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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 

 

 

 ...شوندینام اثر: مردها عاشق نم

 زاده... بیطب نای: میِسندگینو به

 

 : خالصه

ر کنه و در آخ هیکه بهش تک نهیبیدور و برش نم یمرد خونه باشه چون مرد رهیگیم ادی یکه از بچگ یدختر داستان

 نه ای ادیدختر م نیعشق در خونه ا یاهیهمه س نیا نیب دید دیحاال با کنهیم اهیرو س اشیدن ینامرد

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 شمیم ادهیآقا پ یمرس -

اش رو بهم بده و اون هم منتظر موند تا من  هیرو به سمتش گرفتم و منتظر موندم که صد تومن بق ی، هزار ستادیا

 :دمیپول رو نداشت پرس هیبشم ... انگار قصد پس دادن بق ادهیپ

 آقا چقدر شد؟ دیببخش  -

 و با تحاکم گفت: رونیب کنهیپرتم م نیاز ماش شهیاالن بلند م نیهم گفتم بهم رفت که  یچشم غره ا چنان

 تومن هزار  -

همه راه آوردمت خداتو شکر کن فقط هزار تومن گرفتم ... حوصله نداشتم  نیشو ا ادهیدهانت رو ببند و پ یعنی نیا

و  کردمیاعصاب خودمو خرد م روزیافشون فوقش مثل دباهاش بحث کنم خودشون بودن و انص یروزیمثل راننده د

 شیادب چند روز پ یمثل اون راننده ب ای کردیخرده ندارم و خودش رو راحت م گفتیآخرش م کردمیباهاش بحث م

شدم  هادیصد تومنم پ الیخیقراره به پستم بخوره ... ب گهید یگدا هی دونستمینم یخرده هامو دادم گدا قبل گفتیم

 .شدیراننده دارا م نینه ا شدمیصد تومن نه من گدا م نی... به قول عمه خانم  با ا

بده ... دلم که خنک شد به  ریکه صد برابر صد تومن بره پول تعم دمیرو محکم بهم کوب نیعوضش چنان در ماش در

 رفتم  مونیتیرنگ و رو رفته و چوب کبر یسمت آپارتمان ها

 

 یپسر شونزده هفده ساله که نم هیبود و  ستادهیا مانیخونه خلوت بود ... فقط ا یلوشب بود و بلوار ج آخر

 شناختمش 

 دمیرد و بدل شد رو د یکه موقع دست دادن و خدافظ یکردم و قره قورت زیچشم ر یکیاون تار تو

 

 خواستی. آخرش م.. کرد؟یبدبخت م نجوریکه خودشو ا دونستیم ادیاز اعت یبچه هفده ساله چ هیزدم ...  پوزخند

بچه  هیمثل بابا ، بشه پدر  ایسرنگ به رگ جمعش کنن  ابونیبشه ؟ مثل عمو خسرو جنازه اش رو گوشه خ یچ

ه که انقدر بچه بودن ک ییکنن؟ به کسا هیتک خواستنیم ایدوره به ک نیا یدخترا یمثل من .... طفل گهیبدبخت د

 خودشون رو آروم کنن؟ شیو حش اکیبود که با تر نیشون ا یکبر میتصم
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 ی... خسته نباش گریج سالم  -

 

 نگاه کردم مانیانزجار به ا با

 ستمین یعوض یتو گریج من -

 یبش کنهیهم نداشت مجبورت م دیروز که بابات خمار بود و پول خر هی... یشی... آخرش م یشیم اونم  -

 کردم زیتلخش بستم و در عوض چشمام رو براش ر قتیحق یرو رو چشمم

 ؟یداشت بچهه اون چکار  -

 و پشمش سه برابر من بودا شیر بود؟ بچه کجاش  -

 گشتیو پشمش آره اما عقلش از تو نخود مغزم کمتر بود که دور و بر تو م شیر  -

 من صدا باال برد: یپرکرد و برا مشت

 کنا صحبت درست -

 من از اون باالتر رفت: یشدم سمتش و صدا براق

 شه؟یم یچ نکنم صحبت درست  -

 یکنیم یسر من خال یاومد شده دعوات صاحبکارت با باز تو بابا برو -

 گفتم: الیخ یهوا تکون دادم و ب یرو رو دستم

 ادیبابا بذار باد ب مینیب برو  -

 التا بود ونیاز خونه اش ... آخه تازه سرشب آقا ریغ یی، به هر جا رفت

*** 
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که  بستنیداشت درو م ادیاطراف قالپاق دزد ز نیمون رو باز کردم ... غروب به بعد چون اانداختم و در ساخت دیکل

 از جلو در ندزده یهاشون رو کس ییدمپا

 

 پله اول رو باال نرفته بودم که بوش به دماغم خورد ... دوباره شروع کرد؟ هنوز

 

...  حضرت عباس ایه پوالشو ازش گرفته بودم ... پول از کجا آورد که بخره؟ من که صبح هم نیمرتبه گر گرفتم ... ا هی

 خونه دست زده؟ هینکنه به پول کرا

 شدی، صد طبقه هم که م نینش رونهیتو سرم و با دو پله ها رو باال رفتم ...خدا رو شکر آپارتمان فق دمیکوب یدست دو

بود  تادهسیانگار که طبق معمول پشت در فالگوش ا دهی، نرس دهی... به پاگرد طبقه سوم رس بردیاز آسانسور نم ییبو

 شروع به غرغر کرد شهیمعمول هم بقاومد و ط رونیمن رو بشنوه از در ب یپا یتا صدا

 

 میمحل آبرو دار نیما تو ا گهیقبرستون د هیببره  اشویگندکار نی... بابا بهش بگو ا میشد خفه بو از   -

 

 شدم یمتش خم شدم و دست به کمر مدعو به س ستادمیپله ها ا یهمون باال از

 

 کنهیو فروش م دیخر باشیمحل رو داره تو ج نیاز آبرو واسه من حرف نزن که پسرت آبرو کل ا گهید یکی تو  -

 

 وار به سمتم تکون داد: دیاشاره اش رو تهد انگشت

 

 ؟یدیدهانت رو قبال آب کش یاریم زبون به منو بچه اسم  -
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 زدم: پوزخند

 

 حاال که به زبون آوردم مجبورم برم آب بکشم  یول نه که قبال  -

 

 چشماشو بست و دهانش رو باز کرد نیناله و نفر کردیشروع م اوردیمن کم م زیزبون ت یجلو یکه وقت شهیهم مثل

 

تمع برو مج نیکفنت کنم ... گورت رو گم کن از ا امیخودم ب ی... اله یننگ هیکه ما یبزن گریجز ج یکه اله یا  -

 که خودم .... ی)...( ... اله رونیب

 

بابا  یخونم بود که تو دستا هیپول کرا طهیسل نیرو بششنوم مهم تر از آه و ناله ا ناشینفر هیتا بق ستادمینا یوا

 خودم یباشه با دستا دهیخونه خر هیبا پول کرا یمواد کوفت نیاگر واقعا ا ایخدا یهوا ... وا رفتیم شدیداشت دود م

 یبودم ... با کلفت هپول رو جور کرد نیا ی... با بدبخت کنمیخفه اش م

 

داخل خونه ... الزم نبود دنبالش بگردم نه خونه انقدر بزرگ بود که  دمیدر رو باز کردم و پر یانداختم و ناگهان دیکل

 انقدرا سخت بود کنهیگاز داره دود م یپا نکهیحدس زدن ا نکهیالزم باشه ... نه ا

 

 یا که از کرم به قهوه یزنگ زده ا یفلز ینهایکله رفتم تو آشپزخونه ... حدسم درست بود گوشه اشپزخونه به کاب با

و از  دی... رنگش پر دیفازش پر دیهم دستش بود ... من رو که د اکشیو تر خیزده بود و س هیرنگ داده بود تک رییتغ

 زدم: غیاومده بود ... ج نییبود که سرعت عملش پا هشکنه اما انقدر نئ میو پشت سرش قا خیترس خواست س
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 ؟ها؟یکنیبوش رو چکار م یکرد میرو قا خشیس  -

 

 بابام از من؟  ایاز بابام بترسم  دینداد بجاش از ترس آب دهانش رو قورت داد ... تو خودم شکستم ... من با جواب

 

 هان؟ یآورد کجا از رو پولش  -

 

 زدم: ادینداد ... بلند تر فر جواب

 

 ؟یجور کرد یاز کدوم قبرستون یزهرمار نی؟ ... جواب من رو بده ... پول ا ستمین تو با مگه  -

 

 آب دهانش رو قورت داد ولرزون جوابم رو داد: بازم

 

 کردم دایخورده پول پ هیاتاق  یقال ریز از  -

 

خم و  یکردم ... کل یکلفت یکل دمیکش یبدبخت یکرده بودم ... کل میاتاق قا یقال ریخونه رو ز هیرفتم ... پول کرا وا

 ردکیندارم بدم مطمئنا از خونه پرتمون م گفتمیماهم به صاحبخونه م نیراست شدم تا اون پول رو جور کردم ... اگه ا

 رونیب

 ستیدختره ب هیپام انداخته بودم ... مگه  ریرو ز تمیذره پول غرور و شخص هیاومد چطور بخاطر جور کردن اون  ادمی

ه عقب خون هیاز کرا یپول یاز ب یاز بدبخت دیفهمیفقرش لهش کنه؟ ... بابام چه م یپا ریساله غرور نداشت که بخواد ز

 دمیپول کش نیکه واسه جور کردن ا یریهمه تحق ون... به ا دیکشیم دیبا شدیافتاده ... خمار که م
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 دم:ز ادیصدامو رو سرم گذاشتم و فر شدمیم یو روان وفتادیم ادمی 

 

تم گف یخونه عقب افتاده مگه نه که ازم پول خواست هی... مگه بهت نگفتم کرا یکرد خودی... تو ب یکرد غلط تو  -

ول اون پول پ یدیکه نفهم ی... انقدر احمق کنمیواست م یفکر هیرو جور کنم بعد  هیبذار تا پول کرا گریدندون رو ج

 یدود کن یبر یخوایم یکدوم قبرستون گهیماهم ندم د نیرو ا هی... د آخه احمق اگه پول کرا یقفس لعنت نیاجاره ا

 

 رمیو حاال دود شده بود بگ دمیپول کش نیکه واسه ا یاون همه زجر ادیبه  خواستیبزنمش ... دلم م خواستیم دلم

لم بابامه د ترسهیع شده و ازم مکه جلوم مثل موش تو خودش جم یبدبخت نیا وفتادیم ادمی یبزنمش اما وقت یریس

 خالص شم ینکبت یندگز نیخودم رو بزنم ... انقدر خودم رو بزنم تا از ا خواستیم

 

 :دمیجلوش نشستم و غر نیزم رو

 

 ؟یدیخر یک از  -

 

 بلندتر داد زدم: نبارینگفت ... ا یچیکرد و بازم ه نگام

 

 ؟یدیخر یک از  -

 

اون بود رو محکم  یکه برا یلیترسش بدم اومد س نیکه دخترشم زبونش بند اومده بود ... از ا یمن...  ترس من  از

 گفتم ادیتو صورت خودم و باز با فر دمیکوب
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 ؟یدیخر یاز ک گمتیم  -

 

محکم تر اون سمت صورتم زدم و بلند تر  یو زبونش قفل کرد ... ضربه بعد دیترس شتریکه به خودم زدم ب یضربه ا از

 زدم داد

 

 ؟یدیخر یاز ک گمتیبابا ؟... م یدیخر یک از  -

 

 اما هنوز هم بلند بود دیمحکم زدم تو سر خودم ... از درد سرم ، اشکم روون شد و صدام لرز یکی

 

 ؟یدیخر یک از بابا  -

 

اما دست خودم نبود  دهیبود پر دهیکش  یمن هرچ یباز یبا کول دمیشد و چهار دست و پا به سمتم اومد ... فهم بلند

پسر معتاد رو  هیشده بودم ... مگه چقدر طاقت داشتم ... مامانم که مادرم بود و خودش با انتخاب خودش  وونهیبازم د

معتاد و جون خودش رو خالص کرد و  هیو منو سپرد دست  اوردینمن طاقت  دنییقبول کرده بود بعد از زا یبه همسر

 دیبا چطور بودم نکرده انتخاب خودم رو بدبخت معتاد  یبابا هیکه  ی... من ردم؟اویطاقت م دیرفت اون وقت من با

 ؟  زمیو فرو نر نمیداشتم؟ مگه کوه بودم که بب وبی... مگه صبر ا اوردم؟یطاقت م

رو شناختم ... قبل از شناختن بابام دوست بابام رو  اکیکه باز کردم قبل از شناختن دست چپ و راستم تر چشم

 یبابام ... بچه ها خونکیو س خیو س اکیمن با منقل و تر کردنیم یباز اشونیمردم با اسباب باز ی.. بچه هاشناختم .

 یه ... ککه نکش خواستمیم هیو با گر گرفتمیبابام رو م تپارک اما من دس رفتنیو م گرفتنیمردم دست باباشون رو م

بده؟ ... از همون موقع بدبخت بودم ... مورد  اکیتر دیفهمیبچه چهار پنج ساله از کجا م هیبده ... اکیبهم گفته بود تر

...  ومدیبدم م بود یمعتاد مفنگ هیگاهم  هیتنها تک نکهی... از اومدیاز خودم بدم م کردنیترحم بودم ... بهم نگاه که م
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که  یه هرکب دونستمیاز فحش بدتره ... مکه  دونستمیکه بده فقط م دونستمیفقط م دونستمینم یمعتاد مفنگ یمعن

... منم آدم بودم  شدیو از من دور م گرفتیو دست بچه اش رو م دیکشیاخماش رو تو هم م یبابام معتاد مفنگ گمیم

 نیسال تحمل داشتم ... باالخره سر اومده بود ... باالخره مردن رو به ا ستیب زهداشتم ... منم فقط اندا ی... منم توان

 رمیتا بم زدمیداده بودم ... انقدر خودم رو م حیترج ینکبت یزندگ

 

و هشت سالش  یس...   دیرسی... اما زورش به من نم رهیمن اندخت تا دستم رو بگ یاومد جلو و خودش رو رو بابام

ر و کم ت هشتاد و هشت ساله هم ناتوان رمردیپ هیسم تو وجودش نفوذ کرده بود که از  نیا رهینبود اما انقدر ش شتریب

 بود رتریزور تر و پ

 

ه از ضرب یمیمن افتاده بود و ن یدست و پا ریاما ز رهیرو بگ زدمیکه به خودم م ییضربه ها یرو گرفت تا جلو دستم

 کردیها رو هم خودش نوش جان م

ه کردم دلش ب یام خال هیعقده ام رو با زار زار گر نبارینمونده بود پس دست برداشتم و ا یینا گهیتر نشدم اما د آروم

 زدمیاون خودم رو م هیتنب یو من برا میکردیم هیاومد و به بغل گرفتم و هر دو تو بغل من گر کیحالم سوخن که نزد

 دینال شهیموفق نم دید یاما وقت رهیرو بگ من یجلو کردیم یو سع خوردیو اون ناخواسته کتک م

 

 نزن ... خودت رو نزن یینزن ... جون بابا دمیخورش نزن  -

 

... درسته که خودش رو بدبخت کرده بود ... درسته که من رو بدبخت کرده بود اما هنوزم  دمیاز زدن خودم کش دست

که نه تنها به  یبچه چند ماهه بودم حاضر شد نئشه بمونه اما بچه ا هیکه من فقط  یبود که روز یبابام بود ... مرد

 هیخدا تو قلبش گذاشته بود با  یور اضافه هم بود نفروشه ... مادرم که محبت مادرنون خ هیبلکه  خوردیدردش نم

تم مادر دوس هیاز  شتریمن رو ول نکرد ... بابام بود اما ب ازشیمرد معتاد ولم کرد به امون خدا و رفت اما بابام با وجود ن

که نگهم  ییاباو دوست داشتم ... جون بمتنفر بودم اما دوسش داشتم بابام شیهمه عجز و بدبخت نیداشت ... از ا

 داشته بود برام از جون خودم هم مهم تر بود
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 کردمیم هیخودم رو نزدم اما هنوزم مثل ابر بهار گر گهید

 

نها بود که ت دهیبود ... ترس دهیطفلک ترس زدیتندتر م شهیاش گذاشت قلبش از هم نهیس یکرد و سرم رو رو بغلم

دادم به حرف که اومد از  هیتک دمیدیرفتنش رو م لیکه هر روز تحل یا نهیکسش هم از دست بده ... سرم رو به س

 کنهیم هیگر ارهاون هم مثل من د دمیخمار و سست نبود فهم گهیلرزش صداش که د

 

ساله نتونستم در حقت  ستیمن که بخودم رو بزنم ...  دیمن با ؟یزنی... تو چرا خودت رو م دمیخورش کردم غلط  -

 تو چشمات نگاه کنم شهیاز خجالت روم نم کنهیم ینیساله اسم بابا رو شونه هام سنگ ستیکنم .... من که ب یپدر

 هم منو راحت کن هم خودت رو نبز ایمنو بزن ...ب ایدختر بابا؟ ب یزنی...چرا خودت رو م

 

صورت خودش  یدست گرفت و خودش رو از من فاصله داد و رو به روم نشست و با دست من رو یرو تو دستم

 دمیو دوباره به بغلش پر دمیکوبوند دستم رو پس کش

 

ز سال ج یو اند ستی... ب ؟یلعنت نیبرات داره ا یچ...  کن تمومش...  نکش...  نکن...  برم قربونت...  نزن بابا نزن  -

 تمومش کن گهینکن د یمنو دق مرگ نکن یخوایآشغال؟ ... بابا اگه م نید اکر بتینص یچ یبدبخت

 

 صورتم پاک کرد یدست برد و اشکهام رو از رو نباریا

 

 نکشم ...  گهید دمی... تو فقط آروم باش ... من قول م کشمینم گهی... د کشمیبه خدا نم کشمینم باشه  -
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 و درآورد و به سمتم گرفتبعداش ر رهیاز ذخ کهیت هیبرد و  بشیتو ج دست

 

 کشمینم گهیراحت باشه که د التیتا خ ریبگ نویا ایب -

 

 هیافتادم که فقط هفت سالم بود و  یروز ادینگاه کردم ...  میبزرگ زندگ یدستش گرفتم و به آفت کوچک و بال از

نان زد و چ دیبخورم که بابا سر رس خواستمیغارا بودن م الیکردم و به خ دایاز جاساز بابا پ ییکوچولو نیبه هم کهیت

که خودش غرق  یی... بابا دارهیمرض دور نگه م نیو منو از ا دهیتو گوشم که زنگش هنوزم تا هنوزه تو گوشم صدا م

 ینکبت یزندگ نینبود تا عاشقش باشم؟ تا هربار که از ا یکاف نیدخترش نخواست ... هم یبود ... غرق شدن برا

و جور ر اکشیرو دوش منه ... که اگه نباشم تا کار کنم و پول تر شیهست که بار زندگ یکی فتهیب ادی شمیخسته م

  شهیم ستین یاونم از درد خمار کنم

 

تا  دهیکه االن بهم م ینیجور کردن هم یبرا گهیچند ساعت د دونستمیم بمیرو گرفتم و گذاشتم تو ج بسته

 شهیم زونمیبندازمش آو

*** 

 دفتر خدمات تا نوبت رفتمیزودتر م دیشدن وقت کش و قوس اومدن نداشتم با داریدختر لوسا بعد هربار ب نیا مثل

 دیساعتش با هیهر  یرو هم داشت برا بتهایمص نیبودن ا ی... کارگر ساعت کردمیکار م شتریو ب گرفتمیم یزودتر

رخت خواب بابا که قبل از من جمع شده  یرواتاق  هبلند شدم و جام رو جمع کردم و گوش عی...سر کشتمیخودم رو م

 بود انداختم

 

 مدیتا دهانم رو بشورم به صورتم هم آب پاش کردمیرفتم و هم زمان که آب رو تو دهانم قرقره م ییسمت دستشو به

گوشه اتاق برداشتم و  یبود ... مانتوم رو از جا لباس ومدهیخواب آلود بودن هم به من ن یتا خواب از سرم بپره ... حت

 هیمورد عالقه اش تک نتیرفتم بابا طبق معمول به کاب زخونهبه آشپ بستمیم یکه دکمه هاش رو هول هولک یدر حال
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بود  نیبه ا شینبات بود ... هه باز حداقل خوب ییبابا به چا ادیاعت اکی... بعد از تر خوردینباتش رو م ییزده بود و چا

 بود یکیون تر از ا دیمف یکی نیکه ا

 :دمیبستن دکمه مانتو پرس نیح در

 

 ؟یپول رو چکار کرد هیبق بابا  -

 

اخم  نیهم یو برا دهیهزار تومن رو مواد خر ستیلحظه از ذهنم گذشت نکنه کل دو هی ی... برا دیاز روش پر رنگ

 شدم اما جواب بابا دهانم رو بست گهید یدعوا هیهام رفت تو هم و آماده 

 

 ؟یخوایم یچ یبرا  -

 

 ذهنم بود به زبون آوردم یکه تو یخیتوب یهمون اخم گره کرده جا با

 

قبل اومدده بود چه  عیرفته سر ادتی...  گهیبفرستمش واسه صاحبخونه د خوامیم ؟یخوایم یچ یبرا یچ یعنی  -

 خوادیاز اون دعواها نم یکیراه انداخت ...دلت که دوباره  ییبلبشو

 

و شروع به شمارش کردم ...  دمیاز دستش قاپ عیکناس چروک شده درآورد سراس یو مشت بشیکرد تو ج دست

 ... دو... سه ..  کیچقدرش کمه ...  نمیبب خواستمیم

 

 دیباال پر ابروهام
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 یاش رو چکار کرد هیپنجاه تومنش کمه ... بق نیده هزار تومن ... ا شدیفوق فوقش م یدیکه تو خر یمثقال دو اون -

 بابا؟

 

 ... بازم آب دهانش رو قورت داد دیازم ترس بازم

 

 نبات هم گرفت وخدهی... بود شده تموم نباتمون  -

 

 گره خورد شتریب اخمهام

 

 اش کو پس؟ هیپنج تومن ...بق یباش دهیدو تومن ... فوق فوقش تو خر خرمیم من نبات  -

 

 یبرا و خوندمیصبح تا شب رو م سیک هیفاتحه  دیبا دمیرسیم رتریذره د هینداد... وقت نداشتم که بحث کنم  جواب

پول رو تمام کمال  نیپول از بابا مهم تر بود اگه امروز ا نیاما گرفتن ا کردمیشب تا صبح خودم رو اماده م فتیش

اسباب  نهی.... هز یچی... حاال اون ه بودمیم گهیجا د هیدنبال  یگرون نیتو ا دیبا فرستادمیواسه صاحب خونه نم

 :دمیو کالفه غر دمیکش یپوف ارم؟یب خواستمیاز کجا م یکش

 

 ؟ینکش گهید یقول نداد شبیامروزت نه؟ مگه د هیسهم یبرا یکرد میپول رو قا هیبق دونمیم بابا  -
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نشه ... تا بازم به چشم من  ریبچه اش سراز یخودش نگه داره ... تا اشکش جلو یرو کشت تا بغضش رو برا خودش

 :دیمرتعشش نال یگاه بمونه ... بابا بمونه ... با صدا هیمرد بمونه ... تک

 

 بابا ... قول مردونه دمیبار باشه ... قول م نیآخر دمی...قول م کنهی... تنم درد م دیخورش بده حالم خدا به  -

 

بار بودم که  نیآخر نیو هربار چشم انتظار ا دمیشنیسال بود که هر روز م ستیقول مردونه رو ب نیزدم ... ا پوزخند

 بود یبار بعد شهیپشتش هم

باباهه معتاد بود و هربار به دختر پنج  لمیتو ف ذاشتیم شیافتادم که ماه رمضون چند سال پ لمیف هی ادی ناخوداگاه

کودکانه اش به عروسکاش  یها یدخترش موقع عروسک باز لمیف یجا هی کنمیاز شنبه ترک م دادیساله اش قول م

 هیرطنز گ لمیف هیها با  وونهیکردم ... مثل د هیکه ترک کنم ... چقدر با اون صحنه من گر دمیم از شنبه قول گفتیم

و  دیسریوقت نم چیبودم که ه یمنتظر شنبه ا شهیدختر کوچولو هم نیکه منم مثل ا دونستیکس نم چیو ه کردمیم

 زمیریکه اشک م نهیهم یبرا

 

 بیمرد داد دستم که بندازم رو از ج هیبعد توپ شدنش مثل  شبیکه د یاکیکردم و اون مثقال تر بمیج یتو دست

 درآوردم و تو دستش گذاشتم

 

 مبزن شیجور کردن پنجاه هزار تومن خودم رو به آب و آت یدوباره برا خوامیپول رو بده ... نم هیبق ریبگ نویا ایب  -

 

 گفت دادیو دستم م اوردیجورابش درم یالپول رو از  یکه باق یامروز نگاه کرد و در حال هیسهم اکیذوق به تر با

 

 ش؟یننداخت شبید مگه  -



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
17 

 

 

 دمیزدم و پول رو از دستش قاپ پوزخند

 

 یمردونه ات بمون یکه سر قول ها یستیانقدر مرد ن دونستمیم نه  -

*** 

 نوشت گفت: یکه آدرس رو برام م همونطور

 

 ؟یکرد رید امروز چرا  -

 

 به حساب صاحب خونه مون زمیخونه رو بر هیکرا پول بانک رفتم -

 

 تاسف تکون داد و گفت : یاز رو یسر

 

 یومدیم رید دیخوب به پستمون خورد تو با یپرستار سیچند تا ک یامروز که سرصبح هی نیهم  -

 

و  یمهمون یفقط برا ومدمیناراحت شدم هر روز که من زود م یواقع یگرفتم کم نگفتم ... به معنا یبگم افسردگ اگه

 سیک دیبعد امروز که من مجبور شدم برم بانک با کردنیو درخواست کارگر م زدنیبه موسسه زنگ م نظافت 

 ود؟از من خوش شانس تر هم ب یعنی...  خورد؟یبه تور موسسه م یپرستار
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 یکه آدرس رو روش نوشته بود به سمتم گرفت وقت تاسف خوردن هم نداشتم آدرس رو از خانم شاکر یکاغذ

بود که هر  کهیکه آدرس اون مرت نیوا رفتم ا "...  یغرب 8 ی، فرع یفردوس ابانیخ "ه بهش انداختم نگا هیگرفتم و 

دق داده ... سرم رو بلند کردم و با  اشیگر لهموسسه رو هم با د یو همه دخترا خواستیو مستخدم م زدیهفته زنگ م

 رو چروک انداخت شیشونیبل گرفت و پ عینگاه کردم سر یعجز به خانم شاکر

 

 ؟یری؟ نم هیچ هان؟  -

 

و امروز هم از نون خوردن  دهیم گهید یکیآدرس رو به  عیسر رمیحرف رو زد که گفتم االن اگه بگم نم نیا چنان

که بابا از رو اجاره خونه بلند کرده بود  یجور کردن اون ده تومن ینرفتن نداشتم چون امروز برا ی... جا برا وفتمیم

 هی دیپول برگشتن تا خونه هم نداشتم چه برسه به خر یحتهم مدد گرفته بودم و  فمیته ک یتومن 25ه از سک یحت

 مینذار نیلقمه نون که سر گشنه زم

 

 اجاره پول ته یبرم؟ کل پول رو امروز دادم برا یکه با تاکس یبهم قرض بد یپول دار کمی ی... خانم شاکر رمیم نه  -

 نمونده فمیک

 

 داد دستم و گفت : یهزار هیو  فشیکرد تو ک دست

 

 شهیباشه از پورسانتت کم م ادتیاما  ایب  -

 

... حق من از  زدمیپورسانت رو هم م دیق دیبا بردیمنو نم شتریکورس راه ب هیکه  یهزار هیزدم ... به خاطر  پوزخند

آهنگ هم خونده بودن اما  شیگمشکالت زند یکه برا یراننده تاکس هیکورس راه  هیبود ... به اندازه  نیهم یزندگ

 هم نداشت چه برسه به... یبود که ارزش توجه کردن ارگان دولت یانقدر نکبت می؟ زندگ یمن چ
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 برم ادهیپ یهزار تومن رو بزنم تا حداقل بتونم به خودم وعده پورسانت بدم و در عوض تا فردوس دیدادم ق حیترج

 یزیراه چ لومتریدو ک یکی نیا رفتمیم ادهیاز موسسه تا خونه رو پ یپول یاز سر ب یمن که گاه ینبود ... برا یراه

 نبود

 

م باال اما رو بکش پشیز خواستمیسوز سرما کمتر بشه ... م نیبه خودم چسبوندم بلکه از ا شتریرو ب میصورت کاپشن

 کاپشن فرو کردم بیج یتو شتریو دستم رو ب دمیکش یبود پوف دهیپوک پشیز شیافتاد که هفته پ ادمی

 

 پاره کنه  پیطفلک حق داشت ببره و ز دمشیپوش یبود که م یسال چند

 

ا ... کاپشن نو بخرم ام هیبرم  خواستمیخسته شده بودم و م رستانمیکاپشن دوران دب دنیافتادم که از پوش یروز ادی

 دادنیانداخت رو م یو تن آدم رو به لرزه م شدیسرما رد م یکه از هر سوراخش مشت یبافت نازک سوزن سوزن هی

 اگه بود اون وقت حساب کن  شتریهر ماه ما ب نهخو هیهزار تومن از پول کرا یس یحت یعنیهشتاد هزار تومن 

 لشایخ یکردم ب یپس کال سع زدمیخونه رو م هیچند ماه کرا دیق دیبخرم با یکاپشن درست حساب هی خواستمیم

ر کاپشن هم حاض هی یبسازم ... من ساختم اما حت دمیشنیمتلک م یکه بخاطرش کل یرتبشم و با همون کاپشن صو

 نشد با من بسازه

 

حرف  استیاز س ایکه دسته دسته کنار هم نشسته بودن و  ییرمردهایکه گذشتم نگاهم افتاد به پ یپارک فردوس از

نشسته  یگوشه ا یتفاوت به امور جامعه بودن با سرخوش یب یلیاگر خ نکهیا ای ازیو پ ینیزم بیس متیاز ق ای زدنیم

 دادنیرو حرکت م ریو شاه و وز بازو اسب و سر خوندنیم یهم کر یو مات شدن برا شیبودن سر ک

 

ر پارک اومد تا دو نیبه هم یو بازنشستگ یریمن هم چهل ساله نشده به بهانه پ یافتادم که بابا یروز ادی ناخوداگاه

هم وابسته  دنیمواد خر یپشت پارک مواد بخره تا به قول خودش برا یایرو از ساق شیبازنشستگ امیاز چشم من ا

 ه بودگرفت ادیباباش رو  یبرا دنیخر اکیپس و پفک تریچ دنیخر یبه جا یکه از ده سالگ یبه دخترش نباشه دختر
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 پخش شد یمرد یرو فشار دادم چند لحظه بعد صدا فونیکردم و زنگ ا یدستم نگاه یکاغد آدرس تو به

 بله _

 و جواب دادم دمیشالم جلو کش ناخوداگاه

 رسمیخدمت م اتیسالم از موسسه ب -

معلوم بود  یدر حد معمول ول کیش یلیساده نه خ یلیبزرگ بود نه خ ییالیخونه و هیدرو باز کرد  یحرف بدون

 شده یبازساز

 چارچوب در ظاهر شد  یتو یبا شلوارک و رکاب یلندساختمون باز شد و مرد قد ب در

 کنه یابیمن رو ارز نکهیا یو شلوارک اومده بود دم در صرفا برا یو اون با رکاب زدمیم خیبا کاپشن داشتم  من

 ابروش باال انداخت و گفت: یتا هیانداخت و  یجواب دادن به سالمم به سرتاپام نگاه بدون

 گفتم دونفر چرا تورو تنها فرستادن؟ -

 نزدن یاقا به من حرف دونمینم -

 حال داخل رفتن گفت: در

ل که ک تونمیقرار دارم نم ییها زودم تمومش کن جا فتهیکل خونه برق ب خوامیزود شروع کن تا شب م ایباشه ب  -

 روزم مراقب تو باشم

کاپشن زوار دررفته من  نیبلند کنم اصال به ا یزید که مبادا چبرخورد مگه من دزد بودم که به پا و مراقب بخوا بهم

 بود نیبهتر از ا یلیدزد باشم؟... که اگه بودم وضعم خ خوردیم

 کردم و پشت سرش داخل رفتم اخم

 دیبرداشت و سر کش زیم یاز رو یا شهیخروار ها لباس انداخت و ش یرو ییرایوسط پذ یرو مبل راحت خودش

 :دمیبه ناچار خودم پرس ستیباغ ن یکال تو دمید یندم اما وقتمو فیشرح وظا منتظر

 کنم؟ کاریچ دیبا  -
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 :دیکنار گذاشت و با نگاهش قورتم داد و با پوزخند پرس شهیش

 عروسک؟ میبکن یدوسدار کاریچ -

 جواب ندم به هر حال اون صاحب کار بود و من کارگر یادب یرو با ب شیادب یکردم ب یانداختم و سع نییپا سرم

 شستشو کجاست؟ لیوسا نهیمنظورم ا -

 پشت سرش اشاره کرد و گفت: یسر به راهرو با

 یرگفتم سوپ ی... راست ارنیب ینبود بگو زنگ بزنم سوپر یالزم داشت میبردار هرچ یخوایم یبرو از تو حموم هرچ -

 زد و ادامه داد: یچشمک

 دربره؟ تیخستگ مینیباهم بب لمیف هی ینیقبل کار بش یدوسدار  -

تمرکز کنم  نیا یکردم رو یگوشت دستم فشاردم مبادا از کوره دربرم ، سع یرو مشت کردم و ناخنم رو تو دستم

 پول برگشت به خونه رو هم ندارم چه برسه ناهار و شام امروز خودم و بابا یحت

 دادم و بدون جواب سمت حمام رفتم رونیب نفسم

 به تمام معنا بود یاشغال دون هیاش  خونه

 دسته دوش رها کرده بود یرو هم نشسته رو رشیز یلباس ها یبود و حت زونیاو یچرکش از چوب رخت یها لباس

 ورما بشت ختمیتشت ر یو دستم کردم و همه لباسها رو تلمبار کرده تو دمیکش رونیب بمیج یهامو از تو دستکش

 بلند ییکذا لمیاون ف یو بعدش صدا ونیزیروشن شدن تلو یبودم که صدا ییپودر رخت شو یحال گشتن برا در

 شد از ترس بلند شدم و در حمام رو قفل کردم 

زودتر انجام دادن کارها  و  ایحموم امنت تر خواهد بود  نیا یموندن تو شتریب نکهیمونده بودم ا یسخت یدوراه سر

 دادن؟!! حیفرار رو برقرار ترج

 قرار نده یرو سر دوراه یبنده ا چیه ایبود خدا یسخت یراه دو

*** 
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 بخوابم ایدن یاهیس الیخیو ب نیبرسم خونه سرم رو بزارم زم خواستیخسته بودم که فقط دلم م انقد

 جمع تر نشستن رو نداشتم یبرا یتاکس یتو میخسته بودم که حوصله تذکر دادن به مرد کناردست انقد

 رو نداشتم یتاکس هیکرا یخسته بودم که حوصله سر وکله زدن سر صد تومن اضافه  انقد

 رو نداشتم مانیخسته بودم که حوصله کل کل کردن با ا انقد

و  امیبود تا من ب کرده نی، که طبق معمول طبقه سوم پشت در واحدش کم مانیخسته بودم که توان بحث با ننه ا انقد

 نثارم کنه نداشتم میمفنگ یرو بابت بابا نیانواع نفر

شده بودم  ریتحق یامروز به حد دادیاما درد روحم ، بدجور عذابم م کردمیخسته بودم که درد تنم رو احساس نم انقد

 زدمیاز ته دل لبخند م یریمیاالن م نیهم گفتنیکه اگر بهم م

 دیو نبا دمیفهمی، امروز هم که م دیو نبا دمیشنی، م دیو نبا دمیدیم نکهیخسته شده بودم از ا یزندگ نیا از

خفه ام کنه اما تنها  خواستیو من چقد دلم م کردیبغض گنده تو گلوم نشسته بود که داشت خفه ام م هیصبح  از

 کردن چشمهام بود یپر و خال ومدیکه از دستش برم یکار

 هشیمثل هرروز و هم  خواستیدلم نم یچرت بود و من حت یچمبته زده بود و تو یکنار بخار طبق معمول نئشه بابا

 بزنه خیمبادا تا صبح  رمیروش بگ ییپتو

ون هم یتنم ، رو یگذاشتم مقنعه ام از سرم کندم و باهمون مانتو و کاپشن صورت یانداختم و نه بالشت یتشک نه

 الشیمن خ یبود که برا یزدم و چشمام رو به دنبال آرامش بستم اما آرامش واژه ا توتهیگوشه اتاق ب یرخت خوابا

 هم حرام بود

 زنگ در خواب رو از سرم پروند یگرم نشده صدا چشمهام

 اوردهیجام نشستم و کالفه نفسم رو فوت کردم و با چشم دنبال مقنعه ام گشتم باز خوبه مانتوم رو از تنم درن سر

 بودم

 و دم در رفتم دمیسرم کش یوار رو یمقنعه رو روسر یگوشه  سه
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رم س یامروز هم رو بتیمص نیبپره در رو باز کردم و دوم شینئشگ نکهیدر چرت بابا هم پاره کرده بود قبل از ا زنگ

 خراب شد

 لشیدل یکرده بودم انقد از حضور ب زیعقب افتاده رو به حسابش وار هیخونه پشت در بود اما من که کرا صاحب

 قدم شدم شیامر پ نیا یتو رمردیرفت سالم کنم و اون پ ادمی یتعجب کرده بودم که حت

 سالم دخترم  -

 تو دم در بده دییبفرما دیخوب هست یناصر یسالم اقا -

 بات داشته باشم و برم یصحبت هیتوک پا ،  هیاومدم  شمیممنون دخترم مزاحمت نم -

 کردم و گفتم: یدست شیبزنه پ یاش حرف هیاز کرا نکهیاز ا قبل

 واستون؟ ومدین امشیکردم به حسابتون ، پ زیعقب افتاده رو وار هیامروز صبح اول وقت کرا -

 رو تو دستش چرخوند و گفت: حشیتسب

 ومدمیاون ن یاومد دخترم اومد ، برا  -

 انداخت و گفت: ریموندم تا خودش ادامه بده سر ز ساکت

 یکن یماه خال نیتا اخر ا یدت باشواسه خو ییجا هیاومدم بگم دنبال   -

  دیاز زور تعجب باال پر ابروهام

 رو پرداخت کردم هی؟... من که کرا یاما اخه واسه چ  -

 دخترم  ستین هیمشکل کرا -

 جواب داد: یناصر یاتاق نشون داد که بلند شده اقا یناله بابا از تو یصدا

 دارن  تیها ازتون شکا هیهمسا یراستشو بخوا  -

ست که  هیهمسا هیفقط  ستین یها خبر هیپله ها شستم خبر داد  که از همسا نییاز پا یمحو هیرد شدن سا با

که دست  ستیکارساز ن مینابود یبرا ییبه تنها ناشینفر دهیفهم ایکه جونم به لبم رسونده گو یکرده همون تیشکا
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 نیروز نحس رو تماما سر ا نیاز ا میو دق دل دیبشد که امپرم چس یچ دونمینم هویبزنه  شمویبرداشته تا ر شهیبه ت

 کردم یحاج خانم خدا نشناخته خال

 پله ها به گوشش برسه نییکه صدام تا پا دمیعربده کش یسرم انداختم و جور یرو رو صدام

ها عرضه جمع کردن پسر خودشون رو ندارن  هیخوردن ... همسا یها شکر اضاف هیها غلط کردن ... همسا هیهمسا  -

 دارن؟ تیکردم که شکا کارشونیکردن به من ... چ لهیچرا پ

 دادیکه جواب من رو م دیبه باال رس نییاز طبقه پا مانیننه ا ادیفر یصدا

 نیا سهپریخونمون م ادیم یدماغمون خفه مون کرد آبرو برامون نموند هرک ریبابات صبح تا شب ز یبو اون زهرمار  -

 هیبو چ

ش نحس افهیق یپاگرد وقت یشدم و تو ریسراز نییسرد ساختمون به پا یبرهنه از پله ها یتنه زدم و پا یناصر به

 دمیکش غیو ج ستادمیروم ظاهر شد ا یجلو

حراج شده  یدستش ... دنبال آبرو دهیبابامو پسر الدنگ خودت م یپسرمه ، زهرمار یخب بهشون بگو بو نون بازو -

 دعات کنم یپخش نکنه تا منم عمر یزهرمار ریبرو جلو پسر خودتو بگ یات هست

 گلوش محکم کرد ریبه کمر زد و چادرش ز دست

 ندارم ازیمثل تو ن یدختر خراب یبه دعا  -

دنگ افتادم به جون اون مردک ال یت یدست نامحرم بهم نخوره با دسته  نکهیا یکه امروز برا یخراب بودم؟ من من

 :دمیکش غیکه زد ج یاز تهمت یهوس باز خراب بودم؟ عصب

واست  کمشیتو ش یتو راه هیساله با 14دختر  هی حیمهر تسب یجا یخراب اون شوهر بگم چه کردته که از کربال  -

 آورد یسوغات

ها رو دور خودش جمع  هیهمسا نیسرش گذاشت و با ناله و نفر یزورش گرفت و صداش رو رو قتیحق دنیشن از

 صداش رو تو گلوش انداخت و عربده زد: دیتحفه نطنزش هم از راه رس ریواگ ریکرد و تو اون هاگ

 ؟یچه خبره؟ ... چه خبرته ننه معرکه گرفت نجایا  -
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 من برگشت و گفت: سمت

 رو سرت؟ یتو چه مرگته صدات گذاشت -

 جلوش دراومد غیج غیگرفتم و با ج شیات شیادب یب از

 نفهم شعوریب یزنیحرف م یبا ک یخبرمرگته ... بفهم دار -

 ادب تر از خودش مداخله کرد یاش ب ننه

 که )...( مثل تورو پس انداخت تهیمفنگ ینفهم اون بابا شعوریب -

 دیرسیاز بدنش رو دستم م ییبردم و هرجا ورشیرفتم و به سمتش  نییمونده رو پا یباق یپله ها یکیدوتا  یعصب

 موهام بده دنیمنو با کش یجواب چنگول زدن ها کردیم یسع دناشیچادر جلوکش نیو اون هم ما ب اختمندیچنگ م

 دیباریو زمان برام م نیاالن من که از زم طیداشت احترام بزرگتر کوچکتر تو شرا یتموم شده بود تحمل حد صبرم

 موضوع ممکن بود نیتر تیاهم یآرامش نداشتم ب هیثان کیحق  یهم نبود که حت یشغل تیامن یکه حقم حت

 شد غیموهبت هم ازم در نیا یکردن خودم بود اما حت یخال خواستیکه دلم م یزیتنها چ االن

خوردم و کمرم به  یمخالف مادرش پرت کرد سکندر یگرفت و من رو به سمت ربغلمینجسش ز یبا اون دستا مانیا

 توجه به ناقص کردن من عربده زد: یب مانیارو خبر کرد اما  ایآخم دن یشد و صدا دهیکوب واریلبه د

 ؟ی، هار شد یچه مرگته وحش   -

 جواب دادم: یزور قد راست کردم و با پررو باز به

  شکونمایجفت دستات م یبه من دست زد گهید باری یوحش ییهار تو -

 دیکوب مانیسر ا یتو یاز فرصت سواستفاده کرد و دو دست مادرش

 یشد یشعور وحش یب نیخاک بر سرت کنن که خاطرخواه ا  -

 کمرم گذاشتم بلکه از دردش کم بشه و گفتم: یرو دستم
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شم مثل پسرتو ب ییزن اشغاال خواستمیراحت تحفه ات واسه خودت من اگه م التیهفت نسلته ، بعدشم خ شعوریب -

 ترخانت روبچسب باد نبره ان یتا حاال چهارتا شوهر کرده بودم ... دو دست

 یتیقصد حمله کردن به سمتم رو داشت و ابولفضل به زور جلوش رو گرفت اما اهم مانیکه ا دمیگوشه چشم د از

 کردم به کمک نرده ها ، پله ها رو باال برم یندادم و سع

سر  دیخودش د ینگاهم رو یو وقت کردیتماشا م یینمایس لمیف هیبود و دعوا رو مثل  ستادهیرو پاگرد ا یناصر یاقا

 تکون داد یتاسف

نه ک رونیگرفته من رو از خونه ب میتصم ارهیبدست م یکه نونش رو از موادفروش یبخاطر حرف کس نکهیاز ا یکفر

 گفتم:

نگران هم نباش تا اخر ماه  یمادر فوالد زره شد نیمثل ا تهیعفر هیتاسفت رو واسه خودت نگه دار که مچل دست   -

 هیخونت خال

رو نداشتن  دنمیکه چشم د ییصورت تک تک کسا یو به سمت واحدم رفتم و در رو رو رمیازش بگ یابجو نموندم

 دیدر بغضم ترک یکوبوندم و همونجا جلو

 در بغل کردم یغمم رو همون جلو یدر سر خوردم و زانو پشت

 کردیه مگرد شده از ترسش من رو نگا یچمباته زده بود و با چشمها یهنوزم همونجا کنار بخار بابا

 کردم ی، سر بابا خال نیو د ایرو از دن حرصم

 زدنش تو یریسر دخترت س ختنینگاه داره ؟... ر میپدر یو ب یکس ینگاه داره ؟... ب مینگاه داره ؟... بدبخت هیچ  -

 ل تو بودمث یبهتر از داشتن پدر بودمیم میتی، مرحبا ...  رتتیبه غ نی... افر یکنینگاه م ینشست نجایمثل ترسوها ا

با بزرگ ترم چطور حرف بزنم شرمنده ام کرد اومد و سرم رو  رمیبگ ادیکنه تا  تمیگوشم و ترب ریبزنه ز نکهیا یجا به

صدام  یب یاشک ها نیگزیهق هقم رو جا یکرد تا ارومم کنه اما بدتر صدا یبغل گرفت و موهام رو نوازش کرد و سع

 کرد

 پاهاش سرنهادم یرو ایو مثل بچگ نییشدم خوب که آروم گرفتم سرم رو سر دادم پا یکه خال خوب
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هم که نباشه ترسو هم که باشه بازم بابامه ... بازم تنها  یچی....ه رشیمن غلط کردم من بابامو دوسدارم ازم نگ ایخدا

 مهیکس یاما مانع ب ستین یاما پناهمه ... حام ستیکسمه ... کوه ن

 لب صداش کردم: ریز اهسته

 بابا  -

 جون بابا  -

 ؟یدوسم دار  -

 و با محبت گفت: دی، کش شدیم دهیخرفت کش رزنیاون پ یمشت ها یقبل تو قهیکه چند دق ییموها یرو یدست

 باباها دخترشون دوست نداشته باشن؟ شهیمگه م  -

 ... ترک کن تا راحت شمییپس نجاتم بده بابا  -

 دشیکاش م ییبابا شدیکاش م -

 ، دوباره صداش کردم شهیبودم که نم دهیسال خوب فهم ستیبعد از ب شهینم دونستمیم خودمم

 ییبابا -

 ییجونم بابا -

 م؟یما خوشبخت بش خوادیچرا خدا نم -

 بسه که خوشبخت باشم نیمثل تو دارم هم یمن که خوشبختم ... دختر  -

تم مثل تو دارم بدبخ ییمرگ دارم ... نگفتم من چون بابا ی... نگفتم من آرزو ستمیمن خوشبخت ن ینگفتم ول بهش

 ... نگفتم مبادا دلش بشکنه

 

 که تو دلم بود ، سر از پاش برداشتم و بحث رو عوض کردم: ییهمه حرفا یبجا
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 ستیموندن ن یجا گهید نجایا میخونه باش هیدنبال  دیبا -

 دیفقط رو دوش من با یزندگ نیت شده بود کل بار ابرام عاد گهیدلخور نشدم د شیتفاوت یسر تکون داد از ب فقط

 باشه ، بجاش ادامه دادم:

 شهیمن دایفصل مدارس که خونه پ نیتو ا ادیب رمونیدنبال خونه فقط کاش خونه گ گردمیم رمیگیم یفردا مرخص  -

 رو  از نظر گذروندم مونیمتر 50جام بلند شدم و دور خودم تاب خوردم و کل خونه  از

پنج تومن کار  یخدا کارگرا رو بگو منه بدبخت ساعت یهم پول جور کنم ... ا یواسه اساس کش دیزه باتا یوا  -

پنجاه تومن؟ تازه ما که  شهیجا به جا کردن م لهی... آخه چهارتا وسرنیم رنیگیپنجاه م انیساعت م هیاونا  کنمیم

 میندار یزیچ

 زدم و گفتم: یپام لگد ریموکت پرپر شده ز به

ساک  هیچهارتا لباس پاره پوره ست تو  میشکر خدا ، موکتا هم که مال خونه ست ... کمدم خو ندار میخو ندار یقال -

 نیگ... سن میگذاشت یفکستن یصندل هی یرو رو ونیزیتلو یهم خو الحمدهلل حراج کرد یونیزیتلو ریز شهیهم جا م

  نچهیچهارده ا ونیزیتلو هیدو شعله و  یزیگاز رو م هیکوچولو  و  خچالی هی نشیسنگ

 دمینگاهش کردم و پرس رهیسمت بابا و خ برگشتم

 ن؟ییپا یهم چهار طبقه ببر کهیسه تا ت نیهم یندار نمیزور ا یعنی  -

 عرضه ست و مردد جواب داد : یفکر کنم که ب نیاز ا شتریخواست ب ینگاهم کرد که انگار دلش نم یجوری

 چرا که نه یکمکم کن  -

 هیجور کردن  مونهیجور کنم م ستیذوق کردم صد و پنجاه تومن واسه پول کارگر رو الزم ن یشدم کل خوشحال

 یو پنج تومن  وانت یخونه و س

 ریها رو از من نگ یخوش نیا ایخدا

*** 

 شدم داریچطور ب دمیبود که نفهم ختهیسرم ر یچطور خوابم برد و انقد کار رو دمیخسته بودم که نفهم انقدر
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 خچالمونیعمال  میخوردن نداشت یبرا یزیمعمول وقت صبحونه خوردن نداشتم هرچند وقت هم داشتم چ طبق

 شدیچهارتا دونه تخم مرغ استفاده م یاب و نگه دار یسرد کردن بطر یبود و برا یدکور

 یابا از توب دهینرس رهیکولم انداختم و سمت در رفتم دستم به دستگ یرو یور کیرو  فمیو ک دمیتند لباس پوش تند

 رختخوابش صدام کرد

 بابا دیخورش  -

 برگشتم و جوابش رو دادم: سمتش

 بله بابا -

 هر روزش رو مطرح کرد یانداخت و خواسته  نییرو پا سرش

 بابا؟ یبهم بد یپول دار -

ا ده تومنش رو جدا کردم و سمت باب شدیم یرو برداشتم چهل تومن روزیپول د یباق بمیج یکردم و از تو دست

 گرفتم

 دیبخر با گوجه سرخ کن واسه ناهار شا ینیزم بیس کممینخر  یهمشو از اون زهرمار دتیبابا فقط جون خورش ایب -

و  میکردم اسباب رو بکش دایرو جمع و جور کن کم کم که تا خونه پ لیوسا نیا یبرگردم خونه ، آهان اگه هم تونست

 میراحت ش نیقوم الظالم نیاز ا

 پول برق زد و با ذوق گفت دنیاز د چشاش

 یخوریم ونیمرغ بر یدار یواست بپزم فک کن یطماطه ا ینیزم بیراحت چنان س التیباشه باباجان خ -

 نیکدوم از قوم الظالم چیشدم خداروشکر با ه ریو از پله ها سراز دمیزدم و سمت در رفتم کفشم رو پوش یپوزخند

 روز خوب هی یعنیخودش  نیرو به رو نشدم که اوقاتم رو تلخ کنن و هم

ولش به من پ ای شهیم یتابستون خال گفتنیم ای شدینم دایخونه پ ایکه تو شهرک بود رو گشتم اما  یظهر هر بنگاه تا

 تیکبر یقوط هیاز  غیدر یشده بودم اما حت یهم راض نیرزمیبه ز یحت گهید خوردینم
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خوام و ازش ب فتمیب یناصر یسخت باشه برم به پا تونهیو فکر کردم مگه چقد م رونیزدم ب دیبنگاهم ناام نیآخر از

مناسب  سیکردن ک دایپ یکه شماره ام رو برا ییاز بنگاها یکی نکهیا دیزنگ خورد به ام میکه گوش میاجازه بده بمون

فراموش کردم  شبیافتاد د ادمیرو جواب دادم اما متاسفانه از دفترموسسه بود و من تازه  یگرفته بود باشه گوش

 رمیبگ یمرخص

 

 گفتم: عیسر یدکمه پاسخ رو زدم و قبل از هر حرف میاز فراموشکار شرمنده

 رفت زنگ بزنم خبر بدم .... ادمیگرفتار شدم به کل  یبخدا شرمنده ام خانم شاکر -

 :دیحرفم پر وسط

 دیبا تسیوات کنم فعال وقتش نرو دستم ... نترس زنگ نزدم دع یفتیب یریحرفات دختر،  نم نیب رینفس بگ هی  -

 یخونه مشتر یبر

 :دمینال

 یاساس رمیگ تونمیاما امروز نم -

 کالم حرفش رو زد کیو مقتدر  یجد شهیهم مثل

 ریچون کارگرام همه با هم گ میکه به ارباب رجوع بگم کارگر ندار شهینم ستین یشکی... ه یبر دیبا میندار رمیگ  -

 شدن

کنم پس فردا  کاریچ خوامیسر کردم فردا م روزیبرم سرکار ، امروز رو با پول د دیخودم فک کردم به هرحال که با با

به هرحال که نصف بنگاه ها رو هم  رفتمیم دینبود با یچاره ا ارمیاز کجا پول ب خوامیکنم م یاساس کش خوامیکه م

 سر زده بودم

 ه؟ی... کارشون چ نیباشه ... ادرس بد  -

 یرفته بود روزی... همون خونه که د خوانیم یمهمون هیاز  ییرایخدمه واسه پذ -



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
31 

 

 یاالن بدبخت شده بودم اخمام تو ترسوندمیاگه پسره رو نم نکهیو ا روزید یاتفاق ها یاور ادیگرد شد و با به  چشام

 هم رفت

 زارمیدوباره پامو تو اون خونه نم رممیبم  -

 شد کدندهیباز  یشاکر خانم

ب ... جنبه هم خو نیدار اریاخت دیکنیفکر م خندنیدست خودته مگه؟... دوبار که تو روتون م یکنیم خودیب یلیخ  -

 واال یزیچ

 بدم بلکه حق رو به من بده یحیپرده براش توض یکردم ب یسع

نه ک یست درازبود بهم د کینزد روزی... پسره د ستین تی... تو اون خونه امن یخانم شاکر ستیحرفا ن نیبحث ا  -

 رفته بود تمیثیاالن ح ترسوندمشیقرارداد نم 4و بند  تیاگه از شکا

به جونش افتادم تا حقوقم رو بده و  یبازوش خورد  کردم و با دسته ت یرو هم تو شیدنینوش شهیش 4بجز بند  نکهیا

 زد: ادیشد و فر یمن عصب روزیهم به اندازه د یشرم رو کم کنم رو فاکتور گرفتم ، خانم شاکر

 ؟یبهم نگفت روزیغلط کرد چرا د یلیپسره خ  -

 رفت ادمیبودم که  دهیانقد ترس  -

 ستین یا گهیچون کس د یبر دیبه هر صورت با یول دمیبهش اخطار م زنمیباشه تو نگران نباش خودم زنگ م -

کنه مگه شهر  یکار تونهی... زهرا هم باهات هست مطمئن باش نم میفسخش کن شهیقراردادم از قبل بسته شده نم

 هرته

 باطل  الیخ یزه ره؟یخام خودم پوزخند زدم ... فکر کردم االن قرار پشت من رو بگ الیخ به

 شهیکوسه به فکر ر شهیبه فکر خو یهرک

*** 

 زهرا یشامشون بود و گوشم به غرغرها یبه شستن ظرف ها دستم
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اال چت ب زنهیم ی...انگار نه انگار بچه خودشم هست ... اصال وقتشه؟یاگه من نبودم بچه رو کشته بودا باورت م یعنی  -

تشک ، بزاره تو منقل ، بخوابونه  یجا خواستیماهه رو م 6... عه عه عه بچه  کنهیم یداره چه غلط فهمهینم کنهیم

 شه؟یباورت م

کارم  ایده ام گرفت ... خدالحظه از فکرم خن هی...  کشهینم شهیمن ش یفکر کردم خدارو شکر بابا نیو به ا دمیگز لبم

 کنمیبابام خوشحالم و شکرخدا م دنیکش اکیاز تر دهیکش ییبه جا

 خنده ام رو به خودش گرفت و با حرص گفت: زهرا

 یتونی... من موندم تو چطور م دهیجونم به لبم رس گهیداره د هیواال خنده دارم هست اما واسه من گر یبخند دمیبا  -

 یبابات رو تحمل کن

 و گفتم: دمیکش یآه

 کنم؟ کاریکنم؟  تحمل نکنم چ کاریچ  -

 به جانب گفت: حق

 اون دود کنه؟ یتو کار کن یتا ک ،ینکبت یزندگ نیخب شوهر کن خودت رو راحت کن از ا  -

 زدم و گفتم: پوزخند

... از چاله  بابامه یمعتاد بدبخت ندار ... تنها خواستگار من ساق هیدختر  یخواستگار ادیم یدلت خوشه ها ک  -

 تو چاه خوبه؟ فتمیب امیدرب

 کرد: یشد و دلسوز قانع

 هم از .... یجونم ازاد کنم تو که راه فرار تونمیطالق م هیباز من با  یواال تو از من بدبخت تر یگیراست م  -

 زنگ خورد شیحرفش رو تموم کنه گوش نکهیاز ا قبل

دستش کرده بود رو دراورد و  ختنینجس نشدن دستاش موقع مشروب ر یکه برا ییظرفشو یکش ها دست

 رو جواب داد شیگوش

 الو   -
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 که باعث ترس منم شد دیکش غیج فیارومش ترسون شد و خف یصدا هوی

کن ن هیگر قهید هیخو  یگیم یچ فهممی.... قربونت برم مامان نم یکنیم هیچرا گر یشده فاط یحضرت عباس چ ای -

  یشده نصف عمرم کرد یبگو چ

جلس م نیصداش به صاحب یقیزد هرچند که مطمئنا بخاطر بلند بودن موس غیبلند ج نباریلحظه مکس کرد و ا چند

 شدیو واسش مشکل درست نم دیرسینم

...  امیاالن م امیخودم خاکت کنم ... باشه باشه نترس مامان االن م یمرد اله یش لیذل یهاشم .... اله یقمربن ای  -

 خدافظ

کمرش رو ماساژ دادم بلکه اروم  میکف یکرد و من با دستها هیقطع کرد خودش رو پرت کرد تو بغل من  و زار زار گر تا

 کرد فیهاش برام تعر هیگر نیما ب رهیبگ

 مرد نیکنم از دست ا کاریذغال داغ داده بچه بزاره دهنش .... اخه من چ یکمک یغذا یباز زده چت کرده جا  -

 بوم اما وقتش نبود از خودم فاصله اش دادم و گفتم : شیدلدار خواستمیم

 بدو برو به بچه ات برس برو  یینجایخاک به سرم پس چرا هنوز ا  -

 پس ؟... هنوز مرخصمون نکردن که یتو چ  -

 متعجب موندم و گفتم: شیدل گندگ از

 خونه برو فکر بچه ات باش نه کار رمیم شورمیکه نمونده برو منم ظرفا م میکار ، بچت مهم تره ... کار یگور بابا  -

 پر شده سمتم هل داد و گفت: مهین یجام ها ینیس

 اخرم تو بگردون یسر نیباشه پس قربون دستت ا  -

کرد و رفت و من تازه عذا  یخداحافظ یچادرش رو پشت سرش انداخت و دستکش ها رو از دستش کند سرسر کش

 کنم ییرایپذ دهیمست و درجماعت  نیگرفتم که چطور قراره از ا

رو  ینیافتاده هم داخل فرستادم و س رونیب یتار مو نیو مقنعه ام رو هم ،اخر دمیکش نییمانتوم پا یها نیآست

 دست گرفتم
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 زدم رونیا... گفتم و از اشپزخونه ب بسم

 شدیمدلشون پخش م نیاخر یبود که از لوسترها یرقص نور ییچراغ ها خاموش بود و تنها منبع روشنا همه

 میاز سالن که به کمک زهرا مبلهاشو برداشته بود یعده گوشه ا هیحد ممکن بلند بود و  نیاهنگ تا باالتر یصدا

روش بود جمع شده بودن و من مونده بودم  یدنیو نوش پسیو چ خی یکه کل یزیهم دور م یتعداد هیو  دنیرقصیم

ام انجام دادم دور سالن  فهیهرحال وظ به یول هیچ یمن برا بردن ینیس گهید سیسلف سرو اشونیدنینوش یوقت

 کردمیتعارف م کردیگشتم و به هرکس که اشاره م

که اتاقها درش قرار  ییبودم که نگاهم سمت راهرو دیرسیسال بنظرنم15از  شتریکه ب یحال تعارف به دختر در

 داشت افتاد 

دختر با وضع ناجور و لباس  هیپرت شد و پشت سرش  رونیاز داخل اتاق به ب یاز اتاقها باز شد و پسر یکی در

 کرد دادیاومد و شروع به داد و ب رونیناجورتر ب

ف به بهانه تعار نیشده بود بنابرا کیهم تحر میو کنجکاو دمیشنیبلند بود که صداش رو نم یبقدر کیموز یصدا

 به آن سمت رفتم یدنیزدن نوش

 که تو داخل ... حاال نییایسر نوبتتون ب یکی یکینگفتم مثل بچه ادم مگه  نیصفت وونیجون به جونتون کنن ح  -

  نیاریرو در ب زادیچطور حداقل ادا ادم نیفهمیم نیموند شیخمار

فکر کردم با اون لباسا چطور سردش  نیو رفت و من به ا دیپوش یاون لباس تور یرو زد و پالتوش رو رو حرفش

 نشده بود؟

 دوتا پسر کنار در اشپزخونه توجهم رو جلب کرد یاخر رو تعارف زدم و به سمت اشپزخونه رفتم که صدا وانیل

 اومده بودم نیآرش برو دنبالش نذار بره، جون تو ، من امشب فقط واسه هم  -

 دارم برو بچه ها صدا کن تا بهت بگم زیبرا امشبت سوپرا یمونیصفتت نترس نسخ نم وونیخاک تو سر ح  -

م اب ه نویاب گرفتم ا ریرو ز ینیو س دمیکش یبه اشپزخونه رفتم و نفس راحت هیچ زشیسوپرا نمیکه بب موندمن

 شدمیو راحت م شدیتموم م دمیکشیم
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ه بودم ک کیخورد از وحشت به سکته نزد چیدهنم رو محکم گرفت و دستام پ یشدم دست دهیکوب نتیبه کاب هوی

 درست کنار گوشم از جا پروندم ییصدا

 کرست؟فییبه ر یکنیهم م تی، تازه ازم شکا چیه یکنیو فرار م یزنیپناه رو کتک م یآدم مست ب هی گهیحاال د  -

؟  ... هه خاک بر سر اگه  فروشهیکارگر بدبخت م یدست به نقد رو به تو یپول پرستت منه مشتر سییاون ر یکرد

 نشده ریحه ات خونده بود هرچند هنوزم دفات روزیمست نبودم که همون د

 توجه ادامه داد: یدهانش به سرفه انداختم اما اون ب یصورتم فوت کرد وبو یرو تو نفسش

 داره یکنم کتک زدن و قال گذاشتن آرش چه عواقب تیامروز آماده ام که حال  -

 مدیصورتم د یدشش رو دو سانتچن افهیکه دستم رو از پشت گرفته بود من رو به سمت صدا برگردوند و ق یکس

  کردنینگاهم م دهیکه گوشت د یبودن و مثل گربه ا ستادهیهم پشت سرش ا گهیچهار نفر د

تو  یا دهیچنان کش دهینکش هیصورتش به ثان یتف کردم تو تیوضع نیاز ا یخم شد که ببوستم و من عصب آرش

 و بالفاصله بعد از اون پرده گوشم پاره شد دمیشکستن گردنم رو از کج شدن صورتم شن یگوشم خوابوند که صدا

 رفتار کرد ... بچه ها مال شما وونیهمون مثل ح دیمثل تو با یوونیبا ح  -

منظورش رو  چوقتیبود و لحظه بعد ارزو کردم کاش ه یلحظه از ذهنم گذشت که منظورش از اون حرف چ هی

 دمیفهمینم

بود که دستام رو محکم گرفته بود و  یبهم خوردن تعادل مرد کردم که از دستشون راحت شم و تنها حاصلش تقال

 یزیچ نیخون سرم رو باهم حس کردم و اخر یو گرم کیسرام یلحظه سرد هی یتو میافتاد نیزم یهردو باهم رو

 بود و مرگ خودم تیمرگ انسان دمیکه د

*** 

درد راحت شم اومدم با دست راستم  نیو از ا رمیبلکه بم ییبکوبمش به جا خواستیبود که دلم م نیسرم سنگ انقد

 دمیهمرو ف ینیسنگ نیا لیتر بود ، چشم باز کردم و دل نیارومتر شه اما دستم از سرم سنگ یماساژش بدم بلکه کم

 راستم یگچ بود البته به انضمام پا یدستم تو
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روش  هوشیب یکه زن میچشم تنگ کردم و اطراف رو  نگاه کردم و از تخت کنار زدیکه چشمم رو م یشدت نور از

ل کاش مث ومدینم ادمیکاش  یاومد.... ول ادمی؟...  کنمیم کاریچ نجای... من ا مارستانمیب یافتاده بود متوجه شدم تو

 دمکریساعت رو فراموش م کیقرن عذاب در  هیو اون  گرفتمیم یفراموش لیدل یمنم ب یلوس و ابک یرمانا نیتمام ا

 شد؟ ریاشکم سراز یو فکر کردم اصال ک دمیدماغم رو باال کش اب

شدنم ذوق کرده باشه خندون به سمت  داریمتوجهم شد و انگار از ب میهمراه تخت بغل مینیب دنیباال کش یصدا از

 گفت: تیمیتختم اومد و انگار دخترخاله ام باشه با صم

 گلم؟ یشد ... خوب داریب یباالخره فاطماگل ماهم از خواب زمستون یوا  -

 برابر اصل از فاطماگل بودم  یکپ قایو من دق هیفاطماگل ک دونستمیم ینداشتم ول وارهماه

 ماهواره شده بود نیهم یتهاجم فرهنگ یبدبخت که قربان هی

 

 گفت: یو به شوخ دیبه شونه ام کوب یمیصم دونستمیاسمش نم یکه حت یا دخترخاله

  یتو شوک بمون من برم به پرستارا بگم بهوش اومد نجوریهم  -

بود چه  دهیدختره از کجا فهم نیبودم ا هوشیبدو به طرف در رفت و من تازه وقت کردم بفهمم من که کامال ب بدو

 به سر من اومده که من رو به فاطماگل نسبت داد ییبال

بود  یجالب رکیمن س یهم بود انگار بدبخت گهید پرستار به اتاق برگشت و پشت سر  اون دو نفر چند پرستار همراه

 فقط گفتم: دیکردم  و در جواب پرستار که حالم رو پرس یاخم ریتفس نیبراشون که به تماشا اومده بودن از ا

 نجا؟یاورد ا یمنو ک -

 جواب داد: یتماشاچ یاز پرستارها یکی

 یالبیکه پرتت کردن تو س یکه باهات کردن بعدش البد فکر کردن که تموم کرد یکردن ... هرکار داتیپ یالبی. تو س

مرگت  یسر داشت یبه سرت نخورده وگرنه از اون ارتفاع اگر سقوط رو یو ضربه ا یبا پا فرود اومد یشانس اورد

 کشتنت بوده یالبیاصال قصدشون از انداختنت تو س دمیبود شا یحتم
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 یبابا چ مردمیبابا از ذهنم گذشت ، اگر من م ریتصو هیثان هی یبودن و بعد برا دهیکردم کاش به قصدشون رس ارزو

خونه پشم به راه ترو خشک کردن و  یو هشت ساله تو یمرد ناتوان و  فرتوت س هیکه  یمن ینه مردن برا شد؟یم

درم تا پ بودمیم دی، من با ینشگ ای یاز گشنگ ای، حاال  مردیباباهم با من م مردمیمراقبت من بود ، نبود ... من اگر م

م خودم ه کردیم یبابا بود بخاطر اون ، حاال چه فرق یمن برا یزندگ کردمینم یهم زندگ نی، من تا قبل از ا بودیهم م

  بودمیم یقو بابخاطر با دی، با بودمیم دی، من با یجسم از هم متالش هی یتو روحیمرده ب هیمثل االن  ای بودمیزنده م

 : دمیپرس نباریرو قورت دادم و ا بغصم

 که ... نیدیاز کجا فهم -

 و جوابم رو گرفتم دنیمانع از ادامه حرفم شد اما منظورم رو فهم ایمانع نشد ،ح بغضم

 مشخص نشد نیمتجاوز قی... فقط تعداد دق یقانون یپزشک نهیمعا  -

 سرم اومدنکرده بودم که شکر خدا اونم  هیگر بهیغر یراه گرفت ... جلو اشکم

 هق هقم زار زدم نیب

 هفت نفر -

 

 

 

 

.... 

مام شب کنه و من ت نهیتا صبح صبر کنم تا دکتر معا دیبرم نذاشتن و گفتن حتما با دیاصرار کردم بزار یهرچ شبید

خوابم نبرد هرچند به گفته پرستارها سه روز بود که خواب بودم خواب که نه  مارستانیتا صبح رو از فکر پول ب

 بودم هوشیب

 گرو بزارم هرچند مطمئن نبودم قبول کنن یکجاست که کارت مل فمیک دونستمینم ینداشتم حت یپول چیه
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از پرستارها تند تند  یکیاومدن  فتیش لیتحو یبه طلوع افتاب هم زمان با صبحانه پرستارها هم برا کینزد

 رفتیم گهیبه تخت د یو از تخت دادیم حاتیتوض

 هنکیتموم شد قبل از ا حاتشیتوض یشدم و وقت رهیخ گفتیمن رو تند تند م یجسم طیدهن پرستار که شرا به

 و اهسته کنار گوشش گفتم: دمیشون رو گرفتم و به سمت خودم کش یکیبرن دست  گهیپرستارها به سمت د

 شم؟یمرخص م یخانم من ک دیببخش  -

 بهم زد و گفت: یزیترحم برانگ لبخند

 مرخصت کنه ادیخوبه فکر کنم دکتر ب شاتیازما جهیتو ن تیجسم طینگران نباش شرا -

 بره که با من من گفتم: خواست

 یعنیهم ندارم ...  مارستانیدکتر ندارم ...پول ب تیزی... من پول و زهیمن ... من اخه ... چ -

 زد و گفت یحرفم تموم شه لبخند مهربون نذاشت

 شهیبا دفترچه حساب م یدولت مارستانیب زمینگران نباش عز  -

 مون نکردن مهیراستش ب یعنیمن دفترچه هم ندارم   -

 گرد شد چشماش

 هم نکردن؟ مهیب یکه حت تنیولیمس یکه انقدر ب یکنی... کجا کار م شه؟یمگه م  -

سالمت ثبت نام کردم... دفترچه سالمت  مهینت چهار تومن دادم واسه ب یرفتم کاف شیکه نه ... چند وقت پ مهیب  -

 د؟یکنیقبول م

 زد رونیبه نشونه جواب مثبت زد و همراه همکاراش از اتاق ب یچشمک

*** 

ه چون ک دادیم حیبودم مدام برام توض دهیسوال پرس مارستانیب نهیکه ازش درباره هز یمرخصم نکرد و پرستار دکتر

بمونم تا از سالمت روانم هم  شتریب یها بر عهده دولته و کم نهیهز شهیمن افتاده تصادف محسوب م یکه برا یاتفاق
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 یزندگ ینداشتم ، از همون کودک ی... روان سالم نبودمبه اندازه جسمم مطمئن بشن اما من نگران سالمت روانم 

د که بو یکس یها نداشتم روان سالم برا یمسخره باز نیا یبرا ینداشتم که سالم بمونم و البته وقت و پول ینرمال

 نی... هم رهیاتفاق فقط باعث شده بود روحم بم نیمن از اول هم سالم نبود و ا یداشت زندگ یسالم یزندگ

 یو گوشه اتاق چمباته بزنم ، به اندازه کاف رمیبگ یروحم نداشتم وقت نداشتم افسردگ یعذاگرفتن برا یبرا وقت

ه البته ک یاطالع چیبدون ه یپول چیسه روز بود بابا تنها بود بدون هکرده بودم ...  رید یکرده بودم به اندازه کاف هیگر

رخص م یبرا نیطلف بشه بنابرا یپول یاز ب نکهیقبل از ا دمیرسیمبه بابا  دیخودش مهمتر بود با یاول برا نهیگز

 دادن  مویمن اجازه ازاد یامضا هیشدن و با  یکردم تا باالخره راض یشدن اصرار کردم انقدر پافشار

 اومد و لباس دیدست لباس جد هیمسن تر بود همراه  هیاز پرستارها که از بق یکیکه  کردمیلباسهامو عوض م داشتم

 تخت گذاشت یها رو رو

و خانوادت  یوارد خونه بش یجرواجر و خون یکه با لباسها یخوایلباسا نرو ... نم نیحداقل با ا یریم ی. حاال که دار

 یرو بترسون

د روزه چن دهینفهم یحالش بد هست که حت یمن االن انقدر از نئشگ یبابا نکهیانداختم و فکر کردم به ا نییپا سرم

 یر عمومانضا یلباسها که تو نیاما به هرحال حق با خانم پرستار بود با ا کنهینم یبه لباسهام دقت گهیخونه نرفتم د

دن داشتم ش ریاحساس تحق نکهیبا ا نیبع خونه رفت بنابرا وسوار اتوبوس شد  ایگرفت  یتاکس شدیرفت، نم شدینم

 که برام یتیکردم شخص یشرمنده سع گذشتیآبرو شدن که بود اب از سر من م یاما قبول کردم به هرحال بحث ب

 نگذاشته بودن رو حفظ کنم یباق

 کنمیرو حساب م نایپول ا امیدستم م ادیپول ب نکهیممنون به محض ا  -

 :دیوم به شونه ام کوبزد و آر یلبخند

 ست هیهد هی نیرو نخور ا نایغصه ا -

 رو هم شروع کرد حتشیمانتو رو از گچ دستم رد کنم و در همون حال نص نیکرد است کمک

  یدونیفقط خودت نم ستی، تو حالت خوب ن یبر دینبا  -

 یو خودم حت خوادیسرم هست که مدام مرگم رو م یتو یصدا هیکه  دونستمیم ی، بهتر از هرکس دونستمیم خودم

 وجود جواب دادم: نیخبرم ، اما با ا یخودمم هم ب یکه من مرده ام اما حت دونستمیبهتر از اون صدا م
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 بمونم نیاز ا شتریب تونمیمن خوبم نم  -

 که ... یگیم مارستانیاگه واسه خرج ب -

 تنهاش بزارم تونمینم ضهی... پدر من مر ستین مارستانیمسئله فقط خرج ب  -

 دنشمیبگم پدرم معتاده و نگران عقب افتادن ساعت کش بهیغر هیروم نشد به  یحت هه

 پرستار باتعجب زمزمه کرد خانم

 ؟یاما تو نگران پدرت  ارهیسر خودش ن ییبه تخت تا بال مشیبستیم دیشده بود با وونهیتو بود االن د یهرکس جا  -

 و ادامه داد ارهیکرد با تکون دادنم منو به خودم ب یرو گرفت و سع بازوم

 ستیبودنت اصال نرمال ن یقو نیا تیالیخ یب نیحالت ا نیدختر ا ینگران خودت باش دیبا  -

 زدم و به طعنه گفتم: پوزخند

ارم د یخودیب یچه زندگ دمیفهم یدست چپ و راستم رو شناختم ، وقت یوقت یگناه نبود همون بچگ ی. اگه خودکش

 دیباور کن نویخودم رو کشته بودم ا

 من بازوشو گرفتم و آهسته گفتم: نباریا

ندارم ... شما هم هر  یافسردگ یبرا یوقت ارمیخودم پدرم درب یخرج زندگ دیمال بچه پولداراست من با یافسردگ  -

متحان ا بتهایمص نیبنده هاش رو با بزرگتر نیجمله خودتو دلگرم کن که خدا بهتر نیبا ا یافسرده ش یوقت خواست

 ییاون موقع خدا دیباشه ... شا یاون موقع بهشت دیکه برام بهشت نبود من منتظر مرگمم شا یزندگ نی... ا کنهیم

 باشه

 م:قلبم گفت میدو دستم گرفتم و از صم نیرو بستم و دست پرستار رو قدرشناسانه ب میصدقه ا یاخر مانتو دکمه

 و کن خدا قدرتشو بهم بده صبر کن ... ارز یفقط برام ارزو  -

 دلم اضافه کردم یتو
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 مونهیم یام برسه چ شهیکه به جونم افتاده اگر به ر ییها انهیمور نیاز قدرت منم خارجه .... ا یحت یزیچ نیهمچ

 ؟یازم؟چ

 زد و مطمئن گفت یگرم لبخند

 ستیبه آرزو ن ازین دمیکه د یهست یآدم نیتر یتو قو  -

 یاز پرستارها همراه دو مامور انتظام یکیمنتظر اجازه نموند در باز شد و  یبه در خورد و فرد پشت در حت یا ضربه

 حواله ام کرد و گفت: یلبخند دلسوزانه ا شهیمثل هم دنمیوارد اتاق شدن پرستار با د

اومده  یهم چندبار یبود هوشیب یاومدن ازت چندتا سوال دارن وقت یاز اداره آگاه ونی... اقا ؟یعه آماده شد  -

 بودن

 بود دهیداشت که مال من خشک یکردم لبخند بزنم اما فکر کنم لبخند هم مثل اشک چشمه ا یسع

نزنه و با ترس به مامورها سالم  رونیام ب نهیکننده اش از س وونهیتپش د نیقلبم گذاشتم بلکه با ا یرو رو دستم

 کردم

 شده بود نیبا من عج کردمیم میمشتم قا یکه مواد بابا رو تو یاز همون وقت یاز همون بچگ سیاز پل ترس

 هیباشه ، شب هیبه سروان و سرگرد شب نکهیاز ا شتریب یکیساله بود و اون  یو خورده ا یمرد س هیاز مامورها  یکی

 سربازها بود

 انداخت و گفت : نییسر و دست و پام رو از نظر گذروند سرش رو پا یزخما یجا یحساب نکهیاول بعد از ا مامور

 ن؟یبد حیبرامون توض نییاگه بخوا ستین یخواهر... براتون مشکل میگزارش اومد هیته یبرا  -

مقصر بود ، زن  شهیکه زن هم یکه خودم هم مقصر شناخته نشم اونم تو جامعه ا دادمیم حیتوض دیچطور با دمیترس

،  شدیمتهم به ناز کردن م کردیم هی، گر شدیم یبرمتهم به دل دیخندی، م شدیم یرفت متهم به عشوه گر یکه راه م

 اتهام بود و من زن بودم....  کجوریخودش  دیزن بودن شا

مجازات کشتن روح من  یعنی...  زننیهم دختر و هم پسر رو شالق م رهیگیصورت م یعمل نیهمچ یبودم وقت دهیشن

 شه؟ میو من و اون هفت نفر قرار بود تقس نیبود که ب یواقعا فقط شالق
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 نمیهمراه بش یصندل ی، پرستار درک کرد و کمک کرد تا رو دیو پام لرز دست

 کرد کیرو به قلبم شل ریت میحالم رو درک نکرد و مستق مامور

 هفت نفر بودن درسته؟ نیگفت مارستانیبه کادر ب  -

 کردم دییسرم تا فیانداختم و با حرکت خف نییشرم سرم رو پا با

 ن؟یبه محل حادثه رفته بود لی؟ شما به جه دلتجاوز کجا صورت گرفت  -

 یمامور زن هم برا کیخب  شهیخانما استفاده م یریدستگ یمامور زن فقط برا رانیا ی... چرا تو دمیرو گز لبم

 رفتمیم نیزم یبلکه کمتر از خجالت تو گذشتیم ییبازجو

 کردم صدام نلرزه مبادا مجرم شناخته بشم یدادم و سع رونیرو کالفه ب نفسم

 ی... من ... موسسه خدمات یعنی...  یتو  -

 کردم درست حرف بزنم یسع نباریخودم کالفه شدم صدام صاف کردم و ا مهینصفه ن یجوابا از

 خدمات یادرس داد برا هی... موسسه  کنمیکار م یمن واسه موسسه خدمات  -

 ؟یچه خدمات  -

 میهم دار ی... موسسه خدمات تن فروش ؟یچه خدمات هیبه مامور نگاه کردم .... منظورش چ زیت بلند کردم و سرم

 دمیقدرت گرفتم و غر تمی، از عصبان پرسهیبا شک م ینجوریکه ا رانیمگه تو ا

 قرارداد ش تو دفتر موسسه هست دیینظافت ... اگر بخوا  -

 :دیپرس نباریکرد و ا ادداشتی یزیرو تکون داد و چ سرش

 اتفاق چطور افتاد؟ نیا  -

 انگار خودم هم باور داشتم که من مقصرم نباریافتاد ا نییسرم از شرم پا دوباره

 اومد و ... شونیکی هویربع زودتر من کارش تموم کرد و رفت  هیکه برم همکارم  کردمیداشتم جمع م  -
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 یراه نفسم بازشه پرستار حالم رو درک کرد و شونه هام رو ماساژ داد و مامور ب یگلوم فشار دادم تا یرو دستم

 :دیتفاوت پرس

 حالتون خوبه؟  -

 چشمام اومد یبستم و اون صحنه جلو چشامو

... رو به  زدمینداشتم و دست و پا م یکه رها بشم جون کردمیلذت بردن از من ، من هم تالش م یهر تالش اونها برا با

 شدنیتر م یمن اونا وحش یو با هر تقال کردمیو تقال م موت بودم

شدم  رهیخ کردمیبرگردوند به پرستار که مادرانه اشکامو پاک م مارستانیصورتم نشست منو به اتاق ب یکه رو یدست

 بردم زار زدم ادیاز  بهیو حضور دو مرد غر

پست تر بودن ... براشون مهم  وونینداشتن از ح تیکه به من حمله کردن ادم نبودن انسان ییمنو کشتن ... اونا  -

بودم که  ی... خون فواره زده از سرم مهم نبود ... من مهم نبودم ... مردنم مهم نبود ... مگه من ک دمینبود دارم جون م

کارشون تموم که شد مهم نبودم دارم تو خون  ی... حت تشونیوانیح یارضا یجسم بودم برا هیمهم باشم ؟ من فقط 

بودن ...  وونیهم باز ح دنیبودن ... مردنمو که د وونیبودنشون که تموم شد هم باز ح وونی... ح دمیودم جون مخ

 وونیح هیمثل الشه  یبود؟مگه از ارتفاع پنج متر ختهینر کایچرا من زنده موندم؟ مگه کل خون بدنم رو اون سرام

زنده ام؟ ... تا االن مثل خر  یواسه ک هیچ یزندگ نیا دهیپس چرا زنده موندم؟ ... فا رمینجس پرتم نکردن که بم

روز بختم باز  هیباالخره  کردمیفانوس داشت ... فکر م هیاگه روشن نبود  یکه حت یا ندهیا دیبه ام کندمیجوون م

االن  هگیکه هست ... د یخاکستر ستین دیبختم اگر سف کردمی... فکر م شمینکبت خالص م یزندگ نیو از ا شهیم

ه من انقد بزرگ بود ک ی... خواسته ها ستین میته زندگ تمیکبر هی چی.... فانوس که ه زنهیدر خونمو نم اهمیبخت س

 ومد؟یخدا از پسش برن

 مردونه مامور منو متوجه اونا کرد یصدا

 خدا .... ی.... بنده ها ستیخواست خدا ن نیا -

 . دمیحرفش پر نیب غیج با
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کرد؟ ... مگه من بنده خدا  نینداشت که نفر دنمیکدوم بنده خدا رو تنگ کرده بودم؟کدومشون چشم د یجا -

و ... به خدات بگ ستمیخواسته ام مهم نبود ... با توم مگه من بنده خدات ن دیالتماس کردم ولم کن یچرا وقت ستمین

 .... یلی... به خدات بگو خ اههیس یلیخ

 نفس اخرم باشه نیعا کردم اگرفت ، بند اومد و د نفسم

*** 

 دادم بلکه از التهاب درونم کم شه هیتک نیزده ماش خی شهیبه ش سرم

 خسته بودم یلیخ

اندازه امروز خسته نشده بودم ... امروز چشمم  چوقتیاما ه کردمیروز از خروس خون صبح تا بوق شب کار م هر

بغض شکسته بود ... بدتر از اون قلبم خسته بود از بس تاب خسته بود از بس زار زده بود ... گلوم خسته بود از بس 

 ستین شیزی،محکمه ،چ هیبود قو دهنقابم هم خسته بود از بس وانمود کر یبود ... حت اوردهین

 جدا کرد میسروان که جلو نشسته بود منو از عالم خستگ یصدا

 ...  میکنیم داشونینباش خواهر پ یزینگران چ  -

و صاحبش گهگاه واسه مجالس  هیوقته خال یلیخونه خ نیگفت ا شونیخودم همسا یجلو چشما یزدم وقت پوزخند

کرد؟  داشونیپ شهیچطور م یازشون هست نه آدرس ینه اسم یکنن وقت داشونیپ خوانیچجور م دهیباغش اجاره م

 یکرد ترو راح المیخ ستمیمامور؟باشه سروان نگران ن هی ی... از رو چهارتا نقاش

...  م؟یپارت ایکردنم هم اشتباه بود ... دستم به کجا بند بود به پولم  تیشکا یحت دیخالص شم ... شا استخویم دلم

 که .... یوونیتا اون هفت ح ریبگ یخورده شده بود ... از راننده تاکس شهیحق من که هم

 فراموش کنم دیفراموش کنم ، با دی... کدوم هفت تا؟ با ادین ادمیمحکم بستم تا  چشامو

 دنیو حافظشون از دست م شکنهیسرشون م فتنیبلند م یجا هیشکر همه از  تویبزرگ ایچشامو بستم ... خدا هیگر با

 رو ... اوردنهین ادیکه ارزوم به  ی... من

 دیافکارم پر نیسروان ب یصدا باز
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 مسکن جوانان نمیخانم ، ا میدیرس  -

 شکسته ام کرد و ادامه داد: یبه پا ینگاه

 کمکت کنه دادنیمامور زن بهمون م هیکاش   -

و به داخل  دیترس سیپل نیماش دنیکه با د دمیرو د مانیشدم و هم زمان ا ادهیلب گفتم و پ ریرو ز ستین الزم

 ساختمون فرار کرد

 بدم حیالزمه که با خانوادتون صحبت کنم و ماوقع رو بهشون توض میبر  -

 پس گفتم: کنهیحتما سکته م سیپل دنیبا د مانیلنگه ا یکیفکر کردم بابام هم  نیا به

 دمیم حیخودم براشون توض ستیالزم ن  -

 کرد یپافشار

 منه فهیوظ نی. خواهرم طبق قانون ا

 صدا داد انگار با اون کار داشت که گفت: مشیسیبهونه بتراشم که ب خواستم

 رسونمیشما برو جلو منم پشت سرت خودم رو م -

 فرصت رو داد نیکه بهم ا دهیبابا منو افر یکارا یاسه ماسمالخدا فقط و انگار

 رو جمع و جور کنم  شیکردم تند تند خودم به بابا برسونم و بساط احتمال یداغون سع یاون پا با

در ساختمون باال رفتم و تازه عذا گرفتم چطور چهار طبقه زودتر از اون مامور باال برم که  یاز تک پله جلو یسخت به

 غیماجرا و لمس دستم ج نیبودن ا ییهویاز  دیراه پله کش ریمنو همراه خودش به ز مانیشد و ا دهیکش دستم

 توجه به حالم تشر زد یب مانیو ا دمیکش

 تا حاال؟ یبود یکدوم قبرستون  -

 و با اخم گفتم: دمیرو از دستش محکم کش دستم

 تورو سننه ، ولم کن عجله دارم  -
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 اوردنت؟ سیپل نیکه با ماش یزد یچه گند  -

ظاهر داغون و  یداشت بعد جا یخاطرخواه یاقا ادعا دمیخند یو عصب کیستریه رمیجلو خنده ام بگ نتونستم

 بود دهیکه رسونده بودنم رو د یسیپل نیشده ام فقط ماش یچیباندپ

 زدم طعنه

 ستیتو بدتر ن ایکه زدم از گندکار یگند  -

 از پله ها باال رفتم دادیشکسته ام اجازه م یکه پا یسرعت تیو با نها دمیرو کش راهم

 سرش گذاشت ینکره اش رو ، رو یصدا باز

 باتو بودما یریکجا م یاو  -

 یگوشش نشوندم و عصب یو تو دمیدلم تکون خورد ناخوداگاه دستم رو کش یتو یزیچ دیدستم رو کش دوباره

 دمیغر

 خونت حالله یبهم دست بزن گهیبار د هی. 

تاش و دس دینبودم ترس یعصب نقدیهم ا زدمیکه ننه اش رو کتک م یوقت یبود حت دهیمنو ند یوقت انقد عصب چیه

 باال اورد مینشونه تسل

 باشه بابا چته ...   -

 :دمیربط پرس یبابام افتادم ب ادیاوردن اسم بابا  با

 یبابام که خمار نذاشت  -

 دمیغر یپته کرد باز عصب تته

 دمایسوال پرس هیچه مرگته   -

 تا بهت بگم نیبش مونیزنیاگه باز نم -

 اش رو گرفتم و داد زدم قهیباز امپر چسبوندم  زدیمشکوک م دیشد زدیم مشکوک
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 وون؟یح یسر بابام اورد ییچه بال -

 داد سروان آمد یبوئ که صدا دیمنه جد نیا ی رهیبود و شوکه خ دهیترس دمیشد یعصب یحالتا از

 نجا؟یچه خبره ا  -

 دیراه پله چسب واریو به د دیرنگش پر دیترس شتریسروان ب دنید با

 :دیاز من پرس انهیبه ما دونفر انداخت و بازجو ینگاه مشکوک سروان

 مزاحمتون شده؟  -

 یکه بابام رو تو خمار ییکنم اما به حرمت وقتا شیمحل به سروان معرف یته دل دوست داشتم به عنوان ساق از

 فرستادم و گفتم: رونینگذاشته بود ساکت موندم  نفسم رو کالفه ب

 مون هستن هینه پسر همسا  -

 :دینزد و به جاش پرس یاما حرف زدیموج م یاش شده بود قهی زونیسوال که پس چرا او نینگاه سروان ا ته

 ن؟یطبقه چندم هست  -

 پله رو با زور باال رفتم و جواب دادم: هی

 طبقه چهارم  -

 باز شد مانیرو باال رفتم که باز نطق ا یبعد لهپ

 پا به خودت زحمت نده نیبا ا خودی، ب ستیبابات خونه ن -

 کرده بود ؟!!! یپول مواد بابامو ساق یجا مانینگاش کردم باز من نبودم و ا یو کفر برگشتم

 :دمیمحتاط پرس یلیم و خبابام رو کرد یامپر چسبوندم اما مراعات حضور سروان و مجرم بودن احتمال دوباره

 کجاست؟ یدونیم -
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 یجلو دیترس دیرو وحشت زده کرد شا مانیکردم که سروان رو متعجب و ا انیب یعصب یکلمه ام رو به قدر هی همون

 لوش بدم که  باز لکنت گرفت و به تته پته افتاد و گفت: سیپل

 نفرستادمش ییبه خدا من جا -

 افتاده بود شیزدم خودش دو زار پوزخند

 :دیمحترمانه تر از من ، ازش پرس سروان

 برن؟یم فیبه شما نگفتن کجا تشر  -

 به من کرد و گفت: ینگاه یچشم ریز

 ... روزیراستش پر  -

 و ارومتر ادامه داد: دیرو گز لبش

 فوت شد  -

 شدم نیو وسط پله ها پهن زم نیزم یشد رو دهیاز تنم رفت مردم و جسمم کوب روح

 

...  من یوگرنه که ... بابا نهیحتما هم گهیداره جفنگ م ینجوریشدم نکنه خودشم مصرف داره که ا مانیا رهیخ ناباور

اره  ستشیبرگردم ن ینگفت وقت رفتمیداشتم م ینبود ... بابام که وقت شیزیمگه بابام چند سالشه که ... بابام که چ

 گه آهسته زمزمه کردمی... اره حتما داره دروغ م گهیحتما داره جفنگ م

 یگیدروغ م  -

 گفتم: بلندتر

 یگیدروغ م یدار  -

 زدم: داد

 یگیدروغ م یدار  -
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 دمیکش غیاش رو گرفتم و تو صورتش ج قهیحمله کردم و  سمتش

 یگیدروغ م یبگو دار  -

 :دمیکش غیتا من رو ازش جدا کنه و من همچنان ج دیمانتوم رو گرفت و کش سروان

 یگیدروغ م یآشغال ، بگو دار یگیدروغ م یدار  -

بهم بگه  یکی کردمیو التماس م زدمیو من زار م کردنیراه پله نگاهمون م یو از باال رونیبودن ب ختهیها ر هیهمسا

 ستیکنه دروغ ن میحال حیبا توض کردیم یسع مانیدروغه و ا

 نگران شدم رفتم دم خونه ... یومدیتو ن دمیبخدا من د  -

 مواد و غذا رو عوض کرد یجا اطیبه سروان کرد و با احت ینگاه

اجاق افتاده تا زنگ زدم به اورژانس و  نییهمونجا پا دمیگشنه نمونه د یستی. براش سهم غذاش رو ببرم که تو ن

 تموم کرده شبشیاومدن  گفتن همون د

 :دیپرس سروان

 ه؟ینگفتن علت مرگ چ  -

 پله داد زد یها از باال هیسااز هم یکینگفت  یزیو چ دیلب گز مانیا

 گفتن سنگکوب کرده  -

 دمیکش هوار

 که سنگکوب کنه خوردی... بابام مشروب نم نشی... شما کشت نیگی. دروغ م

 گوشم فرو رفت یاز پاگرد پشت سرم تمسخر وار تو مانیننه ا یسروان از کاسه دراومد و صدا یچشما

 حبه رو قورت داده بود هیقورت بده کل  دینبا دونستینم شعوریب  -

که  دیکش یریشکسته ام چنان ت یپا نکهیحمله کردم بدون توجه به ا مانیگرفتم و به سمت ننه ا شیات سوختم

 انگار پام دوباره از همون نقطه شکست
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 دمیکوب واریبود گرفتمش و به د دهیکه گره چادرش رو چسب ییجا از

باز صاحبخونه  یو نخوا ادیاز بوش درن تهیتو عفر یصدا نکهیخاطر ااالغ ... بخاطر تو قورت داده ب ییتو شعوریب -

 نی... تو و اون پسر مواد فروشت بابامو کشت یباالسرمون قورت داده ... تو بابامو کشت یبکش

کنه  تا رهام زدمیدور کرد و من فقط دست و پا م مانیبغلم رو گرفت و منو از ننه ا ریمانتو کارساز نبود سروان ز نباریا

 رمیخاموشش بگ یبلکه بتونم انتقام بابامو از قاتال

*** 

 اهیشده بود ... بخت س دیبودن سف دهیخاک بابا کش یکه رو یاهیاما سوز برف بود پارچه س ومدیبود برف نم سرد

برم سرکار،  نبود بخاطر خرج موادش یکس گهیشده بود ... راحت شد ... راحت شدم؟ ... د دیبابام از رخت مزارش سف

 ی... من زندگ ؟یکنم ... زندگ ینبود بخاطرش زندگ یموادش فحش و کتک بخورم ... کس ینبود بخاطر بو یکس

 ؟ کردمیم

 بوده؟ یمردنش چطور یعنینبود  یزندگ شی، زندگ دمشی...موقع مرگش ند دمشیند یحت

 دم:کبود شدم لب ز یو خاک رو جا به جا کردم و با لبا دمیخاکش کش یرو دستم

 ؟یبابا راحت مرد  -

 :دمیبلند تر پرس نباریو ا دمیدماغم باال کش اب

 جهنمه؟ ... بابا ... بابا ... نقدری... بابا اونجا هم همکنن؟یم تیرو اذ گهیبابا مردن راحته؟ ... بابا اونجا هم ادماش همد  -

 صدا شکست و زار زدم ، داد زدم: یب بغضم

 بابا برگرد منم ببرم   -

 دمیکرده ام رو به خاک کوب خی یرو خاکش و مشتا افتادم

 نیمونده کره کوره الله ... بابا منو تو ا ینمونده ... هرک یآدم نجایآدما خسته ام ... بابا ا نیا نیب یبابا من از زندگ  -

 نسپار وونایح نیجنگل تنها نذار ... بابا منو دست ا

 از خاک برداشتم و هوار زدم سر
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....  نیآره؟.... نشنو نب ی!!! ... مثل بنده هات به نفعته نشنویشنوی!!! ... خدا می!! ... خدا بود؟یهستخدا .... خدا   -

... من که گفتم مردم چرا  ؟؟یو نابود نکرد ستیزدن ... چرا خاکسترم رو ن شمیآت نی... نب سوزمیدارم م نینب

....پس بخند ... خوب  ؟یو بخند ینیبب خوادیدلت م؟... هنوز  ی؟... عذابم بس نبود؟ ... هنوز خوشحال نشد مینکشت

 و بخند نیبب

 ختمیسرم ر یاز خاک بابا برداشتم و رو یمشت

 ... بخندیخدا خاک بر سرم کرد نیبب -

 و داد زدم: ختمیر گهید مشت

 گهیبخند د  -

 یو هوار بعد یبعد مشت

 بخند گمیبا توم ، م  -

 هوا مچم رو گرفت و نگهم داشت یتو یکس ختهیسرم نر ی، رو یبعد مشت

 

 دمیکش رونیو دستم از دستش ب دمیکش غیج

 یمگه دزد گرفت یدار کارمیولم کن ... چ  -

 و محترمانه گفت: اوردیبه روش ن مویاحترام یب

 میبر دیسرده با -

 خاک بابا اشاره کردم و گفتم: به

... من بابامو از شما  یستیخاک ... مگه شما مرد قانون ن ری... بابامو کشتن و کردنش ز نمشینذاشتن بب یحت  -

 یریقاتالشو بگ یری... بابامو کشتن ، چرا نم خوامیم

 و گفت: نییانداخت پا سرش
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 ....یقانون یپزشک  -

 دمیحرفش پر نیب

ن او دیفهم یقانون یخورده مگه؟!! مگه پزشک یروحم روانم چه زخم دیکرد فهم نهیمنو معا یوقت یقانون یپزشک  -

دن از مر یکشتن؟ ... با چهارتا کلمه کل ماجرا رو گفت کجاش حرف نایچطور منو کشتن که بفهمه بابامو هم ا وونایح

... مواد  تهیهر روزه اون عفر ینایاون مادر و پسر کشت ناله و نفر یبود؟ ... بابامو حرفا وونایمن به دست اون ح

 یاز ب یفهمیمن ؟چه م یاز بدبخت فهمهی؟چه م نایاز ا فهمهیچه م یقانون یشرفش کشت ... پزشک یناخالص پسر ب

 از حال قلب من ؟ فهمهیچه م یقانون یکس شدن من؟ ... پزشک یاز ب فهمهیمن؟ چه م یپناه

خدا هم  ینداشت ... سراسرش سکوت بود حت یمن حرف یروزا نیو حال ا ومدیبراش ن یحرف نییرو انداخت پا سرش

 خدا هم یسکوت کرده بود ... حت

*** 

مطلق بود ... همه فکرها  زیو همه چ یچیه هیکه تو سرم بود  یزیداده بودم و تنها چ هیتک یجلو یرو به صندل سرم

 یفکر کنم حاال چ خواستیبود ... دلم نم یچیفکر کنم ه تونستمیکه م یزیو من به تنها چ اوردیبه ذهنم فشار م

 وندسوال رو تو صورتم کوب نیاما سروان ا شه؟یم

 خانوادت بدمت لیببرم تحو دیاز اقوامتو بده خواهر ، با یکیآدرس   -

 نابود کرده بود میشرف کنار یب نینمونده ... خانوادمو خانواده ا یزدم ... خانواده ا پوزخند

 و دود کرد دیباال کش یرو بابام با حقه باز شی... عمه ام؟ که ارث پدررفتم؟یم یک شیپ

نوزاد  هیمادرم که  ایکرد  یخرخره اش رو بجو که پسر نخبه اش رو مفنگ دی... که قسم خورده هرجا بابام رو د عموم؟

 معتاد سپرد و جون خودش رو نجات داد و جون بچه اش براش مهم نبود هیرو دست 

 جز بابام نداشتم یمن کس  -

 :دیبا تعجب پرس سروان

 ؟یشنداشته با یشیقوم و خو چیه شهیمگه م  -
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 رفت رو اعصابم مانیصدا دار ا پوزخند

 بته به عمل اومده ری، از ز گهیآره د  -

 کردنش ، گفتم: یعصب یکه فقط خودش بشنوه برا یلب جور ریز

 هیبابام ک دونمیحداقل م  -

پام هم  دست و یکیبسته شده بود وگرنه حتما اون  شهیش یباال رهیاوردم جفت دستاش با دستبند به دستگ شانس

 قرار گرفت تیاما در عوض دست و پام گوشم از عربده اش مورد عنا شکستیم مانیا

 )...( یخفه شو دختره   -

 جلو هوار زد: یاز صندل سروان

 ... آره ؟ینینب یرنگ آزاد گهیکال د ارمیب تیخانمم رو پرونده مواد فروش نیبه ا نیتوه یخوایببند دهنتو ... م  -

 ؟یخوایم

 اما حداقل خفه شد نکرد یعذرخواه دیترس

 دوباره منو مخاطب قرار داد دیکه سکوتش رو د سروان

 خونوادت بدمو خالص  لیادرس بگو ببرم تحو هیکه من کل روزمو معطل تو باشم  شهیخواهر من نم  -

 باال بردم و گفتم:  یمثل خودش صدام رو کم منم

 نیفهمیرو ندارم چرا نم یکس گمیدارم م  -

 :دیبه گوش رس زنهیحرف م واریانگار که با د مانیاهسته ا یفرصت کنه دوباره سرم داد بزنه صدا نکهیاز ا قبل

 خونه مادرش تو مسکن مهره ...   -

 انگار باالخره از شرم خالص شده باشه با ذوق گفت: سروان

 ؟یادرسش رو بلد  -
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 زنهیجواب داد انگار که داره با کفپوش حرف م نیبه کف ماش رهیخ همچنان

کرد ننه ام راهش داد تو خونه که  رونشیاز در خونه ب نمی[ا تهیعفر نیا دنیننه ام شماره شو داره ... اومده بود د  -

 تحفه ست یلیبعدم شمارشو داد ننه ام که از حالش با خبرش کنه نه که خ ادیبند ب ونشیو ش یزار

 زدم ... مادر من عادت داشت گوشت دست گربه بسپاره پوزخند

*** 

 به سرباز راننده تشر زد طابخ

 امیحواست بهش باشه تا ب -

 عادتش دستور دادن بود که خطاب به من گفت: انگار

 نه ای رهیگیم لیتورو ازم تحو یباالخره کس نمیشو خواهر،  بب ادهیپ  -

شم اما دلم  ادهیرو گرفتم و خواستم پ رهیبدتر سرم اومده بود دستگ نیاز اوردمیخودم ن یبرخورد اما به رو بهم

 رو زدم شمین مانیو رو به ا اوردیطاقت ن

 یتو زندان بپوس دوارمیام  -

 گذاشت و آهسته گفت شیزردش رو  به نما یکرد که دندونا یزشت خنده

 ارهد یچه تقاص یآدم فروش فتهیب ادتی ارمیبه سرت م ییبال امیب یخوب از کنار مادرت بودن لذت ببر که وقت  -

 هیاهیاالنم باالتر از س نیمن هم یبرا دونستیزدم نمپوزخند  دشیتهد به

 کردمیشدم و پشت سر سروان لنگون لنگون راه افتادم االن درد پامو حس م ادهیپ

بزارم کف  تهیحق اون عفر خواستمیکه م یمن راه افتاده بود نگاه کردم و تو دلم گفتم موقع یسروان که جلو به

 دارم نامحرم شدم  ازیاالن که به کمک ن رتمیدستش خوب بلد بود بگ

 من فرستادن؟ لیواسه تحو نوینبود که ا یزن سیپل چیه یعنی

 :دیبه گوش رس یپسر بچه ا یاف اف رو زد و چند لحظه بعد صدا زنگ
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 ه؟یک  -

 اف اف شد و گفت: کینزد

 مامان خونه ست اقا کوچولو؟  -

مامان  ی بهیغر یش رو سر داد و چند لحظه بعد صدا"دارن کارت ایمامان ب "هوار فونیاز پشت همون ا پسربچه

 پخش شد

 بله؟  -

 ؟یگیخانم ب  -

 بله -

 دم در؟ دیاریب فیممکنه چند لحظه تشر زدهیس یهستم از کالنتر یسروان احمد  -

 دم در بود شیقطع شدن اف اف نصفه موند و چند لحظه بعد مامان با چادر گل گل نیابالفضل مامان ب ای یصدا

 و محکم به صورتش چنگ انداخت دیبپرسه من رو د یزیچ نکهیاز ا قبل

 بابات گرفتنت؟ ی... با مصرف د؟یشده خورش یعباس چ احضرتی  -

 نیفقط بابا بود و انقد ا ایدن یایمامان مسبب همه بدبخت دیدرد داشتم که حوصله پوزخند زدنم نداشتم از د انقد

 ادیتو چشمش بزرگ بود که گچ دست و پا و بانداژ سرم به چشمش ن یعامل بدبخت

 داد : حیمن توض یجا سروان

 بدم حیدختر خانم برن داخل منزل من براتون توض دیاگر اجازه بد ستین یمورد رینخ  -

سرم اومده هفته چقدر بال  کیکمتر از  یمن بگه تو یاگر جلو نکهیفکر کرده بود ... ا یسروان نگاه کردم ... چ به

 تازه بود شهی... داغ من هم کنه؟یداغم رو تازه م
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به مامان زدم و داخل رفتم  یادب و ناسپاس شده بودم بدون تشکر از سروان بدون اجازه از مامان تنه ا یدرد پا ب از

 یالگچم نیبا ا یشدم ... چطور رهیبه گچ پام خ یشکسته ام رو دراز کردم و با بدبخت یپله نشستم و پا نیاول یرو

 کنه دایپ نیبمالمش که دردش تسک

 مامان گوش دادم گاهیگاه و ب یها نیدادم و به ناله و نفر هیکنارم تک واریبه د سرم

ا خودش منو ب نکهیمگه نه ا خواد؟یمنو م یعنیسال  ستیکه منو نخواست؟بعد از ب هیمن ، زن میاز امروز به بعد ق یعنی

 نبودم؟ شیزندگ ریشکسته دست و پاگ یدست و پا نی... االن من با انبرد مبادا دست و پاش رو ببندم ؟.

بغلم  یسمتم برگشت و خودش رو تو ونیگر یکرد و رفت مامان با چشما یو خداحافظ دیسر به داخل کش سروان

 انداخت و زار زد

 پشتتم ریغصه نخور خودم مثل ش یبره مادر ... فدات بشم اله تیکس یقربون ب  -

لکه  نیولکه ا یاز روز ی... حرف یومدیپشتم درم کردمیم هیتغذ رتیاز ش یوقت دینکردم نگفتم با هینگفتم گال یزیچ

و  شدمیم ضیکه مر ییکنه ،نزدم .... از روزا میینبود راهنما یو مادر دمیو تا حد مرگ ترس دمیخون آثار بلوغم رو د

 نزدم  مبخورنبود برام سوپ بپزه و نازم رو بکشه تا دارو  یکس

 نبود مامان که خودش گفته بود هیگال یجا

 بودم نیزم یموجود رو نیپناه تر یو ب نیکس تر یامروز ب من

 کرد تا داخل خونه اش برم کمکم

 ردکیپهن م نیزم یگرفته بود هم زمان تشک رو هم رو نیو زمان و رزوگار منو  به باد نفر نیو زم زدیتند حرف م تند

نه هرچند که اصال هم  ایهست  یمیعادت قد هی نکارینداشتمش که بدونم ا میزندگ یوقت تو چیه دیکشیو مالفه م

 مهم نبود 

 من نموند یزندگ یکه اون تو یبمونم همونجور شیتو زندگ خواستمینم

 رفتمیخودم م یو به محض بهبود سراغ زندگ موندمیم لشیبودم ذل لیعل یوقت تا

 مرد نئشه پرت کرد و رفت هینوزاد تو بغل  هیکه  دمیدیم رو یذهنم زن یتو کردمیکه نگاه م بهش
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 :دیتشک پرت کرد گذاشتم و چشمام رو بستم مهربون پرس یکه مامان رو یبالشت یرو رو سرم

 مادر؟ یدرد دار یلیخ  -

 سرم جواب مثبت دادم فیبا تکون خف یباز نکردم فقط همونجور چشمامو

 ارم؟یمسکن دارم ، برات ب  -

 زمزمه کردم: آهسته

 کنم؟ کاری... درد قلبم رو چ کنهیمسکن فقط درد پامو اروم م  -

 :دیپرس یپهلوم نشست و دوباره با مهربون یدستش رو یگرم

 مزیداغشون به دل مادراشون بمونه ... نگران نباش عز یاله ننینب ریکردن؟ خ تتیاذ یلیبرات مادر ... خ رمیبم  -

 دار مکافاته ای... دن رهیگیخدا خودش تقاصت ازشون م

 هیمن ، نه بق یدار مکافات بود اما فقط برا ایدن

 ولم کرد و رفت؟ یوقت یمهربون بود؟ حت نقدریهم شهیکردم ...هم فکر

 دینشن گهیو گوشم د نیگرم شد زبونم سنگ چشمم

 

 و دمیعقب کش یمن بود خودمو کم رهیبود که خ یدوتا چشم گرد و قهوه ا دمیکه د یزیچ نیکه باز کردم اول چشم

 نگاهش کردم

 کردیم یهوافرستادش اله گلنگ باز یچونه اش زده بود و با پاها ریبود و دستهاشو ز دهیشکم خواب به

 کردم و نق زدم اخم

 ؟یکنینگاه م ینجوریا یبه چ  -

 :دیجواب پرس یبجا
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 ؟یستین یخواهر عل هیتو چرا شب  -

 درهم تر شد اخمم

 ستمین یاهر علچون من خو  -

 جواب داد صادقانه

خواهرا  دونستمیباشه ... خب نم یخواهر عل هیشب کردمیمنم خواهر دارم من فکر م گفتیمامان م یاخه وقت -

 که نیچجور

 سالش بود5به زور  دی... نگاهش کردم شا گناهنیکه بچه ها معصوم و ب گنیباز شد ... راست م اخمم

 :دمیپرس

 ه؟یچجور یمگه خواهر عل  -

 و با ذوق گفت: دیخند

 خوشگل و مهربونه یلی... خ یاگه بدون  -

 ستم؟یمن خوشگل ن  -

 دقت نگاهم کرد و جواب داد با

 یستیمهربون ن یول یخوشگل  -

 که مهربون نباشم دمیکش یمن چ دونستیبچه چه م نیتلخ بود ا لبخندم

 گفت: دمیجد یبا نگاه به ساعت رو به برادر کوچولو مامان

 ادیاالن باباتم از سرکار م میمامان پاشو کمک کن سفره بنداز لیسه  -

 نمیداده شده بود رو بب حیمن ترج یمرد رو که به بابا نیا خواستیدلم م یلیبود که خ بیعج
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بود اما البد انقدر خوب بود که مامان با علم به معتاد بودنش  یمعتاد مفنگ هینبود  یکه بابام آش دهن سوز درسته

 سرتر باشه که شده بود انتخاب دوم مامان تونستیمرد چقدر م نیعاشقش شده بود و باهاش ازدواج کرده بود پس ا

 و پشت سرش در باز شد دیدر چرخ یتو دیکه پهن شد کل سفره

اما مهمون خونه اش  ومدیمرد قدبلند کم مو و اخمو وارد شد و در رو پشت سرش بست با نگاه اول ازش خوشم ن هی

اخماش درهم تر شد و جواب سالمم  دیبودم و احترامش واجب بود از جا بلند شدم و آهسته سالم دادم من رو که د

 رو اهسته تر از خودم داد

 با ذوق گفت: لیسه

 نشیخانمه خواهر منه ... بب نیبابا ا نیبب  -

 دنیمامان که در حال کش یموند سمت اشپزخونه رفت و بازو یابروش باالرفت اما همچنان اخمش حفظ شده باق هی

 تو بشقاب بود رو محکم گرفت و گوشه اشپزخونه کشوند ایلوب

 زد: ادیفر ارهیب نیینکرد صداش رو پا یسع یکنم حت فکر

 تو خونه من؟ یاورد یرو واسه چ یدختر اون مفنگ  -

 که به ییو دوباره تنها صدا دمیکرد آهسته صحبت کنه انقدر که صداش رو نشن یاون مامان به شدت سع برعکس

 بود زمیشوهرننه عز ادیفر دیگوش رس

رو هم من  یمفنگ وونیاون ح یپسمونده عشق باز ییفرمایم یعنیمرده که مرده بره به جهنم ، اصال به من چه؟...   -

 بزرگ کنم؟ دیبا

 بلند تر عربده زد: نباریکه ا ارهیب نییکنم مامان ازش خواست صداش پا فکر

 که بشنوه زنمیدارم داد م شنوهیبه جهنم که م  -

رو  دشیپشت سرش پرت کرد و سمت من اومد و از همون پشت اپن اشپزخونه انگشت تهد نتیرو سمت کاب مامان

 سمت من گرفت
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برگرد ... من نون اضاف  یکه اومد یاز همون راه یکور خوند هیمرزن آباد هم شهر یددخترجون اگر فک کر نیبب  -

 یندارم تو دامن تو  بندازم هر

رو نداشتم بهش پناه ببرم ... به جهنم که  یا گهیحال و روزم کس د نیرو گاز گرفتم که جوابش رو ندم ، با ا لبم

 که بدتر نبودشدن روحم  کهیت کهیاز شکستن قلبم و ت شکنهیغرورم م

 شد زونیخودش به شوهرش رسوند و از بازوش او دمیجواب نم دیکه د مامان

 شکسته کجا بره اخه؟ یدست و پا نیبا ا ینیبیتورو خدا شر درست نکن ... حال و روزش و نم یعل  -

 زد: ادیمامان رو محکم پس زد و فر دست

 ینامردش زندگ یکه تا حاال با اون بابا یبره ... بره تو همون خراب شده ا خوادیم یبه من چه کدوم قبرستون  -

 کردهیم

رو نصفه شب از خونه اش بندازه  ضیدختر جوون مر هیبود انقد نامرد نبود که  یبگم بابام نامرد نبود هرچ خواستم

 من جواب داد: یاما زبون به دهن گرفتم و مامان جا رونیب

 فرستمشیبره خونش تو اروم باش من م فرستمشیفردا م یتو بگ یاشه هرچجون تورو خدا ، ب یعل  -

 سر داد و گفت: هیگر عیبا حرف مامان انگار اشکش دم مشکش باشه سر لیسه

 بدمش یببرم نشون عل خواسمینه بابا توروخدا بگو خواهرم بمونه من تازه خواهردار شدم م -

با لگد همون پا پرتش کرد  یبشونه اما پدرش عصب یش رو به کرسشد تا خواسته ا زونیباباش او یکنان از پا هیگر

 و داد زد: یکنار

 و ننه اش بدن نیخفه شو نکبت ، انگار قراره نونشو ا  -

پرت کرد و به اتاق رفت و در رو محکم پشت  یمتر12 ییرایکانتر رو وسط پذ یرو یایبشقاب پر از خوراک لوب یعصب

 دیسرش کوب

 یبا مشت و لگد دست و پاش خواست حرفش رو به کرس نباریو ا دیدراز کش نیکه افتاده بود به زم ییهمونجا لیسه

نشست و من  نیاشپزخونه به زم یکه درش شکست خورده بود همونجا کنار ورود یبنشونه و مامان ناتوان از بحث
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 نیفکر کردم چطور قراره با ا نیشدم و به ا یقال یپخش شده رو یها ایمشغول جمع کردن لوب شهیافسرده تر از هم

از قبل به خونم تشنه ست حاال  شتریاالن ب نشییطبقه پا هیکه همسا یبه خونه ام برگردم خونه ا لیعل یدست و پا

 لیتحو یکنم که شنبه برا کاریرو چ یرسول ایخدا یلقمه نون بخرم بخورم وا هی ارمیاون به جهنم از کجا پول ب

 ادیگرقتن خونه م

 اومدم رونیمامان که شونه ام رو فشرد از فکر ب دست

 که اروم شد کمیداره  یکرد وگرنه قلب مهربون ینجوریکردن که ا شی. غصه نخور دخترم البد بازم مسافراش عصب

 ؟یحالت تنها بمون نیتو با ا زارمیمگه من م کنمیم شیراض زنمیباهاش حرف م

 ودپوزخند ب هیشب شتریکردم لبخند بزنم اما ب یسع

*** 

 هم شدم لیکه بودم ذل لیعل

 زدمیو دم نم دمیشنیاقا طعنه م یروز و هرشب ازعل هر

 وجود نداشت یبا دوتا دستام خفه اش کنم اما دوتا دست خواستیم دلم

هم وجود  ییپر منتش خالص شم اما دوتا پا هیسا ریهم قرض کنم و از ز گهید یدوتا پا دارم دوتا خواستیم دلم

 نداشت

 به راهم بود یتوش منتظرم باشه نه چشم یوجود داشت که کس یخونه ا نه

 غیت یمبادا منت پول اب سرم باشه نگاهم رو ختمیریحموم و مثل عهد قجر با کاسه رو سرم اب م رفتمیکه م هربار

مثل من  ایلیخ یبدونه وقت رهیرو گناه کب یخدا خودکش دیچرا با کردمیفکر م نیو به ا خوردیگوشه حموم سرم

 و ذره ذره با زجر مردنه یجیمردن تدر شونیهستن که زندگ

که قبل از اومدن شوهرننه بخوابم و طعنه ها و منت گذاشتناشو نشنوم چشمم  خوردمیخواب آور م لویک لویک یوقت

 برم یشگیچرا جرات ندارم همشو باهم بخورم و به خواب هم کردمیدارو ها بود و فکر م کیمدام به پالست

 من جهنم تر بود؟ یجهنم خدا از زندگ یعنی
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 هم روش نباریبودم و ا دهیوقت به آرزوهام نرس چیه ومدیم ادمیاما خب تا  رمیکه هر لحظه اش آرزوم بود بم یزندگ

 و پنج روز تحمل کردم یس

رو تحمل کردم و باالخره وقت باز  رفتینم نییکه از گلوم پا یسرم و نون با منت یو پنج روز منت سقف باال یس

 شدیاز اسارتم خوشحال باشم اما نم یبابت آزاد خواستیدلم م دیکردن گچ دست و پام رس

 ن؟ییدخترا بابا نکهیکنه ... مگه نه ا یبود که روز چهلم پدرش خوشحال یدختر کدوم

 

 و با ذوق گفت: دیگچ پام رو هم با چاقو بر کهیت نیآخر مامان

 پات جوش خورده نمیراه برو بب کمیو باالت پاشو قربون قد   -

بچه نوپا شروع به راه رفتن کردم و ته دلم  هیبذارم اما آهسته آهسته مثل  نیپامو زم دمیترسیم نکهیشدم با ا بلند

 ذوق کردم دیبرم دنبال کار و خونه جد تونستمیباالخره م نکهیمامان از ا ینه از قربون صدقه ها

 خودم یپا یرو تونستمینمونده بود ، دوباره م هیو کنا کهیپر از ت یاجبار یزندگ نیبه تموم شدن ا یزیچ گهید

  سمیوا

 ی، خداروشکر که باالخره خوب شد یدورت بگردم اله  -

 دیدر جواب حرف مامان از دهنم پر ناخوداگاه

 قراره خوب شه؟ یروح و روان مرده ام ک  -

 نیفرار از ا ینگاش کردم و برا هیموند چند ثان رهیمامان پر از اشک بهم خ یهادهنم گذاشتم و چشم یرو رو دستم

 گفتم: تیموقع

 ؟یایبرم سر خاک بابا شما هم م خوامیمن م  -

 گرفت و گفت: نشیرو با گوشه است اشکش

 بهتره امین کنهیاشوب به پا م ستیو ناهارشم اماده ن ستمین نهیبب ادیب یعل  -
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شوهرش خون به پا  ادیمعلومه که سرخاک شوهر سابقش ب دمیبود که من پرس یچه سوال نیزدم اخه ا پوزخند

 کنهیم

 تو دلم گفتم و رفتم که حاضر بشم یا باشه

 سردتر بود شهیهوا از هم رونینداشتم و ب یزیکه پرستار بهم داده بود چ یمانتو گشاد بجز

 دادینشون م یباالخره داشت خود زییپا یآبان ماه بود و سرما اواخر

 و باخودم فکر کردم دمیپرستار پوش یخاکستر یمانتو یمامان رو برداشتم و رو یدوز لهیمل یناچار ژاکت مشک به

 و صدقه ست؟ هیمن قرض و عار یهمه زندگ چرا

*** 

 قبر بود و حاال نبود یقبل رو یبود که سر یاهیپارچه س یشده بودم و فکرم رو رهیخاک مزار بابا خ به

قبر بغل اجازه  یخوان هیمرث یاز خودش بپرسم اما صدا خواستیم شد؟دلمیبا بدون اون پارچه سردش نمبا یعنی

 با خودم خلوت کنم دادینم

 که سر مزار مادرشون چهل روز نبودنش رو عذاگرفته بودن نگاه کردم و فکر کردم یپوش اهیزنان س به

 نگرفتن مراسم چهلم رو براش گرفته بودم؟ یجنازه داشت که االن عذا عییمن مراسم تش یبابا اصال

م سنگ بابا یکه پول قبر رو داده االن برا یپول قبر رو داده بود؟ چرا اون یتابوت بابامو گرفته بود؟ ک ریز یک یراست

 قبر نگذاشته بود؟

 دهیلت نکشکوچه و بازار خجا یتو دنشیوقت از پوش چیافتادم ه دیپوشیم شهیکه بابا هم یکاپشن پاره پاره ا ادی

 از نداشتن سنگ قبر خجالت نکشه گهید یقبرها یمرده ها شیاالن هم پ دیبود پس شا

 و آهسته زمزمه کردم دمیخاک کش یرو رو دستم

 یکه روش نوشته پدر نای... از ا رمیگیسنگ قبر قشنگ م هیبرات  ادیکه پول دستم ب یباباتحمل کن به محض  -

نگ س هی....  هیگر رینوشته که هرکس بخونه امکان نداره نزنه ز نشییشعر غمناک پا هیکه  نایمهربان و دلسوز ... ا



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
64 

 

بخونه بگه طفلک جوون مرگ شده ... بابا من واسه  یتولد و وفاتت باشه که هرک خیکه روش تار رمیگیقبر برات م

 واسه عمر کوتاه تو باشه ایهمه دلسوز خوامیم خوامیرو نم یکس ینکبتم دلسوز یزندگ

ونده فاتحه خ یادا یبرا دیبا دونستمیبه خاک بابا زد م یخم شد و با نوک انگشت ضربه ا یقبر بغل یاز خانمها یکی

 رو نداشتم خودش سر حرف رو باز کرد یوقت بود حوصله حرف زدن با کس یلیکه دراورده بود تشکر کنم اما خ یا

 مگه هنوز چهلمش نشده؟  -

 نداشت کردم و گفتم: یتنش همخون یبا لباس عذا صورتش که ظیغل شیبه آرا ییگذرا نگاه

 امروز چهلمش بود  -

 :دینازک کرده اش رو باال داد و دوباره پرس یابرو یتا هی

 قبرش اماده نبود؟ ن؟سنگیپس چرا مراسم نگرفت  -

هاش بلند شدم خاک پشت مانتوم رو تکوندم و بدون جواب دادن به سواالش راهم رو  یفضول نیفرار از دست ا یبرا

 تا برم دمیکش

 گفت: شیکه خطاب به کنار دست دمیلحظه صداش رو شن نیاخر

 دهیپوش یدست لباس مشک هی ینه حت ینه سنگ قبر یکن تورو خدا انگار نه انگار باباش مرده نه مراسم گاشین  -

اومدن گذاشتن تو خاک و رفتن ... انگار از خداشون بوده  نجوریجنازه هم نگرفتن هم عییش تشواس یحت ادمهیبود 

 ستنیعذا دارشم ن یحت رهیبم

 نباشه هیکه عار اهیدست لباس س هی یمن عذادار بابام نبودم چون نه پول سنگ قبر و مراسم داشتم نه حت اره

وقتش صرفه  یدعوت بوده و خواسته تو یعروس نجاینگار بعد از اا شیمسلما اون بود که با اون همه ارا یواقع عذادار

 کنه ییجو

 عذادار بودن هم پول الزمه نه قلب شکسته... یشکرت که برا ایخدا

تمام  منت نیبار ا ریخونه تا از ز هیو بعد از اون  کردمیم دایکار پ هی عیسر یلیخ دینداشتم با یعذادار یبرا یوقت من

  امیب رونیوقت ب
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 کار سابقم رو داشته باشم تونمینم گهیکه د دونستمیدنبال کار گشتم م هایازمندین یروز تو تمام

 یجامعه من حت یسرم اومده و متاسفانه تو ییکه چه بال دونستنیاون موسسه همه م یتو سیپل قاتیتحق بخاطر

 نه متجاوز کردیوقت تجاوز هم دختر مقصر جلوه م

 فردا هم روز خدا بود شدمیهم نم دینکرده بودم اما ناام دایپ یکار دمیغروب به خونه رس کینزد

ثل قبل م تونستمیمشکل داشت و نم یپام هنوزم کم کردمیگز م ادهیپ دیراه تا خونه رو با هیشدم بق ادهیاز اتوبوس پ 

 دمیلنگ یم یصاف راه برم و گاه

 :دیانداختن چپ چپ نگاهم کرد و پرس دیو در حال کل دیاز راه رس یدر اپارتمان خواستم زنگ بزنم که خانم کنار

 ن؟یبا کدوم واحد کار دار  -

 واحد چهار  -

من باز گذاشت پشت سرش داخل شدم و در رو  یوارد شد و در رو هم برا یا گهیباال انداخت و بدون حرف د ییابرو

 از پله ها باال رفت و محو شد  عیسر یلیبستم خ

بود که از  یفیبکنم آخ خف تونستمیکه م یو تنها کار کردنید که به زانوم فرو مبو یریانگار ت رفتمیکه باال م یا هرپله

 دمیکشیدرد م

 کردیم یباز شیدست ینشسته بود و با آتار لیپا گرد پله ها سه یتو

وقت انقدر شانس  چیمن بود اما ه یمحبوب زمان کودک یاسباب باز نیدستش نگاه کردم ا یتو یبه آتار باحصرت

 وقت انقدر پول نداشت چینداشتم که صاحبش باشم چون بابا ه

 و ذوق زده گفت: دیرو جلب کرد و باالخره منو د لیکه توجه سه دمیبابا آه کش ادیبا  ناخوداگاه

 یرفت شهیهم یفک کردم دوباره برا ی... کجا رفته بود یاومد یآج یوا  -

 یدو وجب قد جلو نیکه هربار با هم تگرمیحما یمرد فسقل نیبه ا دیشدبغلش کردم و به خودم فشردمش  محکم

 ، وابسته شده بودم رهیتا طرف من رو بگ امدیپدرش درم

 رمیاز داداشم که نم یبدون خدافظ زمینه عز  -
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 دیکوب نیکرد و پا به زم اخم

 ، کال نرو گهینرو د یعه اج  -

 پله نشستم و گفتم: یرو کنارش

 خوبه؟ نمتیبب امیهمش ب گهید دمیقول م یول رمی... م یکه نرم اج شهینم  -

 ستدونیم شیبچه هم با همه کم سن نیا یحت کردینم دایپ یا گهیگردنش رو تکون داد انگار راه چاره د یلیم یب با

 اون خونه ندارم یتو ییمن جا

 دمیمن پرس نبارینکرد ا یسوال گهید دمید یوقت

 ؟ینشست نجایچرا ا  -

 که حرفاشون رو نشنوم رونیمنم اومدم ب کردنیمامان و بابا داشتن دعوا م  -

 د؟یفهمیاز سنش م شتریبچه چرا انقدر ب نینگاه کردم ا کمیکوچ لیبه سه متعجب

 کردن؟یدعوا م یسرچ  -

 انداخت و گفت: نییسرش رو پا شرمنده

 فکر کنم سرتو -

هم بود اما بسته نبود و  یمونده هم باال رفتم در واحد رو یاقبلند شدم و چند پله ب گهیشدم بدون حرف د کنجکاو

 شدیم دهیمامان و شوهرننه گرام به وضوح شن یصدا

رو تو خونه ام راه  یبفهمم ک یمامور اگاه هیاالن از  دیچرا من با گمیسرش اومده من دارم م ییبه جهنم که چه بال  -

)فا...( تو  هیبدونم  دیخبر داشته باشم مگه من نبا زیاز همه چ دیمگه من نبا ستمیخونه ن نیدادم ... مگه من مرد ا

 خندهیم رتیغ یمن ب شیو به ر گردهیخونم راست راست م

 مردک به من گفت )فا...(؟ نیکرد ا خی بدنم

 دیارومش کنه به گوش رس کردیم یمامان که سع یصدا
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خبر  یعده از خدا ب هیوسط  نیاخه ا هیگناه دختر من چ یگیراست م یدار کنهیفکر م شنوهیم یکیاروم  سیه  -

 بهش حمله کردن

کرده حاال که کار  شونییواسشون اومده هوا یادا و اصول هیتو زن ... کرم از خود درخته البد  ید اخه چقدر ساده ا  -

 کنمیسوار م ایقرت نیسه تا از ا یروز شناسمیزنا رو م نیدراورده ... من جنس ا یباز بمیاز کار گذشته ننه من غر

 اونور نوریا برمیم

 بازم مقصر من بودم نکهیگرفت از ا دلم

 تا هوا و هوس بودیخوشگل م دیموجود ناقص العقل که فقط با هیمقصر زن بود ...  شهیمردم هم نیا نیجامعه ب نیا تو

 مردها رو فروکش کنه

 زن بودم ... من مقصر بودم فقط چون زن بودم من

غول شد و مش شیبا آتار ینشستم برگشت بهم لبخند زد و دوباره به باز لیپله باالتر از سه هیاومده رو برگشتم و  راه

 من هم به فکر فرو رفتم

 نیبمونم که به من لقب فا)...( داده ا یتو خونه کس نکهیوپنج روز تونستم سربار و اضافه بودن رو تحمل کنم اما ا یس

 لقب رو تحمل کنن نیا تونستنیخود فا )...(ها هم نم یحت دیتحمل کرد شا شدیرو نم

بود  جانیخونه و هرچه زودتر رفتن از ا هیکردن  دایکردن پ دایاالن مهمتر از کار پ شدمیکردن م دایکار پ الیخیب دیبا

تماس با موسسه با خودم تماس  یبودن زنگ بزنم و بگم بجا یموسسه که ازم راض یها یبه مشتر تونستمیفوقش م

 یبرا شهر واریبزنم به در و د یاگه اتینکه مثل خانم بیا ایبدم  فیو پول پورسانت موسسه رو بهشون تخف رنیبگ

 هیسا ریکه ز نهیاما حداقل ا شمیرو به موت م یمدت از گشنگ هیکه  نهیمجتمع ها ... ته تهش ا عاتیمشا زکردنیتم

 ستمین کنهیب بهم نگاه مزن خرا هیکه به چشم  یمرد

 خونه بگردم  هیدنبال  دیخونه رو اماده کنه تمام روز هم با شیکه پول پ یفردا صبح زنگ بزنم به رسول دیبا

ول که به پ نهیکه مهمه ا یزیتنها چ ستیداشتنش مهم ن تیامن گهید ستیبودنش مهم ن نیزم ریاپارتمان و ز گهید

 من بخوره

پشت در باز هم گوش  میرو گرفتم و باهم باال رفت لیحتما دعوا رو تموم کرده بودن دست سه ومدینم گهید صداشون

 به در زدم و وارد شدم یاز تموم شدن بحثشون که راحت شد تقه ا المیخ زدنیآهسته هم باهم حرف نم یدادم حت
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 یو تو اوردیدرم تابهیاز ماه سرخ شده رو یداشت بادنجونا یاشک یسفره نشسته بود و مامان با چشمها یاقا پا یعل

 دیخند ینم اشکش رو گرفت و مصنوع یواشکیمثال  لیمن همراه سه دنیبا د دیچیبشقاب م

 سر سفره ایدخترم لباس عوض کن ب یعه اومد -

 گفتم و آهسته تر به شوهرننه جان سالم دادم و به اتاق رفتم تا لباس عوض کنم یآهسته ا چشم

به من انداخت و بدون تشکر از مامان بلند شد و  یدار یاقا تموم کرده بود نگاه معن یکه سر سفره نشستم عل من

 نشست ونیزیتلو یرفت پا

مامان اوردم  یبرا یچه بهانه ا دمینفهم یچطور سفره جمع کردم و ظرف شستم حت دمیخوردم نفهم یچ دمینفهم

 بشه و بزاره برم بخوابم ینیشب نش الیخ یکه ب

 بود دنیکه نکردم خواب یاما تنها کار دمیانداختم خواب لیتخت سهکه کنار  یتشک یرو

 کردمیفکر نم زیچ چیاما به ه کردمیفکر م زیفکر و ذهن شلوغ بود که به همه چ انقدر

 صبح شد یک دمینفهم یدست اخر حت و

 رفتم یبهداشت سیبلند شدم و سمت سرو دیاقا که از سالن به گوشم رس یعل یاذون گوش یصدا

 هم شده نماز صبحم رو قضا نکنم کباری یکه ندارم حداقل برا خواب

تم و به وضو گرف ییظرفشو نکیس یتو ییدستشو الیخیاقا نگاه کردم و ب یعل یقفل بود به تشک خال ییدستشو

 برداشتم و قامت بستم یواریکمد د یاتاق برگشتم و چادر نماز رو از تو

 رکعت که خوندم سر از مهر برنداشتم دو

اون هم مثل بنده هاش من رو مقصر  نکهیا ایهنوزم بنده اش هستم  دونستمیبگم نم یچ دیبه خدا با ونستمدینم

 دونهیم

 دلم زمزمه کردم یو تو دمیرو گز لبم

پرتوقع  یلینخواستم ... خ یخدا من که ازت خوشبخت ؟یچشماتو روم بست ای یهست ؟یشنویصدام رو م ایخدا -

اما  یتگرف اشوییدارا شیبا اون صبور وبیامتحان؟ از ا ای هیتنب نیا ایبدبخت تر نشم؟ خدا نیاز ا خواستمیبودم که م
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نداشتم ...  ینداشتم ...من که پناه یی.... من که دارا یهمزبون و پناهم رو هم گرفت یتنها همزبونش رو نه از من حت

...  ینم ک هیتنب یکرد که خواست یحسود من ی... کدوم بنده ات به زندگ یباهاش امتحانم کن یداشتم که خواست یچ

 نشوندن من خنک نشد؟ اهیت تموم نشد؟دل بنده هات از به خاک س هیتنب

 مهر برنداشتم ینمونده بود به خدا بزنم اما سرم رو از رو یحرف گهیکرده بود د سیچشمم مهر نماز رو خ اشک

 باسنم رو چنگ انداخت یکه دست ختمیریصدا اشک م یبه سجده نشسته بودم و ب همونجور

 

 موندم رهینشسته بود خ حیاقا که پشت سرم با لبخند کر یو به عل دمیاز جا پر عیبرق گرفته ها سر مثل

 ؟یچ یعنیکارش  نیحرکتش شوکه شده بودم ا نیا از

 زد و گفت: یپوزخند

 یستیهم ن یانگار بد مال یگشاد اکرم معلوم نبود ول یکه نتونستن ازت بگذرن ... اندامت تو لباسا نهیهم  -

 خواستیبکشم دلم م ادیسرش فر خواستیاش نشست دلم م دهیصورت چروک یدستم بلند شد و رو ناخوداگاه

دونه ب ایکنم تا دن ادیفر حینامرد کر نیمثل ا یوونیح اقتیکه ل یهرچ خواستیبارش کنم دلم م ادیبه دهنم م یهرچ

واژه ها فراموش کرده  یاما زبونم بند اومده بود کلمه ها گم شده بودن و معن حیمرد که نه نامرد پست و کر نیچقدر ا

 بودم

کرد و آهسته  کیو صورتم رو به صورتش نزد دیچادر کش ریشد و موهام رو از ز یکه به صورتش زدم وحش یلیس از

 دینکنه غر داریرو ب لیکه سه یجور

ولت کردن؟ .... تو )...(  ابونی)...( و مثل الشه سگ کف خچطور  دونمینم یفکر کرد یکشیواسه من جانماز اب م  -

که رو من دست بلند  یشد حیانقد وق یشونینمکدون م یخورینه؟ .... نمک نشناس نمک م یتوجه رو هم ندار اقتیل

 خوامیمج )...( تو خونه ام ن هی، من  یریو م یکنینجا جمع میاالن جال و پالست از ا نیاالن .... هم نی.... هم ؟یکنیم

 یپاشو جمع کن گورتو گم کن ... هررررررررر االیسر سگ توش بجوشه ...  خوامیکه واسه من نجوشه م یگی... د



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
70 

 

پشت سرم  یواریمحکم به عقب هل داد که تعادل نداشته ام رو از دست دادم و محکم به کمد د یرو جور سرم

 میناپدر یطعمه  نباریا نکهیقبل از ا دیبا رفتمیم دیبا د؟یچیسرم پ یتو یداشت که چه درد تیخوردم اما مگه اهم

 دمیپوشیو لباس م ختمیریرفتم اشک میمادر و برادرم م یقبل از خراب کردن زندگ دی... با رفتمیبشم م

 دلم فرو کرده بود یبود که خدا تو یام از درد سرم نبود از درد خنجر هیگر

م برا یعذاب ی... فقط تورو خدا تو رو به خودت قسم بار بعد خواست دمیفهم یتمومش کن یخوای... نم دمیفهم ایخدا

 ستیبرام ن گهید نتریریعذاب ش نیمرگ بفرست که از ا یبفرست

 ابونیکه از خ یو سگ ولگرد شدنیکنار شهرک رد م یکه از جاده کمربند ییونایبود و بجز کام کیهنوز تار هوا

 خوردیبه چشم نم یا گهیموجود زنده د چیوارد کوچه شد ه یاصل

 خودم کمتر بود  یترسش از ناپدر دمیترسیسگ نم از

 رو ببوسم لینرم سه یگونه ها نکهیا ایکنم  ینموندم از مامان خداحافظ یبودم که حت دهیازش ترس انقدر

 کرد؟یم یرفتم چه فکر دیفهمیم یمامان وقت یعنی

 کرد؟یم هینداره چقدر گر یبازم خواهر دیفهمیم یوقت لیسه

همه  شیمن بود که با همون اتفاق پ تیمهم نبود مهم شخص لی، فکر مامان و اشک سه گهیمهم بود؟ ... نه د مگه

 شکسته بود مهم اعتماد من بود که با اتفاق امشب شکسته بود دنیفهمیکه م ییاونا

 ها هبیبه حال غر یابرخورد کنه و نطوریباهام ا یکه بهش اعتماد کرده بودم و به خونه اش پناه برده بودم وقت یکس

 بود رو دراوردم مییکه تنها دارا یژاکتم کردم و کارت اتوبوس بیج یتو دست

به شش صبح  یزیبودن هوا چ شیو با توجه به گرگ و م شدیساعت شش صبح عبور و مرور اتوبوس ها شروع م از

 نمونده بود

 کنم فکر کردم کاریچ دیحاال با نکهیاتوبوس نشستم و به ا نیاتوبوس منتظر اول ستگاهیا یتو

و  خونه یکنم که پول جلو دایرو پ یشماره رسول دیکنم البته قبل از اون با دایواسه موندن پ ییجا دیاز همه با اول

 رمیرو ازش بگ لمیاسباب و وسا
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 هک یبه بنگاه دیرو پس با فمیبودم نه ک دهیرو د میبود و بعد از اون حادثه نه گوش رهیذخ میگوش یاش تو شماره

ه خون هیهمون بنگاه دار هم واسم  دیشا رهیباهاش تماس بگ خواستمیو از بنگاه دار م رفتمیم میقرارداد بسته بود

من  یزندگ یتو یزیچ دونستمیم دیهرچند بع شدیم کندهامروز  هیو قال قض میزدیو سر به سر م کردیم دایپ گهید

 بره ... اخه مگه ممکن بود؟ شیانقدر ساده پ

 یتو یا گهیشده کس د داریرفتن به سرکار انقدر زود ب یکه معلوم بود برا یاومد و سوار شدم جز من و مرد اتوبوس

 اتوبوس نبود

 باز غرق افکار درهم و برهمم شدم 

 یمدت چ نیا یو تو نیفکرتون دست و پا زد یچند ساعت رو تو نیکه نفهم نیبحال شده انقدر غرق فکر باش تا

فکر به اون توهم  نیام شده بودم انقدر از ا ندهیشدم انقدر غرق فکر گذشته و آ نطوریمن ا بهتون گذشته؟ ... خب

 یواقع یایکرد منو به دن یبلند سع یبا صدا یک ندهو ران دیاخر رس ستگاهیبه ا یاتوبوس ک دمیبودم که نفهم دهیپر

 شم ادهیبرگردونه تا پ

 یرو داده بود خال وونهیکردم عقده دلم رو سر راننده که بهم لقب د یکردم و سع یعذرخواه عیخودم اومد و سر به

 نکنم

 اول جنب و جوش بود ستگاهیاز ا شتریب یلیاخر خ ستگاهیا یتو

 یخوابیساعت ب24نشسته بودن خسته و کوفته از  ستگاهیا یها یصندل یدانشگاه رو یها سیمنتظر سرو دانشجوها

 کنار دستم گوش دادم یها نشستم و به بحث دو دختر دانشجو یاز صندل یکی یرو

 پختم روزیامروز پختن ناهار نوبت توعه من د  -

 ؟یفهمیامتحان دارم خرنفهم ، م  -

 دوباره یفقط منو گشنه نذار ریغذا بگ رونیبرو از ب یخواینداره م یمگه من ندارم ؟... به من ربط -

 نیبا من هم خونه بشه ... خو بخاطر هم ادینم یچرا کس یشیبعد اون وقت ناراحتم م یکنیم تیاذ یباز دار نیبب -

 کنم زیخونه تم یمجبورم کرد یبامبول رو دراورد نی... اون روزم امتحان داشتم هم گهیاخالق گنده توه د

 تواسه اخر وق فتهیهمش م یکنیمنه ؟به من چه که تو به وقتش کاراتو نم ریتو هم تقص یشلختگ  -
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وقت امتحان  یمن شو اصال تو مگه مجبور الیخیامتحان ب امیچند روز ا نیا گمیکه م خوامیم یادیز زیبابا چ -

 کنم؟ زیکه من بخوام خونه تم یمهمون دعوت کن

 بود اومده بود رفع اشکال میهمکالس هیمهمون چ  -

ه بود زدم برگشت و با اخم نگاهم که جفت من نشست یبه شونه اون عیذهنم زده شد سر یتو یحرفاشون جرقه ا از

 :دیکرد و پرس

 بود؟ یبله امر -

 خانم سالم دیببخش  -

به زحمت افکار و  دیدهنم ماس یتکون داد انقدر سرد برخورد کرد که حرف تو کیبه نشونه سالم و عل سرش

 حرفهام رو دوباره جمع جور کردم و گفتم:

 امیا مدت نیکمکتون کنم و واسه ا تونمیمن م دیی... خواستم بگم اگه بخوا دمیحرفاتون رو شن یراستش تصادف  -

 خوامیخواب موقت م یجا هیرو انجام بدم در عوضش فقط دو وعده غذا و  تونینظافت و اشپز یامتحانتون کارا

 ابروشو باال انداخت و گفت: یتا هی

 ام راهت بدم؟به شما اعتماد کنم و تو خونه  دیمن با یاون وقت رو چه حساب -

 ممکنه قبول کنه گفتم: نکهیزده از ا ذوق

 ریاز مد ام رو نهیشیو سوپ دیبپرس دیزنگ بزن دیتونیم دییاگر بخوا کنمیکار م اتیب یمن واسه موسسه نظافت  -

 دیریموسسه بگ

 :دیپرس مردد

 ازش؟ یدار یزیچ یکارت  -

 دیزنگ بزن دمیبهتون م دییندارم اما شماره  موسسه رو حفظم بخوا یکارت دنیدزد فمویراستش ک -

 اون رو گرفت گفت دییتا یکرد و وقت یدوستش نگاه به
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 یایبهت که ب زنگمیکردن م دتییباشه شماره تو بده زنگ زدم موسسه اگه تا  -

 و گفتم دمیبگم گز خواستمیکه م یرو از دروغ لبم

 خوبه؟ زنمیظهر بهتون زنگ م یمن طرفا نیتوش بوده شما شماره تون بد لممیموبا دنیدزد فمیگفتم که ک  -

 کاغذ شماره اش رو نوشت و به دستم داد و گفت هی یتکون داد و رو یسر

 بود؟ یاسمت چ یبکنم دربارت گفت یقیتحق هیبرم  سیکاغد ادرس و شماره موسسه بنو نیهم نییپا -

 یخالق دیخورش  -

 بلند شد و گفت: عیسر دیزمان اتوبوس رس همون

 زنگ بهم بزن خدافظ  هی اینجوریا 12ظهر ساعت  یاوک -

 یتو کباری یممکن برا یعنیمگه ممکنه؟ ایگذاشتن ... خدا یدوستش سوار اتوبوس شدن و من تو شوک باق همراه

 ، من هم شانس اورده باشم؟ یزندگ

... اما  شانس گفتمیم یمفت و مجان یکلفت تیچقدر بدبختم که به موقع نیلبم اومد ... بب یفکر خودم پوزخند رو از

 بود یکاف موندمینم ابونیخ یکه شب تو نیشکرت .... هم ایبازم خدا

 شدیکه نم شدینم دایروز رو دنبال خونه گشتم اما پ کل

 یگم شدن شماره اش رو گفتم با رو انیقولنامه کرده بودم رفتم و جر یکه با رسول یاز پا درازتر به بنگاه دست

قول داد پول رو تا اخر هفته اماده  یرسول نکهیاش شد ا جهیصحبت کنه و نت یگشاده قبول کرد زنگ بزنه و با رسول

 انبار نگه داره یرو تا اخر ماه تو لمیکنه و وسا

کرده بود خواستم اجازه بده  کمکم یهم کل نجاشیکه تا هم یاز بنگاه دار مهربون یشرمندگ یظهر بود با کل کینزد

 قبول کرد یسیرودروا یتو چارهیاز تلفنش استفاده کنم ب

 اتوبوس رو گرفتم و منتظر جوابش شدم ستگاهیا یدختر تو شماره

 رو جواب داد یبوق سوم گوش با
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 دست به سرم نکرده گفتم: نکهیاز ا خوشحال

 نیسالم خانم خوب هست  -

 سالم ممنون شما؟  -

 رمیقرار شد ظهر تماس بگ میدیرو د گهیاتوبوس همد ستگاهیم صبح تو اهست یخالق  -

 ن؟یخوب هست یبله خانم خالق -

 با موسسه؟ نیتشکر ... تماس گرفت -

م ه کباری یکه برام افتاده بود بهش زده باشه خداروشکر برا یاز اتفاق یدلم دعا کرد مبادا موسسه حرف یتو همزمان

 شده انگار دعام مستجاب شد

ن بگم ما فقط ازاال دیاریب فیتشر نیتونیم نیکردن از هرزمان دوسداشته باش فیتعر یلیبله تماس گرفتم ازتون خ -

 خونه  میگردیو برم شهیاول بهمن امتحانامون تموم م

.. .بود  ادیمن ز یهم برا کماهیماه من رو الزم دارن و البته همون  کی یداد که فقط برا ماتومیحرفش بهم اولت نیا با

 خودم دست و پا کنم؟ یخونه برا هی تونمیهم نم کماهی یتو یعنی

 اومده گفتم: شیپ تیاز موقع خوشحال

 از امروز شروع کنم؟ تونمیمتوجهم ... پس من م  -

 یکن خانم ادداشتیالبته ... ادرس رو  -

 تشکر تماس رو قطع کردم هینبود ادرس رو حفظ کردم و با  یخودکار

*** 

بودنش اما از خونه  ییخوابه بود درست مرکز شهر و با همه دانشجو کی کیکوچ تییسو هیشون  ییدانشجو خونه

 تر و مجهز تر بود لیمن تکم
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دروغ  یو مشت دنیخواب ندارم پرس یچرا جا نکهیکردن و درباره خانواده و ا چمیسوال پ یلحظه ورود که کل بجز

 ومدین ونیمن به م طیاز شرا یحرف گهید دنیشن

 رصت مطرح کردنش نبودف یعنی

 کتاب بود یامتحاناتشون بود و سرشون مدام تو امیا

 ذاشتشگینم یسرم منت خوردمیکه م یبابت لقمه نون یبود که کس نیداشتم حداقلش ا یراحت یاون خونه زندگ یتو

 کردمی، بخاطرش کار م

ار ناه کردمیشده بود رو جمع م لیکه با جزوه ها و برگه هاشون به بازار شام تبد یو خونه ا شدمیروز صبح بلند م هر

رو  استمخویکه م یخونه ا ستمیروز ب یو باالخره تو رفتمیم رونیکه به بودجه ام بخوره ب یو به دنبال خونه ا پختمیم

 کردم دایپ

 ریز ییاومدن از تنها رونیب یبود که برا ییتنها رزنیکه صاحبش پ یاز خونه قبل زتریبه مراتب تم نیرزمیز هی

بهش سر بزنم  کباری یرو انجام بدم و روز دهاشیشرط که خر نیبه من اجاره داد فقط به ا متیرو با نصف ق نشیزم

 مرده باشه ییمبادا در تنها

 از ظلم بچه هاش بود رزنیپ نیاز خودم سوختم من اگر تنها بودم سرنوشتم بود اما ا شتریب رزنیپ یدلم برا یجوری

 گذاشته بود یشرط نیکه از ترس تنها مردن چن

 یخنزل و پنزل به خونه قبل کهیاز دستم بقاپه بستم و به دنبال چهار تا ت یا گهیکس د نکهیو رو قبل از ا قرارداد

 رفتم

 س عبور کنمالزم نبود از اون طبقه سوم منحو لمیبرداشتن وسا یپله بود و برا ریها ز یخدا که انبار شکر

 از اون محله و خونه نحس کوچ کردم شهیهم یرو برداشتم و برا لیوسا

 کل عمرم داشتم یکه تو ییبود ... از تنها دوستها دمیجد یاز دوستها یخداحافظ یتر از اسباب کش سخت

 م؟یکن کاریحاال ما بدون تو چ یتا اخر امتحانا بمون یقول داد دیخورش ستیقبول ن  -

 زدم و گفتم: یدوسر منفعت لبخند یدوست نیا به
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 نیرو نکش گهیهمد سایگ یکه از گشنگ زارمیم خچالیتو  پزمیده روز غذا م نیباور کن به اندازه ا  -

 و نق زد دیبه بازوم زد و بالفاصله محکم به اغوشم کش یمشت سحر

 میبهت عادت کرده بود میگیگمشو مگه فقط واسه غذا م  -

 رف دوستش سر تکون دادح دییو درتا دیلب برچ ندا

  میعادت نکن شدیمگه م میمظلوم تر از تو نداشت یاوهوم تو عمرمون دوست  -

و  رهیج یب یبه کلفت ازشونیاگر بخاطر ن یسابقه بود قلبم فشرده شد حت یمن ب یزندگ یکه تو یمحبت نیاز ا 

 بود نیمواجب بوده باشه باز هم حرفهاشون دلنش

 هیپدرم هم من رو بخاطر جور کردن سهم یبود که حت نیمگه جز ا ه؟یچ یدلتنگ نیا لیمگه مهم بود که دل حاال

 موادش دوست داشت؟

 دمیورز یهم عشق م لیبا دل یها یدوست نیبودم به ا دهیکمبود محبت د میکه تو کل زندگ یمن

 غلتک افتاده بودم  یرو یاز گذشت دوماه حساب بعد

 رو دوست داشتم دمیجد یزندگ

 مواد بابا باشم ینبود نگران ناخالصالزم  گهید

 دمیشنینم هیهمسا یها نینفر گشتمیهربار از کار برم گهید

 هیمفنگ یعمل هیبابات  گفتیبهم نم یکس گهید

 ازش خبر نداشت یچون کس دونستیکه برام افتاده بود من رو مقصر نم یکس بخاطر اتفاق چیه گهید

 دونستینم میمفنگ یاز بابا یکس چون

دختر افسرده ست که  هیکه به چهره ام زدم  ینقاب دختر سخت کوش و مهربون نیپشت ا دونستینم یکس چون

 مرگ داره و شبها از ترس کابوس ها خواب نداره یارزو

 جلو افتاده بودم یهم کل یلحاظ مال از
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تومن رو 5 یاتوبوس زده بودم نظافت با ساعت یها ستگاهیا وارهید یکه رو ینظافت مجتمع یها یلطف اگه به

 بودم و کنار گذاشته بودم و روزانه صدتومن درامد داشتم اون هم فقط با شستن راه پله و گاراژ دهیبوس

 بود یمفت و مجان یبهتر و پرسود تر از خرحمال یلیخ نیا مسلما

 میزندگ یتنها دلخوش دیخانواده و پشت و پناه نداشتم ، شا دینداشتم ، شا میتو زندگ یچیه دیشا نکهیا خالصه

افسانه  یو دوقلوها ستایکه پر بود از برچسب فوتبال میبچگ خچالی مییتنها دارا دیمردم بود ، شا یشستن راه پله ها

 هم که نداشتم آرامش داشتم زیچ چیبود اما حداقل ه میمحل زندگ نیرزمیز یو پول جلو یا

کس از  چیحداقل ه کردیچشمم زنده م یرو جلو یشبانه که مدام اون اتفاق لعنت یکابوس ها یالبته به استثنا 

 که هستم با خبر نبود یزیکه بودم و چ یزیچ

همه مردم رو گرفته بود و بازار کار من رو  یو تب داغ خونه تکون دیع التیبه تعط کیدوم  بهمن ماه بود و نزد مهین

 سکه کرده بود

ل و من هم مث کردنینظافت واحدهاشون خبرم م یو برا گرفتنیشده بودن تماس م یکه مشتر ییمجتمع ها نیساکن

 نیا یتالف یو در عوض برا کردمیو باهاشون دوال پهنا حساب م کردمیفرصت ناب استفاده م نیاز ا گهید یهر بازار

 باشن و پولم حرام باشه یکه مبادا ناراض دادمیکارم رو ارائه م نیبهتر مینامرد

 شدم؟یم یچ ومدیفره ام مبود پول حرام سرس میزندگ نینخورده ا حرام

قدر  نیشدم و فکر کردم اگر کار هم رهیخ دمیجد یرو قطع کردم و به صفحه دکمه دار گوش یبعد یمشتر تماس

 ییا تنهات نترنتیباش برم تو ا شهیکه م نایبخرم ، از هم یلمس یگوش هی تونمیم دیبره حتما تا قبل از ع شیخوب پ

 بدم یشبام رو پرکنم و کابوس ها رو فرار

 تا صاف تر بشه و ژاکت دمیکش یدست کردمیپرستار که هنوز تن م یصدقه ا یسر کردم و به مانتو مویمشک مقنعه

 چشم بزنه یکمتر تو شیمامان رو روش انداختم که چروک یمشک

 رو داشت ینسبت به قبل بهتر شده بود اما هنوزم سوز سرد هوا

 رو برداشتم و فمیزده بود رو داخل فرستادم ک رونیکه ب ییار موطاقچه نگاه کردم و چند ت یرو کیکوچ نهییا یتو

 زدم  رونیب
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انه مادر ییو با خوشرو دیپر رونیپام ب یصدا دنینشسته بود که به محض شن نمیخانم انگار پشت در ، در کم حاج

 روزم رو قشنگ کرد شیشگیهم

 دخترقشنگم ریصبح بخ -

 کردم مثل خودش به روش لبخند بپاشم یسع

 انشااهلل؟ نیحاج خانم ... بهتر ریسالم صبح بخ -

 الحمدهلل شکر  -

 به سمتم تکون داد و گفت: یکاغذ

 بازم برات زحمت دارم مادر -

 رفتم و کاغذ رو از دستش گرفتم و در حال خوندن اقالم کاغذ جواب تعارفش  رو دادم سمتش

بخرم بدم دست آژانس  ازتونهیاگه تا قبل اون  ن مری... فقط من تا شب درگ رمیگی... چشم حتما م نیشما رحمت  -

 ارهیب

 دراورد و به دستم داد ییشالش رو باز کرد و دوتا تراول پنجا پر

 یشال ییمانتو هی یواسه خودت بزن میگشت هی دیکن موقع خر یندارم ... فقط دخترم سع یفور ازینه مادر جون ن -

مانتو گل گشاد رنگ و رو رفته رو   نیبس ا دیتو دلم پوس یمن جاخدا  ی... به خداوند یریهم واسه خودت بگ یزیچ

 یمند روز بگرد یرسبه خودت ب دیدختر جون با ی... تو هنوز جوون دمیبه تنت د

 شد و جواب دادم یقیحق میتلفظ اشتباه مد روزش لبخند مصنوع از

 خرمیم دمید یزیچ گردمیشما م یبرا دیچشم حاج خانوم موقع خر -

 و مشتاق گفت: دیرو قبول کردم ذوق زده شد خودش رو جلو کش شنهادشیپ نکهیا از

چه مانتوها خوشگل  یباز شده تو فردوس دیمغازه جد هی گفتیداشت م یبعد سفره دختر خانم طارم روزید  -

 چشمت رو گرفت یزیچ دیسر اونجا بزن شا هیتومن حتما 38 دهیم یخوشگل
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 دمیخوداگاه لپش رو بوسزنده دل بودنش لبخندم عمق گرفت و نا از

 جفت چشمام یبازم چشم رو -

 و مهربون گفت دیرو بوس میشونیجبران بوسه ام پ به

 چشمات سالمت دخترم  -

 که دستش بود رو سمتم گرفت و گفت ینون لقمه

 هات بهتر نشد؟ چهی... دل پ رهیتو راه بخور ته دلت رو بگ نمیا ایب  -

 رو از دستش گرفتم و جواب دادم  لقمه

 یزیچ نیهمچ کشنیدل اشوب انگار تو دلم چنگ م هیشب شتریب ستیکه ن چهیدل پ  -

...  ایمثل من شد ینیبیم یکنیروز چشم باز م هی رینگ یسرسر تویدکترم برو دختر جون ...سالمت هی یوقت کرد  -

 یخوریروزتو م نیاون روز حصرت ا

 چشم داشتش و گفتم: یخالص و ب یها ینگران یقنج رفت برا دلم

 قربونتون برم؟ گهی... امر د رمیکه حاضر شد دکتر هم م میچشم دفترچه درمان  -

 نشه تو سرما سر پا نگهت داشتم برو در پناه خدا رتی... برو به کارت برس د ستین یمادر عرض یسالمت باش  -

 و گفتم: دمیهم گونه اش رو بوس باز

 چشم شمام مواظب خودت باش ... خدافظ -

 خدا پشت و پناهت مادر  -

 نیزدم و به ا رونیاز در خونه ب گهیروز پر از مشغله د هی یمکالمه ساده و پر مهر بسم اهلل گفتم و برا نیاز ا یراض

 فکر کردم

 رو دوسدارم میزندگ بهیزن غر نیمن چقدر ا ایخدا
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خسته ام رو دراز کردم و  یزدم و پاها هیاش تک وارهیکانتر به د نییشتم و پاکانترش گذا یحاج خانم رو رو یدهایخر

 شدم دنیدست مشغول مال هیبا 

 نبات رو به دستم داد و کنارم نشست و مثل من پاهاش رو دراز کرد و گفت یچا وانیخانم ل حاج

  ید ساله  رو دارمن هفتا یدرد و مرضا یسالگ ستیب یتو تو یبریم نیخودت رو از ب یمادر دار یا -

 خشک شده بود از درد ،بدون لبخند گفتم: لبخندام

 بخورم؟ یچکار کنم حاج خانم ... کار نکنم چ  -

 :دینبات اشاره کرد و پرس ییچا وانیمن تکون داد و به ل یناچار یاز رو رسی

 ؟ی. نوبت دکتر گرفت

وحشت کرده بودم انقدر  یشکمم حس کردم و حساب یرو تو یزیامروز که موقع کار وول خوردن چ یرفت پ ذهنم

 گرفتم نتیو کاب شهیکه چندبار تذکر لک بودن ش

 زمزمه کردم: مردد

 برم دیفردا حتما با ینه ول  -

 گفت: دیخر یها سهیحال خم شدن به سمت ک در

 آره دخترم برو حتما پشت گوش ننداز  -

و  دیبود که خند یام راض قهیو برانداز کرد انگار از سل دیکش رونیب کیپالست یرو از تو دمیجد ینفت یآب یمانتو

 گفت

 تو تنت چطوره نمیخوشگله ... پاشو بپوش بب یلی... مبارکت باشه خ یزیچ هیشد  نی. آها ا

اب دور ت هی شیدلخوش یبود اما نخواستم دلش رو بشکنم بلند شدم و مانتو رو تن زدم و برا دهیپا درد امونم رو بر 

 :دمیخوردم و پرس

 ه؟ینظرتون چ -
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 شستش رو بهم نشون داد و خندون گفت: انگشت

 یالک دار -

اشتباهه  دیکه فهم یحرف حیتوج یو برا دیحرفش به خنده افتادم و از خنده به سرفه ، خودش هم همراه من خند از

 گفت

 یمیباز مندمون قد میمند روزم که باش ایمیکنم مادر ما قد کاریچ  -

 ام شدت گرفت کنارش نشستم و محکم بغلش کردم و از ته دل گفتم: خنده

 شما نیمعرکه ا یقربونتون بشم اله  -

 نداد یرو دورم انداخت و چند ضربه مطمئن مهمون کمرم کرد و جواب دستش

 شکستن سکوت گفتم: یسکوت بعد از اون خنده ها معذبم کرد برا نیدر سکوت گذشت ا هیثان چند

 عد از کار رفتم سرخاک باباب یعصر -

 حرفم نثار روح بابا کرد حرفم رو از سر گرفتم نیب یامرزیخداب

 دمیشن یشد و چ یچ دیاگه بدون یوا  -

اشته د یسه شنبه هفته بعدش خبر داغ یب یسفره ب یرو بشنوه و برا دیجد یموند تا خبرها رهیبه لبهام خ کنجکاو

 ادامه دادم: عیبزارم پس سر بشینص یباشه و من هم نخواستم ب

 زدنیمرده زار م یبود خواهرا ییچه ماتم سرا نیاگه بدون یبابا خاک کنن وا یپا نییرو اورده بودن پا یمرد هی  -

تعجب کردم از  دیچکیدستشون نگرفته بود از صورتشون خون م یاز بس خودشونو زده بودن و کس ماشیتیدوتا 

جواب که داد دهنم باز موند  کنهیاروم نم امرزهیخداب نیا یبچه ها یچرا کس دمیپرس کردیکه شربت تعارف م یاون

 ننیبیمادرشون تقاص م یطفل معصوما دارن جا نیگفت ا

 به گونه اش زد و گفت: یکیخانم ضربه کوچ حاج

 خدا مرگم بده چرا اخه؟  -
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 و گفتم: دمیموضوع گز یادآوریرو از  لبم

 دوست بوده یپسر مجرد هیبا  امرزیزن اون خداب ایگو -

 حواله ام کرد ادامه دادم: یکرد و خدا به دور یا گهیحرف حاج خانم گونه اش رو مهمون ضربه د نیا دنیشن با

و  کشهیمرده رو م زنهیو پسره هم از ترسش م رسهیروز که زنه پسره رو اورده بوده خونه اش مرده سر م هیتا نگو   -

ها از  هینکنه بعد سه ماه همسا داشیپ یکه کس رنیگیم مانیو کمد رو س کننیمخونه چالش  یواریتو کمد د ییدوتا

.. . کنهیو زنه هم اعتراف م کننیم دایارن و جسدو پیو سگ م ادیهم م سیو پل سیپل زننیزنگ م شنیم یبو شاک

 حاال پسره فرار کرده زنه هم گرفتن تو زندانه منتظر دادگاه

 کرد لیخانم حرفم رو تکم حاج

 یمادر نیدادگاه اون طفل معصوما زودتر از دادگاه مادرشون حکم داده به گناه داشتن همچ ایاما گو  -

ه ک یاز من بدبخت تر هم هست، کس یحت نکهیتاسف تکون دادم و فکر کردم به ا یمثل حاج خانم سرم رو از رو منم

 من هم واسش دل بسوزونم یحت

 دادم هیپاهام تک یل گرفتم و سرم رو روتشکم سر خوردم ، پاهام رو بغ یرو نگران

 داشتم ینیبار چندم بود که لکه ب نیاز کنترلم خارج شده بود ا گهید

پنج ماه  -به اون اتفاق داره اون اتفاق مال چهار  یسرم اجازه جوالن ندم ... اخه چه ربط یتا به افکار تو دمیرو گز لبم

.. آره . ستمیدختر ن گهیکه د نهیمربوط به ا دمیمشکالت نداشتم ... شادست  نی... اما پس چرا تا قبل ازاون از ا شهیپ

 دکتر؟ برم ستیالزم ن یعنی...  نهیحتما واسه هم

 رمیام اماده ست؟ ... آره م یفردا دفترچه درمان ینرم وقت چرا

 نداره یچکاپ بکنم که ضرر هی مارستانیب رمیو از اون راه م رمیگیدفترچه م رمیسرم خلوت تره م کمی فردا

 هم افتاد یچشمهام گرم شد و پلکم رو دیرس جهیکه به نت افکارم

و ژاکت  دمیرو سر کش میرو افتتاح کردم و باز مقنعه مشک دمیشدم مانتو جد داریعادت صبح خروس خون ب طبق

 زدم رونیرو برداشتم و ب دمیو کل فیک دمیمانتو پوش یفرار از سرما رو یمامان رو برا
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 برسم مارستانیکار گرفتن دفترچه بود و بعد از اون سوار اتوبوس شدم تا به ب نیاول

 یشگیهم اریفرو رفتم و با کمک  تیازدحام جمع نیهم در کار نبود ب یغلغله بود الحمدهلل که صف رشیپذ یجلو

 دمیهل دادن به جلو رس دهیو پسند کیعمل ن یعنیدر صف  انیرانیا

 قرار دادم شخونیپ یام رو رو دفترچه

 دفترچه رو برداشت و اسمم رو خوند نیدم دست تر ستیهست و ن ینوبت ک نکهیا الیخیب رشیپذ یمنش

 یخالق دیخورش -

 بله؟ -

 :دیبهم انداخت و پرس یحیعاقل اندرصف نگاه

 سم؟یبنو یواسه چه دکتر -

 بکنم آهسته گفتم خوامیم یاوردم و انگار کار خالف نترییرو پا صدام

 زنان  -

 و گفت دیکرد و مهرش رو پاش کوب یاول دفترچه رو خط خط رگب

 یطبقه اول راهرو سمت چپ دکتر روحان -

 و دنبال راه پله گشتم دمیکش رونیب تیجمع نیو به زحمت از ب دمیرو از دستش کش دفترچه

 دیباریکه جلوم نشسته بودن زل زدم از رفتارشون عشق م یدر اتاق دکتر منتظر نوبتم نشستم و به زوج جوون پشت

هم حرف  یو آهسته برا کردیشونه همسرش گذاشته بود و مرد پشت دست زنش رو نوازش م یزن جوون سرش رو

 زدنیم

هم  وقت چیه طمیتجربه نکرده بودم و با توجه به شرا میزندگ یرو تو یلحظه ا نیوقت همچ چیه نکهیگرفت از ا دلم

 کردمینمتجربه 

 عشق رو نداشته باشم اقتیبود که ل نیمن ا ریتقد دیشا
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 دیانتظار باالخره نوبتم رس یاز کل بعد

 یدیبو م ایدنبال ن گفتیاش م هیهم به سا نهیموقع معا یو اخمو بود که حت انسالیخانم م هی دکتر

 گره کرده اش گفت: یکه تموم شد با حفظ اخم ها نهیمعا

 تموم شد پاشو   -

 اومدم رونیشدم و بعد از مرتب کردن لباسم از پشت پاراوان ب بلند

 :دمیپرس یبا نگران کردیداشت م ادی یزینشسته بود و چ زشیم پشت

 ه؟یشد خانم دکتر مشکلم چ یچ  -

 نگاهمم نکرد همونجور در حال نوشتن گفت یحت

 ... اطیفقط محض احت یعیطب ینیلکه ب یتو دوران باردار ستین یزیچ  -

 شدیبلند اکو م یتو ذهنم با صدا یمدام باردار دمینشن گهیحرفش رو د هیبق

 رممکنیمطمئنم ... غ رممکنهی.... غ م؟ی....بعد از چهار ماه و ن ستیباردار باشم ... اصال ممکن ن شهینداره ... نم امکان

 :دمیبلند پر یبودم با صدا دهیکلمه اش هم نشن کی یکه حت ییحرفها نیب هوی

 حامله باشم امکان نداره ستیممکن ن  -

 شد و گفت رهیبهم خ شیته استکان نکیع ریاز ز دهیباال جه یسربلند کرد و با ابروها باالخره

 یستیدختر ن  یتو که گفت -

 یول ستمین -

 :دیو مشکوک پرس دیحرفم پر نیاون ب نباریا

 ه؟یپس مشکل چ  -
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)مگه حرومزاده ست (بود ،  شیوسط نبود حتما سوال بعد ماریحفظ احترام ب یبود که مطمئنم اگه پا یجور لحنش

 مثل همه برداشت بد کنه گفتم: نکهیقبل از ا عیسر

حامله باشم ... ممکن  ستی... ممکن ن شمیعادت هم م ی.... حت اریندارم ... نه حالت تهوع نه و یعالئم باردار چیه  -

 ستین

 باال برد و گفت: میرو به نشونه تسل دستش

 اریبرو انجام بده جوابش رو تا اخر وقت برام ب سمینویم یاورژانس شیآزما هیخب باشه چه خبرته؟ .... برات  یلیخ  -

 باشه یا گهیمشکل د وقتیممکن 

 ؟یچه مشکل  -

 شد و گفت: یا گهیکاغذ د یسرگرم نوشتن رو دوباره

 نباشه  کنمیکه من فکر م یاون دیانجام بده شا شتیتو اول آزما  -

 ه دستم داد و اضافه کردرو ب برگه

 که من مشکوکم بهش نباشه یو اون یفقط دعا کن حامله باش  -

 داشته باشم اما حامله نباشم دزیمشت شده ام رو به هم فشردم و دعا کردم کاش ا یها دست

 کاش حامله نباشم فقط

*** 

 یخالق -

 یرکرد و سکند ریگذاشته بود گ نیزم یپاش رو یکه جلو یزن بغل یدست فیبلند شدم که پام به ک عیسر انقدر

 شدیکابوس تموم م نیاومدم و همه ا یفرود م نیزم یبا مغز رو کردمینم ریگ واریخوردم و اگر دستم رو به د

ه ک یبه برگه ا یشدم پرستار نگاه شیرو نداشت شدم و وارد اتاق آزما لشیوسا اریکه اخت یغر زدن به زن الیخ یب

 دیدستش دادم کرد و پرس
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 ؟ییاشتان  -

پاسخم  نیبنابرا شمیو گرسنه م کشهیکه کارم انقدر طول م دونستمیبه صبحانه خوردن صبح زود نداشتم و نم عادت

 مثبت بود

 ببر باال نتمیاست یصندل یرو نیبش -

دستم  مانتو رو باز کردم و یباال یدکمه ها رفتیمانتوم باال نم نیبودم است دهیمانتو پوش ریکه ز یژاکت کلفت بخاطر

حس  یشتریسوزن درد ب دنیژاکت رو باال دادم و چشمهام روبستم که با د نیو است دنیکش رونیب نیاست یرو از تو

 بود ستادهیباال سرم همراه اب قند ا یستاربودم و پر دهیتخت دراز کش ینکنم چشم که باز کردم رو

 هو؟یچت شد  ؟یخوب -

 ضعف کرده بودم و از حال رفته بودم یهم نبود ک ادمی یبود حت چم شده دونمیهم نم خودم

 کرد کیرو به لبم نزد وانیرو باال گرفت و ل سرم

 ابخوریب -

 داد: حیگذاشتم پرستار توض دادیالکل م یکه بو یتشک چرم یو سرم رو رو دمیرو تا ته سر کش وانیل

 ادیاستراحت کن تا حالت جا ب نجایتا اون موقع هم شهیآماده م شتیجواب آزما گهیساعت د هیتا   -

 دشد که کمتر نش شتریفکر کردم که که سر دردم ب یدر کار نبود انقدر به همه چ یاما استراحت دمیدراز کش همونجا

اصال و ابدا ... اما اگه باشم  ستیعنوان امکان نداره ممکن ن چی... نه عمرا اصال به ه ؟یواقعا حامله باشم چ اگر

بعد از اون حادثه به من زده بود امکان حامله شدن نبود ، نه  یقانون یکه پزشک یبا اون امپول ستی...نه ممکن ن؟یچ

هنوز اونقدر پس انداز نکردم  ؟منیباشه چ یبد یضیهم غده باشه ... اگر مر دیشا هیزیچ یستیک دیشا ضمیحتما مر

... خب اگه حاال حاالها  گهی؟ تهش مردنه د شهیم یکه بخوام خرج دوا و درمون کنم ... خب درمان نکنم مگه چ

 رمیکنه همون بم یدار ضیمن مر یرو ندارم که بخواد برا ی... کس چکسیدوش ه یرو ی... اگر بشم بار؟ینمردم چ

 ؟ی... اما اگر نمردم چ هترهب

 آماده ست شتونیجواب آزما یخانم خالق  -
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 دمیندادم و کاغذ رو از دست پرستار کش یتیرفت اما اهم یاهیچشمم س یجلو دمیجا پر از

 سرم آوار کردم یرو رو ایسوادم برگه رو بخونم حرف پرستار دن مچهیبخوام با ن نکهیقبل از ا اما

 نیدار یخوشگل تو راه ینین هیچشمتون روشن   -

*** 

روداد زدم و  یپرحرص  ی"خفه شو"گفتن راننده  وانیح یو در جواب هو دمیمحکم بهم کوب یشدم و در تاکس ادهیپ

 رفتم مگه اصال زنده بودن و نبودنم هنوز مهم هست  ابونیبه اون سمت خ اطیبدون احت

 وسط راه متوقفم کرد یبلند خانم یشدم که صدا یکالنتر وارد

 یبش یبدن یرسباز دیبا نجایا ایخانم کجا ب  -

 کنه و در همون حال طعنه زدم یحرص سمتش رفتم و دستم رو باال گرفتم که راحت بازرس با

ه ... همه کاراتون برعکس دیکنیم ینه مجرم رو بازرس میکه شاک یمن دیکن یبازرس دیرو جرات ندار دیکه با ییاونا  -

 ، همش

 گفت: الیخ یغرغرها عادت داشت که ب لیقب نیبه ا انگار

 دیرو باز کن فتونیک  -

 پا تند کردم یو به سمت ساختمون اصل دمیبغلش کوب یرو تو فیک یعصب

 :دمیپرس دیدر بدون سالم و خسته نباش یسرباز جلو از

 کدومه؟ یاتاق سروان احمد  -

 جواب داد: لیم ینگاهم کرد و ب یچپ چپ

 14طبقه اول اتاق   -

نشسته بود و با  زشیپشت م یشدم احمد 14باال رفتم و بدون در زدن و اجازه گرفتن وارد اتاق  یکیها رو دوتا  پله

 کردیاز سربازها بحث م یکی
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 سرم گذاشتم یکه تا االن مثال کنترل کرده بودم فوران کرد و صدام رو رو یخشم تمام

اسم  و دیدرست کن یخودتون سرگرمو واسه  نیریهم نکردن بگ یرو که کار ابونیتو خ یدختر پسرا نیفقط بلد  -

کردن هنوز عرضه  یدست دراز شیحافظ جان و مال و ناموس مردم ...به ناموس مردم چهار ماه پ دیخودتونم بذار

 ادتی یهست ؟...فکرنکنم حت ادتونیمنو  اصال...  ی... هرچند فکر نکنم اصال دنبالشون گشته باش شیریبگ ینکرد

دختر مدرسه  ی... شما فقط بلد یبه خودت زحمت گرفتنشون رو بد دیبا ی... اصال واسه چ یبهم داد یباشه چه قول

 یصفت هم جنست ... هرچ وانیتا ح7دنبال  یبر دیچرا با یریاونور شدن شال شون بگ نوریوجب ا میرو واسه ن ایا

که هم جنسات  نیتن هم... به جهنم که دختر مردم رو حامله کردن و در رفگهینباشه قانون به نفع مرداست د

 نه هیلذتشون رو بردن واستون کاف

 من موندن  رهیکه خودش و سرباز با دهان باز خ دمیکم آوردم و خفه شدم و باالخره د نفس

 :دیکش ادیسر سرباز فر دیرو که د دنمیاز نفس کش یناتوان

 اریاب براش ب وانیل هیپاشو برو   -

 گفت : زیکنار م یاومد و با اشاره به صندل رونیب زشیکه با عجله رفت از پشت م سرباز

 خواهر نیبش ایب  -

 شدم یحرص شتریب شیهمه خونسرد نیا از

 ام در خطره ندهیآبرو و آ یوقت نمیصد سال نش خوامیتو سرتونم خورد ... م تونیآب و صندل  -

 با آرامش جواب داد باز

 حالت نیکلمه از حرفاتم متوجه نشدم ... شما بش هی یحتمن  شهیدرست نم یزیچ ادیخواهرم باور کن با داد و فر  -

 میداشت یشرفتیچه پ نمیکه جا اومد شماره پرونده ات رو بگو بب

 زیم یرو رو یخال وانیو ل دمیاب رو از دست سرباز تازه برگشته گرفتم و سرکش وانیاروم گرفتم ل کمیحرفش  با

 گذاشتم

 دیپرس دیرو که د آرامشم
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 هیچ هیاصل قض نمیخب حاال شماره پرونده ات بگو بب  -

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم

 نمونده ادمیشماره پرونده که   -

 رفت و گفت: یکمد پر از زونکن سمت

 مراجعه و اسمت رو بگو خیخب پس تار  -

 شیپ میآبان بود چهار ماه و ن لی... اوا یخالق دی. خورش

به مضمون پرونده انداخت و  یو نگاه دیکش رونیب یرنگ ید و باالخره پوشه نارنجکر شیپرونده رو پس و پ چند

 بالفاصله گفت:

 میکرد ریدستگ یبر اساس عکس واحد چهره شناس شونیکیتا حاال خواهر من ... دو ماه قبل  یپس شما کجا بود  -

 میولش کن میبور شدخانوادتم ازت خبر نداشتن مج ینبود تیهو دییواسه تا میدنبالت گشت یاما هرچ

پشت  واریکردن وا رفتم و سرم رو که تحمل وزن خودش رو هم نداشت به د یسرم خال یرو یخیسطل آب  انگار

 رفت رونیاز اعماق گلوم ب یجون یب "یوا"دادم و  هیسرم تک

 مطمئن گفت: دیرو که د حالم

 دوباره مشیاریسراغش م میریم میشما نگران نباش ... آدرسش رو دار  -

 کرد  دایباالخره راه خودش رو پ اشکم

 زیلبر بودم ، زینبود ... لبر یهق هقم پنهان کردن یاما صدا نهیاشکم رو نب یکردم تا کس یدستام مخف نیرو ب صورتم

 زیلبر

 من زمزمه کرد: هیمتاثر از گر سروان

 شهیغصه نخور خواهرم درست م  -

 :دمینال هیگر نیب
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وقتش گذشته  گنیم دنیتوله کدومشونه ... دکترا هم اجازه سقط نم نیپدر ا دونمینم ی... حتشه؟یدرست م یچ  -

 شده ... بدبخت شدم بدبخت لیقلب بچه تشک

 کنم دییحرفم رو تکرار کرد تا براش تا متعجب

 ؟یشما باردار یگیم یعنیبچه؟ ...   -

انقدر شوکه و متعجب شده چند لحظه در سکوت گذشت و  یاز چ نمیکردم اما سربلند نکردم که بب دییسر تا با

 باالخره گفت:

همدستاش هم  میگردیاگر خودش بود که م میکنیاحظار م صیتشخ یشما ناراحت نباش صبر کن مضنون رو برا  -

... شما  دهیبهت مجوز سقط م یاگرم خودش نبود قاض میکنیم دایپدر بچه پ یان ا ید شیو با آزما میکنیم دایپ

 ران نباش خواهر من قانون فکر همه جاشو کردهنگ

 ی... قانون حت کردیکه به روح و روانم وارد شده بود رو اصال نم ینکردم قانون فکر ضربه ا لدییدلم حرفش رو تا یتو

 من نبود یتازه جمع شده  ی، قانون فکر آبرو پرمیاز کابوس هر شبم م یمن با چه وحشت کردیتصورش هم نم

 سرم بود یسروان خطاب به سرباز باال یصدا

 ارشی، برو ب ریبرو حکم جلبش رو بگ ریآدرس بگ نیا ایب یکاظم -

 اما قربان خود خانم ...  -

 دیحرفش پر وسط

 حالش بده خودت برو کاراشو بکن ینیبیمگه نم  -

 نشست زشیباز هم رفت و پشت م یکرد و رفت و احمد یاحترام یادا سرباز

نزن ...  گهید یرو جا یکه به من زد ییحرفا گمیانشااهلل ... فقط برادرانه بهت م شهیاهرم درست منکن خو هیگر  -

 یاتاق بازداشت نشسته بود یتو نجاینشستن ا یمن بود تو االن جا یجا یا گهیهرکس د

 وجب چه ده وجب هیآب که از سر بگذرد چه  دونستیبرادرانه اش پوزخند زدم ... اون چه م حتینص به
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و درشت مردم بودم تا باالخره  زیر یچند ساعت گذشت و چندساعت کنار در اون اتاق شاهد بحث و دعواها دونمینم

 همراهش به داخل اتاق رفتم یبرگشت منتظر هر حرف یسرباز کاظم

 کرد یبه من انداخت که دلم رو خال یسروان نگاه معذب "؟یکرد کاریچ"داد و در جواب  یبه احمد ینظام سالم

 و گفت: رهیبگ دیکرد من رو ند یسع

 فرار کرده بود جناب سروان  -

 رو ترسوند یو کاظم دیمن و سروان در هم تن "؟یچ" ادیفر یصدا

 :دیتنها پرس نباریبه من که از قبل هم مضطرب تر شده بودم کرد و ا ینگاه یاحمد

 چطور فرار کرد؟  -

 انصراف داده و جمع کرده رفته میولش کرد دانشجو بوده قربان همون دو ماه قبل که نجایا ایگو -

حرام زاده هفت پدر  هی گهیبدبخت شده بودم ... حاال د یواقع یبه معنا نهیبب یبرام مهم نبود اشکم رو کس نباریا

 نداشت یپدر چیداشتم که ه

 رو سر دادم هیگر یها یسر خوردم و ها یصندل یرو

 :دیغر یعصب یزمزمه کرد احمد رلبیرو ز "متاسفم"به من انداخت و  ینگاه متاثر یکاظم

 یبر یتونیخب باشه م یلیخ  -

 قرار گرفتم یاحترام کرد و رفت با رفتنش من مخاطب احمد یقبل رفتن باز هم ادا یکاظم

. حاال که با .. رونیب کشمیدانشگاهش آدرس خونه اش رو از پرونده اش م رمیم رمیگیحکم م هینکن خواهرم  هیگر -

 کنمیم داشیسنگ بره پ ریفرارش نشون داد واقعا مجرمه شده ز

 :دمیببرم و نال نیرو از ب دمید یپاک کردم تا تار اشکم

شده باشه و شکم باال اومده ام عالم و آدم رو خبر دار کنه  رید گهیکه د یوقت خورهیکردنش به چه درد من م دایپ  -

دل به حال من  یلی... اگه خ رهیکردنش د دایپ گهیکه هست بدتر شه ... اون موقع د ینیو نگاه مردم بهم از ا
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نه پدرش  خوامیبچه پدر هم داشته باشه نه خودش رو م نی، ا دیریهمون حکم سقط رو از دادگاه برام بگ دیسوزونیم

 شده رید شهیهم یشه برا رید نباریرو ... از االن گفته باشم ا

 برداشت کرد که گفت: دیکنم حرفم رو تهد گمان

 زیو همه چ کنمیم داشیپ گردمیهفته مهلت بده من م هی،شما به من  ستیآخه حکم سقط گرفتن هم آسون ن  -

 شهیدرست م

 حرفم تکرار کردم: دوباره

 نشه ریفقط د  -

 تکرار کرد دییتا یرو برا حرفم

 کنمیتلفن تماس به من بده ، من همه تالشم رو م هی... شما  دمیقول م شهینم رید  -

من تالش کنه ... شماره ام رو دادم و  ینسب یخوشبخت یبرا خواستیم یکس فهیبه حکم وظ یقرص شد که حت دلم

 رفتم یبعد از خداحافظ

ب تا ش و کردمینکرده بود هنوزم هرصبح تا شب رو کار م رییمن تغ یزندگ یتو یزیچ کردینگاه م یاگر کس رونیازب

 شهیو هرگز هم نم ستیمثل قبل ن یچیه گهیکه د دونستمیاما خودم خوب م دمیدیصبح رو کابوس م

رگ خدا که نباشه ب ریاما انگار تقد کردمیسخت قبول م یو کارها  کردمیبلند م نیسنگ یزهایچ نیسقط جن دیام به

 بچه محکم و استوار سرجاش مونده بود نیکه ا فتادینم نییاز درخت پا نیجن نیسرنوشت ا

 ازش متنفرم نطوریکه ا هیگناهش چ دونستی، نم سوختیطفل معصوم هم م نیدلم به حال ا یگاه

 و لکه ننگ باشه  رهیتاوان گناه پدرش رو به گردن بگ دیبذاره با ایاگر پا به دن دونستینم

 شهیبخت م اهیو س رهیگیممادرش به جرم نکرده ه )...( لقب  ادیب ایاگر بدن دونستینم

بود  یانقدر مورد تنفر نم دیمهمتره که اگر حرف مردم نبود شا شیو زندگ یحرف مردم از حکمت اله دونستینم

 باشه تونستیم یکس یایآرزو و رو یحت دیشا موندیزنده م دیشا
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و بدون اون چند جمله حرام بود درست  شدیحالل م یچند جمله عرب هیسا ریبود که ز یموجود همون نیبچه ، ا نیا

 از گوشت سگ حرامتر بود شدیکه اگر ذبح نم یمثل گوشت قربون

النکاح زمزمه نکرده بود و تمام  یکنار گوش مادرش به عرب یمرد چیبود که ه نیکشور ا نیا یبچه تو نیتمام گناه ا و

 خواستیاون و مادرش رو نم یمرد چیجامعه مردپرست ما ه یبود که تو نیبچه ا نیگناه ا

دلشون  یبود که خودشون از ترس حرف مردم حرف ها ی"حرف مردم" یبچه به دست ها نیا ندهیسرنوشت و آ و

 اوردنیرو به زبون نم

که تلفنم زنگ  دمیکشیمبل م ریرو ز یجارو شارژ گه،یمبل رو بلند کرده بودم و با دست د یدست گوشه هی با

 خورد.

 نگاه کردم. میگوش یشتم و به صفحهگذا نیرو زم مبل

تو  یاخاص، شماره یها ناشناس بودن و به جز چند تا مشترشماره یمن همه یناشناس بود، هرچند برا شماره

 نشده بود. رهیذخ میگوش

 داشت، محکم با ناخن شست فشردم تا تماس وصل بشه. ریرو که گ یسبز گوش یدکمه د،یجد یمشتر الیخ به

 الو -

ها مرد داشته باشم. معموال خانم یمشتر اومدیم شیکه باعث تعجبم شد. کم پ دیچیپ یتو گوش یاردونهم یصدا

 بودن. یتکوننگران خونه

 ؟یالو سالم، خانم خالق -

 .دییبله، بفرما -

 هستم. یسروان احمد -

خودم  عیسر شنوه،یمکالمه رو نم نیمطمئن بشم صاحبخونه ا نکهیا یحبس شد. دور و برم رو نگاه کردم و برا نفسم

 رسوندم و در همون حال گفتم: اطیرو به ح

 .دییبله بفرما -
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 داشت که چند لحظه مکث کرد و باالخره گفت: یانتظار احوالپرس انگار

 اش باهاتون صحبت کنم.درباره دیهست که با یموضوع -

 .دییبفرما -

 :دیلرزیمن اضطراب داشت که صداش م یاون هم به اندازه انگار

 .نمتونی. اگر ممکنه ببشهینم یتلفن -

ممکن  یصدا نیترنییرفت و آمد دارم و فکر بد کنه. با پا یآوردم که صاحبخونه نشنوه که به کالنتر نییرو پا صدام

 گفتم:

 .یکالنتر امیو م کنمیکارم رو تموم م گهیساعت د کیچشم. من تا  -

 گفت: بالفاصله

 بهتر باشه. الدینه. به نظرم پارک م ینه، نه، کالنتر -

 یوقت از سال تو سوز سرما نیام برم پارک؟! اصال اداشت من با مامور پرونده ی! چه معن؟یچ یعنیکردم.  اخم

نه! نکنه...  یآخه؟ اصال چرا کالنتر یبرم! واسه چ بهیمرد غر هیکه من با  زنهیپرنده هم پر نم الدیزمستون، تو پارک م

دختر تک و تنها  هیچرب و نرمتر از  یاچه لقمه گهیکنه! آره د هسوءاستفاد طمیاز شرا خوادیم هیمثل بق نمینکنه ا

 !ستیکه تازه دخترم ن

 شد: قیافکارم به صدام تزر یشد و تلخ شتریافکار خودم اخمم ب از

 !رم؟یام اونجا خبر بگپرونده یو درباره نمیام رو تو پارک ببمامور پرونده دیشم! چرا من با یمتوجه نم -

 آهسته شد: صداش

 .ستیپرونده ن یدرباره -

 حدسم درست بود! پس

 حرفش رو گفت: یفوران بودم که بالفاصله دنباله یو آماده دیهام جوشرگ یتو خون
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آدرس شهرستانش هم  ایچطور بگم، دنبال مظنون رفتم اما گو یعنیست. پرونده ی. دربارهدینه، نه، بد برداشت نکن -

 کردنش محاله. داینشه، پ ریدستگ سیتا توسط پل ییجورا هی یعنیعوض شده، 

 من... یخدا یوا -

 بده: میکرد دلدار ی. اونم سعدیرس یو به اون سمت گوش دیاز دهنم پر ناخودآگاه

 چطور بگم... یعنی. دیپرونده دچار مشکل نش نیشدن متهم ادیکردم که تا پ طتونیشرا یبرا یفکر هیاما من  -

 آورد: ترنییرو پا صداش

 یاش حرف زد. چون اگه کسدرباره شهینم یکمکتون کنه اما تو کالنتر تونهیدارم که م شنهادیپ هی ییجورا هی -

 من دردسر بشه. یبشنوه ممکنه برا

 :دمیو راست پرس رک

 بهتون اعتماد کنم؟ دیچرا با -

 هیکاف دیو روش فکر کن دیبشنو نکهیهم ستیبه اعتماد ن ازیبدم ن شنهادیپ هی خوامیفقط م -

 فتم:بدون فکر گ نیتمرکز کنم بنابرا زیچ هی یرو تونستمیکه نم دادیسرم جوالن م ی... انقدر فکر تو دمیگز لبم

 به اعتماد کردن هم نباشه ازیکه ن  دیشلوغ قرار بذار یجا هینه ...  الدیباشه فقط پارک م  -

 ور خط هم معلوم بود نیاز ا شیخوشحال

 واسه من خوبه یهرجا شما بگ  -

 از داخل خونه بلند شد یخانم اکرم یصدا ادیخوب و شلوغ به ذهنم ب یجا هیفکر کردم بلکه  یکم

 ؟  یجون کجا رفت دیخورش  -

دستم  یرو که تو یقرار گرفت گوش نشیب یبعد باز شد و خانم اکرم هیشد که چند ثان دهیکش یسمت در ورود نگاهم

 گفت: دید
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ها ...  خورهیمستخدم جوون به درد نم گنیم نهیتلفن ... هم یپا یازت غافل شدم رفت قهیدو دق یآ یآ یآ  -

 ساعت رو از حساب ساعت کارت خط بزنم مین نیحواست باشه که ا

 ون سمت خط غرلند کردم:هم ا یکس نکهیو بدون توجه به ا یعصب

 شترینه ب دیهمونقدر از ساعتم کم کن دمیتماسم که تموم شد مدت مکالمه رو نشونتون م  -

که  دیهم کوب یحرف من چنان رو یتالف یحرفم بدش اومد که اخم کرد و داخل رفت و در خونه خودش رو برا از

 گرفتمیم میکردن موضوع بدون فکر تصم ریختم بخ یبرا دیشکست باز هم با شهیش

 ایبوسا دکه فالفل ینیم نالیرو به رو ترم گهیدو ساعت د   -

 :دیپرس مردد

 اومده؟ شیپ یمشکل  -

رش س باینکنم اما چندان هم موفق نبودم و تقر یخال چارهیب نیرو سر ا میخشمم رو کنترل کنم که دق و دل خواستم

 زدم: ادیفر

 .... خدانگهدار   ستین ی، مشکل ریخ  -

دار  هینکوبم ... بچه ما واریرو به د یگوش تیکردم خودم رو کنترل کنم که از عصبان یسع نباریقرمز رو زدم و ا دکمه

 نباشم یگوش دیکه نگران پول خر ستمیکه ن

 ها بود نتیرو که تموم کردم نوبت کاب یکش جارو

 یابگرفتن انتقام اعص ینه برا رفتیدست و دلم به کار نم گهیها رو گربه شور کردم د نتیبعد رو کاب کساعتی تمام

 یکه خودش شکسته بود و از حق الزحمه من کم کرد  بلکه صرفا برا یا شهیخسارت ش ایکه ازم خورد کرده بود 

ر فک شتریب یبود اما هرچ دهیکش شیرو پ شحرف یبود که سروان احمد یشنهادیپ شیتمام فکر وذکرم پ نکهیا

 گرفتمیم یمنطق جهیکمتر نت دادمیمال مو احت کردمیم

 خطاب بستمیو جلو م کردمیرو از پشت سر باز م میکه گره روسر یرو جمع کردم و در حال لمیکه تموم شد وسا کار

 گفتم: داشتیبرنم شیلحظه هم چشم از گوش کی یکه حت یبه خانم اکرم
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 د؟یهست یراض دینیمن کارم تموم شد بب یخانم اکرم -

 من دادو بعد دور و اطراف خونه رو چک کرد لیتحو یا مهیگرفت و اول لبخند نصفه ن شیدل از صفحه گوش باالخره

 کنم؟ متیتقد دی، خب چقدر با یعال شهیقربون دستت مثل هم یآ-

 دوشم محکم کردم و جواب دادم: یرو فمیبند ک  

 قابل شما هم نداره هشتاد تومن-

 فت:رو تا به تا کرد و با عشوه گ ابروش

 ایگرونش کرد یدیدم ع -

 و سمتم گرفت دیکش روتیب یدوتا تراول پنجاه فشیک یتو از

 ی... آها راست ؟یخورده که دار -

 گفت: یزد و مثال به شوخ یچشمک

 یرو که کم کرد شهیساعت تلفن حرف زدنت و پوا خسارت ش میاون ن -

 فمیک یهم آوردم تراوال رو از دستش گرفتم و و از تو هیبله سر و ته قض هیبحث کردن و چونه زدن نداشتم با  حوصله

 مچاله سمتش گرفتم و به تعارف گفتم یدوتا ده توم

 رفع زحمت کنم با اجازه گهی... من د نیبوده باش یانشاهلل راض-

 هم مثل خودم به تعارف گفت: اون

  یخوردیشربت م هی یموندیم -

 ممنون عجله دارم خدانگهدارتون-

 یتو ییچفت کردم داخل برنگشت مبادا که دستم کج باشه و از دستشو اطیکه در ح یدم در اومدم و تا لحظه ا تا

 آفتابه بلند کنم اطشیح
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زدن  دیکردم سرم رو با د یو سع دمیربع زودتر رس هیو سمت محل قرار راه افتادم از هولم  دمیحرص در رو کوب با

 کنار دکه گرم کنم یاجناس دست فروش ها

 یخانم خالق-

اما  نمشیلباس فرم بب یکه اسمم رو صدا کرده بود نگاه کردم اولش نشناختم عادت کرده بودم تو یو به مرد برگشتم

سالم داد آهسته جواب سالمش رو دادم و  دیبه زحمت شناختمش نگاهم رو که متوجهش د یاالن با لباس شخص

 انداختم که گفت: ریسرم رو ز

 که من بتونم راحت تر صحبت کنم مینیاگه ممکنه بش-

 فالفل اشاره کرد و صبر کرد تا من جلوتر برم یکنار دکه ها یکیپالست یها یو صندل زیسمت م به

 بشم رهیخ بهیمرد غر هیخودم رو سرگرم کردم راحت نبودم که بخوام به  مینشستم و با پر روسر یصندل یرو

 من من باالخره شروع کرد یکم اون هم به اندازه من معضب بود که بعد از انگار

 راست برم سر اصل مطلب  هی دیشروع کنم ، بذار دیاز کجا با دونمیراستش نم -

 دهنش قورت داد و حرف آخر رو اول زد:  آب

 بچه رو ازتون بخرم خوامیمن م -

 ؟ هیترک لمی؟ مگه شهر هرته ؟ مگه ف یگفت؟ مگه الک یشدم داغ کردم ... چ یعصب

 بهش بگم که حرف فالفل فروش نجاتش داد اقتشیکه ل یدهن باز کردم تا هرچ شدیتر نم ظیغل نیاز ا اخمم

 سمبوسه؟ ایداداش فالفل بزنم -

 دست به سر کردن فالفل فروش وقت شناس خوشحال گفت: یبرا

 پرکن ممنون یدونیخودت م یمخلفاتم هرچ چیدوتا فالفل بپ -

 داد: حیرو شروع کنم توض دادیداد و ب نکهیسمت من برگشت و قبل از ا عیسر
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خدا منظورم بد  یبدم ، به خداوند حیتوض دیبد گفتم فرصت بد دونمیتورو خدا ... م دینه نه بد برداشت نکن -

نده هم پرو نیمتهم دییخوایبچه رو نم نیشما که ا یعنیمشکل جفتمون رو حل کنم   خوامیمن م نینی... بب نیدیفهم

هم تا بخواد  یقاض دیسقط کن دیتونیهم نم یقاض مازشون بدون حک میریبگ یتست مینشدن تا بتون ریکه هنوز دستگ

پرده حرف  یب دیکه ببخش کشهیطول م یانقدر رهیو غ رهینشدن متهم محرض شه و غ دایشه و پ لیدادگاه تشک

من هستم من  ستیشما ن یکه بچه رشد کنه و همه بفهمن ، قانون به فکر ابرو کشهیطول م یانقدر یول زنمیم

 یصرفا تا وقت خوامیخود بچه رو بخرم م خوامیشدن و شرم زده شدن چقدر سخته من نم وآبر یهمه ب یجلو دونمیم

، در عوض منم فعال  نیهم دیکن یهمسر سابقم و خانوادش منو پدر بچه معرف یجلو ادیجواب درخواست سقطتون م

 پردازمیرو م تونیزندگ جو تا اون زمان مخار کنمیم یدونن مخفماجرا رو ب دییخوایکه نم ییشما رو از اشناها و کسا

 :دمیبودم پرس دهیرو نفهم شیچیکه ه یحیاز توض جیماجرا در هم بود گ دنیکه از نفهم تیاخمم نه از عصبان نباریا

 ؟یبه من کمک کن یبخوا نکهیا رسهیم یبه شما چ -

 :دیجوابش رو قبال گفته پرس کردیاز سوالم که فکر م متعجب

 دادم خدمتتون حی، من که توض شمیمتوجه نم-

 کردم: حیرو تصح سوالم

 !د؟یبچه ا نیهمسر سابقتون فکر کنه پدر ا یوقت رسهیبهتون م یچ -

 :دیبده از قبل معذب تر شد و پرس حیتوض بهیغر هی یبراش راحت نبود برا انگار

 بدم؟ حیالزمه توض -

 گفتم: رک

 حهیمسلما الزم به توض دیشکم برآمده ام رو بهتون بفروشم که پزش رو به زن سابقتون بد نییخوایازم م یوقت -

 من من کرد اما باالخره لب باز کرد: یکم

 هستم میمن عق -

 تر شد نیدهنش قورت داد و لحنش از قبل هم سنگ آب
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 من ... یهمسرم بخاطر مشکل بارور -

 :دیادامه لرز یو صداش برا دیگز لبش

 ارنکیبا ا خوامیبرد من فقط م لیکل فام یبودنم رو ارائه کرد و آبرومو جلو مید و تو دادگاه پرونده عقترکم کر -

 نیآبرومو برگردونم هم

 رهیت یچشم هاش هم مثل صداش ابرها دمیمنتظر جواب من بود و من تازه فهم  رهیبار نگاهش کردم خ نیاول یبرا

 داره

*** 

 که گرفته بودم فکر یمیو به سرانجام تصم کردمیبود رو پاک م دهیخر یاز وانت که ییها یآش یحاج خانم سبز همراه

 پهلوم نشست یکه سقلمه حاج خانم تو کردمیم

 دخترجون؟ ییکجا -

 نییدادم که دروغم رو بشوره و ببره پا لشیلبخند تحو یزورک

 نجامیجا هم چیه-

 گفت: یخنده سرتکون داد و به شوخ با

 و دل در کوچه مینجایکه من ا -

 اشاره کرد و گفت: میاما خنده ام تلخ بود با سر به صفحه خاموش گوش دمیخند

 روشن شد تیحواست نبود گوش-

 برداشتم و صفحه اش رو روشن کردم یگوش

 کرده بودم ظاهر شد ویکه از بار قبل س یشماره سروان احمد دشیو سف اهیصفحه س یرو

بوق که خورد قطع کردم تا خودش زنگ بزنه  نیردم و شماره اش رو گرفتم اولدو دوتا چهار تا رو با خودم ک نیآخر

 بودم اوردهیشارژم رو که از سر راه ن
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 اطینقطه ح نیو به دور دست تر دمیحاج خانم رو پوش یایانگشت ییزدم دم پا رونیاز خونه ب عیزنگ زد سر بالفاصله

 حاج خانم برسه و تماس رو وصل کردم نیسنگ یرفتم که مبادا صدام به گوش ها

 سالم -

 ن؟یخوب هست یسالم خانم خالق-

م بش مونیباز هم مثل صدبار قبل پش نکهیقبل از ا خواستیپاره کردن هاشو نداشتم دلم م کهیتعارف ت حوصله

 تموم شه زیسوالش رو بپرسه و جوابم رو بدم و همه چ

 تشکر-

 کردیسوالش هم نداشت که من من م دنینگار توان پرسهم مثل من حوصله تعارف نداشت اما ا اون

 ن؟یاون موضوع ... فکراتون رو کرد ی... برا یعنی...  ی... تماس گرفتم که ... برا یخانم خالق -

 گفتم: عیبشم سر مونیپش نکهیو قبل از ا دمیفرستاد لبم گز رونیرو با صدا ب نفسش

 شرط دارم هی یبله ول-

 شنهادیپ نیهمچ یشده باشم که برا حیانقدر وق کردمیحرف رو زدم خودم هم تصور نم نیا شدیهم باورم نم خودم

 نداده باشم یجواب منف یمعلوم الحال شنهادیپ نیبه چن شدیشرط بذارم ... خودم هم باورم نم یا شرمانهیب

 !؟یچه شرط -

 بودم ، چرا قبول کردم؟ چرا ؟ چرا؟ مردد

 ؟یخانم خالق-

 شم مونیگفتم تا مبادا باز هم پش دهیگوشه باغچه رو پرت کردم و حرفم رو نجو یسنگ گل ییبا نوک دمپا یعصب

 دیمنو عقد کن دیبا -

 !!!؟یچ-

 شده بودم؟!! ... چقدر؟ لحی، من چقدر وق دیدادش گوشم رو کر کرد اشک از گوشه چشمم چک یصدا
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 ی؟ به آدم بهیمرد غر هیبه  دادم؟یازدواج م شنهادیمرد پ هیو به  کردمیم کیخودم رو کوچ نطوریمن بودم که ا نیا

؟ از کجا  دونستمیم یآدم آخه چ نیرو بخره؟ من از ا گهید یمردها یبچه  خواستیکه م ی؟ به مرد شناختمیکه نم

 ؟ شهپست و نامرد نبا میزندگ یمردها هیمثل بق دونستمیم دیبا

 دادم: حیخودم توض حیتوج یاز بغض صاف کردم و برا صدام

دم ؟ ازدواج ب شنهادینه پ ایهست  یآدم خوب دونمیکه نم یبه کس شناسمیکه نم یبه کس خوادیدلم م نیفکر کرد -

مه سال یو خرده ا ستیب رم؟یو حق کیانقدر کوچ نیفکر کرد ؟یچ نیفکر کرد ه؟یاز سر عشق و عاشق نیفکر کرد

سر نخوام  هیکه مرد نخوام ... شوهر نخوام سا دمینگاه نکردم ... انقدر بد دورم د میهنوز مستق یمرد چیه یتو چشما

شد  نجوریشد که ا یچ دیازم پرس یکیجامعه خراب  نی... که پس فردا تو ا خوادیاسم تو شناسنامه ام م هی... فقط 

 یخوایشکم ور اومده م هیمثل شما که  خوامیاسم ازتون م هیمرد تو شناسنامه ام باشه ...من فقط  هیاسم 

 حرفم رو ضجه زدم: هیدلم بق یتو

 اگه قراره زن باشم ... زن مطلقه باشم نه زن خراب خوامیمن فقط م -

 یبشه و ارتباطم رو با کل آدما کهیرو چنان بکوبم که چهل ت یگوش خواستیواقعا دلم م نباریقطع کردم ، ا تماس

نابود شه که انگار نه انگار  یورتکه تکه کنم و هر تکه ام ج خواستمیکه خودم رو هم م یقطع کنه نه تنها گوش ایدن

 بوده یروز

 شدم ؟ حیانقدر وق یکرده بودم ... من از ک کسانیرو با خاک  تمیشده بودم که خودم ،خودم رو، شخص کیکوچ انقدر

 ؟یاز ک

شلوارم  یو سرزانو ختیریزانوم م یدادم ، اشکام رو هیجمع شده ام تک یپاها یسر خوردم و سرم رو رو نیزم یرو

 کرده بود سیرو خ

 خردم کرده بود نطوریا یمگه من همش چند سالم بود که زندگ شدینم یاشک ها هم خال نیپر بود و با ا دلم

 و چند سالم بود و مثل چهل ساله ها بودم ستیب

 مرگ داشتم؟ یشده بود ، مگه من چند سالم بود که آرزو ریبودم و دلم پ جوون

 مادر دیخورش-
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 اومده بود نگاه کردم وونیا یم که عصا زنون تا روبلند کردم و به حاج خان سر

 صورتم گذاشتم: یاشکامو پاک کردم و نقاب خندونم رو نامحسوس

 هوی نیخوریسر م زهیل نیسرده زم ن؟یاومد رونیجانم حاج خانم؟ چرا ب-

 گفت: مادرانه

 نگران شدم یومدین-

م تا بازوش رو گرفت ریاز کنارش رد شدم و ز ادیب نییحالش از اون چهار تا پله پا نیشدم و سمتش رفتم مبادا با ا بلند

 :دیبه صورتم کرد و مشکوک پرس یقیراه رفتن کمکش کنم نگاه دق یبرا

 ؟یکرد هیگر-

 کردم تا باور کنه دیرو تشد لبخندم

 نه سوز سرما خورد چشمم اشک اومد -

 دیدستام کوب یدستش رو آروم  رو دیخند

وقت عشق سراغم  چیه رمیچون پ یمن تجربه ست ، فکر کرد یتو خاطره ست برا یکه االن برا ینیمادر ا یآ -

و  نیداشتم چند ییداشتم بر و رو ییایبرو ب یزمان هینبودم  ریپ ینجوریکه ا شهیهم دم؟یدرد عشق نکش ومده؟ین

 ، هوار هوار خاطر خواه داشتم هچند تا خواستگار داشتم ، مثل االن نبود که بچه هامم منو نخوان ک

رنگ  می.... کاش دردم درد عشق بود کاش نگران دیدیم یو اون چ دمیکشیم یتر شد من چ یقیلبخندم حق نباریا

زار بگه و کاش و ه ریرفته شب بخ ادشیبود که عشقم  نیهام بخاطر ا هیبشه کاش گر یرتیرژلبم بود مبادا عشقم غ

 گهیکاش د

 یپناه یو ب یکس یبود ، از ب یعشق یدرد من از ب اما

 نگاه به شماره اش کردم و در سالن رو باز کردم و حاج خانم رو داخل فرستادم دیدستم لرز یتو یگوش

 امیرو بدم ب یشما بفرما داخل من جواب مشتر-
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 زدن هاش هم مادرانه بود نق

 گهیامروز به خودت استراحت بده د هیکار...  یریم لمیروزا تعط هیباشه ها چ ینگ -

 چشمم گذاشتم و گفتم: یرو دست

 دییچشم شما امر بفرما -

 :دیچیپ یگوش یدادش تو یبزنم صدا یحرف نکهیزد و درو پشت سرش بست تماس رو وصل کردم و قبل از ا لبخند

 ؟یرو قطع کرد یچرا گوش -

 حرفامون تمون شد -

 ؟یفرضش کردبهت دادم که تموم شده  یمگه من جواب -

 از صدتا جواب بدتر بود یدیکه سرم کش یشما داد -

 کرد نرم تر حرف بزنه: یاومد و سع نییصداش پا ولوم

 باشه تونستینم نیجز ا یزیمن چ یرمنطقیشوکه شدم ... حق باشماست جواب درخواست غ خوامیمعذرت م -

 بود به من ؟ هیحرفش کنا نینشدم ، االن ا متوجه

 و شوکه کرداون من ر نباریا 

 کنمیمن شرطتون رو قبول م -

مون سکوت برقرار موند و باالخره ذهنم شروع به کار  نیکه بزنم چند لحظه ب ومدیبه ذهنم ن یباز موند و حرف دهنم

 سوالم رو به زبون آوردم هو؟یشد  یشد ... چ فیکرد و تمام افکارم پشت سر هم رد

 ن؟یکنیچطور قبول م -

 نیا تونمیمهر طالق ، من مردم هر وقت بخوام م شهیاسم تو شناسنامه که تهش م هیچرا قبول نکنم؟ به قول شما  -

 ستین یکه پاک شدن ینگران باش دیاسم و مهر رو پاک کنم شما با
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 مملکت گل و بلبل بود و سلطنت مردها گفتیم راست

ودم خ نکهیخودم بخوام بدون ا نکهیکردن بدون ا نییسرنوشتم رو مردها تع مینگران باشم که تموم زندگ دیبا من

 بگم

 دیبا شیآزما یاجازه نداد بپرسم برا یتماس رو قطع کرد ، حت یخداحافظ هیفردا صبح باهم قرار گذاشت و با  یبرا

 نه؟! ایناشتا باشم 

 یخاطره ها ایها  حتیاز حرف ها نص یزیچپاک کردنم رو از سر گرفتم باز هم  یاتاق حاج خانم برگشتم و سبز به

 بود ریو ذهنم شلوغ و درگ دمیحاج خانم نفهم

 جمعش کرد شدیبودم و نم ختهیبود که ر یجواب خودم که آب ینه برا نباریا

مشکوک نبود؟ چرا مشکوک باشه؟ مگه  رشیالس عیقبول کردن سر نیا یعنیجواب سروان بود ،  ریذهنم درگ نباریا

 خواستمینم نویهم ا دیشا ای خواستم؟ینم نویمن هم

 نداشتم  نیجز ا یداشتم مگه ؟ تمام مدت روش فکر کرده بودم چاره ا یا گهینبود اما چاره د یته دلم راض دیشا

و خواه ناخواه  ننیشکم برآمده ام رو نب شناختنیکه من رو م ییخونه اش پنهان بشم تا کسا یکه قرار بود تو اوال

 کنترل رقابلیغ ضهیغر هیبه هر حال مرد بود و  ادیب شیپ یابه قبلمش یممکن بود اتفاق

مشابه مطب  تیتو موقع دیداشتم شا ازیمهر طالق صفحه دوم شناسنامه ن نیبه ا یعاد یزندگ هیادامه  یبرا دوما

 )...( نگاهم کنه هیبه چشم  یکس خواستیاصال دلم نم نباریو ا گرفتمیدکتر زنان قرار م

که ادعا  ییتو دیپرسیاون وقت اون مرد ، شب اول نم شدیم بمیازدواج نص تیبه فرض محال موقع یحت دیشا ای

 ؟یستیچرا دختر ن یهست یدختر پاک یکنیم

 شده دخترم؟ یزیچ ایستین نجایمادر امروز اصال ا دیخورش -

 کنم گفتم: حیچند ماهه ام رو براش توج بتیغ دیبا نکهیبگم نه اما با فکر به ا خواستم

 سمتش فلج شده هیکه شهرستان سکته کرده  مییراستش االن زنگ زدن گفتن زن دا -

 حرفم رو ادامه دادم: دیرو دلسوزانه کش یآخ
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 نشده شیزیکه چ اشیبهش دست بزنن طفلک سکته کرده حجب و ح زارهیخودش که دختر نداره پسراشم نم -

 تکون داد یرو با همدرد سرش

شد  ریگ نیسکته کرد و زم یحاج یمنم وقت نهیپسرش تن و بدنش بب ادیآدم شرمش م یگیم یچ دونمیم -

کمر درد و پا دردم هم مال همون  نیا ادیشرمش ن وقتی کردمیدخترم کاراشو بکنه همه کارش خودم م ذاشتمینم

 شدیبه تنش گوشت م خوردیم ی، ماشااهلل ماشااهلل هرچ امرزیبود خداب یکلی، چهار شونه و ه گهیوقتاست د

 م :در عوض گفت "خوردن بوده که سکته کرده هیرو یهمون اضافه وزن و ب یبلکه هم برا" ادیکه به زبونم ن دمیگز لب

پول  مییاز زن دا امیمگه من م یول میدیباشه م یگفتن پولشم هرچ شیپرستار یحاال زنگ زدن گفتن من برم برا -

 رمیبگ

اصال زنده  اینه  ایزن داشته باشه  نکهیدارم حاال ا ییدا هیبودم که  دهیدلم به حرف خودم پوزخند زدم فقط شن تو

 یبرا نطوریباشتم و اون وقت االن ا دهیباشمش و ند دهیهم ند یهمون دوران نوزاد یحت دیشا دونستمیباشه رو نم

 کردمیم یدلسوز شیالیخ یماریب

نجاتت  ایاعمال خوب و اون دن شهیکه م لیصله رحم و سر زدن به فام نیحتما برو اصال هم یکنیآره مادر خوب م -

 دهیم

 زن ساده بود نیزدم چقدر ا لبخند

 تا من رو نجات بده ومدین یصله رحم چیه

 گفتم: شترشیب بیفر یبرا

 نیتداش ازین یزینکرده نصف شب چ ییخدا ده؟یانجام م یک داتونید؟خریکنیم کاریاگه من چند ماه نباشم شما چ _

 زد و گفت: یدلبرانه ا چشمک

 ، فقط زود برگرد که به بودنت عادت کردم کردمیکه قبل اومدن تو م کنمیم یه فکر من نباش همون کارب _

بغلم  یو بغلش کردم و تو دمیدلم قنج رفت ، حس مهم بودن کردم ، حس دوست داشته شدن ،با ذوق پر ته

 اشک شوقم از ته دل گفتم: نیفشردمش و ب
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 ادیز یلیدوست دارم مادر خ یلیخ_

*** 

 رو باز کردم و خوندم امیشدم و خواب آلود پ زیخ میشدم ، ن داریب میگوش امکیآالرم پ یصدا با

تموم شه  یتا وقت دیساک هم ببند هی دیمحضرکنار مصال باش میامروز نوبت محضرگرفتم ساعت ده و ن یبرا-

 دیگردیبرنم

 دمیست مالرختخواب نشستم و کالفه چشمم رو با انگشت ش یکامل تو دیاز سرم پر خواب

خونه  گهیچاق شدم د گفتمیتهش م ومدیکه م ومدیرمیکردم؟ مجوز سقط د میبود من با زندگ یچه کار نیا آخه

باور  سهیپل نکهینفر بدتر از اون هفت نفر نباشه؟ صرفا بخاطر ا هی نیبود اصال از کجا معلوم ا یرقانونیاخرشم سقط غ

  ه؟یکردم آدم خوب

 دمیکش یرو از سر ناچار موهام

 نداشتم قرار نبود بخاطر اشتباه چند نفر من تا اخر عمر عذاب بکشم چاره

 یروز هیدارم  دیباز حداقل ام ینجوریا ؟یچ شدمیها و داستانا نازا م لمیمثل تمام و ف کردمیسقط م یرقانونیغ اگر

 ر شم ، بزنه پس کله اش و منو بخواد و ماد یزیچ یرمردیپ یزن طالق داده ا یمرد زن مرده ا هی

 و تاره اهیس میهم مثل زندگ دمیمنو باش ام یدهایام هه

 دمیکش رونیب یواریکمد د یرو از باال یگوشه چشمم رو پاک کردم و کوله پشت اشک

خودم رو بدون تا کردن داخلش هل  یخونگ یو بجاش لباس ها دمیکش رونیبابا رو که توش چپونده بودم ب یلباسها

 کوله جا دادم بیج یام رو هم تو یو شناسنامه و کارت مل یدادم ،دفترچه درمان

 رو شستم و مسواک زدم  صورتم

 ، آماده بودم نیو هم دمیرژلب داشتم همون رو به لبهام مال هیفقط  شیلوازم آرا از

اب نتخرو ا یکیخودم  ینفت یپرستار و مانتو آب یصدقه ا یمانتو نیبود ب ینگاه کردم چه انتخاب سخت یجا رخت به

 خودم بود. ینفت یآب یکردن و انتخاب من مانتو
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بهمن ماه رو نداشت  یبود که توان تحمل سرما ایپنج تومن نینداشتم اونم   از ا شتریب یکیهم که شکر خدا  شال

 دمیگرم کردنم پوش یباز هم مقنعه سر کردم و ژاکت مامان رو برا نیبنابرا

 مهیانگار نه انگار امروز فرق داره انگار نه انگار که امروز مثال روز عروس یشگیهم پیت همون

 یبرا مدیپوشیهم ندارم که بپوشم هرچند اگر داشتم هم نم دیلباس سف یحت یجانینه ه ینه استرس یشوق و ذوق نه

 رخت باشم دیبخت شم که الزم باشه سف دیشدن شناسنامه قرار نبود سف یخط خط

آب در رو اتاقم رو  رفلکهیکولم انداختم و بعد از چک کردن گاز و برق و ش یها رو یبچه مدرسه اام رو مثل  کوله

 انداختم فمیرو اعماق ک دیپشت سرم چهار قفله کردم و کل

 خونه اش رو زدم چند لحظه بعد صداش اومد یا شهیحاج خانم رو باال رفتم و در ش وانیپله ا چهارتا

 تو دخترم  ایب-

انگشتش بود و  یلم داده بود و ذکرشمار رو یبه پشت یگاز یکنار بخار دمیم و از همون دم در سرک کشباز کرد درو

 جواب لبخندش رو با لبخند دادم و با تمام محبتم گفتم: کردیبا لبخند منو نگاه م

 حاج خانم  یاومدم خداحافظ -

 یمادرت روونه ش ریخ یبدون بغل کردن و دعا ادیتو دلت م ایاز دم در؟ خجالت بکش دختر ب -

فکر کردم  نیلحظه به ا کیکفشامو کندم و به سمت آغوش بازش پرواز کردم   عیمحتاج بودم سر رشیخ یدعا به

م که عقل یاز جواب کرد؟یبچه حرام زاده تو شکم دارم باز هم انقدر خالصانه محبت نثارم م هیمن  دیفهمیزن م نیاگر ا

 شد یاشکم جار واش پنهون کردم  نهیس یشدم و سرم رو تو ریبه دلم داد دلگ

 و گفت: دیمقنعه نوازش کرد و سرم رو بوس یرو از رو موهام

خودم تازه داشتم بهت عادت  شیپ نجایا یگردیو توم برم شهیهم زود خوب م تییزن دا شاالیا زمینکن عز هیگر-

 کردمایم

 گفت: یانداخت و به شوخ رونیعوض کردن جو منو به زور از بغلش ب یکردم بغض داره اما برا حس

 شمیله م کلیه لویصدک نیا ریز یمن بارب گهیخودشو انداخته رو من نم نمیپاشو بب -
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 اومدم و اشکم رو پاک کردم رونی، از بغلش ب دمیخند

 به سرتا پام کرد و با پشت انگشت اشاره اش به عصاش ضربه زد یا دارانهیخر نگاه

 یکمکیپوستت رفته ها معلومه خورد و خوراکت بهتر شده که شکمت  ریمدت آب ز نیماشااهلل هزار ماشااهلل ا یول -

 جلو اومده

 به حاج خانم موندم رهیکردم خشکم زد و خ خی

*** 

 رو خوندم: امیبا وکمه ستاره باز کردم و پ یاومد قفل گوش امکیپ برام

 دیعجله کن کمیپس  نییکجا-

کنار محضر نبود اخم  یکس دمیدو عیکوتاه اما سر یها با قدم ها یمونده رو مثل ژاپن یباق یفرع کیکردم و  پاتند

شد  ادهیداشت پ یدود یها شهیمحضر که ش یپارک شده رو به رو نیزدم که از ماش دیکردم و با دقت تا ته کوچه د

 :دیبه کوله ام پرس شارهسالم کردم کوتاه جواب داد و با ا ریسمتش رفتم و سر به ز

 !نان؟یفقط هم لتونیساو-

 کردم دستش رو به سمت در محضر گرفت و گفت: دییسرتا با

 رشدید دییپس بفرما یاوک-

 :دمیپرس متعجب

 م؟یبد شیآزما دیمگه نبا -

 گفت: یابروشو باال فرستاد و با لحن خاص یتا هی

 باشه ازین شیکه آزما میمگه قراره بچه دار بش-

اصال  ایبود که مبادا معتاد باشه  نیفکر نکرده بودم تنها فکر و ذکر من ا نجاشیشدم اصال به ا مونیحرف خودم پش از

 قرار بود از کجا بفهمم؟ شیداشته باشه ، حاال بدون آزما دزیا دیشا
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 ینه قراره باهاش رابطه ا هیداشته باشه ربطش به تو چ دزیزد ، برفرض که هم معتاد باشه هم ا بیاز درونم نه ییصدا

 داشته باشه تیکه معتاد بودنش اهم یکن یزندگ یسقف ریباهاش ز ینه قراره عمر یه آلوده شک یداشته باش

 ام گفتم: دهیحرف نسنج هیتوج یبرا

 کننیعقد نم شیبدون جواب آزما یاجبار ششونیبودم آزما دهیاخه شن -

 گفت: یبه گلو انداخت و با فخرفروش یباد

 رد کنه یلیبیس ریرو ز شیجواب آزما هیباشه و  ونمیمداز سر دفترشون گذشتم که  یلیبیس ریانقدر ز -

رد کرده که بعد از  یلیبیرسینداشت نکنه پرونده من رو هم ز یخوب یحرفش برام بو نیحرفش اخمم درهم شد ا از

 نداشته!! یشرفتیپنج ماه هنوزم پ

 باال رفت یکم صداش

 شدن مونیپش ایداخل  ندییفرمایسرکار خانم باالخره م -

 وسطش زیاتاق هال مانند که به م هیدفتر ساده بود  هینازک کردم و جلوتر وارد محضر شدم  یپشت چشم ناخودآگاه

 شدیباز م گهیبود و چندتا در دور تا دور اتاق به چند اتاق د

 ومدیهلهله م یاز اتاق ها صدا یکیو از داخل  کردینشسته بود و جدول حل م زیپشت م یمقنعه پوش خانم

 ستادیا زیم یاز من جلو زد و رو به رو سروان

 دارن؟ فیتشر یسالم حاج -

فرو کرده بود انداخت و بعد  یشلوار پارچه ا یکه تو شیو سورمه ا دیچهارخونه سف رهنیبه سروان و پ ینگاه یمنش

 رنگ و مقنعه سرم شد و باالخره جواب داد: رهیمن و مانتو ت رهیخ

 ن؟یآورد فیتشر یچه کار یست ... برا گهیمجلس د هیفعال دستشون بند -

 :دیحق به جانب پرس سروان

 محضر ارنیم فیتشر یچه کار یبرا-
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 درهم شد و گفت: یمنش یطعنه سروان اخم ها از

 کار حاج اقا هم تموم شده کنمیتا من وارد دفتر م دیلطفا شناسنامه هاتون و نامه دادگاه بد-

 :دیمتعجب پرس سروان

 م نامه دادگاه الزمه؟!ازدواج ه یمگه برا -

 شگفت زده تکرار کرد: یمنش

  د؟یازدواج اومد یمگه برا -

ام با  رهیت یروح من و لباس ها یداشت و حق داشت باور نکنه صورت ب شیهزار قلم آرا شیادار پیبا وجود ت خودش

 سروان جوابش رو دادم یمن بجا نبارینداشته باشه ا یتازه عروس ها همخون

 م؟یدوتا زوج عاشق و نوشکفته باش خورهیچطور؟ بهمون نم -

رو سر اون  میجوش اوردم و دق دل لیدل یبگم واال ، باز هم ب یچ یعنیتکون داد که  یچپ نگاهمون کرد و سر چپ

 کردم و صدام ناخودآگاه باال رفت: یخال چارهیب یمنش

 یاگه کس یعنیحال درونش چطوره ؟  دیکنیاوت ملباس و ظاهر آدم قض یچرا از رو ن؟ینطوریچرا شما مردم ا -

وشه نپ دینکنه و مانتو سف یکه خودشو مثل عروسک نقاش یکس یعنیداغدار باشه؟  تونهینداره نم یلباس مشک

 دی.... بافهمنیرو از رخت و لباس نم دماحال دل آ دیریبگ ادیکنم تا شما مردم  کاریچ دیعروس باشه؟ با تونهینم

 کنم؟ کاریچ

و  دیکنترل حالم دستم رو گرفت و به عقب کش یسروان برا دیچسب شیو از ترس به صندل دیترس چارهیب یمنش

 شروع شد یناگهان از هسته بدنم زلزله ا

مرد  نیدست ا کیبا تماس  شدیافتادم باورم نم نیگرفتم و به لرزه افتادم و چنان سست شدم که همونجا نقش زم گر

که اونطور هراسان و شگفت زده به من و رعشه  کردنیو سروان هم باور نم یگار منشو ان فتمیحال ب نیبه ا بهیغر

 شده بودند رهیبدنم خ

رو به سمتم گرفت و نگران  زدیکه تا االن هم م یآب قند وانیل یو احمد نمیبنش یصندل یکمک کرد تا رو یمنش

 :دیپرس
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 ؟یبهتر-

ب ل ریو ز دمیکش قینفس عم هیبرگدوندم و  یرو به احمد یخال وانی، ل دمیتا اخر سر کش وانیتکون دادم و ل یسر

 کردم: حینشنوه توج یکه منش یجور

 بچه ست  نیفک کنم بخاطر ا -

 گردوندم و کالفه گفتم: چشم

 بچه خالص شم نیاز دست ا شهیم یک -

 اومدن رونیبده در اتاق عقد باز شد و چند نفر هل هله کشون ب یجواب نکهیاز ا قبل

 عروسه با افسوس نگاه کردم زدیاز دور داد م دشیمانتو سف که یدختر به

 دیاز آب دراومده البته شا بایرفته که انقدر ز شگاهیآرا نیصورتش انقدر قشنگ بود که مطمئنم کردم بهتر شیارا

پا  کیکردن خودش  شیآرا یبوده و برا یمادرش همباز ملیبا رژلب و ر یاز بچگ گهیهم مثل هر دختر نرمال د

 استاده.

 یشدم نه معتاد خوب یوقت نه کباب پز خوب چیبودم اما ه یو منقل همباز خیخود من هم با س البته

 آورد: رونیمنو از فکر ب یمنش یصدا

 نوبت شماست دییبفرما -

 انداخت و وارد اتاق شد ریخانم ها مقدم اند سرش رو ز تیبدون رعا یاحمد

حرف  یشدم چند لحظه ا رهیگوش عاقد بود و مشغول حرف زدن خ یسرش داخل شدم و به او که سرش تو پشت

سرش گذاشته بود  یرو ریعرق گ کیبود و  یکت شلوار رمردیزدن و باالخره با تموم شدن حرفهاشون عاقد که پ

 سربلند کرد و با لبخند منو مخاطب قرار داد

 نیداخل بش ایب یدخترم مبارک باشه چرا دم در موند یخوش اومد -

 کنار در نشستم یصندل نیاول ینثارش کردم و رو یلب ریز سالم
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 ینیسفره عقد بش یپا دیبا یشما عروس یاونجا چرا ناسالمت-

م پهن بود و که جلو یکه گفته بود نشستم و به سفره قشنگ ییو بلند شدم و جا دمیگفتنش رو به دلم کش یناسالمت

 دمیکش یشده بود نگاه کردم و آه نییتز یمصنوع یبا گل ها

 شد بمیسفره عقد نص هی نیو رسم و رسومش هم یحداقل از کل مراسم عروس خوبه

 ؟یدخترم چادر همراهت هست موقع خطبه سر کن -

 اومده از مقنعه رو داخل فرستادم و گفتم: رونیب یاحتمال یموها ریجور سر به ز همون

  ست؟ینه ، مگه حجابم کامل ن-

 کرد و  جواب داد: یکیکوچ خنده

 میدار نجایا یکیفراموشکار  یعروسا یبعض ینداره خودمون برا بیعروس خانم ، ع گمیشگونش م یبرا -

 رو صدا زد و گفت: یمنش

 میخواهرمون بده تا شروع کن نیا لیرو تحو دهیخانم لطفا اون چادر سف -

 و به دستم داد دیکش رونیب یدیتک کمد داخل اتاق چادر سف یاز تو یمنش

 :دمیاز کنار گوشم شن یاحمد یشدم و چادر رو سرکردم که صدا بلند

 دیکنیشناسنامه تون رو لطف م-

 ارمیاالن م فمهیک بیتو ج -

ه بود مسلما با مغز وسط سفر نستادهیجلوم وا یکرد و اگر منش ریچادر گ ریبرم که پام ز فیبا عجله سمت ک خواستم

 کردمیام سقوط م هیعقد نس

 موقع مزه انداخت: یکردم که حاج اقا ب یاومد و خجل عذرخواه رونیب یشاغوش ناخواسته من از

 شنیهل م شونیاشکال نداره دخترم همه عروس خانما روز عروس -
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 زد و فکر کنم طعنه انداخت: یشخندین یاحمد

 ارمیخودم م نیجا بش نیشما هم -

عاقد  زیم یو رو دیکش رونیشناسنامه رو ب بشیاول گذاشته بودم رفت و از ج یهمون صندل یکوله ام که رو سمت

 عاقد منو به خودم آورد ینگاهش کردم که صدا یچشم ریگرفت ، ز یکنار من جا یصندل یگذاشت و رو

 دیوقت مقدس بهتره سوره نور رو بخون نیا گنیم -

 برداشتم و مقابلم باز کردم اما تو دلم با خودم گفتم: قران

ون ا میاون از بچگ اه،یمن که همه جورش س ینور بپاشه نه زندگ شیبه زندگ خوادیکه م خونهیم یسوره نور رو کس -

 میاز جوون نمیازدواجم ا نیاز بابام اون بچه دار شدنم ا

 :دیکه در حال نوشتن دفترش بود پرس عاقد

 د؟یرو چقدر توافق کرد هیخب مهر-

 باال انداخت و بدون مشورت با من گفت: یا شونه

 جلد کالم اهلل خوبه؟ کی -

 هینظر من مشغول نوشتن مهر دنیکرد و اون هم بدون پرس شیهم جنسش رو ستا نیسنگ هیاقا با لبخند مهر حاج

 دفترش شد یتو

 نیهم میهم رو داشتن و در عوض ما زن ها کامال مقابل هم بود یمردها پشت هم بودن و هوا شهیهم گهیبود د نیهم

 نبتمویمردمون بد بگه غ شیمبادا  هم جنسمون از ما پ میچون مدام نگران بود میاشتوقت روز خوش ند چیبود که ه

 مرد ما رو بر بزنه ایرو کنه 

 میاوردیکه بر سر خودمون م میزنها خودمون بود ما

 شاخه نبات کیو  دیجلد کالم اهلل مج کیشما را به صداق  لمیوک ایا یخالق دیمکرمه سرکار خانم خورش زهیدوش -

 لم؟یفرزند رسول دراورم، وک یاحمد یرعلیام یبه عقد دائم جناب آقا
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نمونده بود ،  ی، پدر رمینبودکه ازش اجازه بگ یکنه ، کس بیگل و آوردن گالب ترغ دنینبود من رو به چ یکس

 نبود ، با اجازه خودم خودم رو به دست سرنوشت سپردم: یمادر

 بله-

 عروس و داماد هم خوشحال نبودن ینبود خوشحال باشه ، حت ید دست بزنه کسنبو ینبود کل بکشه کس یکس

 کیرو تبر یزیفکر کردم چه چ نیگفت و من به ا کیکرد و صلوات فرستاد و تبر یلب تندخون ریز یسوره ا عاقد

 گه؟یم

 لبخند هم نزدم ینزدم حت یحرف

 یاحمد یمعطل قهیتموم بشه بعد از چند دق یمدعاقد و اح یتا حرف ها ستادمیدم در ا یکنار همون صندل یا گوشه

 برداشت و گفت:  یصندل یبا عاقد دست داد و به سمت من اومد کوله ام رو از رو

 خانم میبر میتونیتموم شد م -

 :دمیشکسته پرس دل

 پس؟ یشناسنامه ها چ -

  دنیم لیهمراه با سند ازدواج تحو مونهیم ششونیپ -

 اومدم رونیکردم و از اتاق ب یلب از حاج اقا خداحافظ ریتکون دادم ز یهدف سر یب

زون لر یداد و با صدا لمیتحو یگذاشتم لبخند تلخ زیم یمحضر رو تا زده رو دیو چادر سف ستادمیا یمنش زیم کنار

 گفت:

 بودم دهیعروس از تو مظلوم تر ند -

 سوزوندیم دل مهم به حال بهیغر هی یبود حت زتریتلخم از اشک پنهون اون غم انگ لبخند

 شه؟یم یموندم ، حاال چ یاومدم و سر دو راه رونیاز محضر ب یسر احمد پشت

 :دیرو فشرد و قبل از سوار شدن با طعنه پرس نشیماش ریدزدگ
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  د؟یسوار ش دیشما قصد ندار -

 راست حرف دلم رو زدم رو

 !شه؟یم یچ نیبعد از ا -

 مجهولش شد ندهیدلش با خودش گفت چه عجب باالخره نگران ا یو مطمئنم تو دیخند

خانم  یو جلو یمونیمجوز سقط همسر من م دنیخونه مادرم و تا رس دیبریم فیشما تشر شهینم یخاص زیچ -

 نی، هم یریگیو طالق م میکنی، مجوز سقط هم که اومد سقط م میاریخوشبخت و عاشق رو درم یهمسرا یسابقم ادا

 نیاون ساده بود ... هم ی، چقدر ساده بود ، چقدر برا نیهم

شم فقط با نگاه چپ چپش  ادهیبه من هم بگه پ دیزحمت نکش یشد حت ادهینگه داشت و پ ییالیخونه و هی یجلو

شدم و منتظر موندم در رو باز کنه و بعدش پشت سرش داخل شدم باز هم  ادهیآخر راه است پ نجایمتوجه شدم ا

 کردیدستش گرفته بود و حمل م یوکوله ام رو ت

درخت انار  هیکه  یباغچه معمول هیو  یمعمول یبود ، بدون نما ، با آجرها یخونه معمول هیظاهر خونه نگاه کردم  به

 بود نشییخشک شده تنها تز

 سالن رو باز کرد و صدا زد: در

 استقبال؟ یایمامان مهمون مون اومد ، نم -

رنگش مقاوت  یشراب ی، اما موها یریپ گفتندیصورتش م یها نیدر حاضر شد چ یوجل یانسالیلحظه بعد زن م چند

 کردنیم

 و مهربون زمزمه کرد دیآغوشش کش یبه من زد و بدون جواب به سالم من ، من رو تو یلبخند

 دخترم یخوش اومد -

 نیا یعنیدونسته ؟  قمیرو ال یاستقبال نیگفته که همچ یدرباره من به مادرش چ یاحمد یعنیخودم فکر کردم  با

 ؟یچ دونه؟یم یاز من چ یعنیخونه اومدم؟  نیبه ا یچ یمن برا دونهیزن م
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 هیشونه اش تک یکردم منم مثل خودش مهربون برخورد کنم پس دستم دور کمرش حلقه کردم و سرم رو رو یسع

 ازم فاصله گرفت و گفت: یدادم بعد از مدت

 تو ایتو ب ایدخترم ؟ ب یستادیچرا دم در ا -

به  ییرایکنار پنجره پذ یدست مبل قهوه ا کی ومدیبنظر م یمیخودش وارد شدم ، خونشون ساده و صم همراه

خودش جا  یسوخته رو تو یبود که چهار در قهوه ا ییرایوسط پذ کیکوچ یراهرو هیبودن  دهیصورت ال مانند چ

راهرو  نیاپن هم به هم پزخونههستن و اش یبهداشت یها سیدو اتاق خواب و سرو دمیداده بودکه بعدها فهم

 بود دهیچسب کیکوچ

جلوم قرار  یکه فنجون قهوه ا دمیکوبیبا پا به فرش م یاروم یضربه ها یبیاز مبل نشستم و با حس غر یا گوشه

 گرفت

 تشکر فنجون برداشتم هیانداختم و با  یرو از بخار فنجون چهره مهربون خانم احمد نگاهم

 مبل گذاشت و گفت: یجلو یعسل یرو رو ینینشست و س کنارم

 لپات گل انداخته زمیعز یبخور گرم ش -

اومد و در حال خشک  رونیراهروب یاز درب ها یکیاز  یلبخند اکتفا کردم احمد هیتشکر کرده بودم به زدن  قبال

 کردن صورتش خطاب به مادرش گفت:

 مهمون ما رو داشته باش یاداره هوا رمیمامان من دارم م -

 نباشه شوهرم بود البته مثال یکردم هرچ یشتریبود اما با رفتنش احساس غربت ب بهیهم غر یخود احمد نکهیا با

 شدم رهیبه بخار فنجونم خ بانهیراحت بلند شد تا بدرقه اش کنه و من غر التیبا گفتن خ مادرش

 تنهام گذاشت دهیمن ، داماد به شب نرس یهم از روز عروس نیا

ز که نکوست ا یسال کردمیخفه بشم ،فکر م یبیاز حس غر کردمیاون خونه سخت بگذره ،فکر م یتو کردمیم فکر

اما همه  شهیعروس شدم پس حتما همونقدر سرد باهام رفتار م فاتیانقدر سرد بدون تشر یو وقت داستیبهارش پ

 برعکس افکار من شد زیچ
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کرد و نگذاشت  یدر حقم مادر شتریمهربون و خوش رو که از مادر خودم ب اریبود بس یخانم یرعلیمادر ام دجونیناه

 کنم یبیداشته باشم و احساس غر یحاال که سربارم حس بد

رو  هیخنده مون خانم همسا یکه صدا میشد یمیچنان باهم صم یرعلیورودم و بعد از رفتن ام هیهمون ساعت اول از

ت وق چیکه لبهام که ه میکرد یو شاد دمیو خند میگرده انقدر گفتبر یرعلیو تا شب که ام دیهم به در خونه کش

 بود از فرط خنده کش اومده بود دهیرنگ خنده ند

 ارهیونه برو به خ یخستگ نکهیدوبرابر شد با برگشتن از سرکار بدون ا یرعلیبا برگشتن ام یشاد نیالبته که ا صد

خدمتش من و مادرش رو  نیخاطرات ح فیچقدر با تعردستور سبد بستن و پارک رفتن داد ، بماند که در پارک 

 شوخ و مهربون  یرعلیشد به ام لیو بداخالق تبد یجد یخندوند و برام از سروان احمد

 نیگرفت و اونم ا کیکوچ ینگران هیتموم خنده هام رو  یو جا میادامه داشت تا شب که به خونه برگشت یشاد نیا 

 بخوابم؟ دیبود که االن من کجا با

 یظاهرساز یکرده بودن حاال قراره برا فیموسسه برام تعر یکه بچه ها یهمخونه ا یمثل تمام رمان ها کردمیم فکر

 گهیخوشبخت رو درآوردن واقعا عاشق همد یزوج ها یماه ادا نیبخوابم و بعد از چند زمیعز یبرم و کنار شوهر تقلب

از  "!ن؟یزم ایتخت راحتترم  یرو" دیجون پرس دیناه یوقت مابادا بادا مبارک بادا تموم بشه ا هیبا  یو همه چ میبش

فرق داره و  یلیخ دمیکه خوندم و شن ییبا رمانها یواقع یزندگ دمیدراومدم و فهم یدختر هجده ساله لپ گل یایرو

 جون دیاز اون شب به بعد من شدم مهمون ناخونده اتاق ناه

 زدیخوش لبخند م یهمچنان با رو یگذشت و زندگ دوهفته

، هر شب  یرعلیبا ام یو از غروب تا وقت خواب سه نفر میگذروندیخوش م  یجون دونفر دیصبح تا غروب  با ناه از

و من حداقل  میکردیرو متر م ابونیخ یرو ادهیپ یحالت برا نیدر ساده تر ای یشهرباز ای نمایس ای میپارک بود ای

عروس خونه  دونستیکه هنوزم نم یخانواده ،عضو از یشدم به عضو لیتبد یخودم از عروس سربار تقلب الیخ یتو

 اورده بود. یدلبستگ نید نیمادر و پسره و هم نیا ونیرو مد دنیخند دونستیدختر خونه اما م ایست 

 دلبسته بشم . ینبوده دو هفته ا دیو بع دهیمحبت بود و محبت ند تشنه

موم ، ت ومدمیبنظر نم شهیزوج عاشق پ هیو کنارش  کردمیتصور نم یرعلیخودم رو کنار ام اهامیرو ینبودم ،تو عاشق

 یموندن حاال به هر عنوان یخانواده شاد باق نیاز ا یعضو یتو شدیمن خالصه م یو دلبستگ ایو رو
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ثل تو م یبه داشتن دختر گل گهیم دجونینرو و ناه گهیبهم م یرعلیاومدن بچه ام الیبعد از بدن دمیدیم اهامیرو یتو

هم به خودم  ایرو ی، هرچند که تو شمیعاشق م یحت دیو شا مونمیو شاد م مونمیم شهیهم یعادت کردم و من برا

خودم  نکهیرو هم نداشتم فقط ا اقتشیل یحق رو نداشتم ، من حت نیبرم ، من ا شیحد پ نیتا ا دادمیاجازه نم

ام کرد پ یادآوریخانواده برگشت و به من  یه عروس واقعندارم تا اون روز ک یخوشبخت اقتیفراموش کرده بودم که ل

 بخت و اقبالم درازتر کردم. میرو از گل

 زدمیشکمم حرف م یتو یبچه  یبرا اهامیبودم و از رو دهیتختم دراز کش یاون روز نحس رو ادمهی خوب

من که مهم نبود ، هرچند با خودم که تعارف  ینه ؟ برا ایواسش مهمه  دونستمینم ینه؟ حت ای فهمهیم دونستمینم

 خانواده بود نیمن با ا وندینبود باعث پ یهرچ شدینداشتم ، داشت مهم م

 الیکرد با خ خیتنم رو س یموها یزنونه ا یها غیج ینبودن بچه ام بودم که صدا ایمهم بودن  یدر افکارم برا غرق

سالن انداختم و تازه چشمم به  یباز کردم و خودم رو تو در اتاق مهیشده سراس یجون دچار مشکل دیناه نکهیا

 جمال خانم روشن شد

 گذاشته بودم اناتیجر نیکه بخاطر چزوندنش پا به ا یزن

 گفت: ریبه سرتا پام کرد و با تحق ینگاه دیرو که د من

 شونن؟یا دتونیخب پس عروس جون جد -

 جون گفت: دیداد و خطاب به ناه لمیتحو یزیتمسخر ام لبخند

 براتون ارنیاز من سرتر باشه مردم حرف در ن نیگرفتیم یکیحداقل  -

 گفت: یجون با حاضر جواب دیناه

 شویکه نگن اجاقش کوره خودش باعث افتخاره ، پسر من که مردونگ نیهم ینگران حرف مردم باش خوادیتو نم -

 رتتیبگ ادینم یاجاقت کوره کس دک و پز چون نیبا همه ا گهیثابت کرد تو برو فکر خودت باش که د

 نیبلند قهقه زد ب یشه و سر و صدا کنه اما در کمال تعجب با صدا یحرفا انتظار داشتم عصب نیا دنیبا شن نکهیا با

 قهقه اش به زور گفت:

 !!!یمردونگ -
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 هاش که تموم شد با حفظ لبخندش گفت: خنده

 ریسال کنار ام 5که  یبلکه باور کنه نه من دیبگ تونیعروس دهات نیرو به هم نایاخه ا ؟یو مردونگ یرعلیام -

 دمیازش ند یهم بخار باری یحت دمیخواب

 :دیغر یعصب نباریو ا دیکامل پر کش لبخندش

 سرکوچه ختنه یسلمون یدکتر متخصص داد یبجا یوقت یخودت حراج گذاشت یپسرتو خودت با دستا یمردونگ -

برو به رخ در و  دتوی، حامله شدن عروس جد ینداشت چه برسه بارورهم  یریپذ کیتوان تحر یحت ریاش کنه ، ام

سال  5که  یمرده ، نه به من کننیم فکرو  دنیردیپرپشت از ام شیر هیبکش که  لیفام یها یو خاله خانباج هیهمسا

 و هنوز دخترم  دمیخوابیجفت پسرت م

 بار منو مخاطب قرار داد: نیاول یخانم شد و سمت من اومد و برا دیناه الیخیب

 یپسر خواجه اش بست شیرو به ر یبگو بچه کدوم دردهات ؟یگینم زتیچرا راستشو به مادرشوهر عز -

 خانم گوش فلک رو هم کر کرد: دیناه ادیفر یصدا

 خفه شو  ه ر ز ه  -

رو  دیناه قهیو  دیجون شدم و سمتش رفتم بلکه ارومش کنم اما دخترک زودتر از من رس دیصورت سرخ ناه نگران

 :دیشده اش اهسته غر دیکل یدندونا یدست هاش چلوند و از ال یتو

، ه ر ز ه اون عروس پشت  شیو سوزوند یمحل سپرد یخودت به سلمون یکه نسل پسرتو با دستها ییه ر ز ه تو  -

سنبل خان و بلبل خان تو بسته  شیرو به ر گهینره خر د هیتر فرض کرده که توله  یکه تورو از خودشم دهات تهیکوه

 نه من  نیی، ه ر ز ه شماها

 ...  نیکرد و رفت ، هم نشیحرکت پهن زم هیرو رها کرد و به  دیناه قهی

 گذاشت یو من رو مبهوت حرفهاش باق رفت

 شد دهیجون از بهت دراومدم و نگاهم سمتش کش دیناله ناه یصدا با
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 ناله یاز ال به ال شدیو صورتش هر لحظه کبودتر م دادیدراز کش افتاده بود و قلبش رو فشار م نیزم یرو همونجور

 دادم صیکلمه رو تشخ هیهاش فقط 

 دراور یقرصام .... تو -

 عجله به سمت دراور اتاقش حمله ور شدم با

رو کردم انقدر  ریراور رو زد یندادم و کشوها یتیاما اهم دیرکشیدلم ت ریکه ز یجور دمیبه سمت اتاق دو مهیسراس

ش افتادن یاز صدا نکهیشد با ا نیواژگون شد و اسباب داخلش پخش زم یاز کشو ها یکیرو کردم که  نکاریباعجله ا

کردم و باز هم به سمت اشپزخونه  دایمشما قرص پ هی الخرهندادم و به گشتن ادامه دادم با تیبازهم اهم یول دمیترس

 دمیدو

 :دیصورتش تکون دادم و هل پرس یافتاده بود باال سرش نشستم و مشما رو جلو نیزم یهمونجا رو هنوزم

 کدومه؟ دجونیناه -

 زحمت زمزمه کرد: به

 قرمزه -

از کپسولهاشو جدا کردم و کنار لبش گرفتم دهن باز کرد و کپسول رو  یکیدراوردم و  کیپالست یقرمز از تو کپسول

ه اما ش زیخ میپر کردم و باز کنارش نشستم خواستم کمکش کنم ن ییظرفشو ریرو از ش وانیل هیمک زد بلند شدم 

 :دمیپرس یبا نگران دیکش قینفس عم هیدستم رو پس زد و 

 جون؟قرصت اثر کرد؟ دیناه یبهتر -

 :دمیکرد باز پرس دییزد و با سر تا یلبخند مچهیمن ن الیخ یراحت یبرا

 دیبهتر ش دیدراز بکش کمی دییکمکتون کنم بر نییخوایم -

 آهسته گفت: یزور با صدا به

 یمنو ببر یتونینم کمتیش نیپاشم توم با ا تونمینم خوابمیم نجایهم اریبالشت ب هی،  خوادینم -

 بالشت و پتو برداشتم و با خودم به اشپزخونه بردم  هی یواریداشت باز بلند شدم و سمت اتاق رفتم از کمد د حق
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 بدنش پهن کردم و چهار زانو کنارش نشستم یتو رو روسرش مرتب کردم و پ ریرو ز بالشت

 رمیزانو به بغل بگ شهیبه عادت هم تونستمیشکمم بزرگ شده بود و نم گهید

 و دستم رو تو دستش گرفت: دیبه روم پاش یمهربون لبخند

 کرد یدلش از من پر بود سر تو خال ریرو بدل نگ طهیاون سل یحرفها -

خونه گذاشتم ،حرف زدنش بهتر و  نیحرفها بوده که پا به ا نیهم دنیکه من فقط به منظور شن اوردمیخودم ن یرو به

 لب باز کنه ، لبخندش رو جواب دادم و گفتم: کردیبه زحمت تالش نم گهیراحت تر شده بود و د

 به دل گرفت؟ یزیمثل شما چ یاز فرشته ا شهیچطور م -

 نشد و همونجور مسکوت موند لیل تبداشک گوشه چشمش نشست اما اشکش به درد د نم

 :دمیعوض کردن بحث پرس یبرا

 دکتر؟ متونیببر ادیب یرعلیزنگ بزنم ام دییخوایم د؟یکه خوب دیمطمئن -

 مخالفت تکون داد یدستش رو برا هول

 اصال نگو ، قول بده نجای، اصال نگو امروز اومده بود ا ایبهش نگ یزینه نه چ -

هم افتاد و  یسرش موندم تا کم کم چشمهاش رو یواکنش متعجب شدم اما بدون حرف فقط قبول کردم انقدر باال از

 من هم کم کم از کمر درد کمرم تا شد

 هیحالم نشستن بدون تک نیدراز بکشم ، با ا یکم یشدم و هم زمان با ماساژ کمرم سمت اتاق رفتم تا من هم بلند

 کردمیمدت جبرانش م یطوالن توتهیب هیبا  دیگاه واسم خوب نبود و با

تاق ا تیو وضع دیرسیم یرعلیشدم اگر ام مونیاتاق پش ختهیبهم ر تیوضع دنیبود اما با د یچرت روزگاه هی قصدم

 بوده یخبرها نجایامروز ا بردیحتما بو م دیدیرو م

و کشو رو بلند  دمیکشو چ ینشستم و مشغول جمع کردن اسباب کشو شدم لباس ها رو تا کردم و تو نیزم یرو

 کردم  رشیکردم و سر جاش جاگ



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
123 

 

دام م بردیتخت پهن بشم اما حاال مگه خوابم م یو باالخره فرصت شد رو دمیکش یقیاز تموم شدن کار نفس عم بعد

 زدیدور م یرعلیهمسر سابق ام یفکرم دور حرفها

 ستین یناتوانه؟ باورکردن یبا اون ابهت از نظر جنس یرعلیحرف هاش درست بود؟ جدا ام یعنی گفت؟یراست م واقعا

 نکهیبود چرا با وجود ا نیاز ا ریخب ... اگر غ یعنیهم ....  ییجورای، البته  ستین دایپ یزیاز ظاهرش که چ یعنی، 

 کنار مادرش بخوابم؟ دیرسما و شرعا همسرشم با

تون چشم یجز افکارتون جلو یزیاما چ دیشد رهیخ ییساعتها به جا نکهیکه با ا دیبحال شده انقدر غرق فکر باش تا

 د؟یدیچشمتون بوده و ند یجلو یزیچ دینیبب دییایلحظه به خودتون ب کینباشه و 

 یزیشدم و متوجه چ رهیدراور خ نییساعت ها ست به پا دمیلحظه به خودم اومدم و د کیشدم   نطوریا قایدق من

 افتاده نشدم رشیکه ز

تش عکس بود که پش کهیت هیکشو افتاده بلند شدم تا برش دارم و سرجاش برگدونم  یموقع افتادن کشو از تو حتما

 باغ بهادران 1390نوشته بود تابستان 

 دنیاما با د ییچطور جا نمیباغ بهادران نرفته بودم عکس رو پشت رو کردم تا بب چوقتیبود اما ه کینزد نکهیا با

 سقوط کردم نیزم یترس رو عکس دهنم باز موند و با

 بود ... آرش بود ... خودش

بودم ... چند ساعت ... چند روز ... چند ماه ... چند سال... اما با نشستن  رهیچه مدت شوکه به عکس خ دونمینم

 دمیشونه ام از جا پر یرو یدست

 :دیپرس یسرم با لبخند یجون باال دیشونه ام نگاه کردم ناه یو به صاحب دست رو برگشتم

 ایشیم تیاذ زم؟یعز نجایا ینشست ینجوریچرا ا -

 دیکرد و ذوق زده عکس رو از دستم کش یدستم نگاه یعکس تو به

خوش  یچه پسرا ینیبی، م یجفتشون برم اله یگمش کرده بودم ... قربون قد و باال یکرد دایاز کجا پ نویعه ا -

 دارم؟  یپیت

 :دمیلکنت پرس با
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 سرتونه؟... اونم ... پ یکیاون  -

 کار ممکن بود نیتر دیکه اون لحظه از نظر من بع یداد، خنده ا لمیهم خنده تحو باز

دلم براش  دمش؟یچند ماهه ند یدونی، م ی... قربونش برم اله زترهیخودمم برام عز یرعلینه پسر برادرمه اما از ام -

 ذره شده هی

 حرکتش منزجر نیاز ا دیرو بوس شونیکیصورت کدوم  دونمیتخت نشست و با عشق به عکس نگاه کرد  و نم لبه

 :دمیپرس زیشک برانگ یلیخ یزبون کش ریز یهم رفت و برا یشدم و اخمم تو

 کجاست مگه؟ -

 گفتم: عیخودم سر حیتوج یبهم انداخت برا ینگاه مشکوک

 نکردم ارتشونیهنوز ز نجامیاخه چند وقته ا -

 کنم باور کرد که لبخندش برگشت و گفت: فکر

زنگ  باریرو فراموش نکرده هرچند وقت  یرعلیحال هنوز منو ام نیبا ا یرفته ول شهیم یست ... چند ماه هیترک -

که  نجایحرف زدن باهم ، ا یچند وقت قبل از اومدن تو زنگ زد کل نی، هم زنهیبه من زنگ م میگاه یرعلیام زنهیم

 آخر نسترن  یالبته تاقبل از ادا اصوال شدنیلحظه هم از هم جدا نم هیبود مثل برادرا دوقلو بودن 

 شد و ادامه داد: نیاش غمگ چهره

 زیهمه چ یب کهیزن نیکرد ا تیاذ یلیطفلک بچه ام رو خ -

و من اصال  ومدیجون خوش نم دیمسلما به مذاق ناه گفتمیکه م یبگم هر حرف تونستمینم یزینگفتم چ یزیچ

 زن رو آزار بدم نیا خواستمینم

 جون رو با عکس مثال پسراش تنها بذارم دیو ناه رمیروضه سکوت بگ یرعلیدادم تا اومدن ام حیترج

 بود یرعلی... هزار جور سوال داشتم و جواب همش دست ام رفتیمغزم رژه م یتو الیهزار جور فکر و خ 

خوره برام قسم ب تتونسی، فقط اون م شییپرونده پسردا یبده چرا شده مامور بررس حیبهم توض تونستیاون م فقط

خاطر بده تموم  نانیبهم اطم تونستینشده ، فقط اون م تیهو صیتشخ میت یبا نقاش ییمتوجه شباهت پسردا
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همه از دم اشتباهن و اون هموزم همون آدم خوب و پاک و  رنیباال م گهیکه تو سرم از سر و کول همد ییفکرها

 دو هفته شناختم نیکه من تو ا یمهربون

باز شدن  یسرم گوش سپردم تا باالخره صدا یتو یافکار مثبت و منف یدعوا ین اتاق موندم و به صدااو یتو انقدر

 یخبر از اومدنش داد با عجله خودم رو به در ورود یرعلیام لیموتور اتومب یخونه و بعد از اون صدا نگیدر پارک

 داد زد: یدستش جا به جا کرد و عصب یتو یخاموش کرد و گوش نیرسوندم ماش

 یکنیم جایب یلیتو خ -

 یبرخوردم نگاهش باال اورد و به من نگاه کرد و تو یقدم عقب رفتم و به در پشت سرم خوردم از صدا هیترس  از

 زمزمه کرد: یگوش

 دستت یگوش -

 گرفته و خطاب به من گفت: نییرو پا شیگوش

 شده؟ یزیچ -

 که بهم وارد شده بود لکنت گرفتم: یترس از

 ...  دی... من با زهی.. چمن .. -

 گفتم: کبارهیو به خودم مسلط شدم و  دمیکش قینفس عم هی

 میحرف بزن دیبا -

 رو نشونم داد و گفت: شیگوش

 میزنیفعال کار دارم برو داخل اومدم حرف م -

بهم انداخت و  یجون از اپن اشپزخونه نگاه دیو درو پشت سرم بستم ناه دمیداخل خز عیتکون دادم و سر سرم

 :دیپرس

 تو؟ ومدیبود؟ چرا ن یرعلیام -
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 زنهیحرف م یاالن، داره تلفن ادیم-

 در تماسه نکنه االن هم خودش بوده باشه ؟ یرعلیجون گفت آرش با ام دیذهنم زده شد ناه یتو یجرقه ا کهوی

 جادیا ییصدا نکهیسته بدون ارفتم و آه شدیباز م نگیکه پنجره اش رو به پارک یرعلیبه اتاق ام عیفکر سر نیا با

 پنجره رو باز کردم یکنه ال

 :شدیم دهیدرست بود صداش کامال واضح شن حدسم

 عمرت به حرف من گوش کن حداقل دلم نسوزه یتو باریفقط  بارینه ،  یعنیبهت گفتم نه  یوقت -

- ... 

 البد دونمیم زیچ هی -

- ... 

 لیفام هیشده ، آدرس خونه ات رو دارن ،  میات ترس افهی، ق دوننینفهم پرونده ات هنوز بازه ، اسمت رو م شعوریب -

ببرنت  میقو مست رهیمامور بگ هیتا  نتتیبب دیو خورش یایب هی، فقط کاف نترپلیا ستیکم داشتن تا اسمت بره تو ل

 ستیته نساخ یکار چیراست زندان از دست منم ه هیدادسرا و از اونجا 

 دمیرو فهم زیو همه بفهمن که همه چ ادیدهنم گرفتم مبادا صدام درب یمحکم جلو دستم

 هم سکته سوم ییانترت رو گرفته بودن و دا ینداده بودم االن تو و اون دوستا تید آخه نفهم اگه من به موقع فرار -

 قبرستون بود نهیرو زده بود از دستت و س

 شد رینشستم و اشکم سراز نیزم یخوردم و رو زیل واریگوشه د از

 داد و من همون لحظه تموم شدم تیماه رییبه جادوگر بدجنس تغ اهیس هی، پادشاه قلبم از شوال ختیآرزوهام ر کاخ

تو قصه ها وجود نداشت  یمرد خوب چیدروغ بودن ، ه کردنیم فیموسسه تعر یکه دخترا یهمخونه ا یرمان ها همه

 یعشق چیکنند  ، ه یزندگ یخوش یقرار نبود عشق مرد خونه بشه و تا آخر عمر به خوب یکاردختر خدمت چی، ه

 ...شدیعاشق نم یمرد چیوجود نداشت و ه
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کنم بچه رو نگه داره ؟  شیراز یمن چجور گرفتیاز من سراغ حکم سقط م روزیپر نیزن هم نیآرش؟!!! ا یاحمق -

بده؟ اصال تو از کجا  سیپل لیخودتو تحو نکهیتو بده بدون ا لیکنم بچه رو تحو شیاز اون گذشته ، چطور راز

 که نیدوتا نبود یکیبچه از تو باشه ؟ ماشاال  یمطمئن

 هی دیاب رفتمیم دیبا شدمیبلند م دیشدن بس بود ... با چهیبس بود ... باز هیبس بود ... گر دمیشن یبود ... هرچ بس

ود بس ب فیبزرگ و کث میزندگ گهیکه گناهش به اندازه هر هفت نامرد د یو باور مرد نجای.... نشستن ا کردمیم یفکر

تو  یروز هیممکنه  نکهیتوهم ا گهیبس بود ... د هیبه ساز بق دنیرقص گهیبده ... د میباز ذاشتمیم دینبا گهیبود ... د

 بس بود گهیحال بهم زن ، من هم خوشبخت بشم بس بود ... د یایدن نیا

 م رفت دونستمشیخانم که تا چند لحظه قبل اتاق خودم هم م دیشدم و بدون بستن پنجره به سمت اتاق ناه بلند

 بمونم نجایا دیلحظه هم نبا هی یحت گهیرو جمع کنم د لمیوسا دیبا

 و دور خودم گشتم ستادمیاتاق ا وسط

 یبودم ، اوناهم که ارزش اوردهیبا خودم ن یا گهید لهیتنم وس یمانتو هی؟ من که جز چهارتا دونه لباس و  لهیوس کدوم

 کنم؟ینداشتن ، ارزش جونم رو نداشتن ، اصال من دارم چکار م

 زننیکه م یخوب بدونم اگه به ساز یلیخ دیخوب آشنا شده ام ، با  یلیخانواده خ نیا یاز اعضا یکیقبال با  من

 ارنیبه سرم ب توننینرقصم چه بالها که نم

 یبکشتم ک نجایاسلحه داده اگر هم دمیخودم د سهیپل یبکنم؟ امرعل تونمیم کاریاالن بخوام برم و نذارن چ اگر

 کنم  یفکر دیخودم با یچکیدارم جز خودم ؟!! ... ه وی؟!!! ک ی؟ ک رهیحقم رو بگ خوادیم ی؟ ک فهمهیم

 فکر کنم دیفکر کنم ، با دیفکر کنم ، با دیبه آب بزنم با گداریب دینبا

دردش کم بشه و اجازه فکر کردن بهم  یدستم فشردم بلکه کم ینشستم و سرم رو محکم تو دخانمیتخت ناه یرو

 داد لیتحو یداخل اومد لبخند یرعلیالزم باشه در باز شد و سر ام یاجازه ا نکهیبه در خورد و بدون ا یبده که تقه ا

 :دیو پرس

 اجازه هست؟ -
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کردم خودم رو  یصورتش چنگ بندازه و دستم رو ، رو کنه و سع یکنارم چنگ زدم مبادا ناخن هام رو یپتو به

 کنترل کنم

 دییبفرما -

 گفت: نهیداد و دست به س هیروم به دراور تک یقد وارد شد و جلو تمام

 من دربست در خدمتم یحرف بزن یخواستی، م دییشما بفرما -

اما  مبافتیازش م ایداشت و هزار جور رو یبرام هزارتا معن روزیتا د ایدلبر نجوریردم اسرتا پاش نگاه کردم و فکر ک به

 کردن نفرتم بود شتری، ب کردیکه م یلحظه تنها کار نیا یامروز ، االن ، تو

 کردم افکارم رو نظم بدم یو سع دمیکش یقیعم نفس

 دونمیرو م زیبذارم بفهمه که همه چ دیکه نبا دونستمیخوب م نویا

 جواب تموم سواالتم رو گرفته بودم یحرف چیبه سوال و جواب نبود بدون ه یازین گهیهرحال که د به

 من رو به خودم آورد: صداش

 ؟یگینم یزی، پس چرا االن چ یبگ یعجله دار یلیخ دیرسیبنظر م اطیتو ح -

 هم کنم، خوب بلد بودم چطور دروغ سر کردمیدرستش م دیدراورده بودم با یتابلو باز یادیز

 و حساب شده گفتم: ارمیمرد رو به خاطر ن نیو شدت انزجارم از ا فتهیانداختم تا نگاهم بهش ن ریرو ز سرم

 بهتره دیبدون کنمیفکر م یول دیبه شما نگم ناراحت نش یزیجون گفتن چ دیراستش ناه -

 :دیتخت کنارم نشست و پرس یشد و رو نگران

 شده مگه؟ یچرا؟ چ -

 ازش فاصله گرفتم و گفتم: یکم

 دیدونیکه م دیاریخودتون نم یبه رو نیقول بد دیقبلش با -
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 گفت: بالفاصله

 دمیباشه قول م -

داده بود  یکه اون من  رو باز یهزارم کیحداقل  ومدیبزنم مبادا ناراحت بشه اما االن بدم نم یاول قرار نبود حرف از

 رو جبران کنم

 له کردم و گفتم:دستم مچا یدامنم رو تو گوشه

 امروز خانمتون اومده بود-

 خنک شد ، ادامه دادم: یهم رفت و دل من کم ینگاهش کردم اخمش تو یرچشمیز

 جون سرو صدا کرد و رفت دیبا منو ناه کمی -

 گفت؟ ایچ -

 گفتم: حایاش هم از دست ندم و صر هیثان هی یچشماش دوختم تا حت یتو چشم

 یستیگفت شما مرد ن -

حاال منم بهش حق "دلم اضافه کردم  یشد ،تو دایفاصله هم پ نیو نبض گردنش از ا رونیشماش زد بسرخ چ رگ

 "یتو از همه نامردا نامرد تر دمیم

 :دیدندوناش غر یاز ال یعصب

 حرف؟ نیا یچ یعنی -

 رو تبرئه کردم: خودم

 بگم شهیگفت که  من روم نم گمید زیچیمن نگفتم که اون گفت ،  -

 :دیپرس عیگرد کرد و سر چشماشو

 گفت یبگو چ ؟یچ -
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درست  دادمیبودم خوشم اومده بود که آزارش م یحالش راض نیاما ته دلم از ا دمیو مثال خجالت کش دمیرو گز لبم

شده  رهیچشمام خ یداده بود و تو یهمونجور که اون باعث آزار من شده بود ، اون بود که قاتل روح و روان منو فرار

 کنهیم جازاتداده م یرو که فرار یداده بود مسببش رو کسبود و قول 

 نینداشت ییزناشو ییگفت شما توانا -

 اضافه کردم عیسر رهیخشمش دامن منو نگ نکهیا یبرا

 ... یعنی...  زیدادم گفت شما اصال چ بتونیو من فر ستیکرد بعدشم گفت مطمئنه بچه از شما ن نیبه منم توه یحت -

و بلند شد و به سمت در  دیتخت کوب ینبود حرفم کامل کنم خودش تا تهش رو خونده بود مشتش رو محکم رو الزم

 رفت و گفت:

 ... کهیکنم زن کارشیچ دونمیم -

  دیخانم که مرتب صداش کرد به گوش رس دیناه یو در عوض صدا دمیحرفش رو نشن هیاتاق خارج شد و بق از

 :دیو پرس دیداخل اتاق پر عیخانم سر دیناه رمیجشن بگ کمیکوچ یروزیپ نیوقت نشد بخاطر ا یحت

 پسره؟ نیکجا رفت ا-

 ام رو مظلوم کردم و گفتم: افهیق

 شد یهم عصب یلیاز اداره زنگ زدن خ دیشا دونمینم -

 رو سمت دهنم بردم و با حالت نگران گفتم؟ مشتم

 کرده یزیزنه رفته اداره هم ابرور نیخاک به سرم نکنه ا_

 زن داشتن پسر و برادرزاده ناتو بود نیشدم ، تنها گناه ا مونیو من از حرفم پش دیخانم پر دیناه رنگ

لب اون ، ق یو من برا یرعلیام ی، اون برا دمیکش یخانم نگران دیناه یها ینگران یبودم و پا به پا داریخود صبح ب تا

 من بود یمسببش حرفها نباریا ومدیسرش م ییبود و اگر بال ضیزن مر نیا
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و قرآن  نشستیدر م یجلو ای خوندیم یالکرس تیو آ رفتیکنار پنجره راه م ایگوشه بند نشد  هیخود صبح  تا

 کرده تیترب ییاون چنان پسرا یزن معتقد نیچطور همچ کردمیفکر م نیو من به ا خوندیم

 هم نذاشت یخانم پلک رو دیبرنگشت و ناه یرعلیخود صبح ام تا

 کرد بمیخواب شد و باالخره فرصت مناسب رو نص میاز اذان صبح بود که همون جا کنار سجاده باالخره تسل بعد

و جلو کوله ر بیکوله ام چپوندم و ج یرو که همون سر شب جمع کرده بودم رو تو لمیشدم و به اتاق رفتم و وسا بلند

گرفتنش ذوق و  یبرا چکدومیمحضر بود و ه چک کردم که مدارکم سرجاش باشه بجز شناسنامه ام که هنوزم دست

رو هم به عنوان مدرک  سیاخر رو باز کردم و عکس اون دوتا ابل یسرجاش بود کشو زیهمه چ مینداشت یشوق

 برداشتم

 گذاشته بود نوشتم: نهیخانم پشت کارت اشتراک آژانسشون که گوشه آ دیو با مداد چشم ناه  دمیپوش لباس

 "نکرد یبابت همه مادرانه هاتون ممنون اما پسرتون در حق من برادر "

 جا دادم نهییآژانسش معلوم باشه دوباره پشت آ غیتبل یکه رو یرو جور کارت

مادر  دیشا نطوریکه ذات پسر و برادر زاده اش رو بشناسه ، ا شدیوقت قسمت نم چیه دیشا نطوریبهتر بود ، ا نطوریا

  کردمیو من تموم محبتش رو جبران م موندیخوشحال م دیشا نطوری، ا موندیم

اون هم  یپسرش رو یحال مادر فوالد زره رو که بخاطر بد کردیدرک م دی، شا دیفهمیو م شدیاگر هم قسمت نم اما

 گذاشتن یاسم بد

 خودش افتاده بود یروز هی دیخانم بد نبود اما بخاطر پسرهاش از چشم من ، عروسش و شا دیناه

 دوشم انداختم و از اتاق رفتم یتخت رو برداشتم و کوله ام رو رو یرو یسافرتم یپتو

شدم و در  رهیو به صورتش خ ستادمیخواب هم آرامش نداشت و نگران بود ا یتو یخانم که حت دیسر ناه یباال

 رو کردم تونستمیکه م ییدعا نیحقش بزرگتر

 "یوقت پسرت رو ، پسر برادرت رو نشناس چیانشااهلل ه"

 دمیتنش انداختم و ناخواسته پر چادرش رو بوس یرو رو پتو
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 "یکردیسجاده دعا م نیا یمن هم پا یبرا شدیکاش م"

 نمونده بود.... یکه دل یکندن سخت بود اما نه وقت دل

 دادنیهوا رو نم یشیدل گرفته اسمون اجازه رفتن گرگ و م یطلوع کرده بود اما ابرها دیخورش

سند ازدواج آتو بشه دستش  هی دادمیاجازه م دینبا رمیناسنامه و سند ازدواج رو از محضر بگبود که ش نیکار ا نیاول

 با من ادامه بده شیشب باز مهیو به خ

ه ک چرخوندیقفل م یرو تو دیشد داشت کل دایپ یمحضر معطل شدم تا باالخره سر و کله منش یجلو یساعت مین

 بهم انداخت و لبخند زد و گفت: یجلو رفتم و سالم کردم نگاه

 نیسالم خوش اومد -

  د؟یشناخت-

 لبخندش معلوم بود شناخته یبود کردم؟ از تلخ یچه سوال نیا

هست شناسنامه و سند ازدواجتون  یهفته ا هی یایبره ، اتفاقا منتظرت بودم ب ادمیتورو  شهیمگه م زمیمعلومه عز -

 یومدیماه عسل که ن یحاضره گفتم حتما رفت

 رو باز کرد و تعارف زد داخل بشم در حال وارد شدن طعنه وار گفتم: در

 دو هفته عمرم بود نیاز ماه عسل برگشتم ، بهتر روزید نیاتفاقا هم -

دو هفته عمرم رو  نیگفت ، هرچند دروغ که نبود واقعا بهتر کیو خوشحال به دروغم تبر دیلبخندش پر یتلخ

 شدیقلبم کدر نمذهن و  یداشتم فقط کاش اونطور تو

 پشت سرش دنبال مدارکم گشت ستادهیا یکشو یگذاشت و تو زشیم یرو رو فشیک

 بود؟ یچ لتونیفام-

 یخالق_

 ؟یشوهرت چ-
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 دادم و آهسته تر جواب دادم: رونیرو کالفه ب نفسم

 یاحمد -

 کرد و سمتم برگشت داشیبه گشتن ادامه داد و باالخره پ یکم

 قباله و شناسنامه شما نمیا دییبفرما-

 کوله ام گذاشتم یتشکر کردن مدارک رو تو نیهم بود گرفتم و در ح یکردم شناسنامه احمد نگاه

 و گفت: دیدستم رو کش کهوی

 خوشحالم که فکرم اشتباه بوده یلی، خ یخوشبخت ش کردمیفکر نم نیکه شما ازدواج کرد طیبا اون شرا -

تم ، خواس دنیبر یناف من رو با بدبخت یده ، دلم خواست بگم اشتباه نکردلحظه دلم خواست بگم اشتباه نبو هی

 بود  ریحرفا د نیشدم اما دهنم رو بستم واسه ا چهیبزنم خوشبخت نشدم باز ادیفر

 یکه حاال داشتمش تنها کار خواستمیاسم خط خورده تو شناسنامه م هیبود؟  نیاز ا ریمگه غ گهیخودم بود د انتخاب

داده مدرکشم  یاول پرونده من رو مامور پرونده فرار فیکنم بگم که متهم رد تیکه ازش شکا نهیبکنم ا دیکه با

طالق  یابیزندان تا بتونم غ فتهیب هیاز اونم کاف عدکوله ام جا خوش کرده بود ب بیج یکه تو یعکس دست به گردن

 و راحت شم رمیبگ

 ...  هیراحت نیهم به

 ....هیراحت نیبه هم کردمیم فکر

 بودم یدرب کالنتر یبعد جلو قهیرفتم و ده دق ادهیراه رو پ هینبود ، بق یراه یکالنتر تا

 خانم کوله ات -

 دمیبگرده و خودم مقنعه ام رو جلو کش فمیک یدادم تا دنبال اسلحه تو لیرو به زن نگهبان تحو کوله

مجرم  هیدر حد  نکهیاز ا کردم؟یتشکر م دیبا یداد و من بدون تشکر داخل شدم ، از چ لمیرو بدون حرف تحو کوله

 شه؟یوارد م یبدن یبازرس چیبه رغم پرسنل بودن ، بدون ه یو مجرم اصل شهیبا من رفتار م
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 :دمیچرتش نپره آهسته پرس نکهیا یچرت بود برا یدر تو یجلو سرباز

 کجاست؟ یکالنتر سییاتاق ر-

 نکرد نگاهم کنه:  سربلند

 30طبقه باال اتاق -

 تشکر کردم و پله ها رو باال رفتم یکی نیا از

 و سر وصدا روزش رو شروع کرده بود تیمملو از جمع یصبح بود اما کالنتر اول

 نداره متعجب شدم یمنش نکهیبه در زدم و از ا یو ضربه ا ستادمیدر ا یباز بود جلو سییاتاق ر در

 یلبخند از جنس لبخندا نیلبخند اعتماد نکنم ، ا نیکردم به ا یکرد و با لبخند اجازه ورود داد و من سع نگاهم

 بود یرعلیام

 دخترم دییبفرما-

 ستادمیچرم رو به روش ا یصندل یجلو

 ریسالم صبحتون بخ -

 امرتون دییبفرما ریصبح بخ-

 رفتم سر اصل مطلب: میمستق

 دارم تیمن از مامور پرونده ام شکا-

 هم هست نزدمبدبختانه مامور پرونده ام شوهرم  نکهیاز ا یحرف

 دخترم؟  هیمشکل چ -

 دندا شونیمتوجه شدم خودشون فرار روزیفرار کردم د نیمتهم گفتنیکردم اما م تیمن شکا شیپنج  شش ماه پ -

 :دیباال پر ابروهاش
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 کنه ها تیازت شکا تونهیراحت م یاگه نتون ؟یثابتش کن یتونیدخترم م هیاتهام بزرگ-

 در هم رفت و در حال دراوردن عکس از کوله ام گفتم : یفقط کم یکم اخمم

 مدرک دارم -

عکس رو برداشت و نگاه  "سرهنگ دهقان"نگاه کردم  سییر یآقا سیاسم نو یگذاشتم و به تابلو زیم یرو عکس

 کرد یسرسر

 هم نداره یمورد اخالق چیهست، ه یاز سروان احمد یعکس شخص هی نکهیا-

 سرم نشستمپشت  یصندل یشدم و رو خسته

 هستن یسروان احمد ییمتهم پرونده منه ، پسر دا شیفرد کنار دست -

 :دیاز تعجب چشم گرد کرد و بالفاصله مشکوک پرس ابتدا

 ؟یعکس رو از کجا آورد نیشما ا -

 از مادرشون گرفتم-

 دروغ بود ، از مادرش کش رفته بودم کمشینگفته بودم ، البته چرا  دروغ

 رو صدا کرد  یشد و بعد سرباز رهیلحظه به عکس خ چند

 ارهیخانم هم ب نیپرونده ا ادیب یبرو بگو سروان احمد -

 :دیبه من پرس خطاب

 شما خانمه؟-

 :دمیآهسته پرس نمشیبب خواستمی، نم دیلرز یرعلیبه ام ییرو گفتم و تنم از حضور و رودر رو اسمم

 د؟یصداش نکن شهیم-

 بخوام حیدر حضور شما ازش توض دیکه دخترم با شهینم -
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 گفتم: صادقانه

 ترسمیازش م نمشیبب خوامیمن نم -

از اتاق خارج شد و سرهنگ  یسرهنگ اشاره کرد که بره و اون با احترام نظام دادیمردد به مکالمه ما گوش م سرباز

 داد: حیتوض

و ما  یکنیم مینامه تنظ تیکاش هیحق با شماست  دمیسوال و جواب ساده ست اگر د هیترس نداره که خانم  -

 ، فقط دعا کن حق با تو باشه میکنیم رشیدستگ

 شد رید یهر حرف یبه در خورد و برا یا تقه

 شد ، انقدر از حضورم شوکه بود که فراموش کرد احترام بگذاره رهیبا تعجب به من خ یرعلیام

 زد: ادیفر یعصب یدهقان کم سرهنگ

 سروان احترامت کجا رفت؟ -

 سرهنگ باز نشد یکرد اما اخمها یخودش اومد و احترام گذاشت و بالفاصله عذرخواه به

 بده حیبا متهم پرونده شون ، توض یدارن ، شما رو متهم کردن به همدست تیخانم از شما شکا نیا-

 :دیمتعجب پرس یرعلیام

 ؟یکرد تیاز من شکا د؟یآره خورش -

 جواب داد: ادیمن سرهنگ با فر یجا

 طرز صحبت کردنه؟ چه نیا -

 داد: حیلرزون توض یبود که با صدا دهیهم به اندازه من ترس یرعلیام

 خانم همسر من هستن جناب سرهنگ نیا -

 کس نفهمه چینبود که ه نیا نمونیفکر کردم مگر قرار ب نیسرهنگ شوکه شد و من به ا نباریا
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 داره؟! یاز جار زدن ازدواجمون هم نقشه ا نکنه

 :دمیدستم مچاله کردم و آهسته غر یتو تیمانتومو از عصبان گوشه

 زتونیعز یینقشه بوده از طرف پسردا هیحتما ازدواج هم  -

 هیشوکه شد ، اخم در هم کرد اما قاف موندمیخبر م یاز همه جا ب دیکه با یاونم از زبون من ییاسم پسر دا دنیشن از

 رو نباخت

 رفته؟  ادتهی یازدواج رو داد نیا شنهادیتو خودت پ؟  هیچ ییپسر دا د؟یخورش یگیم یچ -

 اش زدم نهیو با نوک انگشت به س ستادمیو مقابلش ا دمیآوردم و مثل فنر از جا جه جوش

  یزدیبا اون ملعون حرف م یداشت دمیانکار نکن ، خودم صدات رو شن -

 حرفش رو مجدد تکرار کرد: نیهم یبحث رو منحرف کنه برا خواست

 ازدواج از طرف تو بود نیا شنهادیپ -

 :دمیکش غیج

د الب ؟یقرار محضر گذاشت ریالس عیو سر یو زنگ زد یشد مونیپش هوی، چرا بعدش  یاولش آره توهم قبول نکرد-

 گهیجونت بود د ییدستور پسر دا

 چپ زد: یبه کوچه عل باز

 خانم ید؟ توهم ز یباش دهید ییکه پسر دا یدیاز من د ییدا ی؟ تو ک هیک ییپسر دا -

 اش نهیسرهنگ برداشتم و کوبندم تخت س زیم یاز رو عکس

هنوزم  ایاومد  ادتی کردیسکته سوم رو م دیشنیهم همونه که اگه دست گل پسرش رو م یی، دا ییاز پسردا نیا -

 ؟یانکار کن یخوایم

 سرهنگ گفت: نباریا

 خوامیدستگاهم نم یمجرم تو سیخانمت راست باشه ، من پل یاگه حرفا یاحمد کنمیات م چارهیب-
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 تته پته افتاد و التماس کنان گفت: به

  گهیدروغ م دیقربان باور کن -

 گرفت و هوار زد: یرعلیصورت ام  یو جلو دیکش رونیپرونده ام ب یاز ال یکاغد سروان

 دروغه؟ یشده است  ، چ یچهره نقاش نیبرابر اصل ا یاون که تو عکس کنارته کپ -

 شباهت که ... یقربان از رو -

 حرفش اومد: نیب سرهنگ

 شدیاحظار م دیخودم قانون رو از حفظم اما به هر حال با -

 اومده بود گفت: یرعلیکه همراه ام یخوشحال بودم سرهنگ خطاب به سرباز شدیداشت باز خواست م نکهیا از

 دفترم ادیزاده ب یبرو بگو سروان صف-

 احترام گذاشت و رفت سرباز

 دیکشیهزار جون خط و نشون م یرعلیاتاق سکوت برقرار شد اما نگاه خصمانه ام یتو 

 سرهنگ پرونده من رو سمتش گرفت و گفت: دیوارد شد و پا کوب یبا لباس نظام یلحظه بعد مرد چند

رو  یسروان احمد ییپسردا لیشماست ، در ضمن اسم و فام لیلحظه به بعد تحو نیپرونده از ا نیسروان ا -

و  یاریخط سروان هم درم یتماس ها ستیل نیخارج شدن همچن رانیاز ا یخیچه تار دیریگیو استعالم م دیسپریم

 یکنیپرونده م مهیضم ینامه خانم خالق تیهمه رو همراه شکا

 ادامه داد: یرعلیخطاب به ام نباریبازمونده بود ا یرعلیام دهن

 خانم ثابت بشه ، فقط برو دعا کن که ثابت نشه یتا صحت حرفها یقیلحظه به بعد تعل نیشما هم از ا یجناب احمد -

 دمیبوسیرو م رمردیپ یو گونه ها شدمیبلند م شدیم اگر

 یرو به کام من بگردون ایشد دن کبارمیشکرت باالخره  ایخدا
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 من رو مخاطب کرد نباریا سرهنگ

 یفکار رو سروان ص یتا روال قانون دیکن میرو تنظ تتونیو شکا دیببر فیزاده تشر یهمراه سروان صف یخانم خالق -

 زاده انجام بدن

 سرهنگ کردم میو تقد ختمینگاهم ر یتشکرم رو تو نیشدم و خالص تر بلند

 نیکرد یچطور ازتون تشکر کنم در حقم پدر دونمینم-

 زد و گفت: لبخند

 ام بود دخترم فهیوظ -

 زاده راه افتادم یاومدم و دنبال صف رونیاز اتاق ب یبار آخر تشکر کردم و بعد از خداحافظ یبرا

 و آهسته کنار گوشم گفت: دیدنبالم اومد و نامحسوس اما محکم دستم رو کش یرعلیام

 یکن تیشکا یحق ندار -

 نگذاشته بود که بلرزه یبودم اما قلب کشیبار بود انقدر نزد نیو باهاش چشم تو چشم شدم اول برگشتم

 رو ادامه داد: دشیو تهد دمیرسفکر کرد ت دمینم یجواب دید یوقت

 سوزهیدلم به حالت نم گهی، د ارمیکه آرش سرت آورد م ییبدتر از بال کنمیبدبختت م یکن تیاگر شکا -

 نقطه ضعفش گذاشتم یرو دست

 ینامردت هم نامرد تر ییاز اون پسردا یتو حت ؟یکن یرو عمل دتیتهد یخوایم یبا چ -

 :چوندیپ یرو گرفت و محکم و عصب دستم

 بگو غلط کردم تا ولت کنم-

 زاده نجاتم داد یصف یصدا

 ؟ بدترش نکن یرعلیام هیچه کار نیا -
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 :دیزاده پر یمنو ول کرد و به صف دست

 هینداره بکش کنار،  دعوا خانوادگ یبه تو ربط -

 زاده هم صداشو باال برد یصف

 بندازنت بازداشتگاه گمی، دستت بهش بخوره م یو تو متهم یخانم شاک نیا نجایخانواده تو خونه ست االن ا یدعوا -

 زاده شد یاز همکارانش نداشت مظلوم پشت سر من وارد اتاق صف یرفتار نیانتظار همچ دیبازموند شا یرعلیام دهن

 به محض نشستنم سوال و جوابش شروع شد نمینشست و به من هم تعارف زد بنش زشی، سروان پشت م

 دیبد حیگوشم توضمن سراپا  یخانم خالق دییبفرما-

 بود کردم و گفتم: ستادهیسرم ا یکه با اون نگاه خصمانه اش باال یرعلیبه ام ینگاه

حکم  هی یبرا یداد و بعد هم شش ماه منو سردواند ، حت یاقا فرار نیدارم متهم پرونده منو ا تیاقا شکا نیمن از ا -

 کنهیروزه امروز و فردا م20سقط هم 

 به پرونده انداخت و متعجب گفت: یزاده نگاه یصف

 پرونده شده مهیحکم سقط دو هفته ست ضم-

 هوار زدم: یرعلیرو به ام یو صدام باال رفت و عصب دیسوت کش مغزم

 یبه فرزند توییحرومزاده پسردا یخواستیم ینسوخته خودت عرضه اش رو نداشت تییبگو پس دلت واسه پسردا -

 ، آره؟! یستینفهمه مرد ن یکس یقبول کن

م در ه یخان یو صف یرعلیام ادیفر یشکستن گردنم رو هم حس کردم و صدا یاش چنان کوبنده بود که صدا یلیس

 ادغام شد

 خفه شو ه ر ز ه-

 ببر بازداشتگاه نویا ایب یکاظم -

 اش رو گرفت و گفت: قهیزاده حمله کرد  یبه سمت صف نباریتر شده بودا یهم ترسناکتر و وحش شبید از
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 بازداشت اخه؟ یمنو بنداز یهست یتو ک-

 :دیاش رو ازاد کرد و داد کش قهیحرکت  هیزاده با  یصف

 کاره حدتو بدون چیمن همه کارمو تو ه یقیکه تعل یتا وقت-

 آورد ورشیسمت من  رسهیزاده نم یزورش به صف دید یوقت

عربده شده اش حواله ام  ینهایفحش و توه نیپرتم کرد و مشت و لگد بود که ما ب نیزم یحرکت هلم داد و رو هی با

 شدیم

 یصدبار آرزو یروز کنمیم ی.... کار ذارمیبرات نم ی، زندگ یخراب کرد موی... زندگ کنمی... بدبختت م کشمتیم-

 کشمتیم کشمتی... م یمرگ کن

پوشوندن صورتم بود و چند لحظه بعد باالخره درد تموم شد سر باال گرفتم و به  دیکه به ذهنم رس یزیچ تنها

 خالص بشه نگاه کردم و بلند شدم و ترسان سمت در رفتم کردیزاده و سرباز تقال م یدست صف نیکه ب یرعلیام

ز به سمتم حمله کردنش بود استفاده کرد و خودش رو آزاد کرد و با دیزاده که در حال تهد یلحظه از غفلت صف کی

و  دمییدو یکالنتر یلحظه کوله ام رو قاپ زدم و به سمت در خروج کی یبود تو یترس برام چابک هیهد نباریکرد ا

 برداشت رو یزاده کل کالنتر یصف یو صدا دییهم به دنبالم دو یرعلیام

 رهیرو بگ وونیح نیا یجلو یکی-

خودم  لحظه کی یخارج شدم و تو ینبود با همون سرعت از کالنتر سکیر ینه جا اینگاه کنم که گرفتنش  ستادمینا

 دمیو آسمون معلق د نیزم نیرو ب

*** 

 ریز نباریو ا دمیو از جا جه دیاز شدت درد دست راستم ، خواب از چشمم پر کهویخواب پهلو به پهلو شدم که  یتو

 افتاده بود.، بچه  دمیشکمم که حاال تخت تخت شده بود دست کش یرو دیکش ریدلم ت

مع چشمم ج یو اشک تو دمیکش غیکه داشتم که انقدر وحشتناک بود که ج یدرد سقط هیدرد نبودش بود  دونمینم 

 شد.



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
142 

 

 :دیچهارچوب در هراسان ظاهر شد و پرس یتو ییبایبه شدت باز شد و دختر جوون و ز در

 شده؟ کجات درده؟ یچ -

تخت  هی یرو کیاتاق کوچ هیتو  نمیافتاد دور و برم رو بب ادمینگاه کردم و تازه  بهیدختر غر نیبه ا رهیلحظه خ کی

جواب دادن به دختر جوان ،  یرفت و بجا ادمیبود از شوک حضورم تو مکان نا آشنا درد  دهیخواب کیدونفره ش

 :دمیپرس

 ؟ نیهست یکجاست؟ شما ک نجایا -

 :دیتاتو کرده اش رو باال فرستاد و پرس یابروها

 شده تیزیگفتم البد چ دمیترس ؟یزد غیج نیواسه ا -

 رو باالتر بردم و سوالم رو تکرار کردم: صدام

 من کجام؟ گمیم-

 و گفت: دیدرهم کش اخمهاشو

 تشکرته یچه خبرته جا سیه -

 :دیاز اتاق به گوش رس رونیاز ب یا گهیزن د یصدا

 نجا؟یچه خبره ا-

 شد  انیچهارچوب در نما یخود زن هم تو دهینکش هیثان به

 بود بلکه بشه گفت خوشگله  دهیبه خودش رس یمانتال بود و حساب یاما سانت مسن

 گفت: ییبا خوشرو دیرو که د من

 مارستانیجلو ب متیبنداز متیببر میگرفتیم میتصم میکم کم داشت ؟یپس باالخره بهوش اومد -

 رو باز هم تکرار کردم: سوالم
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 کجاست؟ نجایا-

 به گردنش داد و گفت: یان قرجو دختر

 کرده ریسوزنش گ شیا -

دوخت پوست  یتخت کنارم نشست و تونستم جا ینازک کرد و رفت ، زن مسن جلوتر اومد و رو یچشم پشت

 و گفت: دیکمرم کش ی، دستش رو رو نمیشده اش رو بب دهیکش

 ؟یتصادف کرد ادیم ادتینترس خونه منه ، جات امنه ، -

 :دمیاوردم  ، بالفاصله پرس ادیکه بهم زد رو به  یزرد رنگ یتاکس

 ؟یراننده اش شما بود -

 فرار کرد اما نترس شماره پالکش رو برداشتم هیباشم اخه؟ نه بابا راننده که از ترس د یراننده تاکس ادیبه من م-

 :دمیسردرگم شدم و مستصل پرس شتریب

 پس من ...-

 حرفم اومد: وسط

 نیکه ماش یکردیفرار م یاز کالنتر یچطور داشت دمی، د یتصادف کرد یبودم وقت ستادهیا یمن همون جلو کالنتر -

گفت تنها زن دم دست و موجود منم بلندت کنم  دیام رو چسب قهی یآخوند هیچت شده که  نمیبهت زد اومدم بب

اون حواسش به حالل و حروم و محرم نامحرم  یدادیجون م ابونیوسط خ ی...تو  داشت کهی، مرت مارستانیب ارمتیب

 بود 

 یهمه نقشه بعد نایداشتم نکنه ا کاریزن چ نیباشم پس االن خونه ا مارستانینگران شدم اگر قرار بود ب شتریب

 بود؟ یرعلیام

 نم؟ینبرد مارستانیپس چرا ب -

 دم جا تشکرته ؟دا تیکه دنبالت بود فرار سهیکن خره من از دست اون پل یو خوب ایبه ....ب -
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 بود؟ یرعلی، منظورش ام دیستون بدنم لرز چهار

 دنبالم بود؟ سیپل-

 بور مور خوشگال هم بود نیآره اتفاقا از ا _

 زاده بود زن همچنان ادامه داد: یراحت شد صف المیخ

 دمت خونهمنم فلنگو بستم د در رو آور امیتا من کارمو تموم کنم ب مارستانیشماره ام رو گرفت گفت ببرش ب -

بوده ترم اخر گند باال  ی، دانشجو پزشک مونهینکن اخالقش مث سگ م گاشین ینجوریخودم سپردمت دست بهار ، ا

تموم شده  متیج نی، حاال اگه س یزیاز خون ر یآورده اخراجش کردن ، اون نبود خو االن صد کفن پوسونده بود

 ؟ یکردیفرار م سیاز دست پل یکه داشت یکرده بود کاریچ نمیبگو بب

 که درباره من کرده بود در هم رفت و خشک گفتم: یاز فکر اخمم

 که نزنتم کردمیمن داشتم از دست شوهرم فرار م-

 گفت:  شیابروشو باال داد و با همون لحن الت هی

 جرات یبابا داشته ، اخه کدوم مرد امرزتیو اون توله خداب لیستیخالف ن یبگ ی؟االن مثال خواست ابویماهم که -

 سرش... زنیریم نیهمچ سایدست رو زن بلند کنه ، پل یداده تو کالنتر

 دمیحرفش پر نیب

 باشه سیکه خودش پل یمرد-

 مچاله یکاهش درد تو یزدم و برا غیاز شدت درد ج دیکش ریدلم ت ریبزنه که دوباره ز یبرق زد خواست حرف نگاهش

 شد ریشدم و اشکم سراز

 اخه!! خوادیتوله حروم زاده م یاز دستش ک ینکن راحت شد هیگر-

 هق هقم بلند شد  نیانکار ب یناله ام برا یدلم نشست و صدا یتو ریبود و مثل ت قتیحق حرفش

 بچه من بابا داشت-
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 خروج از اتاق گفت: نیزد و بلند شد و در ح یپوزخند

ماه  هیازدواجت  خین که من خرم تارخودت ، فقط فکر نک نیجا طاووس ، نترس مام ع کنمیمن خودم کفتر رنگ م -

 برهیماه وقت م هیاز  شتریب یلینشده ، باال اومدن شکم خ

 حرف حقش رو به قلبم زد و رفت و منو با دردام تنها گذاشت شترین

 دادیآزارم م شتریجسمم به کنار درد قلبم ب درد

 یرعلیمهمه؟ ام یرعلیبود ... من چم شده ؟ مگه ام یرعلیمن و ام وندیپ لیبرام مهم نبود اما تنها دل یبچه ذره ا نیا

 یوحش وونیبرام مهم نبود ، ح گهیهم د

 نگاهش کردم کردیم ییخودنما شیبازوم که کبود یزانوم خم کردم و به زخم رو یجمع کردم و سرم رو رو پاهام

ود بار ب نیکه اول بود یشکستن دل یادگاری یکبود نیبود ا شتریدستم هم ب یاز درد شکستگ یکبود نیا درد

 یلمس کنه عشق چجور خواستیم

رد بچه بود که بدبختم ک نیبرام مهم نبود به جهنم که مرد ، بهتر که مرد ، ا یبچه ذره ا نیصدا شد ، ا یب نباریا اشکم

 بال نی، ا شدمی، داشتم موفق م شدمی... من که فراموش کرده بودم من که خوشبخت شده بودم ، داشتم خوشبخت م

 اومد؟ کجاعشق از  نیبچه از کجا اومد ؟ ا نیکجا اومد ؟ ااز 

 :دمیو بلند نال دمیشکم کوب یسالمم رو رو دست

 ؟یتو از کجا اومد -

 زدم: ادیو فر دمیقلبم کوب یرو دستم

 ؟یتو از کجا اومد -

 :دمیکش غیبه قلبم چنگ زدم و ج 

 ؟ی؟ تو از کجا اومد یلعنت یتو ازکجا اومد -

 :دیداد کش یعصب دیمن رو در اون حال د یبا هل وارد شد و وقت یپزشک یاتاق باز شد و دختر دانشجو در
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 رو گرفتم تیزیبه زور جلو خونر ؟یخودتو بکش یخوایم یروان یکنیم کاریچ یاو -

 :دیاومد و دستم رو گرفت و پرس جلو

 ؟یکنیم ینجوریا یچته؟چون درد دار -

 با گوشه دست گرفتم و گفتم: اشکم

 ن؟یکجاست اصال منو اورد نجایا مارستان؟یب نمیکه هنوز درد دارم ، چرا نبرد نیکرد کاریبام چ ستیمعلوم ن-

 کردم با وجود درد از جا بلند شم و ادامه دادم: یسع

 برم خوامیم نیکوله ام رو بد-

 و دوباره پهن شدم ، باز پشت چشم نازک کرد و گفت: دیرکشیت ردلمیز

 تحملت کنم دیو منم با یخانم حاال حاال اتاقمو اشغال کرد ری، نخ دهیبرپا هم م یخودیبره ب تونهیحاال انگار م-

 از جا بلند شم گفتم: تونمیکه بخاطر دردم نم نهیمنظورش از نتونستن ا نکهیتصور ا با

 برم تونمیبخورم م یمسکن بد هی-

 خنده ریزد ز کبارهینگاهم کرد و  رهیلحظه خ چند

 یبانمک یلیخدا خ یوا -

 :دیپرس یجد یلینگاه کردم خوب که خنده اش رو کرد خ لشیدل یب یبه خنده ها متعجب

 تیبه خر یخودتو زد ای یخر شییخدا-

  ؟یچ یعنی-

 دایپ شماره شوهرتو تیاالنش افتادن سر گوش نی، هم یبر نجایاز ا یاسون نیبه هم یبتون ینیکه خوابشو بب یعنی-

 شرط بذارن تیکنن واسه آزاد

 هام از حرفش گرد شد و حرفش رو با تعجب تکرار کردم: چشم
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 ؟یکنیم یشوخ ؟یچ یعنیشرط بذارن؟ میواسه آزاد-

 تخت کنارم پهن کرد و سرخوش گفت: یرو رو خودش

 ستین تیحال یخر یجد ینه انگار جد -

 کرد تا راحت تر من رو نگاه کنه و گفت: هیسرش تک ریبرگشت و دستش رو ز سمتم

 یچ هیبنظرت بنظرت شب نیشهناز خانم بنداز ، بب لیدم دستگاه و رخت و لباس من و شکل و شما نینگاه به ا هی -

 مییایم

 شدم که خودش از سوال و جواب خسته شد و جواب خودش رو داد: رهیمنگا بهش خ مثل

تر گفته دخ یکردیکه فرار م سمیاز دست پل یخوشگل دهی، شهناز خانم موقع تصادف د یمیخونه ت یومدبدبخت ا-

 یمفت یدادن مفت سیپل لیتحو دیمنو گذاشت باالسرت درمونت کنم که بعدش با تهد نجایآوردم ، آوردت ا ریمفت گ

، قراره تو رو در  یعوض شده ، شده گرو کش امهبرن سهیو شوهرتم پل یشوهر دار دیازت کار بکشه اما حاال که فهم

 بده لیکردن تحو ریهمکارا شوهرت دستگ روزیعوض پسرش که پر

من شد  رهیمن مثل دخترک قهقه زدم و اون با تعجب خ نباریراست شد ا میدوزار یاش موندم و وقت رهیلحظه خ چند

 :دیو بدعنق پرس

 باز چت شد؟ زد به سرت؟-

 شدم یمن هم کامال جد دمیخوب خند نکهیو تکرار کردم و بعد از اخنده هام کلمه شوهر ر نیب

 راعم میبده اما در برابر ازاد یزیدر قبال جنازه من بهتون چ دیبه کاهدون زده اون مرد شا دیبه شهناز خانم تون بگ -

 کرد و گفت: یزشت خنده

 کنمینم یپس دعا کن زنده ات رو بخواد نه مرده ، چون واسه ما که فرق-

 دادم: الیخیبود پس جوابش رو ب یوقت بود خال یلیکنه اما دل من خ یته دلم رو خال خوادیبود م لوممع

 مرده ام رو بخواد بلکه خالص شم کنمیدعا م -
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ه ، اب ک گهیم ی، مهمم نبود چ گهیم یاما واضح نبود چ ومدیم ادشیفر یرفت صدا رونیاز کنارم بلند شد و ب یعصب

 وجب چه ده وجب کیاز سر گذشت چه 

 لحظه بعد همراه با شهناز خانمش به اتاق برگشت و شهناز حق به جانب هوار زد: چند

 ن؟یا گهیم یچ-

 سر به دختر اشاره کرد شونه باال انداختم و گفتم: با

 ؟یپرسیبه شما گفته از من م دونمیمن چه م-

 که زنده مرده ات براش ارزش نداره یشوهرت کرد کاریچ -

 بود که روراست گفتم: سرم زده به

 با ارزش تر از زنده مه  یبلیاتفاقا مرده ام براش خ-

 داد و گفت: یفیگلوم رو گرفت و فشار خف خیزد و ب یپوزخند

 ندارم یشوخ یمن با کس یتا بفهم دمیمرده ات رو بهش م کشمتیپس م -

 گفت: تیبه دختر باعصبان رو

 تونمیم نمیخراب شده بب یتا من برم اون کالنتر شییپایم یونمیخودتم م یبهش گفت ویهمه چ یحاال که گند زد-

 خو خاموشه لشیکنم ، موبا دایشوهرشو پ

 :دیبه من با پوزخند پرس رو

 ؟یندار یامیجونت پ یرعلیواسه ام -

 گذاشتیم یدرد لعنت نیرو خط بندازم اما فقط اگر ا ششیپاشم اون صورت پر از ارا خواستیپ دلم

 قفل کرد شیمن و خانم دکتر قالب یرفت و در رو رو رونیاتاق ب از

 تخت کنار من انداخت و غر زد: یدکتر کالفه خودش رو رو خانم
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 تو اتاق خودم حبس بشم دیتوست ها که حاال با ریهمش تقص-

 به حرفش کردم و محل نگذاشتم یکج دهان

 :دیتو سکوت گذشت تا باالخره درد امونم رو بر قهیدق چند

 نجام؟یچند روزه ا-

 کرد: مسخره

 ساعت نگذشته هنوز24صبح اوردنت  هی.... برو بابا روز چ ی، به غار اصحاب کهف خوش آمد صدسالیس-

 و گفتم : دمیرو دلم کش یدست

 شه؟یقطع نم یدرد لعنت نیاگه بچه افتاده پس چرا ا-

 :دیشد و باال سرم نشست و مسئوالنه پرس بلند

 هنوز؟ یدرد دار-

 و گفت: دیشکمم کش یوار رو نهیکردم دستش رو معا دییسر تا با

 دتهایز ی، که البته از خوش شانس نیزم یباشه رو شکم افتاد نیمال ا دیرو کامل درآوردم ، شا نیمطمئنم الشه جن-

 یفلج بود ای یبود ایاالن اون دن نیزم یخوردیسر م ایوگرنه اگه با کمر 

 زدم: لب

 مهیپس از بدشانس -

 :دینتونست متعجب پرس یو وقت ارهید بلکه از رازم سردربنگاهم کر رهیخ

 ؟یکنیم یچرا انقد احساس بدبخت-

 نمیادم رو زم نیچون بدبخت تر -

 لبش نشست یرو یپوزخند



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
150 

 

 اون که منم-

 :دمیگذران وقت پرس یبرام مهم باشه فقط برا نکهیکردم و بدون ا نگاهش

 ؟یکنیم یتوچرا احساس بدبخت-

 باال انداخت: شونه

 مملکت همه زنا بدبختن نیتو ا دمیشا دونمینم-

 یشدیخانم دکتر م یکه وضعت خوب بود داشت ؟تویتو چطور بدبخت شد_

 و سر درد دلش باز شد: دیحرف اشکش چک نیدلش پر بود که با هم انگار

اون  م ،فروخت یکه کرد لذتش رو که برد مثل دستمال کاغذ فشویخوب ک رپاتالمیاستاد پ یمن شدم اسباب باز -

 مقصر زنه شهیمملکت هم نیکه من مقصر شدم ، هرچند تو ا دیکش یمامورش چطور کوروک دونمینم یرو من ول دیپر

نباشه ....  دایموهاش پ خواستینزنه .... م غیالک ج خواستینخنده ... م خواستی... م ادین رونیاز خونه ب خواستیم

مقصر زنشه که شوهرشو نگه نداشته ،  گنیمقصر زنه ، مرده هوسبازه م شهی، هم گهی، مقصر زنه د رهیبم خواستیم

زنه  مقصر گنیم کشهیو روح و روانت رو م ینکنه ، مرده زندگ شیعصب خواستیمقصر زنه م گنی، م زنهیمرده کتک م

 شهیمقصر زنه هم شهینباشه ، هم گلخوش خواستیم

اشق ع یماجرا رو گفتم ،گفتم حت ازیتا پ ریتماد کردم و سچرا اع دونمینم دمیداستان من بود نگاهش رو که د نوبت

 کرد و گفت: یشدنم هم گفتم ،نگاه دلسوزانه ا

گردن تو نبود اما  یریخودم تقص نینسوخته اما واسه تو سوخت چون ع یشکیوقته دلم واسه ه یلیخ یدونیم -

 نیروشنت کنم تو برخالف تصورت عاشق ا خوامیکه نه م حتینص کنمیبهت م حتینص هیتو بود ، فقط  یمجازات برا

 یپسره نبود

 بگه اون از احساس من بهتر خبر داده؟!! خواستیچپ نگاهش کردم ، م چپ

 رو ادامه داد: حرفش

ر بهت یلیرو هم خ ایدن نیا یجور تجربه داشتم ، ادما هیسرم دوست پسر داشتم با هرکدومم  یمن اندازه موها نیبب-

 یدیدور و برت ند یمرد چیوقت ه چی.... تو چون ه دمیخونه د نیبدون نقابشون رو تو ا یواز تو شناختم چون اون ر
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اسمش  نیاما ا یعاشق شد یفکر کرد دهی، دلت لرز دهیزداشته دلت لر یکه نقاب مردونگ ینامرد نیاول دنیبا د

به  لیباشه ذات و سرشتش رو خود خدا با تما یزن هرچقدر هم محکم و با اراده و قو هی،  لهیاسمش تما ستیعشق ن

فکر  یزد هیکه بهش تک یتپه شن نینبوده با اول یگاه هیتو تک یوقت تو کل زندگ چی، ه دهیآفر تیگاه و حما هیتک

 یطوفان تموم اون شن تو نیبا اول نکهیغافل از ا دارهیعمر پشتت رو نگه م هیکه  هیهمون صخره محکم نیا یکرد

 یکنیدل م یکه شد دیسرابه ، ناام یجلو بفهم یبر یسرابه وقت مونهیکه م یزیو واسه تو تنها چ شهیپخش م ابونیب

 یعشق نبوده ب یفهمیحق با من بوده م یفهمیم تمطمئنم چون خودم تجربه اش کردم ....بذار زمان بگذره خود نویا

  یفهمیم یکه عاشق ش یتوجه وا داده ، مطمئن باش روز نیدلت بوده که با اول یجنبگ

 و گفت: ارهیم ادیرو به  شیلحظه زندگ نیکه انگار قشنگتر یزد جور یلبخند

 شینیبیم یوقت یعنیحس آرامش ،  یعنی یهمراهه اما عشق واقع جانیعشق با تپش قلب و شور و ه یکنیفکر م -

 نهیحس ارامش مطلق ، عشق ا هیو اون و  ییوجود نداره فقط تو ایوجود نداره اصال انگار دن ایتو دن یمشکل چیانگار ه

داده  بتینه مثل اون که فر ینابود کرد شویتو که زندگ مثل، نه  یکن نینفر ادیباز دلت ن یکن هیاگر براش گر یکه حت

از اول رابطه شما تا اخرش فقط معامله  نیهم نکرد یخوب یهم نبوده چون در حق هم حت یدوست ی، رابطه شما حت

 وگرنه عشق ... یچکن از باور کردنه ادما خسته شد خواستهیگاه م هیتک هیلت ... تو فقط د بیبوده و فر

 قفل در نصفه موند دنیبا چرخ حرفش

به ما دوتا که مثل  یبود نه خوشحال پوزخند ینه عصب دیفهم یزیچ شدینم افشیشد و شهناز وارد شد از ق درباز

 زد و گفت: میکردیمجسمه نگاهش م

عشق  ی، گوربابا دیزنی، اخه شما دوتارو چه به عشق که دربارش حرف هم م نیشد یخوب با هم خاله خان باج -

 اخه یچه عشق فروشهیامروز که مادر بچه اش رو واسه پول م یایکدوم عشق اخه؟ دن

 به خانم دکتر کرد و گفت: یحرکت سر اشاره ا با

پاشو برو حموم از صبح غرق خون و  رسهیم گهیساعت د کی یپاشو اماده شو اکبر نینش نجایا ینجوریتوم ا-

 یکثافت بود

 رفت رونیگفت و ب یچشم عانهیمط

 داد و گفت: هیخسته به تاج تخت تک شهناز
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از سرهنگ تا سربازش از شاهکار صبح تو حرف  یبا اون شوهر بدبختت ، تو کل اون کالنتر یکرده بود کاریچ-

مردا  یدونینم ی، دختر تو مگه خر کشتمتیمن جاش بودم خودم م خوادیمرده ات رو م یگفتیبعد تازه م زدنیم

 یکرد تمیازش شکا چیه یکردجلو همکاراش تو بوق و کرناش  یحساسن بعد تو رفت شونیچقدر رو مردونگ

رفته بود و اطالعات هم جمع کرده بود و حاال  یشناخته بشه کالنتر نکهیزن چطور بدون ا نینگاهش کردم ا مشکوک

 حرفش رو خورد یباق دی، نگاهم رو که د کردیم یگر لیمن تحل یاومده بود برا

بکنه ، حاال  تونهیواسه من و تو نم ی، کار قهیبه من ربط نداره شوهرت بازداشتگاهه ، نبود هم تعل نایبه هرحال ا-

 مرده اتنه زنده ات واسه من ارزش داره نه  گهید

 به سرتا پام کرد و گفت: یا دارانهیخر نگاه

 دیتحمل کرد ، به هر حال با شهیم شیارا کمیبا  افتمیو قد بلند ، ق ی، ترکه ا ستیبدم ن نیاما تن و بدنت همچ-

 نه ای ادیکه برات کردم درب یخرج دوا درمون

 زدم: غیمنظورش ج دنیفهم از

 تیازت شکا رونی، پام برسه ب یدیدزد ؟یفهمیم ،یدیدزد یهم نبرد مارستانیمنو ب یکدوم دوا درمون تو حت-

 نشونمتیم اهی، به خاک س کنمیجهنم کردن ، بدبختت م مویجفت همونا که زندگ ندازمیتوم م کنمیم

اما از  دهیعمرش رو شن یجوک ها نیانگار بامزه تر دیخندیم یبود جور دنیمن فقط خند ادیبه داد و فر واکنشش

 :دیو نگران پرس دیحوله دورش داخل پر هیو  سیداد من خانم دکتر هراسون با بدن خ یصدا

 بپره  نیکنیم کاریالهه مهمون داره ها  ن؟یزنیچه خبر شده چرا داد م هیچ-

 هست ، داد زدم: یک یحت دونستمیتوجه به مهمون الهه که نم بدون

 زناست و جرم داره؟ نکاریا یفهمی، نم بهیزن شوهر دار بفرسته بغل مرد غر خوادیم ستیبسش ن دهیمنو دزد -

 دهن کج کرد و گفت: یدونیبا حالت چاله م شهناز

ه ، تازشم اگ دهیکش رونیب شییشوهرت خودتو از بغل پسردا دمیغلط کن بابا شوهر شوهر راه انداخته انگار نفهم-

 سپردیبه من نم اکیارزن تر هیتومن و  صدیس یروز یالهه زنشو جا نیزنا بود شوهر هم



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
153 

 

 شه؟ امتیبدتر بشه تا ق نیاز ا ایحرفش کپ کردم ، مگر قرار بود دن از

 دکتر محتاط گفت: خانم

 تونهیداره دستشم که تازه در رفته نم یزیبنده خدا تازه سقط کرده هنوز خونر نیشهناز خانم ا-

 تفاوت گفت: یب شهناز

 وشیزیخون ر یدونیهرجور م یچطور دونمیدستشو جا بندازه توم نم ارمیه بند مبرا من مهمه ، شکست یفکر کرد-

 میکم دار رویشلوغه و ن یکه اخر هفته حساب اریبند ب

 بره که با التماس گفتم: رونیو خواست از در ب گفت

 فقط بذار من برم دمیپول دارم جا دوا درمون نکرده ات بهت م کمیتورو خدا بذار برم -

 برنداشته سمتم برگشت و گفت: رهیرو از دستگ دستش

و بذارم بره ، توم نگران نباش کم کم عادت  ادیب رمیگ یکس و کار مفت و مجان یدختر ب هیدرصد فکر کن  هی-

  ادیو خوشت م یکنیم

 سر به خانم دکتر اشاره کرد و گفت: با

چه  دهیهم انجام م یاحتمال یسقط حرومزاده ها که نگو حاال کار اوردیدرم یباز یاول چنان کول ینیبیبهار م نیهم-

 مزه کرده پدرسوخته ردندونشیز گهیبرسه کارا د

 رفت و درو قفل کرد رونیو از در ب دیبلند خند یبا صدا باز

 :دیو بهار پشت پرده اشکش نال کردمیو به بهار نگاه م کردمیم هیگر من

 به خدا ناچارم ، ناچار -

 دیهفته مثل باد گذشت و جمعه رس کی

 رو به سوزش مبدل کرده بود دمیو درد شد ینیرو به لکه ب میزیبهار خون ر یچطور ول دونمیبهتر بود نم بایتقر حالم

 دور دستم مونده بود یچیباند پ هیشکسته بند هم آمده بود و از اون دست دردناک فقط 
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 :دیرسدستم کرد و پ یچیبه باند پ ینگاه محزون بهار

 دستت بهتر شده؟-

 تا روش نخوابم درد نداره گهید-

 گفت: یلحن متاثر با

فرار  ترایبود حاال که م ترایم یو مشکل پسنده ، مشتر ریسخت گ یلیجناب سرهنگ خ یباندش رو باز کن دیشب با-

 تو رو بهش بندازه خوادیکرده شهناز م

، قرار بود  شدمیکه بودم نم ینیناراحت تر از ا یعنیجنس بنجل صحبت کرد ،  هینشدم که درباره ام مثل  ناراحت

 نبود.... رهیگناه کب یبودم و فقط اگر خودکش یکه ازش فرار یزیامشب واقعا بشم همون چ

 جهنم؟ یتر بود تو قیکدومش عم یکدومش بدتر بود؟ جا شد؟یمحسوب م رهیزنا هم گناه کب یراست

بهار با سه تاش  رم؟یمیقرصا م نیموندم و فکر کردم با چندتا از ا رهیدراور بود خ یه روبهار ک یقرص خواب ها به

 دن؟یتا ابد خواب ی، چندتاش الزم بود برا بردیفقط تا صبح خوابش م

 قرص ها انگار که فکرم رو خونده باشه گفت: دنیرد نگاهم رو گرفت و با د بهار

 ؟یمن جرات مردن نداشتم تو دار -

 مرده بودم، شیفکر کردم که اگر داشتم همون شش ماه پ نیم و به اکرد نگاهش

 زنده بمونم؟ خوادیاون پل رها شده دلم م ریفکر کرد من با اون وضع و حال اشفته و داغون ز یکدوم احمق یراست 

 رو سمتم انداخت و گفت: یخواب مشک لباس

 پوشونهیبدنت رو م یایتر بود کبود دهیبپوش از همه لباسا پوش نویا ایب-

نرم بود از پوست  یلیبازوم که کمرنگ شده بود نگاه کردم و لباس رو برداشتم و لمس کردم خ یرو یکبود یجا به

 من هم نرمتر بود

 اتاق داد زد : رونیاز ب شهناز
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 کنم ششیارا امیدختره از حموم دراومد بگو ب نیبهار ا یاو-

 جواب داد نگو بهار  یچیالتماس کنم ه نکهیاز ا قبل

 ایاومده شهناز خانم ب-

 به سرتا پام کرد: یخانم داخل اومد و نگاه شهناز

داره وگرنه عمرا  یمشتر دیاناه فیخوبم بخاطر تو بپره ، ح یمشتر خوامینم ادیفقط کاش سرهنگ ازت خوشش ب-

 تورو بفرستادم

 دست گرفت و با غر گفت: یو چونه ام رو تو ستادیصورتم ا یجلو اومد

 اخه؟ چپ و چول تو افهیق نیکنم با ا کاری، من چ دهیصورتت سوخته بدنت سف ؟یضد افتاب دم دستت نبوده بزن هی-

 کرد: یطرفدار بهار

 شهناز خانم افشیخوبه که ق -

 نثارش کرد و گفت: یخانم چشم غره ا شهناز

 بدو نمیبدو برو اماده شو بب یندار یمشتر 11مگه ساعت  یسادیوا نجایتو دخالت نکن ، اصن چرا ا-

 سر مال بکوبه یبا غرغرهاش تو خواستیبختم خنده ام گرفت انگار کاال بودم که م از

 موندم تا از صورت لولوم ، هلو بسازه ردستشیز

سرم بود ، چنان جنگ و  یتو یدلم بود  ، درد اصل یتو ینگفتم درد اصل یزیاما چ دمیدرد کش نشیبند و موچ ریز

 سوم نداشت یوجدان و  شهامتم که کم از جنگ جهان نید ببو ییدعوا

بهار اگر تو دل و جراتش رو  یابرو غیرگ اونم ت نیا گفتینکبته و شهامت م یزندگ نیمرگ بهتر از ا گفتیم وجدان

 "ناچارم ، ناچار" کردمیدو  مستصل فقط زمزمه م نیببر و من وسط ا یدار

 خانم غر زد: شهناز

 بود پشت پلکتو ببرم کینزد گهید نیاروم بش یخوریاه چته انقد تکون م-
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کاش انقدر بدبخت نبودم که اجازه  شدمیکاش راحت م یدیبریکاش رگم رو م  یدیبریخوندم کاش م هیدلم مرث یتو

ابا موادش کرد بعد از ب دیخر زیاول مامان که ولم کرد و رفت بعد بابا که منو دست او رنیبگ میتصم میزندگ یبدم برا

 نینامردتر از اونا و حاال هم که ا یرعلیکنم بعد اون ام مرو جهن میهوسشون زندگ یگرفتن برا میامردا که تصماون ن

 .... ای، خدا ایمنو بردار و راحتم کن .... خدا ای، خدا ستین یزندگ نیا ایزن ، خدا

 اتاق داد زد : رونیاز ب یکس

 آوردن  فیشهناز خانم ، جناب سرهنگ تشر -

 ..... ای، خدا ای، خدا ایخدا

 اخرشم انجام داد: دینثارم کرد و تهد یخانم چشم غره ا شهناز

چند  دهینفر پول م کیکه  ایافغان نیواسه ا فرستمیم فرستمیواسه ادم متشخص نم گهید یبه حالت گند بزن یوا -

 انینفر م

 کرده زیاستقبال از مهمون عز یبدو برا حرفش بدو ریاون اتفاق تلخ و شهناز خوشحال از تاث یاداوریاز  دیلرز تنم

تور مانند تنم سر کردم بذار فکر کنن  ریلباس حر یتخت رو مثل چادر رو یاش رفت چنگ زدم و مالفه رو

 تونمی، من نم تونمیبذار بکشنم اما من نم ادیقدرنشناسم بذار جناب سرهنگشون ازم خوشش ن

، کاش بره ، کاش خوشش  ادیمنتظر نشستم ، کاش خوشش ن ونیتخت لرزون و گر یو رو دمیچیرو دور خودم پ چادر

 ادین

 ام به گوش شهناز برسه هیگر یدهنم گرفتم مبادا صدا یباز شد و من دستم رو محکم رو در

 !!!!یخانم خالق-

 دمیهق هق و اشکم نال نیاشنا به پاش افتادم و ب هیکردن  دایروبه روم خوشحال از پ رمردیپ دنیکردم و با د سربلند

، تورو خدا کمکم  دنیدزد ی، منو از جلو کالنتر دنی، منو دزد دیخدا رو شکر ، خدا شمارو رسوند ، خدا صدامو شن-

 دی، تورو خدا نجاتم بد دیکن

 کرد سیدادم و اشکم کفش چرم قشنگش رو خ هیپاهاش تک یرو رو سرم
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 تخت نشوند یاومد و  کمک کرد بلند شم و من رو رو رونیاز چند لحظه باالخره از شوک ب بعد

 نکن پاشو هیپاشو خانم گر-

اولش نشعت گرفته بود  داریبودن د یکه از حام یدیشدم با همون بارقه ام لینکردم که از دخترم به خانم تبد توجه

 گفتم:

 نینجاتم بد کنمیتوروخدا ، التماستون م دیمنو نجات بد-

 تنم ریبجز چشمم نگاه کرد رد نگاهش رو زدم و به لباس حر ییو به جا دیگونه ام کش یرو نوازش گونه رو دستش

 نیپدرانه اون نوازش جاش رو به چندش آور تر تیلحظه حالت حام کی یکه مالفه از روش کنار رفته بود ، تو دمیرس

 دیم ها رو بدون نقاب دآد شدیم نجایفقط ا  گفتیو حالت تهوع گرفتم ، بهار راست م دیحالت ممکن داد تنم لرز

کردم آهسته صحبت  ینگاه ممکن رو به چشماش دوختم و سع نیگونه ام پس زدم و خشن تر یرو از رو دستش

 کنم:

 لحظه حس کردم پدر دارم اما حاال هی نیدفاع کرد یسروان احمد یازم جلو یوقت یتو کالنتر -

 ربط گفت: یو ب دیخند

 .... نیا یکرده بود می... کجا قا یدار یاندام خوب یول ستیمعلوم ن افتیحق داشته عقدت کنه از ق یاحمد -

پشت سر جلوم  واریکه د ییو تا جا دمیتخت پر یبا شدت  پس زدم و از رو رفتیام م نهیرو که به سمت س دستش

 جواب حرفم رو داد: نباریبلند شد و ا یرو گرفت عقب رفتم عصب

 ینیبب ی، دوسدار کنمیاش م کهیت کهیباشه ت یمیباس تو خونه تل نیوقت شب با ا نیا کنهیدختر من غلط م-

  ؟یچجور

با پاهاش  دیکش مهیزد و روم خ نیحرکت من رو زم هیسمتم حمله ور شد و دستاش رو دور بازوم قفل کرد و با  به

که رنگ عوض کردنش محسوس بود کنار  شیپاهام رو جفت کرد و با دستاش دستام رو قفل کرد و با نگاه وحش

 گردنم زمزمه کرد: یگود

 ، آره؟ خواستیدلت م ییبابا-
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 چندشم شد و چشمم رو بستم که نگاهش وحشت زده ام نکنه و التماسش کردم: شیکینزد از

 نداشته باش ، تورو خدا ... توروخدا ...تورو خدا ....تورو خدا میتورو خدا کار-

ه بدنم حلول کرد یتو یا گهیبودم و انگار روح د کیحالتم دست خودم نبود کامال هستر دمکریو التماس م دمیلرزیم

 من ، من نبودم  نیبود و ا

من کنار رفت و  یو از رو دیالتماس کردم که ترس ونیقفل شده تقال کردم و لرزون و گر یبا همون دست و پا انقدر

 باال برد و شوکه گفت: میدستاش رو به نشونه تسل

 ندارم تیکار نی، منو نگاه کن بب گایندارم ن تیندارم بخدا کار تیشه باشه کاربا -

 تنم انداخت و باز گفت: یرو رو مالفه

 ندارم تیکار نیبب -

بدون ترس از شهناز  نباریزانو گذاشتم و ا یکز کرده سر رو واریو گوشه د دمیچیبلند شدم و مالفه رو دورم پ عیسر

 سر دادم هیبلند گر

 زد: ادیفر یو عصب ستادیسرم ا ینگاهم کرد و بعد بلند شد و باال رهیلحظه خ چند

 شهناز... شهناز-

ام بلند شه ، شهناز هراسون وارد اتاق شد و با ترس  هیگر یدهنم رو گرفتم مبادا صدا یو باز با دست جلو دمیترس

 :دیپرس

 ن؟یدیشده ؟ نپسند یزیجانم جناب سرهنگ چ-

 گفت: یگوشه اتاق افتاد و عصب ونیگر یضع اشفته و چشمابه من با اون و نگاهش

 که ... یفهمیم ایانداختمت جلو سگا و افغان یکن ، وقت یمگه نگفتم ابرودار دهیدارم برات ورپر-

 سرهنگ خفه اش کرد: ادیفر یصدا

  رونیخفه شو لباس تنش کن ببرمش ب -
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 اما جناب سرهنگ -

 غره اش باز نطق شهناز رو کور کرد چشم

 گهیگوش کن د گمیم ی؟ هرچ یخواستیمگه پسرتو نم -

 :دیشهناز درخش یچشما

 د؟یکنیآزادش م یجد یجد-

 رونیب کشمشیفقط از اعدام م ریدو روزه آزادش کنم؟ نخ رنشیبگ اکیمگه؟ با اون همه تر یخم رنگرز -

 وار براش انگشت تکون داد: دیتهد

 برام کار نداره پرونده اش رو جلو بندازم یدونیبرم ، م یهم که من ناراض یخواینم-

 و به تته پته افتاد دیسرهنگ ترس دیاز تهد شهناز

 دیشما بگ یچشم چشم هرچ-

 :دیکش انهیمنو گرفت و وحش یبازو یرفت و شهناز عصب رونیب سرهنگ

 یپاشو که فقط باعث دردسر نمیتنت کن بب زیچ هیپاشو -

حال با خودش هم  نیاون همه لباس خواب شد و در ع نیگشتن باتاق رفت و مشغول  یواریسمت کمد د خودش

 :زدیحرف م

 ونیقل ین نیا یاز چ ستیمعلوم ن تونمیواسه پسرم کن گفت نم یکاریهفته تموم التماسش کردم  هیخر  کهیمرت -

ر فک ادیانگار زورش م دمیم فیتخف گهیآزادش کنم م گهیخوشش اومده ، بخاطرش نظرش برگشت ، انتر حداقل نم

 ترسونهیمن هالوم منو از اعدام م کنهیم

 و سمتم پرت کرد و گفت: دیکش رونیدست مانتو و شلوار ب هیداخل کمد  از

 پاشو معطل نکن  نمیپاشو بپوش بب-

 انگار من مقصرم بلند شدم  دیرفت و در رو کوب رونیب عیسر
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سالن در حال حرف زدن بودند شهناز با  یتو رفتم ، رونیلباس عوض کردم مبادا نظرشون برگرده و با عجله  ب عیسر

 التماس گفت:

 کرد؟ شیکار هیحاال  شهینم -

 داد زد: یعصب سرهنگ

 و وجه ام رو واسه پسر مواد فروش تو به خطر بندازم تیخرم موقع یبدوش؟ فکر کرد یگینره م گمیم -

 گهید یبریدختره رو م نیبجاش ا یدیانجام م یمگه مفت و مجان -

 و صورتش رو مماس صورتش گرفت: دیفر خورده شهناز رو کش یموها یعصب سرهنگ

 یدیزن شوهر دار رو دزد دمینفهم یدوکونت رو تخته کنما فکر کرد نینکن در ا یکار اریمنو باال ن یاون رو نیبب -

کارات  یفکر کرد ره؟یکنه سرت به باد م تیپرش کنم ازت شکا یدونیمفت مفت واست کار کنه م نجایا یاورد

تله موش  یخانم دمت دست منه بپا ال رینخ ؟یمعامله کن یخوایم ینطوریکه ا یدستم ندار ییاتو چیو ه هیقانون

 نذارمش

 خوند: یترسان اما با شهامت کر شهناز

 پاشهیاز هم م تیرو کجا رفت امد داره زندگ اشیلو بره جناب سرهنگ شب کار یتوم کم اتو دست من ندار -

 شد: یغرش سرهنگ قاط یموهاش بود با صدا دنیاز درد کش یشهناز که ناش غیج یصدا

 پاشهیاز هم م یک یزندگ ینیکن تا بب دیمنو تهد گهیبار د هی -

 من هم شد: بینص ادشیو فر دیمبل پرت کرد و به سمت در اتاق برگشت که من رو حاضر و اماده د یرو رو شهناز

 رو نکشتم فهیضع نیتا ا میبر فتیراه ب -

 گهیراحت شدم از طرف د یاز اون خونه جهنم یخوشحال بودم بدون گزند یپشت سرش راه افتادم از طرف عانهیمط

افتاده باشم به هر حال از سرنوشت من  یتر قیچاه عم ینباشه و از چاله تو نیرفتن بهشت بر نیمبادا ا دمیترسیم

 نبود دیبع

 زد : ادینشستن باز کنم که باز فر یدر عقب رو برا خواستم



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
161 

 

 جلو بتمرگ ایب ؟ینیپشت بش یبر یخوایمگه رانندتم م-

 دیفاصله رو ازش داشته باشم رفتارم رو د نیشتریکه ب دمیو رفتم و جلو نشستم و تا حد ممکن به در چسب دمیترس

 نزد  یاما حرف

 کشونده بودن نجایبود پس من رو تا ا سیرو شناختم شهرک پرد ریشدم مس رهیخ رونیو از پنجره به ب دمیگز لب

 ادرس خونه ات رو بگو-

 :دمیاز حرفش پرس خوشحال

 خونه ام؟ نیبریمنو م-

 ولت کنم تونمیکه نم ابونیوقت شب وسط خ نیا-

 نقابش رو زده بود ، نقاب پدرانه اش رو ، نقاب مردانه اش رو... دوباره

 رو به رو مسجد کیفاز  سیگلد-

شهرک باالخره سکوتش رو شکست ، صداش لحن خشنش رو  یدر سکوت گذشت ورود ریمس هیتکون داد و بق سر

 خوردیبه ندامت م شتریاز دست داده بود و ب

من ناچارم خب منم مردم  دادیکردم ، راه نم یهزار بار سع نیرو از دست داد چند شیجنس لیم یائسگیزنم بعد از  -

 دارم ییازاین هی

دخترش هم نبودم ، با اون رفتار  یمن که زنش نبودم ، حت نداشت ، یسر هم تکون ندادم به من ربط ینزدم حت یحرف

 شدمیهم حساب نم ینیخواهر د یاون اتاقش حت یتو

 بده: حیکرد توض یسع دوباره

 مون نیکه ب کردمیرابطمون رو جبران م ینقصا یجوری دیاز دستش بدم اما خب با خوامیمن زنم رو دوست دارم نم -

رو هم از دست اون مادر فوالد زره ازاد کردم و  میمعشوقه قبل ی، حت ستمین ی، باور کن من مرد بد فتهین یفاصله ا

 که مدار ازین یسر هیفقط  ستمیدادم باور کن من بد ن یفرار

 حرفش گفتم: نیب نیبودم بنابرا دهیتا همونجا هم منظورش رو فهم دادیم حیداشت توض یادیز



 داداش زاده هیهان-یدست دوست

 
162 

 

 ، فقط تورو خدا به من کار نداشته باش گمیکس نم چیبه ه شما به من کار نداشته باش من-

 شد و گفت: نیاش غمگ چهره

 ونویشدم ، من که ح خودیاز خود ب دمیاون لباس د ریلحظه بدنت رو از ز هیبترسونمت فقط  خواستمیباور کن نم -

 ندارم تیکار یتا خودت نخوا ستمین

 کرد: ییکه خفه کرده بودم ، خفه ام کرد و اشکم رو از چشم به گونه راهنما یبغض

 وقت  چی... ه خواستمیوقت نم چیه خواستمیمن که نم -

 کرد ارومم کنه: یسع

 ندارم تینکن من که کار هینکن ، گر هیباشه باشه گر-

 و کامل سمتم برگشت ستادیا یگوشه ا رهینکن هاش باعث شد اشکم شدت بگ هیگر

زن شوهر دار  هی یپدر برخورد نکردم ؟ خب حق بده وقت هیباهات مثل  یکالنتر یندارم ،مگه اومد تیبخدا من کار -

 فکر بد کنم نمیبا اون لباس بب یخونه ا نیکنه رو تو همچ تیاز شوهرش شکا خواستیکه  م

من  یم حق داشت دست روه یرعلیداشت ، همه حق داشتن ،شهناز هم حق داشت از من سواستفاده کنه ،  ام حق

 یهرچ ارهیآرش هم حق داشت اون بال رو سر من ب یهم حق داشت به من نظر داشته باشه حت میبلند کنه ، ناپدر

کاال بودم ، همه حق داشتن از من سواستفاده  هیزن بودم ، من  هیپشت و پناه بودم ، من  یدختر تنها و ب هینباشه من 

 زن تنها بودم هیکس بودنم ، من مقصر بودم فقط چون  یکنن صرفا به جرم ب

 نا راحت شه الشیدلم انقدر بلند نبود که بشنوه و خ یتو یها ینزدم اما حق خواه یحرف

بود تا از رفتنم به داخل  ستادهیهنوزم هم ا دمییشدم و کوله ام رو هم برداشتم و با دو به سمت در خونه دو ادهیپ

 نکهیا یکارش دلم رو بلرزونه صرفا برا نیممکنه ا نکهینه بخاطر ا خوامیرو نم شیلمن بازمطمئن بشه ، کاش بره جنت

 رو  یو تباه یهمه زشت نیعق بزنم ا خوادیو دلم م نمیبینقابش رو م ریز اهیهم چهره س نکارشیبا ا یحت

خونه کل  نیا یبود  ، توخونه روشن  نیانداختم و داخل شدم و همه اون اتفاقات رو پشت اون در جا گذاشتم ا دیکل

 افتاد  یمن نم یاش رو هیبود باز سا اهیهم که س ایدن
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وابه خ هیدلم  دومیو به سمت اتاقم م مونهیدلم م یدر تو دنیشب گذشته و مسلما حاج خانم خوابه عقده کوب مهیاز ن 

رم شم و هول ب داریازش ب شهیصبح م یکه وقت ی، کابوس خوادیکابوس م هیدلم  یحت یخواب طوالن هی خوادیم قیعم

،  "هنر ادتیبابا پول  دیخورش"بگه  کشین کیپ یاز پا اشده و از اون سمت باب ریرفتن به موسسه د یداره که برا

، نسل مردها منقرض  ستین ی، مرد ستین یا گهیبود ، مرد د یا گهیآرزو نکنم کاش پدرم مرد د نباریا دمیقول م

عده نر مونده که تموم فکر و ذکرشون  هیفقط  دهیورقلمب رتیو رگ غ یشده از اون همه مرد با کاله شاپور

 ترش نییشکمشونه  و چند وجب پا

ط و وس کشمیم رونیو بالشتم رو از کمد ب کنمیشدن سرهنگ چهار قفله م مونیاتاق رو از ترس برگشتن و پش در

اون کوه  یهم من جا دیاز فرهاد خسته تر ، شا یحت دیروش ، خسته ام ، شا کنمیودم رو پرت مو خ ندازمیاتاق م

 کندم .

 کنمیدوشم رو حس م یکوه رو ینیچون هنوز هم سنگ وشیهم فرهاد نباشم ، احتماال دار دیشا

 نم کنندف یکوه سنگ نیا ریفرصت تا ز هیو آدماش مسرانه دنبال  کردیم ینیدوشم سنگ یتر رو نیاز کوه سنگ ایدن

 سختم بود ، تحمل سختم بود  دنیسختم بود ، د دنیکش نفس

 داشت  یکه نبودم ، آدم بودم و تحمل هم حد وبیا

 بود ، تحملم طاق شده بود ، صبرم تموم شده بود دهیبود ، جونم به لبم رس دهیلبم رس به

 که صبرم رو کم آوردم نی، بب نیم بب، من ایخدا ایصبرم تموم شده ، خدا ایصبرم تموم شده ، خد ایخدا

 :دمیکش غیج

 ایخدا-

 زدم: ادیدهنم گرفتم و خفه دوباره فر یرو جلو دستم

 منو ببر، منو بکش ، راحتم کن خدا ، خدا ، خدااااااا ایخدا-

 رو خفه کردم  ادمیبا بالشت فر نباریرو برداشتم و ا بالشتم
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 رمان ادامه دارد.... نیا

 . دییفرما هیرمانکده ته تیاز سا دیتوانیم رمان رو نیا ادامه

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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