش کارتشو و کرد انداخت شویکی زود یلیخ عطا.اورد برامون

 ؟یخواینم ساعت تو_

 .اومدم رونیب عطا از جلوتر و دادم تکون فیخف سرمو

 و شدددم بلند پاهام یها پنجه یرو یسددخت به ، آقاجونم ی خونه در جلو

 کردم سش*و*ب...عطا صورت به رسوندم و خودم

 اریو
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 که شددنیم متوجه همه یایب ینطوریا اگه تو ، ها نفهمه یکسدد سدداغر جون_

 نداره عرضه دختره نیا گنیم رهیم آبروم هرسیم دشمنام گوش به بعد ، شددهیچ

 !داره نگه رو بچه هی

 زد درو زنگ گرفتو ازم نگاهشو اخم پر

 یرو پهن و پت لبخند هی ،منم کرد باز برامون درو شداد و خوشدحال سدهراب

 .کردم یس*و*روب باهاش و گذاشتم صورتم

 شدستیم گوشده هی حرف کم و سداکت شدهیهم چون که بود نیا عطا هیخوب

 .کردینم شک بهش یکس

 .دمیس*و*ب صورتشو و دادم بهش لحظه همون و سهراب یکادو

 جشددن ات بچه و زن کنار گهید سددال شدداالیا...عشددقم باشدده مبارک_

 تولد

 یریبگ
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 به...گهید بود سهراب اما ، اومد چشدمم یتو حالتش خوش یموها و دیخند

 گرفت و دستم دو هر مچ نیهم یبرا شناختیم منو یکاف ی اندازه

 ...تو و دونمیم من یزیبر بهمشون خدا به_

 کردم جمع هامو ل یدیناام با

 ومده؟ین ات گهید مهمون_

 بودم سددهراب جواب منتظر.نشددسددت و گذاشددت زیآو یرو و کتش عطا

 که

 گفت

 کنم؟ ادیز رو نهی،شوم سهراب سرده اتون خونه_

 آشپزخونه به میکشوند و خلوتمون برادرم و من و داد اجازه عطا به سهراب
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 کرد؟ قبول زود مهتا_

 آورد بهونه یلیخ...نه_

 !کارداشته ، نبوده بهونه دیشا معلوم کجا از_

 گذاشت ماکروفر یتو و یظرف و دیخند

 !ارهیب نییپا منو جوش نقطه تونهیم هنوزم یول ، شد یراض بود که یهرچ_

 سدرم عطا بار هی ، شدناختمیم و کش عربده ی نهووید سدهراب نیا من یوا

 و داد اون با بودم مهتا یجا اگر ، لرزهیم بدنم و تن داره عمر هی تا ، زد داد

 .کردمینم نگاه گوشمم پشت گهید نداختیم سرم سهرابم که یدادیب

 ؟یخوب خودت..خبر چه تو_

 خوبم منم آره_

 ؟یدیخر و گفتم که یدمنوش شد؟ بهتر دلت_

 !حاال مخریم_

 ادیب خودش که بگم مونس مدامان بده ینکن گوش حرف قراره اگده نیبب_

 سراغت

 قرص رفتم دکتر حاال ، شده یعاد گهید من درد معده ، خدا رو تو نه یوا_

 شمیم خوب... بخورم غذا بعد که داده بهم
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 گفت عطا به بلند یصدا با و گفت"یاهان"

 !نسکافه؟ ای یخوایم قهوه عطا_

 داد جواب ریتاخ با

 قهوه_

 اریو
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 نهیگز متوجه داشتم شدک اصدال ، نداشدت قهوه خوردن به عادت یلیخ عطا

 !باشه شده سهراب یشنهادیپ دوم ی

 دنید با ، فونیآ سمت دمییدو و شددم بلند جا از فنر مثل ، در زنگ یصددا با

 کردم باز براش درو.نشست لبم یرو لبخند مهتا یبایز ی چهره

 الل که سدهراب ، شدد کمرنگ بود نمونیب که یمیصدم جوّ کمی اومدنش با

 درونش اما خونسددرده ظاهرش دونسددتمیم که هم مهتا ، بود گرفته یمون

 ...که هم عطا ، داره استرس

 جان برادر بذار یآهنگ هی ، هیکور و سوت تولد چه نیا خ_

 خورد شییچا از و انداخت پا یرو پا خنده با سهراب

 نداره دنیص*ق*ر به لیتما یکس تو جز به_

 بذار آهنگ من افتخار به پاشو خودم؟ یبرا میکس کم من_

 گفت و داد تکون راست و چپ به سرشو

 !ست؟ین آرامش و سکوت نیا فیح الیخ یب_

 طعم هی لحظه همون.زدم اریخ به یگاز و رونیب کردم فوت نفسددمو کالفه

 .کرد متوقف و دنمییجو که دیچیپ دهنم یتو یبد

 ...هیبق یجلو یول ختمیریم رونیب دهنمو اتیمحتو دیبا حتما

 چه که بود دهیفهم انگار.دمید عطارو ی رهیخ نگاه کردم بلند که سددرمو

 .فتهیب ممکنه یاتفاق

 ؟یاریب آب من یبرا یریم_
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 یتو یهرچ ، آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند حرفش به که دینکشد هیثان به
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 و کردم آب از پر دهنمو بار چند و ختمیر یکاغذ دسددتمال یتو و بود مدهن

 دل یحت ، کردیم منقل داشدت حالمو اریخ خنک طعم.کردم یخال بعدم

 صددلوات ترس با و گذاشددتم دهنم یتو قند دونده دهی ، گرفتم ام چددهیپ

 وشدمجل اگر بود گرفته قرار بدم حال انیجر در سدهراب که حاال...فرسدتادم

 .رفتیم لو یچ همه و رسوندیم هیبق گوش به شدمیم تهوع دچار

 پس؟ یشد یچ ، ساغر_

 که مهین تا ، گرفتم ریش ریز و آب وانیل و کردم باز چشمامو سهراب یصددا با

 هیبق شیپ رفتم و بستم و آب ریش شد پر

 جواب هام پلک کردن بسدته و باز با رو "؟یخوب" ی زمزمه و عطا نگران نگاه

 .نشستم کنارش و ادمد

 و ام بچه دلشددوره طرف هی از ، ختنیر شددکمم یتو دا مذاب کردمیم حس

 .بشه بد حالم هیبق یجلو نکهیا دلشوره طرف هی از و داشتم

 عیسر ، دیرس دستم به دستش یها انگشت ، عطا با مهتا زدن حرف وسدط

 .کردیم آروم کمی دلمو که آورد دستم به یفشار و گرفتمش

 ، گذاشتم عطا ی شونه یرو سدرمو و فرسدتادم رونیب راحت الیخ با مونفسد

 دیخند زدنش حرف وسط مهتا

 ...دختر کن یدلبر کم_

 اریو
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 حالت بدنم ییجورا هی ، کرد نگاهم خنده با مهتا و دیسدد*و*ب سددرمو عطا

 یتو که یلعنت فشان آتش اون ممکنه لحظه هر کردمیم حس ، نداشدت یعاد

 ارمیب باال و بشه فعال دبو شکمم

 .مینیبچ و زیم کن کمک پاشو ساغر_

 کنه کمکش مهتا نداشتم میتوقع یول بدم گوش خواستمینم سدهراب حرف به

 گرفت و بازوم عطا شدم زیخ مین نکهیهم ،

 کنن استراحت خانوما.میکن کار مردونه امشبو بذار_

 جاشدو مهتا ، پسدرا رفتن با...یصدندل به دادم هیتک و شدد بلند من یجا عطا
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 نشست کنارم و کرد عوض

 یدیم جواب ونیدرم یکی زنمیم زنگ..دایجد یستین_

 یک واقعا ، کنم پنهون ازش بودم مجبور روزامو نیا بد حال ، بود مهتا با حق

 خبره چه دلم یتو دونستیم

 ذارمیم وقت دارم خودم یبرا شدتریب کمی لدای مانیزا بعد یمنته...هسدتم_

 باشددگاه رمیم روز دو یکی هفته در بتونم ، رمیم یرو ادهیپ روز هر مثال ،

 .گذرونمیم وقتمو ،خالصه

 شده برامده یلیخ شکمت یشیم چاق یدار یول ، یکنیم یخوب کار_

 شد منقبض بدنم ترس از و شکمم به زد محکم اش اشاره انگشت با

 دمیخند و شکمم یرو گذاشتم دستمو

 بگذرم طعمش و بو از تونمینم ، کنمیم رستد برنج شد هر عطا خاطر به_

 مهتا
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 دیکش جلو کمی و کرمش خوشرنگ شال و دیخند

 ، بلنده قدش ماشاال البته شده چاق کمی هم عطا آقا_

 دیچیم زیم و بود سدهراب به کمک مشدوول ما از دورتر که عطا به یناراحت با

 .کردم نگاه

 ادیم بهشم یلعنت که شده پُر فقط مکی..بابا نه ؟یچاق و عطا_

 لپمو و انداختم گردنم دور دسددتشددو ، کرد تیسددرا منم به مهتا یها خنده

 دیس*و*ب محکم

 دمید عمرم یتو که یهست یدختر نیدلبرتر و نیتر نمک با تو_

 شددکمم ادیز چندان نه اتیمحتو دادیم بهم مهتا که ییها تکون نیا با

 . شدیم جابجا

 ...غذا دییایب_

 گفت و زد سهراب یبازو به یآروم مشت عطا

 کنمیم خواهش...غذا دییبفرما ، ها خانوم کنمیم اصالح_
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 دهیچ که یزیم سددمت میرفت و میشددد بلند هم ی شددونه به شددونه

 شددده

 بدتر ، بندازه اشددتها به منو نکهیا یجا به غذاها مختلف یبو و رنگ...بود

 بود بسته دهنمو

 .نمیبش کنارش تا عطا به دمیچسب من و نشست یصندل هی یرو مهتا

 ؟ینیشینم چرا_

 کردم نگاه قشنگش صورت به یناراحت با و دادم قورت دهنمو آب

 ...غذاها یبو.بشه بد حالم ترسمیم_

 اریو
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 و لبم ی گوشدده که نبود حواسددش هم مهتا و نبود ییرایپذ یتو سددهراب

 گفت آروم و دیس*و*ب

 .فتهینم یاتفاق زیم سر نیبش ، نکن فکر بهش_

 اومد یوقت سددهرابم م،ینشددسددت هم کنار و گرفتم دسددتشددو ترس با

 مهتا کنار

 .نشست

 ختیر غذا بشقاب هی یتو جفتمون یبرا عطا

 ن؟یخوریم غذا بشقاب هی یتو چرا_

 گفت عطا که دمییجویم و بود دهنم یتو که یخال نون کهیت

 .میبخور غذا شقابب هی یتو میگذاشت قرار_

 کرد رییتو افشیق یآن سهراب

 !بوده ساغر یبرا مسخره شنهادیپ نیا هم حتمن !چندش_

 گفت سهراب به رو یجد یلیخ عطا

 !خوامیم خودم نه_

 .شد منفجر مهتا و عطا یها خنده بم و دیپر سهراب یگلو تو غذا

 .زد عطا جا در که یحرف از شدم خوشحال منم

 غذارو چقدر دیفهمینم یکسد که بود نیا عطا و من مشدترک بشدقاب هیخوب
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 محض به ، خوردم غذارو عصا به دسدت یمنته...عطا چقدشدو ، خوردم من

 .دهنم ذاشتمیم یبربر نون ای آب وانیل هی گرفتمیم تهوع حالت نکهیا
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 اون از.دیرس نشیبرد و کیک به نوبت و شدد تموم شدام بود که یمکافات هر با

 خواستیم تولدشو شمع که گذاشتم سهراب سر به سر و گرفتم فاصدله ترس

 .کنه فوت

 سدهراب به یحسداب درسدت ی کهیت دوتا یکی و نکرد طنتیشد کم هم عطا

 . انداخت

 و حرف هی پشدتش انگار که یعطر هی ، بود دهیخر عطر هی سدهراب یبرا مهتا

 سددهراب که دمیفهم یموقع نمیهم...بودم خبر یب ازش من که بود یثیحد

 !دیخند بدجنسانه مهتا و عطر به زد زل نجوریهم هیثان چند.کرد باز رو کادو

 هم مهتا و من و شدن فوتبال دنید مشوول پسدرا ، شدد تموم که یچا و کیک

 سدراغشو رایاخ که یشدیخو و قوم از ، گفت کارش از.میشدد زدن حرف گرم

 یبار چند هفته در که گفت مادرم از ، ودندب کرده بارش کهیت و بودند گرفته

 .دهیم امیپ بهش وقتا یگاه که سهراب از یحت و زنهیم زنگ بهش و

***** 

 "عطا"

 و کرد عوض و ،کانال مبل یپشت به بود داده هیتک سرشو و بود نشدسدته پهلو به

 .کرد نگاه شدیم پخش که یکودک ی برنامه به

 یعنی.میبود نزده حرف بچه درمورد کالمم کی ، بود کرده باخبرم که روزید از

 سدبک و زدن حرف به داره اجیاحت سداغر دونسدتمیم...بشدنوم نخواسدتم من

 نداشتم؟...داشتم حق !بود برخورده غرورم به اما شدن

 اریو
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 دوبرابر ها جمعه حقوق...برو ، خوبما من سددرکار؟ ینرفت من خاطر به_

 .هستم خودم مراق من یبد دستش از فهیح...گستید یوقتا

 شددونه یموها.کردم نگاهش و برداشددتم ینهار زیم یصددندل از و ام هیتک

 نداشت ییرو و رنگ صورتش و بود ختهیر دورش اش نکرده
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 .رمیگیم یمرخص رو هفته دو نیا_

 اومد سمتم و شد بلند

 .امیبرم خودمم پس از ستمین که مطلق استراحت ؟یچ یبرا یمرخص نه_

 کردمیم نگاه بود خواب غرق که صورتش به ، بودم مونده داریب و دشید تمام

 من اما بود شده پنهون زشیت و تند یگاه زبون پشدت سداغر تیمعصدوم ،

 شید یمهمون وسط ، داره پنهون یحرف چه نگاهش هر پشت دونسدتمیم که

 مونده...گذشتم اشدتباهش از و اوردمین طاقت دمید اضدطرابشدو پر نگاه یوقت

 دایپ جبران یبرا یراه ها یزود نیا به کنمینم فکر که خودم اشددتبداه بود

 .کردمیم

 مونمیم نه_

 گذاشته ام چونه ریز که یدست ساعد ، نشست کنارم و دیکش عق و یصدندل

 دیس*و*ب و بودم

 خوابم خرس هی نیع من یول ، یدینخواب دمیفهم شدبمید ، من برم قربونت_

 برد

 بهم رنگش خوش یها مژه ، کرد نگاهم و گذاشت زیم یرو راسدتشو ی گونه

 .زدیم دو دو هاش چشم و خوردندیم
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 من از اشتباه ، نداره یاشدکال چیه ، نفهمه یکسد اگر ، عطا نباش من نگران_

 اگرم میکنیم سدقط رو بچه گفت دکتر اگر گهید هفته دو ، کردم عجله که بود

 .میکنیم اعالم هیبق به و رمیگیم جشن هی خ ، موند برامون که

 زد لبخند و گذاشتم سرش ریز و بود دهیس*و*ب که یدست همون

 باهامون؟ مونهیم نظرت به_

 و بود دهینخواب صدبح نماز بعد ، بود قرمز که ییچشدما یرو دمیکشد دسدت

 .بودم دهیشن و اش هیگر یصدا

 نکرد دوارمیاصالام ، نداشت یدیام که دکتره ، دونمینم_

 گهید دکتر هی شیپ میبر ؟؟یچ نباشه یخوب دکتر اگه_

 گفت و داد فشار دستم یرو صورتشو
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 ، عطا رفتم چنتا من بعددم ، بهم کرد یمعرف لددای پزشددک ، دکترو نیا_

 بهم میتق*س*م نکهیا یجا به شدونیکی فقط ، داشدتن نظرو نیهم همشدون

 یعنی ها حرف نیا یمعن خ... یدار فرصددت ، یجوون تو گفت یه ، بگه

 !گهید مونهینم یعنی...یچ

 نفس ، بردم موهاش یال البه صددورتمو و دادم فشددار هم یرو و هام پلک

 دیخند دمیکش که قیعم

 کن رحم...عطا طرف هی تو ، طرف هی ایدن همه ، یبمون قهر باهام دمیترسدد_

 دست از یابر یچیه گهید که شدمیم یآدم مثل یکنیم اخم بهم ی،وقت من به

 ...یدلخور ازم تو که یوقت نباشه ایدن خوامیم ، نداره دادن

 اریو
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 ی گوشه از...گذاشتم صدورتش کنار و صدورتم و دمیسد*و*ب سدرشدو یرو

 گرفتمش که بشه زیسرر یاشک بود کینزد چشمش

 کنم شونه موهاتو اریب شونه برو_

 گفت که دبو هم مقابل هامون صورت ، کرد باز چشماشو و دیخند

 ؟ برسم خودم به یک خاطر به یکن قهر باهام تو ، خودته ریتقص_

 ی شددونه با و رفت اتاقش سددمت ذوق با ، شددد بلند و زدم لبخند

 صددورتش

 .برگشت

 عطا نجایا ایب_

 .نشست نیزم یرو مبل نییپا و نشستم مبل یرو رفتم

 به فکرم که یالح در صددبر و حوصددله با ، بود خورده گره هم یتو موهاش

 .کردم باز موهاشو ی گره ، کردیم کار عجله با و تند شدت

 تنگ مولود مامان یبرا دلمم م؟یبزن سددر نییمهرآ و لدای به میبر یعصددر_

 شده

 !کنه نیغمگ ساغرو تونستیم خانوم لدای ی بچه دنید

 مونیدید تازه نه_
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 مینیشددیم اعتسدد هی میبر خ ، که وقته یلیخ ، مشددونیدید تازه کجا_

 .میگردیبرم

 .کردم بلندش و گرفتم هاشو بول ریز و دادم دستش رو شونه

 بود بهتر جاش خودم آغوش یتو

 م؟ینکن فکر کس چیه و زیچ چیه به روز چند شهینم_
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 گفت و داد قرار صورتم مقابل و صورتش

 ، کنهیم ادیز عمرو طول ارهیم برکت رحم ی صددله خ ؟یچ واسدده آخه_

 !داشت نگه رحم ی صله نیهم خاطر به بچمونو خدا دیشا اصال

 گرفت ازم نگاهشو و شد جمع چشمام یتو اشک ی حلقه

 !مینبند دل بهش که میبذار قرار_

 گفت آروم و کرد کج سرشو که صورتش داشت بوض

 باشه_

 ...کرد اعتماد شدینم ساغر یها باشه به

 مولود؟ مامان ی خونه میبر پس_

 گرفت ام خنده شیا درجه هشتاد و صد چرخش نیا از

 ...تو دست از_

 ، دیخند و داد تکون هاشو شونه

 میریم پس_

 شدتریب سداغر یها یناراحت دیبا اتفاقا...دادن تیرضدا جز نداشدتم یا چاره

 چقدر شدددم مرتک که یاشددتباه عمق بفهمم تا ، اومد یم چشددمم یتو

 !قهیعم

 تومن هشدتاد ، دمید یباز نیماشد هی من.میبخر یزیچ هی دیبا نییمهرآ یبرا_

 قشنگه یلیخ ،

 به سددرشددو ، رفتیم ور موهاش نییپا به که یحال در و شدد جابجا پام یرو

 داد هیتک ام نهیس

 اریو
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 خواست؟یم نیماش ماهه چند ی بچه

 خورهیم درد به چه نیماش ست؟ین بهتر میبخر لباس_

 ام سدرسدره و تاپ ، میکن درسدت یباز اتاق هی براش دخوایم دلم ، نگو یوا_

 هی و عروسک هی با ، ستنین ما مثل که زمونه دوره نیا یها بچه ، باشده داشدته

 بشن بزرگ یباز نیماش

 دیخند و دمیس*و*ب لپمو

 گرونه یمنته بخرم خوادیم دلم وقته چند ، دمید اونجا عروسکم هی اتفاقا_

 ،کف کردمیم لمس شکمشو که بود یبار نیاول شیباردار خبر دنیشن از بعد

 داد ادامه که بودم گذاشته شکمش یرو و دستم دو هر

 پول بچه نیا سدقط سدر ترسدمیم یول ، دارما انداز پس هام یبیج تو پول از_

 !میبش الزم

 ...ختمیریم بهم ، زدیم که و سقط حرف

 !سقط سقط نگو نقدریا_

 شد هلوپ به و کرد جدا ام نهیس از سرشو

 !مینبند دل بهش یگیم که تو_

************************ 

 خواب که ینییمهرآ سر یباال از ، مولود مامان ی خونه میبود دهیرسد یوقت از

 به سدر هم عارف ، کردیم نوازشدش ای کردیم نگاهش هی مدام ، نشدد بلند بود

 . هست هم یا گهید یها راه نییمهرآ کردن داریب یبرا که ذاشتیم سرش
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 هیبق شیپ حواسش ظاهر به...جلوش گذاشتم و کندم پوست وهیم ساغر یبرا

 به نگاهش و توجه ی همه و فهمهینم حرفامون از یچیه بودم مطمئن اما بود

 ...نهییمهرآ خواب غرق صورت

 داره نگهمون شام یبرا تا کرد اصرار ، بود شده سدرپا خداروشدکر خانوم لدای

 و نییمهرآ چون اما ، خونه میبرگرد زود تا بود داده قول نکهیا با سدداغرم و

 .کرد قبول ، کنه بول خوادیم دلش که یاونجور بود نتونسته

 .دیس*و*ب صورتشو و کرد بولش ،ساغر نییمهرآ کردن نوق و نق با
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 !حساسه پوستش ، نکن س*و*ب بچمو_

 گفت و گذاشت نییمهرآ صورت کنار فشویظر صورت ساغر

 حالم اونارو بزن خ ، حسداسده باباش زیت یها لیبیسد به بچه صدورت_

 !خورد بهم

 گفت و داد بهشون یتاب ، بود گذاشته لیبیس یدیجد مدل که عارف

 داره دوست المیع_

 دم وار پچ پچ و آروم که ییها حرف و بود ساغر پرحسدرت نگاه به حواسدم

 آزاردهنده شددت به که اختندیم چنگ و گلوم یزیچ.گفتیم نییمهرا گوش

 .بود

 ...مولود مامان نماز اتاق به بردم پناه

 چشمامو و نشدسدتم سدرش پشدت ، خوندیم قرآن و بود نشدسدته سدرجانماز

 .بستم

 !شدم یبد پسر ، مامان کن دعا منم_

 اریو
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 بلند سددر که بعد لحظه چند ، رفت سددجده به و دیسدد*و*ب قرآنشددو

 با کرد

 دیکش صورتم به دست ، داشت اشک نم که ییاه چشم

 ...چشماتو غم مولود نهینب_

 داشتم نگه صورتم کنار و دمیس*و*ب دستشو

 حاج برام کن دعا ، بوده خودم ریتقصدد همشددم ، میزندگ تو افتاده گره_

 ...خانوم

 دیکش هاش چشم نییپا و دارش گل یروسر

 ؟ شده ی،طور یانداخت جونم به دلشوره_

 دمیس*و*ب شویشونیپ و زدم لبخند

 !نشه یطور کن دعا فقط ، برم قربونت نه_

 زد ام شونه پشت و دیس*و*ب صورتمو ، زدیم موج صورتش یتو ینگران
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 دونهیم بهتر خودش ، خدا به توکل ، بره چشمات اون قربون مادر_

 دیبا ، بود مولود مامان با حق...گذاشتم اش شونه یرو و سدرم و کردم بولش

 ...خدا به کردمیم توکل

****** 

 به ارتیز س*و*ه گفتم سدداغر به ، میاومد رونیب که مولود مامان خونه از

 داد شنهادیپ خودش زود یلیخ یول بود خسدته چشدماش نکهیا با ، زده سدرم

 یوقت و میکرد یط زدنمون حرف با و خلوت ریمس...صدالح امامزاده میبر که

 باهم و دیخر دار موازه از و داشدت نذر که ینمک تا چهارده سداغر میدیرسد

 .میبرد حرم ایح داخل
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 با و شددد یطوالن آقا با دالم و درد کمی من بود ارتیز سدداعت مین قرارمون

 و بود نشسته یبلند هی یرو سرما یتو سداغر ، اومدم رونیب ریتاخ قهیدق چند

 ...مقدس صحن به بود زده زل

 کنارش که یزمان تا ، نشدد حضدورم متوجه اصدال که بود فکر یتو یطور هی

 چسبوندم اش شونه به و ام شونه و نشستم

 ؟یاومد... ا _

 زدم لبخند و کردم نگاه سرخش یها لپ به

 نبود حواست اصال_

 شد دهیکش صحن سمت به دوباره نگاهش ریمس

 ، یدار یرگرفتا یدونیم ، هیخوب حس هی ، شددهیم سددبُک نجایا ادیم آدم_

 زاده امام ایح یتو یذاریم پاتو یوقت یول ، یدار یضیمر ، یدار مشدکل

 همه رهیم ادتی که دهیم بهت یآرامشدد هی انگار ، صددحن به یندازیم نگاه و

 اما ، هست مشدکالتت ذهنت س پ اتفاقا ، ها بره ادتی نکهیا نه حاال...رویچ

 دواریام آدم نجایا ، دونهیم بهتر خودش نگفته یدونیم ، شددهیم قرص دلت

 ادیم شیپ یچ ستین معلوم که ییفرداها به ، گشید یروزها به شهیم

 از من که بود یحسدد تمام نیا ، بود جا به و درسددت یلیخ سدداغر یحرفا

 شیپ برام که یمشدکل و یگرفتار هر سدالها نیا تمام.گرفتمیم اومدن نجایا
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 یرو یخوب یخنک هی ذاشددتمیم زاده امام ایح یتو پامو یوقت ، اومد

 ، بودن لرزون و ترسددون یجا به هام قدم که شدددیم ختهیر ذهنم و دل یداغ

 .شدیم تر اقتدار پر و محکم

 اریو
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 ؟یکرد دعا منم یبرا_

 دیخند قرمزش یچشما...کرد نگاهم اش سرشونه از و چرخوند سرشو

 بهت و نیبهتر یچ همه از چون یکن خداروشددکر دیبا تو خ یول ، آره_

 !!!همسدددددر نیبهتر ، برادر بهتر ، مادر نیبهتر ، داده

 ...شد جمع لبش یرو از آروم آروم لبخندش و خنده ریز زدم

 بهت خونه تو شددهیهم ، نکرده تیاذ رو تو ، نزده غر شیزندگ تو هم اصدال_

 نیا با تازه ، نتیکاب به یبکوب سددرتو تو نشددده باعث چوقتیه ، داده آرامش

 و بشدده دار بچه یمشددکل چیه بدون تونهیم که سددالمه اونقدر چاقش کلیه

 ...ارهیب دختر و پسر تو یبرا

 بودم کرده توکل که حاال...انداخت نییپا و سرش و گرفت گاز لبشدو بوض با

 .بود شده تر آروم و تر مصمم دلم ، خدا خود به

 .کردم کینزد بهش و خودم و گذاشتم کمرش پشت دستمو

 از شددهیم یا رابطه هی وارد یوقت آدم ه؟یچ یبرا حرفا نیا ، زمی،عز سدداغر_

 ، هسددت همه یزندگ یتو مشددکالت ، نداره یخبر چیه رابطه اون یفردا

 خداروشکر دیبا ، یناراحت یضیمر نیا بابت اگه م،یندار تو و من که مشدکل

 که کن فکر ییکسددا هب ها وقت جور نیا !مینگرفت درمون یب درد که میکن

 لحظه به لحظه از من ، میدار همو ما ، تره عق یلیخ تو و من از شدونیزندگ

 دختره دمیفهم زود یلیخ گذاشدتم جلو پا که میوقت...میراضد تو با میزندگ ی

 دایپ تونمینم جا چیه هشدویشدب که هسدت سداده و صداف اونقدر ، بابا حاج

 ...نشه تکرار گهید که دمیم قول یول آوردم مک مونیزندگ تو دارم قبول...کنم
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 یرو درست ، فتنیم نییپا که دمید اشدکشدو یها دونه اما نکرد بلند سدرشدو
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 ...دستاش

 گذاشتم دستش یرو دستمو کف

 ایب...قسم خدا به...نشده کم تو من ی عالقه ، دارم دوست یلیخ من سداغر_

 مارو که امتحان هی ، هیاله امتحان هی نموندش و موندن و بچه نیا میکن فکر

 فکر بهم ، میباشد داشدته همو یهوا دیبا شدتریب ، کنه کینزد بهم شدتریب دیبا

 هی من که کن فکر نیا به اصدال.میکن محبت سدابق از شدتریب بهم یحت ، میکن

 ... و گرفتم رو یضیمر

 گفت و کرد بلند سرشو حرفمو وسط

 ه؟یحرف چه نیا !!شاالیا یش الل_

 گرفت ام خنده

 رمیمیم من یبش ضیمر تو ، فتهیم بد دلم به ، عطا نخند_

 بردم کشینزد و میشونیپ و شد تر پهن لبم یرو ی خنده

 ...عاشقتم_

 که نفر هی سرفه یصدا با که بسدتیم نقش هاش ل یرو داشدت خنده رد

 .میگرفت فاصله هم از دومون هر ، بود ستادهیا سرمون پشت

 ، ستین نکارایا یجا نجایا ، ستوفراهللا_

 که یمرد به اما من.گرفت بازومو و دیکش سدرش یرو کامل چادرشدو سداغر

 گفتم و زدم زل بود انداخته نییپا گردنش تا و سرش

 ما؟ به افتاد نگات یچجور ، نهییپا سرت که شما_

 اریو
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 گفت مرد اون قبل و آورد فشار دستم به ساغر

 کن ول ، عطا میبر_

 شد دور ازمون گفتن استوفراهلل استوفراهلل با و داد تکون سرشو مرد

 ؟یکنیم دهن به دهن چرا عطا_

 دیکش و گرفت و کتم نیآست ی لبه

 گهید میبر_
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 افتادم راه ساغر کنار و گرفتم رفتیم مرد اون که یریمس از نگاهمو اخم با

 !!کرد خراب عاشقونمونو ی لحظه_

 دیخند و گرفت شدهن یجلو چادرشو ساغر

 کردمیم باور حرفاتو داشتم تازه ، واقعا آره_

 گفتم و کردم نگاهش خنده با اما یشاک

 بگه؟ درو یمقدس نیا به ییجا تونهیم آدم مگه ، انصاف یب یا_

 گفت و انداخت باال هاشو شونه

 یدینرسد حاجتت به شدبه سده دو توام ، کرد اعتماد شدهینم جماعت مرد به_

 یزنیم حرف عاشقانه نیهم یبرا

 ...دیخند بلند مشکل بدون شدیم میبود اومده رونیب زاده امام از که حاال

 یلیخ...ساغر یبددل یلیخ_

 نخنده تا کردیم کنترل خودشدو که یحال در و دیکشد رونیب دسدتم از بازوشدو

 گفت
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 رسم با خوامینم مییایم زاده امام از ااالن حاال ، شدناسدمیم رو تو من ، رینخ_

 !بدم حیتوض بهت شکل

 گفتم و انداختم گردنش دور دستمو میشد که نیماش کینزد

 ستین امکانش شکل رسم با اونجا ؟یچ خونه میبر_

 زد شکمم به یجون یب مشت حرص با دید و ام خنده ی قهقهه یوقت

 !!گفتم یدید_

 یصندل یرو نشدسدتن عموق ، بشده سدوار تا داشدتم نگه باز براش نویماشد در

 .بستم و نیماش در خنده با من و اومد ییابرو و چشم

 .دیفهمیم زود منو یکار یمخف نیکوچکتر ساغر نکهیا بود بد چقدر

 دادم هیتک و گذاشددتم ییچا ، بود گذشددته کی از سدداعت میدیرسدد یوقت

 به

 .ادیب جوش آب تا نتیکاب

 یوانیل و آشپزخونه یتو ومدا داشت که یبلند یعروسدک خواب لباس با
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 .برداشت ریش

 ...عطا_

 کردم نگاهش و کردم بول دستامو

 جونم؟_

 دیکش شکمش به دست و شد پهلو به

 همه ترسددمیم ، جلوتر ادیب ام هفته دو نیهم تو !شددهیم تابلو داره ؟ ینیبیم_

 !بفهمن

 اریو
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 خرج به حد از شیب تیحسداس نظرم به ، شددم رهیخ شدکمش یبرامدگ به

 !بود شهیهم شکمم ذره هی نیا داشت یپُر بدن شدهیهم چون سداغر ، دادیم

 ...کمی االنم حاال

 شکمشو تا دیکشد باال نییپا از و اش راسدته لباس که بودم فکرا نیهم یتو

 روم به رو ی صددحنه دنید با من یول ، بده نشددونم لباس یبرآمدگ بدون

 تنش یرو که نفسدمو یجلو مخصدوصدا...رمیبگ و ام خنده یجلو نتونسدتم

 بود کرده زوم

 ام؟ شده بد ؟یخندیم چرا عطا_

 گفتم و کردم اشاره تشیوضع به ، بود کرده جمع اش نهیس ریز لباسشو

 ؟یزنیم شیآت به کُنده چرا گهید تو صم*ق*ریم نزده من ، خانوم_

 دیکش نییپا و کرد رها لباسشو حرص با

 یدتخو فکر به فقط !توام ، اه_

 نشستم یصندل یرو و دادم رییتو و موضعم زود یلیخ ، داشت حق کامال

 اگر چون نکنه شک بهت یکس که کنمیم فکر اتفاقا ، قشدنگم خانوم نیبب_

 ، گشدداد یها لباس دنیپوشدد با یتونیم برسدده راه از یمهمون هفته دو نیا

 نیا ردنکیمخف ریدرگ خودتو ذهن بعدم ، یکن پنهون و شددکمت یبرآمدگ

 !نکن هیقض

 ستادی،ا پاهام به دهیچسب درست و اومد جلو
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 ، بفهمه رو ماجرا نیا تو و من از ریبو نفر هی فقط نفر هی ، شدداهده خدا عطا_

 ؟یدیفهم !توها نه من نه گهید
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 کردم نگاه سرخش یها لپ به و کردم مکث

 دوتا ما...شددتیپ بمونه یکسدد دهباشد الزم و فتهیب یاتفاق هی دیشددا زمیعز_

 !سهراب هم خانوم مهتا هم میدار خوب دوست

 بدنم و دادم فشدار بهم زانوهامو ترس از که پام یرو نشدسدت یطور هی درجا

 شد منقبض

 و من از ریبو ، هم دوست هم میهم شوهر و زن هم ما...سدهراب نه مهتا نه_

 !بفهمه دینبا یکس تو

 محکم و گرفت لپمو طرف دو بعد و گفت دییتا و دیتاک با و اش جمله هر

 دیکش

 !بمونه ادتی نیا درد_

 دستاشو مچ و گفتم"یآخ" ام گونه پوست یرو دستش یها ناخن رفتن فرو با

 گرفتم

 ...یساواک...گر شکنجه_

 دیس*و*ب و هام گونه یقرمز و دیخند

 !یارینم حرف حرفش رو که بشه تو یفدا ساغر یاله_

 کردنم شرمنده با تا کنهیم استفاده معکوس یمهندس از داره دونسدتمیم خوب

 رهیبگ ازم و یلق دهن و اشتباه هرگونه ی،جلو

 ساغر زنهیم برق چشمات_

 برد عق صورتشو و دیس*و*ب کوتاه لبمو

 اریو
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 یلیخ شددنم مادر یبرا دیشدا من حاال ، ینشد بابا سدتین تو فیح ییخدا_

 خوش خدارو...یچ تو یول ، ندارم یحسدداب درسددت عقل چون باشدده زود

 اد؟یم
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 دمیس*و*ب و گوشش ی الله و کردم بولش اخم با

 حرف ینطوریا خودت مورد در ، یدار دوسددت که یهرکسدد جون رو تو_

 بدم؟ قسمت یک به...نزن

 گذاشت ام شونه یرو و اش چونه و دیکش یقیعم نفس بولم یتو

 ...یول باشه_

 بازم نموند اگرم ، خداروشددکر که موند بچه نیا اگر ، نداره امدا و یول_

 و یکی تو و بچه نیب باشدده قرار اگر باش مطمئن نویا نیبب...خداروشددکر

 یچیه فکر پس...ییتو انتخابم باز امیب ایدن به ام گهید صددبار ، کنم انتخاب

 .خودت یسالمت جز نباش

 زد...ارهیب عق سدرشدو ات دمیکشد بلندشدو یمو ، کردیم هیگر داشدت دوباره

 دیکش دستم از موهاشو و خنده ریز

 ؟یگرفت ادی کار دایجد تو ، کنمیم کوتاهشون رمیم_

 دم رو ییچا...یصدندل یرو نشدوندمش و کردم نگاه چشدماش یسدیخ به

 یحت ، مونیعروسد یها عکس سداغر با ، صدبح نماز یها کینزد تا و کردم

 خاطره ادی ، میدید و بود پخش قابل من یبرا که ییجا تا و یعروسدد لمیف

 ادمونی از شینیریشد یول میبود شدده دور ازشدون زود یلیخ که میکرد ییها

 .بود نرفته
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 شه؟یم یچ حقوقت ، سرکار یرینم خ عطا_

 داشتم نگه دهنش یجلو گرفتمو براش که یریپن و نون ی لقمه

 ام خونه 5 ساعت یول رمیم فردا از ، ام هخون امروز هی که گفتم ، نزن غر_

 یوقت ظهر بایتقر ، رفت فکر یتو و کرد دنیجو به شدروع اشدتها یب رو لقمه

 صددبحونه س*و*ه ، نهار یجا به نماز بعد و بود زده اذان که میشددد داریب

 . میکرد

 گفت یناراحت با که گرفتمیم براش دومو ی لقمه

 شددمیپ سددتین یازین اصددال ، بگردم درتسد دور ، برم قربونت من یاله_

 !کش دراز ای خوابم ای همش من ، یبمون
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 کردم سوءاستفاده دومش ی جمله از انهیموز

 .کنم یرسان خدمت که موندم درازکشش قسمت اون خاطر به منم_

 گذاشت بشقاب یتو و بود دستش که یا لقمه نصفه

 ام حامله من ، بکش خجالت_

 دمیپرس التماس با و گذاشتم میاستخون یها گونه یرو و دستم دو هر کف

 تیاذ که کنم مراعات دمیم قول ، ساغر هیانصداف یب نداره؟ یراه چیه واقعا_

 ینش

 برداشتم زیم از و اش هیتک و شد گرد هاش چشم

 غرورم ؟ینجوریا شددهیم مگه مردم ؟یشددد پرو کردم فیتعر تو از من باز_

 ...نه یعنی هن گفتم بهت شبمید ، هیزیچ خوب

 انداخت ام خنده به گفتارش و رفتار رییتو درجه هشتاد و صد

 اریو
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 زمیعز ، ساغر_

 گفت و آورد باال تپلشو و فیظر یدستا کف

 !کن درک ، کنهیم درد بدنم !ترسمی،م شمینم خر_

 که یظیغل و پهن اخم با که کردم نگاهش و زدم هم و نمیریشد ییچا ناله با

 .دییجو و برداشت و اش لقمه ، دیکشیم رخ به شوبودن یالک شتریب

 .بخونم آواز خوادیم دلم_

 یرو هاشو دست آرنج و بهم بود زده زل ، کردم نگاهش چشدمم ی گوشده از

 ...حرفش به باشم تفاوت یب کردمیم یسع مثال...بود گذاشته زیم

 .بخونم آواز خوادیم دلم گمیم ؟یدیشن عطا_

 گذاشتم دهنم یتو ییگردو و انداختم باال هامو شونه

 مگه؟ یبلد_

 یتونیم توام ، بخونه بلده یهرکس ، خوادینم بودن بلد_

 ...یصندل به دادم هیتک و خوردم مییچا از یقلپ

 شدونه سدمت به دیکشد بازوش یرو از خوابشدو لباس ول و شدل بند
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 داد هاش شونه به یتکون و کرد سرفه تا چند... هاش

 بخونم؟ یچ خ_

 !نشستن کار یب ، یسادگ و ییبایز همه نیا شیپ بود یانصاف یب واقعا

 دمیس*و*ب لبشو و زیم سمت شدم خم

 زینر بهم و تمرکزم ، عطا ا _
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 پشت دسدتمو ، ببره عق صدورتشدو تا کرد تقال ، دمیسد*و*ب لبشدو دوباره

 ...نتونه تا گذاشتم سرش

 ....نفسم...عطا یوا_

 هی با ، انداختم پا یرو پا و یصندل یرو نشدستم ، بودم شدده رآرومت که حاال

 .کردم کنترل قلبمو یها تپش قیعم نفس

 !بخون حاال_

 گفت حرص با و گذاشت قلبش یرو دستشو ، بود شده دیسف کمی لبش

 درد گلوم ، خونمینم اصددن ، ترسددمیم ازت دارم که نکاراتهیهم خاطر به_

 گرفت

 زدم باال و ام نهمردو دیسف بافت نیآست

 .کنمیم خوبش االن ، ستین یمشکل خ... ا _

 آورد باال دستاشو و شد بلند هول به ، شدم زیخ مین تا

 .خونمیم االن.شدم خوب قربونت ، نه نه_

 ... موندم منتظر و کردم پنهون ییچا وانیل پشت و ام خنده

 وت رو دلم خاموش شددهر ، یکرد تازه یاومد مویقد عشددق کی دا"_

 یکرد آوازه پر

 ....، بود یخاکستر گهید کهنه عشق نیا آتش

 گفتم خنده با و دادم تکون دستمو ، کرد مکث خوندن شعر وسط

 رفت؟ ادتی شعر شد؟ یچ_

 شد بلند زیم پشت از و کرد ینوچ زونشیآو یها ل با

 اریو
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 ستین قشنگ صدام ، رینخ_

 ... دمیخند

 اومد خوشم منکه یول_

 گفت یناراحت با و گذاشت یرو هارو بشقاب

 ، فهممیم هامو یع دارم تازه...یدار هم یا گهید ی چاره مگه چاره،یب_

 .ستین قشنگ صدامم

 گذاشتم ینیس یرو هارو وانیل و کردم کمکش

 خودت سر تو بزن یه تو حاال ، برمیم حظ منکه_

 ناغافلش حرکت ، سددمتم برگشدت و سدتادیا هوی که رفتیم راه من از جلوتر

 .بهم بخورن ها وانیل و بخوره تکون دستم یتو ینیس شد باعث

 گفتم بود ها وانیل به نگاهم که نطوریهم و خنده ریز زدم

 دستم از فتادیم داشت ، یستیمیوا هوی چرا_

 دستش شدن حلقه با خندونم نگاه ، زیم یرو گذاشت و گرفت و ینیسد

 .دیرس هاش چشم به ، گردنم دور به

 ، من نیبب نشده، کم داشدتنت دوسدت از ، افتاد که یاتفاق هر بده قول عطا_

 خدا اصال ، یباش نداشته دوسم گهید تو که نمیبب و یروز خوادینم دلم اصدال

 هی خوادیم دلت یکرد فکر که وقت هر یول اره،ین یزن چیه یبرا روزو نیا

 !رمیم خودم بگو بهم ، نکن ت*ن*ا*ی*خ بهم ، یباش داشته گهید زن

 ، بخوره یتوق به یتق تا ستین قرار !سداغر یکنیم ناراحت منو حرفات نیا با_

 .میبش عوض ما
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 پنجه یرو تونسدتیم که یحد تا و چرخوند صدورتم یرو نگاهشدو بوض با

 سه*و* ب گردنمو ریز تا شد بلند پاهاش یها

 ؟ خ.کنمینم تکرارش گهید ، بگم ام گهید یچ هی خ_

 دادم فشار کمرش طرف دو دستامو و چرخوندم دهنم یوت و زبونم

 بگو_
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 چند با.دادم فشدار هم یرو هامو دندون و کردم فوت صدورتش یتو نفسدمو

 افتاد راه هاش اشک ، زدنش پلک بار

 !ها یریبگ و میمر ینر ، مُردم اگه ای ، یداد طالق منو اگر_

 یتو لحظه چند یراب کردم، رها کمرشددو و دادم فشددار هم یرو هامو پلک

 .دمیکش نفس بلند یصدا با ، سکوت

 در شدن بسته یصددا بعدم و اومد آشدپزخونه یتو شددنش جابجا یصددا

 ...نتیکاب یها

 گفت دیلرزیم که ییصدا با شد حرکت یب یوقت

 !کن گوشت زیآو نویا ، دنبالته چشمم رممیبم من_

 که ییها نتیابک تک تک در خواسدتیم دلم که یاونقدر ، شددم یعصدب

 !هرکدوم به بکوبم و میشونیپ و کنم باز و بود بسته ساغر

 ...ازش دمیپرسیم دیبا که داشتم سوال هی خواستش در جواب در فقط

 !بمونم؟ زنده من ، تو بعد قراره مگه_

 از ، شدد متوقف هاش زدن پلک ، صدورتش به زدم زل و کردم باز چشدمامو

 اومد جلو آروم آروم ، بود گرفته پناه که یزیم پشت

 اریو
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 ، زدمیم زانوم یرو که یمشت کردم،هر خم راسدتمو یزانو و وارید به دادم هیتک

 شیاعتماد یب خاطر به فقط و فقط ، سداغر یها فکر.کردیم یخال خشدممو

 !بودم نکرده میزندگ یبرا یغلط چیه سال کی نیا یتو که بود یمن به

 ؟یشد ناراحت_

 اومد لوترج و ندادم جوابشو

 خ دیببخش_

 مشت ریز و زانو یرو لحظه هی یتو دسدتشو کف نکهیا تا ، نزدم یحرف بازهم

 .خورد دستش یرو محکمم مشت داد، جا دستم

 کردم نگاه صورتش به اخم با ، موند هوا یرو ، حرکت یب دستم

 هاشددو دسددت محکم و انداخت بولم یتو خودشددو ، بزنم یحرف نکهیا قبل



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  594                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 دیچیپ کمرم دور

 تونسددتیم ، عطرش خوش یموها یال البه دنیکشدد نفس بار چند دیشددا

 .کنه آرومم

**** 

 مدامم یها تماس اما ، بدم ساغر به حواسدمو کردم یسدع ، هفته هی نیا یتو

 بار چند ، کنه شدک سدهراب بود شددده باعث یادار سداعات یتو سداغر به

 .نزدم قتیحق از میفحر اما نگفتم که درو ، کرد چمیپ سوال

 و حال بار چند و گرفته تماس باهاش سددهراب که گفت بهم سدداغرم اما

 .دهیپرس احوالشو
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 ، خوندمیم ساغرو امیپ نیآخر که یحال در و برداشتم یصدندل پشدت از کتمو

 گفتم بلند

 یهمگ خدافظ_

 تو لنگ هیبق کار و یرب زودتر دیبا چرا که زدند غز همکارها از تا دو یکی

 بود رفته ادشدونی هرکدومشدون چون ندادم حرفاشدون به یتیاهم اما ، بمونه

 یا اضددافه یها سدداعت جاشددون به بودم ها اون یجا من شیپ یها سددال

 .موندم

 ...عطا_

 کردیم تنش کاپشنشو که سهراب سمت وبرگشتم ستادمیا آسانسور یجلو

 خونتون امیم منم_

 دیپرس بگم یزیچ نکهیا قبل یول نشست میشونیپ یرو خما تعج با

 ستم؟ین که مزاحم_

 به دادن خبر یبرا یراه کردن دایپ دنبال ذهنم یتو و دادم تکون یسددر

 گشتمیم ساغر

 خودته خونه یمراحم ، نه_

 ، میزد حرف امروز یکارها ی درباره باهم و میشدد آسدانسدور سدوار دو هر

 ساغر به بود کمربندش بسدتن ریدرگ سدهراب که یوقت شدد فرصدت فقط



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  595                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ...میدار مهمون امش که بدم امیپ

 دم؟ید مهتارو روزید یگفت ساغر به_

 گفتم و کردم نگاهش که بود روم به رو کیتراف به حواسم

 اریو

755 

 حاال ، نه ای یهسددت یراضدد خودت که نبود ادمی یول بگم خواسددتمیم ، نه_

 بود؟ خوب شد؟ چطور

 پووف بهم میرسیم ، میشیآت و آب مثل مهتا و من !نه_

 .کردم اضافه سرعتم به ریمس شدن باز با و دمیخند دستش حرکت به

 نه؟ ای بشه شروع نو از یچ همه یخوایم ، ایب کوتاه تو یحساب مرد_

 !مخمه رو که داره یاخالق هی مهتا_

 !اشهنب مخت رو اخالقش که یکردیم دایپ و یکی یگشتیم طالقتون بعد_

 دسدتور سداغر از ، یکنیم بدترش گمیم من یهرچ دایجد که ام تو ، بابا یا_

 ؟یریگیم

 شناختیم ساغرو خوب سهراب ، افتادم خنده به

 هی از دهیم بو فیپ فیپ یگیم طرف هی از ، سددهراب یشددد ها بچه مثل تو_

 یلو سدتمین زن که من ، کنن کینزد طرف به رو تو هیبق یدار دوسدت ، طرفم

 که یا عالقه و عشق دونمیم ، کردم دایپ سداغر لطف به که یشدناخت نیهم با

 یوقت تا نترهییپا یلیخ ارزشدش براشدون ارنیب بدسدت هیبق زور و زَر لطف به

 حاال...یول بگم بهت خواسددتمینم ویزیچ هی...کنه عالقه ابراز طرف خود

 مهتا ، گمیم بهت یریم مخم رو و یکنیم دسددت دسددت یدار یخودیب که

 ام تو از !کرده دایپ قرص پا و پر خواسددتگار هی دیجد شددرکت نیا یتو خانوم

 !تره یحساب آدم یلیخ

 کرد نگاهم اخم با و شد پهلو به سهراب

 !نکنه درد شما دست_

756  

 زدن ضرب به کرد شروع پاهاش
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 مخت رو شیچیه اون کنم فکر ، فروش بخش یتو هسددت خانومه اون_

 !بزن و خانوم مهتا دیق یخوایم ، نباشه

 .شدم منفجر خنده از و خورد بازوم یرو محکمش مشت

 !کهیمرت ، یمن قیرف رسرتیخ_

 نگاه یسر سدر سدرخش صدورت به خنده با و یاصدل ابونیخ یتو دمیچیپ

 کردم

 بود تو وجود تو درصددش هی سداغر تیمظلوم یعنی...ییپرو یلیخ ، حقته_

 بود شده حل االن تا لت،مشک

 مظلومه؟؟ ساغر_

 !باشه درست دیبا زدنتم حرف لحن من زن ی درباره_

 ...یعوض ی کهیمرت_

 ، رهیبگ و ام قهی نتونه تا بردم رونیب شهیش از سرمو

 فرمونم پشت نکن_

 یرو از منم یها خنده واقعا یول کردیم شیعصددبدان شددتریب هدام خندده

 .بود درآورده شورشو گهید سهراب !بود تیعصبان

 سدداغر بودم دواریام ، میشددد ادهیپ دو هر و کردم پارک و نیماشدد در یجلو

 ، باشه خونده اممویپ

 شکمش کردمیم احساس منم که بود خودش یها تیحساس خاطر به دیشدا

 .حاملست که دیفهم شهیم دقت هی با و شده بزرگ

 اریو
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 خونست؟ ساغر_

 وردمدرآ کفشمو و زدم در به

 زدم حرف شیپ ساعت هی آره_

 کنهینم باز چرا پس_

 ، زدم در به تر محکم

 ؟یندار دیکل مگه_
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 باشه؟ شده شیطور نکنه ، کردم دایپ و دیکل بمیج یتو از و دمیکش یپوف

 زدم صدا بلند یصدا با ساغرو ، رفتم داخل سدهراب از جلوتر و کردم دروباز

، 

 گفتن"یواا" ، زدم صدا و ساغر و دمیکش نییپا اتاقو در رهیدسدتگ نکهیهم

 که یا آشدپزخونه سدمت دمییدو و دیکشد رونمیب اتاق از هول به سدهراب

 ....اومد یم ازش سهراب گفتن"ساغر" یصدا

 گرفته بولش یتو و بود کرده بلند سرشو سهراب و نیزم کف بود افتاده سداغر

 یخون رد و کردمیم نگاه سداغر ی دهیپر رنگ صددورت به مبهوت و مات ، بود

 .بود شده خشک شیشونیپ یرو که

 ...ساغر... ساغر_

 سدردبود ، گرفتم دسدتم یتو و سداغر یبازو ، زدم زانو کنارش و رفتم جلوتر

 ...بدنش
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 به انگار ، شدیم تر محکم ساغر صدورت به سدهراب یها ضدربه هرچقدر

 ، بردم سدداغر یپا و کمر ریز ددتامودس و اومدم خودم ،به زدیم یلیسدد منم

 در سمت دمییدو و کردم بلندش

 ..لباساش ، کن صبر ، نبرش یاونجور عطا_

 ، کردم نگاه اش نهیسدد ی قفسدده به ، سددتادمیا بود باز مهین که یدر یجلو

 .دمیدینم و اش نهیس ی قفسه شدن نییپا و باال و دیدیم تار چشمام

 تخت رو بذارش ، عطا ایب_

 ، نبود من از بهتر وضعش و سر ، سهراب سمت برگشتم

 مانتو ، بود بلند خوابش لباس.خوابوندم مبل یرو و ساغر و مبل به کرد اشداره

 یرو و بود آورده سدهراب که یشدال بعد و کنم تنش تا میکرد کمک دو هر رو

 .کردم بولش دوباره و انداختم سرش

 بست رو خونه در سهراب که رفتمیم نییپا تند هارو پله

 ؟یداریبرنم و اش مهیب دفترچه_

 ...سهراب کن ول_
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 .اومدم یم نییپا ها پله از و دادمیم فشار تنم به و ساغر سرد بدن

 نیماش عق یصندل یرو و سداغر ، داشدت نگه باز سدهراب و نیماشد در

 زدم صورتش به آروم و خوابوندم

 ...زدلمیعز...خانومم...جان ساغر_

 نگاهم ، شدنش بسته بعدم و نیماش در شددن باز یصددا با ، دیلرزیم صددام

 گرفتم ساغر صورت از

 اریو
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 نیبش ، عطا کنمیم یرانندگ من_

 .شدم نیماش سوار و بشه بسته در تا کردم تا یکم و ساغر یزانوها

 ، دستم یتو دستش و بود ساغر به نگاهم ریمس تمام

 ...تنش سرده_

 میرسیم االن_

 داشتم نگه نهیس یتو و بوضم و دادم فشار هم یور هامو دندون

 خورده؟ کجا به ، ادیم خون داره شیشونیپ از_

 تپش.گذاشتم ساغر قل یرو و دستم و عق یصندل سمت شددم خم

 کنم احساس تونستمیم هاشو

 خودم به دیبا...دادم فشددار یصددندل به و میشددونیپ نیماشدد توقف با

 مسددلط

 شدمیم

 اورژانس در از و کرد بول و ساغر ، شدم ادهیپ و بست و نیماش در سدهراب

 .میشد داخل

 پرسددتارها از یکی تا رفتمیم طرف اون و طرف نیا و بودم شددده دسددتپاچه

 دو هر و گذاشددت تخت یرو و سداغر سدهراب ، ارنیب تخت تا داد دسدتور

 .میافتاد راه ، کردیم تیهدا و تخت که یمرد و پرستار دنبال

 شده؟ یچ_

 گفت عیسر و تند و دیکش یبلند نفس سهراب که دادمیم قورت و بوضم
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 وقته چه دونمینم اصال ن،یهم ، افتاده آشدپزخونه کف میدید خونه میدیرسد_

 ...شده یچ ای هوشهیب
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 ...ای قند ای ، فشار مثل دارن؟ یخاص یضیمر_

 دادم جواب سهراب یجا من

 نداشته سابقه ، چکدومیه_

 .بردن تخته شیش اتاق هی داخل و تخت دادو تکون یسر پرستار

 کشیکوچ ی شهیش و در پشدت از یول ندادن ورود اجازه سدهراب و من به

 .رفتند ساغر سر یباال داشتند دیسف روپوش که ینفر سه دو

 .دمیکش صورتم یرو و دستم دو هر کف

 !من سر بر خاک_

 اتاق از نگاهشو سدهراب ، انداختم و خودم یصدندل یرو و رفتم عق عق

 گرفت

 باشه افتاده فشارش دیشا ، ستین یزیچ که شاالیا_

 گذاشتم چشمام یرو دسدتمو ، بود کرده تیسدرا تنم به سداغر تن یسدرما

... 

 دیپرس ازمون و ساغر اطالعات و اومد رونیب پرستار قهیدق چند بعد

 ستن؟ین که باردار خانومتون_

 االن.دادم فشار هم یرو هامو ل و بردم شلوارم یج یتو و سدردم یدسدتا

 نبود یکار پنهون وقت

 !!!شمهیش ی هفته یتو_

 ، کردیم نگه خواهرش به و بود سددتادهیا در پشددت که یسددهراب چرخش

 .گذاشت هم یرو یا لحظه یبرا چشمامو

 اریو
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 یدرمان میرژ ، دهافتا نییپا فشدارشدون ادیز احتمال به ، دیبمون منتظر باشده_

 دارن یخاص

 .شد دور ازم لبخند با پرستار و دادم تکون راست و چپ به سرمو
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 ن؟ینزد یحرف شدما و بارداره که اس هفته شیشد سداغر عطا؟ یگفت یچ تو_

 ؟یچ یبرا

 یاضطراب با و دمیکش گردنم پشت یدست ، شددیم منفجر درد از داشدت سدرم

 گفتم و قتیحق لرزوندیم صدامو که

 البته !دمیفهم است هفته هی منم ، داره نگه رو بچه نیا نتونه که ممکنه سداغر_

 خوادینم گفت نداشددت یدیام بچه موندن به چون اما ، نطوریهم سدداغرم

 نیا که کنمیم خواهش ازت االنم ، بشدده خبر با هامون خانواده از چکسیه

 !ابسهر یشناسیم که و ساغر ، یدار نگه خودمون نیب و حرف

 برگشت دوباره و رفت اتاق سمت قدم چند

 داره؟ نگه بچشو تونهینم چرا_

 نشست کنارم بالفاصله ، یصندل یرو نشستم و انداختم باال هامو شونه

 ؟یدونینم تو چطور_

 داشدت دوسدت که لیاوا همون یعنی ، نگفت قیدق سداغر... خ... خ_

 مصددرف یتیتقو دارو دیبا اگر نیبب ، دکترزنان برو گفتم بهش میبشدد دار بچه

 ، ادین شیپ یمشکل بعدا که یکن تیرعا ، یباشد داشدته یخاصد میرژ ای یکن

 داره دیروئیت مشدکل ، فهیضدع رحمش فهمهیم ها شیآزما نیاول با نکهیا مثل

 ... و
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 داره؟ نگه بچشو تونهینم یگفت که یینایا خاطر به یعنی_

 به کردیم وادارم ، بود شده جمع سهراب یها چشدم یوت که یاشدک ی حلقه

 !انداختن نییپا سر

 دوتا اون جواب اگر گفت سداغر ، بده شیآزما تا دو گهید ی هفته شدده قرار_

 نمیهم خاطر به.کنه سقط رو بچه دیبا ، خوادیم دکترش که نباشده یزیچ اون

 ....نشه باخبر یکس گفت

 زد ادیفر گوشم دم تیعصبان با

 گفت که کرد خودیب_

 بود شده برافروخته صورتش که سهراب به بعد و انداختم راهرو به ینگاه
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 ، ببرن ییبو هیبق نخواد که دادم حق سداغر به من !مارسدتانهیب نجایا..سیه_

 و شددده فار تازه فنگ و دنگ یکل بعد خانوم لدای که تیوضددع نیا تو اونم

 خجالت ساغرو؟ یها تیحسداس که یدونیم ، ماهه به پا که برادرتم همسدر

 ..کشهیم

 زد پاش یرو یمشت و دیخند حرص با

 یعنی ، بشن دار بچه توننینم که هستن شهر یتو زن همه نیا ، احمقانسدت_

 کشهیم خجالت یچ

 .شدم رهیخ بود زده رونیب اتاق نییپا از که ینور به و وارید به دادم هیتک سدرمو

 مامان به ، داره مراقبت به ازین شددشیآزما جواب تا هفته هی نیا یتو اگه_

 ....دمیم خبر مونس

 اریو
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 نرگس به شددما ی خانواده حواس ی همه که ماه چند نیا تو ، سددهراب نه_

 تیاذ و سدداغر شددتریب گفتنش ، خانوم لدای به منم ی خانواده و خدانومه

 به ،توام نممویم شددشیپ رمیگیم یمرخصدد خودم ام هفته هی نیهم.کنهیم

 نزن یحرف چکسیه

****************** 

 "ساغر"

 ام قهیشق راست سمت ی گوشه از... چیه که میشدونیپ ، کردیم درد میشدونیپ

 ، بودن دهیچسددب بهم هامم پلک و رفتیم ضددعف پاهام ، راسددتم کتف تا

 .بود دهیفا یب کنم بازشون که کردم یسع هرچقدر

 دمیشن گوشم دم گفتنشو "جانم" زود یلیخ.زدم صدا عطارو اسم ترس با

 انیم تا که بودم شده داریب و خواب یها آدم نیع یول بزنم حرف خواسدتمیم

 .دنیم دست از تلکمشونو قدرت و برهیم خوابشون ، بزنن حرف

 !چنده ساعت و کجام دونستمینم که کنم باز چشمامو تونستم یوقت

 رو عطا تا کردم بلند بالش یرو از سدرمو ، ختیر جونم تو وحشدت و ترس

 دادن بهم ارویدن انگار...داخل اومد در از لحظه همون دمید که زدم صدا
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 ...برم قربونت سالم_

 و ام زنده که کردم خداروشددکر گذاشددت کنارصددورتم که صددورتشددو

 دوباره

 ..نمشیبیم

 من؟ شده چم_

 ... دیس*و*ب و ام گونه
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 !شده یچ یبگ دیبا تو_

 کنار عطا صددورت که نطوریهم و کردم باز چشددمامو ، سددهراب یصدددا با

 شدم رهیخ سهراب اخم به ، بود صورتم

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو_

 گذاشت یفلز زیم یرو و بود گرفته که یگل دسته و کرد بلند سرشو عطا

 !دیفهمیم دینبا که افتادم یخبر ادی لحظه به ، بود زهرمار برج نیع سدهراب

 نبود نیا قرارمون ، شددده بد حالت دمید خونه میاومد که یغروب عطا با_

 خانوم ساغر

 برگشت کمپوت و سیساند با خچالی سمت بود رفته که عطا

 !یدونینم یچیه که کن فکر االنم ، ساغرو طیشرا که گفتم.سهراب کن ول_

 بچم...اصددال ، رسددوندیم هیبق گوش به اگر یوا بود؟ دهیفهم سددهراب پس

 زندست؟

 شده؟ شیطور بچم عطا؟_

 نمیبش تا کرد کمکم و داد تکون سرشو

 مصددرف درسددت توییغذا یها وعده دیبا گفت دکتر بوده افتاده فشدارت نه_

 .ستین خوب برات هم ینگران و استرس ، یکن

 نگاه خونسردش صورت به بوض با اما من ، داد دسدتم و یکیکوچ چنگال

 کردم

 ؟یگفت بهش چرا_

 ...سهراب به بود شده رهیخ ، عطا و عطا به بودم زده زل من
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 اریو
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 ...نشد_

 برگردوند خودش سمت و ام چونه و گذاشت بازوم یرو دستشو سهراب

 یچ و شددده یچ که بدم خبر یکسدد به سددتین قرار !برادرتم ، انصدداف یب_

 ؟یرنخو و اش غصه شهیم دمیفهم که حاال یول بشه ممکنه

 صورتمو و کرد بولم سهراب که یوقت درست ، نییپا افتاد و خورد سر اشدکم

 بدون هامو یدلواپسدد تونسددتمیم حاال ، بود نشددده بدم اتفاقا...دیسدد*و*ب

 ، دادینم طالقم که اون ، بود برادرم اون.بگم سددهراب به ، عطا از خجالت

 ، داشدتم درمون دوا به میازین اگه...خوردینم و اون و نیا بچه حسدرت اونکه

 !!داشتن برادر خوبه چه اصال.دادیم و خرجم اون عطا یجا به

 ...عطا از کشمیم خجالت_

 بشه دلخور و نشنوه عطا وقت هی که گفتم گوشش دم وار زمزمه و آروم اونقدر

 کرد زمزمه گوشم دم خنده با و کرد نوازش پشتمو

 داره دوست_

 گفت عطا به رو و ذاشتگ صورتم کنار صورتشو خنده با

 کار؟یچ نیخواستیم بچه ، بچه هم زنه هم خودش ساغر_

 گرفتم فاصله ازش و زدم عطا ی شونه به یناراحت با

 هی درک یبرا...رو یزن چیه ، ها منو نه ، دیکنینم درک منو چکدومتونیه_

 بود زن دیبا فقط زن

 با هم اعط ، گذاشت اش چونه ریز دستشو و یصندل یرو نشدسدت سدهراب

 گرفت سمتم و زد یس کمپوت یتو و چنگال و نشست تخت یرو خنده

766  

 !فهمهینم سهراب ، جان ساغر توئه با حق_

 و بود وصل سرم بهش که یدست ی اشاره انگشت و سدهراب سدمت کردم رو

 دادم تکون

 دمتماس گهی،د مهتا به یحت ، یگفت یکسد به بفهمم اگر ، خدا یخداوند به_
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 ریبگ یجد حرفمو سهراب ، ارمینم

 گفت و آورد باال دستاشو

 بهم هارو جمله نیا تک تک و گرفت و ام قهی رونیب محترم همسر ، میتسدل_

 ...یکس به گمینم ، کرد کتهید

 که یاتفاق حاضددر حال در یول ، کرد اعتماد شدددینم جماعت مرد حرف به

 مهمون بعد به نیا از گفتمیم عطا به دیبا ، بود داده لو رو یچ همه بود افتاده

 !نکرده هماهنگ قبل از که یمهمون ای نده راه ناخونده

 صورتش یخسدتگ به ، چسدبوند لبم به و یسد عطا که بودم فکرا نیهم یتو

 و یسدد ، دهنم شدددن باز محض به که بزنم حرف خواسددتم و کردم نگاه

 دهنم یتو چپوند

 ...گشنمه منم_

 ضددعف خودمم دل ، بودم گذاشددته بار صدبح از که افتادم یددبزس قورمه ادی

 گفتم عطا به رو پر دهن با ، رفت

 خوبم من ، گهید خونه میبر عطا_

 که بود اشتها خوش اونقدرم برداشت کمپوت هی خودش یبرا و رفت سهراب

 بود کرده انتخاب آناناس

 اریو
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 بشه تموم سرمت دیبا گفته دکترت_

 گرفت سمتم و برداشت کمپوت ظرف یتو از یا هگید یس عطا

 ، یا خسته چقدر...عطا یاله رمیبم_

 درشت و اش شده نخود قد یها چشم تا انداخت باال ابروهاشدو و دیخند

 کنه

 صبح ، میبنداز صدقه شتریب دیبا ، شد بال رفع خداروشدکر ، سدتمین خسدته_

 زدم چشمت خودم ، رفتمیم داشتم

 هی وسدطام اون ، پنجره سددمت رفت و هردومون به دکر پشدتشدو سدهراب

 "زننیم بهم آدمو حال" گفت نیا هیشب یا جمله
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 دور آشپزخونه یتو لک لُ و لک وُ  و بودم نشسته یخور نهار زیم یصدندل یرو

 سهراب و عطا ، خونه میبود دهیرسد که یوقت از مثال ، دنیپچرخیم خودشدون

 .بزنم دیسف و اهیس به دست ذاشتنینم و بودند مراقبم

 تنم اتاق یتو عطا که یگشاد لباس با ، دمیکش شکمم به یدسدت حوصدله یب

 و دهنش یجلو یلعنت پرستار اگه.نبود مشخص شکمم یبرامدگ اصدال ، کرد

 !میرفتینم لو گرفتیم

 !غذا نیا شد یچ پس یگشنگ از مُردم ، خدا یوا_

 ساالد آرامش کمال در عطا و دیکشدیم سید یتو هارو برنج عجله با سدهراب

 کردیم درست گوجه و اریخ

 !کنه؟یم کار آروم چقدر یشناسینم شوهرتو_

 دیخندیم که عطا به کردم نگاه و گذاشتم سرم طرف دو دستامو کف
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 !ریبگ ادی کمی تو ، دهیم انجام کاراشو دقت با شهیهم بچم_

 زیم متس آورد و برنج سید و داد تکون یسر سهراب

 یفروخت شبه هی منو !یبود دهیشوهرند اولم همون از تو ، باشه_

 دستشو و زیم وسط گذاشت رو گوجه و اریخ ظرف و رسوند خودشو هم عطا

 گذاشت سهراب ی شونه یرو

 ارمیم شویبق من نیبش_

 گذاشت کمرم دور دستشو و نشست کنارم سهراب

 برات؟ بکشم خوشگلم خواهر_

 و حواسدشدون آدما بود خوب چقدر ، دمیسد*و*ب واشد گونه یخوشدحال با

 هی هوی ، شدونیشدگیهم محبت به داشدتم عادت که یمن ، دادنیم بهم شدتریب

 !رفت ادشونی منو شبه

 ؟ییکجا ساغر_

 دیکش لپمو محکم سهراب و زدم لبخند

 !گشنمه ، بکش ادیز برنج_

 نفس هی خورشددت آوردن با و ختیر برام برنج ریکفگ تا دو خنده با سددهراب
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 .بودم گذاشته بار رو قورمه نیا زود صبح از...دمیکش قیعم

 نکهیا با.شدم خوردن مشوول پسرها قبل و برنجم یرو ختمیر خورشدت چند

 نیا که انگار اما خوردن غذا وسددط بدبشدده حالم وقت هی داشددتم اسددترس

 .کردیم مراعات و بود سوخته حالم به دلش فسقلم

 ، زستخوشم یلیخ_

 اریو
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 گفتم عطا به پر دهن با

 .برم قربونت جونت نوش ، افتاده جا قشنگ ، گذاشتم صبح از_

 گفت و کرد نگاه سهراب به خنده با عطا

 !دییبفرما هم شما_

 زد یا خنده تک سهراب

 برات دارم...عطا یشد پرو یلیخ_

 .شده دلخور نگفته سهراب به میباردار ی درباره عطا چون دیشا کردم فکر

 رهیتقص یب عطا ، بفهمه یکس ستمین یراض من رینگ دل به سهراب_

 پر دوباره ، بود کرده شیخال قاشدق چند با فقط که سداالدشدو ظرف سدهراب

 گفت و کرد

 !ماست قیرف انگار نه انگار !کنهیم یخال پشتمو دایجد ، کنار به که اون_

 داد تکون باال به سرشو که کردم نگاه عطا به

 ساغر؟ به بگم یکرد خستم تو ، تمیحقان طرف من_

 و من گوش کردن کر و سرفه تا چند بعد و دیپر گلوش تو غذا هوی سدهراب

 گفت فسقل

 نگو خودش خاطر به ، خدا رو تو نه_

 گرفت و گلوم خیب یفضول حس

 زده؟ یحرف مهتا با شده؟ یچ_

 دیخند بلند عطا و زد شیشونیپ به سهراب

 نه؟ یزد گند !زده حرف مهتا با پس_
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 کرد اشاره غذام بشقاب به و کرد ینوچ سهراب

 یریبگ جون بخور_

 ؟یکرد کاریچ نمیبب بگو تو ؟...جوون_

 !نیهم میزد حرف میرفت روز هی ، بابا یچیه_

 دادم رونیب یناراحت با نفسمو

 !شود آب صاحبش دل ، شود گاو گوساله تا_

 ول خوردن غذا که اومد خوش عطا مذاق به دراونق گفتم که یالمثل ضددرب

 دنید با یول گرفت و خودش یجلو سددهرابم.بخنده بلند یصدددا با و کنه

 جفتمون به یراهیب و بد ، زد میشونیپ یرو که یا سده*و*ب و عطا یها خنده

 .دیخند و گفت

********************** 

 ...من خدا به ، سرکار ینر فردا یخوایم چرا عطا_

 نداختیم بند یرو و بود درآورده ییشو لباس نیماش یتو از هارو باسل

 رو هفته نیا ونیدرم روز هی شدد قرار ، ادیم سدهراب فردام پس ، مونمیم نه_

 .میریبگ یمرخص

 انداختم پام یرو پامو و تخت تاج به دادم هیتک یناراحت با

 مونس ای ولودم مامان خونه رمیم خ ، شدمیم ناراحت من ، نکارویا دینکن_

 دنبالم ایب تو عصرام ،

 شدهیم بد حالت اونجا بعد یریگیم تهوع حالت اسدترس از ، یبر خوادینم_

 !فهمنیم همه

 اریو
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 گذاشت بند یرو خنده با بود ست که رمیز لباس

 ادیم یلیخ تو به رنگ نیا_

 بالشم یرو زدم مشت و کردم اخم اش انهیموز یها خنده به

 یها وعده و نباشددم کلمیه فکر گهید دمیم قول ، کنار اربذ ویشددوخ عطا_

 رینگ یمرخص س اغر جون.بخورم کامل موییغذا
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 تکوند یشتریب زور با و یبعد لباس و شد یعصبان

 ...کنم تمرکز سرکار تونمینم_

 کتابه حساب چهارتا ، یشکافینم که اتم ی هسته زمیعز_

 .بدم دیبا خودم یج از بشه اشتباه کتاب حساب نیا یجلو صفر هی اتفاقا_

 ...بار چند ، بار هی نه ، دمیکوب سرم فرق و بالش ناراحت با

 ساغر نکن_

 بولم یتو دتمیکش و گرفت و بالشم

 نامه فردا گفت سددهراب ، میریبگ حقوق با یمرخصدد میتونیم سددال در روز

 یها بچه به ، کنن حسداب حقوق با رو هفته نیا کنهیم خواسدت در و زنهیم

 کالمم هی من مشدابه طیشدرا یتو که کنمیم ادآوری بهشدون و دمیم امیپ اتاقم

 !نکردم اعتراض

 دادم رونیب نفسمو یناراحت با

 ؟یاریب رو به و یکرد که یلطف ستین زشت_

 کنم فکر خوامینم زایچ نیا به االن ، نه_
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 خودمو شتریب شدد باعث که داد پهلوم به یآروم قلقلک و دیسد*و*ب سدرمو

 .بچسبونم بهش

 !کنمیم تتیاذ دارم ت،یزندگ تو اومدم یوقت از که دیببخش_

 کردن س*و*ب با ، میافتاد تخت یرو و هردومون کشیکوچ فشددار هی با

 نداختیم ام خنده به کنه ام وسوسه نکهیا یجا به گردنم و شونه

 .نکن تمیاذ ، عطا یبترک_

 کرد نگاهم خوابالودش یها چشم با و برد عق سرشو

 ، منم کرده تیاذ اول از که یاون !یفهمیم و کردن تیاذ یمعن پس ، اهان_

 ...تو نه

 یا گهید سمت چرخوندم سرمو که سه*و* ب لبمو تا کرد خم صورتشو

 یفردا از ما ، یکن انداز پس پول دیبا تو ، کن گوش قهیدق هی حرفم به ، عطا_

 داشددته اجیاحت درمون دوا به دیشددا ، میندار خبر فسددقل نیا و خودمون
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 ؟یکن قرض پول یکس از شهیم روت تو...باشم

 گرفت نفسم و داد فشار قلبم یرو و شیشونیپ

 ...عطا_

 دیکش دراز تخت یرو باز طاق و دیچرخ

 ...ایخدا...ایخدا_

 شدم پهلو به و گذاشتم سرم ریز دستمو ، بگه حرفشو ی ادامه خواست تا

 ؟یگذاشت عطا راه سر دخترو نیا چرا_

 اریو
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 دهینشن که خوند و یزیچ هی یعرب به و گذاشت چشماش یرو دستشو سداعد

 بودم

 بود؟ دعا_

 دیخند لبش ی گوشه

 آره_

 از نگاه هی یتو یگفت خودت ، ایبش عاشدقم که نگرفتم دعا برات من خدا به_

 نهیهم یچرون چشم عاقبت اصال ، اومد خوشت من

 آروم جوره چیه دلم که باشدده یمن درد یدوا سددتدونیم هداش خندده

 به مدام و رهیبگ کم دسددت خودشددو دینبا زن که بودم دهیشددن.گرفتینم

 آدم شوهر ذهن یتو باشده میباز لوس اگر ی،حت کمترم تو از من بگه شدوهرش

 اما...زنشه از بهتر یلیخ خودش که دارهیم ورش هوا کم کم و ذارهیم ریتاث

 . نبود یباز لوس نیا...عطا و من مورد در

 من ، خونه موند بازم دادم قسددمش صددبحم و کردم التماس عطارو هرچقدر

 عطا خواستینم دلم اصدال بودم دهید لدای یبرا و عارف یسدخت و عذاب که

 صددبح از نکهیا خاطر به اونم بود اتفاق هی روزید ، بگذره سددخت بهش هم

 اما.بشدده بد نقدریا حالم اومد یم شیپ کم ، دماوریم باال و خوردمیم یهرچ

 .شمیپ بمونه و بشه نگران عطا که شد باعث همونم

 به ودم بمونه کنارم ینجوریا عطا بود خدام از که من مینگذر حق از حاال
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 نگران طرفم هی از خ یول ، کنه محبت و بده یدلدار بهم حرفاش با قهیدق

 .بودم حقوقش شدن کم

771  

 که بود دهیخر موازه از طنز لمیف هی ، میخورد ونیتلوز یجلو باهم و نهار

 که یا کننده کسدل یروزها... برد خوابم مبل یرو ظهرم از ،بعد میدید باهم

 دیباریم کسالت کولش و سر از و بودند شده هم کپ

 یچ بگم مهتا به که کنه میراضد تا زد مخمو ، شدمیپ اومد سدهراب که فرداش

 که نیا خاطر به اما ، نداشتما قبول چکدومشمیه که کرد جور بهونه هزارتا...شدده

 .کردم قبول دلم ور نمونن و رنینگ یمرخص تا دو نیا

 و گرفت رونیب از غذارو شیخوشددحال مناسددبت به کردنم یراضدد از بعد

 .میخورد کباب باهم

 بهش بزن زنگ_

 سرکاره ، نه االن_

 دمیم بهش ماهشو هی حقوق من بمونه شتیپ بخواد اون اگر_

 انداخت ام خنده به سهراب یدلباز و دست

 گفته؟ بهت عطا خواستگارو اون انیجر...شده یچ دمیفهم تازه_

 نتیکاب در و شست و بود شده یکف که یبشدقاب نیآخر و کرد یاخم سدهراب

 بست هارو

 یدلدار بهت ، کنه کمکت تونهیم ، زنه مهتا ، گمیم بهت دارم یشوخ بدون_

 خوبه یچ همه گهیم که عطا ، شدناسدمیم رو تو مخ یرو اخالق من ، بده

 خودت جنس از که باشدده دیبا نفر هی ، یخورد مخشددو امروز تا البد یول

 .دادمینم شنهادویپ نیا بهت یداشت یا گهید دوست اگه...باشه

 !یخودت فکر به شتریب تو کنم؟؟ باور حرفتو یچجور_

 اریو
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 گذاشت لپم طرف دو خشوی یدستا و بست و آب ریش خنده با

 یکنیم باور حاال ، گمیم خودت خاطر به ، مونس مامان جون به_
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 .داده و شنهادیپ نیا خودم خاطر به سهراب که کرد باور شدیم حاال

 .زدم زنگ مهتا به منم و برد خوابش مبل یرو ،سهراب غروب کینزد

 تلفنش جواب وقت چند نیا چرا که کردن یدلخور و کردن گله عالمه هی بعد

 نرم ، شددد آروم که ی،وقت زنمیم زنگ بهش کمتر چرا و دادم ونیدرم یکی و

 سهراب نیع درسددت ، شددد بدترم ، بود که ناراحت...ماجرارو گفتم بهش نرم

 !کرد قطع روم به و تلفن آخرم و کرد دعوام و زد غر

 مبل یرو انداختم و بودم دهیچیپ دور که ینازک لحاف و کردم پاک اشکامو

 شویآمادگ هنوز خودم که یوقت.شددن دار بچه به کردمینم اصدرار کاش واقعا ،

 هی بود قرار خودمون ریبو حاال.گفتم و گفتم عطا گوش دم یه چرا نداشددتم

 !کنم کاریب رو گهید ملت

 یگاز نیبزرگتر ، برداشتم یخور وهیم از بزرگ سبز یس هی و دمیکشد یآه

 شدروع ، بود شددن پاره به کینزد که یدهن با و زدم یسد به و تونسدتمیم که

 . یس دنییجو به کردم

 سددر یباال که کردیم یخال شددارژ داشددت عطا دسددت از لمیموبا یگوشد

 گرفتم لمیف سدهراب و خودم از خوردمیم یسد که یحال در و رفتم سدهراب

 " !هست جا همه نبودنت ، یستین یوقت جانم عطا"
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 ، امروز پرستار از نمیا" سدهراب به کردم زوم و نیدورب و گفتم رو جمله نیا

 عطدا یبرا لمویف و دادم تکون یدسددت نیدورب یبرا "!!بود خدواب هدمدش

 .فرستادم

 سیوو هی بعدم و فرسدتاد دار خنده یکرهایاسدت که دیکشد طول یسداعت مین

 "!دارم سهرابم یبرا ، امیم زود ، شتهیپ دلم ، قشنگم ومخان" کرد ارسال

 آروم یصدا با که ینجوریا ، گذاشتم تکرار یرو صدداشو یذوق پ ر لبخند با

 ...واسش رفتیم ضعف دلم ، رفتیم ام صدقه قربون ، خنده هیما ته و

 ؟یکن قطع و نیدلنش یصدا نیا شهیم ، ساغر یکرد کچلم_

 کردم قطع صدارو و میگوش سرا رفتم ، شد بسته شمین سهراب یصدا با

 خواب ساعت_
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 داد خودش به یقوس و کش و دیمال چشماشو

 عطا؟ به یداد لو منو_

 .دادم نشونش و بودم گرفته ازش که یلمیف و کردم نییپا و باال سرمو خنده با

 خوابم؟ شد ساعت هی من بدجنس_

 کرد تا لحافشوخودش

 ...پنددد و چهل و ساعت کی ، خان سهراب آره_

 سمتش که قدم هی...فونیآ سدمت رفت هردومون نگاه ، در زنگ یصددا با

 اومدم عق و قدم هی همون مهتا یعصبان و درهم ی افهیق دنید با برداشتم

 کشتمیم االن ، مهتاست یوا_

 سادیوا سرم پشت و اومد

 اریو

777 

 یزد زنگ بهش مگه_

 یگفت خودت !آره_

 هست میعصبان چه اوه_

 شکمش یتو دمیکوب آرنجم با

 یگفت تو ، کنه لعنتت خدا_

 زد و فونیآ ی دکمه موهاشو کردن مرت به کرد شروع خنده با

 نیبهتر نکهیا با ، مبل سددمت دمییدو و گفتم یاَه اش انهیموز ی خنده به

 نیهم ، زدمیم تیمظلوم به خودمو دیبا ندفعهیا یول ، اسددت حمله دفاع

 نیا بابت که دیدینم مارسدتانیب تخت یرو و غش حالت در منو اگر سدهراب

 .ذاشتینم ام زنده یکار پنهون

 ر؟یز اون یرفت چرا تو_

 باال دمیکش گلوم خیب تا لحافم.میشونیپ بعدم و هام لپ به زدم بار چند

 باشه؟.شهیم داریب دوباره یه خوابهیم یه نداره حال ساغر ، بگو سهراب_

 در سمت رفت و زد سرم یتو یکی خنده با

 .بده شفات خدا_
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 مهتا به تلفن پشت.کرد باز درو سدهراب ، زد در به مهتا که یا ضدربه نیاول با

 .مونهیم شمیپ سهراب امروز که بودم نگفته

 !سالم_

 خودمو ی فاتحه من و داد خشک و سرد مهتا مثل سدالمشدو جواب سدهراب

 !خوندم
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 یکرد لطف !یشد خواهرت نگران عج چه_

 ریز بردم کلمو ، نهیبب منو چرخوند سددرشددو تا و تو آورد بلندشددو یها بوت

 ...لحاف

 بود کلمیه یرو که یلحاف کل هوی که بودم سددهراب طرف از یجواب منتظر

 !مهتا صورت به زدم زل متعجبم و گرد یها چشم با و شد برداشته

 !دیببخش_

 داشت؟ جودو حامله زنه هی یبرا نیا از تر وحشتناک صحنه

 بودند ستادهیا کمر به دست سرم یباال هردو مهتا و سهراب

 االن؟ ؟یگیم من به االن_

 منقبض شدیم که ییجا تا بدنمو شکمم، یرو گذاشدت دسدتشدو و شدد خم

 .آشپزخونه سمت رفت سهراب و کردم

 بود؟ ینجوریا قبال تو شکم ، یا حامله یدینفهم یچجور_

 گفتم و دادم فکم به یتکون

 ! خ شدم چاق کردمیم فکر ، دونمیم هفتست هی منم خدا به_

 چشماش یتو ، نشست کنارم مبل نییپا و داد تکون راست و چپ به سدرشدو

 کرده هیگر من یبرا یعنی...بود سیخ کمی هاشددم مژه و بود قرمز یها رگه

 بود؟

 سپ ، داد وقت باالخره یول شدددینم یراضدد ، گرفتم وقت برات دکتر هی از_

 کرد اعتماد دیدکترنبا هی حرف به ، ششیپ میریم فردا

 ...که گفت رفتم جا چند ، نرفتما دکتر هی شیپ_

 اریو



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  614                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

771 

 ،یرفت که یدکتر هر شیپ البد تو.شددهینم راحت المیخ نباشددم خودم تا_

 ، نوشتن شیآزما و کردن فکر یجا به اونام یگفت بهشدون تویقبل دکتر حرف

 .نکرد دییتا حرفو همون

 اونام ، گفتم بهشدون و یاول دکتر نظر ، رفتم هرجا من ، گفتایم راسدت...اه

 !بمون منتظر هفتم ی هفته تا گفتم و انداختن ینگاه هی من یها شیآزما به

 به ینگاه مین ، بود انداخته راه آشدپزخونه یتو سدهراب که ییصددا و سدر با

 آورد کمینزد صورتشو و انداخت سمت اون

 مونده؟ شتیپ امروز سهراب_

 گفت و گذاشت دستم یرو دستشو ، کردم بسته و باز و پلکم

 به توام گمیم عطا آقا به !سربره حوصله جماعت مرد ، مونمیم خودم فردا از_

 .گرفتم یمرخص من بمونن شتیپ خوادینم ، بگو سهراب

 کردم باز کردنش بول یبرا دستامو و دادم تکون سرمو تیرضا اما یناراحت با

 کن بولم_

 جواب بول فقط وقتا یبعضدد واقعا....کنه بولم تا نشددسددت زانو دو و دیخند

 !دادیم

 ییفکرا سمت بره فکرم ذاشتیم کمتر ، داشدت یخوب یلیخ ، شدمیپ مهتا موندن

 هی روزمون هر یبرا.بود افتاده جونم به خوره مثل وقت چند نیا که

 یحت ، یگرد پاسدداژ تا ریبگ رفتن پارک و یرو ادهیپ از ، داشددت یا برنامه

 ، دادیم لشیتحو کوفته و خسددته و من دیرسددیم که عطا و میرفتیم میمهمون
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 و بود شدده کم هام ترس از کمی ، بود شدده قبل از تر آروم یلیخ ذهنم و فکر

 .کنم در شویخستگ و بخندم و بگم باهاش خونه رسهیم عطا یوقت تونستمیم

 که ییها حرف !زد حرفارو همون ، میرفت بود گرفته وقت که هم یدکتر شیپ

 .بود شده عادت من یبرا گهید

 ای داشدته منو هیشدب عالئم یکسد نهیبب تا کردیم سدرچ نترنتیا یتو مدام مهتا

 به هفتم ی هفته من که باشدده داشددته وجود ممکنه یلیدل چه انایاح نکهیا
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 ...نبود بردار دست.بخورم مشکل

 و بود نوشددته برام دکترم که ییها شیآزما و مارسددتانیب بردتم عطا هفته آخر

 .دادم

 مدت نیا که یزحمت خاطر به قبلش ش من و شددیم آماده کشدنبهی جوابش

 .گرفتم یخودمون یمهمون هی بودم داده تاشون سه به

 میبود زدن حرف مشوول مهتا با که نطوریهم و گرفتم عطا از رو وهیم بشدقاب

 .گذاشتم دهنم یتو و یآبدار پرتقال ،

 چه قراره فردا که اوردینم خودش یرو به ای نبود الشیخ نیع ای چکسیه

 .فتهیب یاتفاق

 فوتبال یخون یکر مشددوول ای هم با ، بودند اومده یوقت از عطا و سدهراب

 حرف کردندیم کار که یشدرکت محصدوالت فروش متیق ی درباره ای بودن

 ...من اال بود کس همه و زیچ همه حرف یعنی ، دندزیم

 اریو
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 بهشددون شیپ وقت چند که گفت پدرش ی خانواده از...نطوریهم هم مهتا

 گهید خوادیم دلش و کنهیم خسددتش داره که کارش طیمح از و بود زده سددر

 .نره سرکار

 طرفم هی از ، دادندیم نشددون که یتوجه یب نیا از بودم ناراحت طرف هی از

 .ادیب میزندگ سر ییبال چه ممکنه ارهینم روم به یکس که بودم خوشحال

 د؟ینزد حرف خودتون ی درباره گهید سهراب با_

 ...نه_

 د؟یبمون ینجوریهم دییخوایم یعنی_

 فرستاد شالش ریز کوتاهشو یها یچتر و انداخت باال هاشو شونه

 رفت ، یبر سددرکار دیبان گهیم ، شددده بدترم ، بود ریگ سددخت سددهراب_

 و

 باشه خودم نظر ریز دیبا آمدت

 بود نیهم که هم قبال ، یوا_
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 لهیپ شدددیم بدعنق که وقتا یبعضدد ، زدیم حرفشددو فقط یول بود نیهم قبال_

 .کرده بدترشم کنمیم فکر ، طالق یها سال نیا یول کردیم

 ن؟یداد دست از که ستین ییروزا نیا فهیح_

 سددهراب به ینگاه ، کردیم ترش قشددنگ و بود لبش یور که یلبخند با

 دیکش یقیعم نفس و انداخت

 که یداداشد نیا با تو فیح واقعا ، رمیگیم پس حرفمو ، نبود فیح روزا اون_

 .یکن یزندگ دارم من

 سرم پس زد ام یکی و خنده ریز زد بلند یصدا با هوی

781  

 ادیم دلت یچجور_

 گهید یول شدیم خوشحال ، دیرسدیم سدهراب گوش به حرفا نیا بودم مطمئن

 ی کاسده خودمو من یآشدت یبرا نکنه یاقدام خودش تا بودم گرفته میتصدم

 .نکنم آش از تر دا

 ارم؟یب ییچا خانوما_

 شدم بلند عطا یجا من

 زمیریم خودم_

 .اومد آشپزخونه تا باهام و زد بهم یچشمک

 همه خودم کنم وانمود مهمونا یجلو حداقل اربذ ، یکرد کار صددبح از تو_

 .کردم کارهارو

 زهیبر ییچا تا سادمیوا سماور کنار و گرفت ازم و ییچا ینیس

 عطا_

 جانم؟_

 ...گمیم_

 فردا.نزنم یحرف تا داشدتم نگه خودمو یجلو و دادم فشدار هم یرو هامو ل

 اومد یم مونیزندگ سر ییبال چه که شدیم معلوم باالخره

 ؟یترسیم یچ از ، کنارتم من فتهیب یهراتفاق ، نباش یچیه نگران_

 دمیکش دست لباسش ی قهی به
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 شم تنها ترسمیم_

 اریو

781 

 سدهراب کنه بلند سدرمو تا گذاشدت ام چونه ریز دسدتشدو که موقع همون

 !آشپزخونه یتو اومد شعوریب

 !زمیبر ییچا خودم یبرا من اجازه با_

 زهیبر ییچا سهراب تا میرفت عق دومونهر و زد عطا به تنه هی بعدم

 زیبر همه یبرا_

 یحت گهید ، بود شددده قبل از تریمیصددم مدت نیا ی،تو چهارنفرمون جمع

 ها مهمون شیپ شددهیهم که هم عطا و نبود اول یروزها یمعذب به هم مهتا

 کردند یسع همه بود که یلیهردل به امش ، شدستیم آروم و سداکت یلیخ

 .دمیفهمیم نویا من...نباشن خودشون هیشب

 شنهادیپ عطا که یاپوچی گل یباز یحت ، مهتا و من به سدهراب یها لبخند

 گهید جور هی رو همه ، انداخت راه نمونیب رو مسددابقه جو یحسدداب و داد

 ...بود کرده

 که یشدانسد تنها یمنته ، بودم تر خنگ همه از من کردن، یباز میپانتوم سدر

 بود چشدمامون که عطاهم و من زبون و بود میهمگروه عطا که بود نیا آوردم

 ای دیفهمیم رنگشددو ای ، بکنم سدداعت و وارید و در به اشدداره هی بود یکاف ،

 ، عطا و من که دینفهم چکسیه و میبرد دوتا ما آخرسدرم.گفتیم اسدمشدو

 .میداشت یشگرد چه

 کو؟ دمیسف مردونه لباس ، ساغر_

 گذاشددته بند یرو روز دو که ییها لباس من و بودند رفته تازه مهمونامون

 کشو تو بذاره کنه تاشون تا عطا یجلو انداختم و کردم جمع بودمو

781  

 ست؟ین همونا نیب_

 نه_

 ست؟ین که یاون به یداد ری،گ یدار دیسف لباس نهمهیا تو حاال_
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 .بودمش دهیخر گرون_

 برسر خاک منه ، بود دهینخر خودشدم نمیبیم ، کنمیم فکرشدو که حاال یلعنت

 بودم دهیخر

 بودم؟ دهیخر چند_

 کنم فکر شصت صدو...یبود دهیخر تو آره آهان_

 کردمیم جمع حواسمو کاش ! اومد بند لحظه هی نفسم

 بپوش همونارو ، کردم اتو تا چند برات_

 !کجاست اون_

 زدم بالش یرو مشتمو حرص با

 شینداشت ماول از کن فکر خ ، عطا_

 افشیق از گرفت ام خنده ، شد زیر چشماش و رفت باال ابروش

 ساغر؟ یکرد یخرابکار_

 کردم یمخف بالش پشت گشادمو دهن و گذاشتم پام یرو و بالش

 نشست تخت یرو اومد و گذاشت کشو یتو لباسشو نیآخر

 درسته؟ یانداخت راه یرز رنگ_

 .گذاشتم صورتم یرو کامل و بالش و کردم بسته و باز هامو پلک

 .شد بم ، اوردیم روش عطا که یفشار و گنده بالش اون با هام خنده یصدا

 اریو

785 

 لباس با ندازمیم کرمتو و دیسدف یها خواب لباس نیا ، سداغر کنمیم یتالف_

 خوندم یها لباس با قرمزتم خواب لباس اون ، نیماشدد تو یمشددک یها

 تکسیوا تو ندازمیم

 چقدر خدا بنده ، بود شدده سدرخ صدورتش.برداشدت رمسد یرو از و بالش

 داشت دوست لباسشو

 ...عطا_

 دیکش و گرفت لپمو طرف دو

 عطا؟ جان_
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 تکسیوا به دسدت دمیترسد بچه خاطر به من ، بره رنگش تکسیوا با دیشدا_

 بزنم

 ؟یکرد مشیقا کجا_

 تمرکزم ، عطا ی سدده*و*ب با یول ، بشدده متمرکز فکرم تا کردم جمع لبامو

 دیپر

 کنم فکر بذار... ا _

 گذاشت پاش یرو و کرد بلند سرمو

 شمال؟ میبر هفته آخر ، ییدوتا سفر هی واسه زده لک ساغر،دلم_

 .میداشت کم رفتنو سفر نیهم ما یگرون نیا یتو

 کرده شمالو یهوا دلت ، میکرد خرج تومن سه میموند روز چند شیپ دفعه_

 ، نیبب عکساشو نترنتیا تو برو ،

 ...باال دتمیکش و گذاشت بولم ریز دستاشو ، خنده با عطا

786  

 ذوق بهم رفتناش صدددقه گذاشددت،قربون صددورتم کنار صددورتشددو

 ، دادیم

 . میبزن حرف فردا ی درباره خواستیم دلم من اما دادیم یخوشحال

 ، میبنداز رو بچه بگن اگه_

 ادی میزندگ یتو و یزیچ هی من ، سدداغر دوننیم یزیچ هی دکترها حتما_

 یتو نکهیا ، نخوام زور به خددا از رو یزیچ چیه چوقدتیه کده ، گرفتم

 آدمو الیخ ، برسددون مارو خواسددتمون به ، صددالحه به اگر میبگ دعاهامون

 خدا به کردم توکل منم ، کنهیم راحت زایچ یلیخ بابت

 اومده حموم از اونم ، کرد س*و*ب وشددکم بار هی فقط عطا ، هفته دو نیا

 به کالم هی نهیبشد نشدد اصدال...خندوندمش و درآوردم یباز مسدخره ، بودم

 چند نیا ترسم از که من...رهیبگ دلش اونم دیشدا... خ ، بزنه حرف بچمون

 ، ام حامله من انگار نه انگار که هم عطا ، نزدم حرف ام بچه با بارم هی روز

 نکهیا نه مگه یدیناام ، خونه ارهیب و بخره یباز نیماشد ای عروسدک هی نشدد

 دهینم دیام من به چرا بچمون؟ موندن به دهیناام عطا چرا پس...طونهیشد کار
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 ...ما با بمونه ممکنه یفسقل نیا که

 کردمیم فکر ، کنم حس گرماشو تونستمیم ، گذاشت شدکمم یرو دسدتاشدو

 بهم گوشدم دم که ییها حرف و عطا آغوش یگرما اما بخوابم نتونم امشد

 بخوابم تونستم ، شیپ ش دو برعکس و کرد نیسنگ هامو پلک ، زدیم

************************* 

 "عطا"

 اریو

787 

 ، داشددتم دار خنده پیکل تا چند میگوشدد یتو ، بود شددلو یحسدداب مط

 رونیب ردکت اتاق از که ییها آدم صدورت به نگرانش نگاه و سداغر اسدترس

 شددیم باعث همشدون ، باردار یها خانوم ی برجسدته شدکم ای ، اومد یم

 .بکشه آه ساغر

 یذوق ها لمیف دنید به اولش ، کردم وصدل یگوشد به و درآوردم و میهنذفر

 ، قشنگش یها ل کنج ، شدد پخش که ها یمخف نیدورب یول ، نداد نشدون

 .نشست خنده

 نفس...کردم نوازش دستشو پشت ،آروم تمگرف دسدتم یتو سدردشدو یدسدتا

 گرفته نیب ذره ریز منو و بود شده حساس یلیخ ساغر ، دیکش شددینم که بلند

 ، بود

 .انداختم ساغر به ینگاه مین و فرستادم رونیب آروم نفسمو

 ، افتاد دسددتم از یگوشدد و دیپر جا از برق مثل ، گفتن سدداغرو اسددم یوقت

 پشت دستمو ، کردم اقدام زودتر که برداره و یگوشد ات شدد خم و گفت"یوا"

 گذاشتم کمرش

 گرفت شیآزما یها برگه از نگاهشددو ، دکتر خانوم قهیدق چند از بعد باالخره

 کرد نگاه ساغر به و

 زم؟یعز درسته ، میبود داده رو یزیچ هر احتمال ما... خ_

 تکون سرشو طفق دکتر خانوم جواب بود،در شده مچاله یصدندل یرو سداغر

 یتو انگار که ینفسدد به ، زدینم که یپلک و بود سدداغر به نگاهم ی ،همه داد
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 .بود کرده حبس نهیس

788  

 ، یآورد امروز که یشددیآزما نیا با ، میبود گرفته بتا شیآزما شددما از ما_

 و بوده 9991 پنجم ی هفته یعنی کرده دایپ کاهش بتا عدد که شدد مشدخص

 ساک ابعاد دهیم نشون تمیسونوگراف شیآزما ، 111 به دهیرسد هفتم هفته یتو

 متاسددفانه ، نداره وجود زرده هیما و انیرو از یاثر و متریلیم7 یحاملگ

 .بشه سقط دیبا بچه و شده متوقف شما یباردار

 کردم بسته و باز هامو د،پلکیچرخ سمتم به لرزش با س اغر نگاه

 باش آروم_

 ..کردم کشینزد خودم به و گذاشتم کمرش دور و دستم

 لباس یازرو و بدنش یگرفت،سددرما قرار ام شددونه یرو زود یلیخ سددرش

 .کردمیم احساس ، میبود دهیپوش که یگرم یها

 دیاریب فیتشر فتادین اتفاق اگر هفته هی تا ، دیباشد سدقط و یزیخونر منتظر_

 .سمیبنو قرص براشون که مط

 .ستهیبا پاهاش یرو ساغر تا کردم مکک و شدم بلند

 مطمئن ، یشدینم یماریب نیا دچار گهید یبعد یها یحاملگ یبرا ، دخترم_

 باش

 نیهم یتو ، گرفتم و سداغر مهیب دفترچه و ها شیآزما و کردم تشدکر دکتر از

 ، بود بهش حواسم و هوش ی همه ، بودم گرفته ازش که یا فاصله قدم دو

 نهیبب هارو شیآزما هم یا گهید دکتر هست یاجیاحت_

 با بعد و کرد سدداغر به ییگذرا نگاه و برداشددتم چشددمش یرو از نکشددویع

 گفت ینییپا یصدا

 اریو

781 

 نیا.مونهینم بچه یول متاسددفم ، خانومتونو نه ، دیکن تیاذ و خودتون نه_

 .نباشن تنها ، شد سقط یزیخونر با بچه اگر که دیباش کنارش روز چند

 کردم نگاه ، بود نیجن هی عکس که یسدونوگراف برگه یرو عکس به یدیناام با
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 .برداشتم هارو شیآزما ، زود یلیخ و

 زمیعز میبر_

 یم راه قدم مین قدم مین و بود کرده بول دسدتاشدو ، نییپا بود انداخته سدرشدو

 ، اومد

 زم؟یعز ساغر،_

 ، دمیس*و*ب سرشو یرو و انداختم اش شونه یرو دستمو

 هاشو دست آرنج شد که سوار ، داشتم نگه باز براش درو و نیماش به میدیرس

 کرد پنهون هاش دست با صورتشو و گذاشت سرزانوهاش

 دست کف ، باشدم خودم تونسدتمیم ، نبودم سداغر نگاه ررسیت یتو که حاال

 سمت در به دمیرس ، دمیکش قیعم نفس چندبار و دمیکش صدورتم یرو هامو

 کردم بازش و راننده

 !خونه مینر_

 حلقه و هاش چشدم به کردم نگاه...گفت که بودم نچرخونده و چییسدو هنوز

 بود شده جمع که یاشک ی

 م؟یبر کجا ، باشه_

 گفت خوردیم بهم هاش دندون که یحال در و داد قورت دهنشو آب

 صالح زاده امام_

711  

 چشم_

 ساغر به باز یول زدم باال کاپشنو یها نیتآس ، کردم تنش و درآوردم کاپشدنمو

 ...بود بلند

 عطا خوبه_

 امام یهوا و حال ، انداختم راه و نیماشدد و دمیکشدد باال براش کاپشدنو پیز

 بده تونستیم ساغر که یشنهادیپ نیبهتر ، داشدت شدفا حکم من یبرا ، زاده

 .بود نیهم

 مارو که بودم داده قسدمش شیبزرگ به ، خدا خود به بودم کرده توکل که من
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 نیا پس از کنه کمک که ، هسددت بهش توکلم االنم ، نکنه واگذار خودمون به

 داشت؟ توانشو ساغر، کیکوچ قل ، مییایبرب روزها

 بودنش و بچه به ، ام هفته دو نیهم یتو که یمن ، کردمیم کمکش دیبا من

 به که ، ستمین اراحتن که کردمیم وانمود یطور دیبا حاال ، بودم شده وابسدته

 .میدادیم دست از رو بچه نیا دیبا ،ما رفتمیپذ یراحت

 کردم ی،سع ندادم جواب ساغر خاطر به ، زد زنگ سدهراب میبود که راه یتو

 فقط ، زدینم حرف کالمم هی اما ، کنه الیخ و فکر نذارم ، بکشدم حرف ازش

 . کردیم نگاهم و سمتم چرخوندیم سرشو یگاه

 یتو یبوض ، کردم نگاه رفتنشدو راه و وارید به دادم هیتک ، زاده ماما ایح یتو

 هاشو کفش ، شد که تر دور ، رمیبگ ساغر از نگاهمو ذاشدتینم که بود گلوم

 ... یدار کفش یجلو رفت که دمی،د درآورد

 بود سهراب ، شدم لمیموبا برهیو متوجه

 اریو

719 

 سهراب جانم_

 ، یحساب مرد ییکجا_

 .بدم جواب تونستمینم بودم فرمون پشت_

 شد؟ یچ_

 ... دمیکش هام پلک یرو و شصتم و اشاره یها انگشت

 .میباش سقط و یزیخونر منتظر ، گفت دکتر_

 .شد قطع ، دمیشنیم سهراب از که ییها نفس یصدا

 ؟یراحت نیهم به ؟ ستین یراه چیه یعنی_

 رفتم راه و بردم شلوارم یج یتو و آزادم دست

 ، مونهینم بچه که بود مطمئن اما ، نشدددم متوجه من که داد یحاتیتوضدد هی_

 سهیبنو براش قرص هی برم ، نشد یزیخونر دچار اگر گفت

 ه؟یحال چه ساغر...یوا_

 صالح زاده امام آوردمش...دونمینم_
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 رم؟یدبگیندار الزم یزیچ شما ، اونجا امیم کارم بعد من_

 نه_

 ؟..عطا_

 جانم_

 دش گرفته صداش و کرد سکوت

 گه؟ید یدار ساغرو یهوا_

 صورتم شیر ته به دمیکش دست

711  

 باشم نداشته هواشو شهیم مگه ، سهراب بنده جونم به_

 نیا از شددتریب که زدم حدس.کرد قطع و تلفن و گفت یفیخف ی"بداشدده"

 .کنه صحبت تونستینم

 سدداغر نتظرم و ایح یتو موندم یول بود کرده ارتیز یهوا دلم نکهیا با

 .ستادمیا

**** 

 "ساغر"

 ، بود یمهمون اون یتو یکیکوچ ی بچه و رفتمیم که یمهمون هر ، شددهیهم"

 و خودم انگار ، داشدتم دوسددت هارو بچه کردم،یم بولش و سددمتش رفتمیم

 اومد یم سددراغم ها بچه حال و حس و کردمیم فرض دوران همون یتو

 سدامان ، داشدت کیکوچ بچه که ادیب یمهمون بود قرار برامون که وقتا ،بعض

 تا صد از ساغر ، میباشد مردم ی بچه نگران دینبا ما ، گفتیم مونس مامان به

 سددرش یرو ذارهیم رو خونه ، خودش ی لنگه نهیبب ام یکی ، بدتره بچده

 ، باشه داشته مطلق اسدتراحت دیبا دمیشدن و بود شدده باردار لدای که لیاوا...

 که ییها آدم طرف ،از مراقبت و توجه همه کردم،اون یحسددود هشب یلیخ

 که هاشو درد...گذشدت که کمی اما...بخشده لذت یلیخ ، یدار دوسدشدون

 مراقبت ازش رفتمیم اگه ، برگشدت نظرم ، دمیشدن که هاشدو دل و درد ، دمید

 دمدایم وعده خودم به دلم ته یحت ، بود اش بچه و خودش یبرا فقط کردمیم

 کمک چقدر دارم لدای و عارف ی بچه یبرا من موندهیم دادشی خددا کده
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 به کردم محبت کم...سداغرم همون من..هسدت؟ حواسدت...یآها...کنمیم

 اریو

711 

 ه؟یامتحان چه نیا حاال دروازه؟ و گوشددم هی کردم در و گوشددم هی کم ه؟یبق

 اگر ، کشددمیم لتخجا عطا از من...خدا یداد خجالتم...!بدموقع نقدریا

 من...دمیکشددیم خجالت اونام از ، دنیفهمیم مولودم مامان ای مادرم، و پدر

 بابت کردناش بوض و شددبش و روز یها هیگر ی همه... لداروی دادمدهی

 یزیچ چه کنه،یم تحمل که مادر...دادیم هیبق کده بود یزحمت و ینداراحت

 به و اش غصدده و ییتنها و درد ، شددنش مادر خاطر به که نیا از تر نیریشد

 عطا یبرا چوقتیه من...خجالتمه از ، من درد ی همه...؟یبخر جون

 ی بچه هی ادیم دلت یچجور آخه...اتفاق نیا با حاال ، نبودم تموم یچ همه

 واسه فقط خجالت ؟یکشدینم خجالت تو ؟؟یریبگ من از رو یا هفته هفت

 خاطر به آخه کنم؟ بلند عطا یجلو سددرمو تونمینم گهید که من واسدده منه؟

 دل کدوم ، حرف کدوم خاطر به ؟یریگیم ازم بچمو یدار ه*ا*ن*گ کدوم

 یگفتیم تو بارم هی خ...چشددم گفتم ، یگفت تو یهرچ منکه...شددکسددتن

 و زنم من ، گرفتن چلّه همه اون ، ازین و نذر اونهمه مگه؟ شدیم یچ...چشدم

 من ؟یدار نگه برام رو بچه نیا دیرسدینم رتزو تو ، ییخدا که تو...فیضدع

 تو...شدهیم تنها داره که کنم یحال دلم به یچجور حاال ، تو به کردم توکل که

 یبعض تازه.بودم کرده عادت کیکوچ یگرد نیا بودن به ، هفته دو نیهم

 من ینذاشت یحت تو... اسدم هی دنبال نترنتیا یتو گشدتمیم میگوشد با ، شدبا

 "!کنم اریو

 زمیعز ایب..ریبگ و آب وانیل نیا خوبه؟ حالتون...خانوم_

711  

 بود مادرم هیشب که دمید و یزن صورت فقط ، دیچرخیم سدرم دور یچ همه

 بهم و داشددت خبر کاش...کنم بولش برم تونسددتمیم و داشددت خبر کاش ،

 .دادیم یدلدار

 ؟یاومد یکس با ؟..آره ؟یدار همراه_
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 دهنم یجلو و آب وانیل گهید نفر هی ، بود داشدته نگه دسدتاش نیب و تمصدور

 یزن دیسددف یموها به نگاهم ی همه و خوردم قند آب قل چند ، گذاشددت

 .بود مادرم هیشب بودکه

 ؟یاومد شوهرت با ، بخور ته تا و وانیل نیا_

 دادم تکون سرمو هیگر با

 ادیم خودش شاالیا ، میبر در یجلو تا کنمیم کمکت ، باشه_

 پلک.زدیم بادم و بود کرده بولم پشدت از که یزن به دادم هیتک و دمیکشد یآه

 و گرفت خانوم همون زدمو خی یها ،دست انداختم هم یرو و نمیسدنگ یها

 گفت یاعلی

 آرامش با ، بود رفته عق چادرم کش ، بشم بلند تا کردند کمکم دوشدون هر

 دکر مرت و میروسر و ستادیا جلوم

 یبش روا حاجت شاالیا ، قشنگ دختر_

 !شمینم_

 جلو چادرمو و دیچرخ نگاهش صدورتم یرو ، شدد حرکت یب هاش دسدت

 دیکش

 رضاش به شو یراض ، دونهیم بهتر خودش خدا_

 اریو

715 

 کفش به میبرسدد نکهیا قبل اما ، برم راه تا کردند کمک و گرفت و بولم ریز

 کردم تشکر ،ازشون یدار

 د؟یریگیم زحمت یب کفشمو فقط رمیم شویبق خودم_

 پشدت مهربون خانوم همون...رفت و گرفت ازم کفشدمو شدماره شدونیکی

 دیکش ام گونه به یدست و کرد نوازش دستمو

 باهات امیب ؟یبر راه خودت یتونیم یمطمئن_

 نره عق چادرم تا ، جلو دمشیکش و گذاشتم سرم یرو دستمو کف

 .رمیم خودم ، نهیبب ماروش شهیم نگران شوهرم ، نه_

 دست.کردم پام هامو کفش کردند کمک ، دیس*و*ب و ام گونه و زد یلبخند



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  627                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 و ام گهید دست ، چشدمام به خورد میتق*س*م آفتاب و اومدم رونیب وارید به

 .کنم نگاه جلومو بتونم تا گذاشتم میشونیپ یرو

 عطا و کردم بلند سدرمو ، اومد دنییدو یصددا که بودم نرفته شدتریب قدم چند

 دمید رو

 ؟ یخوب ، جان ساغر_

 بهش دادم هیتک و دیچیپ کمرم دور دستشو

 اد؟یب جا حالت تا ینیبش قهیدق چند یخوایم زم؟یعز آره_

 .کردم خم زانوهامو و انداختم نییپا سرمو

 باز و میروسدر گره.مینشدسدت بودند انداخته ایح یتو که یقرمز فرش یرو

 داد تکون طرفشو دو و کرد

 ینخور سرما ، یکرد عرق_

716  

 یکاغذ دسددتمال تا چند فمیک یتو از ، انداخت دورم و درآورد کاپشددنشددو

 دیکش گلوم ریز و صورتم یرو و برداشت

 ؟یشد سبک_

 کردم نگاه قشنگش یلعنت صورت به و دمیکش باال دماغمو

 نه_

 زد لبم یرو اش اشاره انگشت با و دیخند

 ؟ بشه خوب حالت تا میبمون ، ولوکوچ_

 ...اما رمیبگ آروم نفساش با و کنم بولش خواستیم دلم

 دارم جهیسرگ_

 ، بخرم برات یزیچ هی برم_

 ، دیس*و*ب سرمو یرو و شد بلند

 ترسمیم تنها ، اهایب زود_

 امام یها یخروج از یکی سددمت دییدو و کرد پاش عیسددر هاشددو کفش

 ...زاده

 !بچم؟ نشه سردش...گذاشتم شکمم یرو دستامو و وارید به مداد هیتک سرمو
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 برگشت بود یخوراک که دیسف یمشمبا با عطا بعد قهیدق چند

 .دمیکش نفس عطرشو نشست کنارم تا و کردم پاک هامو اشک

 سیساند نمیا ، یدار دوست که یتیسکوئیب نیا_

 یزیچ یبحسدا درسدت که شدید ، داد دسدتم و کرد باز برام و تیسدکوئیب

 .بودم اومده رونیب خونه از نخورده صبحونه امروزم ، بودم نخورده

 اریو

717 

 دمیکش دست ناراحتش صورت به

 بخور یزیچ هی خودتم_

 شمرون؟ کباب میبر نهار ، ساغر_

 گذاشتم شکمم یرو و دستم و انداختم نییپا سرمو هیگر با

 م؟یریبگ بچه سقط جشن_

 کرد پاک دستاش با هامو اشک

 توکل م؟ینکرد و میبد انجام میتونسددتیم یکار ؟ ادیبرم دسددتمون از یرکا_

 میدار رو بچه هی ما کن فکر نیا به...نسدوزون خودتو دل نقدریا ، خانوم کن

 ، شددشیپ میبر توام و من تا ، بهشددت تو رهینم که ، خدا شیپ میفرسددتیم

 ...رفته خودم به شیوفادار

 دمیکش چشمم ریز مشتمو و دمیخند هیگر با

 هکار*ا*ن*گ آدم همه نیا ، ردشیبگ من از ادیم دلش یچجور خدا آخه_

 االن ، کننیم عمر سالم و حیصح سالم صدد ، هسدت شدهر یتو خالفکار و

 ا؟یدن نیا از بره دیبا ساغر ی بچه فقط

 به کرد شددروع یدار خنده ی افهیق با و گذاشددت دهنش یتو و تیسددکوئیب

 دنشییجو

 !گمیم بهت ، بپرسم ها فرشته از دمیخواب که ش بذار_

 نماز یبرا که صدبح...طیشدرا نیا یتو یحت ، ارهیدرب منو حرص خواسدتیم

 .خونده نمازشو ، زدن صداش من از هازودتر فرشته گفت کردم دارشیب

 نده حرص منو ، عطا برمیم سر یکی یکی هارو فرشته اون_
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 ؟ دیخندیم ، دمیلرزیم و کردمیم هیگر من یوقت چرا

 ؟یشد بهتر کنم فکر خونه؟ میبر ، نخور حرص ، خانومم باشه_

 بهم میدیم یقول هی ، عطا_

 و درآوردم تنم از کاپشنشو ، بود شده سرخ صورتش و بود کرده بول دسدتاشدو

 دستش دادم

 باشه یهرچ ، دمیم قول_

 یدیم قول بهم یدار یک یجلو ، ییکجا نیبب ، بنداز دورت به نگاه هی نیبب_

، 

 و چرخوند حرم دور تا دور خنده با و شیا قهوه و خوشددگل یها چشددم اون

 یرو کالهشددو و دیکشدد باال کاپشددنشددو پیز دیلرزیم که یحال در

 سددرش

 انداخت

 بگو ، کردم گاین_

 رونیب نمویسدنگ آه ، دمیکشد دلم به دسدت و کردم پاک هامو اشدک چادرم با

 گفتم فرستادمو

 که میدروغک ، شدد نمیا از بدتر اخالقم اگه ، ارمیب بچه نتونسدتم اصدال اگه_

 !،باشه؟ یخوایم منو بگو ، کن سپر نهیس همه یجلو ، شده

 گرفت سمتم دستاشو و شد بلند

 وارید به کوبمیم سرمو االن من که پاشو ، پاشو_

 ، گرفت دستامو چم خودش و دیخند که کردمیم نگاهش دلهره و ترس با

 ؟یشد یعصبان_

 اریو

711 

 بدم؟ دسدتت از یراحت نیا به حاضدرم یکنیم فکر ،چرا انصداف یب نشدم؟_

 .خانوم بکن منم مراعات

 گوشه از ، گذاشت کمرم پشت دستشو و برداشدت میبود کرده که ییها دیخر
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 هک یحرف نیا با نکنه حاال یوا ، رفته فکر یتو که کردمیم نگاهش چشددمم

 باشم؟ افتاده چشمش از زدم

 عطا؟ یدار دوسم_

 گرفت دردم و هام انگشت به آورد فشار ، بود گرفته دستمو

 دوست هستن کنارت که ییها آدم ی همه از شدتریب ، باش مطمئن ، سداغر_

 مردتم من... کن اعتماد بهم کنمیم خواهش ، دارم

 زدم ام نهیس یرو مشتمو بوض با

 برم مردم قربون یاله_

********* 

 "عطا"

 آرامششو خواسدتمینم و بودم کالفه ، انداختم ینگاه معصدومش ی چهره به

 تکون مبدل یرو یسددفر یپتو ریز دفشیظدر تدن ، بدزندم بدهدم

 بولم یتو ،اونقدر نشددسددت گونش مه صددورت به نگاهم دوباره.خوردیم

 آروم تا دادم شددشنواز اونقدر ، برد خوابش و رفت حال از که بود کرده هیگر

 ... کردم بو موهاشو عطر ، زدم زانو مبل یجلو و شدم ،بلند شد

 ر نو ، بود کیتار کیتار جا همه ، نشددسددتم نیزم یرو و زدم مبل به هیتک

 .بود کرده محدود و سالن یکیتار اپن یها هالوژن

811  

 فونیآ زنگ که بود حظهل همون...مبل به دادم هیتک سرمو و بستم هامو چشدم

 .بود سهراب...دادم جواب و شدم بلند سرعت به ، شد زده

 باز درو لبخند با ، بود خواب غرق ، انداختم سداغر صدورت به ینگاه مین

 دادم، هیتک در چارچوب به و ام تنه باال و کردم

 باال هارو پله ، داشددتیبرم قدم آروم آروم و بود نییپا که یسددر با سددهراب

 .اومد

 قوت خدا سالم_

 ...آورد باال هوی سرشو ، انگار بود فکر یتو

 ، سالم_
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 .میداد دست بهم دیرس که در یجلو و فرستاد رونیب نیسنگ نفسشو

 کجاست؟ ساغر_

 داشتم نگه باز کامل درو و اومدم کنار در یجلو از

 خوابه_

 گفت که بود درآورده کفششو هی

 رمیم پس_

 خونه داخل به کردم اشاره و کردم اخم تعج با

 تو ایب ؟یچ یبرا_

 تو سدداغر هیروح فهممیم تازه ، بود ناراحت شدددت به و سددردرگم نگاهش

 !ستین کم سهرابم وجود

 اریو
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 و کردم روشن مییرایپذ یها چرا از یکی ، گرفتم فشدویک و شددم دال جلو به

 .اومد داخل سهراب

 !داره رنگ چه...یاله رمیبم_

 مبل نییپا اما سهراب ، آشدپزخونه سدمت رفتم و گذاشدتم وارید رکنا فشدویک

 .نشست ساغر کنار

 نهار یبرا ساغر و من مثل بودم مطمئن ، شدناختمیم سدهراب از که یاخالق با

 ، نخورده یزیچ

 قابالمه یتو و بودم کرده رنده قبل از که ییها گوجه و کردم روشددن گازو ریز

 .ختمیر بود گاز یرو که یکیکوچ

 و تازه یسدبز از بزرگ ینیسد هی با ، دینکشد طول یلیخ کردنم درسدت املت

 .اومدم رونیب آشپزخونه از یترش و املت

 گذاشتم نیزم یرو که و ینی،س بود گرفته صورتش یجلو دسدتشدو سدهراب

 یرو اتیمحتو دنید با و دیکش چشدمش ی گوشده و اش اشداره انگشدت

 دیخند ینیس

 گنیم تو به یزندگ زن_
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 .آوردم رو نوشابه و دو و آشپزخونه یتو رفتم

 گرفتمیم تازه نون وگرنه بذارم تنها ساغرو خواستمینم_

 داد رونیب نشویسنگ نفس و مبل به داد هیتک

 ؟! داره اشتها یک_
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 یا انهیموز لبخند ، بودم دهیشدن سداغر ،از بارها رو جمله نیا که ییاونجا از

 سه هر نشدسدتن یبرا جا تا ، کنار دمیکشد آروم و ییرایپذ وسدط زیم و زدم

 .باشه نفرمون

 کردم نوازشش آروم و گذاشتم ساغر سر یرو دستم

 زمیعز...جان ساغر_

 گذاشتم صورتش یرو دستمو ، خورد یتکون و دیپر پلکش

 میدار مهمون پاشو_

 ...نکن دارشیب عطا_

 زدم لبخند ، شد ازب هاش پلک ، دیشن که و سهراب یصدا

 !خواب ساعت_

 اومده؟ سهراب_

 ...من یکوچولو ، داشت خش و بود گرفته صداش

 کرد سدرباز بوض دوباره برادرش دنید با ، شدد بلند و زدم کنار رو پتو آروم

 سداغر به دادنش یدلدار ، کرد بول سداغرو و شدد بلند مبل یرو از سدهراب.

 شد یطوالن یلیخ

 !شد سرد غذا_

 انداخت ینگاه ینیس به و کرد جدا سهراب ی نهیس از سرشو رساغ

 ؟یدار اشتها االن تو واقعا_

 انداختم باال هامو شونه

 دارم اشتها چقدر یفهمیم و خورمیم رو لقمه نیاول االن باشم؟ نداشته چرا_

 اریو

811 
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 دهنم یتو یترش با و گرفتم املتمو لقمه نیاول من و نشدسدتند هم کنار دو هر

 .ذاشتمیم دهنم یتو ام تربچه هی اول همون داشت جا دهنم اگر ، شتمگذا

 خوب ، دمیجو و ام لقمه اشددتها با و کردم نگاه هردوشددون پکر ی افهیق به

 مونهیم دلم سر ام لقمه هی نیهم حسرت گهید ی قهیدق چند تا دونستمیم

 ؟یکرد درست سیسوس با_

 داد تکون راست و چپ به سرشو سهراب و کردم نییپا و باال سرمو

 غذاهات یبو و تو به لعنت_

 یلیخ که ، بودم غذام همراه به مشت هی خوردن منتظر شد بلند که سدهراب

 .شد بمینص زود

 به و خودش ی گفته به سداغر و گرفت خواهرش یبرا رو لقمه نیاول سدهراب

 .نشست کنارمون اومد برادرش حرف خاطر

 نفر سده از شدتریب نیهم یبرا ، دمبو کرده و سدهراب یخورد پر حسداب

 .بودم کرده درست املت

 شده خوشمزه یلیخ عطا_

 دمیخند و زدم ساغر لپ یرو

 جونت نوش_

 مونیپروپ ی لقمه هی همون ریبو ، بدم هیتک بتونم تا دمیکش عق کمی خودمو

 .بخورم تونستم رو گهید لقمه تا سه دو دیشا ،

 خنده ریز زدم و کردم نگاه رفتگیم ساغر یبرا سهراب که ییها لقمه به

 ؟یخندیم یچ به_

811  

 !نداشتتون یاشتها به_

 ... دیخند ، بود شدن منفجر آماده که یها لپ با ساغر

 عطا_

 کرد اخم سهراب که سه*و* ب صورتمو تا شد زیخ مین

 نکن یحسود_

 یب یاه چشم ، سدهراب کنار نشدسدت دوباره و دیسد*و*ب سداغر و ام گونه
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 !بود نیغمگ کوچکم دخترک ، دیکشیم ریت ،قلبم دمیدیم و حالش

 سرکار؟ یاینم فردا_

 گذاشتم دهنم یتو نون کهیت هی و گرفتم ساغر از نگاهمو

 نه_

 ...بهم کرد رو بعد و انداخت ساغر به ینگاه مین سهراب

 زمهال که یوقت تا ، میبگ مونس مامان به نظرم به ، ادیم در داره هیبق یصددا_

 ... شیپ بمونه

 ... من به نیداد قول شماها ، خدا رو تو ، سهراب یوا_

 گفتم بشه دلخور و رهیبگ استرس ، ساغر نکهیا قبل

 الیخ یب کارمندارو ، زدم حرف سدمیرئ با ، شدشیپ مونمیم خودم سدهراب_

 .شو

 گفت و چرخوند هردومون نیب نگاهشو یناراحت با ساغر

 ادینم شیپ یمشکل که خونه بمونم تنها من ، کنن اخراجت دیشا عطا خ_

 داشتم نگه روش به رو و برداشتم و بود گذاشته ینیس یتو که یآخر ی لقمه

 اریو
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 !نباش یچیه نگران شما_

 گرفت دستم از رو لقمه ریتاخ با ساغر و گفتم دیتاک با و کلمات تک تک

 ؟ دو ای نوشابه سهراب_

 .ختمیر براش و دو به کرد اشاره.کنم عوض بحثو خوامیم دیفهم

 و آشددپزخونه یتو میبرد هارو ظرف ، کنه کمک سدداغر مینذاشددت هردومون

 .داد ادامه رو بده ادامه بودم نذاشته که رو یبحث ی ادامه زود یلیخ سهراب

 اون نه یهسدت یور نیا نه ، یسدتین بخند بگو اهل یشدکیه با سدرکار که تو_

 ، زننیم رآبتویز دارن ها بچه.ستین پشتت یکسد منم جز نیهم واسده ، یور

 ...هیبق سر افتاده کارهات

 !بذار ییچا هی کن آب و یکتر اون زدن حرف یجا_

 کرد ینوچ و ستادیا کمر به دست
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 کنه؟؟ اخراجت ممکنه یفهمینم_

 ، ستین یمشکل چیه گفت زدم زنگ سیرئ به امروز ، نگران برادر_

 فتگ ینییپا یصدا با و اومد کینزد

 ؟!شهیم سقط یک بچه نگفت دکترش_

 ، نه_

 ؟یدینپرس توام_

 دادم تکون راست و چپ به سرمو

816  

 ، باشده یدفترمرکز یها بچه ثیحد و حرف نگران دادمیم حق سدهراب به

 ینگران یبرا ییجا بودم گرفته تماس سیرئ با شددخصددا خودم یوقت امدا

 .موندینم

************ 

 تا موندمیم منتظر دیبا که ییفردا از ، شدد شدروع روز اون یفردا از ساسدتر

 هی، گرفتمیم شدکمم ریز دسدتمو ، رفتنم راه موقع یحت من یول !فتهیب ام بچه

 ، داشتم ینگران و استرس همش برم خواستمیم مییدستشو

 کردم یسددع یلیخ بده یدلدار بهم و بپرسدده حالمو تا زد زنگ بهم که مهتا

 گفت بهم ، داشتم که یاسترس از گفتم ترسم از بهش ، نشد یول ، نکنم هیرگ

 حیترج و یفسدقل نیا با ییتنها ، بگم نشدد روم اما زنهیم سدر بهم عصدر فردا

 !دمیم

 بره؟ینم خوابت_

 است بسته چشمام منکه دار؟یب ای خوابم من دیفهمیم کجا از عطا نیا

 برهیم خوابم داره_

 !یندازیم نیچ توها پلک ساعته هی_

 کردم نگاه خوابالودش صورت به و کردم باز چشممو هی

 یدینخواب که ظهرم ؟یداریب چرا تو ، خوابمینم من_

 شیپ" به کردم شروع و گذاشتم بازوش یرو دسدتم که بود داریب و خواب یتو

 گفتن"شیپ
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 کرد س*و*ب و برداشت بازوش یرو از دستمو و زد خنده ریز

 اریو

817 

 یخوابونیم بچه مگه_

 خدا عطارو آرامش نیا از کمی کاش ، گرفت هاش دست نیب سردمو یدسدتا

 با ، سددتین حکمت یب خدا کار چیه که گنیم راسددت البته ، دادیم من به

 !!بود انتظارمون در یزندگ چه ، نداشت صبرو نیا عطا اگه من اخالق وجود

 ؟یکنیم فکر یچ به_

 دمیخند ، بسته یچشما با

 رهیگیم خوابم داره ، عطا بخواب_

 کنه باور که خواب به زدم یجور هی خودمو من اما ، زدیم حرف داشددت یه

 .برد خوابش باالخره تا زد غلت کمی، برده خوابم

 باز کامل اتاق در چون ، ییرایپذ یتو رفتم و اومدم نییپا تختم یرو از آروم

 یول دادم تکون ودر کمیکنم، روشدن و ییرایپذ یها چرا خواسدتمیم و بود

 یکیتار همون یتو و شدددم مونیپشدد که داشددت یقژ قژ یصدددا نیهمچ

 .نشستم ییرایپذ

 یها صدحبت ها کانال یتو بس از بودم کرده تموم دور هی و میگوشد نترنتیا

 ی درباره مقاله یهرچ و کردم دانلود یتخصددصدد پزشددک و مانیزا مشدداور

 .خوندم ، بود یحاملگ اکس شدن پاره ای زودرس مانیزا

 یرو و شدارژ به زدم و میگوشد یدیناام با ، زدن و حرف هی سدرهمشدونم آخر

 .دمیکش دراز فرش

 و نبود راه مهین قیرف اگر.دمیفهمیم خودم اما نبود یلیخ شکمم یبرجسدتگ

 شددکمم یتو جاشددو قشددنگ تونسددتمیم ، گهید هفته دو یکی تا ، موندیم

818  

 خوردناش تکون متوجه ، وندیم باهام شددتریب اگده ی،حت بددم صیتشددخ

 ، هفتم تا چهارم ی هفته از ها یبعضدد گفتیم خوندم جا هی تازه.شدددمیم

 عطا و کردمیم اریو اگر داشددت لذت چقدر که یوا ، شددنیم اریو دچار
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 دیخریم یخوراک برام رفتیم عاشقونه

 .افتاد اشک قطره هی چشمم ی گوشه

 مونس مامان شددهیهم ادمهی ؟ینیبیم مامانتو یها اشددک ، یفسددقل ینیبیم

 ، زندسددت یوقت تا مادر آخه !نشدده مادر یول بشدده ابونیب گرگ ،آدم گفتیم

 خوشبخت ، شنیم بزرگ چطور ، شنیم بزرگ یک ، خورهیم هاشو بچه غصده

 نکنه رن؟یبگ بچمو ورد ناباب یدوستا نکنه کنند؟یم دایپ خوب کار شدن؟یم

 و بکشه قد اش بچه تا شهیم خون مادر دل که خالصه.بشده ضیمر وقت هی

 .بشه بزرگ

 شددمیم من بعد ، یایم کردم فکر... که یدرآورد منو اشدک ، ومدهین هنوز تو

 ی،کل پارک برمتیم یکل ، خرمیم قشنگ قشنگ یلباسا برات یکل...مادرت

 ...شورمیم لباساتو ، کنمیم شونه موهاتو ، زنمیم حرف باهات

 تا من اد؟یم خوش خدارو ، یگذاشددت سدداغر دل رو یداغ چه ومدهین نیبب

 سددالت چند االن ، یبود اگر که کنم الیخ و بخورم رو تو حسددرت دیبا یک

 تو نه ، کنم هیگر و بگم من هرچقدم !که یسددتین مادر... بود تنت یچ ، بود

 !عطات بابا نه یفهمیم

 یعنی ، باشددم خودم مثل که یمادر هی مگه ، فهمهینم چکسیه نوم حال

 ...واسش باشه نمونده اش بچه

 اریو
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 به یتونیم تو ، ینکرد یه*ا*ن*گ چیه هنوز ، پاکه دلت تو ؟ینر شددهینم

 باشدم برات یخوب مادر دمیم قول من ، بگو بهش ،تو کنه وسداطت یبگ خدا

 که مادرتم دل خاطر به ، خدا رو تو ، ها ارهند چکسیه عطا هیشدب بابا نیبب ،

 ؟ بهش یگیم ، رهینگ ازم رو تو ، بگو خدا به شده

***************************** 

 ش نصفه کنم فکر ، نبود که صدبح ، بخوابم تا تخت یرو بردتم عطا صدبح

 نیزم یرو رفتم چرا گفت بهم بودم که یداریب و خواب همون یتو... بود

 .ندادم یحساب و درست جواب که منم ، دمیخواب
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 خودم به یه که یدرد ، کردیم درد دیشدد دلم ریز ، بودم شدده داریب یوقت از

 .خورده سرما شکمم و دنهیخواب نیزم یرو خاطر به البد گفتمیم

 .اومد یم دردم و دیکشیم ریت بشم دال اومدم یم تا اما برم راه تونستمیم

 رمیگیم رونیب از نهار ؟ینکیم کاریچ آشپزخونه تو ساغر_

 نت،همشیکاب یتو ذاشدتمیم و داشدتمیم بر و بود شدسدته که ییها بشدقاب

 .کردیم ام وونهید داشت الیخ و فکر ، کنم گرم خودمو سر خواستمیم

 مینیبب لمیف نیبش ایب..خانوم توام با ساغر_

 ندارم دوست یخارج یلمایف.بکنم کارهامو بذار ، عطا امینم_

 دیخند

 ذارمیم یرانیا ایب_

 خوامینم نه_

891  

 کینزد من به چون و خورد زنگ خونه تلفن که رفتمیم کلنجار داشدتم عطا با

 برداشتمش ، بود تر

 بله؟_

 ییدایپ کم ، یستین ، شما احوال ، زهیر خاله سالم_

 عطا به بدم جوابشو نکهیا قبل...آورد لبم یرو ،خنده عارف سرخوش یصددا

 شد ونیتلوز یتماشا مشوول اونم و عارفه فتمگ

 نیریگینم لیتحو مارو دیشد پسردار شما ، میهست که ما_

 ، میبذار هم یرو چشددم مادرش منو ذارهینم پسددر نیا واال ، دیدار اریاخت_

 !!دمیخواب نیماش تو شبوید

 نیماش تو یرفت خوابت واسده و یکرد ول و ات بچه و زن یعنی ، عارف یوا_

 !یهست یک گهید تو بابا ،

 گفت ارهیدرب شتریب منو حرص نکهیا یبرا و خنده ریز زد

 باشه لیتکم دیبا خوابم ساعت من_

 دادم فشار بهم دندونامو حرص با

 !تو ی بچه و زن چارهیب ، عارف ، عارف_
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 عطا مثل یمرد به و دادیم پسددر هی عارف مثل یمرد به خدا دیبا چرا واقعا

 !نه؟

 .میباش ،دورهم نجایا دییایب شام عطا با دیپاش_

 گذاشتم شام ، ممنون نه_

 االن؟ از_

 اریو
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 برم ییجا دمیترسیم داشتم که یدرد نیا با

 !میزندگ زن من خ آره_

 دیخند الیخ یب و راحت

 دلم د؟یدار یچ ، میبخور هم دور دیاریب شددامتونم ،خ یزندگ زن بابا_

 کرده فسنجون س*و*ه

 !!بود فسنجون ما شام هم قایدق

 گرفت و تلفن مولود مامان چون دینکشد طول یلیخ عارف با زدنم کله و سدر

 .خونشون میبر حتما شام کرد اصرار که بود اون گهید و

 مولود مامان به ، نشدد روم که گفتم عطا به یناراحت با کردم قطع و تلفن یوقت

 گمیم زنمیم زنگ بهشددون خودم گفت ، گفتم ینجوریا دید تا ، نده بگم

 .مییایب میتونینم

 مولودش مامان خاطر به عطا دونسددتمیم چون ، بزنه زنگ نکهیا قبل یول

 .میریم که گفتم بهش ، گفتن نه نیا یبرا معذبه

 "ساغر

 نیماشدد سددوار که یاول همون از ، بود ادیز یلیخ شیتجر ابونیخ ک یتراف

 یا قهوه و قرمز لک تا چند غروب دم ، شد شتریب شدکمم ریز درد ، میشدد

 که ینطوریا اما ، دمیکشدد دراز همش و اوردمین خودم یرو به یول ددمید

 ، داشت ییخبرا هی انگار ، داشتم که یدرد و نیماش یتو میبود نشسته

 ساغر؟ یخوب_

 گفتم یالک ی خنده هی با و دادم فشار بهم زانوهامو
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 آره آره_

 کردمیم حس یول ، رمویز لباس یسدیخ ارمین خودم یرو به خواسدتمیم

 ماهانه عادت که ییها وقت هیشددب ، شددهیم خارج داره بدنم از یزیچ هی

 .شدمیم

 دادمیم فشددار یصدندل یرو دسددتامو کف ، شددد شددتریب حالتمو اون یوقت

 و

 یول کردمیم بلند یصدندل یرو از نمو*س*ا*ب ، نشده متوجه عطا که یطور

 ...یصندل به دمیچسبیم که دیچیپیم دلم ریز و کمرم یتو یدرد هی هوی

 و گرفتم دهنم یجلو شدالمو ، بود خون هیشدب که خوردیم مشدامم به ییبو هی

 ...عطا ی رهیخ نگاه سمت برگردوندم سرمو

 خونه؟ میبرگرد ستین خوب حالت اگه_

 آوردم نییپا شالمو و زدم پلک

 خونه میبر_

 اسدم به چشدمم من اما...شدکمم کینزد ، اومد نییپا هاش چشدم مردمک

 .بود توش مولود مامان ی خونه که بود یا کوچه

 ، دادم هیتک یصندل یپشت به سدرمو من و برد رونیب کوچه از عیسدر و نیماشد

 !بسته یها چشم با

 ستین خوب حالم_

 درمونگاه؟ میبر_

 ، بودم کرده منقبض شدت به و بدنم

 میبر خونه فقط نه_

 اریو
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 زشیر زیر نگاه ، ها یفرع یتو دیچیپیم و کردیم ینوچ قرمز چرا هر پشدت

 تونستمینم یحت که بودم کرده جمع خودمو یجور هی ، کردیم ام زده خجالت

 رو شدهیشد ، نشده خون یبو متوجه عطا نکهیا ترس از ، بکشدم نفس راحت
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 خوردیم بهم هام دندون سرما یتو و بود دهیکش نییپا

 حرف ام بچه با دلم یتو و دادمیم فشددار شددکمم یرو محکم دسددتمو کف

 تالش خواسددتیم دلم ، بدم دسددتش از یراحت نیا به خواسددتمینم ، زدمیم

 .ستین خودم دست که بده چقدر یول ، بمونه که کردمیم

 ؟؟...ساغر_

 دادش باال عطا که بود نیماش ی رفته نییپا ی شهیش سمت نگاهم

 ؟یگرفت گُر ، شهیم سردت_

 بدنم سرما از و لرزمیم دارم که دیفهمیم دادمیم تکون اگر شددمو منقبض فک

 .شده منجمد

 یصندل ی گوشه سدمت آروم آروم خودمو و دادم تکون باال سدمت به سدرمو

 پاک یراحت نیا به که خون ، دادمیم پس نشیماشدد یصددندل به اگر ، بردم

 ...شهینم

 که بوده چقدش ام بچه اصال !شه پاک دیشدا ، یا فتهه هفت ی بچه هی خونه

 رهیم ازم داره کنمیم حس که یخون همه نیا البد ، بشده جمع خون تنش یتو

 که یفسقل نیا دا ، مونهیم دلم به بچه دا ، شددنمه جگر به خون واسده ،

 .مونهیم من دل به اومد خبر یب

 خدا؟ چرا یول

891  
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 و کرد خاموش و نیماشد هول به عطا ، خونه میدیرسد یوقت بعد سداعت مین

 دسددتمو که یموقع ، میحال چه که بود دهیفهم خودشددم ، شددد ادهیپ عیسددر

 ، بود نشده فیکث نشیماش یصندل کردم خدا خدا ، بشم ادهیپ تا گرفت

 که نفسمو نشیماشد زیتم و یخاکسدتر یصدندل به ترس پر نگاه مین هی با

 .دمیکش سرم یرو چادرمو و فرستادم رونیب بود شده حبس

 ...بود سردش یها دست بدتر همه از ، اوردمینم طاقت عطارو نگران نگاه

 یول ، دادیم بهم که یآرامشد به ، بود کرده عادت بودنش گرم به شدهیهم من

 ختیر یهر دلم ، آورد هام انگشدت به یفیخف فشدار و گرفت دسدتمو هربار
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 ، شدینم نگران کاش ، دیترسینم من مثل عطا اشک...نییپا

 مگه یول کنم فراموش هامو ترس تونسددتمیم من که بود یقو اونقدر کاش

 هفت به ، بچه گنیم ام سداله هفت پسدر و دختر به !مُرده اش بچه...شدهیم

 .مردمیم منم کاش ، میداد دست از و بچمون ما ، بچه گنیم هم اش هفته

 یرو از که یخون رد اما درآورد پام از خودش هامو شکف و کرد بداز درو

 اون از من ، کرد حرکتش یب لحظه هی ، بود مشددخص میآب نیج شددلوار

 ...بدتر

 ، حموم یتو انداختم خودمو و شدم رد کنارش از من خوردینم تکون عطا

 .کردم قفل درو برسه رهیدستگ به دستم و ادیب خودش به تا

 اریو
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 عطا ن گفت"ساغر ساغر" ، کردم باز و آب ریش و رفتم دوش ریز دالباس همون با

 رنگ که یآب به و گرفتم دهنم یجلو دسدتمو. نداختیم هیگر به منو شدتریب ،

 کردم نگاه رفتیم و چاه ریمس و بود خون

 شد؟ تموم واقعا یعنی

 ساغر...جان ساغر...کن باز درو ساغر_

 رفته دست از ی بچه خاطر به آروم آروم من و خوردیم در به عطا یها مشدت

 !خودم به زدن یلیس با ، کردمیم یعزادار ام

 ...گرفتینم و ام بچه ، بود یراض ازم خدا و بودم یخوب مادر اگر

 حتما....زدم حرف بد یکی با ، کردم بد یکی به البد ، گذاشدتم کم جا هی البد

 .آورد سرم و یتالف نیا خدا که شکسته ازم یکس دل

 ، عطاسدت با حق دیشدا...نبود ریخ و دل ته از لدای به کمک یبرا تمین دیشدا

 بچه و کرد یتالف هم خدا ، ارمیب چشددم به خودمو تا کردم کمک لدای به من

 گرفت ازم منو ی

 نییپا لبم یرو از دستمو ، در سدمت برم شدد باعث عطا یها ضدربه شددت

 آوردم

 عطا خوبم_
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 دلمو ، یا قهوه ی سداده در نیهم شدتپ از هاش زدن نفس نفس یصددا

 دمیکش نفس منم نفساش بازدم و دم هر با و بستم هامو چشم ، کردیم گرم

 !کنمیم سکته االن ، ساغر درو کن باز_

896  

 بود حموم یتو که یخون با ، سیخ یها لباس نیا با ، داشدتم که یتیوضدع با

 ازش دمیکشیم خجالت شد؟یم مگه ،

 عطا کن برص_

 آب از که ییها پلک مثل ، ام چونه مثل ، هام دسددت مثل ، دیلرزیم صدددام

 ، بودم شده سیخ سیخ ، اشک ای بود

 نکهیهم اما ، انداختم سدبد یتو گوشده هی شدالم و لباس با و درآوردم مانتومو

 ته*خ*ل که یزیخونر شددت و دمیکشد نییپا پاهام از تنگمو نیج شدلوار

 .دمیکش یبلند غیج ، دمید رو ودب ته*خ*ل

 من ی بچه ها ته*خ*ل نیا از یکی کدوم یتو...وارید به دمیچسددب ترس از

 بود؟

 ، زدیم در به محکم عطا که ییها ضدربه ، یخون ریز لباس و شدلوار وحشدت

 . وارید یرو خوردم سُر و کرد شل و پاهام

 دمکر جمع شکمم سمت زانوهامو ، عطا حال خاطر به دمیترس

 ...رونیب امیم االن_

 پاهام رون یکینزد تا که شلوارم طرف دو دستمو ، شد متوقف هاش ضدربه

 ، دادم نشییپا و گذاشتم بود اومده نییپا

 زدن عق هربار با و بزنم عق بار چند باعث خورد مشددامم به که یخون یبو

 ... شدیم شتریب رفتیم ازم که یخون شدت

 نداشت یزیخونر نقدریا ام ماهانه یها ادتع یحت من...بودم کرده وحشدت

 بود خودم یها لباس فقط که یسددبد یتو و درآوردم ازتنم کامل و شددلوار ،

 اریو
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 و بودند شددده مخلو آب با ها خون و بود تنم یرو آب دوش ، انداختم
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 رفتندیم چاه سمت

 شکونمشیم ، کن باز درو نیا ایب خدا رو تو ساغر_

 ، شدم بلند و گرفتم آب ریش به دستمو ، کرد شتریب و ضمبو ، عطا ادیفر

 ، فتادیم راه خون دوباره یول ، پاهام به دمیکش دست

 نیهم یبرا ، دیکوبیم در به ای زدیم ادیفر ای ها وونهید مثل که بودم عطا نگران

 ، داخل انداخت و خودش و چرخوندم و قفل تا و کردم باز درو ناچار به

 و ام گونه و کرد بولم ، نشددد بود نیزم یرو که ییها خون متوجه اصددال

 ... خودش مثل ، بود سرد بدنم ، دیس*و*ب

 .بود من جون یب بدن لرزش دمیشددا ، لرزهیم داره کردمیم حس که خودش مثل

 که یآب دوش ریز ، بردتم عقد بودم بولش یتو کده همونطور آروم آروم

 ، بشه تر گرم تا کرد شیتنظم

 ، دیترک گوشش کینزد ییجا بوضم

 عطا رفت...رفت بچمون_

 داشت نگهم عطا و شدند خم جونم یب یزانوها

 ، زدلمیعز نداره اشکال_

 یفدا" ، هاش رفتن صدددقه ،قربون دیسدد*و*ب و ام چونه تا یشددونیپ از

 ، کردیم شتریب منو هیگر فقط ، هاش گفتن"سرت

 .نبودم زن کاش
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 گذاشدتم رمیز لباس یرو و یبهداشدت یها پد ، آورد لباس امبر رفت خودش

 دور رو حوله و کرد تنم خودش و دمی،سف یکاربن یآب بلند رهنیپ ، دمیپوشد و

 ، بود سرد خودشم بدن ، دیچیپ موهام

 .بود شده دیسف هاش دست و بود کرده منقبض و شکمش

 خواسددتیم ، ددتداش نگه باز برام و حموم در و دیسدد*و*ب کوتاه هامو ل

 ادیب رونیب باهام

 بنداز ات شونه دور رو کهیکوچ حوله ، یخوریم سرما ینجوریا عطا_

 ، بود دهیچیپ کمرش دور که یا حوله از ریبو و گفت یچشم
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 .حموم از میاومد رونیب باهم و انداخت هاش شونه دور رم گهید حوله هی

 ، کنه کم و بود هافتاد جونم به که یلرز تونستینم تختمم میضخ لحاف

 دستش ساعد ، دیکشد دراز پهلو به کنارم و کرد تنش گرمشدو یها لباس عطا

 ...کردم نگاه رخش مین به ، بود گذاشته سر یرو و

 ...براش میبد زن چقدر...ترسوندمش امروز چقدر

 نهینب هامو اشدک نکهیا یبرا ، چرخوند سدرشدو و شدد نگاهم متوجه که هوی

 اش نهیس به دمچسبون و میشونیپ

 ...عطا دیببخش_

 .گرفتتم بولش یتو و دیخند

 رمیمیم من ، بشه کم ازسرت مو هی_

 گرم و قرص دلمو تا دادیم عطا یها حرف دسدت به دسدت هام اشدک یداغ

 .کنند

 اریو

891 

 نمیبب و یروز نیهمچ خوامینم گهید_

 ، اومد خلدا و کردم باز و حموم در که موقع همون...بود دهیترسدد که گفتم

 وضدع و سدر از دی،شدا هاش چشدم مردمک ، دناشیپر پلک ، دشیپر رنگ

 .بود دهیترس من

 رو تو بدون یایدن خوادینم دلم...یهسددت تو ، یسددالم تو که خداروشددکر_

 ،فقط هاشو یخلق کج ، هاشو یسخت ، ارویدن نیا یرحم یب ، کنم تصدور

 ، هات یشدوخ ،با هات طنتیشد با ، هات خنده با ، کرد تحمل شدهیم تو با

 تو که یکن فکر نیا به ، زدنتم پلک کوتاه ی لحظه هی ی اندازه خوادینم دلم

 !!یدار نگه رو بچه ینتونست

 بود عطا یها حرف به حواسم ی همه و بودم چسبونده بهم هامو دسدت کف

 .داد فشارم خودش به شتریب و دیس*و*ب سرمو ،

 رو عطا کده کردم خدداروشددکر و ددمیشددک تنش عطر از قیعم نفس دهی

 خودش یحت .کنه دور ازم تونهینم چکسیه چکسیه
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 "عطا"

 بچه اگر بودم کرده نذر ، نشددسددتم سددجاده سددر و کردم پهن جانمازمو

 امون

 و سدداعت کی درسددت امون بچه ، کنم تالوت و قرآن گهید دوره کی بمونه

 .کنمیم ادا بودم کرده که ینذر من اما !رفت شیپ ی قهیدق دو و ستیب

 دایپ بود هام چشم یتو که یاشک یها حلقه نیب و قرآن ییابتدا یها صدفحه

 لیدل به کردمیم فکر ، خوندمیم هارو ترجمه دقت با ، هیآ به هیآ ، کردمیم
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 اغرس یها دل و درد ، است بخشدنده نیبزرگتر که ییخدا به برسدم تا نزولش

 تونسددتیم که خدا یبخشددندگ از شیدلخور ، بود منم یها دل و درد دیشدا

 میداشت همو ساغر و من ، بود ما حال شامل ، بشده هم ما حال شدامل

 و پدر قیال ما...اما... بچه با بشدده لیتکم تونسددتیم یخوشددبخت نیا یول ،

 من که بود شددده گرفته نیهم یبرا امتحان نیا دیشددا.مینبود شدددن مادر

 ، بارداره که داد خبر بهم سداغر که یرو از یول ، کنم ثابت خودمو یمردونگ

 یبرا و کودک یباز اسددباب لوازم موازه رفتمیم اداره کینزد ییوقتا هی

 با تونهیم چقدر ، میشد دار بچه اگر که کردمیم تصدور و گرفتمیم متیق خودم

 تک ، نداشت یفرق عروسکش و نیشما.بشه خوشدحال ها یباز اسدباب نیا

 مادرشه سداغر که یا بچه یبرا داشدتم دوسدت رو موازه اون یها جنس تک

 !بخرم

 یم یلیخ سدداغر به که بودم دهید یباردار لباس مدل چند نترنتیا یتو یحت

 تک تک.بدم سدفارش براش بعد تا ادیب شیآزما نیا جواب بودم ،منتظر اومد

 جنس و رفتمیم ها موازه یتو ، بچه و سدداغر اطرخ به که ییها لحظه اون

 هی... دلچس ینیریش هی ، کردیم قیتزر بهم قیعم ینیریشد هی ، دمیدیم هارو

 ی دلشوره ساغر از کمتر من ، بود کمتر ساغر از اسدترسم من...خوب حال

 خدا لطف به که یادیز دیام خاطر به دیشددا ، داشددتم رو بچه اون رفتن

 اگر که میدار یادیز یها نعمت مدا...شددکر بدازم ، حداال مداا...داشددتم



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  647                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 یبرا کنمیم نذر حاال اما ، میکن خدارو شکر صددبار یروز دیبا مشیبشدمار

 ... برداشته ترک ، شکسته ، شده فیضع دونمیم که یا هیروح یبرا...ساغر

 اریو
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 آروم اشدتمد دوسدت ، گذاشدتم حمیتسدب و مهر کنار و دمیسد*و*ب و قرآن

 .بشنوم خودم که یطور بفرستم صلوات

 ... انداختم نییپا و حیتسب یها دونه بسته یها چشم با

 یصددا... بود سدهراب ، خورد زنگ تلفنم که گذشدت زمان چقدر دونمینم

 به ، ختیریم بهم منو ، بزنه حرفشو کامل ذاشتینم که یبوضد یحت و گرفته

 !بده یدلدار ممن به که یکس به داشتم ازین شدت

 یاتفاق چه که گفتم و دادم امیپ مهتاخانوم و سددهراب به نبرد خوابم یوقت

 ...ساغر دنید انیب غروب یبرا بود قرار هردوشون.افتاده

 جانمازمو.نداشتم و کردن درست غذا دما و ،دل انداختم سداعت به ینگاه

 اتاق یتو بردم هم رو ،قرآن گذاشتم کشو یتو و کردم جمع

 که کردم شدماتت خودمو و بود خواب غرق سداغر ی دهیپر رنگ تصدور

 دادم احتمال ، بخوره یزیچ تا نکردم وادارش ، بخوابه نکدهیا از قبدل چرا

 .بود سرد سرد ، گذاشتم دستش یرو دستمو ، باشه اومده نییپا فشارش

 یجا یحت ، دیپر ذهنم از یچ همه لحظه هی یبرا ، آشددپزخونه یتو رفتم

 !!آب یها نوایل

 ریز نتیکاب سدمت و برداشدتم وانیل هی ، کردم باز که و نتیکاب تا دو یکی در

 کمی و انداختم وانیل یتو قند مشدت هی ، بود قندون روش که رفتم پنجره

 ابونیخ به نگاهم که قند آب همزدن بده بودم کرده شددروع ، گالب هم

 !بود امون خونه یرو به رو سهراب نیافتاد،ماش
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 نیماشد فرمون یرو سدرشدو ، دمشید تر واضدح ، شددم لیمتما که جلو به

 .بود گذاشته

 باال ادیب بگم و بزنم زنگ بهش خواستمیم ، سدتین خونه کینزد کردمیم فکر
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 تخت یرو کنارش و اتاق یتو بردم و وانیل ، بود تر واجد سدداغر یول

 .نشستم

 جان ساغر_

 خنده ، کرد جمع داخل به هاشو ل و خشکش یها ل یرو دمیکش دست

 نشست لبم ی گوشه یا

 ساغر ، خانومم_

 کرد باز چشماشو باالخره یمبهم"هووم" با و دیلرز هاش پلک

 .افتاده فشارت ، بخور و قند آب نیا پاشو_

 شتریب سردمه_

 خوبه؟ قند آب نییپا فشار یبرا ، میبر درمونگاه هی یخوایم_

 ، گذاشتم کمرش پشت دستمو که هنیبش تا شد بلند

 خوبه یچ همه واسه قند آب_

 دیکش قیعم نفس هی بعدم و رفت باال نفس هی وانیل

 یول بودم نگرانش نکهیا با خی بدنم ، روم بنداز اریب و عروسمون لحاف اون عطا_

 خنده با ، نکنم منتقل اسددترس بهش دادم حیترج

 رفتم کمد سمت

 ها شهیم دردسر ، ودتخ رو یبنداز و یعروس لحاف_

 اریو
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 بود شکمش یرو دستش و تخت یرو بود دهیکش دراز

 داریب خودم تا نکن دارمیب سداغر جون فقط ، خرمیم جون به دردسدرشدم_

 ...گهید حاال ، دمینخواب یحساب و درست ش چند نیا ، ادیب خوابم ، شم

 برد لحاف ریز سرشو و نزد حرفشو هیبق

 دمیس*و*ب شوسر لحاف یرو همون از

 کن استراحت خانومم باشه_

 و در. نداشدت یتموم سداغر یها هیگر ، شددم لحاف فیخف لرزش متوجه

 .کردم تنم کاپشنمو و بستم
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 شددهیهم که یا مردونه یها حرف دیشددا ، سددهراب سددرا رفتمیم دیبا

 باهم

 کردیم آروممون ، میزدیم

 به سدرشدو ، دمیرسد نشیماشد کینزد که بود شدلوارم یج یتو هام دسدت

 خوابه کردم فکر ،اول بود بسدته هاش چشدم و بود داده هیتک یصدندل یپشدت

 . شد تر چشمش ی گوشه یول

 مرتبش که شدیم یوقت چند و بود شدده نامنظم که صدورتم شیر ته به یدسدت

 .دمیکش ، بودم نکرده

 .خورد تکون عیسر و زدم شهیش به یا تقه

 داد نییپا رو شهیش و زدم لبخند

 باال؟ یاینم چرا سرما نیا تو مومن مرد_

 کرد پاک هاشو چشم ی گوشه عیسر

 دمیرس تازه_
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 دمتید ، ستین گفتن درو یبرا یلیدل_

 انداخت سرم یباال ی پنجره به ینگاه

 یگذاشت تنها چرا و ساغر_

 باال میبر ، خوابه_

 زد درهارو لقف و یصندل به داد دوباره و اش هیتک

 از بدتر شددمیم نمیبب سدداغرو ، باال امیب االن.مینیبشدد نیماشدد تو کمی نه_

 !شمیم وونهید دارم...خودش

********************* 

 "ساغر"

 تخت یرو شدم زیخ مین ، اومد یم اتاق رونیب از که یوار پچ پچ یصددا با

 مامان نکنه که مدیترسد. کردم نگاه بود شد هشدت کینزد که سداعت به و

 سهراب یصددا با و کردم زیت هامو گوش ، باشدن اومده لدای و عارف و مولود

 ...پشتمه کوه مثل ، دادیم نفس به اعتماد بهم برادرم ، شد راحت المیخ
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 شده یخون لباسدم پشدت دمیترسد ، نهییآ یجلو رفتم و اومدم نییپا تخت از

 نییپا تخت یرو از و لحاف استرس و ترس ،با بود شده متاسدفانه که ، باشده

 فشدار بالشدم به صدورتمو هیگر با و ام گونه یرو زدم...ممیتخت رو ، دمیکشد

 ... دادم

 جمع و یتخت رو آروم ، نشددنون امو هیگر یصددا عطا و سددهراب نکهیا یبرا

 عوض همونجا هامم لباس ، انداختمش سدبد یتو و بالکن یتو بردم و کردم

 هامو دندون نقدریا ، انداختم یمشک ی سدهیک هی یتو مویبهداشدت پد و کردم

 اریو
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 گرفته درد فکم تمام که گرفتم هم یرو محکم و هام ل و دادم فشددار بهم

 .کنم ناراحت نیا از شتریب رو هیبق خواستمینم ، بود

 و رو و رنگ یب صدورت.بسدتم طرفم دو و کردم شدونه ختمویر بهم یموها

 . بود ساخته برام رو افهیق نیتر زن بهم حال ، زقرم یچشما

 کردم عوض تختمو یرو و کردم پاک هامو اشک

 دمید و سهراب تا که دادم قول خودم به و دمیکش قیعم نفس هی اتاق در پشت

 آروم و سدداکت که مهتا دنید با ، کردم باز درو نکهیهم یول نزنم هیگر ریز

 ، بود کرده جمع شدکمش سدمت اشدوپاه و بود نشدسدته نفره تک مبل یرو

 .دیترک بوضم

 هامون هیگر ، بود پر اونم دل ، سددمتم دییدو و دیپر جا از برق مثل مهتا

 مهتا پشت دسدتشو هی و سدمتمون اومد سدهراب که صدداش بود بلند اونقدر

 تمونیهدا اتاق همون سمت به که یحال در و من دستشوپشت هی و گذاشدت

 گفت کردیم

 ، نمیبب دییبدو.. رونیب دییایب آدم مثل ، دیبکن هاتونو هیگر دیبر_

 خودشددم یها چشدم ، دیسد*و*ب و ام گونه سدهراب و دمیخند هیگر ونیم

 یتو فرسدتادمون ، نشده دچار ما حال به اونم نکهیا یبرا انگار یول بود سدرخ

 ...اتاق

 صدورت و بود فتهگر بول به که ییزانوها با ، میبود نشدسدته تخت یرو هردو
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 بود سیخ هامونم

 ، بودم نکرده هیگر بود وقت چند_

816  

 دمیپرس ازش بوض با

 وقت؟ چند_

 !روز ستیب و ماه سه_

 ش؟یشمرد چرا_

 یتو امو خونه دیکل نکهیا یبرا فقط بار نیآخر ، باشددم فیضددع خوامینم_

 ، خونه داخل رفتم که بعدا ، کردم هیگر بودم گذاشددته جا سددرکوچه ی موازه

 کردم؟یم هیگر دیبا چرا یسددادگ نیا به زیچ هی واسدده ، کردم دعوا خودمو

 ...امروز یول...یلیدل چیه به ، نکنم هیگر گرفتم قول خودم از نیهم یبرا

 گفتم و کرد سکوت

 نداره یاشکال نیا خ ، یکرد هیگر ساغر ی بچه خاطر به_

 دیس*و*ب دوبار صورتمو و زد لبخند

 آخر به که ایدن ، کنم جمع خودمو زود دیبا ، تو بودن خداطر بده یول_

 هیگر شددیم ، بود اتفاق هی نمیا ، یدار فرصدت ، یجوون یلیخ تو ، دهینرسد

 .نکرد

 دمیکش چشمم ریز و دستمال هیگر با و انداختم باال هامو شونه

 عطا به ، اومد یم خون ازم یچجور یبدون اگر ، بود یبدد حس یلیخ_

 !نییپا از نه رونیب ادیم باال از گریج گفت اونم ، ادیدرم داره گرمیج گفتم

 کرد س*و*ب لپمو دوباره و دیخند مهتا

 یکارها یتو ، دوتا خودمون نیب...نگو یکسدد به یول گمیم بهت یزیچ هی_

 !ام حامله دمیفهم میبود که طالقمون

 اریو
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 .شد رها زانوم دور از هام دست و شد صاف کمرم هوی

 ؟یبود حامله_
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 گفت داره نگهش خواستیم که یبوض با و زد پلک

 با دعواهام و آخر یروزها اسددترس از ، میبد شیآزما نکهیا قبل یول ، آره_

 !شد سقط...برام نموند بچه ، سهراب و خانواده

 کردم نگاه نشیغمگ لبخند به باز مهین دهن با

 االن سددهراب و من ، بود کندار عطدا...تو یول ، بودم تنهدا من سددداغر_

 .بگم مادرم به نکردم جرئت یحت من...میشتیپ

 ...بودم اگه من ، گذاشتم مهتا یجا خودمو لحظه هی

 ینگفت بهمون زودتر چرا..برات رمیبم یاله ، مهتا یوا_

 مهتا یهرچ ، کردن هیگر به کردم شددروع بلند یصدددا با نباریا و کردم بولش

 ، بود دهیفا یب کنه آرومم هاش نوازش با و بزنه حرف گوشدم در دکریم یسدع

 از و ، داشته و یسخت یها لحظه چه دمیمفهم بودم دهیکشد دردشدو من چون

 .بده یدلدار بهش تا نبوده کنارش چکسیه نکهیا بدتر همه

 ...زمیعز...،ساغرم رونیب رهیم صدات ، خدا تورو جانم ساغر_

 ، مبگ تونستم جمله چند فقط

 !بدتر ازهمه سهراب.میکرد بد بهت ما ، مهتا مارو ببخش_

 نشون بهش داشدت سدهراب کم کم که یا عالقه وجود با چرا فهممیم تازه

 .ادیب کنار دلش با بود نتونسته و کردیم یسرسخت هنوز اون دادیم

818  

 به وقت چند یها زنگ اگر ها سددال نیا تموم ، سدداغر یمن زدلیعز تو_

 ازش یوقت تو یول !کردمیم فراموش سددهرابم گهید دیشددا ، نبود تو وقت چند

 جلوش که منو اسدم نکهیا از رهینم یخواسدتگار ییجا نکهیا از ، برام یگفتیم

 بهم یکن ثابت که یدادیم بهم نشددونه هی رفتارش هر از و زهیریم بهم یاریم

 ، دادیم دیام بهم ، کنه اموشددمفر نتونسددته و فکرمه به هنوزم سددهراب

 سددرپا

 یاصددل مقصددر یدونیم بهتر ،خودت دمیبخشد رو همه من.داشدتیم نگهم

 و شددناختمیم و سددهراب غرور اولم از من ، شددماها نه بودن من ی خانواده

 یبدون تا کردم فیتعر برات ، ندارم االن میتیشدکا و گله چیه.کردم انتخابش
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 و مادرشددوهرت خاطر به سددهراب خاطر به ، من خاطر هب ، عطا خاطر به

 فیضع یندار حق...اول روز ساغر یبشد دیبا ، همه خاطر به و مادرت

 مهلت بهت روز دو...من یحت.دهینم بهت چکسیه حقو نیا ، ساغر یباشد

 یکاف ی اندازه به گهید ، انهیمخف اما ، یکن یعزادار ات بچده یبرا ددمیم

 از یول کن هیگر هات ییتنها یتو روز دو نیا ، یکرد هدیگر عطدا یجلو

 محکم یبرا بودنت سدرسدخت یبرا یکن یروزشدمار من مثل دیبا ، بعدش

 51 به برسه اگر ، یشماریم و یبود شداد و ینکرد هیگر که ییروزها ، بودنت

 ... یدار زهیجا هی

 .مینشست تخت یرو قبل تیوضع به و کرد جدا ازم خودشو

 ...جون یب بدنم و شده یخال دلم کردمیم حس بودم کرده هیرگ نقدریا

 زه؟یجا هی تا 51 هر مهتا_

 اومد ییابرو و چشم

 اریو
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 !آره_

 صددورت به نهییآ یجلو و اومد یم نییپا داشددت تخت از که یوقت بعدم

 گفت آروم دیکشیم دست خودش

 هیلیخ نذاشته ابونیب به سر نکهیهم تو دست ،از عطا چارهیب_

 گرفت دستمو و زد چشمک بهم

 هی زده ماتم جفتشدون اومدم من یوقت از که عطا و برادرت شیپ میبر پاشدو_

 !میدار تیزن میکن ثابت که نهیا ت وق االن ، نشستن گوشه

 اعتماد مهتا یها حرف و تجربه به یول داشت ضعف شددت به بدنم نکهیا با

 تا که ییها لباس از یکی و نمک عوض لباسمو داد شدنهادیپ.شددم بلند و کردم

 .بپوشم و بودم دهینپوش حاال

 هم عطا و بود دهیکشد دراز مبل یرو سدهراب ، میاومد رونیب اتاق از که باهم

 جلو زودتر سهراب و شددند بلند دو هر ، بود نشدسدته یخور نهار زیم پشدت

 .کرد یس*و*ب رو باهام و اومد
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 زمیعز یخوب_

 .بهترم یلیخ دیینجایا که شماها آره_

 گفت مهتا تا بود نیسنگ جو کمی.مینشست یراحت مبل یرو چهارتامون هر

 م؟یکن درست یچ شام ، گشنمه_

 گفت عطا که بود من به نگاهش

 .رمیگیم رونیب از_

 گفت و کرد ینوچ مهتا

811  

 کنم درست یچ دیبگ ، کردم یآشپز س*و*ه_

 گفت یجد یلیخ سهراب

 !تو نه کنهیم درست خوب طاع البته کتلت_

 کرد کج فیخف دهنشو ی گوشه مهتا

 ؟یدار دوست یچ تو ساغر ، یخوریم من دستپخت با رو ندفعهیا_

 مدت نیا که ییغذاها به و کردم غنچه کردن فکر ی نشددونه به هامو ل

 کردم فکر بودم کرده س*و*ه

 .میدار شمیچ همه ، یپرتقال آب مر آهان_

 گفت و کرد نگاه عطا ندلبخ با صورت به مهتا

 ...که شماهم_

 دیخند عطا

 !باشه ساالد حایترج یول دارم دوست غذاهارو نیا یهردو من_

 نشوند منو ، آشپزخونه یتو میرفت باهم ، گرفت دسدتمو و گفتم یچشدم مهتا

 یهوا به و ومدین دلش عطا یول ، بکنم پوسددت تا داد ازیپ بهم و زیم پشددت

 انجام من تا بود داده مهتا که ییکارها و کنارم نشست ییچا وانیل هی برداشدتن

 دادیم انجام تند و زود عطا ، بدم

 و شد بلند کوتاهمون یها خنده یگاه و زدن حرف یصددا گذشدت که کمی

 به اونم البته ، آشددپزخونه یتو اومد نمونه عق قافله از نکهیا یبرا سددهراب

 گفت و گرفت سددمتش هارو کاهو هتام یوقت یول ، قند برداشددتن ی بهونه
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 اریو
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 و کار مشددوول چهارتامون هر و کنه مقاومت نتونسددت گهید "کن خردش"

 .میشد حرف

********* 

 به ، امیب رونیب درازکش حالت نیا از تونستم و اومد جا حالم که روز سده بعد

 .میبزن خودم ی خانواده به سر هی گفتم عطا

 که کرد حتمینص دوباره نیماش تو یکل عطا ، بود شده تنگ همشدون یبرا دلم

 یمیتصددم نیهمچ گفتینم اگرم شدداهده خدا ، نکنم اخم و نندازم کهیت

 ، بود افتاده سددرم از ها یدلخور نیا دما و دل ام، بچه افتادن بعد نداشدتم،

 انداختن کهیت ، شدن غافل ازم چقدر که بودن نشده متوجه االن تا یوقت یعنی

 ، جلوشون کردیم کیکوچ خودمو فقط ، من یها

 ، موندم نجوریهم قهیدق چند ، کرد بولم زیعز یوقت میدیرسدد تا برعکس

 .شدینم خ ، اما بزنم باهاش که داشتم حرف یکل ، بود گرفته دلم یلیخ

 هی خودش ی قهیسددل به دخترش یبرا که کردم بول و جانم بابا حاج بعدم

 یحت ، لباسمو کرد مسدخره یحسداب که سدهراب ، بود دهیخر یگل گل رهنیپ

 دید که لباسدو ، بده سدهراب به شدویبده تا بود اومده سدر هی سدامان یوقت

 به

 بوده دهیخر مونس مامان یبرا بابا حاج و لباس کن باور گفت بهم یشددوخ

 ...داده تو به سوخته دلش یول

 تشیاذ سددامان و ددهرابس نقدریا ، نبود درو اهل خودم مثل من یبابا حاج

 .دهیخر خودم یبرا گفت و خورد قسم خودمو جون سر آخر که کردن

811  

 تا هوی گفت بابا حاج نکهیهم یول نداشددتم لباس یمدل نیا حاال تا نکهیا با

 من ادی به هوی و افتاده قرمزش یصددورت یها گل و رهنیپ نیا به چشددمش

 . داد بهم خدا ارویدن انگار و شد باز گوشمبنا تا شمین ، افتاده

 یشدوخ جواب ، شدوییوفا یب ارمین سدامان یرو به که نشدد باز کردم یهرکار

 ، بود دهیفهم خودشم.دمیخندیم حرفاش به ونیدرم یکی ای دادمینم ای هاشدو
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 عطا به رفتن موقع سرم آخر ، ذاشدتیم سدرم به سدر و کردیم سدم*و*ب یه

 !نداره رو و رنگ ، خواهرم با یکرد کاریچ گفت و انداخت کهیت

 بهش تازه و گردنش انداختن رو یچ همه ، همه که سددرم تاج یبرا رمیبم

 نیا با اونم ییتنها به من تحمل که دونمیم خودم گهید !نددازنیم ام کدهیت

 !سخته چقدر یروان یروح بد تیوضع

 اسددتفاده بابا حاج ننبود از من یول نداد و سددامان کهیت جواب که عطا

 سرمه، تاج گفتم و دمیس*و*ب عطارو ی گونه ، همه یجلو و کردم

 "ساغر بره قربونت" گفتم و ام نهیس تخت زدم بعدم

 سامان یول ، شد دیسف و سرخ مونسم مامان و دیخندیم بلند بلند که سدهراب

 کنهیم یتالف گفت و شد یحرص یحساب

 نهیس به نهیس که یتلخ و نیریش ی هیارث تنها یعنی ، ماسدت خونه تو ییپرو

 دیچرخیم ما نیب نسل به نسل و

 یبرا و نذاشدت مونس مامان یول میبرگرد و مینیبشد سداعت هی بود قرار مثال

 سرد نکهیا با ، زدم قدم خودم یبرا ایح یتو ها مدت بعد ، پخت غذا شدام

 اریو
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 سددرحال گرمیج اشددتد که یخنک و یبرف یهوا یول اومد یم سددوز و بود

 .اوردیم

 ییزایچ هی خوادیم دمیفهم ، سددراغم اومد بابا حاج ها زدن قدم نیهم یتو

 که انگار...سدهراب با رابطش و دیپرسد مهتا از ، بود درسدت حدسدمم و بگه

 دهینپرسدد ازش و بود اوردهین سددهراب یرو به اصددال خدا بنده یبابا حاج

 ی بچه سقط انیجر جز به البته ، دادم بهش و داشددتم که یاطالعات تمام منم.بود

 ...مهتا

 بابا حاج که کردم ادیز مهتارو تیمعصددوم و تنها دا ازیپ میجور هی

 در ای دیفهمیم ونیدرم یکی گهید و حرفم یآخرا و فکر تو رفت ینجوریهم

 .دادیم تکون سر جوابم

 !مایسرنزد مامانم به است هفته هی گمی،م جان ساغر_
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 کیکوچ خودمو یول ، شدهیپسدر ی نوه گرم سدرش شدما مامان بگم اومدم

 نکردم

 م؟یبر یکنیم هماهنگ فرداش ، شده ذره هی براش منم دل اتفاقا_

 زنمیم زنگ صبح پس ، باشه_

 الخصوص یعل ، شیزندگ تو دیبا آدم ، دادم جواب دلم ته از ، عطا لبخند به

 !باشه داشته استیس شوهرش ی خانواده با ارتبا یتو

 ینرفت که دکترم ، ستین خوب روت و رنگ سامان با حق یول_

 یبرا ینترنتیا که یلباس عکس و میگوش ی صفحه از نگاهمو ، عطا یصدا با

 گرفتم و بودم داده سفارش مهتا

811  

 درسددت گهید یکی یتونیم ، سدتین یمشددکل چیه گفت یسددونوگراف رفتم_

 !!یکن

 گرفت خندش گفتم که یا لهجم از

 !هیراحت نیا به کردنش درست مگه_

 اومدم طونشیش اما مظلوم صورت اون یبرا ییابرو و چشم

 لگدم پشدده کردم فکر که کرد حامله مارو یجور هی آقا ، راحته که تو واسده_

 زده

 انداخت ام قهقهه به ، صورتم یرو دستش دنیکش و هاش خنده پرتاب

 !تو با شمینم ریپ ، عاشقتم ، ساغر_

 فرستادم رونیب جگرسوز آه هی مثل نفسمو

 عطا یکنیم رمیپ یدار یول_

 گفت و دیخند ، کردیم یرانندگ که نطوریهم

 چرا؟... ا _

 کمم یول ، ددونسددتمینم و بودم اندداختده راه کده یبحث دلیدلد خدودمدم

 ؟شدمیم ریپ دیبا بابتش من که داشت یمشکل چه عطا یمنته.اوردمین

 ، دارم دوسدددت ینجوریهم تورو من ، ینشدد ریپ کنم کداریچ ، ینگفت_

 ...نقدریهم
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 چل؟ و خل_

 انداخت باال ابروشو

 اریو

815 

 فکرشددم عمرم تو ، بمون طونیشدد و شددر نقدریهم ، بگم خواسددتمینم نویا_

 ، باشده داشدته فرق باخودم درجه هشدتاد و صدد که کنم دایپ و یکی کردمینم

 !بشه بمینص تر حرف پر دیشا خودم مثل یکی کردمیم الیخ هشت

 گفتم فکر یب

 م؟یمر مثل_

 ...شد ریغافلگ زدم که یحرف از هوی

 طون؟یش من مثل ای بود؟ حرف کم تو مثل میمر_

 ، رفت هم یتو هاش اخم

 ؟یکنیم باز بحثشو دوباره چرا...ساغر_

 !نه ای بود من مثل ، یشیم یعصبان چرا ، دمیپرس ساده سوال هی_

 گو درو آدم هی ،اون نکن سددهیمقا چکسیه با...ای ، میمر مثل یکسدد با خودتو_

 که نهیا یبرا شدمیم یعصدبان اگر من !بود کرده فرض خر منو که بود

 .یکنیم سهیمقا اون با خودتو

 دمیخند استرس پر و دادم قورت دهنمو آب

 !تخود به ارین فشار ، یدار دوسم دونمیم ، حاال خ_

 دیخند و شد برداشته ازم که دینکش هیثان به رشیخ نگاه

 !وونهید_

 گفت دادم نشون بهش که یارادت به و گذاشت قلبش یرو دستشو

 مخلصم_

*************************** 
816  

 "عطا"

 یموجود تمام که بودن داده دسددتور باال از ، بود ختهیر بهم کتدابمون حسدداب

 یها چک بودند داده دسددتور هم ما به و کنند چک و باران یها
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 حسداب اول از رو همه ، نه چه بودند شدده پاس که ییاونا چه رو تورهایزیو

 .میکن

 یطور سددال چند نیا یتو داشددتم عادت ، اومد یم بدم یتکرار یکارها از

 امنه و جمع رو ها عدد همه ماه اول از نشدم مجبور که کنم کتاب حسداب

 .کنم

 تونسدتیم سداغر با زدن حرف فقط و بودم شدده خسدته ، یتکرار کار نیا از

 باشده خواب دیشدا دادم احتمال یول گرفتم شدمارشدو ، کنه بهتر و ام هیروح

 .کردم قطع و تلفن نداد جواب و خورد که بوق تا سه دو نیهم یبرا

 شیکی و بود جوک وشددیکی ، بود فرسددتاده تلگرام یتو امیپ تا چندد برام

 دادم هیتک و گذاشددتم سددرم پشدت دسدتامو خنده با...جوک از برداشدتش

 به

 ...یصندل

 مومن؟ مرد یخندیم یچ به_

 سداغر که ییها جوک به ینگاه نبود بد...انگار بود تر خسدته من از سدهراب

 .گرفتم صورتش یجلو و میگوش و شدم بلند.نداختیم بود فرستاده برام

 به بعد یول ، انگار بود سداغر اسدم دنید خاطر به اونم ، کرد قاومتم اولش

 و دهیترس یکارمندا هیبق هردومون ی خنده یصددا دیرسد که سدوم و دوم امیپ

 انداخت خنده به رم خسته

 اریو

817 

 ... زمیم پشت ،برگشتم بول اتاق یها خانوم از یکی اومدن با

 شه؟یم باز شما یبرا افزار نرم ، دیببخش_

 بود راه به رو یچ همه نظر به.. انداختم وتریکامپ صفحه به ینگاه

 ،چطور؟ یخالق خانوم بله_

 عق کمی و خودم و وتریکامپ منو سددمدت شددد خم زیم طرف اون از

 گرفتم مینیب ریز شصتمو انگشدت ، انداخت نیچ نمویب عطرش یبو.دمیکشد

 سددهراب به ابرو و چشددم ی اشدداره با که کردم نگاه یکنار زیم همکار به و
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 .گفتیم یزیچ

 شه؟ینم باز من واسه چرا پس اوا ، نمیبب_

 ... یصندل به دادم هیتک

 .کنم یکمک تونمینم من ، یانسان منابع بخش دیبر_

 سهراب زیم یقدم دو به هنوز یول ، سدهراب زیم سدمت رفت و کرد ینوچ

 و یجد لحن با و شددد بلند زیم پشددت از سددهراب که بود دهینرسدد

 یمحکم

 گفت

 !شهینم باز منم واسه_

 .بود باز هلو افزار نرم ی صفحه که بودم دهید شیپ قهیدق چند نیهم یول

 بود خواب پس ، انداختم ینگاه میگوشدد صددفحه به و کردم پنهون خندمو

 ...من یکوچولو خانوم

 ها بچه پچ پچ از شددیم که بود ییخبرا هی ، بود ختهیر بهم ییجورا هی شدرکت

 داد یصدا نکهیا تا ، مینداشت کارها نیا به یکار ، سدهراب و من یول ، دیفهم

818  

 نکهیا با ، شدده خبر چه ننیبب رفتن ها یسدر هی...اومد باال ی طبقه از دادیب و

 .میموند نییپا همون یول بودم شده کنجکاو گهید منم

 !رفت میشد ورشکست کنم فکر_

 تازه ییچا که یحال در و بردم فرو شلوارم یج یتو دسدتمو و زیم به دادم هیتک

 کردم حیتصح و سهراب حرف ، خوردمیم و شرکت دم

 !میشیم کاریب میدار کنم فکر_

 باال به ینگاه ها پله از و یورود چارچوب به داد هیتک و چپش ی شددونه

 انداخت

 یخوایم خواهرمو خرج تو آزادم دولت هفت از که من !عطدا یشدد الل_

 یاریدرب یچجور

 دمیخند ، گفت ساغر هیشب و اولش ی جمله

 !یمسافرکش میریم تهش ، خداست دست یروز_
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 دیتوپ بهم ، بود دهیترس یجد یجد انگار که سهراب

 منم ، یکرد دایپ کار مهتا واسده که تو ضدمن در !ینباشد آروم نقدریا شدهیم_

 !شرکت همون یفرستیم

 زدم پوزخند

 ؟یشیم یراض نجایا نصف حقوق به یعنی_

 !آره_

 ...دیبا ییوقتا هی عشقش خاطر به آدم واقعا_

 اریو

811 

 مشت هی و کرد استفاده نییپا طبقه بودن یخال از و کنم کامل حرفمو نذاشت

 !بودم کرده س*و*ه چرا دونمینم که زد بهم یلگد و

 !کنم احساس و عارف یدور من ذاشتینم اصال سهراب

 که شرکت یمنش توسط موثق و قیدق اخبار که دینکش طول شدتریب اعتسد هی

 .دیرس گوشمون به ، اومد ینم بدش سهرابم از نیهمچ

 یدزد یول بود فتادهین اتفاق شبه هی ایگو البته ، بود ختهیر بهم شرکت اوضداع

 .بود کرده تر خراب کارو ، تورهایزیو ای پرسنل از نفر چند

 یول بودم میکار ی ندهیآ نگران و بود شددده ددوولمش یلیخ فکرم نکهیا با

 و نزدم یحرف ، مادرم ی خونه میبر ساغر با تا شدم حاضدر و خونه رفتم یوقت

 .هست مرت یچ همه که کردم وانمود

 کممی که نییمهرآ کنار از سداغر ، مولود مامان ی خونه میبود دهیرسد یوقت از

 .نخورد جُم ، بود ندار حال

 و بردم و خودم ی وهیم بشددقاب ، نکند پوسددت ام وهیم ودشخ یبرا یحت

 .گذاشتم جلوش

 بهت شدددن بابا که برم قربونت" گفت گوشددم دم و داد بولم رو بچه سدداغر

 "ادیم یلیخ

 .دمیس*و*ب و نییمهرآ کیکوچ مشت و زدم لبخند

 فکر ، گذاشدت سداغر سدر به سدر کمتر بود دمغ و خسدته یحسداب که عارف
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 یخواب کم خاطر به گفت یول خورده یپول یب مشددکل به دیشددا کردم

811  

 که ها شدد عارف نه داره درمون و درسددت خواب خانوم لدای نه ، نییمهرآ

 .بخوابه راحت تونهیم ، ادیم خونه

 هرحال به. رهیبگ بول ادیز رو بچه تونسدتینم دسدتش خاطر به مولودم مامان

 .مراقبت یبرا خواستیم جمع حواس یکیکوچ نیا به ی بچه

 جوون یبخور کنه درست چلوگوشدت عطا بگم ، افتاده گود چشدمات ریز_

 ؟یریبگ

 خانوم لدای به کرد اشاره و دیس*و*ب ساغرو یشونیپ مولود مامان

 نداره خوراک و خواب بچه نیا ، مادر خوبم من_

 گفت بهش یا بچگونه لحن با و نییمهرآ صورت به زد زل ساغر

 یخوابینم شبا چرا_

 گفت بلند طرف اون از عارف

 ...خوابهینم روزام شبا؟_

 کرد نگاه خانوم لدای به یناراحت با ساغر

 واقعا؟_

 .است خسته چقدر که دیفهم شدیم هم خانوم لدای به نگاه مین هی با

 مامان یول.خونه میبر که گفتم سداغر به شدد تموم فوتبال که غروب یدما دم

 سدداغر تا نداد مهلت ، بود کرده خلوت هاش عروس با تازه انگار که ولودم

 .میبمون شامم دیبا گفت و بزنه یحرف

 زیم یرو و بود دهیخر عارف که یا آماده کیک هیاول مواد آشددپزخونه یتو

 .دمیچ

 اریو

819 

 ؟یبپز یخوایم کیک_

 .بازوم به داد هیتک که دادیم تکون و نییمهرآ ریش ی شهیش

 !مایشیم پا زود شام ،بعد ساغر_
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 رفت هم یتو هاش اخم

 .گهید میبمون خ.میخودت مامان ی خونه خوبه حاال ، وا_

 دمیس*و*ب صورتشو نبود حواسش یکس چون و انداختم رونیب به ینگاه

 یبود داده ییقوال هی_

 ، بود رفته باال حد از شیب که ییابروهدا بدا و ددیفهم منظورمو زود یلیخ

 ردک نگاهم

 .تیترب یب یایح یب ، بکش خجالت_

 دستش از کردم ناله

 .ندارم تو با یحرف چیه گهید من ، نگذره ازت خدا ساغر_

 ختیر روغن وانیل چهارم کی ساغر و شکوندم ظرف یتو هارو مر تخم

 عطا؟ یکرد قهر_

 نه_

 یکنینم نگام چرا پس_

 به کرد شروع و درآورد یا بامزه فرم هاشدو چشدم و انداختم بهش ینگاه مین

 ...زدن پلک تند تند

 .. دمیخند

 بسوزه من حال به دلت کمی ، نکارایا یجا_

811  

 آورد نییپا تونستیم که ییجا تا صداشو

 شدد هی نایا میبمون و امشدد خ ، بشدده نگاهت اون قربون سدداغر یاله_

 دارن ه*ا*ن*گ...بخوابن راحت

 .خونه میدگریبرم ش !ساغر نزن حرفشم_

****************** 

 آورد خی و آب پارچ هی عارف و میانداخت کنارهم باال اتاق یتو هارو تشددک

 ...باال

 یضددعف اگر شدد ، نزد ل ام وهیم ، نخورد که شددام ، تو زن نیا نیبب_

 .شهینم داریب مونس مامان ، کن دا غذا ایب کرد یزیچ
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 .ممنون باشه_

 زد صدام دوباره یول رفتم باال ها پله از و گرفتم و پارچ

 ؟؟...عطا_

 سمتش برگشتم و ستادمیا

 جانم؟_

 گفت یا زنونه حالت با و دیخند

 بود خوشمزه یلیخ کتیک_

 .بستم بود خودم یها یمجرد اتاق که ییباال اتاق در و رفتم باال هارو پله

 دادیم تکونش و بود گذاشته پاش یرو و نیی،مهرآ ساغر

 !اومد تماخم بد یعمو ایب_

 دمیکش دراز خودم تشک یرو و گذاشتم زیم یرو و پارچ

 اریو

811 

 !دیگنجینم خودش پوست تو یخوشحال از عارف_

 دادیم تکون و بود گرفته و نییمهرآ کیکوچ یها دست یخوشحال با ساغر

 خوابم دونمیم بچه اسددترس از گفتیم لدای حاال ، خ دارن ه*ا*ن*گ_

 برهینم

 شدم زیخ مین

 !خودمون ی خونه میبر ماهم ، بده لشونیتحو برو رو هبچ پس_

 .اوردیم رونیب یعصب و یجد حالت از منو ، ساغر یها خنده ش غ غش

 دمیکش خودم یرو و لحاف و بهش کردم پشتمو

 ؟یبخواب یخوایم ، عطا_

 دیپرس دوباره و گفتم یاوهوم بسته یها ل با

 بمونم؟ داریب تنها صبح تا من یعنی_

 ، شددیم گرم داشدت چشدمام تازه که قهیدق چند بعد یول دادمن بهش یجواب

 دیکش دراز کنارم درست نییمهرآ با و دیکش یرو از و لحاف

 تو به ، کن نگاه چشدماشدو ؟یبخواب دارهیب بچه نیا یوقت ادیم دلت ییخدا_
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 !مَرد کن محبت برادرت ی بچه به کمی...رفته عارف

 پا و دست بعد و دمید طنتشویشد پر ی ندهخ باز چشدم هی و بسدته چشدم هی با

 نسدبت و شدناختیم و سداغر گفت شدهیم جرئت به که و نییمهرآ یها زدن

 دادیم نشون العمل عکس بهش

 جان ساغر کنم کاریچ االن_

811  

 بانمک هنوز یول بود شده الغر نیجن سقط و یضیمر بعد از گردش صدورت

 هاش خنده بود نیریش و

 گشنمه عطا_

 رمیبگ بول و نییمهرآ تا نشستم شدم بلند و رفتم بهش غره چشم

 .کنمینم گرم غذا برات االن من... یبخور شام یخواستیم_

 نشست چهارزانو روم به رو درست و انداخت باال هاشو شونه

 نداره یاشکال_

 کشیکوچ یها ل و نییمهرآ یها خنده به کرد اشاره

 زنا ما فقط و فیک نیا البته ، ها کنهیم یفیک چه خدا یوا...کن گاشین_

 !میفهمیم

 میفهمیم خودمون ی اندازه ماهم_

 ما به خودتونو خودیب ، ییبزا شددکم هی که یفهمیم یوقت اندازشددو..رینخ_

 .دینچسبون

 یم صددورتم کینزد داشددت که نوییمهرآ ی اشدداره انگشددت و دمیخند

 اومد

 دمیس*و*ب

 ؟یچ نده بچه ما به خدا اگر عطا یوا_

 گرفتم ساغر سمت رو بچه و دمیس*و*ب و نییمهرآ یشونیپ

 ادیم خوابم من رشیبگ ایب_

 گذاشتم بالش یرو سرمو و گرفت ازم رو بچه

 ریبخ شبت_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  666                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 اریو

815 

 دیس*و*ب لبمو و شد خم و هام شونه یرو تا دیکش و لحاف

 زمیعز یبخواب خوب_

****** 

 ، بود خواب غرق نییمهرآ کنار سدداغر ، شدددم داریب نماز یبرا یوقت صددبح

 صداش بار هی ناچارا...بخونه نماز تا کنم دارشیب اومد ینم دلم چرا دونمینم

 نشست و دیپر پلکش زود یلیخ ، زدم

 شده؟ یچ_

 انداخت ام خنده به نامرتبش لباس و ختهیر بهم یموها

 خانوم نماز پاشو_

 گردنش یرو سددرش که یحال در یمنگ و جیگ حالت با و خاروند موهاشددو

 کرد زمزمه افتاد،نامفهوم یم

 ؟ی چ نماز_

 سداغر سدر از و خواب که دادمیم اجازه هام خنده به حتما نبود نییمهرآ اگر

 ...بپرونن

 بردمش بود اتاقم یتو که یحموم تا و انداختم بازوش دور دستمو

 کجاست؟ نجایا_

 نخندم تا گرفتم گاز و ام اشاره انگشت

 حموم_

 کرد صاف کمر هوی که بود شده خم

 حموم؟..عطا_

816  

 نییپا برو یخوای،م یریبگ وضو آوردمت بابا_

 کرد باور زود حرفمو صداقت

 ممنون باشه_

 ، کرد قبول گرفتنشو وضدو شددیم ارفاق با نظر به که گرفتیم وضدو یجور هی

 .بگم یزیچ ومدین دلم که بود خواب جیگ اونقدر یول
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 دسدتش و چادر و انداختم جانمازشدو ، نخوره نیزم وقت هی که بودم راقبشم

 !!ببخشه بهبود رو گذشته جا به خودش از قبل که ییها رکورد تونستی،م داد

 که دیکشدد دراز نییمهرآ کنار و کرد جمع جانمازشددو و خوند نماز یطور هی

 !زدم پلک ده از کمتر من یزمان فاصله مدت نیا در دیشا

 آماده رو صدبحانه خودم ، خوابند همه که حاال گرفتم میتصدم و خوندم رآنق

 .کنم

****************** 

 "ساغر"

 .بده پس رو خونه خوادیم کرده ادیز رو هیکرا صاحبخونش گهیم مهتا_

 یول اوردینم خودش یرو به مثال و زدیم باز هارو کباب جوجده سددهراب

 گفت میخوردیم گوجه میداشت باهم و بود پام یرو سرش که سامان

 کنهیم دایپ تر راحت ، خونه دنبال ما سمت ادیب بگو_

 داره پول چقدر دونمینم من آخه_

 که انداختم سدهراب به ینگاه مین ، کرد اشداره بهم ابرو و چشددم با سدامان

 گفتم و بود خودش کار به حواسش

 اریو

817 

 ه؟یچ_

 ز؟هنو گربن و سگ سهراب و مهتا نیا گمیم_

 دادم تکون سرمو یناراحت با

 شددوهر دخترو نیا تا کنه دسددت دسددت نقدریا سددهراب سددر تو خاک_

 بدم

 !خودم

 گفت و برداشت پام یرو از سرشو خنده با سامان

 که یسدهراب نیا وگرنه ، دیبد قرار هم چشددم یجلو یه دوتارو نیا آقاجان_

 غرورش یپا مرد کنه ثابت تا مونهیم نجوریهم عمر هی ، شددناسددمیم من

 ستهیمیوا
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 گفتیم عطا که شددیم یوقت چند.بودم دهیکشد ییها نقشده ذهنم یتو خودم

 مییمهتابخوا و سددهراب از گفتم بهش یوقت منم و شددمال میبر روزه سدده دو

 .کرد استقبالم تازه و نکرد یمخالفت عطا ، انیب باهامون

 کجاست؟ شوهرت پس_

 نگاه بود دهیخر واسددم عطا که یدیجد یمچ داعتسد به ینداراحت بدا

 .بود کرده رید...ادیب شیپ ساعت هی بود کردم،قرار

 سدر تا دمیکوب سدامان بلند یشدونیپ به دسدتم کف با و گرفتم شدمارشدو

 .برداره من فینح یپاها یرو از نشویسنگ

 .بده جوابمو عطا تا بودم منتظر و رفتمیم راه ایح یتو خودم یبرا

 ساغرخانوم جانم_

818  

 سدداعت هی و یدور بابام ی خونه از دمیفهم یداد جواب تلفنو که ینجوریا_

 !یرسینم ام گهید

 دیخند بلند بلند

 .درم پشت اتفاقا_

 دیپرس و شد نگران سدامان که یطور ، در سدمت دمییدو و کردم قطع و تلفن

 .شده یچ

 بنفش و بلند غیج هی ، دمید یزخم صددورت با عطارو و کردم باز درو تا یول

 ...در یجلو دندیرس سهراب و سامان که دینرس هیثان به که دمیکش

 بهم حواسددش عطا خود اگر و شددد یخال پام ریز کردم حس لحظه هی

 ...نیزم یرو بودم نبود،افتاده

 عطا؟ شده یچ_

 من یول ندیپرسیم سوال ازش و بودند گرفته عطارو دور سدامان و سدهراب

 .بودم شیشونیپ یرو یکبود مات

 !بود ساده تصادف هی ، نشده یچیه_

 گفت عطا به رو حرص با برگشت یوقت...رونیب رفت و کرد باز و در سامان

 بوده؟ کجا حواست شده جمع نیماش نصفه سادست؟_
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 کرد نگاه بهم و کرد س*و*ب و میشونیپ عطا

 بود بال و قضا ستین یزیچ ، خانوم خوبم_

 .مینشست و بود ایح یتو که یتخت سمت میترف

 اریو

811 

 رفتمیم وا داشتم ستین پاهام و دسدت یها رگ یتو یخون چیه کردمیم حس

 شددرق سددمت که دمیفهم سددامان و عطا و سددهراب نیب یها حرف از که

 کرده تصادف

 کهینزد کارت یگفت...تو_

 گفت سامان هوی بده جواب خواست تا

 ؟یبود شرق یچ یبرا ؟یچونیپیم منو خواهر_

 تا... ایح یتو اومد انیگو حضددرت ای و وال و هول و ترس با مونس مامان

 کنار که یخون یرو چادرشدو هیگر با و خودش دسددت پشددت زد دید عطارو

 .گرفت رو بود عطا یشونیپ

 دمیفهمیم دیبا من ، رمیبگ جون تا خوردم و آورد برام سددهراب که یقند آب

 ...تهران شرق بوده رفته چرا عطا

 عطا؟ یکردیم کاریچ اونجا_

 بوده؟ شرق چرا نکهیا ای مهمه عطا شدن یلیز و زخم االن_

 داشددت وسددواس با مونس مامان که کردم نگاه عطا یها زخم به بوض با

 .زدیم قلبش یرو عطا گفتن آخ هر با و دادیم شوش و شست

 قراضه هی عمال گهید که نمونیشدما ی غصده طرف هی از ، شدد کوفتم که نهار

 عطارو یها یکبود و ها زخم ی غصدده طرف هی از و بود شددده داغون ی

 .داشتم

 ؟یکرد بوض یچ یبرا...ها شده خطررفع ، خانومم_

 زدیم حرف باهام دادیم تابم که نطوریهم عطا و تاب یرو بودم نشسته

851  

 کارم یگیم بهم ، یایم له و داغون دشد یریم زود صددبح هفتسددت سدده_
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 دلت چون نکنم جوابت سدوال یگیم ، شددمیم تیاذ اونجا چون شدد عوض

 که ،امروزم یکن دار غصدده دلمو گفتنت راسدت با ای یبگ درو بهم خوادینم

 عطا...یاریدرم تهران شددرق از سددر بعد یسددربزن قتیرف به پا توکه هی یرفت

 ؟یکنیم کاریچ یدار

 ریز خدا بندگان ، پسدرش و دختر با دمید مسدن خانوم هی که نهیا تیاقعو_

 زدم سوخت دلم من ، کردینم سوارشون میشدکیه بودن یتاکسد منتظر بارون

 رتونیمس بگم نشد روم ، شرق رنیم گفتن و شدن سدوار یوقت گهید ، ترمز رو

 .کردم تصادف برگشت راه تو خالصه...دوره

 عطا سمت چرخوندم رموس و داشتم نگه و تاب

 ؟یکنیم یکش مسافر تو مگه_

 .کنهیم پنهون ازم زویچ داره که کرد ثابت بهم ، عطا شدن رنگ به رنگ

 عطا؟ آره_

 گفت باالخره تعلل با

 ادیم و رهیم یخال داره نیماش ییوقتا هی ، یکنیم فکر تو که یشدکل اون به نه_

 !کنمیم سوار مسافرم چهارتا

 بست هام ل یرو اش اشاره انگشت گذاشتن با و بازم مهین دهن

 باشه؟ ، خونه میکن موکول و بحث نیا ی ادامه_

 مونس مامان که یخی یمشمبا و برداشدت لبم یرو از و اش اشداره انگشدت

 .برداشت چشمش ریز از و بود آورده براش

 اریو

859 

 میاومد که توهم و من افتادن زحمتم به ، دارن ه*ا*ن*گ ، هیبق شیپ میبر_

 خانوم پاشو...نجایا مینشست

 .اومد چشمم ،به دستش یرو زخم و گرفت دستمو

 حرف با کردیم یسددع و کردیم یشددوخ عطا هرچقدر ، شددد کوفتم که غذا

 که دمیفهمیم من ،اما نشددده شیطور و فتادهین یاتفاق که کنه وانمود زدنش

 .باشه ناراحت نشیماش شدن داغون خاطر به چقدر دیبا
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 یمسدددافرکشدد عطدا کنم بداور تونسددتمینم ، ذهنم یتو کردمیم یارهرکد

 قبل نه ای ، ییآشدنا لیاوا همون...نبود دیبع عطا از اما نه گفت خودش.کنهیم

 چند منم از ریبو ، شددم نشیماشد سدوار مسدافر بعنوان خودم بار هی ، ازدواج

 درو من به و بوده نیا دومش شدول عطا نکنه...بودند سدوار قبل از گهید نفر

 .گفتهیم

 گفتم عطا به ، نداشددتم حوصددله گهید یول میبمون شددتریب بود قرار نکهیا با

 ...خونه میبرگرد

 همونجا و نیماشدد عطا مویرفت رگاهیتعم هی تا داغون و درب نیماشدد اون با

 .میگرفت یتاکس و ریمس هیبق و گذاشت

 به عطا که بود یدروغ نیدوم نیا ، منداد جوابشدو زد حرف هرچقدر راه یتو

 یحت و بود نداده حیتوض برام هم مفصل که میمر هیقضد شیاول ، گفتیم من

 دیفهمیم دیبا که ماجرا نیا حاال و ، نبوده یکسد عاشدق بود گفته بهم قبلترش

 .مهمه من یبرا چقدر

851  

 شیخو و قوم اگر اون از بدتر ، ادینم خوشم یمسدافرکشد شدول از اصدال من

 یفکر چه خودشددون با ، ددنیددیم یمسددافرکشدد حدال در عطدارو هدام

 کم ، بکنم عطارو یمال وضددع مراعات کردم یسددع نهمهیا منکه.کردندیم

 البته.کنه کار تر اضافه داشت یلیدل چه اصال.کنم خرج اندازه به ای کنم خرج

 یم رید شددرکت بهونه به که ییروزها ناو که دارم شددک ها درو نیا با حاال

 .باشه داده انجام یمسافرکش نیهم جز یکار ، خونه اومد

 و جمع به خودمو و خواب اتاق یتو رفتم راسدت کی ، خونه میدیرسد یوقت

 .کردم مشوول ، بود مونده بند یرو روز سه دو که ییها لباس کردن جور

 دکمه و اتاق یتو اومد عطا... ذاشددتمیم تختم یرو کردمیم تا که هرکدومو

 ...بالکن سبد یتو انداخت رهنشویپ و کرد باز لباسشو یها

 ...یزیچ یقرص هی ، ساغر کنهیم درد سرم_

 !بردار برو خودت_

 یرو و اومد آب وانیل هی با بعد قهیدق چند ، رفت رونیب اتاق از و کرد ینوچ
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 .نشست تخت

 خانومم؟ هیعصبان دستم ار_

 ...مدت نیا بود کرده خر منو حرفاش نیهم با

 خوشگلم؟_

 .برگردوندم رومو و انداختم اش خنده به ینگاه مین

 باز ، کنهیم ناراحت سددکوتت نیا و من یدونیم ، بزن حرف خ سدداغر_

 ؟یدیم ادامه

 اریو

851 

 بازوش یرو زدم بود دستم یتو که دشویسف یرهنیرپیز

 دسدتت از چقدر یبفهم که مشد الل خوامیم ، تو یها گفتن درو مثل ، آره_

 ؟یگینم راستشو من به یچ یبرا عطا؟ ینشد خسته...میعصبان

 الیخ و فکر و یفتیم وال و هول یتو اونقددر چون گمینم قتویحق بهدت_

 تو یول...هسددت همه یبرا نییپا و باال !!هوا رو رهیم مونیزندگ که یکنیم

 ی خونه ، دمیم حق مبهت.زمیعز یندار و یزندگ یها افتادن نییپا تحمل

 االنم ، ینبود ها یکسدر و کم و یمال یها اتفاق انیجر در چوقتیه تیپدر

 یدونیم خوب خودتم سدتین من شدول یمسدافرکشد ، کنم نگرانت خوامینم

 ، کنمیم سددوار نمیبب و یکسدد ، رهیم داره یخال نیماشدد نمیبیم ییوقتا هی یول

 !نیهم

 کردم تاش حرص با و دمیکش ستشد از رهنشویرپیز یناراحت با

 بزرگترها مسددائل یقاط ، نمیبیم بچه رو تو من بگو حرفدا نیا یجدا بده_

 .بهتره یلیخ نیا ، کنمتینم

 شددویکی بودم کرده تا که ییها شددلوار همون از و گفت یزیچ هی ل ریز

 گرد هامو چشم پاش رون یکبود دیکشد نییپا شدلوارشدو نکهی،هم برداشدت

 .بود شده متوجه تازه انگار خودشم.کرد

 گفت و ها یکبود یرو دیکش دست

 کنهیم درد چه گمیم_
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 گرفت سمتم رو یکی اون و کرد تنش شلوارشو

 .نشم بلند گهید من ، بالکن یتو بندازش کنمیم خواهش_

851  

 دونه.نشستم پنجره پشت و نتیکاب یرو رفتم ، اتاق از اومدم رونیب حرص با

 .شدنیم آب و ختنیریم نیزم یرو سرعت با برف یاه

 .بود شده ها دونه نیهم مثل منم یها اشک

 ؟یکرد شروع باز ، کن نگاش...ساغر_

 از ، اومد یم بدم خودم از ، بردینم پش از یکار ، عطا نرم و مهربون لحن

 از ، ادیم بدم انداخته فاصله عطا منو نیب ، من یها یباز بچه و ضدعف نکهیا

 یبار ینیسدنگ و بزنه بهم هاشدو حرف دغدغه یب و راحت تونهینم عطا نکهیا

 .ناراحتم کنه میتقس بامن و هست دوشش یرو که

 گذاشت ام شونه پشت سرشو و دیچیپ کمرم دور دستاشو

 .خانوم ساغر ، منما داره ازین یدلدار به که یاون االن_

 دیکش گوشم دم یبلند نفس و دیس*و*ب و گوشم ی الله

 .یدیم یخوب یبو چه_

 شددکمم دور دسددتش که نطوریقه،همیدق چند بعد.. ندادم حرفش به یتیاهم

 .نییپا ارتمیب نتیکاب یرو از تا دیکش عقبم بود

 ...خودش سمت چرخوند منو و گرفت بازوهامو.اومدم نییپا و نکردم تقال

 یارد اصدرار که حاال اما نزدم یحرف خودت خاطر به کن باور جان، سداغر_

 بهم شددرکت اوضدداع ت مد هی که گمیم.نکنم پنهون ازت رو یزیچ نکهیا به

 رفتن و دادن اسدتعفا ، پرسدنل یسدر هی ، کردن نصدف هارو حقوق ، ختهیر

 و خرد یتو انایاح نکهیا یبرا ، بشدده سددرپا دوباره شددرکت تا میموند ما یول

 ، ستین بد درآمدشم ، مکن یمسدافرکشد گرفتم میتصدم ، میارین کم خوراک

 اریو

855 

 یبیع چه ، کنمیم اهلل خلق به میکمک هی ، دارم دوسدت و یرانندگ که یدونیم

 داره؟
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 شده؟ ورشکسته شرکتتو_

 زد لبخند

 اون از تونسدتمیم ، ختهیر بهم اوضداعش یلیخ...آره...بود من واسده کاش_

 .اومد خوب بودنم ، گرفتم استخاره اما رونیب امیب کار

 ...بود آروم قلبش یصدا...اش نهیس به چسبوندم و میشونیپ و کرد بولم

 گهید نیماش نیا ، میبخر بهتر نیماش هی میبفروشد طالهامو یخوایم...عطا_

 .شهینم نیماش ما واسه

 دیس*و*ب سرمو

 نباش نگران ، میکنیم شیکار هی_

 ...دستش یرو ، صورتش یرو یها زخم نگران ، بودم نگران من یول

 لحظه هی بود قرار که دلم و خودم یبرا بلند بلند که نطوریهم و دیترک ضددمبو

 بهش و برداشدتم و نیبتاد و باند ، کردمیم هیگر ، باشده نداشدته قرار و آروم ام

 .نهیبش یصندل یرو گفتم

 ؟یکنیم هیگر میشد پول یب_

 دادم فشار زخمش یرو و باند ، یبدجنس و حرص با

 دیخند و گفت یاخ

 .عاشقتم ، یبد امم نجهشک_

856  

 یتو بود یآدم تنها عطا ، سمش*و* ب خواستیم دلم ، اوردمین طاقت گهید

 .شدیم له قلبم شیناراحت هی با و دیلرزیم دلم نگاهش مین هی با که میزندگ

 یطوالن هرچقدر سده*و*ب نی،ا نکشدم عق تا برد سدرم پشدت دسدتشدو

 .بود شناخته خوب منو عطا و گرفتیم ومآر شتریب من دل شد،یم

 .شد که بود نشده کبود لبم_

 شدددت به که قلبم یرو دسددتمو و فرسددتادم رونیب محکم و نفسددم

 دیکوبیم

 گذاشتم

 داد مزه چقدر نگذره ازت خدا_
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 حرفم به بلند یصدددا با و گذاشددت چپش کبود ی گونه یرو دسددتشددو هی

 .دیخند

***************** 

 "عطا"

 نیا دیق دیبا که کرد قانعم ، دادن حیتوضد یکل از بعد و زد زنگ بهم رکاریتعم

 .بزنم گهید نویماش

 بود سدخت برامون خودش ی لنگه نیماشد هی دیخر طیشدرا نیا یتو نکهیا با

 .بره کنه رد همونم گفتم بهش و شدم یراض اما

 به تا کردم یسددع رهرچقد کنم یاحوالپرسدد تا زدم زنگ عارف به که روزید

 .نشد یول کنه صاف باهام شویبده که ارمیب زبونم

 اریو

857 

 ، نبود کم بود دهیکشدد من یبرا عارف که ییها زحمت... دمیکشدد خجالت

 اون ی همه ، بده خرجمونو تا کردیم کار اون و رفتمیم مدرسدده که ییروزها

 ارمیب ونیم به یحرف دشینم روم ونیلیم ده یبرا حاال و بود ادمی هارو لحظه

 رو بانک یتو یها یگزار سپرده از یکی میگرفت میتصم سداغر مشدورت با

 .میبد انجام رو نیماش نام ثبت قسط شیپ پولش با و میاریدرب

 کرد فیتعر و ییماجرا هی همکارها از یکی ، میکرد نام ثبت و نیماشدد یوقت

 ثبت شیپ یبرا رو یمبلو هی شیپ ماه چند خدا بنده ، ترسوند منو یحسداب که

 و کشهیم باال پولو شدرکت اون بعد و کنهیم پرداخت ، ینیچ نیماشد هی نام

 ...هوا رو رهیم یچ همه

 دهیترسدد چشددمم تصددادف یماجرا و ها شدددن کم حقوقم نیا از بعد گهید

 که گفتم بهشددون کنده پوسددت و رک و یندگینما دفتر رفتم روز همون.بود

 .هستم نیماش لیتحو ی ماهه کی مدت نیا ننگرا چقدر

 برگشددتم س*و*اتوب با و شددد راحت المیخ کمی داد که یحاتیتوضدد با

 یرو ، گرفتن دوش از بعد که بودم له و خسددته اونقدر دمیرسدد یوقت...خونه
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 مهم ی مسئله ی درباره داشت ساغر که یوقت درسدت اونم..برد خوابم مبل

 !زدیم حرف ، بود رفته که یا ورهمشا و ییزناشو روابط

 "ساغر"

 که بودم کرده نام ثبت یروانشدناسد و مشداوره کالس بود روز چند بگو منو

 ذاشت؟یم عطا مگه یول بردارم هام یباز بچه یسر هی از دست سرم ریخ

858  

 یچ و گفتن یچ کالس یتو که کردمیم فیتعر براش داشددتم یذوق چه با

 .نهیبیم خواب داره و پادشاه هفت آقا دمید هوی هک دمیشن

 !دیخواب بودم گرفته ادی که یمهم نکات و ها حرف از شوقم و ذوق ی همه

 هی یرو و بود گفته دکتر خانوم که ییها نیتمر که بود نیا کردم که یکار تنها

 شمیکی و بخونه کارش محل تا عطا فیک یتو بذارم شدویکی و سدمیبنو کاغذ

 .آشپزخونه در به بزنم

 بهش یجواب و ازش بودم ،ناراحت زد صدام که بودم نشدسدته عطا زیم پشدت

 اتاق یتو اومد یخوابالودگ و یمنگ و جیگ با نکهیا تا ندادم

 سالم_

 !بود ش ازدهی...انداختم ساعت به نگاه

 صبح تا یدیخوابیم_

 و خودش ، برداره ریخ قدم شددهیهم شدداالیا که درازش و بلند یپاها اون با

 کرد بولم بودم یصندل پشت که همونطور و بهم رسوند

 ، یکردیم فیتعر یداشت_

 گرفتم شگونین پهلوشو

 ؟یکن ریس شکمتو ای یبشنو منو یحرفا یشد داریب_

 .بشنوم خوامیم حرفاتم یول گذشت شهینم که ات مهیق یبو از نیبب_

 که بود نیا شیخوب ، داشت بزرگم یخوب هی ، داشت که یهربد ، عطا نیا

 و س*و*ب و نوازش کمی با ، بود بلد منو ی مُرده صدداب دل نیا قلق

 اریو

851 
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 نفر هی یبرا خودم از ریبو کردمیم باور که دادیم من به یذوق و یانرژ هی بول

 !...یضرور و مهمم چقدر ام گهید

 از که یا مهیق خوردن یپا مینشدست و میدیچ ریتاخ سداعت مین با و شدام زیم

 .بودم گذاشته بار روبغ

 شدت به سهیمقا از گفتیم...بود خشدم کنترل ی درباره کالسدمون ندفعهیا_

 با خودمون ی سددهیمقا نیهم تیعصددبان علت وقتا یبعضدد ، دیکن زیپره

 از شدتریب همکارم چرا مثال ای ، دارم پول یفالن از کمتر من چرا مثال.سدتیبق

 به گرانید با خودمون ی سهیمقا فکر تا که هنیا اولمون نیتمر...کرد رشدد من

 .میکن فرار ازش ، زد سرمون

 اش عمه درد به فقط که ی"چشددم" و داد تکون یسددر پر دهن با عطا

 .آورد زبون به ، خوردیم

 ،خشمتون دیکن تکرار تتونیعصبان موقع اگر و کلمات یسر هی که گفت تازه_

 نارویا"آرومم کامال من ، نداره ارزش نیا" که ها کلمه نکهیا ،مثل شهیم کنترل

 ... تا کرد تکرار دفعات به دیبا

 عکس یظهر دم نیهم اگر که خوردیم رو مهیق داشددت یجور هی عطا

 سداختمون کارگر کردمیم فکر ، واسدم بود نفرسدتاده سدهراب با شدویسدلف

 !شده

 با گرفتن یکشت اون وسدط...گذاشدتم کشینزد و یترشد و یسدبز بشدقاب

 گفت مهیق و برنج

 .بدم انجام هارو نیتمر نیا خوامیم منم ، یگفتیم یداشت ، یچ گهید_

861  

 کردم نگاهش و گذاشتم ام چونه ریز دستمو یناراحت با

 ؟یریبگ ادی و خشم با کنترل یها راه یبخوا که یشیم میعصبان مگه تو_

 گفت اش کرده باد لپ با

 ...امروز نیهم ، آره_

 زد حرفشو ی ادامه و داد قورت اشو لقمه

 ، شد بحثم یکی با ، امروز نیهم_
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 باشه شده حرفش سهراب با نکنه که دمیترس

 سهراب؟ با_

 شد بامزه قشنگش ی افهیق و رفت باال ابروهاش

 کرد اخراجش سیرئ...تورهایزیو از یکی بابا نه آخه؟ سهراب با_

 ؟یکرد یبُر نون_

 خطا و خبط هم قبال ، نداشدت دوتا ما بحث به یربط اخراجش ، زمیعز نه_

 .کرد سره هی کارو سیرئ بود کرده

 که بود اش گشددنه اونقدر خداروشددکر و ختمیر برنج براش گهید ریکفگ هی

 هی دیع تا و کردمیم استفاده سدوء عطا یخسدتگ نیا از دیبا ،من نکرد اعتراض

 .کردمیم اضافه وزنش به ییلویک چند

 ، ربخو خودتم_

 نصددف نیهم یبرا ، کردیم بارم یزیچ هی گرفتم میرژ باز گفتمیم بهش اگه

 ختمیر نورشیا برنجم ریکفگ توکه هی و ختمیر ساالد بشقابمو

 اریو

869 

 به ینگاه مین عطا ، اومد یم زرت و زرت میگوشد تلگرام یها امیپ یصددا

 انداخت آشپزخونه اپن

 توئه؟ واسه_

 دادم نتکو نییپا باالو به سرمو

 خواب که شددوهرامونو ، میزد تلگرام تو گروه هی ، کالس یها خانوم بدا_

 .میزنیم حرف اونجا میریم ، میکنیم

 برام و یگوش و اپن به دیرسد درازش دسدت شددنش زیخ مین هی با و دیخند

 آورد

 باشن داشته واج کار دیشا_

 ، باشه یگوش یتو سرم هسدتم عطا با که ییها وقت نداشدتم دوسدت اصدال

 .یصندل یرو گذاشتم و کردم لنتیسا و یگوش نمیهم یبرا

 داغون و درب و خسددته یلیخ اومد یم خونه که ییها وقت عطا که درسددته
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 تو ای...دادیم من به دل و شدیم سدرحال زدیم چرت که سداعت مین یول ، بود

 کمکم تمخواسینم لیاوا ، دنیچ زیم واسده ای کردیم کمک آشدپزخونه یکارا

 دو من که فردا پس و شددد پرو دیشددا ، گهید زادهیآدم دمید بعدش یول کنه

 تا

 یتو یزمان که رفت ادشی گهید شددد شددلو سددرم و انداختم پس شددکم

 .کردیم کمکم آشپزخونه

 گفتمیم بهش نه ، کردمیم یط باهاش ضیمر و دار کج موضدوعم نیهم یبرا

 نکنه ککم که کردمیم اصرار نه کن کمک

861  

 گاز یپا یخستگ تموم ، خوردیم و دستپختم و زیم پشت شدسدتیم که مینجوریا

 شام که کنم فکر سداعت سده نمیبشد نکهیا مهمتر همه از و سدادنیوا

 .کردیدرم باهم رو همه ، بپزم یچ

 شد؟ یچ نیماش ، عطا_

 شیرازیش ساالد یرو ختیر و برداشت و نمک

 نباش نگران حله_

 تو ها بچه االن که کردم فکر نیا به دلم تو و گذاشددتم ام چونه ریز دسددتمو

 !گنیم یچ گروه

 نیا افتخاراتشون اوج !دیرسینم من یپا به چکدومشدونیه ی زنونگ که البته

 و قابالمه تو میندازیم یماه تن هی ، ادیب کار سر از وقت هر شدوهرمون که بود

 غذا با بشدده که یکوفت نه یا ژله نه یسدداالد نه !امتم و میکنیم بار برنجم هی

 !خورد

 خونه از نکهیا قبل شهیهم ، دارم یزنونگ یلیخ اتفاقا گفتم بهشدون بار هی منم

 نیا یول نه که ازدواج لیاوا ، کنم مرت جارو همه کنمیم یسددع رونیب برم

 مربو یراکا حوصدله ای نپزم شدام که اومده یم شیپ کم یلیخ آخر ماه چند

 .باشم نداشته رو خونه به

 شونمیسدر هی ، کردن مسدخره و انداختن دسدتم یکل گفتم بهشدون نویا من تا

 کم کم یول مینداختیم یرنگ یها سدفره لیاوا اون ماهم ازدواجه لیاوا گفتن
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 ...یندار و یچیه حوصله و شهیم یعاد یچ همه

 اریو

861 

 یزندگ مشدداوره و یروانشددناسدد السک ، داشددتند که یمثبت دگاهید نیا با

 !بودند کرده نام ثبت هم ییزناشو

 که نهیریشدد من یبرا نقدریا عطا ، نداشددتم ها حرف نیا به یکار منکده

 تونسددتندینم من مثل اونا دیشددا تازشددم ، شددهینم یعاد چوقتیه

 مردشددونو

 !!دارن نگه خودشون بدهکار

 دسددت مهم نیا به ،خودم نزد بهم میحرف لودمو مامان اگه من خداروشددکر

 .افتمی

 .شدم ریس_

 سدره هی و آب وانیل ، برداشددتم جلوش از بشددقابشدو و شددم بلند

 داشددت

 بشقابا به کردم اشاره لبش از وانیل کردن جدا محض به که خوردیم

 کن کمک پاشو_

 .شد بلند گفت که یظیغل چشم و زد یمصنوع لبخند

 نمونه زن چه دیفهمیم و اومد یم ها کالس نیا سددر عطا تخواسددیم دلم

 !شده بشینص یا

 که خونه یکارها به دمیم دل ، یولگرد و یباز قیرف یجا به شدد تا صددبح

 و ازدواج که کنه خدا شکر و بخوره غذا یدولپ برگشت کوفته و خسته شد

 .داد قرار یاله سنت

 براش شددد تموم که خوندش رانق ، گذاشددتم ییچا زود یلیخ شددام از بعد

 اتاق یتو بردم و ختمیر

861  

 با و کرد روشدن و وتریکامپ ی دکمه فرسدتادیم صدلوات داشدت که نطوریهم

 ...ییچا بابت کرد تشکر ازم سر دادن تکون



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  681                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 نگرانش مونیمال اوضدداع انگار یول کردینم قبول پیتا یکارها بود مدت هی

 .بود کرده

 و ینیس ، کردم قالب کمرم پشت هامو دسدت و وارید به دادم هیتک یناراحت با

 ...توریمان یپا نشست بهم پشت و وتریکامپ زیم یرو گذاشت

 فکر به ، وقت یب و وقت و رفتیم کار دنبال ینجوریا یوقت گرفتیم دلم

 شدوهرم گفتیم خانوما نیهم از یکی ، کنماینم یناشدکر..بود درآوردن پول

 ، شددم خسدته حاال دادم خرجتونو سدال ده من گهیم خونه نشدسدته الهسد هی

 !دیکارکن شماها وقتشه

 مونیپش گهید سال ده دهیم یسخت خودش به داره همه نیا که عطا اگر یوا

 میاستعداد ، ستمین بلد یچیه منکه رم؟یبگ سدرم یگل چه من خسدته و شدده

 ...ندارم یدار شوهر و یدار خونه جز

 ؟یکنیم فکر یچ به ساغر_

 انداختم باال و ام چونه یناراحت با

 برس کارت به ، یچیه_

 یتو خانواده و همسددر از ریغ عطا کاش...بسددتم درو و اتاق از اومدم رونیب

 چرا آخه ، یریپذ تیمسدئول و یبااسدتعداد نیا به پسدر.اوردیم شدانس کارم

 یماه حقوق تهش که یشرکت یورشکستگ بابت شه آب تنش گوشدت دیبا

 دن؟یم بهش تومن سه دو

 اریو

865 

 هی یتو و درآوردم نکیس ریز نتیکاب از و تکسی،وا ها ظرف شدستن از بعد

 .ختمیر منظوره چند و تکسیوا کیکوچ لگن

 دلم بازم ، کنهیم خاموش و وتریکامپ داره دمید و عطا سددرا رفتم یواشددکی

 .اومد یبرنم دستم از یکار یول سوخت براش

 عطا شیپ ماه چند ریز لباس درواقع که بزرگ دستمال هی و دمیکش ینیسنگ نفس

 .زدم لگن یتو رو بود

 اد؟ینم خوابت تو..خوابمیم دارم من ساغرجان_
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 کرد بولم و دیس*و*ب هامو ل

 خوابمیم بعد ، کنم مرت رو آشپزخونه کمی من بخواب برو زمیعز نه_

 و ییدسدتشدو رفت یوقت ، کرد کرتشد ازم غذا بابت و دیسد*و*ب و ام شدونه

 پول کردن کم با... کردم خاموش و ییرایپذ یها چرا... خواب اتاق بعدم

 کجا از پولدارها.کرد ییجو صددرفه شدددیم گازم و برق و تلفن یها قبض

 هی اگر کشددتیم مارو...خودم یبابا حاج نیهم...کردن جمع پول نهمهیا

 میذاشتیم اضافه المپ

 و درآوردم شددلوارکمو و تاپ کنم کار تکسیوا با خواسددتمیم نکدهیا یبرا

 توالت و ییدستشو و سوخت عطا یبرا دلم ، شیپ دفعه...مبل یرو گذاشدتم

 شدددم مجبور و هام لباس به شددد زده گند ، شددسددتم تکسیوا با خودم و

 ! یا پارچه دستمال بکنمشون

 کُل به.کردم پخش خودم یبرا شدداد آهنگ هی و زدم جا و میهنذفر میسدد

 و فکر یبرا بود گفته بهمون.رفت ادمی و بود گفته بهم مشدداور که ینیتمر

866  

 از من دیبگ مثال ، دیریبگ درنظر یمشددخصدد سدداعت هاتون ینگران و الیخ

 بعد و قبل اگر و کنمیم فکر هام ینگران و مشکالت به نمیشیم 5 تا 1 سداعت

 .ستین یمناسب وقت االن دیبگ بهش اومد سراغتون ینگران ها ساعت نیا

 یول کردم فکر مشدکالتمون به شد 1 تا 9 یعنی دیخواب عطا که شدید من

 !جلو اومد ساعت هی... امش

 هی با دادمیم زیر قر که نطوریهم ، کردیم عوض امو هیروح شدداد آهنگ

 افتادم کهیکوچ لگن اون با بعد و کردم زیتم هارو نتیکاب اول نمدار دسدتمال

 ...آشپزخونه کف جون به

 که دمیکشیم نتیکاب ریز و دسدتمال و کردمیم زمزمه شدعرو خودم یبرا آروم

 ....باال دمیمترپر هی و نشست ام شونه یرو یدست هوی

 ...قلبم یوا_

 افتاد خنده به عطا سرخ صورت

 کجاست حواست ، قوت خدا_
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 گذاشتم قلبم یرو و دستم و دمیکش دراز آشپزخونه کف

 ؟یدینخواب چرا تو ، دهنم اومد قلبم ، عطا یرینم_

 انداخت پام سرتا به ینگاه و ستادیا کمر به دست سرم یباال

 خوب خود به خود االن که بخورم قرص هی امیب گفتم داشددتم سددردرد واال_

 !شدم

 و کردم جمع شدکمم سدمت زانوهامو ، کردیم زوم داشدت یادیز چشدماش

 نشستم زود

 اریو

867 

 !بخور بردار قرص نتیکاب اون از برو_

 انداخت باال طنتیش با ابروهاشو

 ... به چه منو هست آرامبخش قرص نیا یوقت تا_

 گذاشتم ام نهیس یرو یضربدر هامو دست ساعد

 ، بخواب برو خوش زبون با_

 نتیکاب سمت به کرد خم سرشو

 !یگشتیم یچ دنبال ریز اون_

 .ستمین ساغر که نشناسم رو تو اگه من...عطا یا

 .بردم تکسیوا لگن یتو و دستمال و دمیکش عق خودمو

 !سایوا ، هیچ ریز اون گمیم بهت االن_

 ،عطا سدمتش کردم پرت و سیخ دسدتمال ، سدمتم ادیب خواسدت نکهیهم

 ...فیکث یحت و شد سیخ دشیسف راهنیرپیز ، بود یزیتم یلیخ آدم

 نمیبب بدو...الال برو ، حقته_

 داد فاصله تنش از شویراهنیرپیز و گرفت خودش به یموموم ی افهیق

 ...یول بود مهربون دیبا فیلط جنس با گفتن که درسته_

 ...بهم زد زل و کرد جدا راهنشیپ ریز از نگاهشو

 ساغر مجبورم_

***** 
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 به ، یشدددیم آشددنا مختلف یها آدم با که بود نیکالسدداا نیا رفتن هیخوب

 .تونهینم گفت نییمهرآ یهوا به یول ادیب بودم داده شنهادیپ هم لدای

868  

 شددنبه سدده میرفت هم با دنبالم ،اومدد داشددتم قرار مهتدا بدا کالس بعدد

 خوشم کیکوچ یها بازارچه نجوریا از یول نداشدتم یخاصد دیخر...بازار

 .اومد یم

 بدم؟ سفارش یخوریم یچ ساغر_

 ینیچ جوجه_

 یهوا به یوقت از.مونمیم رونیب نهارو بگم بهش تا گرفتم عطارو ی شددماره

 گرفتیم آمارمو سداعت سده دو هر ، ذاشدتمیم رونیب خونه از پامو ها کالس

 کالسم سداعت چون شدهیم نگرانم گفتیم...خونه گردمیبرم یک و کجام که

 ...هیخلوت موقع

 داد جواب و تلفن عطا که دادیم گارسون به هارو سفارش داشت مهتا

 خانوم ساغر جونم_

 ؟یسرنهار ، ینباش خسته ، عشقم سالم_

 ییکجا تو ، سلف میاومد سهراب با آره_

 بگرده و بشوره هاشو دست رهیم که کرد اشاره بهم مهتا

 میبخور یماست و نون هی میاومد مهتام و من_

 ... دیخند

 ؟ ماست و نون چرا_

 یشددوخ به ، بود شددده حسدداس یلیخ دایجد عطا...کنم تشیاذ ومدین دلم

 ختهیر واسددم پول دمیدیم فرداش بخورم و زیچ فالن نداشددتم پول گفتمیم

 اریو

861 

 هام یشدوخ مدل نیا از دسدت ، سدتین برقرار اوضداع دونسدتمیم که االنم.

 بودم برداشته
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 رارهق موعد از ماه هی عطا...ارنیب غذارو تا میداد سدفارش.کردم یشدوخ_

 نکشن باال پولمونو..گذشتا نیماش

 داد جوابمو پر دهن با

 نباش نگران نه_

 فکر هام ینگران به شدد دوازده تا ازدهی بود ،قرار انداختم سدداعت به ینگاه

 .کنم

 .بهشون بزن زنگ هی حاال یول.زمیعز باشه_

 انداخت ام خنده به خوردنش غذا یصدا و داد قورت لقمشو

 ... برم قربونت یاله_

 چه نمیبب نیماشدد نیا دنبال برم ، خونه امیم رید کمی من پس ، نکنه خدا_

 دنیم یجواب

 فعال ، باشه_

 ساغر دارم دوست_

 .شدم باهاش سهراب بحث متوجه و کرد اعتراف سهراب یجلو

 خدافظ ، نفس دارم دوست منم_

 زد ریموس ماست یتو و نون و نشست یصندل یرو خنده با مهتا

 ساغر کشته منو دادنت قلوه و دل_

 .رشیز فرستادم کامل موهامو و دمیکش جلو شالمو

871  

 یریبگ ادی تو کمی کاش ، قربونت_

 بهم زد چشمک خنده با

 فرستاده گل برام روزید داداشت_

 زد رونیب حدقه از یخوشحال از هام چشم

 ساغر جون بگو_

 رهیگب جلوشو خواستیم که یا خنده از شد سرخ صورتش

 شهینم باور خودمم_

 فرستاده؟ سهراب یمطمئن حاال_
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 ...زیم داد هیتک و اش تنه باال و داد تکون سرشو

 !بود ازدواجون سالگرد روزید آخه ، آره_

 هیتک یناراحت با و زیم یرو گذاشتم مویماسدت نون...ازدواج؟ سدالگرد یچ

 دتمداشد شددوق و ذوق چقددر.ریبخ دادشی...یصددنددلد بده دادم

 واسددده

 یول ، نبودم یخانوادگ یها یریدرگ یتو یلیخ بود کم سددنم.شددونیعروسدد

 به.کردم هیگر چقدر طالقشون یبرا ، سدتین راه به رو زیچ همه که دمیفهمیم

 سدرا بره ای ، کنه منصدرفش و بزنه حرف سدهراب با که گفتمیم مونس مامان

 ...یول...عمه

 اون که تو سددت؟ین نیداد دسددت از که یداعتسد و روز نهمهیا فیح ، مهتا_

 ؟یایب کوتاه شهینم ، یشناسیم گهو سهراب

 دهنش تو گذاشت و زد ماست یتو و یبزرگتر نون

 اریو

879 

 روزتو و شد خوادینم دلت تو واقعا ، مهتا آرامشدت نیا از رهیگیم حرصدم_

 ؟...یباش سهراب کنار

 !دهنش تو پچوندیم و ماست و نون یها لقمه تند و تند و دیخندیم فقط

 باشدم عطا بدون کنم تحمل تونمینم روزم هی ،من مهتا نکنن سدرت تو خاک_

 از ، یبود من بدبخت ش دادا عاشددق اگر تو !بکپم عطا از دور و شدد ای

 !یمردیم شیدلتنگ

 داد قورت هارو لقمه نوشابه زور به و آورد نییپا دهنش یجلو از دستشو

 یشدیم جدا عطا از یآنچنان یدعوا و قهر با نکرده ییخدا راگ توام ، سداغر_

 برسه چه ، یکن فراموش و تلخ یها لحظه همون تا دیکشیم طول سال چند ،

 !!یدلتنگ به گهید

 زنده و مردم روزا همون مهتا یجا داشددت،من حق مُرده مادر یمهتا که البته

 بود یامتیق من یبرا.شدم

 ...تو یبرا طرفم هی از ، سوزهیم داداشم شبرا دلم طرف هی از...بگم یچ_
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 ، آوردن غذاهارو زدنمون حرف وسط

 از مهتا و من.گذاشدتم دهنم یتو و قاشدق نیاول اشدتها با و زد برق چشدمام

 ، گرفتیم خندمون هم یها افهیق

 میبود افتاده یجور هی، نخوردن یچیه شبه سده دو انگار که ییها گشدنه مثل

 .میدادینم خودمون به هم دنیکش فسن فرصت که زیم روز

 ...مولود مامان ی خونه بردم مهتارو زور به غذا بعد

871  

 ببرم زودتر خواسددتیم دلم و بودم دهیخر کادو واسددشددون آخه

 مین.براشددون

 ، مینشست شتریب ساعت

 ، نهک اسددتراحت که بود لدای یبرا فرصددت نیبهتر و بود خواب نییمهرآ آخه

 .خودم ی خونه میرفت و میپاشد زودتر نیهم یبرا

 با و سهراب دادم احتمال بود کینزد بهم عطا شدمیشد حس که ییاونجا از

 ندادم امیپ بهش نیهم یبرا ، ارهیب خودش

 حموم یتو پاهامونو کف دنمونیرسد محض به ، میبود رفته راه امروز بس از

 ...زدن حرف به میافتاد و میدیکش دراز نیزم یرو ییدوتا و میشست

 و سهراب یها خنده یصددا میدید و میگذاشدت هم یرو چشدم که یاونقدر

 لباسددشددو و اتاق یتو رفت مهتا ها گرفته برق نیع و ادیم در پشددت از عطا

 .کرد عوض

 دیتر خسته ما از که شماها_

 دیکشیم ازهیخم و بود گرفته دهنشو یجلو مهتا

 کن درست شام عطا کمک پاشو..امروز میرفت راه چقدر یبدون اگر سهراب_

 گذاشت ییرایپذ یجلو زیم یرو درازشو یپاها و کرد ینوچ

 نکرد قبول خودش ، میریبگ رونیب از غذا من مهمون که گفتم ، عمرا_

 با سهراب به رو و مبل به داد هیتک سدرشو ، بود خواب جیگ هاش چشدم مهتا

 گفت یمجکم لحن

 دادن؟ حقوقاتونو_
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 انداخت مهتا به ینگاه مین رابسه

 اریو

871 

 !میگرفت پاداشم ، آره_

 عطا سمت دمییدو و نییپا دمیپر مبل یرو از خبر نیا ذوق از

 گه؟یم راست عطا_

 گفت که دادیم شکل دستش یرو هارو کتلت

 آره_

 کشینزد رفتم

 ؟یستین خوشحال چرا پس_

 گذاشت تابهیماه یرو و کتلت و زد لبخند

 .بگم بهت نبود اسمحو ، خوشحالم_

 باال و نمونیماشدد پول نکنه...شدددم رهیخ صددورتش به و کردم زیر چشددمامو

 دن؟یکش

 شد؟ یچ نمونیماش...عطا_

 .دنیم لیتحو گهید هفته هی گفتن_

 نکردم؟ درست شام یناراحت عطا_

 ناراحت مسددئله نیا سددر که بده دیام بهم تونسددتیم هاش خنده ی قهقهه

 .ستین

 کردم حلقه بازوش دور ودستم

 تجربسددت هی !نکن ناراحت خودتو ، دنیکشدد باال و نمونیماشدد پول اگه_

 !...گهید

 اومد کمینزد و شد گرد هاش چشم

871  

 !شنوم؟یم یچ_

 دیخند بهم و زد گوشش یرو انگشتاش با

 رفح اهل یلیخ تو که درسددته نیبب ، گمیم یجد ؟یکنیم مسددخره ، عطا_
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 ...یفکر تو امروز.فهممیم باهم هاتو نزدن حرف فرق من یول یستین زدن

 .دیس*و*ب لپمو عیسر و انداخت سرم پشت به ینگاه

 ، سفرم هی فکر تو_

 .بشنون هم مهتا و سهراب که بود بلند یا اندازه به صداش

 شمال؟ میبر ، دادن یمرخص روز 1 شرکت یها بچه به_

 میکرد نگاه سهراب و مهتا به و آشپزخونه پنا به میداد هیتک هردو باعطا

 م؟یبر_

 گفت کردیم تر قشنگ و صورتش که یحیمل ی خنده با و کرد فکر کمی مهتا

 گهید شمیم مزاحمت فقط.. ادینم بدم من_

 فرستادم براش س*و*ب هی

 ، نفس یمراحم تو_

 !ییرایپذ سقف به بود زده زل که سهراب به انداختم نگاه

 ؟یارینم فیتشر شما جناب_

 گفت عطا به رو و زد یپوزخند سهراب

 ...سخته نیماش هی با ن؟یکرد و نیماش فکر_

 سهراب به داد عطا،حقو رخ مین سمت چرخوندم سرمو

 دادن لیتحو موقع اون تا و نمونیماش دیشا حاال یول ، یگیم راست_

 اریو

875 

 گفتم عطا به رو و گذاشتم اپن یرو لپمو یناراحت با

 ست؟ین هفته نیهم همگ تونیمرخص_

 گذاشت اپن یرو صورتم کینزد لپشو و درآورد ادامو

 است هفته نیهم چرا_

 شد زونیآو هام ل

 !دادن؟ لیتحو و نیماش دیشا یگیم چرا پش_

 !بهم زد زل و خورد یتکون هاش چشم مردمک

 !!دادن لیتحو چون_
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 .شدیم تر رنگ پر لبش یرو یه که یا خنده به شدم رهیخ مبهوت و مات

 ؟یچ_

 گذاشت اش چونه ریز دستشو و برداشت اپن یرو از سرشو

 نهییپا نیماش_

 یاهال ، چیه که رو خونه یاهال ، بودم دهینکشد بود ها مدت که یبنفشد غیج

 .کرد دار خبر و ساختمون

 باهمون ، دیکشینم لباسمو پشت سهراب اگر و در سدمت دمییدو زده ذوق

 ..کوچه تو بودم دهیپر شلوارک و رهنیپ

 .انداختم سرم یرو شالو و دمیپوش رو مانتو و شلوار یچجور دمینفهم اصال

 ، عطا آرامش و سددهراب یها خنده به توجه یب و پله راه یتو دمییدو مهتا با

 بود کرده ریگ طبقه هی یتو انگار یول ، میزد یه و آسانسور ی دکمه

 ...یلعنت_

876  

 ...پله راه ساغر_

 .نییپا میدییدو خنده با ها پله از و زدم هوا یرو ، مهتارو شنهادیپ

 پنجره پشت از عطا و بود شده پارک خونه یجلو قایدق خوشگلمون نیماشد

 .میبش سوارش هردومون تا زد و ریدزدگ آشپزخونه ی

 وجودم به یحسدداب ، داشددت که یخوب عطر و نو و دیجد نیماشدد ذوق

 خداروشکر و بکشم غیج کوچه وسط خواستیم دلم که یاونقدر ، بود آورده

 .کنم

 داشتنا نقشه ما واسه دوتا نیا_

 چرخوندم فرمون دور دستامو

 ها بدجنس...ناراحته چرا چشه عطا نیا گفتمیم یه بگو منو ، مهتا آره_

 و بود دهیخر لباس که انگار ، کردیم نگاه و نیماشدد یجا همه قیدق مهتا

 ، اشهب نداشته یزدگ شییجا خواستیم

 دمیخند غش غش

 یسهراب ی لنگه بخدا ، وونهید یمهتا_
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 نشست زادیآدم مثل سرجاش و گرفت خندش خودشم

 یول سددخته کردن عوض خونه یگرون نیا تو ، نیکرد یخوب یلیخ کار_

 براتون بچرخه چرخش باشه مبارک...قلکه هی خودش نیماش

 داشتم نامهیگواه کاش یوا_

 دمیم ادی بهت خودم ، هیخوب فکر_

 .کردم جابجاش یالک و گذاشتم نیماش دنده یرو دستمو

 اریو

877 

 دارم ذوق یلیخ مهتا یوا_

 یبرا که زد غر کمی سدهراب ، بودند دهیچ مردها و شدام زیم و باال میبرگشدت

 که نیدار حرف چقدر مگه شدماها و نینشدسدت نیماشد یتو سداعته هی یچ

 که یمسافرت یبرا و میبود نیماش یتو ربع سه همش ما یول ن؟یشینم خسدته

 .دمیکشیم نقشه داد شنهادیپ عطا

 م؟یریم آبرود نمک ، عطا_

 نشست و گذاشت زیم یرو و ظرف نیآخر

 . ییروستا ی خونه هی ، گرفتم ام خونه اجازتون با ، بله_

 بکشه؟ منو خواستیم امش عطا نیا

 قلبم یوا_

 خنده ریز زد مهتا مثل نباریا سهرابم

 .یکنیم رو یچ همه فکر که بشه فدات ساغر یاله ، بگردم تدور عطا_

 گفت دیخندیم که عطا به "یرمار زه" و انداخت شینیب به ینیچ سهراب

 !هیکی من با جنسش عطا که ناراحتم وقتا یبعض ، خودتو کن جمع ساغر_

 سهراب دست از نخوردم حرص که کرد اشاره بهم عطا

 گفت جواب در مهتا یول

 خوشددحال فکر که نکنه درد دسددتتون ، بوده نیبهتر شددهیمه ، خان عطا_

 !!...دیهست همسرتون کردن
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 و حسادت حس دیبا وقتا یبعضدد ، بود بجا که الحق و دیچسددب یعج مهتا کهیت

 .کرد داریب مردها یتو

878  

 ییها زحمت جبران بازم بکنم یهرکار من ، دیدار لطف شددما خانوم مهتا_

 !شهینم ، کشهیم خونه یتو ساغر هک

 گفت و بشقاب یرو کرد پرت چنگالشو و قاشق سهراب

 !اه...بابا نیزد بهم حالمو_

**** 

 خونه در یجلو قرارمون ، میگذاشدت عق صدندوق یتو و چمدون نیآخر

 مهتا هنوز یول بود گذشددته قرار وقت از سدداعت مین نکهیا با ، بود ما ی

 .بود ومدهین

 ست؟کجا پس_

 منم ، نیماشدد یجلو به بود داده هیتک و بود کرده خم زانوشددو هی که عطا مثل

 اش شونه به دادم کهیت

 !دنبالشون یرفتیم خودت یبود نگران جان سهراب_

 ، رهینم سهراب ی کله تو ها حرف نیا که دونستینم عطا

 داشدت حرص با و نیماشد ییجلو ی شدهیشد جون به بود افتاده سدهراب

 .کردیم زشیتم

 بزن زنگ بهش تو ساغر_

 نگاه عطا رخ مین به و دمیکشدد یقیعم نفس ، بخورم حرص خواسددتمینم

 گفتم سهراب جواب در و کردم

 نداره شارژ میگوش_

 دیخند لبش ی گوشه و چرخوند سمتم سرشو عطا

 اریو

871 

 !گو درو_

 .بشنوه سهراب دمیترس یول بود آروم یلیخ صداش نکهیا با

 دیببخش_
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 متعج یها چشم با ، دیکش لبش یرو زبونشو و فرستادم براش یسد*و*ب

 .انداخت گردنم دور دستشو خنده با و زدم اش شونه به یمشت

 .دمیکش یپوف کالفه و کردم بول دستامو

 انداخت و کن پاک شهیش و دسدتمال و داد خودش به یتکون باالخره سدهراب

 .بست محکم درشو و عق صندوق

 و دمیخندیم بهم ، زدیم حرف گوشم دم عطا و میبود گرفته نظر ریز حرکاتشدو

 یلیخ بکنه وانمود خواسددتیم نکهیا با سددهراب و میزدیم حرف یگوشدد در

 .کنهیم یخودخور داره چقدر که شناختمیم خوب برادرمو من اما خونسرده

 نییپا باال کمی بعد و درآورد رشیت نیج شدلوار یج از لشدویموبا یگوشد

 گوشش به چسبوند و یگوش ، دنشکر

 ؟ییکجا مهتا_

 زد پهلوم به عطا و دیپر باال ابروم

 یکرد معطل مارو سدداعت مین االنم ، نه یگیم ، دنبالت امیب گمیم بهت_

 نگفتم؟ ای گفتم...من با نکن بحث...،

 نیماش سمت به داشدت،سرهامون نگه کنارمون که یزرد نیماشد توقف با

 .دیچرخ

 .رفت یتاکس سمت سهراب و داد تکون دست برامون مهتا

881  

 اومد و کرد سددالم بهش باز یرو با مهتا یول بود کرده اخم سددهراب نکهیا با

 رو هیکرا و گرفت یتاکس از مهتارو چمدون سدهراب...عطا و من سدمت

 ریتاخ نیا بابت که کرد راحت مهتارو الیخ من مثل هم عطا ، کرد حساب

 !میشد ناراحت سهراب مثل نه میافتاد زحمت به نه اصال

 یشدوخ به عطا و گذاشدت خودش نیماشد یتو مهتارو چمدون سدهراب

 !داشت جا ماهم نیماش که گفت

 هیعصبان یلیخ سهراب بهتره، امیب شما نیماش با من_

 نزد یحرف یول دیشن مهتارو حرف هم عطا

 نیبش یراحت ،هرجا جان مهتا_
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 رو راننده کنار در و زد صدداش سدهراب که نمونیماشد سدمت بره اومد

 .کرد باز براش

 زدم مهتا ی شونه به خنده با

 کنه ترورت خوادیم ، برسه دادت به خدا_

 ، عطا یجلو دکهیترسد کنم فکر یول اومد ینم یراضد اصدال نظر به که مهتا

 دوارسد و رفت نیهم یبرا ، کنه اش زده خجالت و بزنه بهش یحرف سدهراب

 .شد

 ، کرد حرکت سهراب نیماش از جلوتر عطا و من نیماش

 !بود بهتر نموندن تنها االن کنم فکر_

 .بود شناخته داداشمو خوب هم عطا

 اریو

889 

 به فتهیم سدفر نیا تو ای ، سدهرابه فرصدت نیآخر گهید نیا ، کن ولشدون_

 مهتا یبرا خفن و خوب شدوهر هی سدتمین سداغر من ای ، مهتا یپا و دسدت

 .نکنم پا و دست

 گفت خنده با و کرد یاوه اوه عطا

 یکرد امیق پس_

 برداشتم نیماش عق یصندل از و بودم آورده خونه از که ییها وهیم

 و لج خاطر به نهمهیا.کشدمیم خجالت دختر نیا یرو از بخدا ، عطا قایدق_

 دهرابسد آقا که نزد یحرف و کرد یخور خود ، من یبابا و مادرش یلجبار

 یا یخانوم چه شهینم باورت ، ماجرا سر هی شدد خودش و داشدت برش هوا

 ! زدمیم شوهرمو دیق بودم اون یجا من ، داد خرج به

 نزن منو دیق شد یهرچ ، خدا رو تو نه_

 ییلویک شیش پنج وقت چند نیا ، دمیکش لپشو و شدد باز بناگوشدم تا شدمین

 صدبح که بود کرده برام برو دل تو و ذابج و مرد نیا نقدریا ، کرد اضدافه که

 سدرنمازم هم ذاشدتمیم کنار صددقه براش هم ، سدرکار کردمیم شیراه که ها

 .کردمیم دعاش
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 مامانت؟ یبرا یبرد هارو یقربون گوشت_

 گذاشتم دهنم یتو یس کهیت هی

 بذارم،انگشتاتم بار یآبگوشت هی شمال میبر ، بودا یغول گوسفندش.بردم آره_

 یرخویم

 گفت بود ممیکنار ی نهییآ به حواسش که یحال در و کرد ،نگاهم خنده با

881  

 توام ، میریگیم رونیب از رو هیبق ، میکن درسددت خودمون رو وعده هی فقط_

 نیهم واسه میاومد مسافرت...یکن استراحت دیبا

 ، ارمونکن اومد سددهراب نیماشدد دمید که دمیپاشدد یم نمک ارمیخ یرو

 داد نییپا عطا رو شهیش

 داداش؟ جونم_

 شهینم دایپ کوفتم نجایا ، ور نیا بده هات یخوراک اون از کمی ساغر_

 گفتم سهراب به و رونیب بردم پنجره از رو وهیم ظرف همون

 !شهیم دایپ زهرمار عوضش_

 نخنده تا کردیم کنترل و خودش که یحال در مهتا و بود خودش قایدق منظورم

 !انداختم یا کهیت خوب که کرد یحال بهم ابروش و چشم حرکت با ،

 با ، میکرد یط یتوقف چیه بدون و آبرود نمک تا مین و دوسداعت ریمسد

 یول میبنداز عکس و میکن اسدتفاده اطراف یسدرسدبز از گفتیم عطا نکهیا

 بود کرده هیکرا که یا خونه یها عکس...اونجا میبرسدد تا نبود دلم تو دل من

 .کردیم ام وسوسه یحساب ،

 شدند پارک هم یجلو ها نیماش ، بود شده شروع بارون نم که میدیرسد یوقت

 .میشد ادهیپ مهتا و من و

 هییهوا چه_

 دیلرزیم داشت دیب مثل

 سرت تو خاک_

 گرفت بول بازوهاشو و دیخند غش غش

 اریو
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881 

 چرا؟_

 دیع کل هدیع گهید ی هفته ، یزنیم خی ، نکبت یاوردیم لباس خد_

 .شهیم زهرمارت

 مهتا دنید با ، بگه یزیچ خواسدتیم که عطا و اومدند کنارمون عطا و سدهراب

 گفت

 نیسرمانخور ، نیماش یتو دینیبش دییخوایم_

 که یمسدافرت یپتو اون از کمی منم ، بهم چسدبوند خودشدو و کرد ینوچ مهتا

 واسه بودم کرده دست دسدت االنم تا اگه...روش انداختم و بود دهیچیپ دورم

 و ارهیدرم گندشو یپوف کاپشن اون احمق سهراب ، کردم فکر که بود نیا

 .کنهیم مادرمُرده نیا تن

 م؟یرینم چرا پس_

 ن؟یبش سوار نیکاب تله دییخواینم_

 میانداخت بهم ینگاه بود شده سرخ صورتش که مهتا با

 م؟یبر_

 دمیپرس دوباره و کرد نگام واج و هاج مهتا

 گه؟ید میبر_

 ...صورتمون به خورد مهتا کاپشن که هم یچشما به میبود زده زل

 در ، هست من یتو که یمحبت و مهر کمی که سهراب نکنن سدرت تو خاک_

 !شعوریب !ستین تو

881  

 گرفته دردم واقعا لپم به پشیز و کاپشن برخورد با ، بود زده که خی صدورتمون

 .بود

 .میرفت نیکاب تله سمت هرچهارتامون و دیپوش کاپشنشو مهتا

 .مونمیم منتظر نییپا من دیبر شماها_

 کردم نگاه عطا به تعج با

 چرا؟_
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 خوش یبارون یج یتو هاشددو دسددت و انداخت نیکاب تله ارتفاع به ینگاه

 برد دوختش

 !ترسمیم ادهیز ارتفاعش_

 ...من یول شد منفجر خنده از که سهراب

 یترسیم یچ واسه ، بشم تچشما اون یفدا یاله_

 باترس اما دیخند

 دمیترسیم ارتفاع از یبچگ از من_

 یرو دستامو کف ، نداختیم خنده به منم داشت کم کم سدهراب یها خنده

 که سدمش*و* ب تا شددم بلند پام یها پنجه یرو و گذاشدتم عطا یها لپ

 دیکش عق محکم و گرفت و پالتوم کاله شعوریب سهراب

 ؟عام مالء تو_

 شکمش تو زدم دستمو آرنج و اش نهیس به خورد سرم پشت

 گرمه خودشون کار به سرشون همه هست؟ تا 1 ما جز یکس نجایا_

 گفت گوشم دم شدو خم سهراب

 اریو

885 

 نکن یدراز زبون_

 دلبرانه که رفتم ییعطا سدمت لبخند با دوباره و اومدم براش ییابرو و چشدم

 ها نرده به بود داده هیتک

 نترس یچیه از...باهاتم من ، میبر ایب_

 نرده به زد هیتک ، عطا کنار و سمتمون اومد مهتا

 با ، بودم شده سوار که یبار نیآخر آخه...یول ، بترسدما من نکه...راسدتش_

 !!آوردم باال اونجا شد بد حالم...!سهراب...

 با عطا که ییها لبخند و مهتا خجالت و بود من یها خنده بم حاال

 .کردیم پنهون سرفه

 .میترسینم که میخر کله توئه منو فقط کنم فکر سهراب_

 گفت عطا به رو ، ستادیا کنارم و اومد جلو سهراب
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 ؟یداد شنهادیپ چرا یدیترسیم که تو_

 گفت تمام تیمظلوم با عطا

 داره دوست ساغر_

 کرد سددفارش و زد زنگ دوبار عطا ، میشددد نیکاب تله سددوار سددهراب با

 به

 یارتفاع از که نبود نیا از باالتر یلذت چیه ، باشده بهم حواسدش که هرابسد

 بار چند ذوقم از...ها نیماشدد به ایدر به ها خونه به یبزن زل یبلند نیا به

 بلندشو یپالتو نیآست واغور، و غر با اونم و کردم ماچ و سهراب صدورت

 .دیکشیم صورتش به

886  

 یبارون و سددبز سددر یجا چند سددهراب با میشددد ادهیپ نیبکا تله از یوقت

 رو

 هوا یرو دسدتم با رو نشدده آب یها برف ، میبنداز عکس تا میکرد انتخاب

 .گرفتیم عکس ازم سهراب و نداختمیم

 باشه باشه...منو یکشت...عطا بله_

 انداخت پالتوش یج یتو حرص با رو یگوش

 شهیم آب تنش گوشت نهکیم سکته االن شوهرت میبر ایب_

 بردم کاپشنم یج یتو خموی یدستا

 باهاش که ستین تو سابق بدبخت زن من شدوهر ضدمن در ، میبر_

 ؟یدیفهم.یبزن حرف ینطوریا

 عطا با یسددلف عکس هی مهتا ، میسددتادیا نوبت تو و میداد لیتحو هارو طیبل

 .ندختما عکس هی سهراب با منم ، بود فرستاده واسم و بود انداخته

 مهتا واسه بفرستم_

 بود فرستاده مهتا که یعکس تا نشست کنارم سهراب و میشدد نیکاب تله سدوار

 .نهیبب رو

 .دهیپوش کمم لباس ، سرماست خوش یلیخ_

 کردینم فکر نیا به درصد هی چرا واقعا...دمیکش دستش از و یگوشد حرص با
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 نیماشدد قسددط پول و نهخو هیکرا واسدده رو همه ارهیم در میپول اگر مهتا که

 نیهم خود...بخره یحساب و درست کاپشن هی باشه نداشته پول دیشدا واقعا.دهیم

 مثل هم ،مهتا دهیم لباس پول کل دیخر رهیم که دفعه هر ، آقا

 اریو

887 

 یطور هی البد حاال.بود هم هیشدب نفر دو نیا یچ همه اصدال ، بود خودش

 .پوشهینم لباس و گردهینم سابق هیشب مهتا که شده

 ؟یشد ساکت چرا_

 زدم نشیپوت لگدبه با

 نداره دهیفا که یعاد زدن ،حرف زدمیم حرف ذهنم یتو ، تو با داشتم_

 داد باال اومد یم بهش میلیخ که شویلعنت بافت اون ی قهی

 بزن حرف من با دلت تو همون_

 خوامیم پنجره نیا از که حاال نیهم مثل !بکشددمت خوادیم دلم وقتا یگاه_

 .نییپا کنم پرتت

 ، ارهیدرب بشیج از دستاشو خواست تا ، شد ریغافلگ و سمتش برداشدتم زیخ

 به خورد ای در خوردبه ای دنشددمیکوب پا و گرفتم اش گونه از محکم گاز هی

 ...یصندل

 ، یوحش یوحش_

 نییپا دمیکش و بردم دندونام یال بلندمو یها ناخن

 یا خوشمزه گوشت چه_

 بود شده جمع صورتش و بود گرفته دردش

 یپا که احمقه سدامان اون ، نکن من با ایشدوخ نیا از گفتم بهت صددبار_

 .هست هات یوونگید

 یصندل به دادم هیتک خونسدردانه اما بودم قرمزش لپ اون نگران نکهیا با

 دمیکش ییصدا و سر پر و بلند نفس و

888  

 !یدبرگر و یاومد که یراه یتونیم_
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 تو نه اومدم قمیرف دعوت به_

 زدم بازوش به مشت هی ، بود کرده توقف نیکاب نکهیا با

 منه زنه قتیرف_

 کرد باز هارو در

 !بدبخت توئه زنه همون آره_

 که دمید رو عطا ، دلم زیعز یول ، شددم یحرصد بودم داده یسدوت نکهیا از

 شدم دایپ عیسر نیهم واسه ، جلو اومد

 گذشت خوش_

 جهنمه بهشتم سهراب با_

 دیخند غش غش و اومد سمتمون دست به یبستن مهتا

 یشد قرمز_

 مهتا داد حرصم_

 شمونیپ اومد که بود گذاشته اش گونه یرو دستشو سهراب

 کرد؟ کاریچ صورتم با نیبب_

 کنهیم یدلسوز واسش دوستش بود کرده الیخ... داد نشون عطا به صدورتشو

 گفت و داختان بهم نگاه هی تهش عطا یول..

 نشد؟ یزیچ که دندونات_

 یه ، نامرد یمهتا یول دادمیم جواب و زدیم عطا به که یمحکم یها مشدت

 . گرفتیم شگونین ازم زیر زیر

 اریو

881 

 بلدد چکددومیه و بود کرده دهیکرا عطدا کده ییالیو بده رفتن ریمسدد

 .میکرد شدایپ الیو صداح از کردن جو و پرس بار چند با باالخره.مینبود

 خوشگله چقدر ، عطا یوا_

 تموم ساختش ماهه شدش ، دهیم اش اجاره داره الیو صداح که باره نیاول_

 نفر نیاول میشد ما شانس.شده

 بود یبرخورد خوش مرد که الیو صداح با تا شددن دایپ عطا و سدهراب
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 سددهراب نیماشدد یتو که مهتارو تا عق برگدوندم سددرمو .کنند صددحبت

 .نمیبب بود هنشست

 ...داد تکون دست واسم که زدیم حرف تلفن با داشت

 ...الیو ایح یتو میبرد هارو نیماش و اومدن پسرها

 قشددنگ یلیخ ییخدا خ اما باشددم دهیند ها الیو نیا از من نکهیا نه حاال

 ... یاومد یم فیسرک یکردیم نگاه رونشویب که نطوریهم اصن.بود

 نیماش به دادم هیتک و شدم ادهیپ زده ذوق

 .اومد خوشم یلیخ عکسا تو مینیبب داخلش دیبا_

 چشم یرو آفتاب نور و بود شده سدرخ کمی سدرما از که ع طا صدورت به

 کردم نگاه بود افتاده هاش

 یبود قهیسل خوش شهیهم تو. برم قربونت هیعال_

 گذاشت قلبش یرو دستشو

811  

 بابات حاج ی ،خونه مثل خونه هی رسددهینم که زورم گهید..میمخلصدد ما_

 هیکرا دوبلکس ی خونه هردفعه شمال میاومد دمیم قول عوضدش بخرم برات

 .کنم

 تو یکسددر و کم من کردیم فکر چرا.شدددمیم ناراحت زدیم حرف ینجوریا

 هست؟ خودش که یوقت دارم میزندگ

 .گذاشتم صورتش کنار صورتمو و انداختم گردنش دور دستامو

 هستنا نجایا ام گهید نفر دو شما ریبو !یهو_

 کرد حفظ رو یمنیا ی فاصله عیسر عطا

 داخل ببرم چمدونارو رفتم من سهرابه با حق_

 انداخت گردنم دور دستشو خنده با و اومد سمتم مهتا

 .ها کنهیم حسادت داداشت نیا_

 طاع و من به اونوقت بره صدقش قربون که نداره و یکسد خودش... معلومه_

 .دهیم ریگ

 .میچ من پس نداره؟ و یکس چرا_
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 تا دمیکوب سرش فرق به یکاف و یواف ت یعنا ی نشدانه به و دسدتم دو هر کف

 .کنه طل کمک و بزنه غیج

 ...که نبود دوتا یکی من درد

 آوردن و بردن چمدون یه مردا و میکرد نگاه مهتا رو خونه یرو و ریز

 خواد؟یم لباس چقدر روزه دو سفر هی دونمینم من_

 داد و سهراب جواب مهتا

 اریو

819 

 خ شهیم الزم ، تونه*س*زم_

 .میکرد باز هارو چمدون و میاومد نییپا الیو یچوب یها پله از

 ها اتاق تو میببر ، جان ساغر نکن باز نجایا_

 مهتا دمید...مبل دسته یرو انداخت پالتوشو و داد کمرش به یتکون سدهراب

 .کرد بوشم سر تو خاک.کرد زونیآو رو پالتو و داشت برش

 باال اون میریم هم عطا و من ، خانوما یبرا ینییپا اتاق نیا_

 واسه باال ی،دوتا ما واسده ینییپا نیا برهینم خوابم شدوهرم بدون من خودیب_

 مهتا و تو

 .اومد برام ییابرو و چشم و شد یکفر سهراب

 اومد جلو کمر به دست مهتا

 خوامیم من ایح به رو ، من واسه راست سمت ییباال ، گهیم راست_

 .برد و کرد بلند رو مهتا و خودش چمدون و انداخت باال یا شونه سهراب

 . بره دنبالش که مهتا به کردم اشاره

 خانوم ارمیم من_

 .بود ییبایز و لوکس یجا واقعا...رفتم خواب اتاق سمت عطا از جلوتر

 ودب باکالس یلیخ صاحبشم..قشنگه چقدر عطا_

 دامپزشکه ، بود یمحترم مرد آره_

 خ یگرفتیم ازش شمارشو_

 دیپرس تعج با و تخت یرو نشست
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 ؟یچ واسه_

811  

 .کردیم چکاپ هی میبردیم و سهراب بابا_

 گفت التماس با و گرفت دهنم یجلو دستشو عطا

 خدا رو تو_

 دمینال و دمیکش نفس هاش دست یال البه از

 ...عطا_

 و بست ،درو در به برسه دسدتش تا تخت یرو دیخواب پشدت به و زد یا قهقه

 .نشست تخت یرو

 دیکش بهم هاشو دست کف

 یشد زنبور مثل_

 !بزنم شین خوامیم_

 .خنده از شد منفجر عطا و دادم نییپا سمت به هامو ل یانتها طرف دو

 کمک...یشد پرو دمیخند روت به.بسه واسم یزد شدمین که یبار هی همون_

 .کنم عوض دیبا هامو لباس.کنم باز و چمدونم نک

 انداخت کمرم دور دستاشو تا ، ستادیا سرم پشت و گفت یمعنادار چشدم

 .کردم جمع داخل به هامو ل ، خودش سمت برگردوندتم و

 تونستینم گهید شددیم باز خنده به پاش ، شدناختمیم بهتر خودمو ر شدوه من

 .رهیبگ خودشو یجلو

 .دمیچ زیم یرو و شمیآرا لوازم و ونچمد سر نشوندمش

 .کردم عوض هامو لباس و زدم یا شونه هی موهامم

 شدما چاق ساغر_

 اریو

811 

 و بودم دهیخر براش که یزرشک خوشرنگ بافت تا بود درآورده رهنشدویپ

 شکمش به زدم دست که بپوشه

 نزما از االن من !ضدهیمر باشده نداشدته شدکم که یمرد.برم قربونت یاله_
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 .عاشقتم شتریب ازدواجمون

 شد؟ شتریب ات عالقه شکم هی نیهم خاطر به یعنی_

 یبود تیکبر چوب ، ستین ریتاث یب_

 دیس*و*ب لپمو و کرد بولم پشت از

 یکرد انتخابم چرا پس_

 و نکردم عیضددا خودمو یول ، نداشددتم یا گهید انتخاب بگم خواسددتمیم

 خودش نیزم تو دادم ول و توپ

 فکر ، بکنه کلکتو که یخوایم عشددق هی یگفت که یوقت سددوخت تبرا دلم_

 ...یشیم خوشبخت من با کردم

 .دادیم قلقلکم خوردیم هام سرشونه یت*خ*ل به که ششیر ته

 ییچا داشددت مهتا.میرفت رونیب و میشددد جدا هم از خنده غش غش با

 گفت عطا به رو که ذاشتیم

 ...بافت نیا ادیم بهتون چقدر_

 من به کرد اشاره و کرد تشکر عطا

 .قستیسل خوش که بس.دهیکش زحمت ساغر_

811  

 که بود نشده بارم هی...یچ یعنی یدار شدوهر بفهمه تا کردم یا اشداره مهتا به

 بد هم از هیبق یجلو میبود بد هرچقدم اصن.بگه بد یکسد یجلو من از عطا

 .میگفتینم

 ... سهراب برعکس

 م؟داداش کوش_

 گرفت ها نرده ی لبه دستشو باال اون از

 .رفته ادمی مسواک ها بچه_

 !هست من مسواک_

 یزیچ افهیق و پیت از داداشددم واقعا...اومد نییپا هارو پله و کرد بهم یاخم

 .شد جذابتر رفت باالتر سنشم...نداشت کم

 نباشه؟ یا بچه چیه یبابا سهراب نبود فیح
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 ... آوردم تا دو مسواک من_

 .رفت آشپزخونه داخل و داد سرتکون فقط مهتا جواب رد

 .زیبر آب توش بعد بساب هارو یکتر نیا_

 گذاشت گاز یرو و یکتر مهتا

 راحت التیخ دمیساب_

 !!باشه یول ستین راحت چوقتیه المیخ که تو با_

 بودم منتظر یه زد؟یم حرف ینطوریا مهتا با داشددت من یها چشددم یجلو

 که بود من برادر از شددتریب دختر نیا شددعوره انگار یول بگه یزیچ مهتا

 اریو

815 

 یتو اصددال ، شددناختمیم و سددهراب منکه وگرنه.نزد بهش یحرف من یجلو

 .نداشت هم ها یخور یسر تو نیا به عادت و اوردینم کم جواب

 م؟یدار یچ ییچا با_

 داد جواب آروم مهتا

 .کردم درست کیک_

 !بشوره مهتا تا گذاشت نکیس کنار و بود ردهخو که یآب وانیل سهراب

 یتو گدذاشدددت و بودم آورده تدهران از کده یآبدگدوشددتد مدواد عدطدا

 یسع و بود دهیفهم مهتا...سهراب دسدت از بودم شدده ناراحت...آشدپزخونه

 کنه وانمود خودش دادن نشددون الیخ یب و کردن عوض حرف با کردیم

 .برنخورده بهش اصال

 کم و گاز ریز و گذاشددتم بار آبگوشددت خود یها ظرف یتو و وشددتآبگ

 .کردم

 اد؟یم یک بخرم یترش برم خوامیم من_

 بردم باال دستمو

 عطا امیم من_

 کرد نکارویهم هم مهتا

 ام؟یب منم شهیم_
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 گفت احترام با و زد لبخند عطا

 ...نه که چرا_

816  

 بهش ورود محض به که بود الیو کیدنز یلعاب و رنگ خوش بازار هی

 بود خوشرنگ و سبز یچ همه...یخوشحال فر از بزنم غیج خواستیم دلم

 قیعم نفس خواسدتیم دلم یه..خوب حال پراز.. تازه حال و حس از پر ،

 .بخرم عطا و خودم یبرا بود که یهرچ از و بکشم

 بود هیپا که عطاهم.میبخر رو آش پخت لیوسا و مواد میگرفت میتصم مهتا با

 .زدینم حرف ما حرف یرو و

 ...الیو میبرگشت زدن گشت ساعت سه از بعد خالصه

 ...در هی بود داده هیتک زهرمار برج نیع سهراب

 ...شوهرمو کن کمک_

 داخل آورد عطا با هارو دیخر و داد خودش به یتکون زور با

 .میدیخر هامونم یسوغات_

 .نداد شونن یتیاهم گفت مهتا که یا جمله به اصال

 کرد بازش و برداشت کلوچه بسته هی فقط

 االن میاریم غذا نخور_

 زیم یرو گذاشت رو بسته و کرد ینوچ

 !کردما ضعف من_

 ... مصرف بار هی سفره سرا رفت راست هی مهتا

 میندازیم االن_

 .کردم عوض یزود هامو لباس منم و انداخت زیم یرو رو سفره مهتا

 اریو

817 

 عطا میدیچ و زیم تا هم ما.رهیبگ دوش بره تا هممون از دکر یعذرخواه عطا

 .اومد

 ساغر؟ ای خانوم مهتا کاره نیا...یبرنگ و بو عج_
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 آوردم باال دستامو

 من_

 هی با و بود کرده خرد خودش یبرا سدهراب که ییها نون و کرد یتشدکر عطا

 ...من واسه بعد ختیر مهتا یبرا اول ، برداشت مشت

 شد رهیخ هشب حرص با سهرابم

 ؟یبود نکرده درست ها خانوم واسه مگه_

 زد زیم یرو ضرب با هاشو انگشت سهراب

 بودم کرده درست ها خانوم یبرا ، چرا_

 که بود گشدنمون اونقدر.گذاشدتم دهنم یتو و برداشدتم حونیر تا دو خنده با

 از و اریب اونو ، بده و نمکدون حد در جز کینزد حرف غذا سددر چکدومیه

 ...حرفا نیا

 میدیپوش گرم لباس یول بود سدرد ، میرفت بالکن یتو چهارتامون هر نهار بعد

 .میخورد مونوییچا و

 یتو سرش که نداختیم مهتا به ینگاه یگدار گه... بود سهراب به حواسدم

 .نبود جو و پرس وقت االن یول بودم کنجکاو منم که البته.بود یگوش

 بود خوشمزه یلیخ غذات_

 .کرد فیتعر ازم رابسه عج چه

818  

 بود نیماش ینذر یها گوشت...جان نوش_

 کنهیم حال بابا حاج ، بذار آبگوشت یگفت نارویا مامان ندفعهیا_

 دادم تکون هامو شونه یخوشحال با

 چشم به یا_

 یقاط وانیل یتو داغشو نبات عطا... کرد بلند شوییچا وانیل خنده با سدهراب

 گفت بهش رابسه که کردیم

 ؟یریبگ درد دل یبخور ادیز یمجبور_

 زد یا قهقهه عطا

 هنوز ام معده.خورمیم سابق برابر سه دو کنم فکر ، شدده چم دونمینم بخدا_
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 .نکرده عادت

 برد کاپشنش یج یتو دستاشو و گذاشت زیم یرو شویگوش مهتا

 .دیخوریم آروم غذاتونو یلیخ که نهیا شما هیخوب خان عطا_

 کرد شکشمش به رهاشا عطا

 گرفته درد دلم که فعال_

 هی که زیم چوب به زدم آروم و...وانیل یتو انداختم براش گهید نبات هی

 نخوره چشم وقت

 هی و مینشدسدت هم کنار عطا و من ، ایدر ل میرفت چهارتامون هر ، یغروب

 .بود نشسته سهراب از فاصله با هم مهتا ، سرمون یرو میانداخت کاپشنمونو

 به من اما گذشددتیم یچ هیبق فکر تو دونمینم ، میبود سدداکت مونهم

 .کردمیم فکر همشون

 اریو

811 

 شددده عوض شددونیزندگ یبو و رنگ نییمهرآ با یحسدداب که عارف و لدای به

 که خودم یبابا مامان به...شدده جوون کردمیم حس که مولود مامان به...بود

 خوب حالشدون همه نظر به...دارن شدور و ذوق ، سدامان یراه تو ی بچه با

 ...تا 1 ما جز به... بود

 که یحقوق ماه چند.بود شددده ثابت شدونیکار طیشددرا تازه ، عطا و سدهراب

 ...یول یچ همه بود خوب یمال نظر از...گرفتن و بودن طلبکار

 بود نگران و سوختیم مهتا و سهراب یبرا دلم

 زد ییحرفا هی دیشدا ، نگفت بهم بود دهیکشد که ییها یسدخت از یچیه مهتا

 .نگفت یزیچ هاش ییتنها از و کرد منو مراعات دونمیم بهتر که من اما

 کنارش عطا نیهم ، میبود دورش ماها ، بود خودمون ی خونه تو سدهراب باز

 بود؟ کنارش یک ، شد سقط بچش که ییروزا همون تو...یچ مهتا یول.بود

 دیچیپ کمرم دور دستشو وعطا مفرستاد رونیب آه با نفسمو

 یکشیم سوز نهیس آه ، خانوم هیچ_

 اش شونه به دادم هیتک سرمو
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 باشه؟؟ راه به رو یچ همه چوقتیه ستین قرار چرا_

 گفت آروم و انداخت کنارمون به ینگاه مین عطا

 ؟یگیم نفرو دو اون_

 بهم داد یدلدار عطا و گفتم یا آره یناراحت با

 .شنیم راه به سر رمنف دو نیا ، شاالیا_

 !بودند وونهید نفر دو نیا...شدندینم

111  

 !خونه میبر پاشو_

 هان؟_

 گفت گوشم دم

 بزنن حرف نفر دو نیا میبر پاشو_

 باهامون انیم شنیم پا_

 انداخت سمت اون ینگاه دوباره

 انینم_

 گرفت منو دست و شد بلند

 .میبزن یقدم هی میریم ما_

 موندن به دلش اگر هم خدا بنده یمهتا که میریم ما گفت یورج هی عطا نیا

 .بمونه شد مجبور ، نبود سهراب کنار

 عطا و بزنم یچرت هی من تا الیو میبرگشددت ، نشددد یطوالن یلیخ زدنمون قدم

 ...نطوریهم هم

 اتاق از زود برگشتن مهتا و سدهراب کردم فکر نکهیا یهوا به شددم داریب یوقت

 اتاقا تو یول باال رفتم هارو پله ، بود خاموش ها چرا همه یول نرویب اومدم

 .نبود چکسیه

 خانوم؟ ییکجا جان ساغر_

 ستادمیا ها پله یباال

 گرفتم دلشوره...ومدناین ، عطا_

 کرد نگاه ساعت به و داد بدنش به یقوس و کش
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 اریو

119 

 نزدن؟ زنگ !شبه نه ساعت...کردن رید آره_

 اومدم نییپا ها هپل از استرس و حرص با

 .میبود خواب ما باشن زده زنگم_

 اندخت شیگوش به ینگاه عطا

 ... مییایم رید کمی ،نوشته ساغر داده امیپ سهراب_

 زدم نفس نفس و عطا به دمیرس

 دو دیبا چرا تو و من.میاومد ششونیپ از که یوقت همون واسده امیپ نیا خ_

 عطا؟ میبخواب مین و ساعت

 .کرد روشن هارو چرا یخونسرد با عطا و زدم غیج

 میزنیم زنگ االن ، خانوم یکنیم نگران خودتو چرا_

 ، داد جواب باالخره بوق تا چند بعد ، گرفت و سهراب ی شماره

 عطا میراه تو سالم_

 درآورد کریاسپ از و تلفن عطا و مبل یرو نشستم

 هیبارون هوا دیباش مراق باشه_

 .روم به رو نشست و کرد قطع و تلفن

 هیطوفان کنم فکر_

 .نبود خوب اصال سهراب یصدا ، گفتیم راست

 .دمیشن و نگیپارک در شدن باز یصدا تا شدم زنده و مردم

 محکم و نیماش در و شد ادهیپ زودتر مهتا.خورده بارون ی پنجره پشدت رفتم

 سشیخ صورت به دیکش دست ، کردم باز روش به درو یوقت.بست

111  

 میشد سیخ شده ینبارو چه_

 و کرد سالم عطا به یسدر سدر و دیسد*و*ب صدورتمو.بود یالک هاش خنده

 ...باال دییدو

 ...ششیپ رفت عطا یول نمیبب و سهراب نموندم منتظر
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 ...حموم بود رفته اما ، مهتا سرا رفتم منم

 ؟یخوب مهتا_

 اومد حموم یتو از صداش

 ؟یدیم چمدون از حولمو.برم قربونت آره_

 ...بود سرخ چشماش که اومد رونیب یوقت.موندم منتظرش دست به هحول

 شد؟ دعواتون_

 بابا نه ما؟_

 کنه خشک بدنشو تا بهم کرد پشت و دیلرز اش چونه دمید

 آخه مرگشه چه دونمینم داره دوست داداشم_

 بود دیبع مهتا از که یا یتلخ با...دیخند

 !داره دوسم یلیخ آره_

 اون به نکنه...هیحسدداب آدم شددرکته اون یتو تامه خواسددتگار گفتیم عطا

 .بده مثبت جواب

 صورتش به زد کرم...اتاقش زیم یرو به رو نشست و پوشوند حوله با موهاشو

 کرد نگاهم نهییآ یتو از و

 ؟ میبخور یچ شام_

 اریو

111 

 !میبخور کوفت_

 سمتم برگشت بود نشسته یصندل یرو که نطوریهم و دیخند

 سددهرابم و من اصددال..مسددافرت میاومد.یکنیم بوض یچ یبرا...سدداغر_

 االنم ، سددتین کارا نیا یجا که مسددافرت ، میزد حرف باهم میکرد اشددتباه

 کنن؟یم درست جوجه مردا.میرسیم برناممون به ، نشده یچیه

 یتو بردن سددهراب و عطا رو میبود زده خیسدد مهتا با کده ییهدا جوجده

 یرو دستمو ، بود شدده سدرخ صدورتش و کرد عطسده بار چند مهتا...بالکن

 .بود کرده ت گذاشتم شیشونیپ

 یخورد سرما_
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 کم لباس گهیم ، کنهیم پوسدتمو سدهراب که اریدرن صدداشدو یول کنم فکر_

 یدیپوش

 سهراب کرده غلط_

 بود سدرخ چشدماش ، کردم تنش زور به و بودم آورده خودم با که یگرم بافت

 هاش نهگو مثل

 رنیگیم گُر ها ذغال مگه ، هیبارون چه__

 آشپزخونه یتو اومد و سرش از دیکش نییپا کالهشو عطا

 .برداشت نتیکاب یرو از و بودن دهیخر که یالک و انداخت مهتا به ینگاه

 بالش هی و میکرد ادیز رو نهیشددوم ماهم ، بالکن یتو دوباره رفت که عطا

 ، نیزم یرو میگذاشت

 .بود یچوب ی نهیشوم شیآت کینزد پاهامون کف و میدیکش زدرا دو هر

111  

 شد؟ دعواتون یسرچ_

 میبود زده زل شیآت به و میبود گرفته سرمون ریز و هامون دست

 زنگ بهم داده ریگ شرکت یتو که پسدره نیا ، زدن حرف به میکرد شدروع تا_

 ...فونیآ یرو زد و گرفت ازم و یگوش... ل د بد ، یشناسیم که سهرابم...زد

 کرده؟ ول تنها وقت نهمهیا رو تو و ل د بد_

 دیکش باال رو شینیب و دیخند لبش ی گوشه

 بهش پسره نیا یخواسدتگار ی درباره هم خان عطا نکهیا مثل بگم؟ یچ_

 قبل که یشددیپ سددال پنج خواسددتگار و کرد بهونه همونو ، بود گفته

 سددهراب

 !وسط دیکش ممبود نامزد باهاش

 ؟یذاریم روش نامزد اسم چرا !بود سمج خواستگار هی فقط که اون یوا_

 دیکش چشمش ریز و دستمال و شد پهلو به

 بارم و بود مونده دلش سددر یهرچ ها سددال اون از ، بگو برادرت به نارویا_

 سدتمیبا ام خانواده یجلو تونسدتمیم مگه چقدر ، بودم دختر من گهینم...کرد

 !نداشت منو یهوا سهراب خود که یوقت ونما ،
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 ختیریم اشددک راحت و بود گرفته رو یسددرماخوردگ ی بهونه که خوبه

 کنه دق دمیترسیم...

 ای بخدا...سدرلج افتاد که بود بابا حاج خاطر به نداشدت هواتو اگر سدهراب_

 قرار و آروم داداشددم دمیدیم من...بابا از کمی ای کردیم یطرفدار تو از کمی

 !بهم ختیر یچ همه شبه هی.بود دنبالتون چشم که بس از ، نداره

 افتاد راه هاش اشک و بست هاشو پلک

 اریو

115 

 عاشددق خودیب ما ، نبودن جور باهم هامون خانواده اولم از.نبود شددبه هی_

 .میشد

 دمیس*و*ب و اش گونه و کردم پاک اشکشو

 .نهینب رو تو ی یهاتن و رهیبم ساغر.برم هات اشک اون قربون_

 خسددته من یول یسددتین بهیغر که تو...یدونیم.شددم فدات نکنده خددا_

 نگران ، باشدم ام خونه ی هیکرا نگران خوامینم ، کنم کار خوامینم گهید.شددم

 بترسم مردها نگاه از گهید خوامینم...درک به نایا ی همه اصال..نمیماش قسدط

 !!خونه گردمیبرم ها ش ییتنها یوقت بشه پاره دلم بند و

 حق و بود آورده کم مهتا.ترسدوندیم و کردیم نگران منو که بود ها حرف نیهم

 شدیم میتسل ها نیا از زودتر بود اون یجا یهرکس..داشت

 ؟یکن کاریچ یخوایم_

 !دارم ییفکرا هی_

 داشت ورم هول

 ؟یچ_

 اومد عطا یصدا ، بگه بهم مشویتصم خواستیم مهتا که لحظه همون

 بالکن؟ دییایم ، حاضره غذا_

 دیکش جلو شالشو و شد بلند مهتا

 میاریم هارو بشقاب االن ، خان عطا آره_

 یچوب ی چهارنفره زیم ، کنه سیخ و بالکن که نبود یاونقدر بارون شددت
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 میدیچ همونجا هارو بشقاب و بود خشک هم

116  

 ...امهت واسه بعد و دیکش برنج من یبرا اول عطا

 نشه سرد دییبفرما_

 یچشم ریز ، بود العاده فوق طعمش ، گذاشتم دهنم یتو یخال رو جوجه هی

 یبرا رو جوجه خیسد ، بود خودش یتو یحسداب که کردم نگاه سدهراب به

 .گرفت سمتش و برداشت مهتا

 ؟یخورد سرما_

 گرفت ازش و خیس کنه نگاهش نکهیا بدون مهتا

 یا شده کنترل تیعصبان با سهراب و زد یا نهرایغافلگ ی عطسه هی تیحساس_

 گفت

 تهیحساس آره_

 گفتم دلم یتو و بدم سهراب به خواستمیم که یفحش

 !!ماست عطا_

 .آورد کمینزد و ماست ظرف و گفت یچشم

 ن؟یکاب تله میبر فردا_

 گفت نباریا عطا و شنهادمیپ وسط زد گهید ی عطسه هی مهتا

 خوردن رماس خانوم مهتا ، داخل میبر بهتره_

 و نکردم معطل منهم ، برداشددت و خودم و خودش بشددقاب و گفدت

 .برداشتم هارو کباب ج وجه ینیس

 دیببخش_

 اریو

117 

 سددهراب تامون هرسدده سددر پشددت و زدم لبخند مهتا یخواه معذرت به

 . برداشت بشقابشو

 و ،حس ها چوب سوختن و شدکسدتن یصددا با نشدسدتن نهیشدوم یجلو

 ته تا همه ، یحرف چیه بددون کده یاونقددر.بود داده بهمون یخوب دالح
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 .میخورد غذامونو یها بشقاب

 ممنون...بود خوشمزه یلیخ_

 عطا یول...مبل یپشدت به دادم هیتک من بعدش و رفت کنار همه از زودتر مهتا

 بود دهیکش ساالد تازه سهراب و بود خوردن مشوول هنوز

 ایخورد کم ساغر_

 بود زده چنگال به رو جوجه هی عطا

 یمرس عطا خورمینم_

 .شدم یراض باالخره تا نبرد کنار صورتم یجلو از و چنگال

 .دیخندیم صورتم به مهتا و بود کرده باد لپم

 سازهینم بهتون شمال یهوا و آب خانوم مهتا_

 گفت بود خوردن مشوول که عطا به رو و زد یلبخند مهتا

 !خوبه اما کنهیم تمیاذ هواش دم کمی ، کنم عادت دیبا گهید_

 ؟یچ یبرا ، کردیم عادت دیبا

 ؟یکن عادت دیبا چرا_

 حرف تونسدت دادن قورت نوشدابه و دنیجو کمی با که بود پر لپش ی گوشده

 بزنه

118  

 یمرکز دفتر هی داره کنمیم کار که یشددرکت ، بگم بهت خواسددتمیم نویهم_

 !!نجایهم بشم منتقل شده رقرا من ، زنهیم نجایا

 نگفت؟ یزیچ و دونستیم هم عطا شمال؟ ادیب بود قرار مهتا..یوا

 .رمیبگ نظر ریز و سهراب حرکات جمع حواس کردم یسع و نکردم هول

 سدداالدش بشددقاب یتو مدام شیپ قهیدق چند تا که و یلعنت چنگال اون

 ...بشقاب کف بود شده رهیخ !بود داشته نگه حرکت یب حاال بردیم

 ، بدن خبر بهم رید نقدریا مهتا و عطا که شدددینم لیدل نایا از چکدومیه یول

 !باشه گذشته کار از کار بود ممکن که حاال

 ن؟یگیم من به حاال ، که واقعا_

 .دیپر متر هی و عطا یپا رون یرو بردم فرو چنگالمو نوک
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 یآ_

 .کردمیم دتکبو و اهیس نبودن نجایا نفر دو نیا خدا به عطا؟ یآ_

 گفت دیمالیم پاشو که نطوریهم و رفت عق عیسر عطا

 .بگه بهت خودش نزنم بهت یحرف گفت خانوم مهتا داره یربط چه من به_

 بلند نیزم یرو از عیسدر و چرخوندم مهتا سدمت و چنگال همون سدر

 شد

 ...آخه..یبش ناراحت خواستمینم ساغر_

 سمت برد و بشدقابش و شدد دبلن سدهراب که بود نشدده تموم حرفش مهتا

 آشپزخونه

 !بود یعال غذات عطا_

 اریو

111 
*********************** 

 "عطا"

 خوابش کردن هیگر یکل از بعد سدداغر که شدددیم یسدداعت کی درسددت

 برده

 ...اتاق یتو برگشتم قرآن خوندن یبرا و گرفتم وضو...بود

 شتریب نداشتم دوست اما اشدهب برادرش یزندگ نگران که سداغر به دادمیم حق

 سهراب خود دیبا که بود یمیتصددم نیا باالخره بکنه، ریدرگ رو خودش نیا از

 .گرفتیم

 یها پله از اومدن نییپا یصددا که بود نکرده تموم رو قرآنم جزء کی هنوز

 دمیشن رو یچوب

 با و دهباشد خانوم مهتا دادم احتمال نکهیا یهوا به اما بود باز در یال نکهیا با

 .دمینکش یسرک ، بشه معذب دنمید

 پچ یصددا هم اومد،بعد ها نتیکاب کردم بسدته و باز یصددا بعد قهیدق چند

 .اومد حرف پچ

 میتصم ی درباره ساغر گذاشتن خبر یب جبران خاطر به اما بود دیبع من از
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 .کنه جبران بتونه آخرش گزارش دیشا کردم فکر ، خانوم مهتا

 خانوم مهتا یرو به رو سددهراب ، انداختم رونیب به یاهنگ در ی مهین از

 یال به ال از.شددم هاشدون حرف متوجه کردن زیت گوش یکم با بود سدتادهیا

 منو داره قصد و سدتین خوب حالش خانوم مهتا شددم متوجه هاشدون حرف

 .ببره خودش تا داشت اصرار سهراب یول...دکتر ببرمش تا کنه داریب

 !شدم بدجنس چرا دونمینم

191  

 ...کردم باز و در

 افتاده؟ یاتفاق ، ریبخ شبتون_

 خاروند و شیشونیپ سهراب

 ستین یطور ، جان عطا نه_

 هست چرا_

 دیکش جلو و شالش خانوم مهتا

 تپش االن ، رمیگیم استرس کنمیم ت میوقت دارم ت من ، عطا آقا دیببخش_

 درمونگاه؟ دیببر ومن شهیم !ترسمیم تشیواقع.دارم قل

 دیفهم ظاهرش از کامال شدیم رو استرس و ینگران

 میبر پوشمیم لباس االن نیهم من_

 زد صدام سهراب و برداشتم اتاق سمت قدم هی

 بمون ساغر شیپ تو برمشیم من ، عطا_

 منتظر .رفتم سددهراب سددمت من و رفت باال هارو پله عجله با خانوم مهتا

 .نشنوه رو صدامون و هبش دور ازمون تا موندم

 ...تو ، برم همراهشون من بهتره جان سهراب_

 گفتم اما ختسیر بهم دادیم نشون سهراب ظاهر نکهیا با

 ؟یکنیم بدتر حالشو تو_

 زد یا زخنده تک

 نکنه درد دستت ا _

 اریو
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 متاسددف امروزت یرفتارها از اما...یمهم چقدر برام یددونیم !قتدهیحق_

 و خانوم مهتا با یزندگ اقتیل تو رسددمیم جدهینت نیا هبد کم کم.شدددم

 !!زدم بهت هم شیپ ماه چند حرفو نیا.یندار

 شد رنگ به رنگ صورتش

 نکن قضاوت لطفا پس ، یدونینم رو یچ همه تو عطا_

 متوجه دم،ید و خانوم مهتا و تو که یمدت نیا یتو فقط ، نکردم قضداوت من_

 یدلسوز بهتره االنم.یبود تو نداشدته رو نشدد ما نیا اقتیل که یاون شددم

 ...برادر ینکن

 ییها یپوش پرده شدهیهم ، بزنم حرف کنده پوسدت و رک نقدریا خواسدتمینم

 دهیشن که ییها حرف...ساغر یها هیگر ، نباریا اما ، بود سدهراب و من نیب

 شد مانع ، بودم

 نکهیا بعد لحظه دچن.برداشددتم پول فیک با کاپشددنمو و اتاق سددمت رفتم

 .اومد خانوم مهتا آوردم رونیب ایح از نویماش

 ام شرمنده ، عطا آقا دیببخش_

 .نیزد صدام نیکرد خوب...هیحرف چه نیا_

 یبار چند اما.دمیدینم رو صدورتش که بود دهیکشد جلو یقدر به رو شدالش

 .بردن صورتشون سمت و دستمال

 .مکرد همه کوفت و مسافرت ، اومدم ینم کاش_

 دمیخند من اما...کردیم هیگر ، بود درست حدسم

 !فتادهین یاتفاق االنم.نیاومد یم دیبا اتفاقا_

191  

 درکش سقطش مشدکل بعد.شدد ناراحت یلیخ سداغر دونمیم ، افتاده چرا_

 ...سقط بعد ، منم خود ، باشه داشته آرامش به ازین که کنمیم

 شدتریب منو که یسدکوت...کرد سدکوت هوی ، دیرسد که حرفش قسدمت نیا به

 ؟؟...سقط.کردیم حرفش متوجه

 ، بود نیهم سداغر یها هیگر لیدل دی،شدا نه ای بپرسدم ازش دیبا دونسدتمینم
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 .مینبود میبودیم دورش دیبا که یوقت ،مهتا دهیکش ییتنها مهتا گفتیم مدام

 .نزد یحرف چیه انومخ مهتا ، میکرد دایپ بارون و مه یتو که یدرمونگاه تا

 .کرد آمپول و سرُم زیتجو و کرد اش نهیمعا فتیش پزشک زود یلیخ

 زدم در به ، اتاق از پرستار اومدن رونیب با

 خانوم؟ مهتا_

 بله_

 داخل؟ امیب تونمیم_

 ...آره_

 در کنار وارید به دادم هیتک و شدم داخل

 ن؟یبهتر_

 .دارم وحشت کردن ت از.دمیترس شتریب_

 .داره یبد ی خاطره دیشا کردم فکر

 چطور؟_

 گذاشت شیشونیپ یرو رو دستش کف و زد پلک

 .ارهیدرم پا از خودمو کردنش فیتعر_

 اریو
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 نمیشیم نجایهم من اجازتون با ، دینکن تیاذ و خودتون_

 درمونگاه یخلوت وجود با ، یصندل یرو نشدستم و گفت ی"کنمیم خواهش"

 بود ممکن یحت ،چون ذاشددتمیم تنها قاتا یوتو خانوم مهتا نبود درسددت

 .بشه بدتر حالش

 ، افتاد تلفنم یرو سددهراب ی شددماره که بود نشددده سدداعتم مین

 ازدسددتش

 سدقط دنیشدن با یول نکنه دخالت گفتم سداغر به خودم نکهیا با ، بودم یعصدبان

 بود ممکن.شددم یعصدبان شدتریب ، بوده هردوشددون یبرا که یا بچه

 باشه؟ خبر یب هرابس

 ...اتاق از اومدم رونیب
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 سهراب بله_

 شد؟ یچ ، سالم_

 وصله بهش سرم االنم.نوشت دارو کرد نشیمعا دکتر یچیه_

 !!آمپول از ترسهیم_

 داشتم نگه سرم و شونه نیب و یگوش و زدم یا خنده تک

 ؟ینگرانش_

 تیزیچ هی تو یول سددفرمون به زدم گند دونمیم ؟ امشدد چته تو عطدا_

 ؟یبگ من به یخواینم که یدونیم یزیچ...شده

 مثال؟ یچ_

 ... نزد یحرف و کرد سکوت

191  

 پرسددتار.رفتم اتاق داخل و کردم یخداحافظ سددهراب از ، پرسددتار اومدن با

 .ببرمش تونمیم گفت بهمون و گرفت و خانوم مهتا فشار دوباره بود که یمرد

 .رمیگیم داروهاتونو رمیم بحص بود بسته داروخانه_

 عق و درآوردم و کاپشددنم ، بود دهیکشدد دراز نیماشدد عق یصددندل یرو

 گذاشتم

 .خودتون یرو نیبنداز_

 و ریمسد و بود شدده شدتریب بارون شددت ، رفتم ایاحت با رو برگشدت ریمسد

 .بود بسته اما گشتم داروخانه دنبال راه نیب.دمیدینم واضح

 همه بود گرفته لرز.نیماشدد سددمت دمییدو عجله با و کردم باز و نگیپارک در

 .کنم پاک و بارون یها قطره تا دمیکش دست هام چشم و ابرو به...بدنمو

 .ستادیا در یجلو و کرد باز رو الیو در که و سهراب دمید

 بعد قهیدق چند... بردم وداخل نیماش

 .میدیرس خانوم مهتا_

 .سمتمون اومد عجله با سهراب و کردم باز و نیشما در ، بود داریب و خواب

 ...کو کاپشنت_

 .نشست و شد داریب خانوم مهتا که یوقت تا ندادم جوابشو
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 ، گرفت و خانوم مهتا یبازو خودش و زد عق رو من عمال سهراب

 .میشد الیو داخل سرشون پشت و کردم خاموش و نیماش

************** 

 !داره ت_

 اریو
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 ...بود ش سه ، انداختم ساعت به ینگاه مین و شدم بلند زیم پشت از

 داریب و سداغر یخواینم ای یتونینم اگه یول ، کن اش هیپاشدو ببر سدرد آب_

 .کنم

 جز سددهراب که بود محکم و سددخت اونقدر لحنم ، میبود اومده یوقت از

 بود دهینشن من از شتریب کلمه سه دو نیهم

 باشه_

 بود آورده خونه از ساغر که یزیتم دسدتمال و کرد پر رو آب بزرگ ی کاسده

 .برداشت و

 دیترد بزنه خواسددتیم که یحرف یبرا امدا زد صدددا اسددممو لحظده دهی

 .رفت باال رو پله راه و نزد یحرف...کردم نگاهش منتظر.داشت

****** 

 "ساغر"

 کرده فیتعر برام و شدید یها اتفاق مهتا خود و بودم شدده داریب یوقت از

 نیا دمینفهم که بود برده خوابم یچجور دونمینم.شدمیم وونهید داشدتم ، بود

 ...ماجرارو همه

 یتو سددهرابم و تخت وسددط بود افتاده جنازه مثل جونش از دور که عطا

 .بود برده خوابش ، مهتا اتاق

 . میبود نشسته آشپزخونه یتو داریب دارهیب مهتا و من اما

 د؟یببخش ، کردم غلط مثل نزد؟ یحرف سهراب انایاح شید_

 کرد بلند و ییچا دا وانیل و دیخند

196  

 به گفتم بهش یوقت فقط ، نزد حرف باهام کالمم کی ؟ینشدناخت و برادرت_
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 !!شو خفه گفت ندارم یاجیاحت تو یپرستار

 ، شده جمع سدهراب در خانواده محبت و لطف نهمهیا !نکنه درد دسدتش_

 ست؟ین افاسر

 گذاشت ام شونه یرو سرشو یناراحت با

 م؟ینداشتن دوست نقدریا من یعنی_

 داشددت حق مادرت اولم از...خودتو کن جمع پاشددو...سددرت تو خاک_

 گوش مادرت حرف به دیبا !یهسددت یادیز ما و سددهراب سددر از تو گفتیم

 .خواستهیم صالحتو اون آدم؟ واسه هست یکس زتریعز مادر از ، یدادیم

 .کرد سالم بود خواب جیو و جیگ که ییعطا به و دیکش جلو شالشو خنده با

 سالم برم قربونت یاله_

 با و سالممون جواب و اتاق در یجلو ستادیا که دیمالیم داشت چشدمشدو هی

 داد لبخند

 چنده؟ ساعت خانوما_

 گرفت گاز لبشو زده خجالت مهتا

 .هنشد ازدهی ساعت...خدا رو تو دیببخش_

 گفت بسته و باز چشم هی با و برد باال دستاشو کف عطا

 بخوابم؟ باز برم من شهیم پس_

 .برم قربونت برو ، کشته منو شعورت و ادب نیا_

 .ختمیر ییچا خودم یبرا من و اتاق یتو رفت عطا

 اریو
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 ؟یکن یزندگ نجایا یایب یخوایم واقعا_

 که نیا به داشددتم دیام االن تا...و سددهراب کنم فراموش خوامیم گهید...آره_

 من به زورش فقط زمونه انگار یول باشده کرده عوض مارو یهردو زمان گذر

 .ستین انصاف نیا یول نگرفتم بهونه کم...نکردم تیاذ کم دونمیم.دهیرس

 .زدیم حرف شدن دور و رفتن از مهتا یوقت ختیریم قلبم یتو عالم غم

 ؟یدکر سقط بچه یبگ یخواینم سهراب به_
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 ادا کنه فکر ندارم دوست.ناراحتم یلیخ شبممید حال نیهم بابت... اصدال_

 . شید نبود خوب حالم واقعا.بسوزه برام دلش داشتم دوست ای درآوردم

 از سهراب اومدن نییپا یصدا که میبود ها حرف و ها دل و درد نیهم وسدط

 یتو پاشدو یا خفه سدالم با سددهراب و میکرد سددکوت هردو.اومد ها پله

 .گذاشت آشپزخونه

 !نیشد ساکت_

 سمت و گذاشت نتیکاب یرو دسدتشو سداعد ، کردم نگاهش رغضدبانهیم

 گفت دادیم نشون مشوول ییچا خوردن به و خودش که ییمهتا

 ؟یشد بهتر شما_

 گفت و ننداخت بهش مینگاه مین مهتا یوقت کردم فیک

 ممنون_

 داد شآشوال پهن یها شونه اون به یتکون سهراب

 ست؟ین یخبر صبحونه خداروشکر،از_

 دادم جوابشو

198  

 نبرد؟ خوابت شید ،یخوردیم صبحونه یشدیم پا زود صبح_

 کرد بازم شین به یاخم

 یدیخواب خوب تو یول_

 شدداه که دارم شددوهرم هی الحمداهلل ، ندارم یوجدان عذاب من ، خ آره_

 ...یتو حاال...نداره

 دادم فشار محکم و گرفت دهنم یجلو دستشو

 شمیم یعصب زهیبر بهم خوابم ساعت یدونیم_

 گفت حرص پر دادنم نجات یبرا و نشست بازوش یرو مهتا مشت

 یهست یعصبان خدا ی شهیهم تو ، کن ولش_

 .بکشم نفس تونستم و ورداشت دهنم یجلو از دستشو

 ...منو یکشت ، سهراب یرینم_

 .انداختم گوشم پشت هامومو و دمیکش قیعم نفس بار چند
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 که یا زنده_

 زدم دستش آرنج به محکم دستمو کف

 خواهرتم؟ من رهیم ادتی وقتا یبعض ، یش کور_

 و سدهراب به شیتوجه یب نیا.نشددسدت ییرایپذ یتو رفت و شددد بلند مهتا

 .نموند دور سهراب یها چشم از رفتارش

 و کرد آماده رو ونهصددبح خودش که سددهراب به میکرد یمحل یب یجور هی

 .آورد و گذاشت ینیس یتو ماهم یبرا

 ...باالخره کردم شیراض یول بخوره ام لقمه هی یحت خواستینم اولش مهتا

 اریو
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 !شد داریب بالش با کتک ضرب زور به اونم ظهر ی لنگه عطا

 نیا از شدتریب که مهتا یهوا به و میبخور رونیب و نهار بود نیا قبل از قرارمون

 .میبر شیپ برنامه همون طبق میکرد یسع نکنه یمعذب حساسا

 .دمیفهمیم عطارو و سهراب ینیسنگ و سر

 و شدالگردن.میشدد ادهیپ یهمگ و کرد پارک عطا رو نیماشد رسدتوران یجلو

 دنیکشدد نفس یبرا راه گهید که یطور چوندمیپ مهتا دهن دور محکم

 .کرد باز یراه هی زود ترسش از و نداشت

 شدم خفه_

 ...هارو یمحل لباس اون مهتا یوا...یریمینم_

 میرفت راست کی ما که رفتندیم باال و رستوران یها پله داشتن عطا و سدهراب

 ...یفروش لباس سمت

 کجا؟ یه_

 میستادیا موازه نیتریو یجلو سهراب به توجه یب

 ...قشنگه یلیخ_

 !گرون البد و_

 .بود نداختنا چرتکه دنبال مردا مثل فقط مهتا نیا چیه

 داره؟ یاشکال چه.مینر ایدن از ناکام میبپوش میبر الاقل_
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 ...نکرد قبول

 .میبپوش میبر چرا میندار پولشو یوقت نه_

111  

 عق قدم دو درد از.دادم نشون گرفتم قرمزش لپ از که یشدگونین با و ارادتم

 ...سهراب ی نهیس تخت خورد و رفت

 رو عطا دست منم ، کردیم نگاهش سهراب و دیمالیم صدورتشو داشدت مهتا

 بردم نیتریو یجلو و گرفتم

 واست لباسا نیا از روز هر یگرفتیم یشدمال زن اگه...قشدنگه چه ینیبیم_

 دیص*ق*ریم یشمال و دیپوشیم

 برد پالتوش یج یتو هاشو دست عطا

 نمیا...صه*ق*ریم تر قشنگ یشدمال هی از یول سدتین یشدمال زنم من واال_

 خوبه؟...صه*ق*بر یمحل لباس با بعد به نیا از که میخریم

 چند مدت به لپشددو.بودم عطا خاص شددعور و فهم نیهم عاشددق من

 .داشت نگه باز برامون رو موازه در سهراب و دمیس*و*ب هیثان صدم

 میرفت ما و کرد انتخاب عطا و مختلف مدل دو یول بپوشه شدینم یراضد مهتا

 .بود مشترک که یوپر اتاق یتو

 خنده بلند یصدا وسط قهیدق ده فقط که میبود دهیپوشد هم یرو لباس نقدریا

 .میاریدرب هارو لباس تا دیکش طول ، هامون

 باالست صداتون ، زهرمار_

 اریاخت یول نکنه یعصبان نیا از شتریب و سهراب تا گرفت دهنشدو یجلو مهتا

 .بود زمیعز شوهر دست من

 !!رآرومت جان ساغر_

 اریو
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 بکشدده هم عطا ترسددمیم من که بره بشدده تموم سددفر نیا ، دور به بال یوا

 به

 !سهراب
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 شیر که یدیسدف شدال یحت.میکن تنمون تا میکرد هم کمک هارو لباس

 .بست واسمون خانوم ی فروشنده ، داشت هم یبلند یها شیر

 اومده مرد موازه طیحم یتو انگار یول رونیب میبر پرو اتاق از میداشت دوست

 .مییاین رونیب و میبمون همونجا گفت عطا چون ، بود

 .دستیپوش که لباسمون_

 بسته پیک که یروسر یال البه از سدرخش یها لپ و خنده از کرد غش مهتا

 اومد رونیب بود

 بخورمت خوادیم دلم.ادیم بهت یلیخ ساغر_

 .دادم تکون نهییآ یجلو لباسمو دامن ذوق با

 .شدمیم یشمال ، اومدم یم ایدن به گهید بار هی اگه آره_

 لبخند ، تنم یتو لباس دنید با عطا.شددد باز مهین تا در و خورد در به یا تقه

 زد

 ادیم بهت چقدر_

 عطارو نگاه یول اومد ینم من به دنیکشدد خجالت...انداخت گل لپام

 شدده تحاج رفع مثال که کردیم فیتعر ازم فقط ییوقتا هی.شدناختمیم خوب

 به اعتماد بهم یکل ، کردیم نگاهم ینجوریا که مییوقتا هی یول...واسش باشه

 .دادیم هیروح و نفس

 .گهید خانوم هی یشد خانوم مهتا_

111  

 ته اون با داداشددم...داخل آورد سددهرابم ی کله ، عطا یها خنده ی قهقهه

 از دور که فیح یول بود شددده خوب یلیخ نامرتبش و دراومده تازه شیر

 نداشت وفا سگم ی اندازه جونش

 !هاشونو افهیق_

 همون یتو من یول بود انداخته نییپا کجا تا سددرشددو زده خجالت مهتا

 که یطور...دنیصدد*ق*ر یشددمال به کردم شددروع جور و جمع ی محوطه

 .رهیبگ اشو خنده یجلو نتونست گهید سهرابم

 فروشدنده از کارتشدو سدهراب دمید میاومد رونیب و میکرد عوض هارو لباس
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 ، شددد چند دمیپرسدد عطا از میوقت و میدینپرسدد متیق اصددال ما.گرفت

 !میبر گشنمه گفتیزمیر کی که یسهراب به کرد واگذارمون

 و داد سهراب هارو ،سفارش مینشدسدت هم دور تا دور ، یسدنت رسدتوران یتو

 .میهست سهراب مهمون امروز که دمیفهم

 دادینم انجام یکس واسده یبرج خرجو ، مهتا با ازدواجش خوردن بهم از بعد

 .زدمیم بشویج من نکهیا مگه

 یحسدداب بود تونسددته و کردینم واسددم یخرج گهید کردم ازدواج که میوقت از

 پول و دیخر واسدمون یشدمال لباس دسدت دو هی تهش حاال ، کنه جمع پول

 .مگه شهیم یچ.کنه حساب و رستوران

 رحم وعطا من ، بود گشنش سهراب خوبه حاال ، آوردن مختلفاتشدو غذا قبل

 برامون تا داد سدفارش دوباره سدهراب و ماسدتمون و پرورده تونیز به مینکرد

 .ارنیب

 اریو
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 !مومن یرینم تو ات خونه در از گهید وقت چند_

 دیخند پر دهن با و گرفت دهنش یجلو دستشو عطا

 ازدواجمون اول سال بس از.ادیم رو داره تازه گهید نزن چشدمش سدهراب، ا _

 ...کرد کار نیا

 کرد ام حواله یحرص پر ی خنده ، تخت به بود داده هیتک سهراب

 ش تا صبح شدینم مجبور"نیا" یاومد یم کوتاه هات خواسته از اگه شدما_

 .کنه کار

 ...نیا گهینم هرششو به آدم یعنی که گفتیم داشت یجور هی و "نیا"

 یراض خشدکم نون به عطا با من...خواسدتم ازش ایچ مگه من دایببخشد_

 بودم

 !دروغم حرف رفتینم لو ، خنده ریز زدینم هوی اگه یلعنت یمهتا نیا

 سهراب دست داد رو بهونه کرد جور و جمع و خودش نکهیا با

 یبندیم یخال دونهیم قتمیرف ایب_
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 گذاشت سفره یرو و بود دستش یتو که ینون ، عطا بدم جوابشو اومدم تا

 !تموم نجایهم بحث ، ارنیب نهارو تا خورمینم گهید من آقا_

 تو کنه فکر سدهراب اومد ینم خوشدم چیه من یول بود مهربون و نرم لحنش

 .آوردم کم جواب

 تا زدیم یحرف هی هاش وسددط سددهراب اگر یحت ، خوردنمون غذا هم دور

 که کردم فکر نیا به عطا قول به.گذشدت خوش یلیخ یول کنه کور و ذوقمون

 با ناخودآگاه و ناراحته من خود یحت ای مهتا یها یمحل یب از سددهراب

111  

 از چوقتیه که یکار.ارهیب چشددم به خودشددو خوادیم ها یپرون کهیت نیهم

 دیشدا و بود بابا حاج مثل من یبرا شدهیهم که یکسد !نداشدتم توقع سدهراب

 به تر راحت حرفامو نکهیا با...بابا حداج از تر یمیصددم و بهتر بگم بهتره

 دعوام اگر یحت گرفتیم آروم دلم گفتمیم سهراب به یوقت یول زدمیم سدامان

 .زدیم حال ضد بهم ای کردیم

 خودش با اضددافه که یهرچ هرکدوممون ندفعهیا...سدداحل میرفت یبرگشددتن

 ...یجالباس ن یع بود شده.نداختیم مهتا یرو و بود آورده

 مونده؟ ازش یزیچ تیتکون خونه ، دهیع گهید هفته هی_

 زدم لواشکم به یگاز و کردم ینوچ

 دادم انجام رو همه ، نه_

 عطا ای تو_

 و وارید از ییها کهیت هی اومد یم شبا فقط عطا ، خودم شدترشویب خدا به بابا_

 فرش.بشوره ادامشو ادیب فرداش که زدمیم عالمت کش خط با منم ، شدستیم

 .آورد شست رونیب میداد هارم

 ...جان ساغر ایب_

 جانیه ، آش یها کاسدده... عق به میبرگردوند و سددرمون عطا یصدددا با

 سددهراب دسددت کمیکوچ ظرف تا دو یوقت بخصددوص بود اتفاق نیزتریانگ

 .بود بادمجون کشک توش که دمید

 ، ایدر یجا به گهید.هرسدمون یرو به رو سدهراب و سدتنشد من کنار عطا
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 .شدیم داده شینما و سهراب طوفان

 اریو
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 !میخورد نهار خوبه_

 .بود نون چهارتامون هر لپ ی گوشه

 .خوشمزست یلیخ نیا یول..واقعا آره_

 آش ی کاسدده یتو و قاشددقش که ییمهتا مثل... بود فکر یتو یانگار عطا

 .چرخوندیم

 .شد طور ناله ییجورا هی یول بدم رونیب یعاد خواستمیم نفسمو

 چته؟_

 گفتم سهراب به رو

 دایببخش البته.شمیم ناراحت من شنیم ساکت یوقت عطا و مهتا نیا_

 .انداخت مهتا ی خنده به بعدم و عطا لبخند به ینگاه سهراب

 که ییفردا واسدده اونم ، یناراحت و بود ینگران عالمه هی هممون دل یتو

 .ادیب شیپ یچ قراره میدونستینم

 طرفم هی از یول زدمینم شددن دار بچه از یحرف گهید من ظاهر به که درسدته

 یکس.بودم هم مهتا نگران...نیا از جدا.بشم حامله نتونم نکنه که بودم نگران

 یسدخت حتما.بگه من به رو تیواقع ی همه دادینم اجازه غرورش دونمیم که

 تا.کردیم منتقل من که بود ییها حرف از شددتریب یلیخ بود دهیکشدد که ییها

 عکس یوقت یعروسد قبل روز دو یعنی...ادیب شیپ کردمینم فکر نجاشدمیهم

 و اومد یول ادین که دادمیم احتمال کردم دعوتش و فرسددتادم براش کارتمو

 ینخود و یخود ریغ و یخود از که ییها هیکنا و شین ی همه با...موند

 .خورد ها
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 رونیب ایب شدرکت نیا از گفتم بهش.بودم هم عطا یشدول تیوضدع نگران من

 نکهیا دیام به یکن کار براش یه دیبا حقوق بدون تو و نشه سرپا دوباره دیشدا

 دایپ سخت کار روزا نیا گفتیم بهم اما.بده شدمارو یها حقوق بتونه روز هی
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 مختلف یها شرکت گفتیم... بعد به یسدال و سدن هی از بخصدوص.شدهیم

 یها یسدداز سددند ازم و دارم اعتماد بهش که آدمه نیا فقط و کردم کار

 نیا با یول بود مهم کار طیمح یتو آرامش که درسددته.خوادینم رمعقولیغ

 پس ای میبخر خونه میتونسدتیم عمرا ما ، شدرکت ی نداشدته یایمزا و حقوق

 که بود اش مهیب شرکت نیا حُسن تنها.میباش هداشت یحساب و درسدت انداز

 پول یحت که کنه راحت المویخ تا داد بهم کامل حیتوضدد دور هی عطدا

 .ستین ینگران یجا و دهیم شرکتشون مهیب هم و دکتر تیزیو

 کردن خرج پول فکر ، شددمیم ضیمر مدام ترسدم یرو از من نکهیا نه آخه

 خرجمو تا دادمینم شیآزما و رفتمینم دکتر.کردیم بدتر حالمو هم عطا یها

 ...حماقت نیا بابت دادم دست از و ام بچه...آخرشم.کنم کمتر

 داد امیپ بهم مهتا زود یلیخ...باال رفتن سدهراب و مهتا ، میبرگشدت که یغروب

 یول فتهیب یاتفاق چه قراره دونسددتمینم.بزنه حرف باهام خوادیم سددهراب که

 .بود زدن حرف ها وونهید نیا ی معالجه راه تنها

 بخواب ریبگ ایب ، یریم راه یه چرا عطا _

 برداشت شوفاژ یرو از و بود شسته که ییها لباس

 سردمه...هنوز سنیخ_

 گفتم یگر وسوسه لحن با و زدم کنار و لحاف

 اریو
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 گرمه نجایا ایب_

 گذاشت شوفاژ یرو و لباس و خنده ریز زد

 ه؟ینیتضم...چشم به یا_

 زدم پوزخند بود افتاده برق که هاش چشم به

 ایب تو آره_

 ستادیا کمر به دست

 .ترسمیم من یگیم ینجوریا نه_

 من به نگفته خبر یکل ، یبرینم تو البته که ، ببره حسداب زنش از دیبا آدم_
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 برم قربونت ایب..زمیعز ایب...یدار

 یقسط یجا و اوردین طاقت.فرسدتادم س*و*ب براش و کردم غنچه هامو ل

 .گرفت نقد ، فرستادن ماچ

 ...ساغر شده دیسف هام انگشت نوک_

 لباس خودم یبرا نکهیا از شتریب بودم یزندگ زن اگر من و بود سردش واقعا

 .داشتمیبرم دیبا عطا نیا یبرا دارم ور گرم

 تا کردم روشددن و میگوشدد چرا و سددرش یرو دمیکشدد کلش تا و لحاف

 .مینیبب همو صورت

 .یشد ترسناک_

 ینگاه دویس*و*ب لبمو...کردم تر ترسناک افمویق و کردم گشاد هامو چشدم

 انداخت لحاف به

 ؟یشیم تنها تو شمال ادیب خانوم مهتا_
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 کرد تر روشن کمی و کیتار یفضا نورش و گذاشتم نیزم یرو رو یگوش

 به یعنی نه؟بمو تونهینم.جورم یلیخ مهتا با که یدونیم خ اما...یهسدت تو_

 شمال؟ فرستنشیم زور

 با شددده شددنهادیپ بهش بوده خوب کارشددم چون ، خواسددته خودش بابا نه_

 شمال کنن منتقلش یباالتر حقوق

 باالتر؟ چقد_

 .کمه حقوقش هیپا که البته...برابر دو به کینزد_

 .هیکتاب حساب یلیخ مهتا ، رهیم پس_

 گرفت بول دستاشو و کرد مچاله وخودش ، تنش به بود افتاده انگار لرز

 سرده_

 خودم به دادم فشارش محکم و کردم بولش

 برات آوردم کم لباس دیببخش...ساغر بره قربونت یاله_

 یکرد شتریب خودتو یها تیمسئول ، سرت یفدا_

 زدم کمرش پشت
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 باش یخوب پسر_

 .هستم_

 ...نبود یول

 ییچا عطا دوشونهر یبرا که بود ش هفت کینزد و بود شدده کیتار هوا

 برم گفت و نکرد قبول ببرم خودم تا کردم اصدرار هرچقدر...باال برد و ختیر

 ...بزنن حرف اونا ذارمینم اونجا

 اریو
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 اونم و دمیپرسد ازش سدهراب و مهتا ی افهیق و شدکل از نییپا اومد که میوقت

 .برگشتم و زیم یرو گذاشتم و ییچا فقط ، بهشون نزدم زل گفت

 عکس ای میزدیم حرف باهم ای ، رفتینم سر ام حوصله ام لحظه هی که طاع با

 اسدتفاده سدوء بودنمون ییتنها فرصدت نیا از دوباره ای مینداختیم یسدلف

 .میذاشتیم هم سر به سر و میکردیم

 حرف مشوول اتاق یتو سداعت چند نکهیهم یول داشدتم مهتارو ی دلشدوره

 شددکر یجا بود ومدهین سدهراب ادیفر ای هتام داد و غیج یصددا و بودن زدن

 .داشت

 م؟یریبگ شام میبر_

 نم؟یبب خوامیم نه_

 شد گرد هاش چشم

 و؟یچ_

 انیم نییپا ازپله یوقت رو دوتا اون_

 یبر ، یباشد داشدته بهونه اونموقع تا میریبگ شدام میبر ایب ، کن ولشدون بابا_

 .سراغشون

 کردم تنم و بود آورده برام که ییپالتو و شدم بلند حرص با

 دهیرس یا جهینت چه به بحثشون دمیفهمیم ببرم ییچا یبود گذاشته اگه_

 دیس*و*ب لپمو

 نباش نگران گهیم برات رو همه خانوم مهتا_
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 دیچیپ گردنم دور و سرم یرو انداخت شالمو

111  

 .رمیمیم دارم یفضول از عطا آخه_

 دیس*و*ب لپمو سمت یکی نیا

 نکنه اخد_

 !!دنمیس*و*ب به کنه شروع مورچه مثل نکهیا مگه شدمینم کالفه عطا با

 !بده ادامه یه من؟ به یدیچیپ کم ، عطا گهید بسه_

 آورد باال میتسل ی نشونه به هاشو دست

 میبر ، دیببخش باشه_

 از...در یجلو اومد ، دنمونیرس محض به مهتا...میبرگشدت و میدیخر و شدام

 سهراب گفت که یوقت یول شده ییخبرا چه بفهمم ونسدتمتینم ظاهرش یرو

 و شددام زیم مهتا و عطا تا رفتم باال هارو پله یدیناام با بخوره غذا دادینم

 .ننیبچ

 ... زدم در به یا تقه

 جونم سهراب_

 بشم شوکه شد باعث قرمزش یها چشم و کرد باز و در

 ه؟یچ_

 شام...شدد_

 ممنون خورمینم_

 میتسددل باالخره ییاو و یآ هی با و بردم در یال انگشددتمو که ندهیبب درو اومد

 کرد باز درو و شد

 .ستین ام گشنه هم ندارم حوصله هم ساغر_

 اریو
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 ریز و حونیر با اونم بودم گرفته واسددش سددنگک نون یال که یکباب ی لقمه

 گرفتم شینیب

 داره ییبو چه نیبب_
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 شیفلز تخت تاج به داد هیتک و دیخند

 واقعا ندارم جا ، خوردم یلیخ نهار_

 ستین ما یشکمو ی خانواده ی برازنده جمله نیا...یدار جا چرا_

 زد بهش یگاز هی و گرفت باالخره تا جلوش گرفتم رو لقمه

 ن؟یدیخر کجا از خوشمزست_

 یب سدهراب یبرا یول...براش یاله رمیبم...داداشدم بود بسدته چشدماشدو

 !غرور

 .میبخور نییپا و شام ایب_

 .بخدا بود اش گشنه...لقمش به زد یا گهید گاز هی و کرد ینوچ

 باال ارهیب و شام گمیم عطا به من پس_

 .زدم حرف یلیخ گرفت درد بخوابم،سرم خوامیم_

 تا کردم عوض جامو یول زد غر ، خودم سددمت دمیکشدد بازوشددو خنده با

 دادم اژماس دستم دو با جگاهشویگ...پاهام یرو بذاره سرشو

 ؟یکنیم بده خودتو یچ واسه ، یدار یمهربون دل چه دونمیم منکه_

 !نزن حرف یدونینم یزیچ یوقت_

 کردم س*و*ب و شیشونیپ و دمیخند

111  

 همون ، مهتا با طالق از بعد سهراب که دمیفهمیم ی،ول بود کم سدنم من_

 برد زمان درسته...یشد عوض...ستین سدابق برخورد و اخالق خوش آدم

 ییدوتا و اتاقت یتو ادیب ها شد سداغر که ینبود سدابق آدم اون گهید یول

 آدم ی همه.یکردیم یبداخالف چون کردمیم فرار ازت.دینیبب لمیف دینیبشدد

 ؟یداشت قیرف تا دو ادتهی...رفت یداد پر خودتو دور یها

 آوردم نییپا صدامو و دمیخند

 ...اومد یم خوشم ازش من ، بود کلهیه خوش پسر اون یوا_

 کرد نگاهم اخم با سهراب و خنده از رفتم سهیر

 عطا به گمیم_

 چقدر ، یداد پر قتمیرف تا دو اون تو.بزنم حرفمو هیبق بذار ، نکن دیتهد_
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 ؟یدار خبر ازشون.نیبود یمیصم باهم

 نه_

 باال یبریم صدداتو یخواه معذرت یجا یکنیم که اشدتباهم...گهید نیهم_

 .ادتهی رو پسرعمو...دوستات سرا یرفتیم دیبا ،

 رون؟یب ینکش رو گذشته ی پرونده شهیم ساغر_

 و چرت سددامان اگر دونسددتنیم همه...گهید آدم هی یشددد گم؟یم بد آخه_

 و جا به شدهیهم یول یشدنگ و شدوخ یذات تو ، بخندونه رو همه تا گهیم پرت

 .یخندوندیم رو هیبق هات یشوخ با وقتش به

 ی ریپ آثار نایا..شدم ریپ_

 .بود شده یجوگندم ، انداختم اش قهیشق کنار یموها به یا غصه پر نگاه

 اریو
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 خودتم ، کمتره سددامان از تو یچ...یاریب بچه یخوایم تازه ینشددد ریپ_

 زود یلیخ ، تو یرفتارها رییتو و طالقتون از بعد بابا حاج یددونیم خوب

 بچه اگه...داره دوست سامان از شدتریب رو تو نمیهم خاطر به ، شدد مونیپشد

 ...دیاریب

 بچه؟ تا کو...میاول خوان هنوز ما...ساغر یوا_

 نیسدتین که دوماد عروس تازه دیکن ازدواج که ها شدما...یگیم نیهمچ...وا_

 !!دیکن درست زود یکی ، دیبمون بچه یب سال سه دو که

 برداشت امپ یرو از سرشو و شد باز سهراب یها چشم

 یگیم پرت و چرت یدار گهید پاشو...رونیب برو پاشو_

 تا و سدرم یرو انداخت رو پتو حوصدله یب سدهراب و خنده از رفتم سدهیر

 .کرد بمینص نرم مال و مشت هی شدیم یخال حرصش که ییجا

******************* 

 "بعد سال دو"

 "ساغر"

 انداخت عطا و بود آورده لودمو مامان که یمیضخ لحاف و کردم دراز پاهامو
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 ...روم

 ؟یبهتر_

 ...حرفامو نفهمن هیبق که یطور دم،یکش جلو شالمو

 !رهیم راه شکمم تو داره یه بخدا ، عطا نه_

 لبخند و گذاشت شکمم یرو دستاشو

111  

 زنهیم لگد ، رهینم که راه_

 بستم چشمامو و وارید به دادم هیتک سرمو کالفه

 ترسمیم.زنهیم داره ، زده بارون گنجشک لمث قلبم_

 ، نشدسدت کنارم که شددم متوجه و فرسدتادم نییپا ترس زور به دهنمو آب

 .گذاشت اش شونه یرو سرمو و دیس*و*ب و ام قهیشق ی گوشه

 فراموش و سدخت یروزها نیا ادیب که ایدن به...کن تحمل گهید روز سده دو_

 میاریب بچه مباز خوادیم دلت مطمئنم تازه.یکنیم

 برداشتم اش شونه یرو از سرمو زود شدو چهارتا هام چشم

 تو یجا و خودم یاریب من یجلو رو بچه اسدم گهید تو خدا یخداوند به_

 .کنمیم زیآو حلق

 دیکش عق شالمو خنده با

 یسمونیس دور هی بابات حاج که یوضدع نیا با یول...خانومم نخور حرص_

 گهید یکی یبرا دیبا ما...پسر ی بچه واسده فتج هی گرفته دختر ی بچه یبرا

 ...ها شهیم ناراحت یحاج.میکن اقدام ام

 داشدت عادت ، نداختیم دلشدوره به منو ، زدیم حرف که ینجوریا عطا یوا

 .بماله رهیش منو سر نیزم تو توپ انداختن و لبخند با

 داشص اومد رونیب آشدپزخونه از ها گریج ینیسد با عارف که لحظه همون

 زد

 ببر رو عطا ایب یدار دوست که یهرک جون...عارف_

 کرد نگاهمون برادرش از درآرتر حرص ی افهیق اون با و اومد سمتمون

 اریو
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 زن !نهیبشد دلت ور د اداشدم مجبور یدار تو که ییادا و ناز همه نیا بابا_

 !!انداخت زحمتمون به نه ، کرد تیاذ مارو ذره هی نه...لدای فقط

 .دادم تکون هاشو لبه و بردم تر عق شالمو ، گرفتم گر یوا

 دیبد دق منو دییخوایم...رمیگیم شیآت دارم_

 زد عارف یبازو به و اومد رونیب اتاق از بول بچه لدای

 ...پاشو هم شما خان عطا...برس کارت به تو برو_

 ، شددینم جماعت نیا فیحر تنه هی و گرفتینم منو یجا لدای اگر روزها نیا

 .بودم کرده دق من

 که هم مهتا و مامانم ، بودن یونیتلوز لمیف محو که بابا حاج و سددهراب

 یقربون یها گوشت کردن میتقسد مشدوول مولود مامان با آشدپزخونه یتو

 ...بودن

 روز هرسددال بگذره ریبخ یباردار نیا اگر که میبود کرده نذر عطدا و من

 من نکهیا با نذرمون اول سال که بود نیا به شیجالب.میبد ینذر یبخصدوصد

 عطا ، رفتمیم هارو مشدداوره و یباردار قبل یها شیآزما فقط و نبودم باردار

 با شد مصدادف درسدت که بعدشدم سدال و کنه ادا و نذرمون خواسدت دلش

 ...امروز

 یلیخ قبل بار تلخ ی تجربه خاطر به نکهیا با ، نداشددتم یسددخت یباردار

 بچه یبرا بود مشدتاق شدتریب عطا خود نباریا اما ، بودم نگران و دمیترسدیم

 میرفت باهم مشاورهارو ی همه لیدل نیهم به...شدن دار

116  

 حسدداس عطا خود که شدداهده خدا یول ، ادهیز نازم من گهیم عارف حاال

 ی خونه وردایم منو ای آخر یها ماه نیا یول بمونم تنها ذاشدتیم لیاوا...بود

 .دنبالم اومد یم سرکار از ها غروب و خودم مادر شیپ ای مولود مامان

 کم ای ، خوردیم تکون ادیز بچه که کمی ، ریاخ ی هفته سدده دو نیا یمنته

 دسدت دم شدتریب که رو مهتا ای سدامان و گرفتمیم اسدترس ، خوردیم تکون

 ...دکتر شیپ بردنمیم بودند
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 یداریب شد و ینگران و ترس همه نیا دونسدتمیم اگر ، نبود خودم دسدت

 یراضدد حاالحاالها دیشددا ، بکشددم قراره بچه اومدن ایدن به قبل یبرا فقط

 .میبش دار بچه شدمینم

 که بودم حساس بچه به اونقدر.بود شدده کم یلیخ خوابم سداعت روزها نیا

 شستمیم داریب تخت یرو و ش تمام و شدمیم داریب کشیکوچ تکون هی با

 آرومم که یزیچ تنها آخه...عطا خواب غرق صددورت به زدمیم زل و

 خواب تو ییوقتا هی...بهش بودن کینزد...بود عطا یها نفس یصددا کردیم

 .گرفتمیم دستشو

 غذا به لیم که اول یها ماه اون ، کنهیم مسددخره منو که عارف نیهم حاال

 یتیتقو یکل ، خوردمینم یچیه مدامم یها تهوع حالت ترس از و نداشددتم

 عطا.اوردیم واسم دیخریم پسته و بادوم موز تا گرفته انگور و خرما ی رهیشد از

 ای بخورم رهیشد با تازه سدنگک لقمه چند من تا شدسدتیم نبود خونه اگر هم

 ل منم ،تا کنه درسدت رهیشد و مر تخم واسدم که اوردیم خودش با لدارمی

 ...خونشون رفتنینم زدمینم

 اریو
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 ونیتلوز یهوا به ، یمهمون اومدن که انگار نه انگار بابا حاج و سددهراب نیا

 ترسددناکم لمیف هی بودن زده نکمیع ، بود ددهیخر عدارف کده یبعدد سدده

 یها افهیق نیا از شهیم بد حالم ، حاملم من کردنینم نویا فکر اصال.دنیدیم

 تهوع حالت شددتریب ، زدمیم لز ریتصددو به شددتریب یهرچ که تار چندش

 .گرفتمیم

 بود کرده متبرک و بود آورده برام مشددهد از تازه نرگس که یمتبرک حیتسددب

 به

 .فرستادن صلوات به کردم شروع و برداشتم رو رضا امام حیضر

 داره بدنم پوسددت کردمیم حس وزن اضددافه خاطر به آخر یها ماه نیا گهید

 گرفتیم درد دلم که ییوقتا هی...بود شکمم پوست تربد همه از... شدهیم پاره

 بچه.زدمیم حرف ام بچه با کردمیم نوازش آروم عطا و شددکمم که نطوریهم
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 گفت عطا اول روز همون از !!پسددر ای دختره دونسددتیم مهتا فقط که یا

 خواسددتیم خودشدم...تولد ی لحظه تا میبدون مییخواینم رو بچه تیجنسد

 عرض در که بود برخورده بهش نقدریا بابا حاج یول رهیبگ سدموا یسدمونیسد

 .فرستاد و گرفت من ی بچه واسه رو بود دهید ها موازه تو یهرچ روز دو یکی

 ..شد ریسراز منم دهن آب ، افتاد راه که جگر یبو

 تنهام نجایا من..آشپزخونه یتو نیدیچپ چرا لدا؟ی...مهتا؟؟_

 رونیب آشپزخونه از اومد عیسر مهتا

 شتهیپ عطا کردم فکر شم فدات یاله_

 سرشون زدم غر

 .ستین که دینیبیم_
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 یها خنده نیا آخ...اومد سدمتم آروم و گرفت و نییمهرآ دسدت خنده با لدای

 .کردیم آب منو دل کردنش نگاه نیا ، نییمهرآ

 بشه فدات عمو زن ایب_

 محکم صدورتشدو و نشدوندمش ودمخ کنار آروم ، کرد دراز سدمتم دسدتاشدو

 دمیس*و*ب

 ...من برم قربونت_

 خانوم ساغر یبرا گریج خیس نیاول_

 ...برام بود آورده سنگک نون هیال و گریج خیس عارف

 .بخورم نیسنگ یغذا تونمینم منکه_

 آب آب قهیدق به دم فقط ینخورد غذا یچیه صبح از ، بزن حاال لقمه هی_

 و گرفت برام که یا لقمه هی همون ، اوردیدرم پا زا منو داشددت گرهایج یبو

 زدم بهش یگاز و گرفتم دستش از

 .نخوردم شتریب تا 1 صبح از.بخورم آب وانیل 91 تا 8 دیبا_

 ، دیکش آشپزخونه به یسرک نکهیا از بعد و ونیتلوز از کند دل بالخره سدهراب

 .نشوند پاش یرو و نییمهرآ و کنارم اومد

 .بخورم خودم شویبق بده_
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 که ییها لقمه به ترس و حسدرت با من و شدد داده سدهراب لیتحو گرهایج

 .کردم نگاه خوردیم و گرفتیم

 ؟یریم یک امروزتو یرو ادهیپ_

 گفتم جوابش در و دیکش باالتر و کمرم پشت بالش لدای

 اریو
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 بخدا گرفته درد پام مچ.میاومد ادهیپ مین و ساعت هی صبح_

 با نیگذاشدت،همچ دهنش یتو و بود گرفته براش دهرابس که یا لقمه مهتا

 .دلم رفت ضعف که دیجویم رو لقمه داشت اشتها

 خوامیم گهید لقمه هی سهراب_

 گرفت برام لقمه و گفت ی"چشم"

 ؟یدادیم انجام نیسزار شدینم حاال_

 ... نداختیم راه دهنمو آب گریج خوب ی مزه

 شهینم یسهرک ینص که یسعادت دنییزا یعیطب...رینخ_

 گذاشت ام شونه یرو سرشو یناراحت با لدای

 ...ساغر گهیم راست نویا_

 که نطوریهم و شددد بلند سددهراب که بزنه یا گهید حرف خواسددتیم مهتا

 گفت ایح یتو بردیم خودش با و نییمهرآ

 ستین ما یجا...زننیم زنونه یحرفا جمع نیا که میبر_

 .بخوره هوا سرم تا بردارم و میروسر تونستمیم بود رونیب عارفم که حاال

 و موهام مدام زشیر خاطر به فقط اونم.بودم زده پسددرونه و کوتاه موهامو

 .کنم یدگیرس بهشون تونستمینم نکهیا مهمتر همه از

 بشم لپات اون یفدا یاله_

 که یدرد یتالف به لدای و دیکش محکم لپمو ها دهیند عروسدک مثل مهتا

 کرد س*و*ب جارو همون دمیکش

 وقتو؟ چند نیا آورد طاقت یچجور عطا_
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 به یتکون و زدم پس بازوم به بود داده هیتک که رو لدای نشدستن، جا هی از کالفه

 دادم خودم

 .ادیبرم خودش پس از خوب اون ، تخت التیخ_

 خنده بلند یصدددا با ، مونس و مولود مامان و خنده ریز زدن هردوشددون

 ...ما به دوختن چشم ، نهامو

 مادر؟ یبر یخوایم کجا_

 بشم بلند تا کرد کمکم لدای و شدم زیخ مین وارید به دست

 بخورم هوا ایح کمی برم ، مونس مامان شدم خسته_

 برداشت و بودم انداخته کنارم که ینازک یپتو و شد بلند مولود مامان

 مامان خوادینم..هوا خوبه_

 کرد پاک لبشو دور دستمال با مهتا

 یخوریم سرما یشیم هوا به هوا نه_

 دار بچه ، بود اولش یها ماه نرگسددم و بود حامله لدای که موقع همون کاش

 شونمیخسدتگ و بود افتاده جا شدونیدار بچه گهید آدم نیا از هرکدوم.شددمیم

 همشون از عطا.گرفتندیم نیب ذره ریز منو ساعته چهار و سدتیب ، بود رفته در

 میرژ...دیپرسدیم حالمو و زدیم زنگ بردیم چرتم تا بس از منو کشدت...بدتر

 ...بکنار هم ها مشاوره و ییغذا یها

 دستشون گریج خیس هی هرکدومشدون پسدرها ، میرفت ها پله سدمت مهتا با

 .بودند خوردن غذا و زدن حرف مشوول و بودند گرفته

 اریو
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 نشدسدته منقل یپا نیهمچ!بود نایا کارگر انگار ، من مظلوم ر شدوه نیا اما

 کردیم الیخ شددناختشینم و بود دهیند یهرک که زدیم باد گرهارویج و بود

 نهیا کارش

 !ها نخورده...من مظلوم شوهر یبرا دیبذار خمیس هی خ_

 کف با سهرابم...کردن سرفه به کرد شدروع و کرد ریگ گلوش یتو لقمه عارف

 ...عارف ی هنیس ی قفسه پشت زد بار چند دستش
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 سرده... ایح یاومد چرا خانوم_

 موج توش ینگران ، فتادیم من به تا پرش و گرد صددورت که بگردم دورش

 زدیم

 ؟یخورد یزیچ خودت.بشم فدات خوبم_

 یها چشددم یجلو آورد خیسدد تا دو عارف که بود نداده جوابمو عطا هنوز

 ...عطا

 بخور خودتم.نکرده نمونینفر زنت تا ایب_

 .گذاشت گرهایج ریز و دیبر نون کهیت هی ابمسهر

 هم عطا و نمیبشدد همونجا تونسددتم آورد لدای که یبالشدد و یصددندل با

 کنارم

 .نهیبش

 نیشد دومادا عروس تازه نیع_

 گفت سهراب به رو و انداخت گردنم دور دستشو عطا

 !شما جشن شاالیا...دیدار اریاخت_

 دینال رهدوبا و کرد استفاده فرصت از عارف

111  

 چهیماه با چلو هی ی وعده ، شکم نیا به من...شما یعروس شدد یچ بابا_

 ...دادم

 گفت و من به کرد اشاره سهراب

 هم هرچقدر یمراسم چیه بچه شددن فار تا دادن دسدتور شدوهر خواهر_

 نشه گرفته ساده و کیکوچ

 کرد اشاره بهم خنده با عارف

 ، نداره حرفارو نیا که سدداده یدورهم هی بابا سددرتوئه؟ ریز یچ همه پس_

 .رفتیم شدیم تموم نیگرفتیم

 خواسدتم خدا از یباردار فیلط حس نیهم با و کردم نگاهش حرص با

 ...لدای به ادیز صبر هی و بده عارف به یحساب و درست عقل هی

 ایدن به بچه نیا کنن صبر کمی.باشدم چاق داداشدم مراسدم خوادینم دلم من_
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 ...بعد برگردم نرمال تیوضع به من ، ادیب

 درسته...گفت سهراب به یزیچ هی و دهنش یجلو کرد حائل دسدتشدو عارف

 .بود گفته یچ دمینشن من اما کرد افتیدر مشت هی جواب در

 ؟یگفت یچ_

 رفته گذاشددته اونم که سددامانه نرمالتون شددمداها...یچیه بدابدا یچیه_

 .دییاین سامان بدون گهید دفعه...سفر

 اومدم واسش ییابرو و چشم حرص با

 تو از خودش ی خونه یها مهمون دعوت یبرا مولود مامان که خداروشکر_

 .رهیگینم اجازه

 اریو
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 بدون ایح همون تو غروب کینزد تا ، ها دنیخند و گفتن و ها زدن حرف تمام

 ، باز رو نگیپارک گفت بهش شدددیم عارف قول به شددتریب که درخت

 یوقت تا ، کردن بتیغ کوتاه یگدار گه و زدن حرف و خوردن ییچا.گذشدت

 .میشد جمع هم دور همه که بود

 بود قرار هم مهتا و سدهراب ، بودند دعوت یمهمون ، مونس مامان و بابا حاج

 اونقدر یشلوغ اون به ی خونه...شوش برن سر هی خونه لیوسدا دیخر یبرا

 ...افتادند و گرفت خوابشون یا گوشه هی ههم که شد ساکت هوی

 دنبال صددبح از خدا بنده.دمیکشدد دراز باال طبقه اتاق یتو عطا کنار منم

 و دهینرسد بالش به سدرش که بود کردنش پخش و گشدتن و گرفتن گوسدفند

 .برد خوابش نزده من به عاشقانه حرف کلوم چهار

 گرفت و گلوم خیب یکس هی ردمک حس لحظه هی ، شدم بلند پهلو از یسدخت به

 دسدت و گفتم ازهرای، دمیکشد قلبم یرو دسدتمو کف ، بسدت نفسدمو راه و

 شده سفت و بود گرفته درد ام نهیس ی قفسده ریز درسدت...گلوم ریز دمیکشد

 .بود

 شدم بلند ، ام بچه بودن حرکت یب وحشدت از اما بخورم تکون دمیترسد

 آرامش بهم بچه خوردن تکون هم که بخورم ینبسددت هی فکرکردم خودم با...
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 .بشه کم بودم گرفته که یگُر نیا هم بده

 کیکوچ انگشت هر یپا انگار ، گرفتمیم استرس که هم یی،وقتا بودم شده نیسدنگ

 .ذاشتنیم ییلویک 911 وزنه هی پام
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 بود معلوم.دمید و عارف که اومدم یم نییپا هارو پله نرده و وارید به دسددت

 چرخوندیم خودش یبرا و چییسو و ادیم رونیب از داره تازه

 ...زهیر خاله به_

 شد جمع اش خنده و اومد جلوتر

 ؟یخوب_

 گفتم هام زدن نفس نفس نیب و ستادمیا ها پله نییپا زده وحشت

 خورهینم تکون بچمم گرفته درد ام معده ادینم باال نفسم ، نه_

 انداخت ها پله یباال به ینگاه و گفت یاوه اوه

 عطارو بزنم صدا_

 کردم شل و میروسر ی گره بوض با

 بخورم یبستن رمیم ، است خسته نه_

 زد یا خنده تک

 ؟یبستن_

 اش بچه خورهیم یبسددتن حامله زن یوقت یدونینم هنوز تو...یبسددتن آره_

 خوره؟یم تکون

 نیبش تو ارمیم برات االن خ...اهان_

 خنده و یشوخ با و بود کرده باز و زریفر در...نفره تک مبل یرو نشدستم آروم

 ...ینیس تو ذاشتیم هارو یبستن

 اریب یکی عارف_

 ادهیز تنوعش ، یکن انتخاب خودت ارمیب بذار_

 اریو
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 بود شده عرق سیخ...کردم باز و میروسر ی گره و فرستادم صدلوات ل ریز
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 .سرم فرق دهیچسب مینخ یروسر کردمیم فکر و

 زهیر خاله ایب_

 ...نگاهش یول گرفت جلوم و ینیس و شد خم

 ؟یکنیم نگام ینجوریا چرا عارف یوا_

 .کنم صدا لداروی بذار...ها یندار رنگ_

 گاز بوض با...کردم باز و یبسددتن هی عجله با و گذاشددت پام یرو و ینیسدد

 هام اشددک آروم آروم بسددته یها چشددم ،با زدم یبسددتن به یبزرگ

 زیرسددر

 نیا...امروز...شناسمیم و خودم یآشنا یدردها من !نبود آشنا درد نیا...شدد

 نبود چوقتیه هیشب..درد نیا..لحظه

 ...کن باز چشمات...ساغر...هان؟..بگردم؟ دورت هیچ_

 .دادیم ماساژ و پاهام رون لدای و بودند زده زانو روم به رو لدای و عارف

 و نگرانشددون صددورت ، گرفتیم و دمید یجلو که یاشددک یها حلقه نیب

 دمیدیم

 دارم درد...ادیب ایدن خوادیم کنم فکر_

 کنار صدورتشدو لدای و باال هارو پله دییدو عارف که بود نشدده کامل ام جمله

 گذاشت صورتم

 مارستانیب متیرسونیم زود.برم قربونت ستین یزیچ_
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 سرباز شتریب بوضم بچه تکون نیاول با من و دیمالیم آروم کمرو پشدت لدای

 یتو و میروسددر ، کنم نگرانش نکهیا ترس و مولود مامان یهوا به اما. کرد

 .کردمیم ،ناله دادمیم فشار بهم محکم که یفک یال البه از و بردم دهنم

 اشدک همه اون نیب ، اومدند نییپا ها پله از عارف و عطا که دینرسد قهیدق به

 دلمو شددتریب عطا ی دهیپر رنگ ،صددورت بود گرفته و دمید یجلو که

 .سوزوند

 دمیس*و*ب لپشو کردیم بلندم داشت نکهیا وسط

 ...ساغر بگرده سرت دور...کردم تتیاذ چقدر..تو یبرا رمیبم من یاله_
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 .بشم بلند تا کرد کمکم و دیس*و*ب صورتمو و یشونیپ

 ...خانومم نکن هیگر...نکن هیگر_

 گذاشت عطا ی شونه یرو دستشو عارف

 ایاحت با ، کنم روشن و نیماش من دیسیوا...ها یدیترسد شدتریب خودت تو_

 ...یشنویم..توام با یهو...ها نخوره زیل عطا...دیاریب و ساغر

 حرف توندهینم رهیبگ بوضددش کده یموقع عطدا ددونسددتمیم بهتر کده من

 . بودم گرفته لداروی و عطا محکم.بزنه

 باال از ارمیب مانتوشو برم من ساغر به باشه استحو ، عطا آقا_

 .بود قلبش یرو سرم ی گوشه و بود عطا به کامال ام هیتک

 و هدا شیآزمدا تمدام ، فتدهینم یاتفداق چیه نبداش، دزدلدم،ندگدرانیعدز_

 فقط تو....مارسدتانیب میرسدیم زودم ، نهیماشد تو بچه سداک یلت،حتیوسدا

 .باش آروم

 اریو
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 چقدر که دونسددتیم خدا یول ، بزنه حرف بوض با تونسددتیم من یوجل

 .باشه یخوشحال تهش بود ممکن که یبوض نیهم بابت خوردمیم غصه

 ...عطا_

 دیس*و*ب لبمو و کرد خم سرشو

 جانم؟_

 من ، بچمون جون رو تو...هدا یریبگ زن ینر ، مردم من اگر نیبب... من اگر گمیم_

 .من سر یارین هوو ، دارمیبرنم سرت از دست رممیبم

 دیس*و*ب تر یطوالن لبمو نباریا و دیخند لبش ی گوشه

 .یلعنت ستمین بند پا رو بسوزه حالم به دلت...نزن...ساغر حرفارو نیا نزن_

 .نیزم بخوره که دمیترس و اومد لدای یپاها یصدا

 باش خودت مراق مهتا_

 .کنه تنم تا کرد کمکم رو مانتو... نییپا دیرس یوقت بود افتاده نفس نفس به

 دنید با ، اومد سرم پشدت از اتاق در یصددا نبود،تا کار یتو یبرگشدت دیشدا
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 ، نداشددت رو به رنگ خدا بنده.کردم دراز سددمتش ،دسددتامو مولود مامان

 جون.دیسدد*و* یم و کردم ورم یها دسددت و کردیم نگاهم زده وحشددت

 مولود مامان_ کنه محبت بهم نطوریا رمنذا و بکشم عق دستامو تا نداشدتم

 گرفت رفت اگرم...خدا رو تو...یریبگ زن عطا واسه و رمی،بمیمن ونیمد ،

 که هربار کنندیم دق بابام و مامان ، بمونه یمخف دیبذار ، دینگ یشددکیه به

 .شهیم بزرگ بابا زن دست ریز من ی بچه کنند فکر نیا به

 .کردیم هیرگ من یپا به پا لدای و گفتمیم من

118  

 ؟؟ یکنیم هیگر توام گهیم اون_

 گرفت بازومو خودش و زد پس رو لدای عارف

 ...تخت التیخ.رهیبگ زن عطا نذارم دمیم قول بهت من زهیر خاله_

 . کرد پام لدای و مییدمپا

 ... بود حامله لدای که یوقت ، کن حالل و من عارف_

 زدن هق هق نیب ما و حرفم ی ادامه و میاومد نییپا ایاحت با هارو پله نیاول

 گفتم هام

 .زدمیم حرف سرتو پشت خونه خود تا ، دنبالم اومد یم که عطا_

 .دمینال درد از من و شد خم خنده از عارف

 کنار؟ یبذار رو خنده و یشوخ شهیم عارف_

 و جمع خودشددو عیسددر.بزنه حرف تونسددتینم که مولود مامان حرف رو

 کنه باز درو تا کرد دراز دستشو ، آخر یها پله یپا و دکر جور

 ...ناراحت خودتو ، کنمیم حاللت_

 .نشه بلند دوباره اش خنده یصدا تا گرفت دهنش یجلو دستشو کف

 بهم هاش حرف.دیسدد*و*ب صددورتمو و کرد ردم قرآن ریز از مولود مامان

 مامان ییهوی طیاشددر نیا تو اگر ، بود مادرم نیع واقعا ، دادیم آرامش

 و کردیم کنترل هامو دلشددوره ، عطا مادر عوضددش ، نداشددتم کنارم و مونس

 .برسم یوونگید مرز به ذاشتینم

 گفت بهم...صدورتم به کرد فوت و خوند یزیچ هی ، دیسد*و*ب و میشدونیپ
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 .نباشم نگران و بکشم قیعم یها نفس

 اریو
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 و یصندل تا دو نیب جلو همون لدای و دمیکش دراز نیماش عق یصدندل یرو

 .کرد جا خودشو و نشست نیماش کف یرو

 گفتم یول بره خواستینم دلم نکهیا با بود، گرفته محکم دستشو

 ...نذار تنها و نییمهرآ_

 کرد نوازش آروم دستمو مچ

 برم قربونت دنبالشون ادیم برسونه مارو عارف ، هست مولود مامان_

 زده خی هوا یسرما خاطر به که یصدورت هام کاشد یداغ و بسدتم هامو پلک

 .کرد گرم و بود

 دسددت که گفتیم عارف به عطا بار هی قهیدق هرچند کرد حرکت که نیماشدد

 .نره سرعت با و باشه مراق هارو انداز

 صلوات ل ریز ؛ من یها کردن نیف نیف یصدا مارستانیب به دنمونیرسد تا

 چشمام کردن باز بابت عطا یها نگفت"ساغر" یحت ؛ لدای یها فرسدتادن

 .ذاشتیم هرکدوممون سر به سر و خندوندیم رو ،عارف

 یراض بچه دونه هی به گفت همه یجلو شیپ وقت چند که ییعطا بخصدوص

 هم شددتریب دهیرسدد یقبول قابل ثبات به شیمال وضددع حاال خوادیم و سدتین

 !میاریب

 حق بهت...سددخته بارش نیاول یزیهرچ... من برادر...؟یکرد قفل عطا_

 .دمیم

 بدم و عارف جواب تونستمیم اما دیلرزیم فکم

 نذار سرش به سر لطفا پس یدیم حق که حاال_
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 ، نیند راه بد دلتون به نقدریا ، خوبه حالش زهیر خاله خداروشددکر خ_

 .کنهینم یخال دونیم ها یراحت نیا به ، گرفته من برادر که یزن نیا

 دادم فشار لداروی دست زورم ی اندازه به و حرص با
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 شه؟ ساکت یگیم شوهرت به_

 "!!عارف" بگه تیعصبان با که بود نیا شیزنونگ ته و گرفت گاز لبشو لدای

 ازش لحظه هی و ام نهیسد ی قفسده ریز و شدکمم یتو چدیپیم لحظه هی دردم

 قیعم نفس فدتگیم کده ددادمیم گدوش عدطدا حدرف بده.ندبدود یخدبدر

 کینزد دکترم مارسددتانیب به که بود نیا مولود مامان ی خونه یبکش،خوب

 .بود

 ...اورژانس سرا رفتن وعطا عارف و میدیرس زود یلیخ

 دسددتمو عطا و شدددمیم جابجا مارسددتانیب تخت یرو که ییها لحظه تمام

 کردمیم دعا واسش ، بود گرفته

 من واسده یخوب یلیخ مرد تو...بده تبه یخوایم خدا از یهرچ شداالیا_

 تیزندگ وضع روز به روز ، بشده طال یزنیم یهرچ به دسدت شداالیا...یبود

 تتیاذ... واسدت گذاشدتم کم...من زیچ همه یبمون سدالمت ، بشده بهتر

 .کن حاللم ساغر جون..کردم

 . بود فتشیش امروز شانسم از که میبود دکترم اومدن منتظر

 دمیدیم سدرخش یها چشدم یتو ، دیسد*و*ب و میشدونیپ و شدد خم عطا

 بهم و داشت نگه صورتم کینزد صدورتشدو یوقت یحت...و اشدک یها حلقه

 اریو
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 ی هیگر شددت ، هاش چشدم کنار یسدیخ ، داره دوسدم چقدر که گفت

 .کردیم شتریب منو

 مانیاز ینتونسددت عمل اتاق یتو اگر کنمیم خواهش..دلم زی،عز سدداغر_

 دکترت خود .بدن انجام نیسزار عمل که یبد تیرضا ،یبد انجام یعیطب

 نیهم ، یبشد آماده یعیطب مانیزا یبرا تا دارنیم نگهت اونقدر ، گفت بهت

 ...جونم نمونده بهت رنگ االن

 عطارو خوشرنگ بافت ی قهی دسدتم هی با و کردم بلند بالش یرو از سدرمو

 ...آوردم مینیب کینزد

 ...داشتم اجیاحت تنش عطر از قیعم نفس هی فقط
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 "عطا"

 عمل که میداد تیرضا ، موندن منتظر و دنیکش درد ، سداعت هشدت از بعد

 95 کینزد یعیطب عمل کم کمه که گفت بهم دکتر خانوم.بشه انجام نیسدزار

 گهید ، درد از بود شددده هوشیب بارها که یسدداغر و کشددهیم طول سدداعت

 .شدیم نیسزار بود کنه،بهتر تحمل رو یسخت حجم نیا تونستینم

 یتو دل.بودم نشدسدته مادرها یهردو و سدهراب ،کنار انتظار ی محوطه یتو

 ساغر یبابا حاج الخصدوص یعل ، هیبق از کشددمیم خجالت اما ، نبود دلم

 .کرد رمیغافلگ ، نشیزبیت نگاه کردم سرموبلند هربار که

 ...انبرادرج بخور آب وانیل هی ایب_
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 چهارصددبح کینزد سدداعت..خوردم قلپ هی و گرفتم عارف از و آب وانیل

 یراضدد چکدومیه مارسددتان،یب انین که خواسددتم بزرگترها از هرچقدر ، بود

 .نشدند

 کجاست؟ خانوم لدای عارف_

 سهراب.نبود من حرف به حواسدش و ذاشدتیم داشدت مادرها سدر سدربه

 داد جواب

 اومد یم خوابش نیی،مهرآ خونه نماز رفتن مهتا با_

 زدم موهام به یچنگ کالفه

 شدن خسته...خونه رفتنیم ام هیبق کاش.کردن خوب_

 ...ام شونه به زد

 نداره تعارف چکسمیه ، ستین خسته چکسیه ، کن گاین_

 شدم بلند و گذاشتم زانوم سر هامو دست کف و زدم لبخند

 شهیم منفجر داره مخم ، بخونم دعا کمی ، خونه نماز برم_

 باشه_

 دسددتشددو سدداعد..عارف سددمت برگشددتم دوباره و رفتم قدم چند

 و گرفتم

 ...یکنار بردمش
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 ریبگ براشدون یزیچ هی ، باال ی کافه نیا ببر خانومارو حاج یتونیم اگه نیبب_

 زشته...نخوردن شام بودن دعوت که ییجا ساغر مادر و پدر.بخورن

 داد تکون نییپا و باال به سرشو و برد نشیج شلوار یج یتو هاشو دست

 ؟یچ خودت ، باشه_

 اریو
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 عارف ها یکن شونیندارم،راض اشتها من_

 کجا تو باشه_

 کردم جابجا دستم یرو پالتومو

 .خونه نماز_

******* 

 انتظار چشددم.بودم انتظار چشددم که بود ها لحظه یلیخ میزنددگ یتو

 تموم انتظار چشم ، مادرم ماهانه یها شیآزما جواب انتظار مچشد...پدرم

 ی مصدداحبه جواب انتظار چشددم یحت ای ، یسددرباز خدمت شدددن

 همون ، روز نیتر سخت کردم فکر دیرسد که هرکدوم به نوبت هربار...یکار

 .ادینم شیپ سختتر و بدتر نیا از و روز

 آدم هی من از که انگار ، ینگران و یانتظار چشدم سداعت چند نیا ، حاال اما

 به ، گهید ی قهیدق چند ای سدداعت چند از قراره که یکسدد هی ، سدداخته گهید

 مادرش که یا بچه یبرا ینگران ، بشدده اضددافه هام دغدغه و ها ینگران

 لحظه هر و هیثان هر..بود من آرامش منبع مدت نیا یتو که یکسدد... ر سدداغ

 به دمیدیم یوقت ، خونه اومدم یم یوقت ، اوردیم درم پا از یخسددتگ که یا

 با اول همون ، نکرده درسدت غذاهم اگر یحت و دهیرسد خودش به من یهوا

 درسدت غذا بابت خودش عذاب خاطر به شدتریب دونسدتمیم که یحرصد هی

 جا و خراب منه حال ، همه و همه...میندار یچیه شام گفتیم نکردنشده،

 .کردیم سرپام بود کرده رخنه بهم یدیناام اگر و اوردیم
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 صدبح و شدسدتیم داریب سدرم یخوردم،باالیم هم سدرما اگر که ییها شد

 نیریش واسدم هاشدم غرغرکردن.کنم آماده رو صدبحونه خودم کردیم مجبورم
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 ام خنده... یا نقطه به زده زل و شددده سدداکت دمیدیم که ییوقتا هی...بود

 .کردمیم تماشاش ریس دل هی و گرفتیم

 من تحمل و صبر سالها نیا تمام فیحر تنه کی ، یانتظار چشدم نیا

 .بود

 دمیشدا بار صدد و مارسدتانیب ایح طول تمام و بودم شدده طاقت یب

 اونقدر ، کردمیم مرور و سدداغر با هام خاطره مدام.اومدم و رفتم شددتریب

 کردینم دایپ یتلخ که بود برکت و رونق پر مدا یزنددگ یهدا ینیریشدد

 ...ونشیم

 نیاول نیا ، سددپارمیم خاطر به رو هدف یب یها قدم نیا تک تک دیبا انگار

 ...بود من شدن پدر ی تجربه

 . شدم متوقف ، لمیموبا زنگ یصدا با

 سهراب جانم_

 ...اومد ایدن به ، باال ایب_

 ...مارستانیب یورود در سمت دمییدو

 چطوره حالش ساغر_

 خداروشکر خوبه_

 منتظر ، شددد منتقل من یها قدم به سددهراب یصدددا یتو جانیه تمام

 . رفتم باال هارو پله فقط ، نموندم ها ادم نگاه و آسانسور

 اریو
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 دوخته بهم که یونیگر و خندون نگاه ، بود در پشددت که یازدحام نیب

 !کردم بول مادرمو من ، ها گفتن کیتبر یصدا و شدیم

 خدارو هردعا بابت و کردیم وساطت خدا شیپ ، من یبرا شدهیهم که یکسد

 .بود سرم پشت شهیهم که ییدعا و مادرم مهربون دل به دادمیم قسم

 زدلمیعز مبارکه...مادر باشه مبارکت_

 خورد ام گونه به هاش اشک یسیخ و دیس*و*ب صورتمو

 ممنون...مامان ممنون_



 WWW.MAHROMAN.IR                                                                                                       ماه رمانکتابخانه مجازی   

 

  
Www.MahRoman.iR                  753                                                                 مــــــاه رمـــــــانبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران 

 

 ستادیا جلوم قلدرانه عارف ، ها کیرتب و ها بش و خوش نیب

 !ارهیب ما روز به یچ ستین معلوم ، باشه ساغر مادرش که یپسر_

 بود؟ پسر بچم پس

 ایب..کهیکوچ داداش بولم ایب_

 .زد ام کتف پشت محکم و دیس*و*ب و ام شونه عارف

 یبسالمت...برامون باشه ریخ قدمش_

 منتظر ، کردمیم احسدداس وجودم بند بند با رو داشددتم که یجانیه و ذوق

 فقط ، دمیشدنینم رو هیبق یها حرف ، ادیب رونیب عمل اتاق از تا میبود سداغر

 ...ها حرف و ها کیتبر تک تک جواب شد بود لبم یرو که یپهن لبخند

 ...ساغر دنید با شد روشن چشمم و شد باز درها ، بعد قهیدق چند

 .فتگر دستمو ، بود داریب و خواب نیب که یساغر

 یب ، ماه مثل صورت ، دیشنیم که ییها کیتبر از و دسدتشدو دمیسد*و*ب

 .زد لبخند ، رنگش
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 ممنون...دلم ز یعز ممنون_

 دمیس*و*ب و پلکش هر یرو و کرد بسته و باز هاشو پلک

 دارم دوست_

 ..... تمام و

 بایز رمان نیا نوشتن بابت زیعز دلنواز ایدر از تشکر با

 __دیکن مراجعه ماه رمان تیسا به شتریب یها رمان دانلود یراب

 


