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 :فصل اول

 

. سالمه چهار و بيست. بودي تو نبود كه اوني بودم، من بود كه اوني! نبود يكي بود يكي. بزرگاست مادر ي قصه من ي قصه

 عشقم از! آور چندش ي كلمه اين از بود شده پر زندگيم هاي لحظه لحظه. فقر و فقر فقر،! پول خاطر به فقط كردم عروسي

 !بود ام خونواده و من گردن وبال كه كلمه اين خاط به فقط شدم، جدا

 كه اي كلمه اين وسيله بدين من تا شد، عاشقم ام زيبايي صرف فقط پولدارم همسر! كارگر پدرم و بود چي نظافت مادرم

 . ببرم بين از بود، كرده بار نكبت رو ام زندگي سال سه و بيست

 اتفاقاي مدت اين در. نشد فرصت كه بگم رو عشقم و زندگي داستان خواستم مي. بودم عقد كردم، نوشتن به شروع وقتي

 .خورد ورق اي ديگه جور زندگيم سال يه اين توي. افتاد زيادي

 من كسي كه اين بدون. شاديام از كه يا بگم هام غصه از. بزنم رو حرفام راحت خيلي تونم مي كه جاييه اينجا، كنم مي فكر

 .بشناسه رو

 : من بيوگرافي

 .گندمي پوست رنگ و شصت وزن هشت، و شصت و صد قد. ساله سه و بيست عروس يك

 .سبزه پوست رنگ و هشتاد وزن پنج، و هفتاد و صد قد. ساله چهار و سي داماد

 در آشنايي براي فعال نويسم؛ مي بعدي هاي صفحه در. داره دراز سر من زندگي ي قصه. كنم مي سپري رو عقد تلخ دوران

 !بود كافي حد همين

 مي كالسش تو گاهي از هر نداشتم كالس چون منم. بود فاطمه دوستم استاد. شدم آشنا آرش با. بودم دانشگاه دوم سال

 فهميدم تازه. اومد خوشم ازش منم. كرد مي شوخي هي و بهم بود داده گير اول همون از! بود چرون چشم آرش. شستم

 !كردم مي توجه بهش بيشتر هست، كه هم مجرد
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 انگار! كردم ذوق منم. كنيد كمكم تحقيق واسه خوام مي گفت و گرفت رو موبايلش شماره فاطمه. بيرون اومديم كالس از

 مي چي ديگه! استاد هم بود، تيپ خوش هم آخه. شدم خاطرخواش كه داد مي نويد ام كله تو چيزي يه لحظه همون

. بگيرم انتقام زمونه از خواستم مي. كردم مي استفاده ام زيبايي پوئن از فقط و بودم فقير ي خونواده يه از كه منم! خواستم؟

 !خوشگله شناختمت زد واسم بعدش رو؟ خودت كن معرفي زد اونم. دادم اس ام اس واسش برگشت راه تو ولي دونم، نمي

 جوابش منم. داد اس ام اس دوباره فرداش! همين فقط! سرگرمي واسه كنم، شروع رو بازي يه فقط خوام مي گفتم فاطمه به

 استادي اينم! ده مي اس ام اس من واسه داره حاال بودن، دنبالش دانشجوهاش ي همه كه استادي كردم مي ذوق.دادم رو

 .نداشت كم چيزي كه الحق تيپي خوش از كه

 اون با فاطمه و دانشگاه رفتم كه روزي فرداي تا شد، مي بدل ردو عاشقونه هاي اس ام اس و گذشت منوال اين به هفته يه

 .بود بازي اس ام اس جريانات اون از بعد برخوردمون اولين. داشت كالس

 پيش حواسش همه كالس تو. بود تنگ ديدنش واسه دلم ولي زد، مي شور دلم. كالسش سر رفتم و كردم موشگل خوشگل

 استاد ببينيم تا بوديم وايستاده فاطمه و من و رفتند همه دانشجوها. دارم كارت وايستا گفت فاطمه به كالس آخر. بود من

 .بگه خواد مي چي

 :گفت و كرد من به رو استاد

 !باشي شيطون قدر اين نمياد بهت -

 .بيرون بره بگه بهش زبوني بي زبون با خواست مي كرد، فاطمه به نگاهي يه

 !هستند ها اس ام اس همه جريان در ايشون: گفتم

 :گفت فاطمه به كرد رو

 شرط و شرط من سر يا كنيد، اون و اين دست ي مسخره منو خوايد مي اگه نه؟ يا شده پخش حرفم بگو رو راستش -

 !شما و دونم مي من ترم آخر وگرنه! بگيد االن از بهتره كنيد، بندي
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 :گفتم بگه، چيزي اومد فاطمه تا

 پيش اين باشيد مطمئن. كردم عادت بهتون بدجور هفته يه اين وايستادم پاش سفتم. شدم عاشقتون واقعا من! استاد نه -

 !مونه مي سكرت خودمون

 !كني؟ مي كار چي ببينم كنم مي اعتماد! چرا تو به اما نكردم، اعتماد هيچكس به آموزشم طول در:  گفت

. خوندم مي چشماش تو هم رو فاطمه حسادت راستش. رفتم مي راه ابرها رو انگار. كردم ذوق كلي. بيرون اومدم كالس از

 بشم صاحبش تونستم مي من حاال و! هيچي. نداشت كم چيزي. بودند استاد اين دنبال دخترا از خيلي فاطمه، از غير آخه

 از. كرديم مي نخورم نخورم اينكه از. خورد مي بهم حالم فقيريمون از. كار بود رفته باز. نبود خونه مامان باز خونه اومدم

 از. خورد مي بهم حالم بده، صدقه نه كمك بهمون بخواد بابام اوستاي اينكه از. بخرم مانتو خودم واسه نداشتم پول اينكه

 از وجب يه انگار خدا روز اون. خريدند ايرانسل خط واسم و گذاشتند پول بابا مامان كه اي خونه از. بودم فراري خونه اين

 زن پول فقط پول واسه من. بفهمه كسي ندارم ترسي ديگه چون گم مي اينجا. فقيرم دختر يه من آره،! زد نامم به رو دنيا

 رو تالشم تموم چون. داشتم پول ي عقده بچگي از چون دارم؛ دوست رو پولش ولي ندارم، دوسش كه شدم مردي اين

 فقرمون همين واسه رو من آرش ي خونواده چون آخر در و... هيچي يا دولتي يا چون بشم، قبول دولتي دانشگاه كردم

 نخواستند،

 و رفت ام صدقه قربون كلي ديد رو من آرش مادر وقتي خوره مي دردم چه به زيبايي شدم، تحقير فقرمون همين واسه

 !پيف پيف شدم من ديد رو امون خونه اومد وقتي

 صداش كوچيك اسم با و بشم صميمي باهاش خواست ازم. زدم مي صداش "استاد" من و بوديم تماس در استاد با روز هر

 ."آرش" شد برام استاد روز اون از. بزنم

 مسخره رفتم مي كالساش سر. گذشت مي دوستيمون از دوماه. شد جدي چيز همه شوخي شوخي. شد زندگيم تمام آرش

 !من فقط داره، توجه من به كه باليدم مي خودم به و شستم مي خاطرخواش دانشجوهاي هاي دل درد پاي. آوردم درم بازي
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 دانشگاه من روز اون! دانشگاه از بيرون قرارمون اولين. ببينيم رو همديگه دانشگا از بيرون بار اولين براي گذاشتيم قرار

 تا! داشت فرق كلي استادي شلوار و كت با بيرونش، تيپ. گذاشتيم قرار عصر پنج ساعت. نداشت اون اما داشتم، كالس

 تو فيس بار اولين ي واسه. نشستيم نيمكت روي. زديم قدم كلي و كرديم سالم هم به. رفت ضعف واسش دلم ديدمش،

 .فيس

. بود آرش دستاي. كردم حس دستام روي رو دستي گرمي يهو. بوديم هم پيش دانشگاه هياهوي از دور به بود بار اولين

 اين ديگه. عاشقشم كردم حس وجود تمام با من و گرفت مي رو دستم بود بار اولين. داشت لب به لبخندي كردم، نگاهش

 نمي رو اون حس. رفتيم مي هم، دست تو دست پارك، تو زنان قدم و شديم پا. بودم شده عاشقش واقعا. نبود بازي

 داشتم دوس اما بود، داده قرار بازيچه هم رو من حتما بودند، دنبالش دختر دانشجوي همه اين! نداشتم باور يعني دونستم،

 .عاشقمه كنم باور داره دوستم كه كنم باور. كنم باور

. ام ديگه چيز يه من اما ديده، زياد خوشگل دختر گفت مي بهم همش. دارم اي كننده خيره زيبايي گفت مي بهم اش همه

 امون خونه اگه ترسيدم مي. ندادم اجازه من كه خونه برسونه رو من خواست بوديم، هم پيش ساعتي سه دو يه تا روز اون

 ...!ديوارهاي و در با محقري، اون به خونه! هوا بره بشه دود من روياهاي ببينه، رو

 نبود، مهم واسم فقرم ديگه. كردم نمي حقارت احساس قبل مثل ديگه. داشتم عجيبي حس يه. نبود مامان باز خونه، اومدم

 .بود واسم خوشبختي بهترين اين و بود زندگيم تو آرش. دارم رو آرش بود مهم واسم اين فقط

 :آرش از اومد اس ام اس يه واسم زود صبح

 ».عمرم آخر تا دارم دوست شه؟ مي چي مني مال بگم اگه. پاشو بسه ديگه خواب! من ي كنده پوست هلو«

 !خوابگاه تو ببرم رختخوابمم ديگه داشتم دوست. شد مي تر قشنگ واسم دنيا روز هر

 دوس و دانشگاس گفت. زدم زنگ بهش. بود پارك. ديدم رو آرش ماشين. دانشگاه رفتم نخورده صبحونه صبح اول شنبه

 .خونه اومدم بعد ديدمش، دانشگاه حياط تو فقط. بود نيومده فاطمه روز اون اما كالسش، سر برم فاطمه با داره
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 شده آشنا من با وقتي از الحق اما بود، هيزي پسر آرش. بوديم وابسته بهم خيلي آرش و من. شد سال يه و گذشت ها ماه

 هيشكي. نداره رو روزاش اون اخالق ديگه كه شنيدم مي دانشجوهاش از نوبت به. بود گذاشته كنار رو بدش عادت اين بود

! شده سرسنگين اينقدر كه كرده چيزي نامزدي حتما گفتند مي دانشجوهاش اجمعين كلهم و نبود خبردار بينمون عشق از

 !من فقط منه، مال آرش! ها بيچاره گفتم مي خودم تو و كردم مي ذوق كلي دلم تو من و

 و است دوطرفه عشقمون بودم خوشحال. تونست نمي من بدون روز يه اونم كنم، سر آرش بدون تونستم نمي روز يه من

 ...گفت بهم آرش روز يه اما و. ايم وابسته بهم قدر اين

 :گفت بهم آرش كه بودم اي ميوه بستي خوردن حال در ولع با. تريا رفتيم

 روياهام تو كه هستي دختري همون تو. كافيه حد اين در كنم مي فكر آشناييمون. بدونم بيشتر زندگيت درباره خوام مي -

 !جسور و جذاب زيبا،. داشتم رو آرزوش

 است؟ چيكاره پدرت. كنيد مي زندگي كجا. بگو بيشتر ات خونواده از حاال

 مي مهندسي كنم فكر آمريكا اونم كه داشت برادر يه. عروق و قلب متخصص پدرش و بود عمومي پزشك آرش مادر«

 ».خونده

 !چي نظافت مادرم و است چيكاره بابام بگم آرش به تونستم مي جوري چه اوصاف اين با

 اگه >بگم دروغ بهش تونستم مي طور چه. داشت رو باهام زندگي قصد آرش. بودم مونده دروغ و راست بين. كردم مكث

 مونده. مردم مي اون بدون ام عالقه و وابستگيم اين با كنه؟ ولم ام خونواده وضع خاطر به داشت امكان گفتم مي راستشم

 :گفتم مستاصل. بگم چي بهش بودم

 داري؟ دوس رو من چقدر آرش -

 !بكني رو فكرش كه چيزي اون از بيشتر. عزيزم خيلي خيلي، -

 مهمه؟ واست چقدر ام خونواده خونواده، آرش؟ -
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 : گفت و شد ام خيره متعجب

 مادر و پدر اين دارم دوس اصال! شده تربيت اي خونواده چه تو ام آينده همسر بدونم بايد خب اما! نه كه زياد خيلي -

 كردند من نصيب كه گلي همچين واسه بزنم بوسه دستشون تو و ببينم رو خوشبخت

 .داشت ارزش كلي برام بودم عاشقش كه كسي زبون از جمالت اين شنيدن. كردم ذوق كلي

 آرش؟ -

 جانم؟ -

 .مردم مي واقعا. مردم مي. مردم مي كرد مي ول رو من و فهميد مي رو واقعيت اگه. شدم سست باز اش "جانم" گفتن با

 .دلسوز مادر و كش زحمت پدر. دارم معمولي اي خانواده من آرش، -

 تركيد بغضم. نكنم پنهون ازش رو هيچي و باشم آروم گفت بهم. شد متوجه آرش. كردم بغض. بودم گرفته وجدان عذاب

 .زدم داد گريه با

. چيه نظافت هتل تو مامانمم داره، ري نمي بخور حقوق بابام. ام فقيري ي بچه من آرش. متنفرم پولي بي از. بيزارم فقر از -

 آرزو و بشم قبول دانشگاه تا كندم جون سگ مثل. آرش شدم تربيت خونواده اين تو من. ام خونواده اين دختر من آرش

 .بشم كسي جامعه اين تو من القل كنم، برآورده رو بابام مامان

 :دادم ادامه. كرد نگاهم مبهوت و مات آرش. كردم مي گريه هق هق

 مادر و پدر شغل به اگه نباشه، مهم واست من پولي بي اگه فهمي؟ مي دارم، دوست خيلي. بدم دستت از خوام نمي آرش -

 بود، دوستي قصد قصدم اگه باش مطمئن. اينم من. همين. كنم خوشبختت دم مي قول عمرم آخر تا دي، نمي اهميت زنت

 كم هيچ بي رو چيز همه. توئه با ديگه انتخاب. ايم نازپروده دختر عجب گفتم مي و كردم مي بارت دلنگ دروغ جور هزار

 .كنم زندگي باهات خوام مي و دارم دوست چون گفتم، كاستي و

 :گفت آروم گرفت رو سرش دقيق چند از بعد كرد پاك رو اشكام قشنگش انگشتاي با آرش
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 كنم؟ چيكار رو ام خونواده ام؟ خونواده -

 .بدم فرصت بهش گفت بهم و كرد بوس رو دستام. ديدم مي آرش از كه اي بوسه اولين. كرد بوس گرفت رو دستام

 دل يه نشستم. بودم تنها هميشه مثل. خونه اومدم. بياد كنار اش خانواده و خودش با تا رفت. كنه فكر تا رفت. رفت آرش

 اوج در كه مادرم و پدر به فرستادم لعنت. شم مي خفه دارم كردم مي حس اومد، نمي باال نفسم. كردم گريه سير

 آرش. پيشم برگرد خدا رو تو آرش. ميرم مي تو بي من« كه آرش واسه دادم اس ام اس. كردند بدبخت منم بدبختيشون

 .گريه و گريه دوباره. نداشتم آرش از اس ام اس هيچ. شدم بيدار. رفتم حال از» .كنم مي خوشبختت

 :گفت. نداشتم رو اون ي حوصله. هالك و خسته. اومد مامان

 .كنه مي درد كتفم -

 :گفتم تفاوتي بي با

 !اليق چه هر خاليق -

 !زندگيم نفسم، عشقم،. آرشم بود خودش.  پريدم اس ام اس صداي با صبح

 ماچ يه. كردم جمع رو خوابم رخت و بوسيدم رو گوشي. بود گفته بخير صبح و سالم بهم بازم. رفت ام صدقه قربون بازم

 هام، نداشته با من آرش بودن با. بود شده گيج مامان. كردم بود، نخوابيده درد كتف از صبح تا ديشب كه مادري از گنده

 .داشتم چيز همه

 نفس نفساش با كه كسي ،خوشتيپم آرش. شناختم نمي خود از سر روز اون. ببينيم رو هم گذاشتيم وعده هم با بعد روز دو

 واسه. بوديم وايستاده خيابون وسط صاف يا گن، مي چي مردم كه نبود مهم واسم. كردم بغلش پريدم. ديدمش كشيدم، مي

 .اون فقط و فقط. بود مهم آرشم فقط من

 به دادم، قسم آرش به و كردم قبول. ببينه رو من مادرش بذاره قرار روز يه و نگه چيزي مادرش و پدر به بهتره گفت آرش

 .بهم رسيدن واسه بكنه رو تالشش نهايت كه پاكمون عشق
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 رو چيز بهمان دارم رو چيز فالن كه اين از گفتن دروغ به نبود نيازي ديگه. بودم راحت آرش با ديگه. خريد رفتيم آرش با

 !بس و همين بود مونده واسش ام زيبايي فقط. شد نابود من با روياهاش همه. هيچم من دونست مي آرش حاال. دارم

 خودم از خواست نمي! خودم خود. باشم خودم كرد تاكيد آرش ولي آرايش، لوازم مقداري و كفش كيف، روسري، مانتو،

 مي اي تازه جون من حرفا اين كلمه به كلمه گفتن با. هستي خدادادي ي شده نقاشي تو گفت مي. كنم درست نقاشي بوم

 .گرفتم

 

**** 

 

 سرم رو روسري و ياسي مانتو. بود خشكيده دهنم آب. بود كرده يخ دستام. ببينم رو عشقم مادر بود قرار من و شد فردا

 .رفتم شيك اما ساده خيلي عشقم، سفارش به بنا و زدم رژ مقداري. كردم

 يه عمرم تو حال به تا من آخه. ديدم و گرفتم ياد رو چيز همه من رفتيم آرش با قبال كه بوديم گذاشته قرار هتل يك داخل

 پوشي شيك مادر انصافا. بودند رسيده زودتر مامانش و آرش! جاها جور اين به برسه چه بودم، نرفته رو ساده شاپ كافي

 اش مقايسه خودم مادر با شدم، مي نزديك بهشون داشتم وقتي. باشه مادري همچين پسر خورد مي عشقم به. داشت

 !كجا؟ شده كاشته ناخن مامان اين و كجا من ي بسته پينه مامان. سرم فرق تو خورد قلمبه غمي. كردم

! تومني خدا ادكلني بوي فرسنگي چهل از خانوم اين ده، مي من ي كننده تميز و وايتكس بوي فرسنگي هفت از من مامان

 عاشق داشتم حق. داشتم حق منم ولي داشتم، قبول رو ها تفاوت. بودم باخته هم دلم اما. باختم رو خودم آن همون باختم،

 !داشتم حق خدا به. بخوام رو آرشم داشتم حق. بشم

. آدمم منم بابا نبودم؟ آدم من مگه بود؟ كمتر بقيه از چيم من مگه مسئوله؟ كي ده؟ مي رو اشكام اين جواب كي كي؟

. بزرگه مادر هاي غصه اون از پر زندگيم. خسته خيلي. ام خسته. بيزار بيزارم، بودن فقير از. پوستم استخون و گوشت

 .پولدارم پولدارم، كه چرا. خوشحالم اما شدم، بيوه جووني اوج تو. شكست كمرم
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 رو آقا پابوس آرزوي. زيارت فرستمشون مي دارم. كشه نمي زحمت بابام. كنه نمي رو مردم خونه نظافت مامانم ديگه

 ديگه. كردم نام ثبت مكه رو اسمشون. تونم مي تونم، مي ديگه حاال. نيافتني دست آرزوي بود شده واسشون مشهد. داشتند

 !شدنم؟ پوش سياه و زندگي تباهي قيمت به! قيمتي؟ چه به اما اومدم، در فقر از

 رو سرتاپام مادرش.  كردم سالم و دادم دست آرش مادر به كرده يخ دست همون با. ايستادند جلوم خودش و آرش مادر

 .كرد پر رو صورتش لبخندي و كرد برانداز

 : گفت و كرد آرش به رو

 !انتخابت و سليقه از اومد خوشم. رفته مادرت به ات سليقه كه الحق -

 :گفت و كرد من به رو

 !براندازته بزرگ فالني فاميل در بودن عروس كه مرحبا -

 ديگه تا بدم ادامه بايد گفت مي! بيكار ي ليسانسه حاضر حال در و هستم جا فالن دانشجوي گفتم. بگم خودم از كمي گفت

 !ام خونواده! رفت مي نيابد كه چيزي سراغ رفت بعد. باشم نداشته كم چيزي هيچ

 !اصالتم! زندگيم محل! شغلشون! پدرم و مادر تحصيالت

! فعال البته. كرد پيدا فيصله قضيه و آورد حرف تو حرف. دادم نجاتم آرش! كردم بغض! بودم شده بكم صم! گفتم؟ مي چي

 »!بپره قفس از مرغ مبادا« كرد اضافه خنده با و بگيره صورت وصلت اين خواد مي زوتر هرچه گفت مادرش

 اَه،. كرد خونه گلوم تو اومد لعنتي بغض اون دوباره. رفتند و رسوندند بوديم كرده هماهنگ آرش با كه جايي تا رو من

 .بلند صداي با. كردم گريه و دوش زير رفتم. خونه رسيدم. كردن بغض و گريه از بودم متنفر

 كرده پر رو جا همه ساعته يه مادرش گويا. عزيزم هست اميدي... انشاا گفت. زدم زنگ بهش. بود زده زنگ بهم آرش

 ! كنيم روش روبه واقعيت با مرور به كنيم صبر گفت مي. كرده پسندت و دلش تو افتاده مهرت عجيب گفت مي. بود

 :گفتم
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 !هست؟ اميدي آرش -

 .نيست نااميدي هيچ هست، خدا تا -

 ».تو اميد به الهي«. كردم ذوق. خنيديم

 : گفتم باز

 ...من مادر. داريم تفاوت هم با خيلي ما آرشم، -

 :گفت. بدم ادامه نذاشت

 .كرده پر رو فاميل كل و پسنديده كه توئي، مهم مادرم ي واسه -

 :گفت مي و خنديد مي آرش

... انشاا كن صبر. بذاريم رو عقد مداراي قرار زودي بريم فردا همين گه مي كه دلش تو افتاده مهرت جوري مادرم -

 .شه مي درست

 خنده با و كردم نگاهي كردم پف بيني و شده قرمز چشماي به. بزم شونه رو موهام آينه جلوي رفتم. كردم قطع رو گوشي

 :گفتم

 .هست اميدي -

 بود گفته مادرش به آرش. شد مي زيادتر هامون دلهره آرش و من و بياييم خوايم مي ما كه پيغام پشت پيغام آرش مادر

 اما! دارم قبولش جوره همه خانواده، عروس عنوان به من و بود كافي بار يه همون گفت مادرش اما بشو، آشنا باهاش بيشتر

 .باشه نداشته كم چيزي هيچ ديگه تا بده ادامه رو تحصيالتش اميدوارم

 با! نداريم مناسبي چندان مالي وضع اينكه گفته، خونوادمون وضع از مختصر مادرش به گفت و زد زنگ بهم آرش روز يه

 :پرسيدم ناراحتي
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 گفت؟ چي مامانت -

 !داريم چيكار باباش وضع به است، دختره خود مهم -

 : گفت آرش

 !نيس نگراني هيچ جاي كرده، پسندت جوره همه مامانم انگاري عريزم -

. شم مي خوشبخت آرشم با چقدر. كردم ريزي برنامه آيندمون واسه كلي و كردم قطع رو گوشي. كشيدم بلندي نفس

 خوب كار يه! دارم كار اين واسه رو انگيزه ترين بزرگ آرش، بودن با و بدم تحصيل ادامه مامانش قول به گرفتم تصميم

 .بيرون بيارم فالكت اون از رو بابام مامان و كنم پا و دست

 قبل از تر صميمي آرش، مادر. بود قبل از كمتر ام دلهره روز اون. ديديم رو همديگه گذاشتيم قرار مادرش با ديگه روز يه

 رنگ رو من روياهاي و بذارند جلو پا رسما تا گرفت رو خونمون شماره! زد مي صدا "خانومم عروس" رو من اينكه و

 !ببخشند واقعيت

 چيز همه كم كم بعد بگيريم، متوسطه ي خونه يه كه رو دوستاش از يكي خونه اوله، برخورد چون كه بود اين نظرش آرش

 ات خونواده به نه تو به نه خوام نمي كنم، زندگي باهات عمر يه خوام مي من آرشم،«: گفتم كردم مخالفت من! بگيم رو

. بپوشم خواستگاري روز تا خريد لباس واسم. پاساژ رفتيم آرش با» .خودش به توكل! سري باال اون به بسپاريم. بگم دروغ

 و بابا من» !الحمداهللا«: گفت و برد باال رو دستش بابا. آوردند مي در بال داشتند خداها بنده. گفتم رو جريان بابام مامان به

 .بوديم خيال خوش نفرمون سه هر مامانم

 خونمون تو خوراكي قدر اين حاال تا... و شيريني جعبه يه. باشه آبرومند يعني كه گرفتم ميوه مقداري. داد پول بهم بابا

 !ميوه كيلو چار سه واسه نداشت جا بار اين زد، مي بوق توش همش كه امون خونه زاغارت يخچال. بود نيومده

 دارم شم، مي عروس دارم". كردم خودم نثار لبخندي آينه تو. كردم آرايش كمي يه. پوشيدم رو لباسم. بشم آماده رفتم

 و بشه بسته زندگيمون روي به باباش مامان چشم كه "وجعلنا" بعدش. خوندم مي رو الكرسي آية مدام "شم مي آرشم زن

 .زدند رو زنگ. بدند رضايت
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» .اتاق تو برو«: گفت و من به سر به انداخت رو چادر مامان. كنه باز رو در رفت بابا. زد مي تند تند قلبم گومپ، گومپ

: گفتم مامان به. بوديم كرده پذيرايي اصطالح به رو اتاق يه. بود حياط تو كوچولو آشپزخونه يه. داشت اتاق تا دو خونمون

 ».بگم آمد خوش مونم مي منتظر رم، نمي«

. بود خونمون كل اندازه كه گل سبد يه با. اومد كرد، مي تر تيپ خوش رو اون هميشه و هميشه كه شلواري و كت با آرش

. شدم خرد.... نشنيديم جوابي هيچ! مامانم و من داديم، سالم. مات و محو كه باباشم نداشت، رو قبل صميمت اون مامانش

 !بشه كالم هم بابام با يا بشينه، فرشامون رو شد مي چندشش باباش. شدم تحقير

 ....!سكوت.... سكوت.... سكوت. لعنتي بغض اون بازم كردم، بغض

 خور توسري عمر يه. سوخت واسشون دلم. بزنند حرفي كشيدند مي خجالت و شدن توجهيشون بي متوجه بابام مامان

 ... .هم حاال بودند

 به داره بابام انگار داد، نمي بابام به اهميتي! من؟ چند به خرت گفت نمي اصال كرد، مي تعارف آرش باباي به بابام چي هر

 !زنه مي حرف ديوار

 از بويي هيچ كشي، مي يدك رو بودن دكتر اسم كه تويي بزنم داد خواستم مي. شكستم منم بابام غرور كنار در. شكستم

 اما كشه، مي زحمت دربيار، پول نشين ميز پشت توي از بيشتر كه من زحمتكش باباي! آدميم هم ما بابا. نبردي انسانيت

 !دونه نمي قدر هيشكي

 داشتم دوس خواستگاري روز اون. گيرم مي آتيش هنوز افتم، مي ها حقارت اون و ها موقع اون ياد چي هر كه بگم چي

 !تاييمون سه. شديم كوچيك! شديم خرد خيلي. كن گريه زار زار و بغلم تو بگيرم رو بابام مامان

 داشته حسي هر داري؟ حسي چه خوني مي رو ها نوشته اين داري كه االن بدونم دارم دوس خوني؟ مي بيني؟ مي آرش

 .همراهمند هميشه. نكردند ولم هنوز لعنتي اشكاي اين دوني نمي نيس، من االن حس مثل باشي،

 .قضايا مابقي و كرد فوت شوهرم شد چي بگم بيام و نزنم حرف گذشته از گفت بهم امشب آرش
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 اتفاق واسم كه كشم مي چي ديگه من ببين ريزي، مي بهم ها نوشته اين خوندن با فقط كه تو جان، آرش بگم خوام مي

 !كشيديم ات خانواده از چي ام خونواده و من ببين و باش خواننده فقط خواهشا پس. افتاده

 جاي به زدن حرف به كرد شروع اوضاع، ديدن با آرش. دادند مي ادامه تحقيرشون با همراه سكوت به آرش مادر و پدر

 :گفت. پدرش

 ...بديد اجازه اگه -

 :گفت و كرد بابام به رو آرش باباي كه بود نشده تموم حرفش هنوز

 كشيد؟ نمي خجالت! شنيديد؟ كباب بوي -

 .گفت و گفت باباش! الل و بود شنونده همش من زبون بي باباي! پايين اومد مي جور همين و بود شده اشك بعضم

 رو شدتون فالن فالن دختر اين جلوي گفت مي مامان به. ميدون تو اومد مادرشم! شرم عرق بابا و ريختم مي اشك من

 :گفت و كرد من به رو. بگيريد

 !باشه؟ تر گنده دهنت از خيلي ات لقمه كني نمي فكر! گلوت؟ تو نكنه گير -

 ...گفتند و گفتند هي اونا كنه، آروم رو باباش مامان خواست مي چي هر آرش

 مي نون. خواستم مي كلفت خونمون تو خواستي، مي كار. دادم مي بهت صدفه گفتي مي خواستي، مي پول ،عوضي -

 اين تو آورده رو ما تموم وقاحت با كه خورده دادي چي بختم نگون پسر اين به. ذاشتم مي دستت كف نون دوتا خواستي

 .گداخونه

 .گفت و گفت هم باز و

: گفت كرد من به رو آرش. همراهش به هم شوهرش. بيرون رفت و ها شيريني و ها ميوه ظرف زير زد پاش با مادرش

 "!متاسفم"

 .برو فقط. برو آرش، نگو هيچي -
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 گريه، با مامانم. نشست و سرش به زد رو دستش اتاق گوشه بابام. تركيد نمي و بود كرده گير بغض. شدم مي خفه داشتم

 .كرد مي جمع رو ها شيريني خرده

 هق هق تاييمون سه كرد بغلم اومد مامان. تركيد بعضم و زدم داد وجودم تمام با» !خـــدا«: زدم داد و كردم آزاد رو بغضم

 من واسه فايده چه شرمندگيت«: گفتم مي و كردم مي گريه» !شرمندتم. بابا شرمندتم«: گفت مي همش بابا. كرديم مي

 »!خودت عين كردي بدبخت منم چرا كني، پا و دست حسابي و درست خونه يه نداشتي عرضه كه تو داره؟

 ....خودمون طراز هم يكي با بايد تو. خوردند نمي ما به اينا مامان آخه«: گفت مي مامان

 .بده ادامه نذاشتم

 تو مثل خوام نمي من. كردي بدبخت منم تازه خوشبختي؟ خيلي كردي، ازدواج خودت طراز هم با كه تو مگه طراز؟ هم -

 .بكنم دخترم حق در رو ظلم اين فردا

 مي اس ام اس و زد مي زنگ مدام آرش. صورتم به زدم آب رفتم بود بعد ساعت چند دونم نمي. بود خون كاسه چشمام

 ....بودند شده قلمبه حرفا همه انگار. كردم بابام مامان بار حرف همه اين منم اينكه از بودم پشيمون. داد

. نهمونه گرو هشتمون آخرش كشند، مي زحمت همه اين! درك به من! سوخت حالشون به دلم. خوابند ديدم اتاق، تو رفتم

 واسه بود كرده خالي رو جيبش كل بدبخت باباي صبحش كه كردم شده خرد هاي شيريني و شده له هاي ميوه به نگاهي

 .خريدنشون

 آماده. بود آرش و خورد مي زنگ گوشيم دوباره باز. نبود خونه هيشكي!  شد صبح جوري چه دونم نمي. برد نمي خوابم

 به شديد اينكه با شدم، رد اهميت بي. بود آرش! وايستاد پام جلو ماشين يه. بخوره ام كله تو بادي يه بيرون اومدم شدم

. شدم ماشين سوار! بود شده له جلوش غرورم ديشب. بدم گوش حرفاش به داد قسم و شد سمج باز. داشتم نياز وجودش

 به پا منم. بودمش نديده جوري اين حال به تا بودم، نديده رو اش گريه حال به تا. گريه زير زد و گرفت رو دستم آرش

 .كردم گريه پاش
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 از بياد خواد مي گفت مي. بوده شنونده فقط گفتن بهش بيراه و بد باباش مامان هرچي و خونشون نرفته ديشب گفت مي

 و داشته رو برخوردي همچين توقع گفت مي. كنه مي درست رو چيز همه كنم صبر گفت مي. بكنه عذرخواهي بابام مامان

 !بدم حق بهشون خواست ازم. كنند رفتار اينجوري طبيعيه

 مي! اند كرده تحصيل سرشون خير! بيراه؟ و بد بابام مامان به و بزنند تهمت من به جوري اين بدم حق حقي؟ چه«: گفتم

 مي درست كه خورد قسم» !تحقير جوري اين نه كنند، شرمنده رو ما جوري اون تا باشند، داشته اين از غير رفتاري تونستند

 و بدم دستت از آسون كه نياوردم بدست آسون رو تو گفت مي. بگذره ازم تونه نمي ديگه بخوام خودمم اگه گفت. شه

 .خوشگل خوشگل حرفاي هزار هزاران

 فرصت گفت! شد آب يخم. بكنم دل ازش راحتيا اين به تونستم نمي منم! كشيدم مي نفس نفساش با كه كسي. بود عشقم

 رو باباش مامان جواب. كرد مي زندگي خودش آپارتماني خونه و رفت نمي خونه آرش كنه مي حل چيزو همه خودش بده

 !گرده نمي بر ديگه نكنند، عذرخواهي خانوادم و من از نيان رسما تا بود گفته و داد نمي

 نمي خبر ازشون سال تا سال و بود آمريكا كه اونم داشتند، ديگه پسر يه. نداشتند رو كسي آرش از غير كه آرشم خانواده

 !گذاشته واسشون رو شرطي همچين آرش كه بود شده تموم گرون واسشون خيلي. گرفت

 !شدم رو روبه آرش مادر با كه بهم زدم رو خونه در شنگولي. سينما بريم آرش با بود قرار. بود ظهر از بعد

 روزگار وگرنه بيرون، بكشم پسرش زندگي از رو پام و كنم گم رو گورم گفت. كرد صدا گوشم كه زد بهم محكمي سيلي

 !كنه مي سياه ام خانواده و من

 داشت! بود شده مال لگد غرورم بازم اينكه با كردم، مي رو تالشم نهايت بايد زدم، مي حرف باهاش بايد. شد سرازير اشكم

 :گفتم و كردم باز رو ماشين در. بشه ماشينش سوار رفت مي

 هر دم مي قول ،دم مي قول بعدش. بديد گوش منم حرفاي پسراتون جفت جان به خوام مي ازتون زديد، رو حرفاتون -

 چپم و راست دست وقتي از! خواستم مي دهنم از تر گنده لقمه. كردم اشتباه خودتون قول به! بشه همون گفتيد، شما چي

 از بهمون، دادن صدقه و ديگرون آميز ترحم نگاه از بودم بيزار ،خشكيد دهنم به لقمه هزار هزاران حسرت شناختم، رو
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 ازش شد باعث فقرمون همين اونم. بودم كتاب و درس عاشق. شد مي رفتار باهامون ميكروب مثل جامعه اين تو اينكه

 ...باشم نداشته دوستي هيچ. بشم بيزار

 :گفت اخم با. بدم ادامه نذاشت

 داره؟ ربطي چه من به اينا -

 همين! بردارم پسرتون از دست گيد مي بهم! بديد گوش فقط كه داديد قول. باشيد نداشته كاري ربطش به خواهشا -

 خوشبخت فقر، وجود با كنم حس شد باعث پسرتون همين. بشم اميدوار امروزم كشيدن نفس واسه شد باعث پسرتون

 مي پارم هاي كتوني به ورزش زنگ تو ها بچه و اومدم مدرسه از كه روزي. ندم اهميتي هيچ فقرمون به و دخترم ترين

 جايي وقتي جامعه اين تو! آخه؟ خورد مي دردم چه به تحقير و خفت با زندگي. كشيدم سر رو ظرفشويي مايع خنديدند،

 و زحمت هر به. بكشم نفس جامعه اين تو و بمونم بازم خواست خدا كه! بودن؟ به اصراري چه نيس، ماها امثال واسه

 اول سال. دادم درس به دل بازم و شدم قبول دولتي دانشگاه! مادرم ي لنگه يكي نشم تا دادم ادامه رو درسم بود، حقارتي

 كردم، چارتا دوتا دو چي هر. خونمون بيان دادم اجازه بابا مامان حرمت به. شد خواستگارم خودمون صنف از يكي دانشگاه،

! بكشند من هاي بچه كشيدم من كه هايي حقارت و ها سختي نداشتم دوست. بشم بابام مامان زندگي آينه نداشتم دوس

 زندگي از تكراري ام آينده زندگي خواستم نمي. نباشند طور اين هام بچه نبردم، لذتي دنيا از خودم اگه خواستم مي

 واسه حاال و بود سرگرمي واسه اولش! بگيرم دل و بدم دل كردم نمي فكر. شدم آشنا آرش با!! باشه ام گذشته ي حقيرونه

. كنم دور خونوادم و خودم از رو فقر من بذاريد. كنم شروع جايي يه از بذاريد اما سنگينيه،ِ ي لقمه دونم مي! كردن زندگي

 به و بدم تحصيل ادامه خورم مي قسم خورم، مي قسم. نداريم متاسفانه كه خواد مي هزينه بازم دولتيش، چه رفتن دانشگاه

. بيام بيرون فقر منجالب اين از تونم مي من آرش، بودن با اما! جاييه بي توقع دونم مي. روياهامه تو همش كه برسم جايي

 .بديد فرصت بهم

 و كرد خداحافظي. نگفت هيچي مامانش. بودند شكسته دو هر غرورم و دلم. گفتم مي گريه با رو ها كلمه اين تك تك

 نگفتم! زدم زنگ بهش. بود زده زنگ بهم كلي آرش حرفام طول در. شدم اميدوار كلي "خداحافظش" گفتن با منم و. رفت

 .بيام تونم نمي و ناخوشم گفتم فقط. گفتم چيا من و گوشم تو خوابونده و اينجا اومده مادرش
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 مي برخود حرفام با منطقي مامانش يعني! بود؟ اميدوار شد مي آيا! بودم افتاده گير حس، دوتا بين دونم، نمي. خونه رفتم

 كنه؟

 يه مادرش گفت مي. گفته چيزي مامانش حتما فهميدم! بود گرفته. بود آرش معمول طبق. خورد مي زنگ گوشيم صبح

 مي. بودم مادرش با نگفتم و گفتم دروغ بهش ديروز چرا گفت مي. كنه باورشون تونه نمي اصالْ كه گفته بهش چيزايي

 !گفتم چي مادرش به بشنوه خودم زبون از خواست

 :گفتم

 گفته؟ چي مادرت مگه -

 :گفت آرش

 تك براي مادرم ولي! عنوان هيچ به نكردم، باور رو مادرم حرفاي! مادرم از بهتر رو تو شناسم، مي خوب رو مادرم من -

 موندم. خوره نمي قسم رو ما جون الكي مامانم. خورد مي قسم پسراش جفت جون به خورد، مي قسم هاش گفته تك

 باهام كني اسير توني مي رو خر پولدار بچه يه كني ثابت خودت به اينكه و سرگرمي واسه تو گفت مي مادرم! ام درمونده

 دست رفتي كردند، مخالفت ات خانواده وقتي خواستي، مي رو پسره قدر اين و بودي كرده نامزد تو گفت مي! شدي آشنا

 كه برسونه جايي به رو من تونه مي و پولداره آرش گفتي! زدي بهم باهاش شدي آشنا من با وقتي ولي زدي، خودكشي به

 بودي؟ مادرم پيش كه گفتي دروغ بهم ديروز چرا بگي شه مي! آرزومه

 آدم يه با دارم كردم مي فكر كه اين از. شدم مي عصباني خودم بودن احمق از بيشتر من گفت، مي رو اينا آرش چي هر

 !كنه؟ پست رو آدما از بعضي تونه مي قدر اين بودن پولدار يعني! كنم مي دل درد

 :گفتم

 خونتون؟ رفتي -

 :گفت
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 .گفته رو اينا گير پيغام رو و زده زنگ مادرم نه، -

 توقع تو از باشم؟ داشته رو تو خواستم مي كه داشتم زيادي توقع. كنم قانع رو مادرت تا كردم رو تالشم نهايت من آرش، -

 !كني باور درموردم رو خزعبالت اين نداشتم

 .بودي مادرم با ديروز نگفتي هم تو و خورد رو جونمون قسم مادرم چطور موندم اما نكردم، باور كن باور -

 جور يه زندگيامون اول بشيم، يكي تو و من بود قرار اول از اگه آرش! است زنونه حرف حرف كردم مي فكر چون نگفتم -

 .بردارم گنده گنده هاي لقمه ندارم حقي هيج هيچوقت نفهميدم بودم، نفهم من مامانت قول به! شد مي

 !گفتم كفر. كردم گله ازش. زدم صدا رو خدا! زدم زار. سراغم اومد هميشگيم همراه همون باز و كردم قطع رو گوشي

 من نخواي تو اگه حتي كنم، نمي ولت. كنم نمي و بودم نكرده شك بهت وقت هيچ گواهه خدا«: بود داده اس ام اس آرش

 !شرفش نه بود، مهم قسمش نه ديگه واسم» .نميام كوتاه قسم شرفم به رو،

 متوجه بابام مامان. سراغم نياد اي وسوسه هيچ تا كردم خاموش رو گوشي. بودم خودم تو و بودم كرده كز اتاق كنج همش

 .نداشتند گفتن واسه چيزي خداها بنده و بودند شدنم آب ذره ذره

 :گفتم مامان به! گفت مي رسمي بفرماي بفرما و بود افتاده پته تته به بابا. كنه باز رو در رفت بابا. زدند رو خونه زنگ شب يه

 كيه؟ -

 !شيريني جعبه يه با بودند آرش باباي مامان

 :گفتم نرسيده اتاق در به پاشون هنوز. بودم شده عصبي

 !بفرماييد! بشيد دچار هم شما ترسيم مي! داريم جزام تا سه ما! بيرون بفرماييد زحمت بي -

 :گفت مادرش

 !باش داشته رو خودت احترام -
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 :گفتم

 چه؟ يعني احترام ديگه بدونم كه ديدم احترامي بي عمرم تو قدر اين -

 .اينجام آرش خاطر به فقط من -

 !برو آرش خاطرهمون به -

 ».خداست حبيب مهمون بابا، جوري اين نكن«: گفت مي و پريد مي حرفم وسط هي بابام

 :گفتم

 !مزاحم مزاحمند، اينا نيستند، مهمون اينا -

 اون رفتار از. بزنه رو حرفا اين و وايسته جلوشون طبقه، اين از ساله سه و بيست دختر يه داشت افت واسشون خيلي

 تحقير خواستم نمي ديگه. بود گفته آرش به و بود درآورده من حرفاي از تيكه به تيكه كه اراجيفي از. بودم داغون شبشون

 .ام خانواده نه من نه بشم،

 :گفت بابا. شادي با توأم بغض. شدم شاد رفتنشون از بود بار اولين براي من و رفتند

 !بابا؟ نرفتي تند ذره يه -

 :گفتم

 !ديدند تندي كردند، تندي -

 چيز همه كنم، فراموش ديگه بودم شده مصمم اما كرد، مي داغونم تو از داشت اونچه برخالف. بود خاموش همش گوشيم

 .رو
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 بدم، گوش حرفاش به هميشه واسه بار يه گفت. شدم رد تفاوت بي. ديدم رو آرش. بيرون زدم خونه از كه روزي يه

 و شد مي درست چيز همه داشت گفت. دادم جواب بدي با رو اش خونواده بد رفتار چرا گفت. ره مي هميشه واسه اونوقت

 .انداختي عقب كارامون كلي كارت اين با تو

 .زد حرف و زد حرف

 خيلي تو خاطر به! هميشه واسه بشه تموم چيز همه تا كردم رو كار اون شب اون اتفاقا. گرفتم رو تصميم من آرش«: گفتم

 از رو احترامي بي نهايت شب اون. اصال رو بابام مامان شدن كوچيك اما ببينم، تونستم مي رو خودم شدن خرد. اومدم كوتاه

 مانع خواستم. زدم حرف باهاش بازم اما ،باز شد له ام نداشته غرور. گوشم تو خوابوند مادرت صبحش. ديدم مادرت و پدر

. است فاصله كلي تو و من بين. كنم فكر منطقي تونستم نمي و بودم شده عاشقت نادرست يا درست بد، يا خوب اما نشه،

 !باطل خيال زهي اما كنيم؛ زندگي روياهامون مثل و برداريم رو ها فاصله اين تونم مي كردم مي فكر احمق من

 .نبينه رو شدنم له ديگه بار يه تا. نبينه رو اشكام تا رفتم. دادم ادامه راهم به و كردم خداحافظي

 اين بدون انگار. نداشت فايده كه درخونمون اومد بارها. ديدم مي خونمون اطراف دورادور رو آرش من و گذشت ما چند

 .بودم شده سنگ بخوام خودم كه

 و رفت و اومد كلي خالصه. راضيه خودش چون شدند، راضي باباش مامان گفت مي. شه مي درست داره چيز همه گفت مي

 !فايده بي

 صورت به بهش، عشقم شد باعث رفتارا اون ي همه كه اين فقط بگم، رو شد بهمون كه توهينايي و تحقير مابقي خوام نمي

 !بشه تبديل ازش انتقام

 !وايستاده پام سفت و نيست كن ول نخوام چه بخوام من چه گفت مي آرش

. موندم منتظر كرد مي كار مامان كه هتلي دم رفتم. دكتر بريم هم با روز يه بود قرار و داشت درد كتف مامانم بود مدتي

 رفتار همون مامانم. اومد مامان. شدند مي راست دوال جلوش هتل پرسنل ي كليه. شد رد بغلم از قمبلي ي چهارشونه آقايي

 :گفت مامان به رو و زد لبخندي. هتله صاحب پسر شدم متوجه و مامان پيش رفتم. داشت آقاهه اون با رو
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 !دخترتونه؟ -

 .شد جدا ازمون لبخندي با بعد و

 .اينه ي عهده بر باباش كاراي همه و زرنگيه پسر. مجيده اسمش. هتله صاحب فالني آقاي پسر تك گفت مي مامان

 مجيد. برسوندمون جايي يه تا خواست و ايستاد پامون جلو و بيرون اومد هتل پاركينگ از مجيد كه بوديم تاكسي منتظر

 اون شيم، نمي مزاحمتون كه كرديم مي پاره تيكه تعارف ما چي هر. برسونه مقصد به رو ما شد سمج و بود داشته نگه

 با دختر همچين نمياد بهتون گفت مي مامان به رو و ريخت مي زبون كلي مسير تو. شديم سوار! كرد مي اصرار بيشتر

 :گفت سريع. باشم ليسانسه كرد نمي فكر. پرسيد مي سوال خودم از و بود شده باز روش ديگه! باشيد داشته متانتي

 باهامون تونيد مي باشيد مايل اگه خوايم، مي هتل كامپيوتري كاراي و حسابداري واسه خانوم همكار يه دنبال ما اتفاق از -

 !كنيد همكاري

 چك يا خواستند، مي پارتي يا رفتي مي جا هر المصب اما بودم، كار دنبال شدنم التحصيل فارغ از بعد بود ها مدت من خب

 برخورد يه با و خواستند مي اي ديگه چيز يه ازت خواستند، نمي سفته و چك و بود درپيت كه هم اونجاهايي. سفته و

 !بردي مي پي پستيشون عمق تا باهاشون

 برداشت نه مامانم! حسابدارش؟ من باشه نظافتچي اونجا من مادر! ذوقم تو زد فكري يه اما كردم، ذوق كلي اولش راستش

 :گفت گذاشت، نه

 !شده شناخته ديده،! اينجا از بهتر كجا. بود كار دنبال دخترم. بده خيرتون خدا -

 :گفت مجيد

 .شوند كار به مشغول ايشاال. بكنند صحبت پدرم با بيان فردا بودند، مايل خانومتون دختر اگه -

 به خواستم نمي. ندم دست از رو فرصت اين و برم دنبالش منم. سركار ره مي فردا كه بود شده ام پيله مامان كلي شب اون

 .بكنم تحقيرش خوام مي كنه فكر ترسيدم مي. نه گم مي چي واسه من بيارم روش
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 به كه من مثل اونم كنه؟ مي چيكار داره االن كه اين! كردم مي فكر آرش به داشتم بيشتر! چرا دروغ. كردم فكر كلي شب

 يكي كنار رو اون روزي يه اگه شم مي داغون واي! بدند زنش بشوند مصمم زودي اش خانواده نكنه فكرمه؟ به فكرشم

 .ببينم ديگه

 جا يه رم مي من بذار. بسه كني مي كار اونجا تو من مادر آخه گفتم. برم باهاش داشت اصرار.  شدم پا مامان صداي با صبح

 راهي مامان با باالخره. كني مي كار امن جاي يه دونم مي هم تره، راحت خيالم من هم! بهتر اتفاقا گفت مي مامان. ديگه

 آرش از اس ام اس عالمه يه. كردم مي حساب شده تموم رو چيز همه چون كردم، روشن رو گوشيم. هتل سمت شديم

 احساس بي قدر اين دفه يه چرا. بوده راست مامانم حرفايِ كه كنم پيدا يقين نذار. شدي اينجوري شد چي«: كه داشتم

 .ديگه حرفا اين از» ...و شدي

 نظرم به جورايي يه مجيدم باباي. كرد معرفي رو من مامان و داديم سالم. بود نشسته ميز پشت مجيد باباي. رفتيم

 نيرو دنبال«: گفت من ي ساده مامان! ؟ كارتون فالني خانوم گفت مامان به! نيومد خوشم ازش راستش! اومد خودشيفته

 »!استخدام واسه اومده دخترم. بوديد

 :گفت مامان به رو و انداخت من به نگاهي بود اش بيني رو كه عينكش باالي از

 خوايم؟ مي نيرو ما گفته كي -

 :گفت مامان

 ! پسرتون -

 :گفت مجيد باباي

 !نداريم نيازي ديگه حاال اما خواستيم، مي -

 همين گفت و گفتيم رو جريان. شد چي گفت و پرسي احوال و سالم. شديم رو روبه مجيد با كه برگشتيم درازتر پا از دست

 . گردم برمي من بمونيد منتظر جا
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 به رو كارا همه چون گفت و كرد عذرخواهي باباش! دفتر داخل بريم گفت بهمون و بيرون اومد مجيد دقيقه چند از يعد

 .بشم كار به مشغول داد اوكي اگه. كنم هماهنگ مجيد با تونم مي و نيست كارا جريان در درست سپرده، پسرش

 مجيد و من و خودش كار دنبال رفت مامان. كرد مي راهشون بدرقه رو خيرش دعاي هي منم ي زده ذوق ي بيچاره مامان

 تو مادرم كنار در من بودن فالني آقاي ببخشيد«: گفتم و مجيد به كردم رو. حسابداريش كاراي واسه كامپيوتر پشت رفتيم

 :پرسيد تعجب با. نگرفت و منظورم» !نداره؟ موردي هتل اين

 موردي؟ چه -

 مشكلي؟ چه! نه«: گفت و افتاد دوزاريش» ...من كار و مامانم كار«! بودم مجبور اما كنم، بازش رو مسئله كشيدم مي خجالت

 ايشون. جداست بقيه با ايشون حساب و داريم خاصي ارادت) گفت مي رو مادرم( فالني خانوم به ما! نيست موردي هيچ

 .بردند باال را جانمان مامان كلي خالصه» ...و هستند ما پرسنل ترين كش زحمت از يكي

. بشه خوب تايپم تا گذاشت واسم تايپ كالس يه تازه. شدم كار به مشغول و داد ياد بهم رو كارا وخم چم مجيد روز چند

 .نداشتم رو آرش به كردن فكر واسه فرصتي هم كردم، مي كمك خانواده اقتصاد به هم جوري اين. بودم راضي بود، خوب

 .كني درست خودت واسه خوب جهاز يه خودت توني مي نتونستيم، ما اگه گفتند مي كردند مي ذوق بابا مامان

 "!ديگري در گشايد رحمت ز دري، حكمت ز ببندد گر خدا" كه بود افتاده شعره اين به يادم

 متفاوت ديگرون با حسابش ديگه مجيد قول به و بود شده قبل از بيشتر احترامش انگاري مامانم هتل اون تو من بودن با

 طرز و بود هتل مواقع بيشتر مجيدم. كرد مي كارم به تشويق رو من بيشتر من، به كردنش افتخار و مامان كردن ذوق. بود

 نمي تحويلش زياد! بس و همين. است سوءاستفاده قصدش كردم فكر راستش! بود مشكوك واسم رفتاراش و ها نگاه

 .باشه خودم كار به سرم كردم مي سعي و گرفتم

 نم. دادم مي بهش رو سوءاستفاده احتمال همين چطوره، اوضام و وضع دونست مي اول همون از هم آرش اگه دونيد، مي

 نيتي اگه كه بود شده باور جوري من واسه و داشت خبر ام خانوادهِ وضع ي همه از مجيد! نه؟ يا رسوندم رو منطورم يدونم

 .نيست خير نيتش داره، هم
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. كرديم نگاهش تعجب با مامان و من! داد سالم بهمون آرش ،تو بريم كنيم باز رو خونه در انداختيم كليد مامان با روز يه

 :گفتم مامان به

 !ببنديم هم رو در تو بريم بيا مامان -

 :گفتم و آرش به كردم رو

 !برو اينجا از خواهشا -

 :گفت مامان به كرد رو. نداد اهميتي من به

 .بزنم حرف آقا حاج و شما با خوام مي. تو بيام بديد اجازه كنم مي خواهش -

 :گفتم من

 .ندارند باهات حرفي هيچ بابام مامان -

. بودم دلتنگش مدت اين تو چقدر بگم و بزنم زار جلوش داشتم دوست. بود غوغايي قلبم تو اما گفت، مي رو اينا زبونم

 :گفت مامانم به رو بازم

 .تو بيام بديد اجازه كنم مي خواهش -

 .رو لعنتي دل اين بودم باخته اما بود، اشتباه. داشتم دوستش. بود دلم تو پنهوني ذوقي. تو اومد

. بخواد رو يكي اينجوري روزي يه كرده نمي رو فكرش گفت. بابام مامان با كردن صحبت به كردن شروع. تو اومد آرش

 :گفت بابا! كنه حل رو چيز همه تا بده فرصت بهش خواست بابا از. بگذره ازم تونه نمي گفت مي

 .داريم قبولش جوره همه و هستيم دخترمون نظر تابع ما. ميگه چي دخترمون ببيني بايد تو. بابا نداريم حرفي كه ما آخه -

 مي! مقابلش نه باشم، پشتش راه اين تو و بردارم لجبازيم از دست گفت. اتاق تو رفتيم. بزنه حرف باهام خواست آرش

 تك تك گفتن با! تونه نمي بذارم تنهاش من اگه گفت مي. كنه شروع رو زندگي يه باهام شده قيمتي هر به خواد مي گفت
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 مي! مست و بودم عاشق!شد مي محو داشتم اش خانواده و خودش از كه هايي كينه ي همه و شدم مي مدهوش هاش جمله

 احد هيچ دخالت بدون. بسازيم رو زندگيمون بريم بعدش و بگيرند مجلس يه و بذارند جلو پا اش خانواده كافيه فقط گفت

 !نداره باباش مامان كار به كار ديگه.  الناسي

 :پرسيدم

 ؟ بذارند جلو پا كه كني مي راضي رو بابات مامان چطور! همينجاست قضيه اصل -

 كه شيريني دنياي. گذاشت تنها دنيام با رو من و رفت آرش! نكنم خالي رو پشتت من فقط و بلده رو راهش خودش گفت

 .زندگيم مرد بشه خواست مي كم كم كه كسي عشقم، آرشم، با! ساختمش خودم واسه باز

. عاشقم كه ده مي نويد داره هنوز! كنه مي تاپ تاپ داره لعنتيم قلب اين كنم، مي تايپ رو اينا دارم وقتي هنوزه كه هنوز

 خوشي دل ات خانواده از خودتم كه دونم مي! كنم مي فكر تالفي به وفقط فقط و گذرم مي قلبم از دفعه اين! آرش اما

 به بابات مامان كه دوني مي خوب خودت. باشي پشتم خوام مي ازت من حاال نكنم، خالي رو پشتت خواستي ازم تو. نداري

 مختص قلبم از اي گوشه هنوز و جداست ات خانواده و تو حساب دوني مي خودت! آوردند بالهايي چه ام خونواده منو سر

 .آخرعمرم تا توئه

 رو سرم آرامشي چه با شب. شد مي جور چيز همه ايشاال بخواد خدا اگه گفتم و كردند سوال موردش در ازم بابا مامان

 تحمل قابل سختيام ي همه آرش بودن با. بود بخش لذت واسم كشيدن نفس آرش بودن با. خوابيدم و بالشت رو گذاشتم

 !عاشقمه تر، مهم ازهمه و هست اينكه. بود

. برسوندمون خواست. ايستاد جلومون لبخندي يه با آرش كه بهم، زديم رو در. كار سر بريم شديم راهي مامان با صبح

 تو شد پياده مامانت داد اس ام اس واسم. نبود خوشايندش ذره يه. شدم كار به مشغول گفتم آرش به راه بين. شديم سوار

 .ميام من بره گفتم مامان به. رسيديم! دارم كارت دقيقه چند نشو پياده
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 ازم و دادم بهش ديگه فرصت يه اش، خانواده هاي بدي تمام با اينكه. كرد تشكر ازم.  كرد نگام كردم آرش به نگاه

 آرش. هميم عاشق كه كنم فكر اين به فقط و كنم تحمل رو داريم رو پيش كه سختيايي بازم عاشقشم، واقعا اگه خواست

 :گفت داد بهم رو جعبه يه بعدش! كنند تحقير رو ام خانواده و من اش خانواده ده نمي اجازه ديگه گفت

 .سالمت به برو -

 يه. كردم باز رو جعبه داخل. نداشتم زيادي كار و بود صبح اول خوشبختانه چيه؟ جعبه اين تو كه بود اين ذهنم و فكر تموم

 اساسي شد اگرم يا شه، نمي عاشق يا گفت مي. بود ديشبش حرفاي از. تكراري هم همش. بود طومار يه. بود روش پاكت

 عاشقي هر كه بود حرفايي خالصه. كنه سر ديگه يكي با من بدون و بياره جايگزين من ي واسه تونه نمي گفت مي. شه مي

 .بود خوشگل خيلي. بود نقره رز گل يه. كردم باز رو جعبه داخل. ساخت رو صبحم انصافا و بزنه بهش عشقش داره دوس

 خدا بنده. مامان پيش رفتم ناهار وقت ظهر. نذارم تنهاش كه دادم قول خودم به و كردم شروع رو كارم شاداب و بشاش

 اونور برم زد مي غر مامان هي. كمكش رفتم. گرفت مي آتيش قلبم ديدم مي كه رو زحمتاش همين و داشت كار هنوز

. بخوريم ناهار هم با شه تموم زود كنم مي كمكت. ناهاره وقت گفتم. شدم دست به تي و ندادم اهميت! نبينه منو كسي

 !شد سبز جلوم مجيد كه كشيدم مي تي داشتم

 :گفت و انداخت بهم نگاهي يه

 !چرا؟ شما -

 :گفتم اهميت بي

 .بشه تموم كارش زود مامان گفتم شد، ناهار وقت. شده تموم من كار -

 مامان و من از و كنند تموم رو اينجا كاراي اومدند ايشون گفت و اومد ديگه هاي خدمه از يكي با مجيد بعد دقيقه چند

 .كرد مي عذرخواهي بود دوستش كه خدمه اون از همش و كشيد خجالت كلي مامان! ناهار بريم خواست

 ام گذشته شادابي همون من باز. بود شده شيرين دنيامون باز. زديم حرف و زد زنگ بهم آرش كه بودم كارم مشغول عصر

 ... و نقره رز او خاطر به كردم تشكر ازش. داشتم رو
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 و كنه جا جابه رو مامان كار فكرشه تو گفت! كنه جا به جا رو مامان كار تونه نمي كه خواست معذرت ازم. پيشم اومد مجيد

 باالي اومد مي دقيقه به دقيقه اومد مي بدم! بكنه رو كار همون صالحه چه هر گفتم! درگيرند تصميم اين سر پدرش با فعالْ

 !مختلف هاي بهونه به سرم

 هم كه تاريخي مكان يه برند ظهر از بعد تا صبح يه دانشجوهاش از سري يه با قراره گفت و زد زنگ بهم آرش روز يه

 حرفي اونا. گفتم بابا مامان به خواسته، خدا از كه من. كنم همراهيش منم خواست ازم! تحقيقي هم داره تفريحي جنبه

 قدر اين نشوند، راضي اش خانواده تا گفت مي و ذوقم تو بخوره باز ترسيد مي! ترسم مي گفت مي مامان اما نداشتند،

 با روزا قدر اين كه اين از مامان! واميستم پاش منم و وايستاده سفت پام اون! آرشه مهم من، مادر گفتم. نباشم اميدوار

 .كرد بسنده "خدا به اميد" ي جمله به و بود شاد شاداب، و شدم روحيه

 يه گفتم. بدم توضيح واسش كه ديدم نمي لزومي. خواست دليل ازم و كرد پا اون پا اين مجيد. دادم مرخصي درخواست

 .كرد قبول ميلي بي با! اومده پيش واسم كاري

 آرش. بود عمرم روزاي بهترين از يكي روز اون. شديم راهي دانشجوهاش از تا چند و همكارا از يكي و آرش با فرداش

 بعضي آميز حسرت نگاهاي دونيد مي. نامزدشم كه بود گفته دانشجوهاش به ولي بود، گفته همكارش واسه رو من ماجراي

 بهم همشون و بودم شده دوست گروه دختراي با. شد مي آب دلم تو بدجوري قند ديدم، مي رو دخترش دانشجوهاي از

 گفتند مي اكثرا. كنيم دعوتشون عروسيمون جشن به بايد حتما گفتند مي و ذاشتند مي آرش سر به سر. گفتند مي تبريك

 !شدم مي سرخوش حرف اين با كلي منم آي! سرترم آرش از من گفتند مي بعضياشون و ميايم بهم

 و من. رستوران يه رفتيم ناهار موقع و گشتيم كلي! ديگه سواالي هزارتا و بدونند رو آشناييمون ماجراي داشتنئ دوس

 .بوديم ميز يه رو وهمكارش آرش

 طرف دو رضايت با كنيم سعي فقط گفت و كرد خوشبختي آرزوي واسمون. بود سال اي خرده و چهل آقاي يه همكارش

 نمي عنوان هيچ به! درمياره خامي نرسيده زندگي به پاش گم، مي آرش جلوي گفت مي. كنيم شروع رو زندگيمون خانواده

 و وسط بذاريم رو وجدانمون ذره يه جفتمون گفت مي! اشتباهه جلو اومدن اصالْ و جلو بياد مادرش و پدر رضايت بدون تونه

 !بگيرند جبهه بديم حق آرش خانواده به
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 :گفتم

 اما! داشتم رو غلظت، اين به نه البته برخوردي همچين توقع منم! كنند توهين بهمون ندارند حقي اما درست، شما حرف -

 اوني از تر وجدان بي و تر منطق بي آرش خانواده اما! كنيم راضيشون بتونيم منطقمون با بعدش خدا اميد به اول گفتم

 !كردم مي فكر كه هستند

 :گفت و خنديد. شه تموم زود بحث اين داشت دوس آرش

 !وسط اين ام زميني سيب منم -

 :گفت همكارش

 !نيست مورد بي مخالفتشون اما بوده، درست آرش خانواده كار گم نمي من -

 :گفتم ناراحتي با. شدم گرفته دونيد، مي

 وقتي! نيستند رفيق باهم دل و عقل كه اينجاست مشكل دونيد مي! باز؟ با باز كبوتر با كبوتر كه معتقديد هم شما استاد -

 كه بود اين من قسمت متاسفانه! عقلم هشدار به نه دم، مي گوش دل صداي به فقط و افته مي كار از عقلم وسط مياد دلم

 .شدم مي نبايد كه بشم مردي عاشق

 :گفت

 از رو مشكالت و مسئله همه تونيد مي درايت با! آرش ي خانواده مخالفت نه اشتباهه، شما كار نه! نگرفتيد رو منظورم -

 !لجبازي و لج با نه برداريد پا پيش

 شده رفيق دخترا دانشجوي با قدر اون! گذشت خوش بهم خيلي كل در اما بود، تلخ واسم ذره يه حرفا اين اگه روز اون

 گوش تا گوش اگه كردند مي اضافه خنده با و داره شكسته دست و سر چقدر دانشگاه تو آرش گفتند مي اونا كه بودم

 .باال ره مي خودكشي آمار چقدر كرده نامزد كه بپيچه

 



 

 

 انجمن كاربر  qazal 33 | عشقانتقام 

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣٠ 

 اون. بود خدا مشكالتمون كليد تنها چون. كرديم دعا خودمون واسه دوتايي! توش رفتيم آرش با. بود امامزاده يه اونجا

 ! برسونه بهم رو ما هم خودش بودم اميدوار بشيم، هم عاشق ما خواست

 نبودنش واسه كلي! بود بزرگي خوشبختي واسم اين و بوديم هم پيش كامل روز يه. آرشم بدون. خونه اومدم بعدازظهر

 .نداشتم رو نبودنش لحظه يه طاقت ديگه انگاري و خواستمش مي. بودم وابستش. كردم گريه

 باز امروز كاش اي گفتم مي و كردم مي زنده خودم واسه رو قبلش روز خاطرات همش. كار سر رفتم هميشه مثل فرداش

 . دادم نمي كار به دل و بودم حوصله بي! شد نمي تموم ديروز كاش اي! شد مي ديروز

 :گفت و خنديد مجيد» .شد پيداش اين دوباره باز« گفتم خودم پيش حوصلگيم بي با و اومد مجيد

 ...و باشه گذشته خوش بهتون ديروز ايشاال -

 :كرد اضافه بعد

 .شدم دلتنگتون نديدمتون روز يه -

 :گفت و خنديد بعد

 !مرخصي بي مرخصي ديگه -

 :گفتم و كردم داري كنايه ي خنده

 !ديروزم دلتنگ من االن عوضش -

 يه. شد مي بيشتر روز به روز وعالقمون خورديم مي هم با رو شام شبا بيشتر. بود اي ديگه جور زندگيم آرش بودن با روزا

 در افتاد اتفاقي هر گفت مي. شده رو روبه شديد برخورد با! كس هيچ يا من يا كه گفته اش خونواده به گفت آرش روز

 رضايت باالخره شوند مي مجبور خوايم، مي رو همديگه و هميم پشت ما قدر اين ببينند، اش خونواده وقتي باشم كنارش

 !بدند

 :گفتم. بود نشسته بود سرش رو دستش حياط تو بابا. خونه اومدم كردم خدافظي آرش از سرخوش و شاد شب يه
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 !بابا؟ نشستي اينجا چرا -

 :گفت

 !تو برو تو بابا، طوري همين -

 :گفتم. بود خون قلوه چشماش برداشت مهر از سر. گرفته دلش البد گفتم! كرد مي گريه هق هق اش سجاده سر مامان

 !شده چيزي -

 :پرسيد. كرد نگاهم

 بودي؟ كجا -

 :گفتم

 !بودم آرش با -

 :گفت و كردن گريه به كردن شروع دوباره

 بزرگ فقر تو. بوده اين تو قسمت! نيستيد هم طراز هم اون و تو. بردار سرش از دست دم مي قسمت قبله اين به رو تو -

 .بميري فقرم با و بشي

 :گفتم.كردم بغض

 مگه؟ شده چي -

 :گفت

 اين به گفتند انداختند، راه هوار و داد! تو اومدند دادند هلش كنه باز رو در رفته كه بابا! اينجا اومدند آرش مامان بابا-

 كنند مي كاري گفتند! كنند مي سياه رو روزگارمون وگرنه برداره، ما احمق پسر سر از دست بگيد شدتون فالن فالن دختر

 !بريم شهر اين از شبونه كنيم جمع رو پالسمون و جل كه باهامون
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 خراب دخترشون گفتند افتاده ها همسايه به چشمشون تا! پادرميوني خونه تو ريختند ها همسايه كه ميزدند عربده جوري

 !كاري كثافت دنبال شهر باالي ره مي شبا و روزا اينكه كارش! است

 منيره چپ چپ نگاه گفت مي. بريزند رو آبرومون ساده خيلي آبروها بي اين تا كرديم جمع آبرو عمر يه گفت مي مامان

 ذاشتي مي حالل نون كه شما گفته بابا به كرده رو كاظم آقا گفت مي! ره نمي يادش رو خانوم شهناز كردن نچ نچ و خانوم

 ؟.... چرا پس ات بچهُ زن سفره سر

 .پايين اومد مي اشكام گوله گوله جوري همين

 :گفتم

 نگفتيد؟ چيز هيچ بابا و تو -

 :گفت مامان

 آبروها؟ بي اين به بگيم داشتيم چي -

 :زدم داد

 به من! نكرديد دفاع دخترتون از چرا. ايد ساده بس از حقتونه بياد سرتون چي هر اصال! شد آبرو بي بايد آبرو بي واسه -

 نكرديد؟ دفاعي هيچ كردتون جمع آبروي از چرا! درك

. بوده طور همين همش!  خراب بودم شده ديگه حاال! كردم گريه داشتم جون تا و اتاق تو رفتم بگه چيزي مامان نذاشتم

 ناجور فكراي كلي شب اون. خودم از بابام، مامان از. بودم بيزار آدما اين از! ذارند مي رو ه ش ح ا ف فقر، كنار در همش

 از بيشتر! خوره مي دردم چه به زندگي ندارم، گاهي تكيه هيچ وقتي گفتم» .كنم خالص رو خودم باز«: گفتم. ذهنم تو خورد

 نسبت بهم و نبودم كه چيزي از! نكردند ازم دفاعي هيچ كه بود خون خودم باباي مامان دست از دلم آرش ي خونواده

 !بودند شده الل بابام مامان و دادند

 »!بخوابي؟ خواي نمي«: گفت مي. ذاشتم نمي محلش. اتاق تو اومد مي مامان. بودم بيدار صبح تا شب
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 :گفتم عصبانيت با

 !كاسبي شهر باالي برم بخوابيد شما منتظرم -

 منگ!  كنم چيكار! رسم مي كجا به كه اين به. كردم مي فكر داشتم و بود زانوها رو سرم! رفت مي داد مي تكون سري

 .بودم

 ازت«: گفتم مي زدم مي داد. كردم گريه بلند بلند. سجاده پاي نشستم. گرفتم وضو حياط تو رفتم! شد بلند اذان صداي

 هيچي خوردم، داشتند سنم هم دوستاي كه چيزايي حسرت ديدم و شنيدم تحقير نداريمون از ســال سه و بيست. شاكيم

 كه تر آروم! نبودم و نيستم كه اي ه ش اح ف بشم. بدم پس تقاص اينجوري لعنتي فقر اين خاطر به بازم بايد حاال. نگفتم

 مي گريه داره و سرش به دستش بابا ديدم. كنار زدم رو پرده رفتم. شنيدم گريه صداي. كرد مي درد بدجور سرم شدم

 جلو شرمندگيش خاطر به پيرمرد اين اما كنه، نمي گريه مرد گن مي. سوخت مي حالشون به دلم. ريختم اشك دوباره! كنه

 !زد مي زار داشت همسايه و در جلو آبروييش بي و اش بچه و زن

! نگفتم هيچي زد صدام هرچي مامان! بيرون زدم خونه از حرفي هيچ بدون. كار سر بريم باهم تا بود شده آماده مامان

 فكر چي موردم در خيابون تو مردم نبود مهم واسم. كردم مي گريهُ رفتم مي بگم؟ كي به برم؟ كجا! كنم چيكار بودم مونده

 مي آتيش كردم مي فكر بابام هق هق به! رو هامون فاصله ي همه كنم قبول بايد! كنار ذاشتم مي رو آرش بايد. كنند مي

 مردي هيچ گفتم خودم به! رو جفتشون داشتم، دوسشون. بود شده تحقير چقدر بود، شده خار پيرمرد اين چقدر! گرفتم

 بودم، داغون! كنم؟ چيكار محل تو رفتمون آبروي با اما! بشوند تحقير بابام مامان خاطرش به كه نداره رو اين ارزش

 .داغون

 و همه. ماشينا اتوبوس،تاكسيا، به! شدم خيره آدما به و نشستم نيمكت يه رو. دادم تماس رد! بود آرش. خورد زنگ گوشيم

 !چند؟ سيري خوش دل! همه

. خورد مي بهم اينم از حالم ،بپرسه رو حالم خواست مي! ناخوشم ذره يه گفته مامانم گفت! بود مجيد. خورد زنگ گوشيم

 كلي. كالسه سر داد اس ام اس بهم بعد. نداد جواب. زدم زنگ آرش به! اوناشم از من كنه مي فكر اينم كردم مي فكر

 هميشه واسه رو ازدواج قيد و كنم مي فكر بابام مامان به فقط و فقط ديگه گفتم. بود شده بهتر حالم! كردم دريافت اكسيژن



 

 

 انجمن كاربر  qazal 33 | عشقانتقام 

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ٣۴ 

 براي رو خاطرش و ياد آرش،. بيرون كشم مي فقر منجالب اين از رو خودم و دم مي تحصيل ادامه كنم، مي كار. زنم مي

 .كنم زندگي باهاش و باشم باهاش تونم مي رويام تو تونم، نمي واقيعت تو اگه دارم، مي نگه قلبم تو هميشه

 ديوونه گفت! تماسمونه آخرين اين گفتم بهش بعد. دادم رو جوابش. زد زنگ آرش راه تو. خونه رفتم بود ظهر نزديك

 ما بود قرار اگه گفتم بهت بارها گفتم! نكنم؟ خالي رو پشتش رو نذارم تنهاش بودم نداده قول مگه گفت بهم! شدم؟

 عشق از غير عشقي هيچ دم نمي اجازه و دارم دوسش هميشه واسه گفتم. شد نمي جور يه سرنوشتامون بشيم، هم قسمت

 !خداحافظ بعدش و كردم بحث و جر كلي. قلبم تو بياد اون

. موندم بابا مامان منتظر و گذاشتم بار پختك دم شام واسه و خوردم سرسري چيزي يه ناهار. خونه اومدم! بودم شده سبك

 رو دخترتون گل پخت دست بيايد گفتم. شد باز اشون چهره ديدند رو من شادي تا! بودند گرفته جفتشون. خونه اومدند

 !ببريد رو حظ بخوريد

. دادم جواب! زد زنگ. خودت زندگي پي برو روخدا تو دادم اس ام اس! بود زده زنگ و بود داده پيام بارها و بارها آرش

 تا كنه مي كاري گفت. گفتم واسش رو جريان! باشه اش خونواده كار كار تونه مي بود زده حدس خودش و شده چي گفت

 با كه اين با من! باش خيال همين به گفتم و خنديدم بهش دلم تو منم! كردند غلط بگند محل اهل جلوي بيان باباش مامان

 .هستند جونورايي چه دونستم مي اما بودم، نكرده زندگي آرش خونواده

 مهمونا از يكي با انگار! رييسه آقاي دفتر تو مامانت فالني گفت اومد همكارام از يكي كه بودم مشغول سركارم بعد روز چند

 خواييد مي. دونم نمي من پيغمبر به پير، به«: ميگه و ريزه مي اشك داره مامانم ديدم دفتر تو رفتم سريع!شده بحثشون

 و آقاهه» !بود نيفتاده اتفاق چيزي همچين كنم، مي كار اينجا من ساله چند دونيد مي خودتون. ذارم مي قرآن رو دست

 ثانيه چند عرض در داشته پا خودش البد«: گفتند و كردند مامان به رو گرفتند سويئت اومدند پيش شب چند كه خانومه

 ».ولگردي بيرون رفته

 :گفتم جلو اومدم

 ! شده چي -
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 :گفت! ديدم رو مامانم شدن خرد باز. شد له من جلوي مامانم باز. كرد نگاهم مامان

 .زدند دزدي تهمت بهم -

 :گفتم كردم آقاهه به نگاه! شدم مي خفه داشتم. كرد يخ دستم

 !شده؟ چي -

 :گفت

 مي ببره، رو جواهرش سرويس برگشت خانومم. كنه تميز رو اتاقمون بياد گفتيم خانوم اين به بيرون، رفتيم دقه دو ما -

 !نيست بينه

 : گفتم

 !نكنه دزد رو ات همسايه پا به رو مالت گن مي! بودند مواظب كردند مي باز رو چشمشون خانومتون -

 :گفت

 !باشيد؟ كي شما -

 :گفتم

 .دزد بگيد من مادر به كنيد مي بيجا شما! باشم خوام مي كي هر -

 :گفتم. كردم رئيس به نگاه

 !داره گل و آب حق اينجا من مامان آخه؟ چرا شما -

 :گفت

 .بوده هتل تو مطمئنند گن مي و نيستند كن ول ايشون اما گيم، مي بهشون هم ما -
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 .بدبختي پشت بدبختي! بكنم تونستم مي چيكار! كردم گريه. شدم خرد. مردم. بياد پليس زد زنگ آقاهه

 :گفت مامان

. بودند شده جمع دورمون همه. كجاست دونم نمي ابوالفضل به ام، بچه اين جون به. ندارم خبر من محمدي، قرآن به -

 گوش تا گوش محله تو! خونمون در اومدند تحقيقات واسه محل تو اومد مأمور يه. زدم زار و بغلم تو گرفتم رو مامانم

 !دزد مادره است، خرابه دخترش گفتند! كرده دزدي مامانم كه پيچيد

 :گفت و زد پوزخندي! آرش باباي. بود آقاهه اون مأموره همراه. زدند رو خونمون در

 !كنيد گم رو گورتون كنيد جمع رو پالستون و جل نشده دير تا حاال. ده مي رضايت من خاطر به فقط محمدي آقاي -

 آبرو با عمر يه كه محلي تو رو جامون ديگه بار اين نداشتيم، جامعه تو جايي فقط اگه تا بودند كرده تباني محمدي آقاي با

 !ساده و بوديم فقير اينكه صرف فقط! دزد و ه ش اح ف بشيم حاال تا! بديم دست از كرديم زندگي

. زنه مي دلم به آتيشي چه يادآوريشون با دونيد نمي.  مياد بدم همه از آدما اون ي همه از خاطرات اون ي همه از مياد بدم

 .ريزه مي اشكام و كنه مي يخ دستم هنوزه كه هنوز

 دم و كشيديم چي بخون. تالفي فكر تو افتادم و شدم اي كينه قدر اين كه شده چي بخون. بخون رو همش! آرش بخون

 !متنفرم ها عدالتي بي اين ي همه از كه بخون. نگفتيم هيچي و شديم خار. نزديم

 مامان دنياي كجاي آدم، تا سه ما دونم نمي. داديم دست از محل اون تو رو جامون نداشتيم، جامعه تو جايي تنها نه ديگه

 آب ذره ذره! هاشون گفته واسه بشه تأييدي تا روندند محل اون از رو ما كار اين با كه بوديم كرده تنگ رو آرش باباي

 نمي نسيه ديگه جنسم قلم يه و كنه مي نگاه چپ چپ بهشون جوري چه محل بقال كه اين. ديدم مي رو بابام مامان شدن

 خم سر بايد! سركار برم بگيرم باال رو سرم تونم نمي گفت مي بابا! خانوم زهرا هاي نگاه يا خانوم، آذر يا خانوم منيره يا! ده

 بابات و من اگه رو آرش اين كن ول وكيلي خدا«. بگذرم عاشقي و عشق اين از داد قسمم مامانم. بيام خميده سر برم، كنم

 مامان ديگه كن فكر ،سالمت به رو ما و خير به رو تو! نه اگرم. كن ولش بابات و من خاطر به مهميم، واست آرش از بيشتر
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 اونم داشتيم كه اعتبار اما نداشتيم، اگه. شديم خرد چقد ببين. ببيني خوشي دونم مي بعيد كه باش، خوش برو! نداري بابايي

 ».بيارند سرت باليي يه ترسيم مي كه هستند خدانشناسايي و پست آدماي اينا. گرفتند ازمون

. لعنتيم دل اين از بكـنمش. شم جدا آرش از تا كرد وكيل رو خدا مامان. بود نمونده واسم اشكي انگار ديگه. اتاق تو رفتم

 چرا اما كشيديم، مصيبت اش خانواده خاطر به همه اين دونم مي بفهمه؟ بود شده عاشق تاحاال مامان مگه! شد؟ مي مگه

 !ندارم؟ نفرت ازش چرا! عاشقشم؟ هنوز

. هميشه ي واسه كنم تموم رو چيز همه ديگه دادم قول خودم به و كردم خاموش رو گوشيم. زد مي زنگ بهم مدام آرش

 .دادم مي گوش حرفشون به زندگيم تو شده بارم يه بذار بود مهم اين ،بودند برام كسي هر از عزيزتر بابام مامان

 :گفتم. درخونمون اومد روز يه

 .اينجا از برو -

 :گفت

 !وايستي پام بيفته اتفاقي هر آخرش تا دادي قول بهم تو! رم نمي -

 :گفتم

 .كردم نامزد. نيستم مجرد ديگه من. برو -

 :گفت خنديد

 !شده اي كليشه -

 :گفتم

 .ببين رو عكسامون بيا اصال. بپرس ام خانواده از بيا -

 :گفت
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 ... .ياا -

 :گفت. تو بياد كردم نمي رو فكرش! تو اومد

 !كني نمي كاري همچين تو باشم مطمئن كه دارم ايمان عشقت به قدر اين-

 :گفتم

 برو، هميشه ي واسه. برو كنم مي تالفي و نذارم جواب بي رو ات خانواده كار اين روزي يه خورم مي قسم خورم، مي قسم -

 .حرفام اين از تر اي كينه چون

 :گفت. چيه جريان دونست نمي آرش

 ؟ شده چي -

 :گفتم

 :گفت. شده گم توش عالقه و عشق كه كرده پر كينه قدر اون رو قلبم اين ديگه. برو! بپرس نامردت باباي از برو -

 .نيستم كنت ول -

 پشت و بيرون بره اشَ خونه از گفت. داشته نگه رو احترامش و نگفتم چيزي بهش حال به تا گفت! حياط تو اومد بابام

. آورد درد به رو قلبم همين و بود كشيده خجالت آرش. برو. بده دختر من نه بگيريد دختر شما نه گفت! نكنه نگاه سرشم

 :گفت آرش. ببينم رو عشقم شدن له نداشتم دوست اما بودم، شده له بارها

 .نيست دلشون تو چيزي بابام مامان. كنم مي جبران خدا به. خوام مي رو دخترتون من جان، پدر -

 :گفت آخر سيم به بود زده انگاري بابام

 .سالمت به برو. برو خواد، نمي رو تو ديگه دخترمون. موند دلمون تو چيز همه ما اما -
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 مي! بود دردآور واسم چقدر موقعيت اون تو ديدنش كه آخ. بود مونده واج و هاج آرش و بره آرش بود منتظر در دم بابا

 كــس هيـــچ كس، هيچ دست كه دور جاي يه بريم. بريم در فيلما تو مثه بيا بگم كنم بغلش بپرم بزنم جيغ خواستم

 اون تو اش گونه مظلوم ي قيافه ديدن. بگم بهش بزنم داد رو اينا خواستم مي. عاشقتم آرش، عاشقتم. نرسه بهمون

 در! دلم تو موند بدجور آخرش نگاه. مردم. كرد بهم نگاهي يه. بيرون رفت خسته، ،اميد نا. بود زده آتيشم بدجور موقعيت

 اين تو زدم صدا رو خدا ،زدم داد. كردم گريه و حياط تو نشستم بابا جلوي جا همون! شكست بدجور قلبم بهم، زد كه رو

 سرم رو كشيد دستي يه اومد بابا. بشم راحت شدم نمي خفه بارم يه و شم مي خفه دارم كردم مي حس هميشگيم زدناي زار

 مي بگم و بزنم زنگ بهش آن همون داشتم دوس. بود جلوم آرش ي قيافه همش. شدم ساكت. نبينم رو اشكاش تا رفت و

 .هميشه واسه رفت آرش ديگه شد تموم ديگه كردم شروع باز. ببينمت خوام

 هيچي ديگه! بودم باخته رو زندگيم و خودم ، اومدم مي ، رفتم مي. متحرك ي مرده يه بودم شده منم و گذشت مي روزا

 نداشتم دوس هم طرفي يه از! رفت؟ مي خونه اين خريد بار زير كي. بريم محله اين از بوديم مصمم. نبود مهم واسم

 كنند، بلند سر اينجا تونند نمي گفتن بابا مامان بس از ولي! آرش ي خونواده اراجيف به بشه تأييدي تا كنيم خالي رو ميدون

 .چاره فكر به افتادم

 رو يكي هم مامان جاي به بدم، استعفا بايد گفت من به. نداد نشون خوشي روي بهمون مجيد باباي. هتل رفتيم مامان با

 اگه بابا. خورديم مي آجر بايد رسما نبود روز يه بود روز يه بابا كه ري نمي بخور نون يه با! جفتمون رفتيم وا! بودند آورده

 .گرفت مي پول روزي واسش شد مي پيدا كار

 التماس فقط من. شدم بزرگ باهاش متاسفانه و بودم بيزار ازش شدت به من كه كاري. كردن التماس به كرد شروع مامان

 گشنه وقت يه مبادا كه كردند مي رو خدا هاي بنده التماس مدام بابام مامان اما! بس و دونستم مي سري باال اون مختص رو

 دوس. بيرون اومدم. كنه مي التماس بهشون داره يكي كه بود بخش لذت واسشون عجـــب هم خداها بنده اين! بمونند

 تو نباشه كار اگه كه بود ساده كارگر يه بابا. كنه التماس جور اين داشت حقم بيچاره. ببينم وضع اين تو رو مامان نداشتم

 دنيا خدا. مجيد به زدم زنگ! گرفت مي رو دستمون پولي يه ماهي دونستيم مي اقالْ بود، ثابت كارش مامان ،موند مي خونه

 خوام مي گفتم وقتي. فهميد خوب خيلي شد مي نوكرم، چاكرم و صداش از! نبود سخت فهميدنش! بود داده بهش رو

 .ببينيم رو هم شده قرار روز همون و كرد ذوق بيشتر ببينمتون،
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 بريم كرد دعوت. بود رسيده زودتر مجيد! منفعته اقتصادي لحاظ از هم كنم فكر راه تو هم كه قرار، محل به رفتم پياده

 چندتا گاهي از هر حرفام ميون مجيد. داريم نياز كار اين به چقدر كه بفهمه تا گفتم واسش رو جريان ي همه. شاپ كافي

 .كرد مي آرش خونواده نثار آبدار فحش

 :گفت

 !بكنم؟ واستون تونم مي چيكار حاال -

 :گفتم

 يا بود شده انجام اي دزدي واقعا اگه بود، تقصير بي مامانم كه فهميديد شما. سركارمون برگرديم ما بخوايد باباتون از -

 .بود خبرش بي خدا از باباي او ي نقشه همش. نبودن بده رضايت زوديا اين به اينا بود، وسط اين شكي

 بودم مونده! بخواد ازم شرمانه بي پيشنهاد يه درقبالش كه االنه«: گفتم! ترسيدم! بد نگاه يه با! ولع با. كرد نگاهم جوري يه

 .خيلي اومد بدم نگاهش از» ... .يا بندازم؟ تف يه يا! برم؟ در و گوشش تو بكوبونم. كنم برخورد باش جوري چه

 :گفت بعدش

 !ندارم رو نديدنت طاقت خودمم راستش -

 »!پيشنهاده واسه كنه مي چيني مقدمه داره«: گفتم خودم پيش بازم

 :گفتم

 عشقم از اي ذره كردن رو كار اين آرش خونواده اگه بدونيد اينم. دارم نياز كار اين به چون خواستم، ازتون اينو فقط من -

 .محفوظه جاش قلبم تو و نشده كم آرش به

 :گفت داري كش لحن يه با بگيره، رو دستام تا جلو آورد رو دستاش

 !آرش حال به خوش -
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 به يادم! حرفاش ولع و نگاهش طرز از شد مي چندشم. بگيره تونست مي آرش دستاي فقط رو دستا اين. كشيدم رو دستم

 يه با! كافه يه تو اينجا! كنم مي چيكار اينجا من! ميگن چي درموردم كه هامون همسايه به. بود افتاده آرش باباي حرفاي

 مثل مجيد، حرفاي مثل! تلخه دونستم مي فقط و بودم نخورده عمرم تو حال به تا كه قهوه فنجون دو و ماليم موزيك

 !رفتاراش مثل نگاهاش،

 :گفت مجيد. شدم پا

 پس؟ شد چي -

 :گفتم

 !شه مي پيدا كم آدم دنيا اين تو كه اين مثل -

. كوچمون تو پيچيدم. بودم حالي چه دونيد نمي! نگذره ازت خدا. آرش باباي به فرستادم لعنت. بيرون اومدم كنان گريه

 :گفتم.بود اومده مامانم. نداشت رو قبل صفاي كوچمونَم! گفتند مي راست بابام مامان

 داشت؟ اي فايده التماسا شد؟ چي -

 :گفت

 .رو بانيش و باعث كنه لعنت خدا -

 دونه مي خدا! خونه تو نون دونه يه از دريغ نبود كار بابا واسه كه روزا بعضي. بود قبل از بدتر اوضامون و گذشت مي روزا

 حالم اما بشه، سنگين معدم بلكم خوردم مي آب زوري زور آشپزخونه تو اومدم مي. برد نمي خوابم گشنگي از شبا بيشتر

 روزه الاقل گفت مي مامان. خونه تو نداشتند هيچي درد كه روزايي چه نكرديم، صبح كه شبايي چه! شد مي بدتر بيشتر

 نون دونه يه بابا. كردنمون نابود واسه بودند داده هم دست به دست روزگار فلك و چرخ انگاري. ببريم ثوابي يه بگيريم

 بايد و داري زايمان بعدش كردي ازدواج كه فردا بخور تو گفتند مي خوردند نمي خودشون خريد مي چيزي يا خريد مي

 كه بود حكمتي چه اين دونم نمي! شد مي قوي ام بنيه نون تيكه يه با اونم زايمان؟ كدوم ازدواج؟ كدوم! باشي داشته بنيه

 قبل مشكالت بازم كار واسه رفتم مي جا هر. كرد مي كالفم داشت نداري و گشنگي. نداشت فايده! بود زده رقم واسم خدا
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 رو گوشي. بود افتاده كار از عقلم كه بودم كشيده گشنگي قدر اين نداشتم چاره. بيارم رو مجيد به كه نبود راهي. داشتم رو

 .گرفتم رو مجيد شماره برداشتم

 :گفت خنديد. داد جواب رو گوشي مجيد

 !آدما جزو اومديم ما حاال تا كي از -

 :گفتم. درنياره پا از رو خانوادم و من ضعف، اين تا سركارم بذاره رو من بخوام ازش بودم مجبور بودم، مجبور

 سركارم؟ برگردم شه مي. رفتم تند! بودم عصبي يكم روز اون شرمنده -

 .كردم قبول ميلم برخالف باز! ببينتم خواد مي گفت

 :گفت شد خوشحال مامان. سركارم برگردم شه مي ببينم گفتم. رم مي كجا پرسيد مامان

 .برگردي پر دست ايشاال. همرات به خدا -

 كردم فكر راه تو... كه خواد مي چيزي يه حتما آورش چندش هاي نگاه اون با گفتم خودم پيش! رفتني؟ چه اما رفتم،

 !غذا ي گشنه روزگار، از خسته. گشنه و بودم خسته! كنم؟ چيكار

 با. سرد سرد. شدم مي ها مرده عين شد، مي زياد استرسم وقتي! بودم يخ. بود نيومده مجيد هنوز. موندم منتظر من بار اين

 آورد رو دستش! ماشينش داد مي بويي بد. بود شده قاطي سيگار بوي با ادكلن بوي. شدم سوار. ايستاد پام جلو ماشينش

 دستش تو دستم وقت هيچ كه اين ولو كنه، نمي خيانت آرشم به دست اين«: گفتم خودم پيش. ندادم بدم، دست كه جلو

 :گفت خنديد» !نباشه

 .ديگه نباش سفت قدر اين -

 :زدم صدا رو فاميلش

 كردم مي كار پيشتون كه ماه چند اين تو بودم اميدوار! ديگه چيز نه اينجام؛ كارم صرف فقط و فقط من فالني، آقاي -

 !باشيد داشته رفتارام از شناختي يه حداقل
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 :گفت

 !واسم مهمه اين. شدم شيفتت ديدم، رو زيباييت من! رو كردنت كار نه ديدم، رو رفتارات نه من -

 .كردناش نگاه از زدناش، حرف از بودم متنفر

 :گفتم

 !سركارم؟ برگردم تونم مي! شد؟ چي من جواب -

 در چي. بود درگير ذهنم و فكر همه.  شد غوغايي سرم تو. شدم داغ! داره پيشنهاد يه گفت. برگردم بينه نمي لزومي گفت

 !نياره؟ پشيموني بعدا كه بدم اش شرمانه بي پيشنهاد جواب

 :گفت

 !بشيم دوست هم با بيا -

 :گفتم

 بشه؟ چي كه -

 :گفت

 !عاشقتم -

 :گفتم

 شه مي آب و نون شما عاشقي. داريد خبر خانوادم و من اوضاع از شما. باشم داشته خانوادم واسه درآمدي يه خوام مي من -

 !واسم؟

 :گفت خنديد
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 .كنم مي ساپورتت مالي لحاظ از خودم -

 به فقط داشت، شرط پول خاطر به فقط بود، نشسته غرور اين با اينجا كه. خورد مي بهم حالم حرفاش ي كلمه به كلمه از

 نمي تا داديم مي هرخفتي به تن بايد پولي بي خاطر به فقط شدم، مي خار پولي بي خاطر به فقط بودم، جا اون من پول خاطر

 :گفتم بده، بهم خواست مي كه جوابي از داشتم واهمه اينكه با! گشنگي از ريم

 !كنيد؟ ساپورتم مفت مفت جوري همين خوايد؟ مي جوري چه -

 :گفت

 .شه مي درست چيز همه! جهاني خلق با كه باش اين از به ما با بيا، راه ما با هم تو فقط. كنه مي كور رو آدم عاشقي و عشق -

 :گفت جلوتر آورد! جلو آورد ديگه بار يه رو دستش

 !بشيم؟ دوست -

 بميرم، گشنگي از بودم حاضر! شدم مي نبايد كه اوني بشم خواستم نمي. ريختم اشك و دويدم وجودم تمام با و شدم پياده

 .بودم بيزار امثالش و مجيد از. نشه رفتار باهام آشغال مثل قدر اين اما

. بشه آروم تا ريخت. ريخت و چشمام تو اومد هميشگيم همراه دوباره ،باز و نشستم نيمكت يه رو رفتم. پارك يه تو رسيدم

 نكنه. بودم شده تر حساس عجيب آرش، باباي حرفاي از بعد انگاري. كنه خالي جوري اين فقط رو هاش عقده تا ريخت

 ... .نكنه... نكنه. گشنگي زور از نكنه ؟...خراب يه بشم من دربياد راست اش گفته

 ديگه. گريون چشم با نه بيام، خوب خوب خبراي با بودند منتظر بيچاره باباي مامان! خونه تو رفتم خون ي كاسه چشمي با

 آرشم به خوام نمي. شم دور عشقم از خوام نمي. خوام نمي نه،. اتاق تو رفتم! ها بيچاره رفتند وا فقط و نكردند سوالي ازم

 توش بودم، كرده گريه بس از. كردم نگاه سبزم ي سجاده به. اتاق تو برگشتم. گرفتم وضو حياط، تو رفتم. كنم خيانت

 از خواستم نمي! واسم؟ سوخت نمي دلش خدا چرا دونم نمي! سوخت خودم واسه دلم هنوز بود مونده جاش اشكام قطره

 !خواست مي مجيد كه بشم كسي خواستم نمي. شم دور سجاده اين
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 :گفتم! بخورم چيزي يه برم زد صدام اتاق تو اومد مامان

 .سركاره رفته بابا -

 :گفت

 .رفته امروز آره، -

 روز هر. شب اون چسبيد چقدر. خوردن سبزي كيلو نيم اندازه كنارش، نون تا چهار سه يه با ماست كوچولو سطل يه

 گريه بابا! بود گريه بود، خونمون تو روز هر كه چيزي اما! رفت نمي روز يه رفت، مي بابا روز يه. گذشت مي سخت بهمون

 نون لقمه يه با فقط ندارم عرضه. شدم خدا شرمنده من اما نكنه، بچه و زن شرمنده رو مردي هيچ خدا گفت مي كرد مي

 اي چاره. نبود اميدي خيرشون دست به كه بودند شده زده ازمون قدر اين هام همسايه. كنم سير رو ام بچه و زن شكم

 بيا برو قدر اين. داشت فنگ و دنگ هزار كه رفتم، كمك واسه مختلف كانوناي به داد نمي اجازه غرورم كه اين با نبود،

 .گشتم برمي درازتر پا از دست كوفته خسته كه داشت

! نگفت هيچي كردم، نگاهش. بود خودش اما بينم، مي اشتباه دارم كردم فكر! ديدم رو آرش ماشين برگشت، راه تو روز يه

! كردم؟ تحمل رو روزا اون ي همه بودم من اين گم مي نويسم، مي رو اينا دارم كه حاال. بود روزايي چه. رفت و كرد نگاهم

 مثل نكنم، رفتار مجيد مثل نره يادم وقت هيچ تا نويسم، مي رو اينا! بخونتش ام گوشه جگر بعدها تا نويسم مي رو اينا

 !گذشته بهم چي و بودم كي بره يادم نشم پوالم غرق تا. آرش ي خانواده

 هول. زدم داد. كرده يخ بدنش زمين، رو افتاده مامان ديدم حياط تو رفتم. اومد گرومبي صداي ديدم بودم، اتاقم تو روز يه

 !بيمارستان رفتيم اورژانس، زدم زنگ. كردم

 دونست نمي. بيمارستان تو گذرونديم روزايي چه. بميرم! بوده پنج رو فشارش فهميدم ها بساط و بند اين و معاينات از بعد

 .زد مي آتيشم ها صحنه اين! بذاره كجاش رو غذاها
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 محل ابدا باباش. برگردم كه كنم خواهش مجيد باباي از بار اين تا هتل رفتم. شديم مي تلف داشتيم رسما. نداشت فايده

 كنارم از اعتنا بي! شدم رو روبه مجيد با كه برگشتم اميد نا. نياورد رحم به رو رحمش بي دل خواهش و التماس. نداد سگمم

 .زدم صداش! رفت

. برگردم بذاريد داريد وجدان اگه. شيم مي تلف نداري بار زير داريم. برگردم بذاريد كنم مي التماس ،كنم مي خواهش -

 اميدشون چشم الاقل. برگشتند نااميد و خالي دست سركار رفتند هرجا بيچارم باباي مامان كنم، كار سگ مثل دم مي قول

 .كنم مي التماس. نباشه هدر بي خوندم درس كه سال چند اين كه منه به

 حيووني،«! همين فقط خوردند، مي غصه واسم و كنم مي التماس مجيد به دارم جوري چه كه كردند مي نگاهم داشتند همه

 »!كنه مي التماسي چه! طفلي. بسته، زبون

 :گفت مجيد. نبود مهم واسم حرفا اين كه بودم شده له قدر اون ديگه

 .بريم بيا -

 شده طاق طاقتم. داشتم ضعف. بودم خسته ديگه اما! كنه لهم خواست مي جوري چه دونم نمي. داشت چيكارم دونم نمي

 .رفتم باهاش و خدا دست سپردم رو خودم بود

 :گفت و كرد نگاهم قبل از تر مغرور. نشستم ماشين تو رفتم

 بشيم؟ دوست باهم كردي قبول پس -

 .توئه با رفاقت از بهتر گدايي رم مي سركارم، گردوني نمي برم اگه. دنيامم اون خوش دل نديدم خوشي دنيا اين تو! نه -

 :گفت مجيد بشم، پياده اومدم

 .كن صبر -

 :گفت

 .كارت سر برگرد نكن، قهر! بابا باشه -
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 اما...  و شده باز روم به مجيد روي ديگه االن دونستم مي. داره فرق خيلي هام موقع اون رفتن با برگشتن اين دونستم مي

 :گفتم اخم با! داشتم نياز كار اين به ،نداشتم اي چاره

 .بدونيد رو خودتون حريم لطفا پس -

 شد اشكي چشمشون ها بيچاره شدم، استخدام دوباره گفتم پيرزن پيرمرد اون به وقتي. شدم پياده و كردم تشكر بعدش و

 تا كنيم التماس بايد هميشه و هميشه ماها امثال اينكه عدالتي، بي همه اين از سوخت دلم. سوخت دلم. كردند ذوق كلي و

 اي عقده. بميرم بعد بچشونه بهم رو بودن پولدار طعم روز يه فقط روز، يه خدا بود اين دعاهام هميشه وقتا اون! نميريم

 !پولدارم اينكه واسه فقط بهم، گذاشتن احترام ي عقده! پول ي عقده داشتم، عقده. بودم شده

 يه با كه بودم دلتنگش قدر اون. شدم حالي يه! بود خودش باز. ديدم رو آرش ماشين باز. بيرون اومدم بهم زدم رو در صبح

 اين تو كه آخ. طرفم اومد شد پياده بار اين اما بره، بگيره رو گازش هميشه مثل بودم منتظر. دربياد اشكم بهش كردن نگاه

 ».ديدم نمي جوري اين رو تو و مردم مي كاش. بگردم الهي«! بود شده شكسته چقدر عشقم مدت

 :گفت

 شدي؟ مشغول كجا سركار؟ ري مي داري -

 :گفتم جدي خيلي و دادم قورت رو احساساتم

 !بزنيد؟ نونم به باز بگم خواي مي -

 كنه بغلم بياد بگيره رو دستم بياد دنبالم بياد آرش داشتم دوست بود غوغايي دلم تو كه درحالي. دادم ادامه رو راهم بعد

 گازكش كنارم از اينكه اال داشتم، ازش رفتاري هر انتظار! كرد درگير خياالم اون با رو من و شد رد كنارم از ماشينش... اما

 مي جوري چه نداشتم رو اشكا اين اگه. كرد مي يخ صورتم رو اشكام خورد مي صورت به كه نسيمي هر با راه تو! شه رد

 !نذاشتند تنهام كه اشكا اين به بازم. كنم خالي رو خودم تونستم

. نبود مهم واسم. كرد مي نگاهم آوري چندش حالت يه با باباش اما نبودش، مجيد خوشبختانه. هتل رفتم اي روحيه چه با

 !همين فقط نشيم، هالك كه بود مهم واسم
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 از و گفتناشون متلك. رفتاراشون. نگاهاشون. بود مخم رو بدجور ها زنك خاله اين كردناي پچ پچ كه شدم كارم به مشغول

 !زدناشون تهمت تر، مهم همه

 !نيست اينجا به اعتباري هيچ ديگه امروز از كمد، تو بذاريد رو كيفتون صادقي، خانوم ــ

 !اينجا داده راهش تا كرده راضي رو مدير اين جوري چه نيست معلوم ــ

 !كنه مي استفاده هرزه داره خداداديش نعمت از كه برسرش خاك ــ

 !رو پسره هم كنه مي راضي رو باباهه هم شنيدم ــ

 ... ــ

 مامانم به. بدند جون خواهند مي جوري چه آدما اين دونم نمي! اشك و بود بغض من واسه ها كلمه اين تك تك روزا اون

 از چي هر بدند اجازه تا اينا به كرده واگذار رو من خدا كه فعال! ببينم برو. خدا به كن واگذارشون گفت مي. گفتم مي كه

 تأييدي مجيد ي گونه چندش نگاهاي حتي. اومدم مي رفتم مي دلي خون چه با دونيد نمي. بگن بهم درمياد كثيفشون دهن

 .تهمتاشون واسه بود

 گفت بهم بود، هتل مجيد كه روز يه. كنه رفتار باهام داره دوس كه هرجور داشت اجازه و بود شده باز روش ديگه مجيد

 اتاق تو. نفعمه به كنم كار اضافه هرچي گفتم خودم پيش ساده من! برم بعد كنم تكميل رو كتابا حساب تا بمونم بايد

 :گفتم!بست سرش پشت درم و تو اومد مجيد كه بود تايپ مشغول

 !امرتون؟ -

 :گفت

 !دارم كارت نترس، -

 :گفتم. دلم تو افتاد يهو اي دلشوره چه دونيد نمي

 فرمايش؟ -
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 .داشتم حالي چه دونيد نمي. گرفت رو دستم. كرد يخ بدنم. جلوم اومد. كنم باز رو در شدم پا و

 !كن ول رو دستم كثافـــت، ــ

 .كنه آرومم گرميت بذار فقط. كه ندارم كاريت من، عشق ــ

 رو در! پايين اومدند مي بودند، بلد خودشون رو راهشون ديگه اشكامم. لرزيد مي پاهام. در طرف رفتم كشيدم رو دستش

 رفتم. بود اومده بند نفسم. كرد مي نگاه بهم چپ چپ و كشيد مي تي داشت سالن ته خانوم يه. بيرون رفتم. كردم باز

 گريه و نشستم بود باز شير جا همون. بشه پاك دستم از كثيفش دست جاي تا شستم رو دستم قدر اون. دستشويي طرف

 .داشتم عادت بهش كه هميشگيم كار. كردم

 كه بودم سر تو خاك. بودم سر تو خاك آره،» !سرت تو خاك«: گفت آروم لبي زير. بشوره رو تي دستشويي تو اومد خانوم

 مجيد. اتاق تو رفتم. ترسيدم مي مجيد از ديگه. بيرون رفتم شستم رو صورتم. نگفتم هيچي! شد مي رفتار باهام جوري اين

 مي من كه دوهزاريند يه انتظار چشم شبا كه مامانم به كردم، فكر بابام به اما لرزيدند، مي پاهام! بود نشسته سيستم پشت

 :گفت كرد نگاهم مجيد! خونه برم بردارم رو كيفم رفتم تفاوت بي. خونه اون تو برم

 ديدي؟ لولو -

 :گفتم

 مي فكر اينجا پرسنل همه و تو كه نيستم اوني خدا به اما سرم، تو خاك چيتون نظافت قول به اگه فقيرم، اگه فالني، آقاي -

 مي خواهش اما برگردونديد، رو من كرديد لطف. ريم نمي خانوادم و من تا دارم نياز حقوق اين به فقط من! هستم كه كنيد

 !آشغال يه مثل نه كنيد، رفتار احترام با باهام كنم

 گفت خنديد

 به ريزم مي احترام قدر اون بخواه تو! نداره اشكالي كه اين باشم، باهات خوام مي! بفهم اينو عاشقتم،. عاشق نه، آشغال -

 !بشي خسته تا پات
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 :گفتم

 .ام ديگه يكي عاشق من -

 خودتم بگو پس! عاشقشي؟ كه داشتند نگه رو احترامت خيلي اش خانواده و اون! من نه بياد، بدت اون رفتار از بايد تو ــ

 !طلبي خاري

 زور با نخواد كه داشت نگه رو احترامم اونقدر خودش! نه خودش اما كردند، احترامي بي بهم رو نداريم درد اش خانواده ــ

 .بزنه دست بهم

 .برندار منظور به نداشتم، منظوري ــ

 :گفت جلو آورد رو دستش

 .آشتي بيا حاال -

 كردم مي فكر راه تو! اومدم كردم خدافظي و برداشتم رو كيفم. كنم حالي بهش بخوام كه بود اوني از تر نفهم زبون انگار

 !شد كثيف شه مي راحت چقدر! بود كثيف شه مي راحت چقدر

 .نزنه بهم رو حالم اش گونه ولع نگاهاي اون با مجيد كه نبود روزي. نشنوم تهمت و متلك كه سركارم نبود روزي

 آقاي انصافا. شدم آشنا باهاش حساب تسويه موقع. بود تجارت كارش. هتل رزرو واسه بود اومده دبي از آقايي يه روز يه

 رو خودش اتاق تو اومد. داره كار من با بود گفته هتل، بود اومده خانوم يه روز يه. رفت و كرد حساب تسويه! بود متشخصي

... و ديده رو من و داشته اقامت هتل اين تو پيش روز چند داداشش گويا گفت مي. بود آقا همون خواهر! كرد معرفي

 !خواستگاريم بود اومده خالصه

 :گفت خنديد

 !است سليقه سخت خيلي داداشم -
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 دونه يه همين و بودند داداش تا دو. نداشتند مادر و پدر! شده خوشحال كلي كرده پسند رو يكي گفته وقتي گفت مي

 خواسته خواهرش از حاال اما! كرده بد و خوب بس از كرده اذيتشون كلي اما كنه، ازدواج اينم دارند دوس گفت مي. خواهر

 !كنه خواستگاري رو من بياد

 .بره در كولش رو بذار رو دمش االن همين بذار گفتم. ديدند رو قضيه ظاهر اينكه. سادگيشون به خنديدم خودم پيش

 هستم، ليسانسه من! بدونيد منم درباره دونم مي الزم گفتيد، خانوادتون از مختصر بيوگرافي يه شما اما. لطفتون از ممنونم -

 تو برم مي من كه هستم اي لقمه انتظار چشم كه دارم پيري باباي مامان. بگيرم رو مدرك اين تونستم كندن جون هزار با

 !خونمونم آور نون تقريبا درواقع! خونه

 .كرد مي نگاهم واج و هاج خواهر

 .لطفشون از ممنونم بگيد برسونيد برادرتون به رو من سالم.  فقيريم نقطه زير ما اينكه كالم لپ دونيد، مي -

 بودنم فقير اين جور بايد هميشه اينكه. گرفت دلم باز چرا؟ دروغ. رفت و كرد خدافظي بود برخود خوش خداييش خانوم

 .بكشم هميشه رو

 .نباشم تنها اتاق تو كردم مي سعي و بودم ترسيده حسابي ازش. رفت مي اومد مي روز هر كه مجيدم

 كيم، دونند مي اينكه با كردم، تعجب كلي من و كردند برخورد باهام خوشرويي با! هتل تو اومد آقا با خواهر همون روز يه

 :گفت پسره تعارف و سالم از بعد! ذارند مي احترام بهم دارن هستم، چي

 از كه همين! نجابتتون مهميد، خودتون من واسه اما گفت، بهم رو چيز همه خواهرم! بشيم مزاحمتون رسما بديد اجازه -

 !داشت ارزش دنيا يه من واسه نداشتيد، ترسي حقيقت گفتن از اول همين

 اين كسي حال به تا. كردم ذوق كلي راستش! ننازند پولشون به كه كسايي! شه مي پيدا هم آدم دنيا اين تو كه اومد خوشم

. كردم قياسشون آرش خانواده با. باشند داشته رو برخورد اين باهام و فقيرم بدونند اينكه. بود نكرده رفتار باهام جوري

 ...اينا و كجا اونا



 

 

 انجمن كاربر  qazal 33 | عشقانتقام 

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵٢ 

 رو چيز همه خودم گفتم وقتي اما بشه، آرش قضيه مثل ترسيدند هست كي و تاجر گفتم تا اولش. گفتم بابام مامان به

 از نگران. بودند نگرانم هم اونا بميرم. ها بيچاره شد شاد دلشون بازم جلو، بيان خواهند مي كامل آگاهي با و گفتم بهشون

 و وقتي يه نياد فشار بهم اينكه. هتل پرسنل يا كنند، مي فكر ها همسايه كه كسي نشم اينكه. بدم باد به رو زحمتاشون اينكه

 .دادند خوردم به كه حاللي نون به بزنم پا پشت و آخر سيم به بزنم

 .خونمون بيان خواهرش و داداش و آقا فرداش شد قرار كردند استقبال

 شيرينياي با بازم ترسيدم. شدم شيريني بيخيال و گرفتم ميوه كيلو چند يه اومدم، مي سركارم از وقتي. بيان بود قرار شب

 دستم تو رو ها ميوه نايلون تا بابا. خونه رفتم! حسابي بودم شده ترس چشم! بشم رو روبه شده له هاي ميوه و شده پودر

 :گفت ديد،

 .بگيره شيريني ميوه خواستگاريت روز واسه تونه نمي حتي كه افتادي عرضه بي باباي يه گير! بابا شرمندم -

 :گفت و كرد بغض بعد

 !كني خرج خودت واسه خودت مجبوري و يتيمي بود خوش دلت حداقل تا بودم مرده كاش -

 حالليت ازم كه نبود روزي. شد مي خرد من جلوي بايد بابا چقدر. كشيديم مي عذاب بايد تا سه ما چقدر. شكست دلم

 :گفتم! نطلبه

 بهم زندگيم تو رو كمك ترين بزرگ دادي، رو كتابام و جزوه خرج فرستادي، دانشگاه رو من كه همين. من بشم فدات -

 .كردي

 اين بابام نداشتم دوست سنگين بغض يه كردم، بغض! اتاق تو رفتم و بوسيدم رو سرش رفتم بود، نشسته كه جوري همين

 لقمه به چشمم و مردم مي كاش بگه نداشتم دوست. باشه پايين سرش من جلوي همش نداشتم دوست. باشه شرمندم قدر

 مثل داشتم دوست. داشت ابهت واسم باباها ي همه مثل بابام داشتم دوست! خونه اين تو مياره مجردم دختر كه نباشه هايي

 يه فقط دارم حق كه سوخت مي اين از دلم. دلم تو موند ها حسرت خيلي! من از اون نه ببرم، حساب بابام از باباها، ي همه

 و زدن ضجه التماس،! شرمندگي و گريه و بود عذاب واسم همش و نداشتم دوسش اصالْ كه زندگي! كنم زندگي بار



 

 

 انجمن كاربر  qazal 33 | عشقانتقام 

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ۵٣ 

 مامانت بابا تا بشماري نو سال واسه يكي يكي رو روزا بلوغ، اوج تو كه ايني. حسرت و بود حسرت. ديگران به خواهش

 گرفتيم تصميم بابات و من عيد امسال فالني، بگه بياد مامانت بعد بخري، نو مانتوي يه سال چندين از بعد بدند، پول بهت

 زير گريه و بود »باشه« يه من روز اون حال! بخريم تلويزيون يه باش بتونيم تا هم رو بذاريم رو پوالمون نخريم نو لباس

 !پتو

 حق بكشم، نفس بار يه فقط دارم حق كه مني چرا چرا؟ آخه. بدوزم هم به رو زمان و زمين خوام مي سختيا اين يادآوري با

! بود مانتو يه داشتن آرزوم ترين بزرگ روزا اون. بخورم حسرت جوري اين كنم، زندگي رحم بي دنياي اين تو بار يه دارم

 همين زندگيم ي همه! نخورم سرما من تا من، به بده رو روپوشش بزنه يخ زمستون چله تو مامانم اينكه نه! نو كاپشن يه

 !همين فقط ،بود

 كه همين گفت گوشم بغل يكي انگار! كردم آينه به نگاه صورتم به زدم آبي يه شدم پا. بود وقت اومدنشون به ساعتي يه

 جز اي چاره داشتم مي نگه راضي جوري اين رو خودم ها سال اين تو همش! شكر بگو زيبايي ميگن همه كه همين سالمي،

 دونستم نمي! داشتم دلهره چرا دونم نمي اما كنم، آرايش ذره يه امدم. باشم داشته كشيدن نفس واسه اميدي تا نداشتم اين

 بهشون چرا بودم زده رو ازدواج قيد كه مني بودم مونده خودم از اصال! بشه آرش خانواده مثل باز نكنه! گذره مي جوري چه

 يا اون يا ندادم قول خودم به من مگه نداشتم، دوستش من مگه كنم؟ مي خيانت آرش عشق به دارم چرا! بيان؟ دادم اجازه

 ... .نكنه كنم؟ مي لج آرش به دارم نكنه! ندارم بهش اي عالقه هيــــچ كه هستم مردي منتظر چرا حاال هيشكي؟

 قسمتم يحتمل گفتم! شه مي قفل آدم دهن باشه قسمت اگه بودم شنيده! سرنوشت دست به سپردم رو خودم. بودم كالفه

 آشپزخونه تو رفتم و شدم آرايش بيخيال! پذيرفتند وضع اين با رو من هم اونا و بيان كه پذيرفتم چرا و چون بي كه بوده

 .كنم كمك مامان به

 اومده مجرد برادرش خواهر. بودند اومده داداشش و آقا اون خواهره! كرد باز رو در بابا. اتاق تو دويدم. زدند رو زنگ

 خانواده رفتاراي همش! نباشند عنق و كوله و كج كرم، قيافشون به نگاه. ايستادند پام جلوي. دادم سالم اتاق؛ تو رفتم. بودند

 تو رفتيم. بزنيم حرف هم با ما تا خواست اجازه خواهرش. كردند رفتار صميمي خيلي شكر الهي. شد مي تداعي واسم آرش

 !اتاق
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 :گفت خنده با. بود عليرضا كوچيكش اسم

 .نقلي حياط با نقلي ي خونه! خونتون داره صفايي عجب -

 داره تابلو اگه الاقل اينكه به. شدم راضي همين به منم كه داره، نگه راضي رو من تا كنه تعريف الكي خواد مي دونستم مي

 !كنه نمي توهين كنه، نمي تحقير اما كنه، مي چاخان

 باشه، فيل پاي زير هزاري يه. سختي به شدم بزرگ محله اين تو! بيني مي كه همين همينم، من گفتم. زديم حرف سري يه

 خواسته مي خودش كه برسه جايي به تا كشيده سختي خيلي زندگيش تو باباشم گفت عليرضا. داريم مي بر كندن جون با

 صحبت منطقي! همش دن مي بيامرز خدا واسش و كشند مي رو راحتياش دارند اينا كشيده رو سختياش گفت مي. رسيده

 !عشقش نه مهرش، فقط اما! دلم تو افتاد مهرش و كرد

 رو ام خانواده و خونه اينكه با. بود دلگرمي يه واسم همين ،كرد رفتار باهام خوشرويي با خواهرش و اتاق تو برگشتيم بعد

 !داداشاش چه خودش چه كنه، مي خوشرويي اينجوري ديده،

 مقايسه آرش خانواده با من مثل هم ها بيچاره اين درصد صد! بود اومده خوششون ازشون بابام مامان چقد رفتند، وقتي

 حاال. فهمند مي هستند، آدم. نيست ذاتشون تو نامردي! مرد گن مي اين به گفت مي بابا. نشسته دلشون به چقدر و كردند

 .كن فكر ازدواجت به بوده، جووني عشق يه اون. بابا دوني مي خودت هرجور

 نمي رو آرش. مردم مي آرش واسه من. بود گذشته حرفا اين از كرد مي اشتباه بابا! جووني عشق. كردم مي فكر اتاق تو

 نامرد بابام قول به اينكه. بودند ماه اش خانواده. بود منطقي خيلي هم عليرضا انصافا. كنم مقايسه كسي هيچ با خواستم

 .كرد مي ول مگه المصب دل! بودم مونده دل و عقل بين. كنم چيكار دونستم نمي. بود مهم خيلي نبودند،

 :گفت. اتاق تو اومد مامانم

 چيه؟ نظرت -

 :گفتم
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 .ام كالفه دونم، نمي -

 :گفت

. فرستاده واست اينو خدا. نداره كردن فكر به نياز بدون اما بكن، فكر خوب بشين. حرفايي اين از تر عاقل خودت مامان، -

 .شكر الهي! شي مي بخت خوش مردي همچين با باش مطمئن. داره قبول جوره همه رو تو اينكه

 و من واسه حرمتي اونا موندم؟ حاال چرا بزنم، رو آرش قيد خواستم مي كه من! بيرون رفت اتاق از و گفت رو اين مامان

 شب. كردم محلي بي منم خب. شد نمي رد كنارم از تفاوت بي گازكش، بودم، مهم آرش واسه اگه. نداشتند نگه ام خانواده

 .خوابيدم فكرا اين همه با

 بهشون؟ بگم چي خواد، مي جواب زده زنگ خواهره گفت زد زنگ بهم مامان تازه. بود شلوغ خيلي سركارم صبح

 :گفتم

 هولن؟ چقد -

 :گفتم

 .كنم صحبت بيشتر دادشش با خوام مي. بده رو من شماره -

 :گفت زد زنگ مامان بود ظهر نزديكاي. كردم قطع رو گوشي شلوغه سرم گفتم بعد

 .بنويسم شماره ندارم سواد كه من من، مادر -

 :گفتم

 كردي؟ چيكار پس -

 !بزنيد زنگ شب گفته
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. كردم سالم. كردم جور و جمع رو خودم! نبود اتاق تو هيشكي. اتاق تو اومد شد پيدا مجيد كله و سر باز. بود ناهار وقت

 :گفتم. بودم معذب بشم، خيالش بي خواستم مي چي هر! بهم زد زل حرفي هيچ بدون و نشست

 !فرمايش -

 :گفت

 !شكنم مي رو غرورت اين -

 كنار كشيدم رو خودم وضعي چه با. ببوستم خواست مي روز به. گرفت رو دستم. بيرون برم شدم پا سريع طرفم، بياد شد پا

 مي چيكار. بودم كرده وحشت! پايين اومد مي صورتم رو كه اي گريه و بود افتاده جونم تموم به اي لرزه. در طرف رفتم

 و نداشتم امنيت توش كه سركاري بيام يا ببينم؟ رو ام خانواده و خودم كشيدن عذاب وُ بشم نشين خونه برم! بكنم تونستم

 به! كردند مي نگاه بد چشم به رو من همه كه محيطي تو. بياره سرم باليي يه خبر بي خدا از آدم يه داشت امكان لحظه هر

 تا دادند راه رو من اما كرده، دزدي مامانم دونسته مي رييسشون اينكه با آسوني اين به كه جوريم اين خودم اينكه چشم

 ... .رو پسر رو پدر خودشون قول به هم كنم كار براشون هم بيام

 ديگه دفعه يه اگه قسم قرآن به گفتم! منتظر بود، انداخته پاش رو پاشم. بود نشسته تموم وقاحت با مجيد. اتاق تو رفتم

 خنديد! مجيد به برسه چه بود، گرفته ام خنده خودم حرف از خودم. كنم مي بابات پيش رو شكايتت بشه تكرار كار اين

 :گفت

 برگرد كه كنه مي التماسم مياد دوباره بعد هالك گشنگي از بعد شه، مي بيكار كار از زدن تهمت جرم به عشقم وقت اون -

 !من با همچين نكن پس! سركارش

 :گفتم

 زخماي واسه نباش زخمي شما مياره، درم پا از داره مشكالت جوريشم همين خدا به كنم؟ چيكار بايد بگو فالني، آقاي -

 !ام ديگه
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 يه بوسيدن، يه!  كني مي ناز واسم داري تو اما باشند، من با خداشونه از همه خدا به! كني مي زخمي رو خودت خودت -

 !نداره رو بازيا مسخره اين دادن دست

 واسه. شدم ساخته كردن حمالي واسه فقط و فقط من! شدن دوست نه دادن، دست نه شدم، ساخته بوسيدن واسه من نه، -

 .ام خانواده و خودم كردن سير

 !كرد نمي نقاشيت كاست و كم بي اينجوري خدا بودي، نشده ساخته بوسيدن واسه اگه. خانومي جور اين نگو -

 بدم اجازه راحت. كنند بوسم بدم اجازه راحت تونم نمي! تونم نمي من بفهمونم جوري چه نفهم آدم يه به دونستم نمي

 .بكنند ،بكنند خواهند مي كه غلطي هر باهام

 !خوايد مي كه بشم اوني تونم نمي يعني. خوايد مي شما كه نيستم اوني من. برداريد سرم از دست خدا رو تو فالني، آقاي -

 !شي مي باالخره كه بشي، دوستم خوام مي فقط من -

 نياز لعنتيم حقوق اين به كه صورتي در گفتم، مي كي به رفتم مي ؟ كردم مي كي پيش رو شكايتش! بيرون رفت اتاق از بعد

 با اينكه واسه بودند شده علتي همه اينا. بيارم دوام تونستم مي جوري چه جامعه اين تو. كردم مي چيكار بايد. داشتم

. بدم بهشون رو مثبتم جواب تا بودم شب انتظار همشم! برم و كنم گم رو گورم لعنتي ي جامعه اين از و كنم ازدواج عليرضا

 !مجيد ي وقيحانه رفتاراي از تر، مهم همه از. بودم شده خسته ديگه

 اين. بشم آشنا بيشتر برادرتون با دارم دوس گفتم. زد زنگ عليرضا خواهر نه ساعت. خونه رسيدم كوفته و خسته شب

 من شد مي باعث همينا و كرد مي رفتار باهام خوشرويي با خواهرش. بزنه زنگ بهم بگيد كنيد لطف همراهمه، شماره

 .بشم دلگرم

 بيشتر و بخوريم شام هم با تا شبش فردا واسه گذاشتيم قرار. زديم حرف باهم و گرفت تماس باهام شب همون عليرضا

 .بشيم آشنا

 واقعا. دنبالم اومد عليرضا شب. اعصابم رو رفتن رژه واسه نداشت وقتي زياد و هتل اومد عصرش مجيد روز اون خوشبختانه

 :گفت. بود متشخصي آدم
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 !بريم كجا -

 :گفتم

 !بگيد شما هرجا -

 بهم كرد رو. كنه زندگي دبي بايد باشه، نداشته مورد آيندش همسر واسه اگه گفت و گفت خودش از مقداري يه ماشين تو

 :گفت

 !نداريد؟ مشكلي موضوع اين با كه شما -

 :گفتم.بودم نگران بابام مامان واسه اما نداشتم، مشكل خودم

 تو من بودن! نيس روز يه هست كار روز يه بابام. منم خونه اون اصلي آور نون درواقع. داريد خبر وضعمون از خودتون -

 !مهمه خيلي شهر اين تو الاقل يا خونه اون

 خونه واسشون جا همونُ بيان باهامون بابا مامان تونه مي و نيست حادي مشكل اين بشه، حل چيز همه... شاا ان اگه گفت

 تيكه داشتم دوس. كردم حال پيتزا اون با من كلي و داديم سفارش پيتزا و فروشي پيتزا يه رفتيم. كنه پيدا كار و بگيره

 خوريم، مي پيتزا دفعه يه ماه چند. داديم مي كم پيتزا واسه پول ما آخه. بيارم بابام مامان واسه رو بود مونده ازم كه هايي

. بندازيم راه خونمون تو پيتزايي جشن تا گرفتيم مي نديده رو بابا روزانه پوالي سركار، رفت مي مامان كه بود روزايي اونم

 .بود شب ترين بخش لذت واسم و كردم مي ذوق من كلي بخره پيتزا بابا بود قرار كه شبي

 و بود خوبي شب. داره اصرار باهام ازدواج به بيشتر شه، مي آشنا باهام بيشتر چي هر گفت و خونمون رسوندم عليرضا

 .كنم اعالم بهش رو مثبتم جواب حتما گرفتم تصميم شب همون

 اين از رو ام خانواده و خودم اول درجه در كه افتادم كسي گير الاقل بودم شاد اما گذروندم، مي وجدان عذاب با رو روزا اگه

 سركار رفتم مي دلهره با روزا طرفيم از پذيرفته؛ كاستيام و كم ي همه با رو من بعدشم،. ده مي نجات تهمتا اين از و محل

 عشق. بدم مثبت جواب عليرضا به تا بود خوبي دليل اينا ي همه. لرزوند مي رو تنم كه خبر بي خدا از آدم اين خاطر به

 و محل اين از باالخره اينكه و كردم اعالم بابام مامان به رو موافقتم. كردم مي مخفي قلبم تو هميشه واسه هم رو آرش
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 وقت هيچ و خورديم حالل نون اينكه! بودند نشناخته رو ما هنوز اما كرديم، زندگي باهاشون سال چندين كه آدماش

 گوش فطرت پست يه اراجيف به محل، اين تو خوردن نمك و نون سال چندين از بعد! ره نمي دزدي و خرابي به دستمون

 !دزد و بوديم خراب چون گرفتند، مي فاصله ازمون و دادند مي

 اينكه. بخت بال زير ره مي دردونشون باالخره اينكه. گفتند شكر رو خدا و شد اشك از پر چشماشون جفتشون بابام مامان

 .شدن هالك و گشنگي از! بده نجات بدبختي از رو اون تا هست يكي حاال! نشده فاسد نشده، خراب

. كنه سري رو كارا ي همه تا ميگه خواهرش به پس گفت خوشحالي با. مثبته جوابم گفتم بهش. زد زنگ بهم عليرضا صبح

. كردم باز رو خونه در! كنه باز قلبم تو رو جاش عشقشم افتاده، دلم به مهرش كه طور همون بودم اميدوار. بودم شاد دلم ته

 و كنم پاك ذهنم از رو شد مي مجيد شامل كه منفيا انرژي ي همه كردم سعي. سركار رفتم شاد دلي با و دادم قورت هوايي

 همه اين از بعد! شدم مي خوشبخت بـــايــــد من. كنم فكر سراغم، بياد بدبختي همه اين از بعد بود قرار كه اي زندگي به

 .بچشم رو بودن شاد طعم بايد كشيدن، وعذاب خوردن حسرت

 عليرضا طرف از اس ام اس كارم حين در. شد اضافه شاديام به كه بود اي شادي همينم و نبود هتل تو مجيد خوشبختانه

! خوشبختيم اليق من گفت مي. بكنه دختر ترين خوشبخت رو من تا كنه مي رو اش سعي تمام بود نوشته كه كردم دريافت

 آرش به. "تفاهم" گن مي اين به گفتم و كردم ذوق دلم ته. بود خونده رو من صبح فكراي ي همه انگار كه بود جالب واسم

! قلبم تو حتي. باشه آرشي نبايد ديگه باشم، عليرضا با بود قرار اگه. بيرون بيام فكرش از تونستم نمي هنوز كه كردم فكر

 از ذهنم تو خواستم مي! شكستم مي رو آرش عشق بايد من و بود شكسته ها حرمت. تونست مي خواست مي اگه آرش

 پيش دلم! برداره دست تونه نمي دل بگه دروغ چي هر ذهن اما. ازش نفرت واسه باشه دليلي تا بسازم سياهي ديو آرش

 !بشه جدا ازش شد نمي بود، آرش دل

 به. باشيم باهم رو شام باشه نداشته اشكالي اگه گفت مي. بود منتظرم هتل در دم. دنبالم بياد عصر تا زد زنگ بهم عليرضا

 ي همه اينكه بوده نجيب دختر يه دنبال اينكه گفتيم، آينده از كلي عليرضا با دوباره. بيرونم شام كه دادم خبر اينا مامانم

 :گفتم! بشه زنش كسي همچين رفت نمي خيالشم تو گفت مي! داشتني دوست نجيب زيبا. شده جمع جا يه من تو ها حسن

 گيد؟ مي بهم رو راستش مادرتون و پدر خاك ارواح به رو تو. دارم ازتون سوالي يه -
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 ؟!نيست مهم واسش فقيريمون ، ام خانواده زندگيمون خونه واقعا گفتم

 :گفن

 قدر اون! بريم هم با رم مي كه دفعه اين. نيس دلم تو دل ديدم، رو شما وقتي از گواهه، خدا! نه مادر، و پدر خاك ارواح به -

 چه با اينكه ،واسمون گفته نداريش از بابام بارها و بارها. باشم نداشته كسي مال به چشم كه هستم غني ثروت و مال از

. كنيم كمك نكنيم، پشت زيردستامون به گفت مي بهمون هميشه! كمكي هيچ بدون! تنهايي خودش رسيده، اينجا به زجري

 .داره ارزش من واسه صادقيد، و ساده ،نجيبيد ات خانواده و تو كه همين. خداييم هاي بنده ما ي همه

 رو فرشته اين خدا حتما! انداخت گل لپام رو شوق سر از اشكي يه هاش گفته تك تك با. نشست دلم به بدجور صحبتاش

 !برگر برو بي خداس، آزمون تو ،من قبولي ي نمره عليرضا! بده نجات فالكت اين از رو من تا فرستاده واسم

 وجودش به جونم كه كسي! بود آرش! زد صدام يكي كنم باز رو در اومدم. كردم خدافظي ازش شدم پياده اميد هزار با

 !بود وصل

 خبريه؟! باشه مبارك -

 خبري؟ چه -

 و ببينمت الاقل تا منتظرم خونه در حاال تا كي از دوني مي بوديد؟ بيرون شام خونه؟ رسوندنتون. ديگه اينا و خيري امر -

 !برم؟

 ديگه من برو بگم يا دلتنگشم، بگم كنم بغلش بپرم بودم مونده. شد وقالي قيل باز عقلم و دل بين. بود دلم تو آشوبي

 !آقا اين به متعهدم

 :گفت آرش

 ساله چندين عشق راحتي همين به جوري؟ اين وايستي؟ پشتم بود قرار جوري اين دادي؟ بهم كه قولي اون شد چي پس -

 رفت؟ يادت رو
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 انگ تو خاطر به. كردم تحمل رو ام خانواده و خودم شدن خار تو خاطر به كردي؟ چيكار من به رسيدن واسه تو چي؟ تو -

 واسه بهم؟ بگو تو نيس؟ بس ديگه! نشي دومادش تو تا مامانم پيشوني تو. خورد ام دزدي مهر پيشونيم رو خورد فاسدي

 دادي؟ رو تاوانايي چه من به رسيدن

 .گذشتم ام خانواده از -

 كسايي. زنند مي مردم آبروي به كه كسايي خونواده؟ گي مي فطرتا پست اون به گفتم حرفاش وسط پريدم بده ادامه اومد

 تو توهم. اي خونه اون آدماي اون از يكي هم تو آرش. خوردنه آب مثل واسشون ديگران به تهمت و توهين و تحقير كه

 !باشي اونا مثل نيس بعيد شدي، بزرگ خانواده اون

 

 .باشي خواي نمي كه نباش كسي بودي، كه بشو هموني بيا. بيا روخدا تو. نيستي تو اين -

 همون با باشم خودم خواست مي ازم بغض با و بود روم روبه االن كه جوونيم عشق اولم، عشق بود، عشقم. بودم كرده بغض

 همونم، هنوز بفهمه لعنتي اشكاي همين با و نبينه رو اشكام تا تو، برم حرفي هيچ بدون تا در طرف كردم رو روم!  احساس

 !حس همون با

 كنيم عروسي هم با بيا. بديم قرار شده انجام عمل تو رو ام خانواده بيا. كنيم كاري يه بيا. ديگه كنم چيكار موندم خدا به -

 ...و گذشته كار از كار كه گم مي بهشون بعد

 .برنگرد ديگه برو. برو -

 غصه ديگه. كنم زندگي شاد و باشم شاد بعد به اين از بايد. كنم گريه نبايد ديگه! نه. بستم محكم رو در خونه تو رفتم

 .حس اين به لعنت. مشكمن دم همش كه ببرند رو اشكا اين شور مرده... اَه! تعطيل

 دستشويي تو رفتم. نيس چيزي گفتم! شده؟ چي شده؟ چي گفتند مي هي بودند، ترسيده. حياط تو دوئيدند بابا مامان

 خدايا كني؟ چيكار باهام خواي مي! خدايا! بيرون كني پرتش توني نمي كه لعنتي دل بميري اي. زدم زار ازشون، قايمكي

 .بسمه ديگه بسمه،
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 وجودم تموم از رو عدالتي بي اين و رحمي بي اين تونستم مي جوري چه نبود، اشكا اين اگه نبود، زدنا زار اين اگه دونم نمي

 شستم رو صورتم روحي تخليه از بعد! بشي عاشق الهي بگه بايد كنه، نفرين رو يكي خواد مي كسي اگه واقعا! بيرون بريزم

 :گفت نگراني با دستشويي از بيرون مامان. بيرون اومدم

 ...آقاي -

 رو آرش جواب جوري اين كه رفت صدقم قربون كلي اونم. گفتم واسش رو جريان »گفته؟ چيزي«. بود عليرضا منظورش

 رو جوابش ديگه داد قسمم باز. هستند عليرضا مثل شخصايي من جفت. بشيم جفت تونيم نمي اون و من گفت مي. دادم

. بشم خوشبخت ايشاال بود نوشته. داشتم آرش از اس ام اس بخوابم انداختم رو خوابم رخت رفتم. نداشتم حوصله. ندم

 دلم اينكه با. ندادم اهميتي! من نه اونه واقعي عاشق كنه ثابتم تا بمونه مجرد عمر آخر تا كه اينه اون تاوان بود نوشته

 گورباباي باشم، عليرضا با ده مي دستور عقل داشتم اهميتي چه من ،بودم دلخوش بابام مامان دلخوشي با. زد مي پر واسش

 !دل

. بود فرستاده عاشقانه اس ام اس چندتا. ديگه يكي. بود عليرضا اما آرشه، دوباره كردم فكر. اومد اس ام اس واسم دوباره

 !باشم باهاش بــــايد كهِ اوني اين. نشست لبام رو لبخندي» !پرستمت مي عمرم آخر تا« بود زده آخرش اس ام اس

 هرچه داره اصرار و بره خواد مي آينده هفته عليرضا گفت. گذاشت رو نامزدي روز قرار و زد زنگ عليرضا خواهر فرداش

. هيزش نگاه از. بودم متنفر ازش! شد پيداش خرمگس باز كارم حين در. نكرديم مخالفتي هم ما. بره بعد كنه عقد زودتر

 مي نامزد دارم بگم بهش گفتم خودم پيش! بيرون رفت كرد چندشي ي خنده يه زد اتاق تو دوري يه! زشتش رفتاراي از

 كلي آيندمون درباره بازم. خونه رفتم عليرضا با باز عصر! نگم چيزي فعالْ دادم ترجيح اما برداره، سرم از دست تا كنم

 .شدم مي متانتش مجذوب بيشتر شدم، مي آشنا باهاش بيشتر هرچي منم. زديم حرف

 :گفت مي ناراحتي با بابام! نامزديم تداركات فكر در و بودند شاد بابام مامان. خونه رسيدم

 !شه؟ جور جهازت تا دوسال يكي تا سازه مي باهامون يعني كنم؟ چيكار رو جهازت بابا -

 :گفتم كردم تلخي ي خنده
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 .كنم مي درست رو چيز همه خودم نباش، هيچي فكر به. بابا آره -

 !وجودم؟ تو نشده قلمبه عشقش هنوز چرا! نيس؟ رضا دلم هاي ته ته اون چرا چرا؟

 دنبالم، نياد يا نزنه زنگ كه نبود روزي! طور همين هم عليرضا از. بوديم متعجب همه. نشد عليرضا خواهر از خبر مدتي يه

 عليرضا به! باشه نيفتاده بدي اتفاق يه بزن زنگ يه بهشون گفت مامانم گذشت كه روزي دو يه! ازش بوديم خبر بي حاال اما

 ام اس بهم عليرضا بعدش روز باشه؟ افتاده تونه مي اتفاقي چه يعني بوديم، شوك هممون!  نداد رو جوابم اما زدم، زنگ

 !شده؟ چي يعني خبري بي روز چند از بعد بودم كنجكاو. دنبالت ميام عصر داد اس

 بودم موندم. كنه خدافظي اومده! بره خواد مي فردا گفت!  داد رو جوابم سرد خيلي كردم سالم. بود منتظرم هتل دم عليرضا

 !شده؟ چي

 كنيم؟ نامزد نبود قرار مگه اما سالمتي، به خب -

 اما خوبه، شناسيم آدم كردم مي ادعا اينقدر كه مني. بزنند گولت بخوان كه سنگينه آدم واسه چقدر بگم اومدم اما. چرا -

 !داشتيد نگه سرخ رو صورتتون سيلي با كه هستيد اي ساده آدماي كردم مي فكر! بشناسم رو ات خانواده و تو نتونستم

 چيه؟ منظورت -

 واسه محله تو اومده خواهرم! كارت محله تو ،محلتون تو هوم؟ تحقيق؟ ريم مي ما كه بوديد نخونده ديگه رو اينجاش -

 شما كار گفتند بودند، تر باانصاف كه بعضياشونم كنيد، تحقيق بيشتر گفتند كردند حيا هاتون همسايه از چندتا تحقيق،

 .دختر ،دزد مادر چيه؟ دختر مادرو

 !كردم مي نگاهش باز دهن با منم داد تكون رو سرش رسيد كه اينجا به

 رابطه دار هتل پسر با گفتند مي. دراومد يكي هاتون همسايه با حرفاشون اونجا پرسنل همه كارت، محل تو رفته داداشم -

 تف خواستم. كرده درازي دست ها سوئيت از يكي تو رفته اينكه واسه شده اخراج كار از مادرت گفتند! داري و داشتي

 تو صورت به كه تفي از حيف اما نكنيد، بازي جلو گذاشته پا صادقانه كه يكي احساسات با جوري اين تا صورتت تو بندازم

 مي نصيحت بهم همه! كردي ثابت رو ديگران هاي گفته بهم اينكه خاطر به ازت ممنونم طرفيم يه از اما! بشه انداخته
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 تا پايين بريد لطفاْ! هاشون گفته شد ثابت بهم حاال. است همه مال نيست تو مال خوشگل زن نگرد خوشگل زن دنبال كردند

 !نكرديد نجسُ ماشينم اين از بيشتر

 خيس اختيار بي صورتم چي؟ يعني گفت كه اينا دونستم نمي! بود اومده بند زبونم. بود افتاده كار از عقلم.  بودم واج و هاج

 خيره ماشينا به نشستم جدول ي گوشه رفتم! كردم نگاه رفتنش به مبهوت و مات و شدم پياده. لرزيد مي ام چونه. بود شده

 واسه داشت گوشه اون كه اي گربه به نجسم؟ چرا نجسم؟ من! يعني؟ گفت؟ چي نفهميدم من! شدم؟ ديوونه نكنه! شدم

 نجسه، آدما دنياي دي؟ مي راه دنيات تو رو من. حالت به خوش گربه؟ حالت به خوش! كردم نگاه زد مي قدم خودش

 !نجس ميگن تو و من به وقت اون نجسه، فكراشون

 .زدم زار گذره، مي اطرافم چي بدونم اينكه بدون جا همون شد؟ چي گفت؟ چي شدم متوجه تازه انگار

 اهميت! كردم مي نگاه... و درختا ،ماشينا ،آدما به داشتم مات مات و بودم داده لم جدول كنار كه شد ساعتي چند دونم نمي

 كه چيزي. خانومه اون يا پيرمرده، يا كنه، مي نگاهم چپ چپ داره بچه دختر يا خوره، مي زنگ مدام داره گوشيم دادم نمي

 زندگي جوري بايد ميگن، مردم كه بشم اوني بايد! بشم خراب بايد پس! هستم كه داشتند يقين و دادند نسبت بهم نبودم

 همه كه هموني هستم كه كنم مي پيدا يقين خودمم چون كمتره، سوختنش دل جوري اين. هستم كنند، مي فكر كه كنم

 !ميگن

 همه كه چون شد خراب! بشه خراب خوشبختيم روياهام، بازم ،بازم كه بود سنگين خيلي واسم! بود افتاده كار از مخم اصال

 پيرمرد، اين زحمتاي تا خوردم غبطه خوردم حسرت زندگيم طول تو. كردم زندگي نجابت با عمر يه! خرابم كه داشتند باور

! هستم خرابم داشتند باور بودم، فقير چون اما نذارم، كج رو پام برم رو درست راه گفت مي مامانم. نكنم خراب رو پيرزن

 نجابت با زندگي از. ميگن همه كه بشم هموني خوام مي. بسمه تهمت و تحقير همه اين توهين، همه اين. بسمه ديگه! خدايا

 خدا، با! شدنم خراب واسه بشم اي طعمه تا شدم پا. شدم پا جدول رو از. ببينم خيري خفت با زندگي از شايد نديدم، خيري

 .بودم كرده لج زندگيم با دنيا، با

 به نگاه. ايستاد پام جلو سوسوال ماشين اين از دونه يه آخر تا. ديگه مسافركش يه. كنار رفتم. ايستاد جلوم تاكسي يه

 تونم مي كنم ثابت خدا به تر مهم همه از بابام مامان به خودم به بايد! شدم مي بد بايد اما ترسيدم، قيافش از. كردم رانندش
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 مي پناه چي هر. خداست امتحان گفتم مي ذاشتم مي جيگر رو دندون همش ديگه بسمه، كشيدم سختي هرچي. باشم بد

 تونه مي چقدر آدم باشه داشته ظرفيت تونه مي چقدر آدم مگه اما بشم، خوام نمي كه اوني نشم تا سبزم ي سجاده به بردم

. شدم سوار ديد؟ مي افتخار كه اومد مي ابرو و چشم هي پسره زدم، مي پرسه فكرا اين تو من. باشه خوب اما ببينه، بدي

 اسمش! گه مي داره چي فهميدم نمي اصال. لرزيد مي تنم! گردنش آويزن قالده يه بود، باز نافش تا پيراهنش يقه الت پسره

 زير بذارمش الكي الكي خوام مي اينكه. كشه مي عذابي چه داره االن اينكه. بودم وجدانم پيش! نبودم اونجا من اما گفت، رو

 !خودم عين بشه خرد بشه له اونم بايد خوره، مي دردم چه به وجدان! پام

 .وايساديم قرمز چراغ پشت

 خانومي؟ بريم كجا حاال خب -

. خورد مي زنگ مدام گوشيم. نبودم دنيا اين تو انگار دونيد، مي. ندادم بوقش صداي به اهميتي! پايين رفتم. كردم باز رو در

 خيابونا تو شب موقع اين تا من نداشت سابقه حال به تا. بود شب ده ساعت! بودند شده نگرانم چقدر اينا مامانم بيچاره

 به خورد چشمم. بترسم بيشتر شد باعث همين و بود شب ده!  ميام دارم ام، سركوچه گفتم الكي دادم جواب. بزنم پرسه

 رو امروزم ناراحتي تموم تا بود باز امامزاده خواست مي دلم! خونمون رسيدم باالخره. شدم خوشحال! محلمون امامزاده

 اين از ام سجاده از خدا از! بشم دور كه نبودم آدمي من! ديگه طور نه بشه، آروم جوري اين وجدانم تا! كنم خالي توش

 سجاده اين روي امامزاده اين تو بچگي از اما كنم، نمي مومني ادعا! بود افتاده جا واسم كه باورهام و اعتقادها از امامزاده،

 .شدم بزرگ

 كارم اين با خواستم مي حاال. باشه چيز همه به حواسش كه هست سر باال اون خدايي داشتم باور و بودم گرفته ياد هميشه

 :گفتم و نشستم امامزاده در پشت! خدا به نه كنم، پشت خودم به

 واقعا. خوام نمي كه بشم اوني بشم مجبور نذاريد! نكنيد دور خودتون از رو من هم شما. بشم دور ازتون خوام نمي من -

 .شدم آروم

 رو سواالش همه جواب ام، شده قلمبه و قرمز چشم »؟ بابا بودي كجا« جلوم اومد. اومد مي و رفت مي ،در دم بدبختم باباي

 برم ذاره نمي كردم، گريه قدر اين باز چرا و بودم كجا نگم تا گفت مامانم. بخوابم خوام مي خستم گفتم و تو رفتم. داد
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 رو رفتم! بود شده من خود از تر مات بابام. پايين اومد مي اشكاش گوله گوله مامانم. گفتم واسشون رو چيز همه. بخوابم

 اين از بايد گفت مي بابا به و زد مي صدا رو خدا هي. شنيدم و مامانم ي ضجه صداي شه گرم چشمام اومد تا. رختخوابم

 :گفت مامان. خوريم حروم كنند مي فكر همه حاال اما خورديم، حالل نون عمر يه گفت مي. بريم محله

 .رهن جا يه ريم مي بفروشيم -

 :گفت بابا

 !سرمايمونه تنها خونه اين زن -

 :گفت ضجه با مامان

 جا يه بريم بفروشيم بيا. روش ام خونه اين نداريم كه ما! دنيا مال گور. شه مي آب ذره ذره داره اتاق اون تو سرمايمون -

 بي اين. كن راحتم بكش، رو من! خدا اي. بدم دست از رو جوونم دختر نكرده خدايي اگه خوره مي دردم چه به خونه. رهن

 كي التماس برم ديگه؟ بيارم رو كي به بخشنديگت؟ اون كو مهربونيت؟ اون كو كجايي؟ تو پس! خدا اي. نبينم رو آبرويي

 .رو صدام شنوي نمي كه تو ديگه؟ بكنم رو

 ! زن نگو كفر -

 رو روزا اين و مردم مي الهي! باالتره قربشون و ارج ميگن كفر كه اونايي كنند، مي ظلم كه اونايي انگار! بگم كفر خوام مي -

 بعد داره شكر رو خدا گفتم باال، بردم رو دستم همه اين. خونه بياد خون چشم با شب، ده ساعت جوونم دختر كه ديدم نمي

 !بديم پس تقاص جوري اين نبوديم كه چيزي واسه بايد حاال. بينه مي خوش روز بدبختي همه اين از

 مي لج داشت من مثل مامان. كردم مي گريه جوري همين منم. زد مي ضجه و زمين به كوبيد مي رو دستاش محكم مامان

 !ديدن بدي و كردن خوبي ،بودن خوب همه اين از. بود بريده من مثل مامان! كرد

 مونده ديگه هم مامان قول به. سوخت مي بدجور چشمام. بودم شده خسته واقعا بودم، بريده واقعا. بيرون رفت كرد ول بابا

 داديم؟ مي پس داشتيم رو چي تقاص بخوايم؟ كمك كي از بكنيم؟ رو كي التماس بريم. رونده هم بوديم،
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 ديدم كردم باز رو در! رفته كجا بابا شبي ببينم كردم تنم روسري مانتو! مامان دست دادم كردم درست قند آب يه رفتم

 زحمت همه اين. نه رو پيرمرد اين گريه اما داشتم، رو چيز همه طاقت! لرزيدم. كنه مي گريه داره و نشسته ديوار پشت

 مي. كردم گريه منم و بوسيدم رو سرش! كرد مي گريه نداريش واسه داشت اينجا حاال كرد، حمالي همه اين كشيد،

 ما انگار. بدي همه اين از. بدبختي همه اين از بودم شده خسته. بيرون بياد بشه اشك جونمم تا كنم گريه قدر اون خواستم

 !خدا حتي بودند، شده خيالمون بي همه بوديم، افتاده دورا دور اون تا سه

 !باشه؟ پايين سرم مامانت و تو جلو بايد چقدر بابا، باشم شرمندت بايد چقدر-

 روز واسه بابا كردم، حياط ي گوشه به نگاه! بوديم شده راضي مرگمون به تاييمون سه! شب اون بود شبي چه! تو اومديم

 !ما بوديم ساده چقدر! دونم نمي پولي، چه با كجا، از. بود گرفته شيريني ميوه بود رفته نامزديم

! نداشتم رو بين دهنُ احمق آدماي با زدن كله و سر و سركار رفتن حوصله اصال! شد صبح بود، سختي هر به لعنتي شب اون

 گفت. شدم مامانم نگران. نبود خونه هم بابا!  كنه مي درد سرش گفت مي پتو زير بود رفته مامان. اومد مي بدم همه از

 .برسم كارم به برم من و نيست چيري

! اتاقم تو اومد هميشه مثل! اومد مجيد بود، ظهر نزديكاي! كنم سالم كسي به و بزنم حرف كسي با اينكه بدون. هتل رفتم

 .نشسته كسي كه انگار نه انگار منم. نشست اتاق تو اومد. بودم روز هر از تر عنق منم

 !آخه؟ كني آشتي باهامون خواي مي كي آخر تو -

 !گذاشتمش جواب بي

 !ها مردتم كشته من! واست؟ بميرم خواي مي! بكشم؟ رو خودم برم خواي مي! من با همچين نكن. ها آدميم هم ما بابا -

 .شدم الل باز اما. گمشو برو. بمير برو. شو خفه بگم بزنم داد خواستم مي

 حائز ما واسه پرسنل اخالق! كنم عمل اي ديگه جور شم مي مجبور بديد، ادامه بدتون رفتارت اين به بخواي اگه. خانوم -

 !اهميته
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 بگيرم؟ اللموني بكني باهام غلطي هر خواستي اگه. باشه بگم گفتي تو چي هر اگه كني؟ اخراجم كني؟ چيكار خواي مي -

 طبل جوريشم همين. توأم با من پيچيده اخالقت خوش پرسنالي بين جوريشم همين! هستم؟ پرسنلي خوب موقع اون

 سرم از دست! بكن بكني، باهام خواي مي غلطي هر بيا بيا، كني؟ چيكارم خواي مي ديگه. آدم و عالم تو پيچيده رسواييم

 آدما همين اما شم، دور آدما اين از و مملكت اين از كردم مي گم رو گورم داشتم. شدم خسته همتون از شدم، خسته. بردار

 ولم. زدم زار بس از كردم، گريه بس از شدم خسته. كردند موندگارم خدانشناسيشون با بازي، احمق با آدما همين! نذاشتند

 .ديگه كنيد

 تكون بدجور روزم اون حرفاي با داد، نمي تكونش توپ كه اوني گفت بهم بعدا مجيد. بودم زده قاط ديشبش از. بودم داغ

 !خورد

 !بود ساكت و كرد مي نگاهم بر و بِر مجيدم ، اتاق تو بودند شده جمع همه

 وجدان بي وجدان ندارم حق كنم؟ دفاع شرفمم از ندارم حق كنيد؟ مي نگاه جوري اين داريد چرا وجدانا؟ بي چيه چيه؟ -

 به چرا زديد؟ آبروم به چرا دارم؟ رابطه آقا اين با من گفتيد چي واسه و كجا از كنيد ثابت بهم بگيد بهم كنم؟ بيدار رو شما

 نامسلمونا؟ چرا كرديد؟ خراب رو ام آينده چرا زديد؟ زندگيم

 .زدم داد رو بابام ريختن اشك رو، مامانم زدن ضجه رو، ديروزم دلي دق و تمام انگار. بود گريه هق هق حرفام باقي

 به. ره مي قبل از بدتر پله سه دوباره اوضامون دونستم مي. ندارم رو جايي اونجا ديگه دونستم مي. بيرون اومدم گريه با

 بدجور آخر دفعه اينكه با گرفتم، رو شمارش اختيار بي شد چي دونم نمي. حرفاش به صداش، به. داشتم نياز آرش

 !بودمش كوبونده

 ».بگذاريد پيغام لطفاْ سالم با«... بوق...  بوق

 !گير پيغام رو رفت دوباره. زدم زنگ بهش بازم. رو دلگرميت رو، صدات خوام، مي رو خودت آرش

 دوسم كن ثابت. بردار رو گوشي! كن ثابت بهم داري دوسم اگه! دارم نياز بهت رقم بد آرش! كنه مي خفم دنيا داره آرش

 .بردار رو گوشي مادرت جون. ميارما خودم سر باليي يه برنداري رو گوشي اگه آرش. داري
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 اينكه. اومد آرش از اس ام اس واسم. نشستم نيمكت رو ك پار يه تو رفتم! كرد بدتر رو حالم بدجور خط، ور اون سكوت

 نياز بهش چقدر دونست نمي! رو حالم دونست نمي! كنه ثابت بهم خواد مي جوري چه رو داشتنش دوس بود گفته قبالْ بهم

 !بيفتم روز و حال اين به بود شده باعث اش خانواده گرچه. وجودش به حرفاش، به. دارم

 مي. ببينم رو ات خانواده پاشيدگي ازهم خوام مي! تالفي واسه شم مي مصر بيشتر روزا اون تك تك يادآوري با آرش -

 اون روز و حال فهمي نمي ها نوشته اين خوندن با بازم. اونا مثل يكي بشم، كنم له پام زير رو وجدانم اونا مثل منم خوام

 !گذشت بهم چي و كشيديم چي كني درك توني نمي بازم. رو موقعم

 به اما شدم، خرد دوباره چقدر دوني نمي. نكردم تحمل كه رو اي ديگه سختياي چه ام، خواسته به رسيدن واسه دوني نمي

 !خريدم جون به رو همه بشم پولدار فقط و فقط اينكه خاطر

 مامان. خونه رفتم! داشتم رو سختي همه اين تحملِ طاقت ديگه نه كنم، خالص دنيا اين از رو خودم داشتم رو اين جرأت نه

 :گفتم. گرفته درد سرش عجيب گفت مي. بود پتو زير هنوز پريده، رنگ صورت با بيچاره،

 .دكتر بريم بيا -

 :گفت

 .شه مي خوب -

 رو خونه گفت مي. بياد بابا موندم منتظر! خونه اومدم من روز وقت اون چرا كه نباشه حواسش كه بود بد حالش قدر اون

 مجيد نگفتم. كردم نفهمي اما شدم، بيكار كار از گفتم بابا به! فروشه مي خريدند قيمتم زير گفته. فروش واسه گذاشته

 و اسم. باشيم نظرشون زير اينكه واسه رفتيم كانون تا چند بابا با. شدم خسته حديثا و حرف از گفتم. بود بد رفتاراش

 به نيس اميدي هيچ و شه مي عليرضا قضيه مثل بازم تحقيق، اومدن مي اگه بابا قول به! تحقيق بيان تا نوشتند رو آدرس

 .كمكشون
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 صبح روز هر منم. كنه مي قبول بگن اونا چي هر پوله، محتاج كه كرد مي التماسشون بابا! خونه واسه اومد مي مشتري روزا

 استعداد و پشتكار يه نداده، بهم هيچي خدا اگه! نيومده قحطي كه كار گفتم مي! كار دنبال شب تا بيرون زدم مي خونه از

 .بيرون بكشم آب از رو گليمم بتونم كه داده بهم

 قيمتي اون از تر پايين چيزي يه كرده معامله رو خونه اومده يكي گفت خوشحالي با بابا. خونه رفتم وهالك خسته شب يه

 :گفتم! هست كه

 فروختي؟ چرا بخوريم؟ رو سادگيت همه اين ضرر بايد ما كي تا آخه بابا -

 : گفت

 !بزرگه خدا. كنيم مي رهن ريم مي جا يه! پوله از تر واجب آبروم -

 :گفتم

 !بدي رو كرايه پول تا پايين فرسته مي واست باال اون از پول از پر زنبيل يه خدا -

 .نديم اجاره تا كنيم، مي رهن فقط ريم مي رو جايي يه -

 .بودم شده عصباني

 !دن نمي راهت ام طويله تو پول اين با -

 به من، ي ساده باباي اونم كه بود گرم خونه خشت يه يه دلمون! بياري سرمون به مونده باليي ديگه خدايا. اتاق تو رفتم

 .ببرند رو مردم حرف شور مرده. فنا باد به داد آبرو درد

 التماس، هتل، بود رفته بابام طرفيم از. كشيم مي سادگيش درد از كشم مي چي هر. خنديده بابام ريش به خريدار چقدر

 به« گفته مجيدم! سركار بياد بذاريد! گشنگي از ميريم مي داريم. نداريم هم ما. نجيبه پاكه، من دختر كه درخواست

 ولي! برگرده خودشم رفته، خودش. همه جلو كرده من بار دراومده دهنش از هرچي اونم كن، كار درست گم مي دخترتون
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 اعصابم قدر اون. برگردي شده راضي خره آقاي. سركارت برگرد گه مي اومده ذوق با بابا» .بكنه عذرخواهي ازم بايد اول

 :گفتم! بود شده خرد سادگيش اين از

 كردي؟ التماس رفتي چي واسه -

 :گفت

 ! كن درك رو اوضاع ذره يه مياي؟ كني مي قهر ابروئه، چشمت باال ميگن بهت تا چي واسه تو -

 بود؟ ناراحت وضع اين از خودشم كه گفتم مي بهش چي. بود گرفته هم با رو همه رو، منطقش رو، عقلش بابا نداري انگار

 !بود شكسته دل عمري يه خودشم كه شكستم مي رو دلش

 رو؟ بابام و مامان سوادي بي و سادگي يا رو، خودم خواهي زياده تاوان دادم؟ مي پس بايد رو چي تاوان

 :گفت مامان به. كردن غرغر به كرد شروع بابا. اتاق تو رفتم. نگفتم هيچي

 بهشون خانوم اين بده، انجام درست رو كارت گفته خانوم اين يه كلوم يه بيا، و بر همه اون با مردم پسر بدبخت -

 اون شده ذكرش و فكر فقط.  بيرون اومده كرده ول بعد! گفته بهش دراومده دهنش از چي هر برگشته همه جلو برخورده

 ! كشيم مي اش وخانواده اين از كشيم مي هرچي كه نفهمه پسر اين قدر اين. خبر بي خدا از پسر

 از خودشم دونستم مي! كنه خالي من سر رو ها كوزه كاسه همه و آخر سيم به بزنه نداشتم توقع جوري اين بابامم از

 حس محبتم كمبود كه بود، كم احوال و اوضاع اين! وسط؟ اين بود چي من گناه اما ناراضيه، قيمت اون با اونم خونه، فروش

 محبتشونم منطقشون، خونه، فروختن بر عالوه ببينم. ببينم بابام مامان از خالي رو پشتم كه! داشتم كم رو همين. كنم

 روز اون بابا كاش بسازم؟ جوري چه محبتيشون بي با اما سوختم، پوليشون بي با عمر يه كه داشتم كم رو همين! بفروشند

 .كرد نمي بدخلقي جوري اين و فهميد مي رو اين

 اون محتاج ما كه چون. بميريم گشنگي از ما مبادا تا مجيد، آقا بوسي دست ببرتم و بگيره رو دستم بود داده گير بابا

 .بود شده بدخلق رقم بد روزا اون بابا. ذاشتند مي بنده دست كف ايشون كه بوديم دوزاري
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 جدي. نبود اش چهره تو داشتني دوس پيرمرد اون از اثري ديگه. بداخالق ،عصباني! بود شده قلق بد رقم بد بابا روزا اون

 حقم البته كه بود، اومده بهش زيادي فشار خونه فروش با! فروخته محبتشم خونه فروش با شد مي باورم داشت جدي

 كارت صاحب از و سركارت برگردي بايد كه اصرار پشت اصرار! رهن؟ بريم تونستيم مي كجا چندرغاز اون با آخه! داشت

 بود حرفا اين تر خلق بد بابا اما شده، باورت تو گفته دلنگ دروغ چي هر فطرت پست اون گفتم هرچي. كني عذرخواهي

 كردم، مي تا چهار تا دو دو هرچي! بوده درست خودم كار بگم تا زنم مي تهمت بهش دارم گفت مي. كنه باور رو حرفم كه

. كرد قهر باهام بابا. نكرده كار واسه كنم عذرخواهي نبرده، انسانيت از بويي هيچ كه پستي آدم يه از برم خواستم نمي

 .ذارم نمي حراج به اينا از بيشتر رو غرورم اما! هفته يه نهايتا روز، دو ،روز يه اينم گفتم مي دادم، نمي اهميت

. شدم مي رو روبه بابا هاي كنايه و اخم با و خونه اومدم مي نكردن، پيدا كار از نااميد شبا و بودم كار دنبال همش روزا

 نااميدتر ،بودم نااميد! بود كرده خستم بدجور خانواده از محبتي بي و پولي بي! سخت خيلي خيلي. بود سختي خيلي روزاي

 تلفنم جواب اينكه با! بود آرش برگردونه، رو رفتم ازدست ي روحيه تونست مي كه كسي تنها احوال و اوضاع اين تو. شدم

 مرد روياهام تو! بودم عاشقش اما بود، اش خانواده و اون از كشيدم بدبختي هرچي دونستم مي اينكه با بود، نداده رو

 دانشگاه دم نگهبان از دانشگاه پرسنل ي همه! دانشگاه رسيدم كه بودم اومده راه چقدر و شد چي دونم نمي بود، زندگيم

 كه لطفي تنها دنيا اين تو چون! بودم سفيد پيشوني گاو مامان قول به. شناختند مي رو من آبدارچي و گروه مدير تا بگير،

 به گروهمون مدير بشم، التحصيل فارغ خواستم مي وقتي و بودم ممتاز دانشجو ترم هر. بود استعدادم بود، داده بهم خدا

 همين خاطر به و نداشتم اي افتاده درس هيچ و باال معدلم» !هلو آوردم واست پرونده يه«: گفت التحصيلي فارغ مسئول

 . شدم التحصيل فارغ بشم، التحصيل فارغ بايد كه موقعي از زودتر خيلي

 :پرسيدم و كرد سالمتي چاق كلي در نگهبان

 !دارند؟ كالس امروز فالني آقاي -

 :گفت

 .هستند دانشگاه االن بله، -
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 داشتم آرش با دانشگاه اين تو كه خاطراتي تموم. دانشگاه تو رفتم. ديدنش واسه بود زده لك دلم! زد مي تاالپ تاالپ قلبم

 وجودش از انگار. گرفت شكل باهاش اينجا خاطراتم تموم شدم عاشقش اينجا. ديدمش اينجا بار اولين! شد مرور ذهنم تو

 اين االن بود، نشده باز دانشگاه اين به پام اگه. ريختم مي اشك و چرخيدم مي دانشگاه تو! گرفتم روحيه دانشگاه تو

 ... اگه...  اگه. نبود مشكالت

 نبود ازدواج از حرفي هنوز كه وقتي. آرش كنار! گذشت دانشگاه همين تو زندگيم، تو ها لحظه بهترين كنم مي اعتراف اما

 .عشق از بود پر هامون لحظه فقط و

 از تا چند با ساعتي چند از بعد. راه به چشم نشستم آرش ماشين كنار رفتم. زدم مي پرسه كه شد ساعتي چند دونم نمي

 جلو رفتم. نداشتم طاقت اما جلو، برم شد نمي روم! برسونه جايي يه تا رو چندتاشون خواست مي. بيرون اومدند استادها

 .كردم سالم

 :گفتم اي مودبانه لحن يه با. كنند مي نگاه دارند استادها ديدم بعد. آرش از بدتر من. بود مونده باز دهنش آرش

 .بگيرم رو وقتتون لحظه چند شه مي. داشتم كارتون استاد -

 گفت بهم ،ببرتشون مسيري يه تا داده قول اينا به گفت. ببينه اينجا رو من شد نمي باورش اصال گفت كنار يه اومد آرش

 .پيشم مياد زود برم خودم جايي يه تا منم

 سخت روزاي اين تموم و كنم بغلش داشتم دوس "!برم قربونت!  من گل شدي شكسته چقدر"! رفتم اميدوارانه اما ناامبيد

 گفته بهم آرش كه مسيري نزديك ايستگاه تو! فهمه مي عاشق يه فقط رو عاشق يه حال! كنم هق هق هاش شونه روي رو،

 همه اين از بعد بود حسي چه. شدم ماشينش سوار. كرد پيدام زد زنگ بهم آرش مدتي يه از بعد. منتظر نشستم ،بود

. باشم داشتم دوست دونستم مي رو اين ولي! هستم؟ چرا ،اونجا چرا دونستم نمي. بودم شده ماشينش سوار دوباره جدايي،

 خشك دستم چرا شده؟ غريبه واسم ها دست اين چرا! بده دست جلو آورد رو دستش آرش. كنارش! آرش پيش باشم

 :گفت سرد خيلي! باشه دستاش تو دستم بود آرزوم ه منك جلو؟ ره نمي شده

 !كردم حس رو دستات سردي -
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 چيكار بپرسه شد نمي روش شايد دونم نمي. بود ساكت آرشم! اونجام؟ چرا دونستم نمي بود شده قفل زبونم.  افتاد راه بعد

 :گفت اونم، از تر ساك من انگار ديد وقتي.  بشه باز من زبون قفل بود منتظر اينجايي؟ چرا داري؟

 خبر؟ چه -

 :گفتم زدم پوزخند! نه كه خنده البته خنديدم،

 .شديم ندارتر بوديم، ندارم. شديم آواره! ؟ ام خانواده با كردي چيكار آرش خبر؟ چه گي مي بال همه اين از بعد -

 قهر و خونه فروش بغض عليرضا، حرفاي بغض مجيد، كردن هيزي بغض! بود دلتنگيم بغض بغض، اين! تركيد بغضم

 !بابا كردن

 آرومم تونست مي كه كسي تنها. بشه آروم تا ريخت. شد اشك حسم تموم! گرفت رو دستم داشت، نگه گوشه يه آرش

 آروم تا شدم مي خالي. بو كرده پيرتر رو مامانم بابا بود، كرده نابود رو زندگيم بود، برده رو دلم كه بود كسي همون كنه،

» !منه تقصير همش«:  گفت مي آروم. گفت نمي هيچي آرش. دوباره عذاب از شه پر شده خالي جاي تا شدم مي خالي. بشم

 !جمله اين با كرد مي خفه رو بغضش اونم كنم فكر

 بهشون بعد! اش خانواده اطالع بدون كنيم عروسي بيا گفت مي. بهتره قبلي تصميم همون گفت مي آرش. شدم آروم خيلي

 رو شرايطم اما رو، من داشته دوس خيلي مامانش گفت مي! شن مي آروم ها بعد گفت مي! گذشته كار از كار كه گه مي

 .كنم فكر خوام مي گفتم بهش!  شه مي درست اونم كه نپسنديده،

 اما ببينم، رو بابا قلقي بد بودم مجبور بازم. بودم شده سبك چقدر. داشتم اي ديگه ي روحيه يه اما خونه، رفتم شب اون

 .بود شيرين واسم آرش وجود با همونم

 :كرد غرولند لب زير بابا

 !نيس ام هيچي فكر به! كنه؟ مي االف رو خودش كجا شب تا صبح نيس معلوم -
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 فكر آرش به و بخوابم رفتم. ندادم اهميتي. كارم سر برگردم و مجيد آقا بوسي دست برم كه بود اين ذكرش و فكر تموم

 .ديدم مي آسون ديدنش با رو سختيا تموم كه كسي به! كنم

 اما كرد، مي رفتار سرد باهام اينكه با بابا. هنوز بوديم نكرده پيدا رو جا هيچ و كرديم مي تخليه رو خونه بايد بعد روز چند

 خواستيم، مي كامل رهن چون اما بود، مونده واسمون كمي پول اينكه با! كامل رهن واسه ببينيم خونه رفتيم مي هم با روزا

 خونه خشت يه آدم گفت مي! بخريم رو جايي يه چندرغاز اين با بود داده گير طرف يه از مامانم اما! نبود سختي شرايط

 اسباب. كرديم رهن رو جايي يه! دادند؟ مي خونه اسم به خشت يه بهمون كجا ميليون پونزده ده با اما. بهتره باشه، داشته

 از بيش و كم و زد مي زنگ بهم آرش اي دقيقه چند يه هم روزا. باشه سخت واسمون كشي اسباب تا نداشتيم زيادي هاي

 !عاشق هنوز و خوبيم هم با هست كه همين!  بود اميد از پر من واسه همين. داشتيم خبر هم

 تونست آرش طريق از باالخره و بود كار دنبال مامانم. بود شده سخت واسمون خيلي رفت مي انتظار كه طور همون شرايط

 بار زير خواست نمي و نداشت آرش از خوشي دل چند هر! كرد مي كار اش آشپزخونه قسمت تو دانشگاه، تو! كنه پيدا كار

 به مشغول مامان آرش طريق از نداشت خبر بابا! كنه قبول رو منتي هر كه كرد مي ايجاب بدمون شرايط اما باشه، منتش

 من و نباشم كار دنبال خودي بي اينكه. كنم تحمل رو بابا غرغراي بايد ها شب و بودم كار دنبال در دربه كه منم. شده كار

 ن ي همه رو، خلقياش بد ي همه كردم، مي تحمل! بيرون ميام كنون بيراه و بد كنه پخي بهم يكي تا! نيسم كاري آدم

 !بذاره جلو پا اش خانواده بدون آرش بشه راضي اينكه اميد به رو، زدناش

 واجب كار ما با بوده زده زنگ مجيد آقاي گفته خريداره بكنه خونه خريدار با رو كتابا حساب تموم بود رفته كه بابا روز يه

 و مجيد پيش رفته گفت. خونه اومد قبل از تر خلق بد بابا. ندارم ازشون اي شماره هيچ و رفتند اينجا از گفته خريدار ،داشته

 اون و سركارم برم كه راهه به چشم هنوز اينكه! كنه گزينم جاي رو ديگه يكي سركارم، گردم برنمي من اگه بهش گفته

 مي! نيستم هيچي فكر به و چرخم مي خودم واسه هدف بي ول ول دارم ،گفت بهم بيراه و بد كلي! نزد كتكم بابا فقط شب

 هم حاال. كشيدم پاشون زير از رو شون سرمايه زدم، آبروشون به گفت مي! كردم ترشون بدبخت من بودند، بدبخت گفت

 بود، گرفته كتكم باد به كاش. سوزوند رو دلم بدجور بابا شب اون حرفاي. ميام و رم مي خودم واسه راست راست خيال بي

 دم اما بودم، كشيده رو اون و اين غبطه و حسرت كم خودمم! بودم كشيده كم خودمم. زد نمي زبون زخم جوري اين اما

 حرفاش. آوردمُ مي بدست رو دلشون و كردم مي عذرخواهي بالفاصله بعدش گفتم، مي هم اگه چرا؟ نگفتم. بودم نزده
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 و تك خودش بذاره، جلو پا خواد مي آرش گفتم مي بهشون جوري چه شرايط اين با تازه! ام ديگه زخماي رو بود زخمي

 بي من كنند كاري خواستند مي. كنند نابودم خواستند مي هم، دست تو دست آسمون، و فلك و زمان و زمين انگار! تنها

 !كنم زندگي آرش

 كار بينه مي طرفيم از بيكارم، اوضاع اين تو بينه مي چون. بشه آروم بابا تا سركار برم بايد گفت و كردم مشورت آرش با

 رسيدن اميد تنها گفت مي. نكنم اينا از تر سخت رو شرايطمون تا برم گفت مي. شه مي عصباني است، آماده و پخته واسم

 .هيچي ديگه كه كنند مخالفت هم اونا اگه! منن باباي مامان هم، به

 مردم پسر واسه خوام مي گفت نمي و بود نشده قبولدار كه بابام خب! نه يا بگم، مجيد رفتاراي از آرش به دونستم نمي

 نمي! نرم گفت مي و شد مي دلخور رم مي اينكه از رو مجيد رفتاراي فهميد مي آرش اگه هم طرفي از دربيارم؛ حرف

 سركارم كه عذابايي از هيچي آرش وُ سركارم برم بدم گوش بابا حرف به و بمونم ساكت دادم ترجيح. كنم چيكار دونستم

 .ندونه كشم مي

 شرطيه اين. بكني عذرخواهي مجيد از پرسنال ي همه و من جلوي! بريم هم با بايد گفت سركارم، رم مي فردا گفتم بابا به تا

 چيزي دروغگويي و فطرتي پست تو اينكه. بود مجيد از نفرت وجودم سرتاسر! گذاشته كارت به برگشتن واسه مجيد كه

 .روش هم يكي اين ديدم، و شنيدم تحقير عمري يه. اومدم كوتاه آرش به رسيدن خاطر به بازم. نداشت كم

 نفرت بغض! كردند مي نگاه بهمون قبل از بدتر جوري يه همه! بود نيومده باباشم نبودش، مجيد. هتل رفتيم بابا با فرداش

 !نه رو مجيد اما ببينم، وام ميخ رو سگ روي اينكه. يداد م فشار رو گلوم

 :گفت چاپلوسانه خيلي بابام. شديم پا احترامش به هم ما و شد پيدا اش كله و سر مجيد

 !عذرخواهي واسه خدمتتون آوردم گرفتم رو دستش. من قول اينم -

 ي چهره خيلي مجيد! آرش باباي مامان حتي نداشتم، نفرت كسي از قدر اين حاال تا! بود عرق خيس بدنم تموم! گرفتم گُر

 :گفت تفاوت بي مجيد. نشستيم رفتيم! دفتر داخل بريم كه كرد اشاره بعد كرد، بهم چپي چپ نگاه! داشت واسم منفوري

 !برن بعد بنويسند استعفا بيان بايد بيان، نخوان ايشون اگه گفتم استخدام، واسه اومدن نفر چند -
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 :گفت بهم كرد رو

 چيه؟ شما نظر -

 :گفت و حرفامون وسط پريد بابام بزنم حرفي من اينكه از قبل

 !سركارش برگرده اومده دخترم نخير، -

 :گفت بابا به مغرور خيلي مجيد

 !كردم سوال دخترتون از پرسيدم؟ چيزي شما از -

 خراب رو من يعني كه كرد مي نگام اي ملتمسانه حالت يه هم بابا! بگو كه كرد نگاه بهم مغروري و چندش حالت يه با بعد

 :دادم قورت رو بغضم پايين، انداختم رو سرم! نكن

 !سركارم برگردم خوام مي بديد اجازه اگه ،روزم اون بد رفتار از ببخشيد -

 !كنم مي اخراجتون حقوقي، و حق هيچ بدون ببينم، ازتون رفتاري بد ديگه باره يه اگه اما! نيس حرفي -

 :گفت چاپلوسي با هم باز بابام

 !باشيد مطمئن شه، نمي تكرار ديگه ادبيش بي. كرده خامي كرده، جووني!  بزرگواريد شما -

 سركارم، برگردم من كرده كاري اينكه از خوشحال خيلي هم بابا. سركارم برم روز همون دادند اجازه بهم مجيد آقا

 جور و جفت رو ام جهيزيه بتونم خودم حداقل درميارم كه پولي با و باشم ام آينده فكر به و نكنم بدخلقي كرد نصيحتم

 .كنم

 اينكه! شدن وخرد تحقير از بود شده پر نكبتم زندگي سرتاسر اينكه. كردم خالي دستشويي تو رو بغضم رفت بابا وقتي

 گفتم، نه پستش هاي نيت واسه كه پستي آدم از بايد اينكه! شه مي نيازت بگه و جيبت تو بچپونه تراول يه عشقت

 اما! پولم محتاج چون نزنم، دم بكنه، بهم خواست شكلي هر به توهيني هر هركسي و باشه زير سرم اينكه! كنم عذرخواهي

 .برسم آرامش به آرش كنار روزي اينكه اميد به خريدم جون به رو همش
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 دوخته گوشيم به چشم روز هر اينكه كردم، مي حس رو آرش وجود باز اينكه. سركار رفتم مي شاد اما سرد، خيلي روزا

 باشه، كارم به حواسم تموم كردم مي سعي! گرفتم مي نديد رو رفتاراش ،مجيد كاراي. بشه نوشته روش آرش اسم تا بودم

 تلفناش اما نبود؛ بوديم، باهم روز هر كه قبل مثل اما دنبالم، اومد مي آرش روزا بعضي. نباشه مخم رو حد از زيادتر مجيد تا

 .بود روزي هر

 پرسيد ازم! بود توهم هاش سگرمه! اتاق تو اومد كه بودم كارم مشغول. ديدش مجيد دنبالم، بود اومده آرش كه روزي يه

 :گفتم! كنم چيكار بودم مونده رسوند؟ رو من كه بود كي آقا اين

 !بدم توضيح كه بينم نمي لزومي -

 !ره مي سوال زير اعتبارش و هتل چون بدم؛ توضيح موظفم گفت

 :گفتم

 !آخه؟ داره ربطي چه -

 :گفت عصبانيت با

 !مربوطه خودم به ربطش -

 چون بگم، بهش جوري اين دادم ترجيح. كنيم ازدواج هم با كه قراره زودي به. كردم صحبت اش درباره كه همونيه گفتم

 !شه مي سرش انسانيت موقعيت اين تو الاقل! آدمه كردم مي فكر ساده من

 :گفتم! حرفاش ربطي بي از! بود گرفته ام خنده. بودنه مجرد اينجا در كار شروط از يكي گفت

 !بفرماييد اخراج رو من شما شدم، مزدوج وقت هر قبول، -

 بابا كه شب يه. تنها و تك خودش. خواستگاريم بياد خواد مي آرش بگم بابا به و كنيم عملي رو تصميممون شد قرار ديگه

 !گفتم بهش رو موضوع بود، سرخوش
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 كرده تحصيل تو گفت مي كه كسي! همونه بگه دخترم هرچي گفت مي كه بابايي! نداشتم بابام از اصال رو رفتار اين انتظار

 همه بي پسر كنه مي غلط گفت! پيدا نا سرش اون كرد پا به قالي و قيل شب اون دوني، مي بهتر رو ما چاه و راه حتي اي

! بيا پاشه القبا يه خواد مي اينكه به برسه چه! نبود اينجا جاشون اومد، مي خانوادشم با اگه! بذاره خونه اين تو رو پاش چيز

 !باشه آقا اين دوش رو جنازمم حتي نيس حاضر اما نيس، حاليم خرم، من گفت مي

 به شه مي جبران هاش بدي ي همه من شدن خوشبخت با. كنه جبران بياد خواد مي! خدا به تقصير بي خودش بابا گفتم

 بدبخت جوري اين نرسيده جايي به هنوز رو ما كه كسي! بشي؟ خوشبخت نامرد اين با كني مي تضميني چه گفت مي! خدا

 برداره ،رو مونده واسمون دنيا اين تو كه كسي تنها بياد خواد مي حاال. كرده آوارمون برده، رو آبرومون گفت مي! كرده

 !برگردونه؟ قبل از تر بدبخت ببره

 ... .اينكه به برسه چه بشه، برده خونه اين تو آرش اسم نبود حاضر قيمتي هيچ به! بس و داشت پا يه مرغش بابا شب اون

 شخصا خودش مياد گفت! بوده منطقي بابا برخورد گفت و گفتم رو موضوع آرش به. بودم داغون! كنم چيكار دونستم نمي

 كنار در فقط من دونستم مي! برسم آرش به اينكه! نياز و نذر و دعا از بود شده پر من، روزاي اون. زنه مي حرف بابا با

 اومد مي مجيد كارم سر گاهي از هر. داشتم دوس آرش كنار رو شدنم بدبخت بابا قول به حتي. كنم زندگي تونم مي آرش

 !نشدم خر هنوز اينكه مرغا،ِ قاطي نرفتم هنوز اينكه! رفت مي انداخت مي متلكي يه

 پا چپ دنده رو از بابا كه باشه شبي امشب كردم مي دعا. نبود دلم تو دل خونمون، بياد زده سر آرش بود قرار كه شبي

 نداشتيم، رو باهاش كردن مخالفت يا زدن حرف جرأت. بود شده اخالق بد بوديم فروخته رو خونه وقتي از بابا. باشه نشده

 ! مامان نه من، نه

. كردم باز رو در من. بوديم نشسته همكف ما كه بود طبقه دو كرديم اجاره كه اي خونه! زدند رو خونه زنگ بود نه ساعت

 :بابا

 بود؟ كي گفت -

 :گفتم
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 !دونم نمي -

 در رفت زودتر بابا در، طرف برم شدم پا من تا. در پشت اومد آرش! كردم باز رو در ندونسته چرا كه گفت بيراه و بد كلي

 !من سر رو كوبيدن رو در انگار! بهم كوبيد رو در و كرد بهش نگاهي يه! ديد رو آرش و كرد باز رو

 رو اخماش بابا. بزنه حرف باهاش بياد بده اجازه كه كرد مي خواهش ازش و زد مي صدا رو بابا داشت آرش در طرف اون

 :گفتم. كردن التماس به كردم شروع منم. هم تو بود كشيده

 رو كسي كه ما. بده نشون رو خودش ديگه بار يه بذار خدا رو تو! بده بهش ديگه فرصت يه خدا رو تو. بابا خدا رو تو -

 .كنند مي قبولم اش خانواده و شه مي جور چيز همه بعدش تازه! كار و كس بي بشه نصيبت دومادي بذار. نداريم

 :گفت بابا

 !داده مدرك تو به كه كنند دانشگاهي اون سر تو خاك! احمقي خيلي -

 رو زورم تموم! دور بندازتم آشغال يه مثل بعدش كنه، سوءاستفاده ازم بياد خواد مي آورده، گير نفهم رو من آرش گفت

 و خودم كنم باز رو در برم خواستم مي. كرد مي كباب رو جيگرم آرش التماساي هم در ور اون از. بياد كوتاه بابا تا زدم

 ديد بابا! زد آب به گدار بي شد نمي كه فايده چه اما بشيم، خالص همه دست از. كنيم گم اينجا از رو گورمون خودش

 زبون با گفت آرش به و كرد باز رو در. پايين بياد صاحبخونه داره امكان لحظه هر و نيس بيا كوتاه آرش و نداره فايده

 !پليس زنه مي زنگ وگرنه بره، اينجا از خوش

! بده گوش آرش حرف به بخواد كه بود اينا از تر كر بابا. قبوله بگه بابا كه كاري هر بعد بزنه، حرف خواد مي گفت آرش

 اين كه بده رو تقاصتون خدا گفت. مردم ي خونه در پشت به افتادم پيري از بعد ببين گفت. ندارم باهات حرفي هيچ گفت

 !برتت مي اينجا از مياد پليس نري، اگه گفت و بهم زد رو در! داديد آزار رو ما قدر

 از! بودم بيزار بابام از. داشتم روزي و حال چه دونيد نمي. برد خودش با هم رو من لعنتي دل اين و رفت آرش

 دلم به رو حسرتا ي همه عمر يه اينكه از! نذاشت ذاشت، مي احترام ام خواسته به بايد كه زماني اينكه از! خودخواهيش

 :زدم داد فقط ،بودم كرده داغ. بده رو سالم همه اين سكوت جواب جوري اين بايد اون حاال نگفتم، هيچي گذاشتم،
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 !بد بابا، كردي باهام بد! دنيا اين از خودم از. خونه اين از. متنفرم ازت -

 :گفت خونسرد خيلي بابا

 .دادم نجاتت گرگ دهن از كه كردم بهت بد آره، -

 رو اش خانواده رفتاراي تالفي كرد مي فكر اينكه از. بود گرفته لجم زرنگه، خيلي كرد مي خيال سادگيش عين در اينكه از

 اين! بيشتر خدا از بودم، شده نااميد بابام مامان از! ببرم پناه بهش تا نداشتم پناهي هيـــچ. شدم مي حرصي داده، جوري اين

. باشيم هم كنار آرش و من تا بده رضايت بايد بابام فقط اينكه! خدا پيش زدم ضجه همه اين بودم، كرده نياز و نذر همه

 !بد چه خوب، چه حاال كنم، تحمل آرش كنار در رو تحقيرها و ها شدن خرد ي همه سختيا ي همه بودم حاضر اينكه

 من از تر داغون اونم. زدم زنگ آرش به. كرد خراب رو چيز همه لجبازيش، و بابا بدخلقي. بود شده خراب چيز همه اما

 چيز همه داد قول بهم. داشت بدترشم تازه برخوردي، همچين توقع گفت! نشده تموم چيزي هيچ اون ي واسه گفت. بود

 .شه مي درست

 و متلكا حتي. بود ارزش بي واسم بابا بدخلقي! بود قشنگ واسم زندگي داشتم، آرش به كه عشقي زندگيم، تو عشق بودن با

 به وابسته رو جونم كه بودم رسيده جايي به. شد مي برابر چندين بهش عالقم گذشت، مي بيشتر چي هر! مجيد هيزي چشم

 .ديدم مي وجودش

 از. ترسيدم. برم بعد كنم، درستش بايد كرده، پيدا مشكل كتابا حساب بمونم بايد گفت اتاق، تو اومد مجيد سركارم روز يه

 رم مي گفتم! خواد مي آماده رو كتابا حساب باباش االن شه نمي گفت. ميام وقت اول صبح فردا گفتم! ترسيدم مي مجيد

 :گفت زد پوزخند! كنم مي تكميلشون خونه

 كامپيوتر؟ كدوم با-

 :گفت يواشكي

 !ترسي؟ مي -
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 :گفتم! ننداختم تا از رو خودم

 !چي؟ واسه! ترس؟ -

 :گفت و زد چندشي ي خنده

 !چي هر حاال -

 هزار. بود آيةالكرسي بشم، متوسل بهش تونستم مي موقعيت اون تو كه چيزي تنها! بود كرده يخ بدنم تموم. بيرون رفت

 نشده خبري مجيد از شكر رو خدا! خنديدم. شد تموم ،دادم انجام هولكي هول رو كارا. خودم به كردم فوت و خوندم بار

 قلبم صداي بازم. بود رفته باباش! داد جواب مجيد زدم، كه رو در. بدم تحويل باباش به تا دفتر طرف رفتم! اتاق تو بياد بود

 .ببندم رو در اينكه بدون تو، رفتم. شنيدم مي رو

 :گفت مجيد

 ببنديد؟ رو در نداريد سر پشت دست -

 : گفت

 .برم و بدم تحويل اومدم -

 !كنم؟ بررسيشون نبايد بنده موقع اون -

 !شده ديرم ميام، فردا داشت ايراد هرچي. درسته باشيد مطمئن -

 داشته صبر بگيد زيدتون اون به دقيقه چند لطفاْ پس! برسه پدرم دست به كمال و تموم بايد كار اين زود صبح فردا گفتم -

 ... .دنبال بريد بعد بديد، انجام رو كارتون باشه

 :گفتم هم تو كشيدم بيشتر رو اخمام. كالمش لحن از! اومد بدم ادبيش بي از

 !باشيد مودب -
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 !بخوره شيريني بياد كي رسيده؟ كجا به كارم گفت! من به نگاهش صد بود، ها برگه به نگاهش يه

 :گفتم لج با

 !فرستم مي دعوت كارت واستون حتما. زودي به ايشاال -

 !بس و خواهند مي....  واسه رو من فقط آرش و اون مثل كسايي نباشم خيال خوش گفت خنديد

 گفت و گرفت زور به رو دستم. طرفم اومد. بيرون بيام شدم پا. خورد مي بهم حالم حياش و حجب بي و علني حرفاي از

 چندش صدقاي قربون اون از. شم مي اون مال من نخواهي خواهي گفت! نرسه بهش بذاره، كسي يا چيزي رو دست محاله

 .اونم مال من نخوام چه بخوام چه گفت! كنار كشيدم رو خودم كه ببوستم، خواست مي بعد و كرد مي بهم آور

 :گفتم

 !كشم نمي رو عوضي توي منت و گم مي بابام به رو چيز همه. نباشم حيا بي توي با اما بميرم، حاضر -

 مياد بابام صبح فردا كنه آماده رو حقوقم و حق گفتم!  دم مي استعفا امشب از كه بكنه رو من كتاباي حساب امشب از گفتم

 .بگيره

 جوري اين بود داده اجازه خودش به كه بودم داده نشون رفتاري چه من دونستم نمي! گريون چشم با بازم. بيرون اومدم

. آرش به دادم اس ام اس. بود خراب خيلي خيلي حالم! هستم كه گفت آرش باباي كه همونايي ،همونا عين! كنه رفتار باهام

 بارم يه اما دارم، عالقه بهش قدر اين دونست مي اينكه با آرش. مرگم حد تا دارم دوسش. عاشقشم كردم يادآوري بهش

 جسارت قدر اون عوضي اين اما! بود نكرده بوس رو صورتم بازم يه! كنه توهين بهم جوري اين بود نداده اجازه خودش به

 ... .كه داشت

 بمونم، اونجا ديگه ذره يه اگه گفتم. كنار گذاشتم رو ،رو ديگه! گفتم رو چيز همه بابا به! شده قرمز چشم با خونه رفتم

 !كرده رفتار اينجوري آرش با اينكه خاطر واسه كنم مي هم سر داستان دارم نكنه گفت بابا. مياره سرم ماليي بال يه حتما
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 ديگه كه باشيد نشناخته رو دخترتون سال همه اين از بعد اگه گفتم. شد ترم خراب بابا حرف اين با بود، خراب حالم

 !هيچي

 :گفت مامان

 .گذشته ازش سني نيست، كه ساله هجده جوون! باشه داشته اخالقايي جور اين نمياد بهش آخه -

 :گفتم

 !ترسيد ها گذشته سن اين از بايد اتفاقاْ -

 :گفت مامان

 ! نديد چيزي آقا اين از خوبي از غير كرديم، مي كار اونجا سال چند ما واال -

 :زدم داد. بكشم رو خودم خواستم مي حرفاشون با كه واي

 .بشم بيچاره خوام نمي من نشستيد، من شدن بيچاره پا شما اگه! سركارم گردم برنمي ديگه من -

 و بيچاره تونه مي آدم يه چقدر! فهميد؟ مي كي فهميدند، نمي كردند بزرگم كه بابايي مامان رو حرفم وقتي. اتاق تو رفتم

 .نداشت قبول رو مجيد ي سوءاستفاده اما كنه، سوءاستفاده ازت خواد مي گفت مي رو آرش بابام باشه؟ بدبخت

 .بياره در سر چيز همه از و مجيد سراغ بره بابا شد قرار صبحش فردا

 دوس. كرد تعجب سركار نرفتم اينكه از و زد زنگ بهم بود ده نزديكاي آرشم! شه مي چي نبود دلم تو دل. رفت بابا صبح

 و زديم حرف هم با! كنند مي باهام كه است همه رفتاراي هم علتش ،رم نمي ديگه گفتم. كنم باز واسش رو موضوع نداشتم

 مي رضايت دادگاه رم مي خودم نداد، اجازه اگه نهايتا گفتم آرش به! بابا از گرفتن رضايت واسه گشتيم چاره راه دنبال

 احترام اينكه! نكنيم خراب رو سرمون پشت هاي پل ي همه اينكه نكنم، رو كار اين عنوان هيج به گفت آرش! گيرم

 .نكنم پشت بابام به رو باشم داشته رو ام خانواده

 :گفتم
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 .خوامت مي قبل روز از بيشتر گذره مي كه روز هر. ميرم مي تو بدون! هيچم تو بدون من آرش، -

 .حله چيز همه باشم، داشته توكل كنم صبر گفت

 هم ما. بخوريم بيار چيزي يه گفت مامان به! نگفت هيچي. بگه چيزي يه بوديم منتظر مامان و من. اومد ظهر نزديكاي بابا

 مي! دونست مي خونه فروش رو علتش مامان و شد مي تر بدخلق روز به روز بابا. نداشتيم رو باهاش زدن حرف جرأت

 ديدم وقتي بعد ساعت چند. داد دستش از مفت مفت كه بود خونه اين ،كردن كار سال چند اين تو اش سرمايه تنها گفت

 :پرسيدم لرزه و تكون با ازش خودم ساكته، زيادي بابا

 گرفتيد؟ رو مدتم اين حقوق شد؟ چي -

 قدر اين كه گفته بابا به چي مجيد بفهمم بودم كالفه. داد تكون آره عالمت به رو سرش. نزد حرف. كرد بهم نگاهي يه

 !داشت نگه خماري تو رو مامان هم و من هم. خوابيد و سرش زير گذاشت رو بالشت بابا! آرومه؟ و ساكت

 :گفتم مامان به! داشته خواب قحطي بود سال چند انگار. بود خواب خوابه هم بابا. نداشتم رو خونه حوصله

 .كنه مي خفم داره خونه اين رم، مي جايي يه تا -

 بوق صداي زدم، مي قدم خودم واسه كه جوري همين. بخوره ام كله به بادي يه ،بدم قورت هوايي يه تا رفتم. بيرون رفتم

 شازده يعني! عروس اين حال به خوش". كرد جلب خودش به رو نگاهم تموم عروس ماشين صداي هوار، هوار صداي بوق،

 خوام مي منم! بشم عروس خوام مي منم! داشته؟ رو آرزوش كه بوده كسي همون اين يعني! داره؟ دوس خيلي رو دومادش

 ترين جلف من آرش، و من عروسي روز اصال. خندون و شاد. آرش ي زده گل ماشين تو آرش، كنار! بشم آرش زن

 ".خوام نمي هيچي خدا از ديگه برسه، روز اون اگه. شنگولم و شاد بس از شم مي عروس

 ديگه حسرتاي مثل ديگه حسرت اين داشتم دوس! خيسه خيسه صورتم نفهميدم كه بودم خوردن حسرت غرق قدر اون

 ماشين. دور ازم اما بود، نزديك بهم بابا چقدر! شد مي باز بابام دست به فقط و فقط حسرت، اين ي گره. نمونه دلم به ام،

 »هم كنار بشيد خوشبخت الهي«:  گفتم لبم زير آروم بود شده دور ازم كلي عروس
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 چشم تو خوشحالي برق! زد مي حرف مامان با داشت بود كنده دل اش ساله چند خواب از بابا خوشبختانه. خونه اومدم

 :پرسيدم.بود جفتشون

 !خبريه؟ -

 :گفتم. شهر مركز نزديكاي تقريباْ. قسطي خريده، خونه يه گفت! كشي اثاث يه واسه باشيم آماده گفت بابا

 !بس و مونه مي مامان حقوق يه فقط. سركار رم نمي ديگه كه منم قسط؟ كدوم با جوري؟ چه بابا -

 از كه بود شده پرت حواسم خونه قضيه سر قدر اين. ديگه شده جور جوري يه باشم، نداشته كار جوريش چه به من گفت

 !كرده چيكار مجيد با بپرسم بابا

 :گفت. پرسيدم ازش بعدا

 !خيره باشه، داشته هم اگر! نداره كه نيتي خدا بنده اين كني؟ مي برداشت بد رفتارش از چرا. جان بابام -

 :گفتم خنديدم

 !نيستم برو سركار ديگه من شر، چه باشه، خير چه! داري؟ شومش نيت از خيري برداشت شما پس -

 :گفت

 !برگردي نخواست ازت هم كسي -

 ديگه تازشم ،گفت سربسته خيلي بابا كه حيف اما شده، بدل و رد حرفايي چه مجيد و بابا بين بدونم داشتم دوس خيلي

. پوليم محتاج قبل از بيشتر خيلي خيلي و خريده قسطي خونه خودش قول به اينكه اون از بدتر! سركار برم نداشت اصراري

 قسطاشم پول! سركارم برگردم نكنه اصرار من به بعد بشه، بخر خونه مجيد پيش بره بابا كه اي دفعه يه كه شده چي يعني

 قيافه بدجور ديدم چيدم، هم كنار پازل يه مثل رو اينا ي همه! باشم نداشته كار جوريشم چه به من شه، مي جور جوري يه

 همه از و قسطاش، شدن جور خير، نيت قسطي، خونه! باشه مجيد سر زير تونه مي همه! دراومد توش از مجيد آقا اين ي

 !بابا خونسردي تر، مهم
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 شده بابا ابروي و چشم عاشق مجيد مگه! ام ساده خيلي من كه گفت ام ساده مامان گفتم رو حدسياتم مامان با صبحش فردا

 پاي نيست، بابا ابروي و چشم موضوع گفتم خودم پيش. خنديدم مامان سادگي به دلم تو! بكنه رو كار اين حاضره كه

 !وسطه من زندگي بيچارگي

 به! كني بازي ،بازي اين تو باشي مجبور تو و دربياره سرت بازيايي چه خواد مي زندگي اينكه! كشيدن انتظار جز نبود چاره

 بهش نداشتم جوابي هيچ كه جوري؟ چه و كجا از گفت ما خود از بدتر اونم كنيم، كشي اثاث خوايم مي دادم خبر آرش

 يه خوابم به تاييمون سه بابا، وُ مامان من! خورد نمي تريپمون به اصال خريديم، كه اي خونه انصافا و كرديم كشي اثاث. بدم

 نمي ديواراش به رفتم مي راه خونه تو هرچي كه بودم شده زده ذوق قدر اون! ديدم نمي خوابه دو متري نود ي خونه

 داشته خودم واسه اتاق يه تر، مهم همه از. بچرخم و بزنم غلت كلي كنم، دراز رو پام اتاقش تو شد مي راحت شبا! خوردم

 !باشم

 متري نود خونه اين وجود با حسرتامون تموم هامون، غصه تموم ،غمامون تموم انگار. بوديم شاد خونه اين با كلي تا سه ما

 قدر اون! ببينه رو خونمون ي كرده نما ديواراي خونمون، در بياد بار يه كردم مي التماس آرش به همش. بود رفته ياد از

 !شه مي اينا آرش خونه ي كوچيكه اتاق خونه، اين نفهمم كه بودم خودم ذوق غرق

 حاضر تومن، ميليون پونزده ده با فقط كه بوده كي آخه كني؟ مي چيكار رو قسطاش پرسيدم مي بابا از مامان و من همش

 گرچه. باشيم نداشته كار كارا اين به و ببريم رو خونه كيف فقط گفت مي و گفت نمي هيچي بابا! بده بهمون رو اينجا شده

 !هست كار جاي يه مجيد بودم مطمئن من

 و بودم نشده نااميد منم. بود خونه تو روز يه رفت، مي روز يه هم بابا. اومد مي عصر شش پنج، ساعت رفت مي صبح مامان

 آرش به داشت رو خودش عادي روال زندگي. كنه جور جايي يه واسم بودم سپرده هم آرش به. بودم كار دنبال سخت

 !بكنيم رو صحبتامون خونه بيا بخر گل سبد يه امشب سرجاش، اومده اعصابش مقداري يه بابا گفتم

 :گفت مامان. گفتم رو واقعيت مامان به

 !شه نمي راضي بابا عنواني هيچ به -
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 :گفتم

 .كمكم بيا هم تو -

 :گفتم افتادم گريه به

 و من از بهتر رو اش خانواده آرش ،شم نمي بدبخت خدا به. كن دفاع آرش و من از بيا خواي، مي رو من خوشحالي اگه -

 !كنند قبول كه شن مي مجبور بفهمند، بعدش كنيم، ازدواج اگه گه مي. شناسه مي تو

 :گفتم آخه؟ خوره مي درد چه به اجباري عروس. كرد مي بحث و جر باهام هي مامان

 كه همين آرش قول به! كنند مي بارم چي گن، مي بهم چي باباش مامان نيست مهم واسم وقت اون. آرشيم و من مهم -

 به آرش و من رسيدن كليد فقط. كنند مي قبولم اش خانواده روزي يه باالخره! بسه واسمون هميم با كه همين هميم، كنار

 شاد رو دلم بيا. كنيم راضي رو بابا هم با بيا خوني، مي نماز كه اي قبله اون به رو تو ،مامان خدا رو تو. باباس دستاي تو هم،

 .كن كم رو حسرتام بيا! كن

 دوس! من مامان، از بيشتر. داشتيم دلهره مامان هم من، هم شب اون. كنيم راضي رو بابا هم با تا شد راضي باالخره مامان

 داره مامان ديدم اتاق تو رفتم. بكنه رو بابا التماس و بياد دوباره نداشتم دوس. ببينم رو آرش شدن خرد دوباره نداشتم

 :گفتم مامان به اشك با! بشه تموم نمازش تا نشستم. خونه مي نماز

 رو سرم آرش خيال با كه باشه شبي امشب. بشه جور چيز همه امشب كن دعا واسم خدا رو تو. قبوله دعات مادري، تو -

 .بذارم رو سرم راحت خيال با كه باشه شبي امشب بالشت، رو نذارم

 روزاي شب آخرين امشب اگه كردم نذر. برنداشتم نيازام و نذر از دست اميدوارنه بازم اما شدم، نااميد بار اون گرچه

 .شكسته دل با ديگه، نذراي تا هزار و زيارت بريم آرش با بود، تلخمون

 مي! سوزه مي دلم كنم، مي فكر دلخوشيام اون و روزا اون به وقتي. بودم بافته جدا تافته من گم مي وقتا گاهي دونيد، مي

 اون همه، از بدتر. نشنيد رو صداش خدا اما شكست، لعنتيم دل اين بارها و بارها اما! است شكسته دل تو خدا گن
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 خيلي برداشتم، سجاده از سر وقتي. بده نجاتم زدم داد خودم تو و شكست و سوخت دلم چقدر ،بودم اميدوار چقدر!شب

 »!كردنش اجابت دنبال برو!  قبول نذرت«: گفت مي بهم يكي انگار. بودم اميدورا

 .من از بدتر اون حال. زد زنگ بهم آرش

 :گفت

 بيام؟ كي -

 :گفتم

 !بيفت راه كم كم ديگه -

 :گفت اي مظلومانه حالت يه با آرش

 االن همين داشتم چاره اگه! محضر بريم بيا فردا همين بده، رضايت بابات ايشاال اگه شه؟ مي تموم چيز همه امشب يعني -

 بيارم؟ عاقد ده مي رضايت بابات يعني. كردم مي تموم رو چيز همه امشب آوردم مي عاقد يه

 :گفتم! خنديدم هم كردم، ذوق هم هولش از

 كن دعا. كن دعا تو! بشنوه رو صدام ديگه نخواد خدا كه بودم بد قدر اون من شايد! كن نذر هم تو كردي؟ دعا آرش -

 !بده رضايت بابام

 :گفت آرش! بزنم حرف ذاشت نمي ديگه بغض

 ديگه ساعت چهار و بيست از كمتر! تو مال من شي، مي من مال تو سمانه. محضر ريم مي دست به شناسنامه صبح فردا -

 .شه مي همونم ايشاال باشه، بينانه خوش افكارت كن سعي. شيم مي هم مال

 هم مال آرش و من اينكه! گيرند مي حقيقت شكل دارند روياهام كه كنم باور. كنم باور تونستم نمي! كرد قطع رو گوشي

 !كنه مي تأييد رو اين هامون شناسنامه هم صبح فردا ،بوديم
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. زدم حرف باهاش نگاهم با! كرد مي نگاه تلويزيون داشت و بود شاد بابا! گرفته و بود نگران مامان. بيرون اتاق از اومدم

 تا داريم نياز تو رضايت به آرش و من! كن شادمون! كن شادم امشب دم مي قسم قرآن به رو تو زحمتكشم باباي بابا،«

 اومدم عالي معدل با دست به مدرك وقتي بابا. داريم ايمان بهش دومون هر كه اي عالقه با عشق با بسازيم، رو زندگيمون

 نذار بشم، خرد نذار بشكنم، نذار. كن افراز سر آرش پيش رو من هم تو. بابا كردي افرازم سر گفتي و كردي گريه پيشت،

 !رو چشمام اشك رو، نگاهم حرف نفهميد و بود تلويزون به حواسش تموم بابا» .بشه خرد

 

 خدا از شده خفه صداي با و كردم هق هق رو اشكم. اتاقم تو برگشتم. خورد مي غصه من پاي پابه اونم و ديد مي مامان

 بشه؟ جوري اين كه شه مي چي آخ". بشه امضا آرش و من ازدواج سند صبح فردا. بشه واسم خوبي روز فردا خواستم

 ".نشكن رو من نشكن، بخشندگيت به رو تو. نذار تنهام بزرگيت به رو تو! خدايا

 »وجعلنا« بار هزار. شم مي آرش رسمي و عقدي زن اينكه به! ازدواجم به. كنم فكر فردا به كردم سعي. زدم صورتم به آبي

 .اومد آرش. زدند رو زنگ.  كردم فوت بابا صورت به و خوندم رو

! نيستم تو به بده دختر من و زنند نمي صدبار رو حرف يه گفت. بره گفت بهش قبل، از تر ماليم خيلي آرشه، ديد تا بابا

 :گفت بابا. كنه مي قبول بگه كه هركاري وقت اون بود، غيراصولي حرفاش اگه تو، بياد بذاره گفت آرش

 !حرفات به برسه چه ندارم، قبول رو خودت اصن من -

 .تو بياد بذاره بزرگواريش به گفت نيومد، كوتاه آرش بازم

 .بده اجازه كه كرد حالي بابا به گفتنش بفرما بفرما با و انداخت جلو رو خودش مامان بار اين

 .بره پيش جوري همين هم، مابقيش داشتم اميد. بود شده رد خانش يه شكر رو خدا. زد بهم لبخندي يه. تو اومد آرش

 اگه خوام مي گفت. اش خانواده رفتاراي خاطر به شده شرمندمون گفت.  اومده تنها اينكه از كرد عذرخواهي اول آرش

 واسه كرده جزم رو عزمش و كنه زندگي تونه نمي من بدون گفت! كنه خوشبختم خورد قسم. بشم دامادتون باشم، اليق

 .من كردن خوشبخت
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 !بود شنونده فقط و گفت نمي هيچي بابا

 :گفت آرش

 خورم مي قسم. كنيد شرمنده منو عمر آخر تا ازدواجمون، به دادن رضايت با و كنيد پدري منم واسه شما خوام مي ازتون -

 .باشم بودنتون پسر اليق اگه البته! باشم پسر بهترين شما ي واسه همسر، بهترين دخترتون واسه

. واسمون بود آور عذاب بيشتر اين و زد نمي حرف! بود ساكت. بوديم دوخته بابا لباي به رو چشمامون آرش و مامان ،من

 !شد ساكت اونم و كشيد خجالت ديد مي رو بابا سكوت وقتي آرشم

 :گفت بابا به كرد رو مامان. بگه چيزي خواستم ازش ام ملتمسانه نگاه با و مامانم به كردم رو

 !بزنيد؟ حرفي خوايد نمي! هستند شما حرف منتظر ها بچه -

 گفت خونسرد خيلي بابا

 بگم؟ چي -

 :گفتم... . يا بود زن ليلي گفت مي تازه سخراني، همه اين از بعد! بودم گرفته آتيش حرفش اين از سكوتش، اين از

 .دربياييم هم عقد به بديد، رضايت شما اگه. محضر بريم خوايم مي صبح فردا ما بابا، -

 :گفت آرش به كرد رو. نداد اهميت من به بابا

 !پريد قفس از مرغ! جوون اومدي دير -

 :گفت ما از زودتر مامانم! بود مونده باز دهنمون تاييمون سه

 چي؟ يني -

 :گفت آرش به كرد رو باز بابا
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 !دادم ديگه يكي به رو خانوم اين قول من -

 :گفتم بابا به كردم رو

 رو من شدن خوشبخت اگه. نكنيد جوري اين ما با قرآن به رو تو. نگيد جوري اين آرش كردن دك واسه روخدا تو بابا، -

 .محضر بريم صبح فردا بديد رضايت روخدا تو خوايد، مي

 :گفت آرش به كرد رو و نداد اهميت حرفام به بازم بابا

 !كنند ازدواج ايشون با ديدم صالح من! هستند ديگه يكي ي كرده نشون ايشون -

 درد چقدر شكستن خودي از كه واي اما بودم، كشيده همه از عمــر يه. فهميد نمي رو حرفام بابا. بود شده كر و كور بابا

 نداشت؟ رو من اشكاي طاقت كه مهربون باباي اون كو بود؟ شده عوض قدر اين بابا چرا! آوره

 .زدم مي صدا رو بابا داشتم هي كه اشكام و ديدم رو خودم فقط

 .خدا رو تو. داري دوس رو من اگه. قرآن به رو تو بابا -

 خانواده اگه ثانياْ دادم، ديگه يكي به رو قولش كه اوال گفت! نزنه من زندگي به كرد خواهش ازش و بره گفت آرش به بابا

 !سالمت به رو ما خيرو به رو تو نه اگه هست، بده دختر خواستگاري بيان، ات

 :گفت آرش

 زندگيم خوام مي من. مهمم من بعدشم! بشه آروم اوضاع بايد مقداري يه فقط. شن مي راضي مادرم و پدر خدا به آقا حاج -

 !ام خانواده نه كنم، ازدواج دخترتون با و بچرخونم رو

 :گفت كرد مي بيرون دستش با رو آرش كه جوري همين بابا

 !بيا ات خانواده با برو. برو. دم مي منم داد، دختر خانواده بدون تنها، و تك پسر يه به هركي -
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 عوض دفعه يه چرا بابا؟ چرا. خوردم مي قسم اسمش به من كه نيست بابايي اين نه،! باشه من باباي تونه نمي بابا اين نه،

 .كردنم داغون واسه! شكستم واسه بودند داده هم دست به دست دشمن، و دوست ،غريبه و آشنا انگار شدي؟

 :گفت مي بابا به بيرون، رفت مي داشت آرش كه جوري همين

 ديد؟ مي رضايت بيام، ام خانواده با اگه -

 :گفت بابا

 .بيرون بريد بفرما بفرما، -

 :زد آخرم تير آرش

 ديد؟ مي رضايت اومدم، ام خانواده با اگه! آقا حاج نكنيد نااميد رو من. برم پر دست اومدم من امشب -

 .ات خانواده نه دم، مي رضايت من نه -

 ... .آرش رفتن بيرون و در شدن بسته صداي و

 ديگه كو؟ آرش يعني؟ شده چي! واج و هاج بودم مونده! برد خودش با رو من دلخوشياي تموم و رفت آرشم. شد بسته در

 بيراه و بد بابا به و گذاشتم پام زير ام شده له غرور مثل رو دختري پدر حرمت ديگه. كردم باز رو دهنم و بستم رو چشمام

 :گفتم! گفتم

 خر مثل. نگفتم هيچي گرفتم خون خفه گذاشتي، دلم به حسرت كلي بچگي از! سيرم زندگي اين از خونه اين از تو از -

 دم شدم الل خريدم، جون به رو ديگران كردن مسخره ،كركر هرهر، كلي. رفتم دانشگاه. نشم شما مثل الاقل خوندم درس

 اميد. نشدم بد. نشدم خراب باز اما كفش؛ دونه يه يا پالتو، يا مانتو يه! ارزش بي چيزاي حسرت. خوردم حسرت! نزدم

 !متنفرم ازت. كردي داغونم كردي، خرابم! كردي خرابش وجدان بي توي تو، اما بشه، خوب آيندم داشتم
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 سال چندين كه بابايي! بابا! خورد گوشم تو كه بود محكمي سيلي يه فهميدم كه چيزي تنها كردنم، گريه و زدن داد حين تو

 نه من، روي نه وقت هيچ كه دستايي همون با خونه، تو آورد مي حالل نون و كرد مي كارگري فقط بستش پينه دستاي با

 !طاقتيش بي خاطر به! نداريش خاطر به! زد گوشم تو هرزه يه خاطر به بار اين بود، نشده بلند مامانم

 فهميدم فقط! شنيدم مي رو قسماش و مامان زور. برداشتم رو تيغ و حموم طرف دوئيدم دونم مي فقط شد، چم نفهميدم

 زنه مي رو خودش هي داره مامان فهميدم فقط! كرد مي گريه داشت و سرش رو گذاشت رو دستاش حموم، دم دوئيد بابام

 خدا به مامان«: گفتم مي مامان به بلند بلند! كردم گريه زار زار و حموم تو نشستم. بردار دست ابوالفضل به رو تو گه مي و

 مامان. نكبت همه اين از غصه، همه اين از. شم خالص بميرم نكردم، دق واقعا بارم يه كنم، مي دق دارم! نيس انصاف اين

 ».ميرم مي خدا به. اون بدون ميرم مي من. برگردون رو آرش ابوالفضل همون به مامان،. خوام مي رو آرش من. بريدم ديگه

 يه با نشه كه بود تلخ اوقاتم قدر اون. داد بهم قند آب ليوان يه بيرون، آوردم مامانم. بود پيچيده حموم تو ام گريه صداي

 خورد؟ مي دردم چه به كسي بي زندگي! نشم بيدار ديگه اينكه اميد به خوابيدم. بشه خوب قند آب

 اون از ديگه اما داشتم، بابا مامان! كسيام بي تموم با كنم، شروع رو روز يه دوباره بايد باز. ديدم رو خورشيد طلوع باز اما

 !تنها خيلي تنها،. ديدم كس بي رو خودم روز

 بهم شرايط اين تو تونست مي كه بود اون تنها هم طرفي از بدم، رو جوابش كشيدم مي خجالت. زد زنگ بهم آرش صبح

 .عاشقشم وجود تموم با كه دارم رو اون. نيستم تنها روزگار اين توي اينكه به اميد! زندگي به اميد. بده اميد

 گفت. بودم خبر بي خودمم! بدونه رو گذاشته بابا كه قرارايي و قول جريان خواست مي. اميدوارتر اما من، از بدتر اونم

 اش عالقه بيفته، اتفاقا اين چي هر گفت مي. باشيم اميدوار هنوز و گفته جوري اين كنه جواب رو من اينكه واسه بابات

 بياد، بدست سخت كه چيزي! دم مي دستت از راحتم بيارم بدست آسون اگه رو تو من گفت مي! شه مي بيشتر و بيشتر

 .گرفتم دوباره جوني حرفاش دونه دونه با! بيشتره ارزشش

 بابا صورت تو نگاه اينكه بدون صبح. شد تازه زدم مي حرف باهاش كه روزايي مثل ام روحيه كردم، قطع كه رو گوشي

 خونه، اون تو هم. كردم مي غربت احساس بدجور. كرد مي ام خفه داشت خونه اون هواي و حال.  بيرون زدم بكنم مامانم
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 طلبكار چيزيم يه تازه. هم تو كشيد رو اخماش ديد رو من تا. بود خونه بابا.. اومدم ظهر نزديكاي! خونه اون آدماي با هم

 !بودم شده

 نون با كند پوست پياز يه شد پا بابا! باشه سير شكمم كه بودم خورده غصه قدر اون. نداشتيم خوردن واسه چيزي ناهار

 گشنگي از پياز، و نون از بود شده خسته اونم! بود بريده اونم سوخت، مي واسش دلم. كردم مي نگاهش ها پپه مثل! خورد

 ديشبم حرفاي از بگم و كنم بوسش برم خواستم چرا؟ كردم؟ مي دركش هميشه بايد من چرا اما داره، حق شايد. نداري از

 .بود تلخ اوقاتش بدجور و داد نمي بهم رو اما كن، سيرم محبتت با تو است، گشنه شكمم اگه بگم پشيمونم،

 :گفت بهش بابا. خونه اومد هالك و خسته مامان عصر

 !داريم مهمون امشب -

 كيه؟ -

 .كنه بند شركت يه تو منم دست قراره تازه كرده، جور واسمون رو خونه اين كه كسي! كرده لطف حقمون در كه كسي -

 !هست؟ كي -

 !كمك واسه وايسته بيرون، نره بگو هم دختره اين به. بخر پرت و خرت ذره يه برو. بينش مي مياد -

 بودم كرده خبطي چه! اشتباه يا گناه كدوم به دونم نمي. زد مي حرف باهام مامانم طريق از بابا اما بودم، نشسته جا اون من

 اما بوديم، فقير اگه الاقل. بوديم شده دور هم از ما چقدر. كنه خارم كنه، خردم بابامم حتي بشم؟ تحقير اينجوري بايد كه

 رنگ بابا دفعه يه چرا چرا؟. بوديم خوش دل اما زمين، ذاشتيم مي سر گشنه دل شبا اگه. داشتيم رو هم داشتيم محبت

 تا كنه هنگ مخم قدر اون اينكه! راه هزار هزاران بين! باشم؟ موقعيت اين تو االن كه كنه كاري بايد بابا چرا كرد؟ عوض

 !بشه منحرف ديگه جاي يه به فكرم كه شده جوري شرايط اما بودم، انتقام فكر تو اينكه! غلط چي درسته چي ندونم

 با اومد، رومون جلوي مجيد خبيث چهره و كرد باز رو در. بود شكفته گلش از گل بابا. زد رو زنگ بابا مهمون عزيز ،شب

 .شيريني جعبه يه و گل سبد يه با آور، چند خنده يه
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 بابا بيرون بيام گفت دنبالم اومد مامان دقيقه چند از بعد. خودم اتاق تو رفتم و كردم پذيرايي من نشست تو اومد وقتي

 ام بدرقه نذارم، بابا دم رو پا داد قسم مامان. بگه بهم رو كارش ميام رفت مردك اين وقتي بگه بهش برو گفتم. داره كارم

 !كرده قاطي

 :گفتم شدم عصباني

 حاال؟ ديدي! وسط آوردي رو بابا ابرو و چشم پا مجيده، آقا كار كار گفتم مي ساده توئه به وقتي. كرده قاطي كه درك به -

 اومد عصبانيت با. دادم هل در جلوي از رو مامان. بود ريخته بهم بدجور اعصابم. زد مي صدام داشت هي بابا طرفم اون از

 .بيرون

 :گفتم

 چيه؟ -

 :گفتم. ندادم اش غره چشم به اهميت! بشينم كه كرد حاليم اشاره با هم تو كشيد رو اخماش بابا

 .برم خوام مي دارم كار داريد؟ چيكار -

 :گفت وسط انداخت رو خودش مجيد

 .داره كارتون بنده -

 :گفتم بهش كردم رو غيظ با

 !ندارم جنابعالي با كاري هيچ بنده اما -

 :گفت طرفم گرفت خيز بابا اتاقم تو برم اومدم

 .سرجات بتمرگ گفتم -

 :گفتم! كنه خردم جوري اين عوضي اين جلوي بابا كه شدم تر عصبي
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 !سرجاش تمرگيده بتمرگه، اومد مي بايد كه كسي -

! كثيف آدم يه جلوي آدم، باباي توسط شده خرد درديه چه كه آخ. بشينم كه داد هلم گرفت، رو دستم بابا برم اومدم

 دونستم نمي! شناسه نمي مهربون وغير مهربون پول، بوي دونستم نمي اما! مهربون پيرمرد اون كو بود سوال واسم هميشه

 ... .اما بره فنا به ناموسش وجدانش، حاضره اينكه! داره پول ي عقده من خود مثل بابامم

 يه يا بزنمش، داشتم جون تا و سرش رو بپرم خواستم مي. شدم حرصي بيشتر مجيد ي »آقا حاج نكنيد اذيتش« ي جمله با

 :گفت رفتارا اين ي همه به تفاوت بي. صورتش رو بندازم گنده تف

 هستند؟ راضي خونه اين از ما خانوم سمانه -

 :گفتم كردم داري كنايه ي خنده

 .شد راضي شد، مي راضي بايد كه اوني -

 :گفت

 .شكر رو خدا خب، -

 :گفتم. كردم نگاهش

 كنيد؟ بوسم تا طرفم آييد نمي چرا بگيريد؟ رو دستم كنيد نمي حمله دفترتون تو مثل چرا شدي؟ مودب شده چي چيه؟ -

 :گفت عصبانبت با بابام

 !شو خفه -

 :گفتم. ندادم بهش اهميتي

 !بكن رو كارا اين االن مردي -
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 چيز همه قيد ديشبش همون از اما. بزنم حرف اينجور و بدم قورت رو حيا بابام مامان جلوي اينجوري نداشت انتظار مجيد

 :گفت بابام به كرد رو! نباشه مهم واسم ديگه چيزا اين كه بودم زده رو

 هرحرفي كي هر حاال.) زد مي حرف خونه درباره. (كردم رو كار اين دوستانم انسان حس واسه فقط و فقط من آقا حاج -

 رسماْ دفترم داخل بنده.  كردم من كه كرد نمي رو لطف اين بهتون داشتيد شما كه پولي اين با هيشكي! بزنه بزنه، خواد مي

 درميارند؟ واسم رو حديثا و حرف اين ميان ايشون حاال كردم، خواستگاري دخترتون از

 :گفت من به كرد رو

 !كه نداره رو زدنا تهمت اين منفيه، جوابتون اگه -

 :گفتم آروم. بگم چي آدم اين به و كنم چيكار دونستم نمي. بودم گرفته سردردي چه كه واي

 .نگذره ازت خدا. وايستا حرفت سر باش مرد الاقل دوستي؟ درخواست يا كردي خواستگاري من از تو وجدان بي -

 :گفتم بابام به كردم رو بعدش

 به سپردمت برنمياد، ازم كاري. باشه راضي پدر از بايد فرزندم كنه، حالل رو فرزند نبايد پدر فقط. نگذره تو از هم خدا -

 .باالسري اون

 !نه ديگه رو زدنم زار اما ديد، رو شدنم خرد. نبينند رو اشكام مجيد الخصوص علي كدوم، هيچ تا اتاق تو رفتم

 كاري هر گفت و كرد عذرخواهي ازم! ناله قيافه يه با اتاقم، تو اومد بابا. رفت و كرد پچ پچ بابا درگوش چي مجيد دونم نمي

 يه به داره تازه گفت. نكنم شادش به دشمن گفت. نبرم فاميل و دوست جلو رو آبروش گفت! خواد مي رو صالحم كنه مي

 مي مجيد آقا خدا به گفت بابا. كنم گريه يا بخندم حرفاش از دونستم نمي! نكنم خرابش من رسيم، مي نوايي و نون

. بكشه پس پا كه نيست ننه بچه آرش اون مثل. وايستاده باباش جلو اما ازدواجتونه، مخالف باباش! داره دوست خوادت،

 گفت. كنه پا و دست خوب كار يه شركت يه تو بابات واسه قراره تازه. بهمون داده عروسيتون پيشكش رو خونه اين گفت

 به فقط خونه، اون از بهتر يكي مجيد اما بدن، دست از رو خونشون شدم باعث من گفت! خودمه خاطر به كنه مي كاري هر

 .گفت و گفت! داده بهشون من خاطر
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 :گفتم شد تموم حرفاش كه بعد. شدم الل و خوردم حرص. نزدم دم و شنيدم

 !فهمي؟ مي كس، هيچ يا آرش يا بابا -

 گمونم به دونم، نمي. نبرم حاال خريدم، عمر يه رو آبروش گفت مي. لرزوند مي رو تنم كه هايي گريه اون از. افتاد گريه

 چقدر خودش قول به! داشت حقم. رفتارا اين سادگيا اين اومد، نمي سنش به زد مي حرفايي اصال! بود گرفته افسردگي بابام

 !بود رفتارا اين از دور ديگه اما بود، شده زده خجالت اش بچه و زن جلو

 همه بي اون نه مجيده، كنه، مي خوشبختت كه اوني داره، دوست كه اوني. فهمي نمي خامي، جووني، اي، ساده بابا، خدا به -

 واسش خدا ولي برسيم، فالكتي چه به بريم محله اون از كه كرده باهامون كاري! كرده آبرومون بي نيومده هنوز كه چيز

. كرد ريس و راست واسمون رو اينجا. داد نجاتمون مردمي خونه در از. فرستاد واسمون رو مجيد آقا اين خدا. بخواد خوب

 تو خاطر به آرش. گذره مي چي برت و دور ببين بنداز، كار به رو عقلت اون ذره يه بابا! سركار برم فردا از گفته بهم تازه

 ما اومده، خونه اين تو اسمش و آرش پاي وقتي از! كرده؟ دلمون به خون اينكه از غير كرد؟ چيكار برداشت؟ قدمي چه

 .نديدم خوش روز

 :گفتم

 تو اما شه، مي تموم مشكالت همه. بودم آرش عقديه زن من امروز دادي، مي رضايت ديشب تو اگه! خواستي خودت -

 .كردي بد بهم كن قبول. بابا كردي خودخواهي

 بده رضايت پزشون اون با اش خانواده آخه! جلو بود اومده ببنده رو تو دهن اينكه واسه الكلي جوري همين اون آخه -

 !كنه خام تونه نمي سفيدم موي اين با رو من اما كرده، خام رو تو. كه نيستند

 :گفتم. سوخت دلم سادگيش از

 .خواد نمي ازدواج واسه رو من كه حريصيه آدم يه مجيد. كرديد بزرگ رو من عمري يه بابا، -

 :گفت. بدم ادامه نذاشت
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 قول به كنم؟ مي چيكار اينجا ما خواست، نمي رو تو اگه اصال كرد؟ مي چيكار اينجا امشب خواستت، نمي ازدواج واسه اگه -

 !جون بابا نباش بدبين قدر اين. توئه وجود گل خاطر به همش كارا اين خودش

 هم حرف كدوم هيچ! بود فايده بي بحث و جر. باشه نداشته توش اثري من حرفاي كه بود داده شستشو رو بابا مخ قدر اون

 .فهميديم نمي رو

 !مردك اين با نه آرش، با نه. زنم مي رو ازدواج قيد اصال من -

 تر بيچاره نكنم، قبول من اگه اصال. گذاشته گرو ريش! داده قول مجيد به نندازم، زمين رو روش گفت مي. شد عصباني بابا

 چك حكم گفته بهش مجيد كه داده زده انگشت داد قرار يه مجيد به بدهيش واسه خونه، قبال در گفت مي. شيم مي قبل از

 خونه پول شد، ازدواج به راضي دخترت اگه بهش گفته مجيد! مجيد به داده زده انگشت خريده سفته طرفم اون از. داره رو

 .مجيده بدهكار داره عمر تا نداد، رضايت اگه ،بابا واسه باشه هديه

 :گفتم بابا به كردم رو! بوديم شده حرصي حسابي بابا كار اين از مامان و من

 برنخورد؟ بهت اصالْ شما بعد! كنه مي معامله شما با من طريق از داره! خواد؟ مي ازدواج واسه رو من آدم اين گيد مي بعد -

 انجام زندگيت تو رو سادگيا همين. كنه توهين بهمون و بياد ده مي اجازه خودش به قمري ننه هر كه كني مي رو كارا همين

 .نيفتادي جلو قدمم يه كه دادي

 تو رو نداريش دارم يا تحقير؟ يا توهينه زنم، مي دارمبهش كه حرفايي نبود مهم واسم اصال! بودم شده حرصي خيلي خيلي

 رو خودش و من شدن خورد بعدش! پول واسه فقط كرد، خورد رو آرش و من كه واسم بود مهم اين فقط! زنم مي سرش

 !ديد نمي مجيد توسط

 :گفت

 !بياره بدست رو تو تا بزنه دري هر به خواد مي! عالقشه از اين -

 :گفتم خنديدم
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 هر به خواد مي رو كسي يا چيزي هر كنه ثابت خودش به اينكه. خودشه با معامله نوع يه اينم! بود گفته بهم خودش اينم -

 !بياره بدست بايـــد قيمتي

 چشم همش نديدم، بابام خونه از خيري من كردم مي فكر چي هر. بود آزار باعث همين و بود بدهكار بهش بابا حال هر در

 دخترم واسه كشيدم كه حسرتايي! كنم جبران ام آينده هاي داشته با رو كمبودام تا ام، آينده ،بودم خودم خونه راه به

 من. ببرم لذت و ببينم! ببينم دخترم تو رو خودم تا كنم خالي غصه از رو دخترم اما كردم، پر غصه با رو شكمم! كنم جبران

 بچه واسه رو سختم ي گذشته و دارم خوبي آينده داشتم يقين چون بودم، ام آينده منتظر سخت من. بودم زنده اميد اين به

 رو چيز همه يعني. كرد مي روخراب چيز همه داشت خودخواهيش و بابا اما! بود كافي واسم همين! كنم مي جبران هام

 .كرد خراب

 هام خواسته و خودم از سن اين تا. كنم خراب خودم رو ام آينده تونستم نمي. رسيد نمي ذهنم به هيچي. بودم فكر تو

 .حـــسرت همش بشن و بشن يكي فرداهام و ديروز ،بگذرم خودم از دوباره خواستم نمي اما. فردام اميد به گذشتم،

 :گفت كرد قاطي رقم بد اونم. اونوري يا اينوري يه يا. بگم بهش رو چيز همه دادم ترجيح. زد زنگ بهم آرش

 !بكنه حقت در رو كار اين نمياد بابات به -

 :گفتم

 مجيد اگه. داد دست از رو خونه. بكنه خواد مي چكار ندونه كه شده خرد نداري بار زير قدر اين! آرش دم مي حق بهش -

 بده حق بهش پس! داد دست از تو و من خاطر به رو خونه. شديم نمي خونه صاحب وقت هيچ ما كرد نمي كمك بهمون

 .باشيم هم با ما نخواد و باشه نداشته رو تو ديدن چشم

 :گفت آرش

 !خونه خشت يه واسه كنه خراب كنه، تباه رو زندگيت دم نمي بهش رو حق اين اما -

 .كنه مي فكري يه خودش و نباشم نگران گفت
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 :گفت تموم وقاحت با مجيد. من دست داد رو گوشي داد، رو جوابش بابا. زد زنگ خونمون مجيد فرداش

 !بذاريم؟ رو عقد مداراي قرار كي. من عشق خب، -

 :گفتم بابا به. گذاشتم رو گوشي نرسيد، ذهنم به هيچي

 ديگه اما گيره، مي رو پولش خريدي، ازش خونه يه. بياد يا بزنه، زنگ اينجا نداره حق ديگه. دم مي رو آقا اين بدهي من -

 .باشه داشته كاري آدماش و خونه اين به كنه مي غلط

 :گفت مامان

 كني؟ جور واسش خواي مي رو پول همه اين جوري چه آخه -

 :گفتم

 رو خودم دارم االن از! افتادم روز اين به فقر خاطر به بازم چرا كه بخورم حسرت بشينم عمر يه خوام نمي اما بزرگه، خدا -

 زن كه بازيه هوس و باز دغل آدم يه اين. نيست زندگيم مرد ،مرد اين بابا،. شم مي تيكه تيكه آقا اين نيش زير كه بينم مي

 !خونه خانوم نه! زندگي زن نه بينه، مي پستش هوساي چشم به فقط رو

 :گفت بابا

 بيشتر اون! نديدي رو داشتنش دوست اما ديدي، رو بازيش هوس! كنه برآورده رو تو حسرتاي كه هست پولدار قدر اون -

 .فهمي نمي تو خوادت، مي آرشه اون از

 .بفهمه رو اين كه كردم التماس بابا به گريه با

 ديگه خوام مي كه درسته! بشم خوشبخت خوام مي منم كه بفهم. بفهم رو اين بابات مامان خاك ارواح به رو تو بابا، -

! خالي نون بوده غذامون روزمون هر كه دوني مي خودت. داشتم آرزو كه كنم زندگي جوري خوام مي نخورم، حسرت

 هزار رو شلوار مانتو يه بس از بريدم كه دوني مي. كنارش ذاشتيم مي سبزيم و ماست يه باشه، خواستيم مي اعيوني خيلي

 با اما ديگران، كردن مسخره گور گم مي پوشمش مي اما نمونده، ازش رويي و رنگ ديگه دادم مال و مشت دستام با دفعه
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 بار هزار و بخورم گشنگي همون دم مي ترجيح بخورم، رو فطرت پست اين كباب چلو شب هر باشه قرار اگه اوضاع اين

 بشه خواد مي كه آدمي اين به دارند شرف زندگيم، اين ام، رفته رو و رنگ لباساي اين خونه اين. كنم مي شكر هم رو خدا

 .ام خونه مرد

 .بكشي خط استادتم اون دور بايد باشي، اين با نخواي اگه. دادم قول بهش كنم؟ چيكار رو اش بدهي -

 برسه چه ديد، نمي رو دخترش من. نداشت رو آرش ديدن چشم ديگه بابا. بگم كه نداشتم هيچي. نگفتم هيچي جوابش در

 .آرش به

. نگيرم غمباد بشم، راحت. كنم خالي رو هام غصه تموم طوري اين بازم تا كردم، گريه نكبتم زندگي واسه و اتاقم تو رفتم

 :گفتم بهش. شدم بيدار آرش زنگ صداي با برد، خوابم كه شد چي دونم نمي

 .خوام مي كثافت اين بدهي واسه كني؟ جور واسم پول مقدار يه توني مي -

 زندگي از رو من تونست مي اون خدا از بعد تنها. نداشتم رو آرش جز كسي يعني. نداشتم اي چاره اما بود، زياد پول مبلغ

 . بده نجات بسازم و بسوزم بود قرار كه

 پول با قضيه اين اگه و نباشم نگران گفت بهم اما نيست، پولي همچين حسابش تو حاضر درحال و باالست پول مبلغ گفت

 از غني قدر اون مجيد اما. كنه جور رو پول اين كنه مي رو اش سعي تموم بره، و بگيره رو پولش مردك اين و شه مي حل

 اما. بود كثيفش رفتار هوسش، بود، خودخواهيش اصل در اما بود، پول اش بهونه! نداشت پول اين به احتياجي كه بود پول

 !نفروشه مجيد به خونه قيمت به رو من كنم راضي رو بابا شد مي پول با فقط

 آرش با. داد بهم رو دنيا خدا. ديگه ماه يه واسه چكه مقداريش يه منتها شده، جور پول گفت و زد زنگ بهم آرش روز يه

 .بده بهم رو پول گذاشتيم قرار جا يه

 دستام كنم، آرايش ذره يه خواستم مي! نبود دلم تو دل دونيد، نمي. ببينم دلخوريا اون از بعد رو عشقم بود قرار عصرش

 مي. باشم اش بچه مادر باشم، پيشش االن تونستم مي. شد خراب روياهام چقدر. بودم بشر اين عاشق چقدر. لرزيد مي

 خدا چرا شد؟ اينجوري چرا چرا؟! بدم بچمون يعني اش، بچه و خودش به وجودم تموم با رو عشقم ي همه االن تونستم
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 هنوزم لرزند، مي دستام هنوزم نويسم، مي هام عالقه و روزا اون ي درباه وقتي! ؟ خواستم مي كه باشم كسي كنار نخواست

 !عشق از شه مي آب دلم ته

 و بخنديم بچمون هاي خنده با! سقف يه زير بريم نشد. ام بچه پدر. زندگيم مرد بشي كه نشد ،بودي زندگيم عشق! آرش

 اگه نبودم، خوش زندگيتم تو حتي اگه. بودي تو من، خوشبختي! خوشبختي همه اين واسه بگيم حمد كنيم، سجده بار هزار

 خوشبختيم دليل تنــها تو فقط چون نبود؛ مهم خواستم، مي من كه نبودي اوني تو ديدم مي و زندگيت تو اومدم مي حتي

 ... .و بودم عاشقت قدر اين چرا كه دونست نخواهم و دونم نمي. بودي

 :گفت و زد آرومي ي خنده يه. داشتم نياز ديدنش به ،لحظه اين به چقدر. بود رسيده من از زودتر آرش

 !بريم؟ كجا بفرما امر. شي مي تر خوشگل روز هر. مني ماه -

 :گفتم

 .جاست بهترين من واسه باشي تو جا هر جا، هيچ -

 گوشي زود. كرد غرغر كلي. آرشم با كه فهميد. دادم خبر مامان به. باشيم هم با شام قراره بزنم، زنگ اينا مامانم به گفت

 چقدر شب اون. سنتي رستوران يه رفتيم. كنم خراب مامان غرغراي با رو ام خوشي رو، روزم خواستم نمي كردم، قطع رو

 .داد بهم چك يه و تراول آرش چاي، و شام خوردن از بعد! چسبيد بهم

 :گفتم

 آوردي؟ كجا از -

 .خودشه از اش همه نباشم، نگران گفت

 :گفت خنديد

 هستيد؟ پذيرا خالي جيباي با رو رعنا جوون اين حاال بگيرم، رو تو بيام تا كردم خالي رو جيبام و خودم -
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 به كه كسي كنه، غلبه بهش احساسات ذاشت نمي كه آرشي آرش،! كرديم مي گريه آرش و من شب اون شه مي باورتون

 رو، بابام بدخلقي رو، هام غصه. كردم بغلش. ريخت مي اشك من پاي هم اونم حاال شدم، مي محكم بودنش محكم خاطر

 آرشم. دردام و ها غصه كردن خالي واسه بود امني جاي چه هاش شونه. كردم هق هق هاش شونه روي ،رو مجيد رفتاراي

! خورد مي ما هواي و حال به بدجور بود، هم سنتي زنده موسيقي. بود هندي فيلم ي صحنه صحنه جدي جدي. كرد مي گريه

 بود عالي چقدر. شدم خالي چقدر چسبيد، من به چقدر. رفتند مي انداختند مي بهمون دلسوزانه نگا يه شدند مي رد همه

 .كرد حساب روش شه مي هميشه كه امني مأمن پناهت، گاهت، تكيه بشه داشتي دوس كه مردي هاي شونه رو كردن گريه

 .خونه رسوند رو من آرش

 .نباش نااميد وقت هيچ! مشهد ريم مي كوبيم مي همونجا از. باشه محضر تو بعديمون ديدار اميدوارم سمانه، -

 نداره؟ نياز ها پول به دادم قسمش و كردم تشكر ازش بازم. شدم مي آروم حرفاش با

 :گفت

 !ها پول نه دارم، نياز تو به -

 خواستم مي چرا؟ كه رفت مي غره چشم هي مامانم! بود شده تر عنق بود، عنق بابا. خونه رفتم. رفت و گرفت رو گاز

 .اطاقم تو برم ندم اهميت

 !خواد مي امضا و رضايت واسه فقط بابا ننه! مياد خواست وقتم هر ره، مي خواست وقت هر! شده خود سر اختيار -

 تو رفتم. بشه خراب خواستم نمي كه بود مونده دلم به امشب خوشي ي مزه قدر اين. گفت مي رو اينا خودش با داشت بابا

! بكشه نشون و خط واسم بود افتاده يادش تازه بابا. شد بلند بابا مامان صدا ديدم. نشستم و ور يه انداختم رو كيفم. اطاقم

 بلوغ سن تو كه روزايي اون. بگيره رو جلوش بايد اون ره، مي شدنش خراب احتمال كه داره دختري بود افتاده يادش تازه

 مي. بود شده فهميده تازه بود، شده بيدار تازه بابام اما...  ديگه كه حاال بود، باهام خدا كردم، مي طلب محبت و بودم

 .داشتم نفرت ازش ديروزش از بيشتر روزش هر. شه مي بلند نامرد مجيد اون گور از آتيشا اين همه دونستم
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. نبرم مردم جلو اينجا رو آبروش ديگه گفت. بيام و برم چيز همه بي اين با ندارم حق گفت عصباني بابا و شد باز اطاقم در

 خورد رو پام قلم گفت. ذاره نمي ديگه آبروش، به زد...  چيز همه بي اون بود، كرده جمع آبرو عمر يه محله اين تو گفت

 !بشنوم كه نخواستم يعني نشنيدم، رو هاش گفته باقي ديگه. بيرون گذاشتم اينجا از رو پام اگه كنه مي

. بود كرده جور آرش كه هايي پول با. آرش به. كنم فكر خوب چيزاي به خواستم مي. خوابيدم بهم، كوبوند رو در بابا وقتي

 ...اما بود، كرده خالي رو حساباش تموم خودش قول به اينكه به! پول همه اين

 .خيس خيس. بود شده خيس بالشتم. بالش رو گذاشتم رو سرم

. آرشه هاي پول بود فهميده ؟ كردم جور پول همه اين كجا از گفت بابا. برگردونه بهش رو مجيد پول گفتم بابا به صبحش

 من گفت مي. نيس حالل نون دنبال و نخورده حالل نون باش مطمئن باشن اون كه باباش مامان گفت! نيس حالل: گفت مي

 . كنيم زندگي نيس حالل پولش كه اي خونه تو خوام نمي و ندادم شما به حروم لقمه حال به تا

 داري چرا پس؟ شد چي نزنيم؟ حرف كسي پشت خودي بي گفت مي كه مهربوني باباي اون كو بابا؟ شدي اينجوري چرا -

 دوس رو هم آرش و من. بفهم. كن درك منم ذره يه خدا رو تو بابا نويسي؟ مي خودش پاي رو آرش ي خانواده گناه

 و من نرسيدم عامل تو اگه بابا قسم قرآن به. دنيا اون هم دنيا اين تو هم. بشي ام شرمنده كه برسي روزي نذار. داريم

. كردي كابوس واسم كه آرزوهايي! كردي خراب واسم كه اي زندگي بدي جواب بهم بايد. كنم نمي حاللت باشي، آرش

 !كنم نفرين پدرم توئه به و بيام و ببينم رو روز اون نذار

 زندگي مرد خان آرش اين! ام كهنه آستين رو بنداز تف بيا بودم زنده اگه. واسم بده بيامرز خدا خاكم، سر بيا مردم اگه -

 تو كه رو ها ريش اين من! چرخه مي بگن اونا جور هر دستشونه، تو انگشتر! شده قايم باباش ننه پشت كه كسيه. نيست

 بهت رو ها پول اين. كردم پاره بيشتر خام توي از پيراهن تا چند الاقل! نيسم كه خر سوادم، بي اگه. نكردم سفيد آسياب

 .كنه استفاده سوء ازت تا داده

 :گفت مامان به كرد رو

 !شناسه نمي رو دشمنش و دوست. خامه هنوز فهميد؟ چي خوند، درس قدر اين دختر اين دونم نمي من -
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 نمي ديدم مي كردم فكر چي هر. بيرون رفتم. نداشت فايده باهاش بحث كه بود ماه چند! بود فايده بي باهاش بحث و جر

 وقت هر تا اش، معشوقه بشم واقع در يعني. مجيد زن بشم كنم، خاك رو آرزوهام خودم، دستاي با تونستم نمي. تونستم

 .خودم زندگي پي برم شدم، تكراري واسش وقت هر تا زدم، رو دلش

 رو زندگيم بايد گفتم و ندادم اهميت بهش. كرد مي صدا توپ توپ قلبم. گرفتم شماره. بيرون آوردم جيبم از رو گوشي

 .بدم نجات

 جـــانم؟ -

 !ببينمتون خوام مي -

 نمي ديگه. باشه ديدارم آخرين ديدار، اين كن كمك. كن كمكم. وحشتناكي انتظار چه. منتظر نشستم پارك نيمكت روي

 شيشه به زدم. بشم سوار خوام مي كرد فكر! ماشينش طرف رفتم. اومدم خودم به بوق صداي با. ببينم رو سگش روي خوام

 .پايين بده رو شيشه يعني كه

 ديد؟ نمي افتخار گل، خانوم -

 .برم بايد دار،م عجله. سالم -

 !باال بفرماييد الاقل. بداخالقت ماه روي به سالم -

 !كرد تعجب. مجيد طرف دادم درآوردم كيفم تو از رو ها پول

 !بدم بهتون رو اينا گفتند و رسوندند سالم بابا. قرضمونه بابت اينا فالني، آقاي -

 !بود مونده متعجب

 بدن؟ بهم خوان مي كي رو قرارشون و قول وقت اون -

 !نشيد آرامشمون مزاحم ديگه خواهشا. بوده خودشون جانب از گذاشتند، باهاتون قراراي و قول هر بابا -
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 .ازش باشم دور هميشه داشتم اميد و شدم دور. شدم دور زود و ماشينش تو انداختم منم نگرفت، رو پول

. ندارم رو ديدنش چشم قدر اين من كه داده نشون خودش از رفتاري چه دونه نمي بود گفته. داد اس ام اس بهم مجيد

 .برداره دست كثيفش رفتاراي از ده مي قول برسه بهم اگه. روياهاشم زن من و خواد مي ازدواج واسه رو من بود نوشته

. كردم دعا كردم، فكر. پارك تو زدم قدم ذره يه. باشه گوشيم رو ازش اسمي حتي نداشتم دوس ديگه. كردم پاكش زود

 رو هم فقط ما بگم. بزنم حرف بابا با و كنم درست چيزي ناهار واسه تا رفتم! نبود خونه هيشكي. خونه رفتم بود شده ظهر

 اي خونه صاحب حاال و داديم رو بدهيمون. شد تموم چيز، همه شد تموم ديگه. باشيم خوب هم با ها گذشته مثل بيا. داريم

 .محبت اال نداره، كم هيچي زندگي اين خونه اين. كشيديم مي رو حسرتش ها موقع اون كه شديم

 !سر به دست نشست گوشه يه رفت. تو اومد اخمو و عصباني بابا! در طرف رفتم زدم مصنوعي ي خنده!  چرخيد در تو كليد

 .تيپم خوش باباي سالم -

 ننگم اين كاش ندادي، بچه من به كه تو! خدا اي. گمشو.  هرزه دختر. بيرون خونه اين از گمشو برو اصال. مار زهر و سالم -

 .آبروت به بزنه راحت خيلي دختر اين بعد كن، جمع آبرو بكش، زحمت عمر يه. انداختي نمي دامنم تو

 مونده. زدي آبروم به كه بودم كرده بهت بدي چه من گفت مي زد مي صورتش و سر به هي! زدن خودش با كرد شروع بابا

 رو آبروش گفت. سرم تو كوبوند مي مشت با. گوشم تو زد كشيده تا چند. نزنه رو خودش تا طرفش رفتم! واج و هاج بودم

 چي دونم مي بهتر سرم به خاك خود گفت آخه؟ شده چي بگه بهم خواستم مي ازش گريه با! واسش ننگم ي لكه من. بردم

 !بست هم رو در بيرون داد هلم. بيرون بشم گم گفت در طرف رفت. شده

 بهم حالم ترحم از. ميان رن مي همه زشته گفتم اومدم خودم به! نكرده گناه واسه كردم مي گريه در پشت بلند صداي با

 بود اينا نيم و چهار ساعت. خونه تو بياد مامان بشه، پنج ساعت تا بزنم چرخي يه رفتم.  ديگران دلسوزانه نگاه از. خورد مي

 و مامان بغل تو پريدم. بود شده تنگ واسش دلم چقدر كه آخ. ديدم دور از رو مامان. بودم مامان منتظر خونه دم. اومد

 سكته بود مونده كم بدبخت. بود كرده هول مامان. اومد نمي باال نفسم. داشتم نياز بهش چقدر. كردم بوش. كردم گريه

 .اتاقم تو برم گفت بهم. بود خواب بابا. خونه تو رفتيم هم با. گفتم واسش رو ماجرا! كنه
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 بابا. شد بلند بابا مامان صداي. گفته بابا به پرتي و چرت چه مجيد باز شده؟ چي يعني. بود زانوم رو سرم و نشستم زانو دو

. برداره دست داد مي قسمش گرفت، رو جلوش مامان. كنه بيرونم كرد بلندم. اومدم كه بازم گفت در طرف اومد عصباني

 نكن، اينجوري رفت آبرومون گفت مي كه مامان جيغاي به و داد مي هلم دوباره. نداره اسم اين به دختري ديگه گفت

 توي و رفته كه وقته خيلي آبروت زد مي داد مامان سر. نذاشته آبرويي واسمون ديگه دختر اين گفت مي! داد نمي اهميت

 !نداري خبر احمق

 :گفت مامانم

 .رم مي باش منم بره، خونه اين از اون اگه -

 :گفت و سرش رو انداخت رو چادر مامانم

 .بريم -

 خوش بازم خوابيديم، شام بي سر نپوشيديم، ،نخورديم عمر يه! بشه اينجوري زندگيمون بايد يهويي چرا. گرفتم آتيش

 :گفتم وايستادم بابا جلو رفتم. نكنم دفاع شرفم و خودم از نتونستم! نتونستم. حاال اما. بوديم خوشحال بوديم،

 !رم نمي كردم، اي نكرده غلط چه نگي تا رم، نمي -

 .نياوردم باال رو سگش روي اون تا برم گفت بابا

 قبول رو كي. شده چي بگو بهم اما كن، ام تيكه تيكه. رم نمي شده چي نگي تا. رم نمي بشي؟ اين از تر سگ خواي مي -

 داريم؟ باالتر قرآن از داري؟ ايمان و دين بخورم؟ قسم كي به هان؟ داري؟

 :گفتم. برداشتم رو قرآن

 چه به بگو تو. بگو تو حاال. باشه ميون آبروتون شرفتون، تا باشم كرده كاري اگه كنه ام دوتيكه بزنه، كمرم به قرآن اين -

 !باشم نبايد كه اوني بشم كني، خرابم كني؟ بيرونم خواي مي جرمي
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 دو با! تر خراب من بود، خراب حالمون تاييمون سه هر. كرديم گريه تايي سه. نشست گوشه يه رفت. افتاد گريه هق هق

 .شدم خسته گفتم مي و زمين رو كوبيدم مي دستم تا

 .سيــرم زندگي اين از خدا به سيـــرم،. آوردم كم. بريدم ديگه. شدم خسته قرآن همين به بابا -

. قرارات و قول ي اضافه به ديگري، نه خوام، مي پول تو از من گفته و داده پس بابا به رو ها پول خونمون در اومده مجيد

 بابام گفته تو جانب از و من پيش اومده دخترت گفته! كني راضي رو رو دخترت دادي قول بهم تو كه كرده شيرش رو بابا

 همه اين شده راضي پسره كه كرده سروپا بي پسره اون واسه چيكار دخترت ببين برو گفته بابا به. داده قول خودش واسه

 مي كه ها موقع اون گفته. بيرون بكشم گرگ دهن از رو دختر خواستم مي بوده، خير قصد من قصد گفته! داده بهش پول

 و دونم نمي! بوده كرده آتيشي رو بابا كه ته، و سر بي حرفاي كلي و آوردتم مي برده مي پسره اون همش سركار، اومدم

 رو بابا بابا؟ سادگي يا بود، نرمش و چرب زبون اون خاطر به. داشت قبول رو مجيد قدر اين بابا چرا كه فهمم نمي وقتم هيچ

 اين است، خورده بارون گرگ خودش كه بهش گفته مجيد. كنند شكايت آرش دست از دانشگاه برن هم با تا كرده راضي

 با نبوده، دخترتون با فقط اون! شناسه مي خوب رو آرش مثل كسايي گفته. ببره استفاده دخترت از خواد مي خان استاد

 بگيرم، رو دخترتون بيام باشه قرار اگه گفته بابا به آخرم دست! كرده آبروشون بي و داشته رابطه ديگه دانشجوي تا هزار

 .بده بهم قبالش در پول همه اين شده حاضر كه آورده سرم ماليي بال يه پسره اين مطمئن چون قانوني پزشك بره اول بايد

 بايد آرش گفته دانشگاه رئيس به مجيد جلوي شده، گير جو بابا. خواستند اونجا رو آرش و دانشگاه حراست رفتند بابا با

 .باشه نداشته كاري من دختر به كه بده تعهد كتبي

 روش از! شده خورد همكاراش جلوي چقدر كه فهميدمش مي. آرش بيچاره! شدم مي داغون حرفا اين هاي كلمه به كلمه با

 .كشيدم مي خجالت

 بدتر بشنوم رو اينا اگه ندارم، رو ديدنش و چشم گفت مي. نگه چيزي من به باره اين در كه بود داده قسم رو بابا مجيد

 اون بذاريم، شرطي هر ما اگه بازم شرايط اين با و خوام مي رو دخترتون صادقانه و خالصانه بود گفته بابا به. مياد بدم ازش

 كنه، ازدواج زود بايد دخترتون. نيستند كم جامعه اين تو گرگا اين از و معصومه و پاك دخترتون خود گفته. كنه مي قبول

 ... .و داره رو و بر چون
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. ام آينده واسه! سوخت مي خودم واسه دلم و نداشتم انتظار بابا از. كشيدم مي خجالت آرش از. بودم شده بيزارتر مجيد از

. شدم بزرگ اومدم دنيا به باوري زود اين با سادگي، اين به فرهنگ، اين با خانواده اين تو اينكه واسه. ام گذشته واسه

 خانواده از كه اي خانواده. خوردم مي رو سادگيشون اين چوب حاال كردم، مي افتخار سادگشيون به روزي يه كه اي خانواده

 خورد. بردند كارش محل توي رو آبروش. زدند آرش به رو تهمت همون رو، بال همون خودشون اما سوختند، آرش ي

! ناحق به زد و تهمت همون بهش بابام زد، تهمت حق نا من به باباش. كردند خورد رو ديگه يكي و ديدند رو من شدن

 .دادند جواب بدتر رو بدي جواب

 اون. دادم جواب. بذارم منتظرش خط اونور نداشتم طاقت اما نداشتم، رو بهش دادن جواب روي. زد زنگ بهم آرش شب

 .كنه زيادتر رو من خجالت كه بود شكسته و گرفته صداش قدر

 :گفتم. كردم گريه حيلي. زديم حرف خيلي

 .ندارم رو بهت كردن نگاه روي ديگه. است شده تموم من واسه چيز همه -

 اهميت واسش ديگران ارزش بي حرفاي كه دارم ارزش واسش من قدر اون گفت. نشده تموم چيز هيچ اون واسه اما گفت

 .داشتم دوسش ديگه وقت هر از بيشتر چقدر. شدم مي تر عاشق حرفاش كلمه كلمه با چقدر كه آخ. باشه نداشته

 دادي؟ تعهد واقعاْ حاال -

 .ديگه جاي يه گيرم مي انتقالي بيرون ميام دانشگاه اون از نهايت آره، -

 !كه دن نمي راهت ام ديگه جاي بشه، سياه ات پرونده اگه آخه -

 بهم بايد ما. نذاري تنهام شرايطي هيچ تحت بده قول سمانه،! كنم نمي ولت كه گفتم. گيرم مي انتقالي. كاراشم دنبال االن -

 .كنيم زندگي تونيم نمي هم بدون ما. برسيم

 !دارم دوستت. كردم مي دق من تو بدون. كنارمي هستي، ممنونم آرش، -

 .برد خوابم روشن فرداي اميد به بازم كردم، قطع كه رو گوشي
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 چه ديگه خواد مي و بياره سرم باليي چه روزگار ديگه امروز بود قرار دونستم نمي. شدم بيدار خواب از سرحال صبح

 با خوام مي گفت اتاقم تو اومد مامان. بود آسون واسم چيز همه عشقش، آرش، وجود با اما دربياره، رو اشكم جوري

 :گفتم. كنم خرابش بابا خودخواهي خاطر به خوام نمي گفتم كنم؟ چيكار زندگيم

 رسوم طبق دونم مي. فهميد نمي رو داشتن دوس معني بابا و تو دونم مي. داريم دوس رو هم ما ،مامان باهامه هنوز آرش -

 من. كرده فرق چيز همه حاال اما. كردند زندگي اينجوري باباهاتون مامان چون بسازيد؛ هم با بوديد مجبور و كرديد ازدواج

 االن اما! تفريح واسه اونم بودم، آرش با سرگرمي واسه من بشه، اينجوري نبود قرار اول اون از اگه هميم، عاشق آرش و

 .شديم ساخته هم واسه ما فهميديم و كرد فرق اوضاع

. كردم مي خراب رو زندگيم نبايد من. نبود مهم اما نفهميد، هيچي حرفام از دونم مي. بيرون رفت و داد تكون سري مامان

 پام زير رو غرورم اما گرفت، مي رو جلوم اخموش نگاه و طرفش برم خواستم مي هي. بود خونه تو بابا و سركار رفت مامان

 .دوباره زدن، پس دوباره. رفتم دوباره. زد پسم دست با. ببوسمش رفتم. طرفش رفتم گذاشتم

 :گفتم. كنم بوسش بده اجازه كه كردم مي التماسش

 تو چون نشدم، خراب نشدم، بد خدا به. بوديد تا دو شما خوشيم دل خدا از بعد. ندارم رو كسي مامان و تو از غير من بابا، -

 .بابا نزن پسم. داشتم رو مامان داشتم، رو

 چيكار؟ خواي مي بابا ننه. برو برو، چيكار؟ خواي مي رو ما داري رو پسره اون تا -

 خودش پاي چرا كردند، غلطي يه آرش ي خانواده بابا،. عزيزتري واسم تو. خودشون جاي همه. برم قربونت بابا، -

 .خدا رو تو. نزن بختم به لگد كنه، مي خوشبختم نوشتي؟

 كور! سقف يه زير پسر اون با برو توني مي اگه. برو. باش نداشته هم ما سفيد ريش به كار. كن مال لگد رو بختت خودت -

 !رو خوشبختيت ببينه نتونه كه كسي بشه

 :گفتم گرفتم رو دستش. بيرون بره شد بلند بابا

 شدي؟ اينجوري چرا بابا -
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 :گفت كشيد رو دستش

 !چيز همه بي پسر اون به فروختي رو بابات چون -

 مسلط بابا رو اينجوري بود تونسته جور چه! مجيد اين بود سياستمداري عجب و بود شده عوض رقم بد بابا. بيرون رفت

 .بس و همين. بوديم آرش و من مهم. ندادم اهميت. باشه داشته نفوذ روش و بشه

 كاراي واسه كنه مي اقدام داره گفت. عاشقمه كه كرد يادآوري بهم حرف كلي از بعد و زد زنگ بهم آرش ظهر نزديكاي

 از رو خوبش موقيعت و بگيره انتقالي شهرستان واسه خواد مي چي واسه رن مي مخش رو دارند اش خانواده و انتقاليش

 . بده دست

 :گفتم

 گفتي؟ بهشون چي -

 :گفت

 .كنند مي دخالت زندگيم تو و كنند مي سوءاستفاده دارن داشته نگه رو احترامشون چي هر و نگفتم هيچي -

 قشنگ حرفاي كلي و نياد، پيش مشكلي زندگيمون واسه بعهدها تا كنه كم اش خانواده دخالت از خواد مي گفت آرش

 !خودش با زندگي اميد به كردم، مي زندگي حرفاش با كه قشنگ

 حيوون عجب بشر اين كه واي! بست هم رو در اتاقم، تو اومد وقيحانه مجيد. اتاقم تو رفتم! خونه اومد باهم بابا و مجيد شب

 !بود برده سوال زير هم رو بابا غيرت كه بود صفتي

 !شده؟ غيرت بي اينجوري كه خوندي من ي ساده باباي گوش تو چي! كن گم رو گورت گوشت تو نزدم تا -

 كردند مي بحث داشتن سالن تو هم بابا مامان. بيرون رفتم كردم باز رو در. ندادم اجازه بزنه، حرف اومد

 گذاشتي؟ حراج به رو غيرتت كه آورده فشار بهت پولي بي قدر اين يعني شدي؟ سير ازم قدر اين يعني -
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 زني؟ مي حرف داري اينجوري پيرت باباي با كه داري غيرت خيلي چي؟ تو. بزن حرف درست بزگترت با! شو خفه -

 :گفتم! بود مجيد. صدا طرف برگشتم

 .شه مي بلند تو گور از بابام و من غيرتي بي تموم -

 :گفتم و كردم باز رو در. در طرف رفتم

 .بابام نه بشم، غيرت بي من نه تا گمشو برو هميشه واسه -

 رفت و داد تكون و سرش و كرد بهم نگاهي يه هم مجيد. نداد جواب زدم، صداش. بيرون رفت حرفي هيچ بدون بابا ديدم

 .بابا دنبال

 مي گريه منم و ناليد مي مامان. خواستن خدا از رو مرگش و زدن رو خودش و كردن گريه به سالن وسط نشست مامان

 بميرم؟ جوري چه اوضاع؟ اين تو باشم تونستم مي چي! بودم گير بودن بد و بودن خوب بين. بود كرده هنگ مخم كردم

 به بايد. بكشم وجودم تو رو عشقم رو، قلبم ،رو دلم. ديدم خودم تو رو جرأت اين اما بكشم، رو خودم نداشتم رو جرأتش

 !خواست مي اينجوري روزگار جبر چون گذشتم؛ مي زندگيم، عشقم، خودم، از بابام خاطر

 رفتم. نگرفتم جوابي! محضر بريم فردا. شيريني جعبه يه با برگردون رو بابا دادم اس ام اس مجيد به. گوشيم طرف رفتم

 داشت گناهي چه معصومم مامان. داشت گناهي چه اون. اومد نمي باال نفسش. مامان دست دادم كردم درست قند آب يه

 جا بي دخترش اما ببينه، دخترش چشماي تو رو خوشبختيش اينكه اميد به ساخت، و سوخت بابا پولي بي با عمر يه كه

 اين اما! باشه خوشحال داره ،حق كنه زندگي داره حق باشه، عاشق داره حق آدمه، كرد مي گمون دخترش! بود شده عاشق

 آينه ساينارم ذارم نمي. ذارم نمي من اما! ساخت مادرش كه جوري همون سوخت، مي بايد! نداشت حقي هيــچ دختر

 من اما نتونست، مامان! ببينم دخترم چشماي تو ديد، من چشماي تو مادرم كه حسرتي اون ذارم نمي! بشه مادرش زندگي

 .كنم بزرگ حسرت بي رو دخترم تونم مي
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 مي و چرخيد مي خودش دور مامان. نداد جواب زدم، زنگ مجيد به. نبود خبري بابا از و بود شده شب دو نزديكاي ساعت

 برم واستم ميخ. مجيده پيش گفتم مي جورايي يه اما بودم، شده نگرانش بدجور خودمم »رفته؟ كجا پيرمرد اين«: گفت

 :گفت نذاشت مامان كه دنبالش،

 .بري خواي مي كجا شبي نصفه -

 هميشگيش »جانم« برخالف مغرورانه خيلي. برداشت رو گوشي. زدم زنگ مجيد به بار هزارمين براي. نزديم پلك صبح تا

 :گفت

 .بفرما -

 شماست؟ پيش بابام سالم، -

 !نخير -

 رفته؟ كجا نداريد خبر. رفتيد دنبالش شما نيومده، خونه حاال تا ديشب -

 .گرده برمي! نداره غيرتا بي به كار كسي. نترس -

 به دلم. زد مي حرف غرور با و بود شده شير اينجور ام اس ام اس با حتما! مجيد اين بود آدمي عجب. كردم قطع رو گوشي

 .افتاد شور

 خيابون و پارك ي آواره مامان و من كرديم؟ مي چيكار رفتيم؟ مي كجا. بابا دنبال رفتيم. سركار نرفت روز اون مامان

 .كرديم گريه خيابون تو چقدر بوديم، شده در دربه چقدر. بابا ديدن اميد به بوديم،

 باز! مجيد پيش امنه جاش بابا داد مي نويد بهم اميدي يه انگار و زد مي زار مامان. خونه برگشتيم نااميد و خالي دست ظهر

 :گفت مي زد مي حرف صبح از مغرورتر. زدم زنگ مجيد به

 خواي؟ مي من جيباي تو از رو بابات حاال بيرون، كردي پرت خونتون از رو من چه؟ من به -
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 اجازه بدون بابام داشت عقيده آرشم. مجيده پيش حتماْ نباشيم نگران گفت. گفتم بهش رو جريان زد زنگ بهم آرش

 .دراومده صداش دانشگاه رييس. سركارش بياد نباشه، نگران بگم مامانمم به گفت. خوره نمي آب مجيد

 :گفتم. شد پيرتر ساعت چهار و بيست اين تو مامان و نداشتيم خبر بابا از كامل ساعت چهار و بيست يه

 !آگاهي بدم خبر برم -

 :گفت

 !نداره خوبيت فهمند، مي فاميل و همسايه و در. زشته -

 :گفتم

 .دم مي خبر رم مي. بقيه و فاميل حرف گور جون، بابا -

 .امنه جاش بابا باش مطمئن گفت بهم. كنيم صبر ديگه روز يه گفت و زد زنگ آرش كه برم بودم مصمم

 مي مامانم و من اشكاي به داري بابام و تو االن دونم مي«: دادم اس ام اس مجيد واسه. سركار رفت مامان صبح روز اون

 .نگرفتم جوابي» .نباش انصاف بي نقدر اي! برگرد شده، تر مريض شده، پيرتر شده، طاق بي زنت بگو بابام به اما خنديد،

 وقت هيچ. نداد نشون بهم رو خوشش روي وقت هيچ زندگي! سير زندگي از و بودم شده پير جووني اوج تو. بودم كالفه

 برسونه، روياهام به رو من خواست مي و بود شده پيدا مردي يه كه حاال جور، يه پول، بي و بودم تنها تا. نيومد راه باهام

 و كرد باهام ا بازيه خيلي زندگي. نشناختمش اصالْ ها سال اين تو كه اي غريبه يه! بود شده ديگه يكي. بود شده عوض بابام

 .برم مي دارم داره؟ ظرفيت چقدر داره؟ جا چقدر آدميزاد آخه. نيست كنم ول هنوز

 هرچي. باهاش كنم چيكار دونستم نمي. شد تر شكسته نيست، خبري بابا از ديد وقتي و خونه اومد درمونده مامان شب

 من كه داشتيم شادي زندگي گفت! مقصرم من گفت مامان.  رفت نمي خرجش به مجيده، پيش حتماْ كه دادم مي دلداريش

 اونجا گفتم! بوده دانشگاه رييس پيش كه كرده برخورد آرش باباي با كارش سر صبح گفت مي. خونه تو آوردم رو غم

 اومده مامان تا! كنيد؟ مي چيكار اينجا شما گفته و كرده مامان به بدي نگاه يه گفت مي. بود خبر بي مامان كرد؟ مي چيكار
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 سر رفت دوباره و دادم دل آرش به الكي چرا گفت مي مامان. كنند مي كار آشپزخونه قسمت تو گفته رييس بده، جواب

 .زدم زنگ آرش به اتاقم تو اومدم. بشنوم نداشتم دوست وقت هيچ كه نصايحي

 مي رفتار باهاش ها بچه پسر عين گفت مي بود، دلخور آرشم. بفهمه رو انتقاليم علت دانشگاه بوده اومده باباش گفت

 ندن، انتقالي من به كه كنه درخواست بوده اش دوره هم كه رئيس از اومده باباش بودند، مخالف انتقاليش با چون كنند؛

 .كردند برخورد مامانت با گويا

 :گفت آرش

 كرده؟ احترامي بي مامانت به -

 :گفتم

 !كرده مي نگاه بد گفت مي مامان ولي نگفته؛ بهش چيزي بابا، نه -

 :گفت و كرد مكثي آرش

 باشه؟ كرده تعقيب رو مامانت نكنه -

 :گفتم خنديدم

 .خونه مياد عصر مامان كرده، برخورد مامان با صبح تازه بشه؟ چي كه -

 :گفت ناراحتي با آرش

 .مياد بر بگي چي هر ما باباي اين از -

 :گفتم آرش به. زدند رو خونه زنگ كه بوديم صحبت مشغول

 .بابامه حتما -

 !شدم رو روبه آرش باباي مامان ي قيافه با سالن، تو اومدم كردم قطع رو گوشي
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 زندگيش به خواي؟ مي چي من احمق ي پسره اين جون از! نبود؟ بس آورديم سرت به چي هر كلفت، پوست دختره -

 حراست به كارش كه رفتي پيش كجا تا. بگيره انتقالي خواد مي عوضي توي خاطر به زني؟ مي كارشم به داري زدي،

 مي چقدر ديگه؟ بچاپيش خوايي مي چقدر برداري؟ زندگيمون و ما سر از دست بديم پول بهت چقدر رسيده؟ دانشگاه

 اند؟ آبرو بي خودتون مثل همه كردي فكر ببري؟ رو آبروش خواي

 بودم، شده خفه. كنم دفاع خودم از داد نمي اجازه كه بغض و اشكا اين به لعنت. مامان به من و كرد مي نگاه من به مامانم

 .گفتم نمي هيچي

 :زدن حرف به كرد شروع جلو اومد باباش

 دوباره گفتم اما نداشتند، رو كردنت جمع عرضه كه بابات مامان. كنند جمعت بيان درخونتون، بيام مأمور با خواستيم مي -

 دست گم، مي خوش زبون با بار آخرين واسه. نباشه مهم واستون آبرو كه هستيد گشنه قدر اون! شي مي پهن ديگه جا يه

 نشونتون بار يه. باشه دستتون كنم چه كنم چه ي كاسه كه ميارم باليي. ميارم سرتون باليي وگرنه بردار، پسره اين سر از

 بپا. روزام اين واسه دارم كار و سر لختيام و الت با پرم، مي مهندسا دكتر با اگه. هستم آدمي جور چه دونيد مي خوب دادم،

 .بشي پشيمون بودنت زنده از كه برات فرستم مي رو يكي. مأمور نه ميام خودم نه رفتي، كج ديگه بار يه اگه بپا. رو خودت

 مقدس به بودنش، مادر به. داشتم شك! مادره؟ يه واقعاْ اون. ببينم رو آرش مامان! ببينمشون ذاشتند نمي اشكام. رفتند

 جا حالش. آوردم قند آب واسش طرفش رفتم اومدم خودم به زمين، رو شد ولو مامانم. داشتنش بهشت بوي به! بودنش

 .گريه زير زد اومد

 زبونش قدر اون مامان. كرد مي آرومم مامان بوي. كردم گريه مامان بغل تو. وتنها تك مامان، و من. شب اون بود شبي چه

 تا هزار حالم، اون تو! بكش رو لعنيت عشقِ اين جور. بكش. سرت تو خاك بگه نخواد كنه، نفرينم نخواد كه بود شده قفل

 خوب از شدم خسته. بدم زندگيم تو تغييري يه بذار! خراب؟ بشم برم يا بميرم، برم. ام كله تو خورد واجور جور فكراي

 !بودن واسه شنيدن حرف و نبودن از. كردن گريه همش و خوردن غصه ديدن غم از. ديدن بدي و بودن

 ها زميني و زمين از. شدم خيره آسمون به و كنار زدم رو پرده. اتاقم تو رفتم. روش انداختم چيزي يه رفتم. خوابيد مامان

 تا شيشه به رو سرم كوبوندم. گرفت ام گريه هق هق! تاريكيش وجود با ببينم، رو آسمون فقط خواستم مي. نديدم خيري
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 نمي كه حاال. دور بندازمش بكنم، جا از رو لعنتي قلب اين شد مي كاش! شد مي كاش. بيرون بره ازش بد فكراي تموم

 قلبم. نكردنش كار با بود مساوي قلبم از آرش انداختن! انداختم مي رو قلبم كاش بيرون، بندازم توش از رو آرش تونستم

 چي مامان و من به شب اون دونست نمي انصافمم بي باباي. فهميدند نمي رو اين ها زميني اما زد؛ مي آرش خاطر به

 !داشتم شديد سردرد. كردم فكر كلي صبح تا. زخمام واسه باشه نمكي تا نبود كه بهتر همون. گذشت

 !شد غروب من ي آينده خورشيد كردن طلوع با صبحش

 بفرماييد؟ -

 خوبيد؟ ،سالم -

 خواي؟ مي رو بابات باز چيه؟ -

 رسيد؟ دستون به. دادم اس ام اس واستون پيش روز دو مجيد، آقا -

 !آره -

 :گفتم. دادم قورت هم با رو غرورم رو، بغضم! بود حرفا اين از مغرورتر اما بگه، چيزي بودم منتظر

 چيه؟ نظرتون -

 شد؟ پيدا بابات -

 چيه؟ شما نظر! باهاتونم ازدواج موافق من. بديم خبر بريم هم با يعني. دم مي خبر آگاهي رم مي -

 بلند. شد بلند صدام. نبود خودم دست اما بشنوه، رو ام گريه صداي مجيد خواستم نمي. بزنم حرف دادند نمي اجازه اشكام

 .كردم مي گريه بلند

 :گفت مغرورانه خيلي خيلي صدام به اهميت بي مجيد

 !كنم فكر بايد -
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 فرار. بكنم بايد چيكار ندونم كه بود كرده هنگ مخم قدر اون. شد هميشه از تر تيره دنيام انگاري. كردم قطع كه رو گوشي

 هم دست به دست همه و همه آرش باباي مامان اومدن مامان، هاي كنايه مجيد، به دادن رد جواب خاطر به خونه از بابا

 .ساختم آرش با كه روياهايي ي همه شدن آوار واسه! ام آينده زندگيم، جوونيم، شدن تباه واسه بودند داده

 دوست كه بود عزيز واسم قدر اون. آرزوم ي همه بود، عزيزم. بود افتاده گوشيم رو "عزيزم" اسم! خورد زنگ گوشيم

 هامون بچه داشتم دوس. "عزيز" بگم بهش هميشه كرديم ازدواج وقتي داشتم نيت. بزنم صداش اسم اين با هميشه داشتم

 بهش. كنيم بزرگ عشق با رو بچمون. بودم روز اون مشتاق چقدر! آرش و من هاي بچه. بشناسند اسم اين با رو باباشون

 آرزوهام، تمام. شد نابود همه. بيفته آرش چشم به چشمم خورشيد طلوع با صبح به صبح. نابه و خالص عشق يه حاصل بگيم

 .روياهام تمام

. اومد مامان ظهر نزديكاي. سركار بود رفته مامان سالن، تو رفتم. كردم خاموش رو گوشيم دوباره باز. دادم تماس رد

 !كردن غرغر به كرد شروع! اومده؟ زود چرا پرسيدم. عصباني و ناراحت

 به اما موند، مي دلم به داغت الهي! كنم نفرينت باال ببرم رو دستم نكن كاري. كنيم عاقت بابات و من نكن كاري سمانه، -

 !دي مي دق منم دادي، فراري خونه از رو بابات. رو آبرويي بي اين ديدم، نمي رو روزا اين تو خاطر

 هرهر دارند عجب فلك و چرخ بودم فكر اين تو. ديدم مي تازه عذاباي روزم هر! شده؟ چي بار اين. بودم مونده سردرگم

 !داشتمُ آروم روز يه آرزوي سهله، كه خوش روز يه. هام غصه هام، گريه به! خندند مي بهم

 زياد پرسنل گفته چرا؟ گفته مامان وقتي و خواسته رو عذرش دانشگاه رييس! بود شده اخراج كارش از دوباره باز مامان

 روزاي و شد بيكار مامان باز. گفته چيزي آرش باباي درصد صد گفت مي مامان! كنيم رد خوايم مي رو تايي چند يه داريم

 !خونمون تو اومد قبل سخت

 عصباني بود، عصباني مامان. افتاده اتفاقي انگار نه كه انگار! تفاوت بي راحت، خيلي. خونه تو اومد انداخت و كليد بابا شب

 :گفت بابا به تر

 بودي؟ كجا -
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 و گم رو خودم خواستم مي دختره اين دست از گفت مي. بوده نگهبانه، كه دوستاش از يكي پيش گفت راحت خيلي اونم

 !بشه خالص غيرتش بي باباي دست از تا كنم گور

 نداشتم رو شبم نون كه مني بودم كرده بيجا! بودم عاشق اينكه جرم به شد، مي زده بهم راست و چپ ها، حرف ،ها متلك

 يه پسره اون به گفت. بزنه كتكم بود مونده كم و شد تر آتيشي ره، نمي سركار مامان فهميد وقتي بابا! بشم عاشق بخوام

 :گفتم. بدم پس بهش رو هاش پول خوام مي بزن زنگ

 .خاموشه گوشيمم. زنم نمي زنگ بهش ديگه -

 :گفت.ديدم بابا چشاي تو رو خوشحالي برق

 پول نكردند، دستگيرمون سرقت جرم به نيومدند باباش ننه تا ذارم، مي قرار باهاش خودم بده رو شمارش پس -

 .بديم پس رو حرومشون

 و كرد باز حساب شماره يه ندارم، هيچي من بود فهميده آرش وقتي يعني. داشتيم مشترك حساب شماره يه آرش و من

 پول نكشم خجالت كرده، باز حساب واسم آرش كه نكشم خجالت من تا كرد مشتركش! باشه مشترك خودمون بين گفت

 بين خوش چقدر بوديم، دلخوش چقدر روزا اون. شده تموم حسابم توي پول بزنم رو آرش به بعد كنم، برداشت ازش

 ها پول. بريم بكشيم پر تا بريزم پول حسابمون به ماه به ماه. شديم مشترك حسابمون مثل اون و من وقتي اينكه از بوديم

 واسش فقط. كردم ديليت نخونده رو هاش اس ام اس تمام. كردم روشن رو گوشيم. كردم واريز مشتركمون حساب به رو

 :زدم

. كني زندگي خوشبخت اميدوارم. بهم رسيدن واسه تالشت همه از ممنونم. شد واريز حسابت فالن به ها پول ي همه -

 .يادتم به هميشه

 سر متلك، كنايه، با خونه توي. نياد سراغم اي وسوسه هيچ تا دادم تحويل بابا به رو گوشي. كردم خاموش رو گوشي زود

 واسه بود اومده دوباره باز. بود آرش. زدند رو خونه زنگ روز يه. نداشتم بهش اميدي هيچ كه اي آينده اميد به كردم مي

 تشر با بابا. كرد مي التماس بابا به! پريشون قدر اين درمونده، قدر اين! بودم نديده اينجوري رو آرش وقت هيچ. التماس
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» .نكن توروخدا. بابا نكن«. داد مي هلش بابا و كرد مي التماس اون. كنه مي خبر پليس وگرنه بيرون، بره خونه از گفت مي

 بخواي كه ايني از بزرگتر تو بزرگي، تو. نشو خرد اين از بيشتر. برو آرش«. بود شده همراهي ام گريه با كه آرومم صداي

 مي. كرد مي بيرونش بابا و كرد مي التماس آرش و كردم مي گريه من» .بشي تحقير من مثل حقيري آدم يه واسه اينجوري

 .است ديگه يكي ي كرده نشون دخترم نيس؟ حاليت مگه گفت

 :گفت كرد باز رو اتاق در مامان. خواستگاري واسه رسماْ اومد باباش مامان با گل سبد يه و شيريني جعبه يه با مجيد شب

 .شه مي عصباني بابات نيا وضع اين با بزن روت و سر به آبي يه گفت. منتظرتن مهمونا بيا، -

 مامان. رو بساطا و بند اين كنم جمع داد تذكر بهم اتاق تو اومد بابا ديگه بار اين. كردم مي گريه صدا بي. بست رو در مامان

 .نذارم منتظر رو كسي بيام زود گفت كرد بلندم گرفت رو دستم. بيام من منتظرند دارند، حرمت باباش

 اش خواسته از مجيد نشدند باعث كدومشون هيچ! پريشون زرد رنگ. خون ي قلوه ي كرده پف چشماي. آينه طرف رفتم

 زندگيم از من، از. بگذره

. كرد پر رو خونمون مامانش چه چه. ناراضي باباش بود، راضي مامانش. وايستادند پام جلو باباش و مامان. سالن تو اومدم

 قرار و قول كي! فهميدم نمي هيچي شب اون. گرفت رو جواهري چه گرفت كه حاال نگرفت، نگرفت زن مجيد اينكه

 .بگيريم نامزدي جشن شد بنا شبش فردا. بريدند چي گفتند، چي گذاشتند،

 تا كردم، گريه شده خفه صداي با و كردم بغلش قدر اون! واسم بود صبوري سنگ عجب بالشتم، هميشگيم، همدم شب

 سرنوشتم، خودم، حال به. كنه عاقم مامانم كنه، فرار دستم از بابام بشنوند رو صدام بابام مامان مبادا. باال بره صدام مبادا

 .شدم مي بيچاره بايد شدم؛ عاشق بيجا اومدم، دنيا به غلط به اينكه. روزگارم

 داد تكون رو سرش مامانم. بخره خودش بره بگو بهش گفتم مامانم به. بخريم نامزدي حلقه بريم تا دنبالم اومد مجيد صبح

 چرب با! اتاقم تو اومد مجيد. بود لعنتي روزگار اين ي بازيچه اونم! بكنه؟ تونست مي چيكار اما بود، خون دلش اونم. رفت

 امشب گفت. باشيم بيرون ناهار بعدشم. بخريم حلقه بريم نكنم، ناز پاشم گفت. رفت ام صدقه قربون هميشگيش زبوني

 !چند؟ سيري خوش دل هــــي،. آرايشگاه برم عصر كرده سفارش مامانش و داريم دعوتي كلي
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 ببينه، عروس كامل آرايش با رو من آرش كرد مي ذوق چقدر آرايشم، ،لباسم. داشتم نامزديم شب واسه آرزوهايي چه

 .هستي خدايي عروس تو گفت مي هميشه كه هرچند

 .شما به برسه چه ندارم، خودمم ي حوصله. بريد لطفاْ مجيد، آقا -

 .جان مجيد بگو بهم. خيال بي رو آقا بعد به اين از! جان مجيد نه، آقا -

 .بريد خدا رو تو. بذاريد تنهام خدا رو تو -

 !آوردم بدستت آخرش! مخلصته عمرش آخر تا كه داري مرد يه. خانومم نيستي تنها ديگه -

 ديد، مي اينا ي همه چشم به منم. اش خونه مثل داشت، دوستش كه ماشينش مثل آورد؛ بدستم آره،. رفت و گفت رو اين

 و است زنده ديگه يكي عشق به است، ديگه يكي مال كه داره قلبي اما نداره، دست تو پولي اگه كه آدمي. آدم يه نه

 .بكشه خودش تو رو عشق اين بايـــــد

 ي همه. بودند همه خواهراش! استقبالشون اومدم غصه از پر دلي با ساده، خيلي. اومدند يكي يكي مهمونا و شد شب

 مي راه داداش زن داداش، زن اومدند، مي يكي يكي خواهراش. »خوشگله«. رسيد مي گوشم به پچشون پچ صداي. فاميالش

 تو بشنوه، داره دوس عروسي هر كه حرفا اين ي همه با من اما تك، گرفت زن يه داداشمون دونه يه گفتند مي. انداختند

 .كرد نمي شيرينش حرفي هيچ كه بودم تلخ درون از قدر اون. نشد آب قند كله دلم

 :گفت مامان به كرد رو مجيد مامان

 !ده؟ نمي اجازه باباش! نكرده؟ آرايش ذره يه چرا سمانه -

 اتاقم تو. كرد مي ام خفه داشت محيطش. بيرون اومدم خفقان اون از. بيرون اومدم چون داد، رو جوابش چي مامان نفهميدم

 مامان. اتاق تو اومد مامان. باشه اشكي چشماش نامزديش شب عروس بود زشت. دادم مي قورت رو اشكام بايد. بودم

 :گفت مامان. بوده قسمتت گفت! زشته بيرون، بيام گفت و كرد بوس رو پيشونيم. بود من از تر گرفته

 .باشه خدا به اميدت نشيني، نمي عقد سفره سر باش مطمئن نباشه، مجيد اگهقسمتت -
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 مي خنديدم، مي باشم، شاد تونستم مي منم كاش! بودند شاد همه چقدر! اومد همه كشيدن كل صداي. سالن تو اومدم

 !خودم نامزدي شب رقصيدم،

. آوردند رو كيك. بود صدا آورترين انزجار واسم شب، اون موزيك صداي» .برم قربونش به خوام مي برم، بدين رو نامزدم«

 بازي تو تونسته كه بود شاد! بود شاد چقدر. كردم مي نگاه مجيد به! "مبارك پيوندتان مجيد، و سمانه". بود زده كيك رو

 دستم تو رو حلقه مجيد كه خواست اجازه بابا از باباش! تقلب با ولو ببره، هميشه مثل بود تونسته بود شاد چقدر! بشه پيروز

 برخورد دستم به كه گرفت رو دستش جوري مجيد. تابستون گرماي تو بود كرده يخ. لرزيد مي. باال اومد چپم دست. بكنه

 مجيد رقص، واسه وسط اومدند همه. شد داده ولوم دستگاه صداي. سوت و هورا و جيغ صداي. كرد دستم تو رو حلقه. كنه

 .بود اون ازآن حاال بود، شده گرفته من از كه دنيايي. بود سرمست كه بود همه اون از يكي

 چه كه آخ! چرخوندند مي رو چاقو داد مي بهشون داييشون كه هايي پول ذوق با كردند مي چاقو رقص خواهراش دختر

 .بشه تموم زودتر كردم مي دعا دعا. بود زجرآوري لحظات

. ريختند مي سرمون روي كه هايي سكه و نقل. داشتم نفرت نگاه اين از هميشه كه مجيد ي گونه ولع نگاه. شد بريده كيك

 به داشت ساعتم تيك تيك حتي بودند، كرده لج باهام هم ها ثانيه حتي! بود اي كشنده لحظات. بودم گرفته عجيبي سردرد

 :گفت اومد مجيد خواهراي از يكي. زد مي قهقهه روزم و بخت

 خوبي؟ -

 !باشم خوب كه مجبورم. خوبم -

 تو نفهمه كسي تا كرد مي پاك سريع و زود رو اشكاش! كنه مي گريه آروم آروم داره ديدم رو مامان ها موشه گوشه اون

 مي شادي همه. شه مي بدبخت داره خودش از بدتر حتي خودش، عين دخترشم دونست مي خوب مامان.غوغاييه چه دلش

 .روزگارش تلخي واسه خوردند مي شيريني. شدنش بخت سياه واسه كردند
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 خوشحال چرا دستم؟ تو چيه اين". باال آوردم رو دستم! جديد سرنوشت يه با موندم من و رفتند همه. شد تموم باالخره

 گه مي كه ادعاش برخالف بابا چرا! غمگين؟ قدر اين چرا اما بوده؛ نامزديم شب امشب ناسالمتي! نوعروسم يه من نيستم؟

 .چرا هزار هزاران "چرا؟! شده؟ هق هق آرومش ي گريه مامانم رفتنشون از بعد چرا! دلگيره؟ شادم،

 همون سراغ رفتم. گرفتم وضو! مبارك جبريت زندگي! خانوم سمانه باشه مبارك. كردم آينه تو نگاهي. دستشويي تو رفتم

 دلم اما شد، نمي باز چشمام. برداشتم كه مهر روي از سر. خدا و خودم بين بود رازي شبم اون دل و درد. سبزم ي سجاده

 اميد به. سفيدم چادر همون با بخوابم، سجاده همون سر امشب داشتم دوس بودم، شده آروم هميشه مثل. بود شده خالي

 .برم ابدي خواب يه به سجاده همون سر اينكه

 و من. شد مي رد چشمم جلوي از كابوس يه مثل ديشب اتفاقاي تمام. پريدم خواب از مجيد، نامزدم، زنگ صداي با صبح

 سعي بابام. زدم صورتم به آبي رفتم. گذاشتمش جواب بي. بود دردناك من دل واسه چقدر اين و كرديم نامزد هم با مجيد

 دلخور بايد چرا مجيد، بود شده بتش كه اون! چيه از دونستم نمي رو نگرانيش! بده نشون خوشحال رو خودش كرد مي

 باشه؟ داشته دلشوره بايد چرا باشه؟

 خودش ديگه! بريون پرس چهار با خونمون، اومد مجيد ظهر نزديكاي. دادم نمي اهميت خورد مي زنگ مدام كه گوشيم به

 :گفت چاپلوسي با بابام. دونست مي آدماش و خونه اون به متعلق رو

 كرديد؟ كه كاريه چه اين -

 :كه داد مي جواب تر چاپلوس اونم

 .است وظيفه -

 زير برم كسي چه با من قراره دونست مي و بود مادر باالخره. نگراني ناراحتي،. ديدم مي مامان ي چهره تو رو خجالت اما

 .سقف يه

 !نشست اومد بزنه در اينكه بدون و اتاقم تو اومد مجيد بعد دقيقه چند. اتاقم تو رفتم

 .نشديما محرم هم به هنوز ما -
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 !شده محرم كه دالمون -

 .دله نامحرمترين من دل واسه تو دل -

 :گفت اهميت بي

 .بزنيم دوري يه بريم پاشو پاشو، حاال! بشه محرم كه مجبوره -

 خوش روي باش مطمئن. كنارم باشي؟ من با بازم خواي مي چرا چرا؟! متنفرم ازت قدر اين! كنم مي خردت دارم قدر اين -

 ... .و بيني نمي من از

 اينكه ولو منه، صاحب كنه ثابت همه به تونسته كه همين. كافيه واسش دارم تنفر ازش كه همين گفت كرد قطع رو حرفم

 اينكه به برسه چه كنم، تحملش عنوان هيچ به تونستم نمي. داشتم نفرت بيشتر ازش لحظه به لحظه. كافيه نخوامش، من

 .تنها خيلي بودم، تنها. بكنم بايد چيكار اينكه. چاره راه دنبال كردم مي فكر خيلي. كنم زندگي باهاش برم بخوام

 :گفتم. زدم حرف بابا با نشستم شب يه

 روز مثل چشم، گفتم ،اين گفتي. باهاش نيست رضا دلم كه كنم مي ازدواج مردي با دارم. دادم گوش حرفت به حاال تا -

. بازه هوس يه اين بابا. بگيري نامرد اين از رو طالقم بخوام ازت پريشون بيام ديگه سال چند اينكه! بدبختيم روشنه واسم

 من بشن، جمع بگو مهريه واسه شديم،حداقل نامزد كه حاال شدم، زنش بشم من خواستي تو. طلبه تنوع. نيست زندگي مرد

 و همين. بگيرم طالق حق خوام مي فقط نيس، دلم تو ازش مهري هيچ چون خوام، نمي هيچي مهر. دارم شروطي و شرط يه

 .بس

 ره مي گفت. كشيد نشون و خط بابا واسه. خونمون در اومد بيداد و داد با. شد عصبي رسيد، مجيد گوش به شرطم اين تا

 كسايي با دخترتون گفت مي زد مي داد.  كنه مي آبرومون بي كرديم، آبروش بي گفت مي. اجرا ذاره مي رو سفته و برگه

 .كنه شكايت نره اينكه كرد، مي رو مجيد التماس بابا. دم مي ادامه رو راه همون منم پس خوبتره، كنند مي آبروتون بي كه

 به شما گفته، چيزي يه كرده غلطي يه سروري، آقايي، شما! بذاره شروطي و شرط واستون بخواد كرده غلط دختره اين -

 .ببخش خودت بزرگي
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 همه سادگي، و سوادي بي نداري، و فقر جرمي؟ چه به. هام گونه روي شد مي اشك همه و همه من، كردن له بابا، التماساي

 .بود شده جمع من باباي توي جا يه

. بدن دختر به رو طالق حق بخوان كه ندارند رسما اين از گفتند مي خواهراش و مامان. خونمون اومدند اش خانواده با مجيد

 مجيد چيه؟ بازيا بچه اين گرفتيم، نامزدي جشن گفتند مي دارند، آبرو فاميل و فك جلو بشم پياده شيطون خر از گفتند مي

 باباشم. هاش بدهي خاطر به كنه مي شكايت بابا دست از و ره مي بندازم، پاشون جلو سنگي بخوام من اگه خورد مي قسم

 .نيستند ما ي وصله اينا گفتم دفعه صد. حقشه احمق پسره گفت مي مدام

 صورتش و سر به كرد شروع. كنه ام له كه حاالس گفتم كه بود عصبي قدر اون طرفم اومد. بود كفري حسابي بابا اما رفتن،

. بود ام خانواده كالم تكيه اينا ي همه مردم، حرف ،آبرو بكنه؟ سرش تو خاكي چه كنه شكايت بره مجيد اگه اينكه! زدن

 من ضعف نقطه خوب رو دست هم بابا. بود گذاشته بابا ضعف نقطه خوب رو دست و كرده استفاده اي حربه خوب از مجيد

 .زنند مي سروصورتشون تو من خاطر به دارند اينكه ببينم، رو اشكاشون نداشتم تحمل.  گذاشت

 خودشون كشيدند، كل خودشون بريدند، خودشون هميشه مثل كه بود اين مهم چقدر، و چي نيس مهم. شد بريده مهريه

 »!باشه مبارك«: گفتند

 از آدما، اين از بشيم، دور اينجا از بريم خدا رو تو. بريم بيا بگم بزنم زنگ آرش به بگيرم بابا از رو گوشي داشتم دوس

 .بودم شده اسير واقعاْ بودم، اسير. سادگيا اين از افكار، اين

. شه مي نوبتمون دير شلوغه چون بريم، زود بايد گفتن مي. كالسامون و آزمايش بريم خونمون دم اومد محيد زود صبح

. كرد بدتر رو بدم حال رقم بد سيگارش دود بوي. بودم تنها باهاش بار اولين واسه. بود خونمون دم مجيد صبح پنج ساعت

 گر و گر فقط! تر ساكت من بود، ساكت اون. نزد حرفي مسير طول تو. غوغايي چه من دل تو و بود پايكوبي چه دلش تو

 .كشيد مي سيگار

 آخرين چون بشه، ايجاد مشكل خونمون گروه تو تا كنه كمك. برسه دادم به خدا كردم مي دعا دعا. بده خون رفت مجيد

 حياط يه. فكر عالمه يه با موندم من و باال رفت مجيد. كنيم عقد بعد روز سه دو بودند گذاشته قرار آخه. بود همين اميدم

 تو دست بعضيا. دارند دوس رو همديگه چقدر. ديد چشماشون تو شد مي رو ذوق و شادي برق كه مختلفي زوجاي. گنده
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 زوج يه طرف يه. بود عروسي دلشون تو ها عروس. بودند شاد همه. بودند اومده ماماناشون با بعضياشون بودند، هم دست

 كه بود عروسي ي قهقهه ديگه طرف يه. واسش امن مأمن بود، شده اش شونه اول همين از بود، مردش شونه رو سرش

 .اومد مي الو واسش داشت شازدش

 چي آرش. ام آينده مرد شوهرم، ندارم؟ دوس رو شازدم من چرا نيستم؟ خوشحال من چرا پس. پايين ريختند مي اشكام

 دلم به حسرت جوره همه بود قسمت اومدنت؟ واسه نبود دلم تو دل االن شد مي چي بودم؟ تو راه به چشم االن شد مي

 !عشق با زندگي يه حسرت عشق، حسرت ،مرد يه حسرت ،پول حسرت. بمونه

 :گفت. بود داده خون. طرفم اومد باال به آستين مجيد

 !باشم؟ داشته خوني كم هيكل اين با بنده! الكيه؟ كم مگه -

 مشكل كه آقايوني اسامي كالس آخر. نداشتم رو شنيدنش ي حوصله اصالْ كه پرتي و چرت حرفاي. كالس سر رفتيم

 اون جزو مردشون اسم اينكه از خوشحال همه. باشه جزوشون هم مجيد اسم كردم مي دل دل چقدر. خوندند مي رو داشتند

 !بايــــد. شدم مي مجيد زن بايد من و نبود مجيد اسم. نبود! ناراحت من نيست، اسامي

 باليي چه خواد مي نبود مهم واسم.  بودم ساكت منم. شهر از بيرون رفت بزنه حرفي اينكه بدون مجيد. بود ظهر نزديكاي

 روحم. نبود مهم واسم هيچي بودم، سير زندگيم و خودم از كنه؟ چيكار خواد مي ره، مي كجا بشه، چي خواد مي! بياد سرم

 !بودم نشسته جسمم مردن منتظر مرده، وقته خيلي

 :گفت. داشت نگه رستوران يه كنار

 .خوريم مي اينجا رو ناهار -

 .كشيدم رو دستم ،دستم رو گذاشت رو دستش مجيد. نشستيم ميز كنار

 .شد خودم مال دستا اين آخر -

 .نبود خودم دست ديگه اختيارشون. بگيرم رو اشكام جلو نتونستم
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 !كني مي عادت بهم نخور، غصه -

 آروم طريق اين از خواستم مي بازم. پيشمه مجيد يا كنه، مي نگاهم داره كي نبود مهم واسم. ميز روي گذاشتم رو سرم

 چه داشتم، حالي چه من بود، مجيد جاي اگه االن اينكه. گذروندم مي آرش ياد با رو هام لحظه لحظه. بشم راحت بشم،

 تا بشم، خيره آرش به قـــدر اين خواستم مي نبود، غذا به حواسم رستوران، رفتم مي باهاش وقت هر اينكه. داشتم حسي

 !بشم سير

 رو خريدامون باقي فرصت سر عقد از بعد. بگيريم رو شمعدون آينه و ها حلقه گفتند كنيم، عقد خواستند مي زود چون

 :گفت مامان. بگيريم

 .حلقه خريد واسه بريد تا دنبالت مياد شش ساعت گفته زده، زنگ خونه مجيد -

 :گفتم

 .بخريد بريد خودتون دوختيد، بريديد كه خودتون -

 مجيد اينكه. سادگيش از كنم گريه خواستم مي. خنديد مي چقدر شنيد مي هركسي كه زد مي حرفايي. منبر باالي رفت بابا

 !بود واقعاْ كه جوري نه شناخته، خواست مي دلش بابا خود كه اونجوري رو

 مجيد مامان بشينم عقب رفتم. بود اومده هم مجيد مامان. بشيم ماشينش سوار رفتيم مامان بابا و من. دنبالمون اومد مجيد

 .بشينم جلو برم كرد اصرار

 !بشين جات سر برو. نده كس هيچ به رو جات! كن گوشت ي آويزه رو اين -

 خود. بود بودم ديده كه چيزي به حواسم تمام. شدم سوار. ديدم رو آرش ماشين بشينم رفتم. كرد باز واسم رو جلو در

 .داشت ازم نفرتي چه لحظه اون دونم مي. رفت و كرد روشن رو ماشين بريم ما اينكه از قبل! بود آرش



 

 

 انجمن كاربر  qazal 33 | عشقانتقام 

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٣٠ 

 عروس اولين گفت مي. خوبه همينا گفتم بگرديم، بيشتر گفت مي مجيد مامان هرچي. گرفتيم رو هامون حلقه مغازه اولين

 بايد عروس داشتند عقيده چون باشه، بايد حتما هم شمعدون آينه. كرديم انتخاب حلقه مغازه اولين تو هستيم دومادي و

 !كنه نگاه خودش بخت آينه به خطبه سر

 شب يازده تا كه بابام. خونمون داشت هوايي و حال چه شبش. دربيايم هم عقد به تا محضر بريم شد قرار صبحش فردا

 ... .منم. خوابيد گوشه يه رفت كنه مي درد سرش گفت مي مامان نبود، خونه

 مي حرف باهاش. بهشون بودم زده زل ها ديوونه مثل. حوض يه با داشتيم، كوچيكي باغچه يه. بيرون بودم اومده بگم؟ چي

 جير جير خودش واسه مخفي جاي يه داشت كه جيرجيركي به. زمستونشون واسه بودند تكاپو تو كه هايي مورچه با. زدم

 .كرد مي

 و فقير بينتون حالتون، به خوش! نيس غم اسم به چيزي كشيدنتون نفس تو كه حالتون به خوش. حالتون به خوش"

 بيشتر كه كسي نه است، برنده كنه، تالش بيشتر كي هر دنياتون تو كه حالتون به خوش. برابريد همتون نيست، پولداري

 .بودم شده ديوونه ي ديوونه. اي غصه نه غمي، نه داشتند، عشقي نه شدم؛ مي مورچه يه آن همون داشتم دوس ".پولداره

 .كردم روشن رو راديو

 كه بود اين هام غصه تموم ها موقع اون. بچگيام ي ساده دنياي به بودم رفته آهنگ اين صداي با »الال مهتاب الال، گنجيشك«

 مي گريه بابا قايمكي. بكنم خوابش شعر اين با و باشه پيشم االن تا نگرفت، واسم رو ويترين پشت عروسك اون بابا چرا

 مي گريه داشتم آهنگ اين شنيدن با. گذشت مي ساال اون از سال چند كه حاال. ام غصه از بخوره غصه بابا نكنه كه كردم

 .برسم بهش نذاشت بابا كه اي فرشته واسه كردم،

 .شدم پا ،»تو اميد به الهي«. كردم خالي رو هام غصه رو، هام عقده قدر اون. برنداشتم مهر از سر صبح نماز واسه صبح

 از رو دارم ازش نفرت ،ندارم دوسش خوامش، نمي تلقيناي. كنم قبول همسرم عنوان به رو مجيد بايد كه روزيه امروز

 :گفت اتاق تو اومد مامان. كنم دور خودم

 آرايشگاه؟ بري خواي نمي -
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 :گفتم

 .نداره اثري بشينه، ام چهره تو آرايش هرچي نيست، خوش دلم! نه -

 مي گريه هق هق هم بغل تو دوتايي مامان و من. شدم آروم بوش با داشتم، نياز رو بغلش چقدر! كرد بغلم اومد مامان

 !اشك با بغض، با خون، دل با كردند، مي عروس داشتند رو دخترشون تك. ريخت مي اشك در از اي گوشه بابامم. كرديم

 خواهراش و مامان. بود شنگول چقدر. بود گرفته گل دسته يه. دنبالم اومد مجيد. كردم آرايشي مختصر آينه جلو رفتم

 !آرايشگاه نرفتم چرا كردند دعوا

 :گفتم

 !كه تاالر بريم خوايم نمي محضر، بريم خوايم مي -

. كنند پر مجيد اومدند. ندادم حرفاشون به اهميتي. نداشتم رو باهاشون جروبحث حوصله. هستند همه باشه، چي هر گفتند

 :گفتم مجيد به كردم رو

 .ندارم رو آرايشگاه ي حوصله و حال من -

 مي. بود كرده عصبيم و حرصي بدجور ماشين، تو مجيد روز اون حرفاي. محضر سمت رفتيم و چيد رو نوكشون هم مجيد

 .كنه دور ازم رو حس اين تا كرد نمي تالشي كوچكترين اما دارم، نفرت ازش دونست

 ازم سوم دفعه. خوند رو خطبه اومد آقا. سابيدند مي قند و بودند گرفته سرم باالي كه سفيدي پارچه زير دست به قرآن

 ازش كه كسي بودم، نشسته مجيد كنار. لرزيد مي تنم بود، شده يخ بدنم تموم. لحظه اون بود اي لحظه چه. خواست جواب

 !خواستم مي من كه كسي اون نبود كه كسي. قلبي چه سني، چه داشت، زياد فاصله باهام كه كسي. داشتم نفرت

 وكيلم؟ خانم عروس -

 عشقم. بشه باز نشه، چيزا اين با كه بود سفت قدر اون زبونم قفل! لفظي زبر عنوان به شد باز جلوم كه جواهري سرويس

 !بشه خام چيزا اين با نشه كه بود محكم قدر اون
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 وكيلم؟ -

 :گفت مجيد خواهراي از يكي

 !بشنوند آقا حاج تا بگو بلندتر جون سمانه

 ي گوشه بابام. كردم بلند قرآن از رو سرم. بگم بله شومم سرنوشت به تونستم نمي. تر ساكت من بودند، ساكت همه

 كسي تا صورتش رو بود كشيده رو چادرش. بود وايستاده ها غريبه مثه در دم. نبود مامانم. كرد مي گريه داشت محضر

 .نبينه رو اشكاش

 "تو اميد به الهي" شده، داده قورت بغض با لرزون صداي با

 .بله -

 تو لحظه، اون تو خواستم. بودند داده اجازه من از زودتر خيلي اينا چون بزرگترا؛ ي اجازه با نگفتم بابا، ي اجازه با نگفتم

 . بله گفتم خودش به اميد با. دارم اميد كمكش به هنوزم بگم بخوام، كمك خدا از عرفانيه، گن مي همه كه اي لحظه اون

 سرمست خنديدند، مي رقصيدند، مي همه! عروس اال بودند، شاد همه. سرمون رو نقل شدن پاشيده و كشيدن كل صداي

 كردن بوق بوق صداي. شديم ماشين سوار. خودم عقد روز برقصم، بخندم، باشم، شاد تونستم مي منم شد مي كاش. بودند

 .دستش تو گرفت رو دستم! كرد مي تر خراب رو حالم مجيد، بودن سرمست و

 .بودم روز اين منتظر چقدر آخي، -

 بهم خواست مي اتاقم، تو اومد مي مجيد كه موقعي. ببينم رو روز اين كردم نمي فكر. بود كابوس يه من واسه روز اين اما

 چه! همسرم بشه امروز زورگو مرد اين كردم نمي رو فكرش هيچ كنه، بوسم خواست مي زور به كه موقعي بشه، نزديك

 شدم، بزرگ فقر و نكبت توي سال سه و بيست.  بشم خوشبخت بودم داده قول خودم به! داشتم ام آينده واسه آرزوهايي

 داشتم، تر سخت برابر صد حتي و ام گذشته زندگي بودم حاضر االن اما بگذره؛ غصه و گريه و حسرت به عمرم باقي نذارم

 .ام خونه آقاي نشه اش، خونه خانوم نشم! سقف يه زير برم نخوام آدم اين با اما
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 اشكام مجيد تا شيشه طرف چرخوندم رو سرم. هام گونه رو شد مي اشك فقط ام آينده آرزوهاي ام، گذشته هاي حسرت

 وقتي آرش و من! بشه؟ چي قراره! راهته؟ به چشم اي زندگي چه ندوني سخته خيلي. بود روز اون روزم بدترين. نبينه رو

 تنها »خواستي؟ مي تو كه نباشم اوني من خونمون تو رفتيم وقتي نكنه«: گفتم مي آرش به زديم، مي حرف آيندمون درباره

 مي دلگرم خيلي رو من همين و شد مي آسون ها سختي همه مشكالت، همه عشقم با. بود بهش عشقم داشتم، كه اميدي

 كه كسي با بسازم تونستم مي جوري چه. بود كرده پر رو جاش نفرتم تازه هيچ، نيست كار در كه عشقي چي؟ حاال اما كرد،

 .نبود سازگار دلم با

 :گفت داد فشار رو دستم. شد كردنم گريه متوجه مجيد

 ته و سر همشون. بيزارم جماعت زن از كالْ من مياد، بدت من از تو فقط نكن فكر. روزه دور زندگي. نخور رو اش غصه -

 كنم چه كنم چه به انداختند، پس بچه تا دوسه االن من هاي دوره هم! همين فقط چربه، مي يكي اون به يكي منتها اند، يكي

 نشون پول بهشون فقط رو زنا ندم؟ ازدواج به تن و باشه سالم چهار و سي بايد چطور! خندم مي ريششون به من افتادند،

 .دن مي نشون رو جاشون همه اونا بده،

 اي. بودند يكي چشمش به همه خوب، زن بد، زن. ديد مي يكي رو زنا ي همه. بود من به عقدمون روز شوهرم دلداري اينم

 .كنه دور دلم از رو نفرت حس اما بياره، بدست رو دلم كرد نمي تالشي ترين كوچك! خدا

 .كشيدم دستش از رو دستم

 !چيكار؟ خواستي مي زن بود، جور صفات و عشق كه تو كردي؟ بدبخت رو من چرا پس -

 برم خودم ام، ننه دل ور بري گرفتم رو تو. بگير زن شدي، پير خر بود داده گير كه بس ببندم، رو خانوم حاج اين دهن تا -

 !حال و عشق

 بدبخت رو من بود، بدبخت خودش اينكه. كنم نفرين رو بابام نيومد دلم! گفت؟ شه مي چي پست آدم يه به. نگفتم هيچي

 .كرد تر

 :گفت گرفت رو دستم دوباره مجيد. بود شكسته دلم بيشتر. شيشه طرف كردم رو روم بازم
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 .دارم دل آدمم، منم. مياد بدم داري، نفرت ازم بينم مي وقتي. خاصي تو حرفا، اين ي همه با -

 بعد زديم، چرخي يه ناژنون رفتيم. نداشتم باور رو خودش اصالْ چون نداشتم، باور رو حرفاش از هيچي. موندم ساكت بازم

 .كنم باز رو در خونه طرف رفتم. كردم خدافظي ازش كنم، نگاهش اينكه بدون. رسوند رو من

 !بدي دست رفت يادت هي، -

 باز رو در حرفش به اهميت بي! هي بگه بهت عزيزم، جاي به كه داشت توقع شد، مي چي فكر طرز اون با آدم يه از! هي

. بيرون آورد ماشين از رو دستش. بيرون اومدم! بوق روي گذاشت رو دستش. برداشت رو محله بوق صداي. تو رفتم كردم

 .دعوا واسه كنه مي درد سرش اينم و شه مي درگيري حاال گفتم. بيرون بودند اومده ها همسايه تا سه دو يه. كردم نگاه

 :گفتم

 شدي؟ ديوونه -

 .رفت گازكش. دادم دست. جلو آورد رو دستش

 كرده گير گلوم تو بغض قدر اون حاال؟ تا بوديم كجا گفت در دم اومد مامان! بياد؟ سرم به چي بود قرار. خونه تو اومدم

 زنا به چي يعني. كاراش مجيد، حرفاي. گوشه يه كردم كز. اطاقم تو رفتم حرف بي. بدم رو سوالش جواب نتونم كه بود

 .نكنه كنه؟ مي رو حسابا اين من رو اونم نكنه بدي؟ نشون پول

 :گفت تو اومد مامان. شد باز دراتاقم

 .بخور چيزي يه بيا -

 :گفتم

 !پايين نره گلو از چيزي كه خوردم غصه قدر اون -

 بده، گوش. حرفام كردن خالي واسه بودم گوش يه دنبال! كرد نمي آرومم ديگه گريه داشتم نياز گوش يه به لحظه اون تو

 شم مي نمكي بزنم، حرف مامان با اگه دونستم مي اينكه با ديدم، مامان رو گوش تنها. كنه گريه هام گريه با! كنه بغلم
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 داره بابامم كه فهميدم. گفت بهم عقدمون روز شوهرم كه حرفايي ي همه. گفتم. شدم مي خفه داشتم اما زخماش، واسه

 :گفتم زدم داد. كردم استفاده فرصت از. ده مي گوش

 داده رو بود داده آرش كه هايي پول اون بابا اگه. زديد گند رو جوونيم خودخواهيتون با هم حاال كرديد، بدبختم عمر يه -

 زندگي مرد مجيد گفتم بهتون چقدر. شه مي چي بدي نشون پول زنا به بگه من به اومد نمي امروز فطرت، پست اين به بود

 دلم. نگرفتيد وعبرت خورديد رو چوبشُ زديد پا و دست سادگيتون تو عمر يه. بازيه هوس مرد گفتم بهتون چقدر. نيست

 .شما با جوابش داره، حساب اينا ي همه. نيستم راضي ازتون اما كنم، نفرينتون نمياد

 بود بابا همين. بودم داغون منم اما ببينم، رو اشكش باز خواستم نمي. كنم نگاه چشماش به خواستم نمي. اتاقم تو اومد بابام

 !نداشتم؟! بگم بيراه و بد بهش داشتم حق. بزنم داد داشتم حق. كرد خاك رو من آرزوهاي كه

 رو سرم! نيست آدمي همچين وگرنه گفته، اينجوري مياد بدت ازش تو دونه مي چون گفت بوسيد رو پيشونيم اومد بابا

 .دادم تكون

 اينجا تا كارت؟ رو كني مي سرپوشوني چرا. دي مي تحويل ديگه چيز يه تو گم مي من چي هر كه من، پدر بگم بهت چي -

 و قول به حرفت، به. خودم شدن بدبخت قيمت به حتي هستي، كسي هر از عزيزتر واسم تو كنم ثابت بهت كه اومدم

 زن امروز. گذاشتم احترام كني، مشورت خودم زندگي مورد در باهام نشدي قائل احترام من واسه هم ذره يه كه قرارات

 ما شدي باسواد گفتي بهم چقدر. زنم نمي حرف تو حرف رو هنوز كه هنوزم كنم ثابت تو به تا شدم آقا اين قانوني و رسمي

 و كتاب و دانشگاه خرج زدي سركوفت بهم. كرد خون رو دلم امروز كه آقا همين خاطر به چقدر نداري؟ قبول رو سوادا بي

 رو احترامم كه كسي احترام بعد به اين از ديگه اما وايستي، روم تو بياي بشي باسواد تو تا دادم مكافاتي چه با رو دفترات

 واسم بخواد فطرت پست اين كه است شاهونه زندگي اون از بهتر بشينم، خونه كنج بگيرم طالق. دارم نمي نگه نداره، نگه

 .كنه درست

 چه اين كه كردنش نصيحت به كرد شروع من ي ساده باباي خونمون، اومد.  ندادم جواب. زد زنگ مجيد صبحش فردا

. كنيا دخالت كارامون تو االن از نشد قرار گفتم، زنم به گفتم هرچي گفت مي بابام جواب در اونم! زدي بهش بود حرفايي

 طاقت اينكه با زدم مي مجيد درباره كه حرفايي تموم بشه ثابت بابا به تا بكنه رو رفتارا اين مجيد داشتم دوس راستش
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 نمي اي خونه تو من گفتم. بخره جهيزيه واسم كه تكاپو تو بود افتاده بابا. رو كشيدنش زجر رو شدنش خرد ببينم نداشتم

 خوبي نگاه مطلقه زن يه به نكنم، تر بدبخت اين از رو خودم خوند مي گوشم تو مامانم. ببرم جهاز خودم با بخوام كه رم

 .بگيرتت بياد ره نمي بار زير كسي. شه نمي

 .سقف به زير نرم آقا اين با اما بترشم، حاضرم من ،من مادر -

 تو بود ال دخترشون گن نمي گن؟ مي چي مردم بديم؟ چي رو آشنا و دوست جواب كه كرد مي خوني روضه برام بازم بابام

 نرو كج. ترسوندند مردم اين از رو من اول همون از.  مردم بخاطر بشه بيچاره آدم. مردم حرف گور. دادند طالقش عقد

 .مردم خاطر به بمير.  گن مي چي مردم برو راست گن، مي چي مردم

 :گفت بابا. ببرند ديگه ماه يه رو عروسشون خوان مي گفتند و خونمون اومدند مجيد ي خانواده عقدمون از بعد روز چند يه

 .نخريدم جهازي هيچ من -

 :گفت باباش

 !نگفتيد چون كمه اينش نگيد فردا پس كه گفتيم االن از -

 :گفت مامانم به كرد رو مامانش

 .خريد مي واسش خرده خرده بعدها تا بديد بهش دست اسباب يه نداريد اگه حاال -

 :گفتم نداشتم طاقت ديگه. متلك پشت متلك

 .كنم عروسي خوام نمي حاالها حاال منم. ندارند رو تواناييش ام خانواده ديگه ماه يه تا -

 :گفت مجيد

 .داماده با عروسي تعيين باشي، آماده ديگه ماه يه بايد اما -

 .باشم عقد دوسال كمش كم بايد من. نداريم رو آمادگيش ما. نخوايد خوايد نمي بخوايد، خوايد مي -
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 :باال برد رو صداش مامانش

 گفتند مي عروسا ها موقع اون! خدا به شده روزگاري خوب واال. نخواي خواي مي بخواي، خواي مي چي يعني. بخواد دلتم -

 كني؟ مي ها چه داري نكرده جا رو خودت هنوز يكي تو. كنيم ها چه بعدش كنيم، جا رو خودمون بذار

 .اتاق تو برد گرفت رو دستم مجيد

 آبروريزي و درنياد صدات پس من به بدهكاره خيلي باباتم. شدي من رسمي زن ديگه تو. بردار كارات اين از دست -

 .نكن

 هر نظرت به زدي؟ بهم رو حرفا اون حالم اون تو عقد روز چرا! متنفرم ازت بيشتر حاال تا ديروز از داشتم، تنفر ازت -

 من واسه خواي مي تو كه اعيوني زندگي اون به ارزه مي نكبتم زندگي اين! خونه؟ اون تو اومد مي دلخوشي با بود دختري

 .بخورم و خون تو بزنم رو نونم بخوام كه زندگيه اون از بهتر خيلي نمياد، گيرم نون اگه اينجا! بسازي

. من كاراي دست از كرده قلبي سكته بار دو يكي. ايه سكته مامانم. كردم غلط بشنوي؟ ازم اينو خواي مي! كردم غلط -

 ...رو خوشياش همه نكن، خراب سمانه

 :گفتم بده، ادامه نذاشتم

 !بشم مامانت زن من قراره پس -

 جان به دارم، دوستت واميستادند؟ جلوم دختر تا صد كردم مي اشاره دوني مي بودند؟ طالبم چقدر دوني مي. كن بس -

 .بشناسيم بيشتر بده فرصت بهم. نيست هيچي دلم تو اما دارم، تيزي زبون. خوامت مي مادرم همون

 .كنم زندگي باهات بيام نيستم حاضر ديگه ماه سه دو من -

 هر وقت اون كن، زندگي باهام بيا. افته نمي اتفاقي هيچ بشه، زيادتر تو تنفر اينكه از غير باشيم، عقد سالم چند خدا به -

 .قبول بگي هرچي ديدي، بدي

 .شم نمي واست خوبي زن من! مجيد بده طالقم -
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 .پاشو. منتظرمونند همه سالن تو بريم شو پا نگو، مزخرف -

 چند از بعد نداره دوس و رفته تند گفت. كرد عذرخواهي بدش رفتار از اتاق تو اومد مامانش بيرون، برم من اينكه از قبل

 !خوب خيلي كردند، مي بازي خوب رو رولشون همشون. كنه دلخورش حاال اومده، گيرش خوب عروس يه كه سال

 :گفت مي بابام رفتند، وقتي

 .پسره اون ي خانواده برعكس دارند، رو عزتت چقدر اون ي خانواده ببين جون، بابا -

 و پول يا من ابرويُ چشم عاشق وگرنه بشن، راحت پسرشون كاراي و بازيا هوس دست از خواست مي دونست، نمي بابا

 مردم اينكه از! آبروش از بازم. دارم سرم تو كه تصميمي از ترسيد مي. منبر باالي رفت واسم بازم بابام. نشدند تو ثروت

 تا.  رم مي. داره رو هوام پشتمه، خدا همون قطعاْ. جلو اومدم خدا به اميد با كه من گفتم كردم مي فكر خيلي. گن مي چي

 ظاهر حفظ. باشم خوب ظاهر، به چند هر مجيد با داشتم تصميم. مونم مي ساكت و رم مي پيش خواست واسم خدا كه جايي

 .بشم عاشقش روزي يه اينكه اميد به كردم مي

 حتي خونه، وسايل همه حاضره گفت مي كنه؟ چيكار رو جهازم بود مونده بابام. شديم مي نزديك عروسي روز به كم كم

 ي اثاثيه اسباب مگه اما نشه؛ سركوفت واسم بعدها تا كنه، تهيه واسم معمولي جهاز يه بتونه تا بفروشه رو پاش زير فرش

 :گفت زد پوزخند دالل بفروشتش، خواست بابا كه رفته رو و رنگ ي كهنه فرش يه ارزيه؟ مي چقدر بابا

 !خيرات واسه مسجد تو بندازش برو من نظر به -

 تو كه بوده زنونه مداح خانوم، خود. بود بخت دم دختران واسه جهاز تهيه كارش كه شناخت مي رو خانومي يه مامانم

 بهش رفت مامان. ده مي جهاز دخترا واسه رو كردند مي كمك مردم كه هايي پول و ها صدقه و كرده مي اعالم جلساتش

 .كنند كمك بهمون تحقيقات از بعد شد قرار و سپرد

 جهيزيه، خريد به كرديم شروع. شد شروع بهمون كمكاشون! تريم محتاج محتاجي هر از ما فهميدند و شد انجام تحقيقات

 كردن زندگي اال حقي، گونه هيچ صاحب و بود شده بنا جبر بنياد و پايه بر ،يكي من واسه زندگي چون! قرمز خط يه با البته

 دستش گرفت، مي واسم خانوم اون هرچي بايد و نداشتم هم رو ام خونه وسايل انتخاب زمينه در حقي. بودم كشيدن زجر و
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 به بيرون اومدم مي مغازه از شد مي وقتا خيلي! بترشم يا بمونم جهاز بي مبادا كرده، بهم كه لطفي واسه كردم مي ماچ رو

 :گفت مي اومد مي مامانم. كردم مي نگاه درخت و دار

 !بپسند بيا اينجايي؟ چرا -

 !باشه گفته واسم رو لطيفه دارترين خنده انگاري

 نگاه جيبت به دخترم گه مي خانومه پسندم مي هرچي! وسط؟ اين ام چيكاره من شده، تعيين واسم قرمز خط وقتي آخه-

 ! برداره چي دونه مي خودش خانومه اون برو! وسيــع هام عقده خاليه، جيبم! وسيله به نه كن،

 وسايل خريد به رو خودم داشتم دوس. داد ام خانواده و من به رو دنيا خدا كنند، مي كمكمون گفتند وقتي ره نمي يادم

 حساب واسه بياد دنبالمون شد قرار خانومه اوالْ. بياد دنبالش زندگيم شوق حداقل وسايل، ذوق به بلكه كنه گرم ام خونه

! بردارم سامسونگ باشه، خارجي خوام مي گفتم. گاز سراغ رفتيم. كرديم شروع گنده وسايل از اول كنار، به اين! كتابش

 طرفم داره دستشه فاكتور يه خانومه بينم مي مياد، چشم به كدوم ببينم بگردم ايرانياش سراغ رفتم. زد پوزخند خانومه

 ابرو و چشم دارند بابام مامان. وامونده متر يه دهنم تعجب از منم! كردم خريد واست رو گاز اون »باشه مبارك« گه مي مياد

 !رفت يادت تشكر ميان

 تو زندگي شوق. برداشتم واستون رو فريزر يخچال بهترين گفت مي دوما، دست سراغ بود رفته فريزم يخچال خريد واسه

 عجيب كه بگم، ام شبونه قايمكي هاي گريه از حرفي ديگه خوام نمي. شدم زندگي خيال بي بدتر اينجوري. بود مرده دلم

 ،داد مي سليقه ام خونه وسايل واسه ديگه يكي گرفت، مي تصميم زندگيم واسه ديگه يكي. داشتم بدتري نه كه بدي روزاي

 خودي خواد مي حاال گذاشتند، كار اين واسه رو ديگران چون بگيره، تصميم نبايد كه كسي! پوچ آدم يه به بودم شده تبديل

 !غريبه خواد مي باشه،

 به هي و شناختند نمي خود از سر بابام مامان. خونمون به بشه داده انتقال شده خريداري وسايل كردند كرايه بار وانت يه

 شوقي، چه به! ام خونه وسايل نه بودم، ام خونه مرد دلخوش نه! بودم هميشه از تر ناراحت من اما! كردند مي دعا خانوم اون

 مي چيده قلبم ي گوشه قلمبه، هم ها غم چيدند، مي اتاقم ي گوشه كه رو وسايل يكي يكي! خونه؟ اون تو برم ذوقي چه با
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 دوس اما بوديم، ندار درسته. داشتم ام خونه وسايل آيندم، خونه واسه آرزوهايي چه! آبي و سرخ و زرد! چيه؟ اينا آخه! شد

 . دارم حسرت! دارم سليقه! آدمم كنم حس كه جوري. باشه حسابي و درست داشتم اگرم يا نداشتم، هيچي يا داشتم

 رو بده، من به رو تو بابات گفت مي. چيزه ترين ارزش با واسش كه! چيز يه اال خواد، نمي ازمون هيچي بود گفته بهم آرش

 ... .اما كنيم، جور هم ي سليقه با هم با رو خونمون وسايل بود قرار. ذارم مي چشمام

 :گفت ذوق با من ي ساده باباي. خونمون اومد مجيد شبش

 .بيرون اومديم هولش از خريديم رو سمانه وسايل همه تقريباْ -

 : گفت خنديد طعنه با مجيد

- كجا؟ از. باشه مباركا! ا! 

 :گفتم حرفش وسط پريدم بده، توصيح رو پيازش تا سير از اومد بابام

 .شد جور كه اينه مهم نيست، مهم كجاش از -

 !داريد سابقه! كه؟ دونيد مي. وقتي يه نباشه دزدي نكرده خدايي ببينم خوام مي خب -

 با تازه. كرد خون رو مون سه هر دل شب اون بيجاش شوخي اين اما كرده، شوخي داد ادامه سرش پشت خنديد بلند بلند

 !دير چقدر اما شناختشد، مي داشت بابام رفتاراش اين

 :گفت شد عصباني مامانم

 .حالله حالله باشيد مطمئن. مجيد آقا باشيم خور حروم كه نخورديم حروم نون ما. كرده كمك بهمون خيريه موسسه يه -

 كردنام گريه رو، خوردنام حرص. رو حرفام فهميدند مي داشتن تازه بابا مامان داشت؟ سودي چه ها توضيح اين دونم نمي

 .رو

 :گفت شد عصباني مجيد
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 :داد ادامه بابام! ام خونه تو ببرم صدقه بخوام كه نبودم خور صدقه. برم نمي صدقه ام خونه تو من -

 .كرد كمك بهمون اي ديده خير خدا يه بود، كجا صدقه جوون؟ حرفيه چه اين آخه -

 مامان گفتم، مي هرچي ها موقع اون گفتم؟ مي چي! كردم مي نگاهشون ها الل مثل بودم شنونده من همش. گفت مجيد

 .شدم مي الل بايد منم بودند، كر بابام

 تا گوشام رو بودم گذاشته رو دستم. كنم تحمل رو آشوبشون نتونم كه بود آشوب دلم تو قدر اون. اتاقم تو رفتم اهميت بي

 .هيــــچي. توهيني هيچ حرفي، هيچ! نشنوم هيچي

 :گفت زد پوزخند كرد ام جهيزيه به نگاهي يه. تو اومد عصبانيت با مجيد. شد باز اتاقم در

 !جهيزيه؟ گيد مي آشغال و آت اين به -

 :گفت كرد من به نگاهي

 !گدا مياد، وسايل اين به ام خانواده و من شخصيت كردي فكر كه احمقي خيلي يكي تو -

 .شدم حرصي آخرش ي كلمه از

 از دست گمشو برو! گداخونه تو بياي بود نكرده دعوتت كسي. بيرون برو گدا ي خونه از كن گم رو گورت پس گدا؟ -

 .بردار ام خانواده و من سر

 .لياقت بي بدبخت. بدم نجاتت بدبختي از بودم اومده. نداري لياقت كه كنند سرت تو خاك -

 ساده اينجوري بايد ما چرا آخه. كرد مي حرصيم مامانم صداي بي كردن گريه و اللمونيش و بابام كردن كز همه از بيشتر

 !كردم؟ مي دفاع ام خانواده ام، آينده و زندگيم از وتنها تك تنه يه بايد من چرا آخه باشيم؟

 .گفتم بله تو به كه شد شروع وقتي از من بدبختي. كن خالص كابوس اين از رو ام خانواده و من برو. گمشو برو -
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 بدون و آروم زندگي يه كي! شه مي تموم كي ناآرومي اين بدبختي، اين دونستم نمي. مجيد رفتن و در كوبيدن صداي

! بشه بيزار ازم آرش بود كرده كاري كه فايده چه فايده؟ چه اما نداشت، بهم رو كردن نگاه روي بابا. دارم رو پيش دغدغه

 :گفت بهم سرد خيلي زدم زنگ بهش بيرون از. كرد مي آرومم كه بود صداش بود آرش تنها روحيم، بد اوضاع اين تو

 .باشيد تأهلتون به متعهد كنيد لطف هم شما ندارم، كاري هيچ متأهل خانوم با ديگه نه -

 اين كه داشت نفرت ازم چقدر اما داشت، نفرت ازش خودش خيلي كه كاري. گذاشت رو گوشي خداحافظي بدون بعدش

 !كرد رو كار

 و ها سفته. بترسونتمون يعني كنه، سوءاستفاده ما سادگي از خواست مي! نه جدي خيلي البته بود، كرده شكايت بابا از مجيد

 و من بابا. جلوش كنه پرت رو بدهيش بفروشه رو خونه گفتم بابا به. خواد مي رو بدهيش اجرا، ذاره مي گفت مي رو برگه

 نمي اينم روز اون تا. زنه مي بابا نام به رو خونه داد رو بدهيش وقتي بود گفته. بود محيد نام به خونه سند. كرد مي من

 .بود كرده خراب رو سرش پشت هاي پل ي همه بابا! دونستيم

 اومدند مجيد ي خانواده. يكم بوديم آروم ظاهراْ اما بود، آشوب دلمون گرچه. نبود خبري اراجيفاش و مجيد از روزي چند

 فقط است، چيكاره و هست كي نبود مهم واسشون. ببينند دومادي لباس تو رو پسرشون بوددن مشتاق خيلي چون خونمون

 بازه چشام تا گفت مي بود، احوال ناخوش مجيدم مامان. وساطت بودن اومده! كنند دوماد رو پسرشون تك كه بود اين مهم

 كه واج و هاج موندن اما نداده، تله به دم كردند، معرفي بهش دختر هزارتا خورد مي قسم. ببينم رو پسر اين عروسي بذار

 عين بعدش. ببخشم من شه مي پشيمون خر مثل بعدش كنه، مي زياد پورت و هارت گفتند مي. كرده عقد هم رو تو االن

 اتاق تو بريم كرد مي اصرارا مجيد مامان. باال رفت سوت و كل صدا. خونمون اومد بود گرفته شيريني جعبه يه مجيد ها بچه

 .كردم مي اجرا رو كردند مي پياده روم برنامه هرچي. بودم شده رباط عين. بزنيم حرف هم با

 غلط به بعدش. زد مي شكست، مي گفت، مي! بود رواني يه مجيد دونيد؟ ي م! كرده اشتباه گفت اومد مجيد. اطتاقم تو رفتم

 .شد بلند تو رو بشكنه دستم كه زدن رو خودش كرد مي شروع كرديم، مي محليش كم اگه. افتاد مي كردن

 بخوام كه نديدم احترام گفت. مهمه خيلي اونا به احترام من واسه گفتم. عمراْ گفت. كني عذرخواهي بابام از بري بايد گفتم

 جلوي بابام. كرد عذرخواهي بابام از سالن تو رفتيم بحث و جر كلي از بعد! انصاف بي خيلي بود، انصاف بي. بذارم احترام
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 طاقت اما كرد، جدام آرش از كه كرد ظلم خيلي بهم بابام اينكه با. گرفت آتيش جيگرم! افتاد گريه به مجيد ي خانواده

 چه كه بود فهميده كنم فكر اما بود، چي شب اون كردنش گريه علت دونم نمي. نداشتم بقيه جلو اينم رو، اشكاش ديدن

 .زده گره رو من بدبختي خودش دستاي با جوري

 :گفت مجيد مادر و شد تموم صلوات و سالم با چيز همه ظاهراْ شب اون

 ! بينيم مي رو عروسي تدارك آينده هفته نداره، فايده اينجوري -

 .نداريم اصالْ آمادگي گفتيم نكرديم قبول ما

 :گفت خونمون اومد مجيد صبحش فردا

 .بخريم وسايل خونمون واسه بريم بيا -

 :گفت ذوقش تو خورد بدبخت بابام

 چيه؟ اينا پس -

 :گفت مجيد

 !خودت ريش بيخ بگو خودش، به برگردون رو اينا -

 هم بود، وامونده دهنم هم شيك و لوكس چيزاي ديدن با خداييش. خونمون خريد واسه رفتيم. نبودم بيش رباط يه كه منم

 گرون و شيك چيزاي. بود تزئينات عاشق مجيد! بودم نديده عمرم تو چيزايي همچين وقت هيچ آخه! بود ذوقي يه دلم تو

 سفارش. داشت فروش مبل رفيق يه مجيد. نيست واجب همچين گفت نخريد واسم مبلمان خانومه. كرد مي انتخاب قيمتي

 :گفت داد نشونمون رو عكسش كامپيوتر توي! سفارشي اونم بسازند، واسمون مبل داد

 .كنيم مي آماده واسش خواست ديم مي نشون مشتري به. سازيم نمي باالست، قيمتشم بره مي كار زياد چون -

 كرده ذوق ها بچه دختر عين! هــوا اين برداشت فرش تابلو يه رفت! منه ي خونه وسايل ،وسايل اين شد نمي باورم كل در

 من راستش بودند ناآشنا چشمام واسم كه بود چيزايي مهم. نبود مهم اما فهميدم، مي رو دلش تو مجيد كردن مسخره. بودم
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 حسرت به جوونيم عمر يه نبود، الكي كم! بگيريم عروسي داشتم دوس ام خونه وسايل و ام خونه ديدن شوق به اي، عقده

 كه من. بيخيال رو مجيد" گفتم بودم اومده ذوق سر بس از همونجا! شيك وسايل اعيوني، ي خونه پول، حسرت! گذشت

 كردم مي راضي رو خودم. زد مي رو آخر و اول حرف من واسه پول ".كنم عشق دارم جون تا حاال داشتم، پول ي عقده

 تو.  قلبم تو كشتنش به نبودنش، به كنم يكي رو دلم و خودم خواستم مي اينجوري! بچسب رو پول بيخيال، رو عشق

 عقده تموم پوالش با پولداره، كه مجيد" گفتم مي خودم پيش! بود درگيري پول و عشق ذهن، بين همش ام شبانه آرامش

 "!شم نمي خر من! خودتي خر" زد مي داد قلبم ته اما "!چيكار؟ خوام مي عشق. كنم مي خالي رو شده قلمبه دلم تو كه هايي

 .بود داده بهم وقتا خيلي خدا كه بود ثروتي ترين بزرگ آرش. كرد نمي عوض ثروتي هيچ با رو عشقش و آرش

 صدا بي من. كردم مي قسمت باهاش رو اشكام صدا بي كه. بود بالشتم ام، شبانه رفيق شدن خيس درگيري اين ي نتيجه

 !شد مي خيس صدا بي اونم ريختم، مي اشك

 :گفتم دوستم به زدم زنگ. بود گرفته خيلي خيلي دلم فرداش

 داري؟ خبري آرش از -

 :گفت

 !شناسيش نمي ببينيش اگه كه شده شكسته قدر اون سمانه،. ره مي و مياد يوني آره، -

 .هست سرش پشت حرف اونقدر يوني تو ميگفت

 :گفتم

 گيره؟ نمي رو من سراغ ازت -

 :گفت

 !شده تفاوت بي خيلي حاال اما چرا، وقتا اون -
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 تر خراب حالم. زدم زنگ دوستم به چرا فرستادم لعنت خودم به. شد ترم خون بود، خون دلم. كردم قطع كه رو گوشي

. خورد مي من دل هواي به چقدر ريزون برگ و پاييزي هواي. بيرون زدم خونه از بابام، مامان به حرفي هيچ بي. بود شده

 .كردم مي حس بيشتر ام، شده خيس هاي گونه روي رو هوا سردي. ذاشتم مي نارنجي و شده ريخته برگاي روي رو پاهام

 كه داره طاقت چقدر مگه جسم اين! بشن؟ ريخته بايد روز هر كه هستند چقدر مگه اشكا اين عذاب؟ چقدر بدبختي؟ چقدر

 مي شدنم سبك واسه شدم، مي پر وقت هر كه قديميمون محله امامزاده همون سر رفتم. بشه خرد بشه شكسته هرروز بايد

 دوس و زندگي اين به ذارم مي پا خدا به اميد با من گفتم. باشم داشته خوبي زندگي تصورم برخالف كه كردم نذر. رفتم

 دعاي خوندن به كردم شروع نشستم اي گوشه يه رفتم! نكنيد نااميدم پس. باشم داشته هم شكي ترين كوچك ندارم

 بهم لبخندي يه كرد، نگاهم. بود خانوم يه. باال بردم رو سرم. جلومه خرما سيني يه ديدم بودم، خودم هواي و حال تو. توسل

 :گفت زد

 ... .ماشاا -

 :گفت نشست پهلوم اومد خانومه برم، اومدم. شد تموم. خوندن دعا به كردم شروع و كردم تشكر

 كرديد؟ ازدواج شما دخترم -

 .بله -

 عروس يه كن دعا جا همين پاكي، تو! برنش مي زود مونه، نمي گلي اين به دختر دونستم مي... . انشاا بشي خوشبخت -

 !بياد گيرم تو عين

 تا ده مي سختي بهم داره خدا كه نيستم پاك. نداشتم غمي بودم پاك اگه! پاكم؟ من! بود گرفته ام خنده حرفش از

 !كنه پاك رو گناهام اينجوري

 :گفت پيشم اومده مامانم. خونه رفتم

 !بگيري اجازه شوهرت از بايد ري مي هرجا متأهلي، ديگه تو باباجون حاال؟ تا بودي كجا -
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 :گفتم

 .نرم كجا برم، كجا دونم مي دارم شعور دارم عقل خودم چون گيرم، نمي اجازه احدي هيچ از من ،من مادر -

 كلي قضيه اين سر بماند حاال. نگرفتم اجازه چرا بودم؟ كجا گفت. بهم. دادند رو گوشي. زد زنگ خونه مجيد. اتاقم تو رفتم

 .كرد قطع رو گوشي لج با مجيد هم بعدش. كرديم بحث و جر

. بود خريده واسم گوشي يه با ثابت خط يه. بوديم كرده بحث و جر كلي ظهرش انگار نه انگار. خونمون اومد مجيد عصرش

 هرچي. كردم حال گوشيِ با كلي چرا، دروغ! سراغم بياد وسوسه نكنه بابام به بودمش داده بود، ايرانسل قبليم خط آخه

 .توش بريزه گفتم مجيد به داشتم دوس آهنگ

 .بچينند رو خونه وسايل بره گرفته كارگر گفت اومد مجيد روز يه

 :گفتم

 زود؟ نقدر اي چرا حاال -

 :گفت

 .بهتره بشه چيده -

 :گفتم

 .بچينم رو ام خونه وسايل خودم دارم دوس بچينه، كسي رو ام خونه وسايل ندارم دوس -

 آرزوهام ي خونه خداييش. نشيم خسته تا بيارن كم كم رو وسايل گفتم مجيد به و ديدم رو خونه رفتيم مامانم و من روز يه

 شوق بهم خونه، وسايل ،خونه ذوق. خونه اين بود بزرگ كلي شوهر و زن يه واسه. نبود آرزوهام مرد خودش گرچه بود؛

 مي آه. كرديم مي كلفتي ها خونه اين تو همش! خونه اين خانوم بشم خوام مي من نبود باورم تو آخه. بود داده زندگي

 .واج و هاج بودم وايستاده خونه وسط مامانم و من حاال كشيدم

 :گفت باال برد رو دستش مامانم
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 بده، اخالقش كه درسته. شي مي مجيد عاشق بشه، عروسيت از بعد بذار. بدون رو زندگي اين قدر سمانه،. شكر رو خدا -

 .داره دوست كه اينه مهم اما

 رو اي خونه همچين آرزوهامم تو خداييش! بود برده ياد از رو مجيد هاي بدي تموم خونه، ديدن با من ي باتجربه مامان

 .بوديم شده غرق وسايل رو خونه كف تو مامانم و من و چيديم مي رو خونه وسايل كم كم! كردم نمي تصور

 خانوم من. منه به متعلق خونه اين شد نمي باورم گرفتم، مي عكس ازش موبايلم با ها اي عقده عين كلي و شد چيده خونه

 ي خونه كنم تنفس كلي كاناپه رو بپرم داشتم دوس. خودمون خونه برگردم نداشتم دوس ديگه. دارش اختيار ام، خونه اين

 .رو لوكس وسايل! رو پولداري

 توصيفات از گفتيم مي بابا به ذوق با دوتايمون. كنيم تعريف بابا واسه كه داديم نمي فرصت هم به مامان و من ،خونه رفتيم

 قدر اون اتاقم تو رفتم. شكر الهي گفت مي حرفامون ميون گاهي از هر. بود كرده قاطي هم با رو لبخند و اشك بابام! خونه

 !شوهرمِ مجيده، خونه اون مرد نباشه حاليم كه بودم كرده ذوق خونه سر

 :گفت مي! بود اومده بدش كلي. تر محتاج يكي به بده خوايم، نمي رو وسايل گفتيم خيره خانوم اون به زديم زنگ

 كرديد؟ تقاضا چرا نداشتيد احتياج كه شما -

 :گفت مامانم

 .نپسنديده دامادم -

 !كجا؟ لوكس ي خونه اون و كجا وسايل اين. بودم كرده ذوق منم. رفت وسايل گرفتيم بار وانت

 رو هفته اين ي شنبه پنج كه اصرار اصرار و اومدند. خونمون بيان اش خانواده با خواد مي گفت زد زنگ مجيد بعد روز چند

 واسه برن هم دست تو دست جوونا اين كه بهتر چه. ره مي باد توش داره شد، چيده خونه. عروسي واسه گرفتيم باغ

 !بگيرند عروسي خواستند مي هماهنگي بدون اطالع، بدون اش هفته اين. بوديم مونده مات بابام مامان و من. زندگي



 

 

 انجمن كاربر  qazal 33 | عشقانتقام 

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١۴٨ 

. بودم من فقط ناراضي فرد جمع اون تو البته. نرفت خرجشون به زديم، حرف كلي! عروسيه هفته اين كه اصرار پشت اصرار

 و صلوات و سالم! بود فردا از بهتر رفتم، مي امروز بودن خواسته خدا از شد، چيده ام خونه وسايل وقتي از بابام مامان

 چي بودم شده متوجه تازه انگار. بودم اومده در كما از تازه انگاري! شنبه پنج فكر تو بريم باشه مبارك كه شيريني تعارف

 هيچ كه متأهل زن يه بودم شده! داشت واقعيت اما سرگرمي؛ يه! اومد مي بازي بازي چيز همه نظرم در انگار. اومده سرم به

 .... .بشه همدمش، بشه مونسش، بشه بكشه، نفس بره! سقف يه زير بره همسر همون با بايد حاال و نداره همسرش به حسي

 به پا نااميد كه عروسي بشم خواستم مي ديگه روز چند! بكنم؟ تونستم مي چيكار. هدف بي كردم، فكر كلي اتاقم تو شب

 من! بودم بيزار» ...انشاا بشي خوشبخت« ي جمله گفتن از. نداره اش آينده از دلخوشي هيچ كه عروسي! ذاره مي زندگيش

 ديگه! كرد نمي سبكم شبانه هاي گريه ديگه! باشم؟ خوشبختيم به بين خوش جوري چه ديدم، مي وضوح به رو بدبختيم كه

 .شد مي منفورتر واسم مجيد روز هر! كرد نمي خوشم دل شيك زندگي ،لوكس ي خونه

 لباس نمونه چند و بود عروس مزون تو فاميلشون فالن دختر. عروس لباس خريد واسه برم دنبالم اومد مجيد فرداش

 تو حتما بايد عروس داشتن عقيده كه اي آينه از اون. داشتند غريبي عجيب عقايد مجيد ي خانواده. داشت نظر در خارجي

 بيفته اون بخت باشه، نپوشيده كسي باشه نو لباس بايد بودند معتقد كه عروسي لباس از اونم كنه، نگاه خودش بخت آينه

 اون روزاي و حال از خوام نمي. شد رزرو هم آرايشگاه. بشه آماده سريع شد قرار كردم انتخاب رو لباسم! من بخت سر

. ام خانواده ديدن شاد واسه بدم، نشون شاد رو خودم و بدم قورت رو بغضم بودم مجبور روزا. تكراريه خيلي كه بگم روزام

 .زدم مي زار شده خفه كردم، مي آزاد رو بغض شبا

 به آسمون كنم، گريه تونستم نمي شب اون. بود شده يكي دلم با آسمون. اومد مي بارون حنابندونم شب شب، چهارشنبه

 هركسي از بيشتر االن چقدر م.كرد مي حس كه آسموني به بودم شده خيره بودم وايستاده شيشه پشت! كرد مي گريه جام

 .كنه مي دركم داره ديگه

 كه شدم، رو روبه مامانش بغ و باد با كلي و كردم آرايش خودم. نرفتم كه بود كرده رزرو آرايشگاه واسم مجيد مامان

 بي خواستم نمي. نداشتم دوس گفتم! آرايشگاه نرفتم چرا كنار كشيدم مامانش. شنيدم متلك شب اون كلي. ندادم اهميت

 كردند؛ مي بيشترش بود، آشوب دلم. ديگه طرفي از مادرش متلك، طرف يه خواهراش! فهميدم نمي زو حالم اما كنم، ادبي
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 دركم وقت هيچ كس هيچ كه همونطور كنم، دركشون تونستم نمي من شب اون. داشتند حق نداشتند، تقصيريم خب اما

 .نكرد

 تعارف مهموناشون به ام خانواده قايمكي كه شرابي. شد مي ريخته سرمون رو كه هايي پول و نقل. شد بلند موسيقي صداي

 به بخوريم كه طرفم اومد مجيد. مسرور و مست همه» !آلبالوئه شربت« گفتند مي ام ساده باباي مامان به و كردند مي

 نمي تونستم، نمي. پايين اومدند اشكام اختيار بي! بتركه خواست مي هي بغض. طرف اون رفتم جواب بي ؟!هم سالمتي

 .نبود خودم دست اشكام اختيار اما كنم، گريه خواستم

 ي عمه. دردم واسه بودند سرپوشي شعر اين خوندن با فاميل دختراي حداقل »روزگاره رسم اين/  نداره گريه عروس«

 همين بود، شده بيخود خود از بود، كرده مست رقم بد كه مجيد. كل و جيغ صداي. ببنده حنا دستمون رو جلو اومد داماد

 مي رفتاري چه دارند اند؟ جوري چه نفهمند اصال اينكه. بودم بيزار مدلي اين مرداي از هميشه. كرد مي بدتر رو حالم بيشتر

 .نباشه خودشون دست رفتارشون اختيار كنند؟

 شاد. ببندند حنا دستش رو ببنده، حنا شوهرش دست رو. باشه تونه مي دختري هر آرزوي كه شبي. بود بدي شب كل در

 .آرزوهاشون سقف. سقف يه زير برن خوان مي كه فردايي واسه باشند،

 بيدار بابامم مامان! نزديم يعني نزدم، پلك صبح تا شب اون. بودم اينا مامانم خونه مهمون كه بود شبي آخرين شب اون

 نمي دار بچه و بودند بچه حسرت در اينكه از نداريمون، از هامون، خوشي از ها، گذشته از. زديم حرف باهم كلي. بودند

 رو دلش كلي. بهش زده مي سركوفت كلي مادرشوهرش گفت مي مامانم. دوا و دكتر واسه نداشتند بساط تو پولي و شدند

 مي خودموني جشن يه بابا و شه مي باردار رو من سال چند از بعد! بگيره زن بره كرده مي تشويق رو بابا حتي سوزونده؛

 گفتند مي همه گفت مي مامان. باشه پسر بايد حتما نداشتي، بچه كه سال چند از بعد بايد حتما گه مي مادرشوهرش و گيره

 ذوق تو زدي كلي و نبودي پسر اينكه با گفت مي مامان. اومدم دنيا به من. باشه پسر كه بوده اميدوار اونم و پسره ات بچه

 . گرفتي جا همه دل تو بودي خوشگل و شيرين بس از ولي همه،
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 اي زندگي تو ري مي داري شدي، خانومي خودت واسه حاال ها، سال اين تو خوردي حسرت هرچي شكر الهي جون، بابا -

 رو دامنت تو گذاشت سختي همه اين از بعد خدا كه پاداشي. بابا بدون قدر. پولدارا دختر اون حتي دختريه، هر آرزوي كه

 .بدون قدر

 رو ام خونه بخوام كه نيست خوش دلم ي خونه. نيست من آرزوي ولي باشه، دختري هر آرزوي شايد. بابا كن دعا واسم -

 تو كه نباشه اوني مجيد كن دعا بشم، دلگرم كن دعا. كردي بد بهم بگم بهت نيام روزي يه كن دعا بابا. ببينم دلخوش

 .فكرمه

 مونس اينا بالشتم، خوابم، رخت. اتاقم تو رفت. بود شب نصف دو ساعت. داريم كار كلي فردا بخوابم زود برم گفت مامان

 .نداشتم رو ازشون كندن دل طاقت! هام غصه صبور سنگ! بودند تنهاييام هاي

. ببرند رو عروسشون و بيارند رو قباله بود قرار مجيد ي خانواده. مجرديم صبح آخرين ،زندگيم صبح اولين. شد صبح

 نيم يه با بوند گذاشته سبد يه داخل رو قباله! اومدند مجيد ي خانواده صبح نه ساعت. بيام يازده ساعت بود گفته آرايشگر

 اميدوارم" گفتم كردم آينه به نگا اتاقم، تو رفتم. آرايشگاه برم تا بشم آماده رفتم رقصيدن، و زدن كلي از بعد. سكه

 گوشه يه. دنبالش رفتم من. بوديم منتظر همه كرد، دير. بياره قرآن رفت مامانم. در دم اومدم ".باشه ام غصه روز آخرين

 گريه كردم سعي هرچي موقع اون تا. كرد مي گريه داشت زار زار روسرش بود كشيده رو چادرش بود نشسته اتاق از اي

 بود اومده بابام. زديم مي زار هم با دوتايي و كردم بغل رو مامانم. تركيد بدجور بغصم مامانم، صحنه اين ديدن با ولي نكنم،

 :گفت مي كرد مي بغلم. كرد مي هق هق بابا. شدن خالي واسه گشتيم مي جا يه دنبال تاييمون سه هر انگار! دنبالمون

 !دختر اين جلوي كن روسفيدم! خدايا. كن حاللم بابا، كن حاللم -

 :گفتم بوسيدم رو دستش

 .كن دعام فقط تو بوده، اين قسمت -
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 اين با جمالتش، اين با. ميشه بد آرايش واسه شن، مي خراب چشمات نكن گريه گفت مي هي. اتاق تو اومد مجيد مامان

 تايي سه ما كه موقعي اون اما نبود، خوشايند ازدواج اين زياد مجيد باباي برام بود جالب اما شدم؛ مي حرصي حرفاش

 !ديدم چشماش تو رو اشك كرديم، مي گريه داشتيم

 ميز رو چيز همه! بود شلوغ.  باغ رفتيم دنبالم اومد مجيد! بودم شده زيبايي عروس ديگران ي گفته به. آرايشگاه رفتم

 پاكت يه. بود اومده دوستم تنها مست، و مسرور شاد همه گذشت، مي خوش همه به. قلم هزار چيز، هر از شه، مي يافت

 :گفت!داد بهم

 !داده آرش -

 :گفتم

 .عروسيمه دونست مي مگه -

 :گفت

 .گفتم بهش من -

 هنوزه كه هنوز. كرد خوشختي آرزوي واسم آخر دست و بود كرده خالي رو ناراحتياش تموم حرفاش، تموم پاكت توي

 .داشتم نگه رو پاكت اون

 بوق صداي. كشون عروس. بود قبل شب از تر مست مجيد. شد تموم من واسه هاش غصه و همه واسه شاديش تمام با شب

 .كاش. شد مي تموم زود الكي شادياي اين ها، كابوس اين كاش بود، بد حالم. همهمه صداي. جيغ و

 وايستاده اشكي چشماي با غريبه دوتا كوچه، از اي گوشه يه. بريدند سر پامون جلوي رو اي بيچاره گوسفند! خونه رسيديم

 ي خونه بشه شوهرش خونه نديد، خيري كه پدريش خونه از گفتند مي! عروس خوشبختي واسه كردند مي دعا. بودند

 .آرزوش
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 ندار و دار همه تا دو اين! بودند وايستاده ها غريبه مثل گوشه اون كه سادگيشون از مظلوميتشون، از سوخت مي دلم

 ... .همه اين از گرفت، دلم. كرد نمي حسابشون هيچي هيشكي و بودند عروس

 غصه، عالمه يه با مست، شوهر يه و بودم مونده من حاال. شد حاكم شلوغ جو اون بر سكوت باالخره و شديم آسانسور سوار

 !كهنه بغض يه با

! داره سر در شومي نيت كه اي غريبه يه بود، غريبه واسم مجيد. بودم كرده وحشت بدتر و بيشتر حالش، اون با ديدنش با

 سعي. بودم فراري ازش همش كه مجيدي مجيد، پيش! كنم؟ مي چيكار اينجا من. شوهرمه غريبه اين نبود باورمم تو هنوز

 ي خونه توي آرايش همه اين با تنها، و تك امشب، حاال اما كردم، مي دوري ازش. نباشم تنها باهاش اتاق تو كردم مي

 مي ازش بيشتر! نه. داشتم نفرت ازش. بشم زنش تونستم نمي خواستم، نمي! كردم؟ مي چيكار مستش حال اون با مجيد،

 ... .اون. بود رسيده نيتش به كه بود پست آدم يه اون! ترسيدم

 .نيست خوش حالت اصال. بخواب بگير دوش يه برو. دي مي بدي بوي مجيد، -

 !بخوابم؟ برم گي مي حاال بودم، موقعي همچين منتظر. تره خوش اي ديگه وقت هر از حالم -

 زن از. رسوند صبح به گريه با رو شب اون تموم كه بودم زني يه من. بود شده تر وحشتناك حالش اون با حريصش چشماي

 .نيست خواستت كه بدي اي خواسته به تن بايد! بودم بيزار بودنم

 ترس از هنوز داشتم، خفگي حس. بيرون اومدم اتاق از ،بود افتاده خواب تخت روي جا همه از خبر بي كش خرناس مجيد

 جايي تنها دستشويي ي گوشه. شد هق هق شدم خفه هاي گريه آينه، تو ام چهره ديدن با و زدم صورتم به آبي. لرزيدم مي

 اون. كردم خالي رو شكستم ام، دلهره ترسم، تموم و نشستم دستشويي از اي گوشه! رسوند نمي مجيد به رو صدام كه بود

 تنم يادآوريش با كه نشدم قوي قدر اون هنوز. بگم شب اون از اين از بيشتر خوام نمي. خواستم مي خدا از رو مرگم شب

 ترين وحشتناك شكل به من واسه باشه، دختر يه واسه حس بهترين شد مي كه حسي. نريزه اشكم نگيره، بغضم نلرزه،

 .ها رابطه همه چيز، ازهمه نفرت حس! گذشت حس

 :گفت مجيد! پريدم مجيد ي بوسه با. بود برده خوابم كاناپه روي
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 .بگيريم جون بخوريم بده چيزي اي صبحونه يه پاشو عزيزم، پاشو نيس؟ خوش حالت شده؟ چي چته؟ -

. كنم اجابت واسش رو داره اي خواسته هر بايد كه ديدم مي مجيد كلفت چشم به رو خودم! بودم خونه اون زن نبود باورم

 :گفتم.لرزم مي هنوز چرا گفت مي مجيد. بود كرده يخ تنم

 .سردمه خيلي. سردمه -

 تازه و بود زود خيلي هنوز خونه گرماي واسه خودش قول به اينكه با كرد، روشن رو ها شوفاژ انداخت راه رو شومينه مجيد

 زاغارت بخاري! شومينه كنار رفتم بيرون، اومدم آشپزخونه از. كردم آماده صبحونه خراب حال اون با! بود پاييز اول

 اومدم حال. شوفاژ به چسبوندم رو خودم اتاق تو رفتم. نكرد گرمم! بود شومينه اين از بيشتر گرماش خيلي خيلي خونمون

 االن. بود اينجا آرش االن اگه آخ! آرش واسه واسه، بابام، مامانم، واسه. ام گذشته واسه! بود شده تنگ دلم. شدم گرم كمي

 اشكام. بودم خوش چقدر. ذاشتيم مي هم دهنم تو گرفت مي اونم گرفتم، مي لقمه من. خورديم مي صبحونه هم با دوتايي

 مي رو مرگم آرزوي عروسيم، صبح اولين. بميرم داشتم دوست. نداشت ارزش پشيزي واسم ديگه دنيا! پايين اومدند مي

 تسليم نبايد گرفتم، مي تصميمي همچين نبايد. كنه دلخوش دنيام به رو من كه نبود واسم دلخوشي هيچ ديگه چون كردم،

 چه اين! جنگيدم مي شد مي خودمم ي واسه بايد من. شدم مي مجيد هوس و بابام ي خواسته تسليم نبايد من! شدم مي

 .پشيموني واسه بود دير! همراه هيچ بدون تنها، همدم، بي اينجام االن كه بود قسمتي چه بود، حكمتي

 رو پتو. گه مي داره چي نبود معلوم و شد بلند مجيد ي خنده صداي. داد جواب رو گوشي مجيد. خورد زنگ خونه تلفن

 !زد صدام مجيد شد مي گرم داشت چشمامم تازه. سرم رو كشيدم

 .پاتختي واسه گرفته واست آرايشگاه نوبت گفت. بود مامانم -

 ... مي آرايش جزيي يه خودم. نيست خوش اصال حالم -

 مامان! نياوردن؟ واستون صبحونه گرفت مي سراغ مامانم تازه. آرايشگاه بري تا اونجا ببرمت پاشو پاشو،. كردي بيخود -

 !نيست حاليمون خريم نكني فكر گفتم! آوردا مي صبحونه واسمون امروز بايد جونت
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 به رو دينيش وظيفه بايد كه جسمي! جسم يه جز بود، نمونده واسم هيچي. بود شده پودر همه احساسم، ،غرورم ،اعتمادم

 .برنجه ازش شوهرش مبادا بده، انجام خوبي

 شكسته ها حرمت خانواده اين تو قدر اون. گفتند مي تبريك تبريك مدام كردند دورمون خواهراش. اينا مجيد خونه رفتيم

 .كردند مي صحبت اي مسئله هر درباره راحت خيلي كه بود، باز هم روي تو روشون و بود

 مي صبحانه دخترشون واسه زنا مادر همه. مادر بخوري دار قوت چيز يه خواستي مي خوردي؟ چي صبحانه. مادر ،مجيد -

 !نيست توقعي هيچ ما عروس از خب اما برند،

 كنند نشون رو من خوان مي كه بينشون، دونستم مي اي غريبه يه رو خودم خواهراش متلكاي با مجيد مامان حرفاي اين با

 .بود ساعت ترين كننده خسته واسم و رفتم آرايشگاه. بكشند هو واسم و

 اي؟ گرفته چرا خانوم عروس -

 .تكراري سواالي با كرد مي ترم حوصله بي. پرسيد مي سوال هي ازم صورتم رو كردن نقاشي هنگام آرايشگر

 چشمي هم و چشم رو كه جواهرايي سرويس و كادوها و بودند شاد كه مردمي به و نشستم مجلس باالي رفتم مترسك عين

 قدر اون بگم قدر همين اما گذاشتند، كادو چي مجيد باباي مامان كه ببرم اسم خوام نمي. شدم خيره بود شده تلنبار هم رو

 كردن پچ پچ و مسخره صداي و زدند پوزخند همه خوندند، رو بابام تومني هزار صد كادوي وقتي كه بود سنگين كادوشون

 مي قايمش هزارجا ديدم، مي تومن صد وقتي! پول خداي يعني ما واسه تومن هزار صد نداشتم خبر جماعت اين. باال رفت

 چه با اي، خستگي چه با عرقي، چه پا بابام رو تومن صد اين نداشتن خبر جماعت اين. شديم مي خيره بهش مدتها كرديم

 بهترين تونست مي بابام تومن صد اين با نداشتن خبر جماعت اين. من به كرده تقديمش دستي دو و درآورده بازويي زور

 .بود تومن صد همين اينا بابام دارايي بيشترين نداشتند خبر اينا! كنه ذخيره و بخره ماهشون چند تا رو گوشت و مرغ

. بيرون بريزه خواد مي شده خرد قلب يه ته از كه بگيري رو اشكايي جلوي بخواي سخته چه و بود شده اشك از پر چشمام

 سرشون همونجا داشتم دوست. كني خفه خودت تو رو دادت و كنه آروم رو قلبت زخم اشكات ندي اجازي سخته چقدر
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 چاكرم داري پول تا. پولداراس دنياي ما دنياي. بوده همين بوده تا اما! بسه غرور همه اين بيني، بزرگ همه اين زدم مي داد

 .خوري سري تو پولي بي تا واست، كنند مي نوكرمي

 عدالتيا بي اين از دلش يا بود، من دوري غم از دونم نمي. كرد مي گريه ها گوشه اون مامانم خدافظي موقع مجلس آخراي

 مامان گوش در. كردم خالي مامان ي شونه روي ،رو پايين بريزه ندادم اجازه بهش كه اشكي و كردم بغلش. بود شكسته

 .بياره واستون سرزنش عمر يه كه نيارم خودم سر باليي. نيارم كم كنه دعا. كنه دعا واسم كردم مي زمزمه

 گذاشته بود چي دوهزار قرون يه اين. ذاشتند نمي پاتختي واسه چيزي فاميالت چه بابات، مامان چه بود تر سرسنگين -

 !آخه؟ بودند

 .سوزوند رو ام سوخته دل بدجور مجيد حرف اين پاتختي شب

 .نكش رخم به رو فاميالم و خودم پولي بي لطفاْ پس. گيري مي زن قماشي چه از داري و داشتي خبر كه تو -

 روز روزبه. شدم مي بيزارتر ازش زور به روز. كرد باز جا بدجور دلم تو حرفش زخم اما داد، فيصله رو بحث و زد پوزخند

 داشته بودن زنده به اميدي الاقل تا بزنم زنگ آرش به داشتم دوس. كنم خودكشي. كنم فرار. سرم به زد مي ناجور فكراي

 به روز بودم، بيزار ازش كه كسي با خوابي هم. برم گوشي سمت داد نمي اجازه غرورم يا بود وجدانم دونم نمي اما باشم،

 تن مجبوره كه ديدم مي اي خرابه همچون رو خودم يا ديدم، مي اون توي رو آرش ي چهره يا. شد مي تر سخت واسم روز

 .بده كار اين به

 روز چند. شد مي تر سخت و تر سخت واسم زندگي. خواستم مي رو مرگم باره هزار و كردم مي گريه صدا بي دوش زير

. برگردوند بهم رو ام رفته دست از روحيه يكمي طبيعت بوي شمال، هواي. شمال رفتيم عسل ماه عنوان به عروسي از بعد

 و سخت روزاي بازم و خونمون برگشتيم باز. بشم عاشقش بتونم اينكه اميد به كردم، مي عمل مجيد ي خواسته طبق همش

 .شد تكرار واسم تكراري
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. ببينم اون تو رو آرش ي چهره تونستم نمي. كنم عمل مجيد خواسته طبق تونستم نمي ديگه. بود گردمون ماه نزديكاي

 شدن تر نزديك اميد به گذشت مي زمان هرچي انگار. بدم كار اين به تن بايد كه هستم بد زن يه كنم فكر تونستم نمي

 .شدم مي بيزارتر ازش بيشتر روز روزبه و گرفتم مي فاصله ازش بيشتر تازه بهش،

 ازت. خوره مي بهم ازت حالم! بسه ديگه. بيني نمي ازم خوش روي گفتم بهت يادته. كشم نمي ديگه. تونم نمي ديگه -

. نباشم خونه اين زن عنوان به اما بكنم، كلفتي خونه اين تو حاضرم. برو. رو خودت نه بده، عذاب رو من نه. محيد بيزارم

 .ببره لذت كنارت بودن از و باشه داشته دوست عاشقونه كه بگير رو كسي برو. بگير زن برو

 .نداريد لياقت يعني. نيستيد بلد خانومي كرديد، و مردم خونه در كلفتي ازبس -

 خواسته به تن خواستم نمي. كنم بازي نقش تونستم نمي ديگه. شد دعوا بدجور بينمون كه بود گردمون ماه از بعد روز چند

 . نبود ام خواسته كه بدم اي

 تحقير! بابام به برسه چه نداشتم، رو مامانم به كردن نگاه روي. نيست زن زنم. ده نمي رو بهم زنم كه زد جار جا همه مجيد

 گفت مي بهم مامانم. بدي انجام رو زناشوييت ي وظيفه وظيفته، گه مي بهم كرد مي رو مجيد مادر كه ديدم مي رو شدنم

 .بود ناراضي ازت شوهرت چرا دنيا اون. بدي پس جواب بايد فردا پس بدي، رو بهش بايد شوهرته، ديگه مجيد

 .تنها خيلي بودم، تنها. كرد نمي دركم كس هيچ

 بارها. شده بلند سرش زير. ده نمي رو بهم كه روهم ريخته پسره اون با بود پيچونده مجيد. بودم شده تر له تهمت بار زير

 و گيره مي رو گوشيم كرد مي تهديد. بيرون بذاري خونه اين از رو پات كنم مي خرد رو پات قلم گفت مي اومد مي بارها

 نه كرد، خرد رو پام قلم نه! نكرد عملي رو كدومش هيچ وقت هيچ اما كنه، مي قفل رو خونه در كنه، مي قطع رو خونه تلفن

 نمي و است ديگه يكي پيش روحم، قلبم، دونست مي. است ديگه چيز يه واقعيت دونست مي چون كرد؛ قفل رو خونه در

 درگير خودم پيش بدجور. ندادم رضايت من اما بريم، خارجه سفر يه دادند پيشنهاد اطرافيان! بشه صاحب جسمم فقط تونه

 يك. شدن زنده واسه بود دير اما امروزه، آدم فهميد گرفت جون ديروز رباط اين انگار. شدم پا خواب يه از تازه انگار بودم

 كه بود ترسناكي ي غريبه همون من واسه مجيد هنوز. بدم راه قلبم تو رو مجيد نتونستم اما كردم، بازي نقش نيم و ماه

 .كنه سوءاستفاده ازم داشت قصد
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 دوست كه نداشت خبر اما بده، زجرم نبودنش با خواست مي. شمال رفت روزي چند اينا مامانم خونه گذاشت رو من مجيد

 برگردم نكشيده سال به قبيحه. نيست خبري مالق طالق اينكه. دادند زجرم بابام مامان خونه اون تو اما. رو نبودنش داشتم

 زندگي باهاش بايد كني قبول بايد گفت مي بابام. كنه مي ها چه واست ببين بده، رو پسر اين به گفت مي مامانم. خونشون

 .ديگه بود افتاده دستشون اي بهونه خوب! دوباره اينجا برگردي خواي مي كه ديدي بابات خونه از خيري چه. كني

 حال به واي نداشتند، رو ديدنت چشم بودي مجرد تا. خوندي كور بگيرتت، بياد پسره اون كه نشستي اين خيال به اگه -

 !مطلقه زن بشي اينكه

 ببينيد دادند پز همه اين دارند آبرو آشنا و دوست همسايه، و در جلوي اينكه. خوندند مي گوشم تو رو اينا بابام مامان مدام

 .كن بيرون ات كله از باشي داشتهُ جايي اينجا اينكه فكر برگردي؟ ماه سر خواي مي حاال داديم، شوهر كي به رو دخترمون

 رو كسي هيچ بزرگي اين به دنياي اين تو. بود واسم عذاب بدترين اين. خالي خالي. بود خالي! كردم مي پشتم به نگاه

 بابا به مامان. شنيدم مي رو مامان بابا پچ پچ صداي خوابيدم، مي مجرديم اتاق تو رفتم مي كه شبا. باشي تنها باشي، نداشته

 بچسبه بشه، سرد پسره اون و اينجا از بذار گفت مي جوابش در بابا كني؟ مي جواب رو دخترت اينجوري چرا كرد مي دعوا

 .كنه خراب رو چيز همه خواد مي سادگيش با دختره اين زده، رو خونمون در اومده شانس كه حاال. زندگيش به

 مي بشم آماده مياد داره گفت زد زنگ بهم مجيد كه روزي. بود شيرين داري نفرت ازش كه مردي بدون زندگي چقدر

 كردم مي سر به مجيد بي كه همين اما ديدم، نمي ام خانواده از خوشي روي ظاهر به اگه. بود واسم روز بدترين ببرتم، خواد

 .بود كافي واسم

 كسي بي احساس! دادم نمي و دادم مي حق ام خانواده به. پر دل يه با غصه، با. رفتم همراهش و دنبالم اومد مجيد عصر

 اول فردا اينكه كنم، مي نافرماني باز اينكه! كرد بلند روم دست مجيد بار اولين واسه شب اون. بود كرده افسردم بدجور

 .ازم كنه مي شكايت ره مي صبح

 اشكام، هميشگيم، ياور صدا بي. باشه نداشته دردي كرد، سرخ رو صورتم كه محكم سيلي اين كه داشتم دلم تو درد قد اون

 اومد مجيد. كردم مي گريه صدا بي و كردم روشن تلويزيون رفتم. كردند مي خيس رو سرخم صورت و بودند همراهم

 .افتاد مي كردن غلط به بعدش زد، مي كتك كرد، مي گاليه زد، مي تهمت. بود همين هميشه. كرد عذرخواهي. پيشم
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 مهم پول واسم. كنم بازي نقش عمرم آخر تا مجبورم يعني! نخوام چه بخوام چه همينه، زندگيم. كردم فكر كلي شبش اون

 .مجيد باباي گور رسيدم، بهش كه بود

 .بايد برسه شوهرش به بايد! شده مجيد زن ديگه داشت باور كه اي سمانه. شدم ديگه ي سمانه يه صبحش فردا

 نشين خونه گرفتم تصميم و رفت مجيد. كردم صبحانه خودرن به دعوت رو مجيد خوش روي با. كردم آماده صبحانه

 رفتم. كردم نام ثبت مختلف كالساي. ندم اهميتي مجيد به و كنم جبران داشتم سال چند اين تو كه هايي عقده تمام. نباشم

 باالجبار اما اومد، زور بهش خيلي. بخره ماشين واسم بايد گواهينامم، قبولي كادوي كردم مجبور رو مجيد. رانندگي آموزش

 مي واست رو بهترش يكي افتاد راه دستت اگه گفت خريد پرايد يه واسم الحساب علي مجيد و اومد گواهينامم. كرد قبول

 .بودم ماشين عشق هميشه. بود دنيا كادوي بهترين من واسه اما كردند، نمي حساب ماشين رو پرايد اينا مجيد. خرم

 همه. ديدند مي همه بايد. دادم مي مانور خيابونا تو بدجور صورتم روي آفتابي عينك ضبط، گومپ گومپ صداي با روزا

 بنده اين. اينا مامانم خونه در درم رفتم ماشينم با. بودم پولدار آدم يه من! ديدند مي رو پولداريم تريپ رو، شدنم پولدار

 مي شكر رو خدا شكر رو خدا باال، برد مي رو دستش و كرد بوس رو ماشينم كاپوت بابام! من از تر اي عقده و بدتر خداها

 الحق. رن مي پولدارا گفتند مي همه كه رستوراني يه رفتيم. بودند من مهمون ناهار. تابيديم شهر دور كردم سوارشون. كرد

 ما تونستيم مي كه بود اين مهم. جهنم به اما بوديم، نمونه توشون تا سه ما. بود پارك اونجا بود باال مدل ماشين هرچي كه

 به بخوريد، گفتم مي من. رو اينكارا نكن حيفه، اسرافه، گفتند مي بابام مامان.  بخوريم غذا سير دل يه و باشيم اونجا تا سه

 .ناهارمون پياز و نون شبونمون، هاي گشنگي تموم جبران

 ندارم بهش دلخوشي كه اي زندگي واسه شده خفه مجيد كنار تختم توي شبا و بودم كرده سرگرم اينجوري رو خودم روزا

 بيزارم ازت. بود منزجركننده واسم خرناساش اش، بسته چشماي حتي. زدم مي حرف مجيد با نگاهم با! كردم مي گريه

 .بيــــــزار. مرد

 كني، زندگي مجبوري اما باشه، نداشته دلت تو جايي هيچ كه بخوابي مردي كنار كني زندگي مردي با سخته. رفقا سخته

 فكر طرف نگاه يه با بودم فقير وقتي! بودن پولدار بودن، خانوم ي عقده. داشتم پول ي عقده چون چون، بخوابي مجبوري
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! همه ذارند، مي احترام بهم برگرد برو بي همه هام، پول اون با ظاهرم، اون با حاال اما داد، مي پرورش سرش تو رو خرابي

 !مغرورم خيلي كرد مي فكر كرد، مي برخورد باهام هركسي

 »!نازه مي خوشگليش به«

 »!نازه مي ثروتش به«

 »!مغروره عجب«

 دلم خيلي. بابام نه مامانم، نه من، نه. كردند نمي حسابم آدم ها موقع اون كه فروختم مي فخر كسايي واسه اما نبودم، مغرور

 خونه بدهي ازدواجمون از بعد مجيد. نداشتند بساط تو پولي و بودند بيكار خداها بنده. كنم كمك اينا بابام به خواست مي

 كنار در مجيد نگذرم حق از. بود مجيد بودند، نشسته توش اينا بابا كه اي خونه اصلي صاحب واقع در و بخشيد بابا به رو

 .رسوند خير ام خانواده و من به بازم اما هاش، بدي تموم

 رو بابام هتل قسمتاي توي اما نبود، ناراضي باباش اينكه با. كنه جور و جفت هتل تو بابا واسه خوب كار يه خواستم مجيد از

. كشند نمي گشنگي و دارند بازم اما خورند، مي نميري و بخور نون يه اگه اينكه. بود شده راحت خيالم. كار سر گذاشت

 مسخره از مجيد مستي از روزا از بعضي اينكه با. بود آروم ام، شبونه هاي گريه فاكتورگيري با ظاهر به زندگيم تقريباْ

 .كردم مي تحمل دارم دستم تو پول كه همين اما كشيدم، مي عذاب خوندم نماز تو كردنش

 شيك ي خونه تو منم مسافرت، رفت مي من بدون وقتي گاهي مجيد! بسازم و بسوزم بگردم، باشم، خوش خواستم مي

 تنها تو احوال اوضاع اين تو و گذشت مي زندگي. سرم تو خورد مي عالم غم گشت برمي وقتي. كردم مي رو دنيا عشق

 !بود بچه نبودم، كه فكري

 بيبي! باردارم و داره واقعيت كنم باور خواستم نمي. كنم فكر بهش خواستم نمي. بيرون زدم خونه از سرد زمستون توي

 من داره، خطا احتمال" كردم مي راضي رو خودم. لرزيد مي دستام. بود مثبت ناباوريم كمال در و گرفتم مجيد قايمكي چك

 مراقبتام، تموم با اينكه. قبل روزاي به بودم برگشته بازم. بودم شده متنفرتر مجيد از ".نيست چيزيم كه من! ندارم ويار كه
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 و كنم باورش خواستم نمي. بودم داغون. چيه دردم نگفتم بهش. شده بلند سرم زير زد مي تهمت بهم دوباره. نبود مراقب

 .بگم كسي به خواستم نمي

 مي تنم. بود قرن يه واسم ساعت يه.  داره معطلي ساعتي يه گفت! خوام مي جواب زود گفتم و دادم خون. آزمايشگاه رفتم

 آزمايشگاه تو..  كردم مي گريه بگيرند، ازش خون بود اومده كه اي بچه ي گريه با. داد مي صدا گومپ گومپ قلبم. لرزيد

 چي. اي كرده تحصيل سرت خير كه سرت تو خاك كنند، سرت بر خاك". گذشت مي فكر هزارجور سرم دور! بودم تابلو

 از! نداشتم بچه اين به نسبت حسي هيج ".زندگيت تو اومد ديگه بدبخت يه بودي، بدبخت خودت! شدي؟ اينجوري كه شد

 اينكه. كرد بچه بچه آرومه، ظاهر به اوضاع ديد تا اينكه. كردم مي فكر چيز همه به. بيزارتر خودش از بودم، بيزار باباش

 من اما داري سن تو گرفتم مي جبهه من اما باشه، بابام خاك ارواح به اش بچه قسم فردا پس خواد نمي و باالست سنش

 .حسرتام و هام عقده تموم از بشم خالي خوام مي بشم، بزرگ خوام مي!  ام بچه هنوز

 حامله گرده؟ چشات پشت اي؟ حامله«: گفت مي باال، نه ذاشت، مي پايين نه مامانش اينا، مامانش خونه رفتم مي وقت هر

 ».زرده رنگت اي؟

 نمي فكر اما شدن، بابا واسه كردنش مي تشويقش! بجنبون دست نداريم فاميلمون تو كوچولو بچه ما كردنش مي تشويق

 .شم مي هم بدي مادري نيستم خوبي همسر من كردند

 ... . خانومه -

 :گفتم درموندگي با. دستم تو داد رو برگه! زدند صدام

 چيه؟ جواب -

 .ايد حامله مثبته، -

 مي نگاهم همه و كردم مي گريه رو پياده طول تو. بيرون اومدم. بود سخت كردنش باور. چرخيد سرم دور آزمايشگاه

 اجبار همش باشي، حاصلش تو كه نبود بابات و من بين عشقي! بيايي؟ داشتي دوس بود خبر چه دنيا اين تو اينجا. كردند
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 نبايد كس هيچ فهميد، مي نبايد مجيد. نشستم نيمكت يه رو رفتم. خورد مي چرخ سرم تو فكر هزار هزاران. اجبار و بود

 !بفهمه

 و نذارم جريان در رو كس هيچ شدم مصمم. شم مي مادر دارم فهميدم كه ماهي. ماه دي! بود موقع اين پارسال درست

 .بكنم خودم حال به فكري يه خودم

 و انداختم عقب دونست مي بود، شده حالم متوجه مجيد! ناراحت بودم، درگير. خونه رفتم. كردم پاره رو آزمايش جواب

 :گفتم. كرد شك خودش

 !خوامش نمي -

 :گفت

 !خوام مي من بيخود، -

 فالن گفت مي همش. نداشت رنگي واسم ديگه حناش. كشتم مي بيارم بچه سر باليي اگه گفت مجيد. گرفت باال بحثمون

 .بگيرم رو شدنم مادر جلوي كردم جزم رو عزمم كرد، نمي كاري هيچ و كنم مي رو كار

... . من و خواست مي رو بچه اين مجيد. نداشتم رو جرأتش يعني تونستم؛ نمي تنهايي اما كردم، مي اي چاره فكر يه داشتم

 با هم اونا و بود داده اطالع ش خانواده به مجيد. خوابيدم مي فكر هزارتا با شبا كمك، واسه ديدم مي رو آشنا و دوست روزا

 سفت تصميمم سر. بود مهم ام بچه ي آينده خودم، زندگي. نبود مهم واسم. خونمون اومدند بشكن بشكن و شيريني

 .بودم وايستاده

 نمي هم رو ات بچه خوام، نمي رو تو من مجيد. خوندي كور كني، منصرف تصميمم از رو من كه گفتي ات خانواده به اگه -

 .خواد

 اون ي بچه بچه، اين البد اينكه زد، بهم كه هايي تهمت داد، بهم كه وري دري و فحش خورد، گوشم به كه اي كشيده

 .ببرم اش بين از خوام مي برم لو نخوام ها بعد كه ترسم از منم و نيست
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 !پستي خيلي-

 رو نمازم شدم پا صبح روز يه. بودم فرصت يه منتظر من و بوديم درگير كلي روزا. اتاق تو رفتم گريه با و گفتم رو اين

 رفتم. نبود اون اما بود، قديميمون محله امامزاده اون شبيه درست امامزاده، يه تو رفته ديدم خواب. خوابيدم باز و خوندم

 دست، به تسبيح نديدم، رو صورتش!اون و بودم من فقط. خوند مي نماز اونجا داشت پوش سفيد خانومي يه. كنم زيارت

 :پرسيدم خانومه از بود جالب! باال بود برده رو دستاش

 كني؟ مي دعا كي واسه داري -

 :گفت

 .كن قبولش. باشي داشته بچه تو كه اينه قسمتت خواد، مي رو صالحت و خير خدا! تو واسه -

 گوشم تو خانومه اون صداي تن همش. بود داده دست بهم حالي چه دونيد نمي. شدم بلند. نمياد يادم رو جزئياتش ديگه

 .زدم شكمم به دستي بار اولين واسه. بود صبح نه ساعت. بودم ترسيده» !كن قبولش«! پيچيد مي

 مونسم، بشه خواد مي اين منه، ي بچه اين! نه خودشم، از بنابراين مياد، بدم باباش از منه؟ ي بچه اين دارم؟ دوسش"

 :گفتم بشنوه ام ني ني و خودم كه جوري يواشكي. نشست لبام به لبخندي ".تنهاييم روزاي رفيق ،همدمم

 .ماماني بشم فدات -

 از مبهوت مجيد. كرد مي رشد وجودم تو داشت كه بود اي ني ني همين خوشيم، دل ترين شيرين و بهترين روز اون از

. نبودم و بود. زندگيم تموم بشه دختر اين بود اين خدا صالح كه نداشت خبر. ديدم شيريني خواب چه نداشت خبر دستم،

 !آيندمه از تر مهم واسم اش آينده كه كسي

 :گفتم! باشه پسر كه كرد دعا واسم مامانم و ريخت شوق اشك بابام. كردند شكر رو خدا.  دادم خبر ام خانواده به

 باشه؟ پسر خواي مي چي واسه! دوست پسر اي -

 :گفت مامان
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 !بشه مادرش مثل سرنوشتش دخترت خوام نمي اما پسره، از بهتر دختر -

. كنم جبران دخترم واسه رو كمبودام داشتم دوس و بودم كشيده حسرت عمر يه من. شدم دلخور مامان حرف اين از

 نتونست و نكرد حقم در مادرم كه كارايي كنم جبران خواستم مي. رو احساساتشون. كرد مي درك خوب رو دخترا دنياي

 .بخوره حسرت عنوان هيچ به نبايد ساينارم. كنم مي و تونم مي من اما! بكنه

 به نه هم ذره يه ديگه. گرفتم مي جون رشدش با. بود نيمم و ماه و يك يعني. بود ام هفته شش. پزشك نظر زير رفتم

 يا كردنش، مست اومدنش، دير من واسه و رفت مي تنهايي رو شمالش مسافرتاي مجيد. مجيد به نه كردم، مي فكر آرش

 به ذره يه ندادم اجازه وقتم هيچ و گرفت شكل وجودم تو. بود من مال كه بود اي بچه مهم! نبود مهم كرد مي كه غلطي هر

 ... .يا رگاشه، تو اون خون مجيده، ي بچه اينكه. كنم شك داشتنش دوست

 حس خودمم چرا دونم نمي. نكردي تغيير يا. شدي تر خوشگل گفتند مي همه. پسره كه بودند القول متفق همه ظاهرم از

 پسر اگه. من به معرفتش بره، تو به خوشگلياش باشه دختر اگه گفت مي! نبود مهم مجيد واسه. باشه پسر ام بچه كردم مي

 بچه رفتار بچه اومدن با. كرد مي رو بچه ذوق كلي مجيد كل در. باشه باباش مثل اينه مهم نيس، مهم زشتيش خوشگل بود

 .ديدم مي وضوح به رو مجيد ي گونه

 همه مشكالتم، همه. شدم مي تر عاشق روز به روز. كردم مي حس رو نازنينم وجود من و باال اومد مي شكمم روز به روز

 يه مجيد با كردم حس رو حركتش وقتي بار اولين. كردم مي فكر ام بچه به و بودم كرده فراموش و مسائل همه ناراحتيام،

 .كرديم مي سفتي دعواي

 :گفتم زدم داد مجيد سر. كريدم بحث ديگمون بحثاي ي همه مثل هم با شب يه

 .بيرون رم مي نكبتت زندگي از -

 :گفت

 .برو االن -

 :گفتم. بود شب دوازده ساعت
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 .رم مي صبح فردا -

 :گفت گرفت رو دستم مچ

 .برو االن -

. زد مي بال بال شكمم تو پروانه يه انگاري كه برم شدم پا. بيرون بزنم خونه از شب همون بخوام كه داشتم غرور قدر اون

 بي و خوردم آب ليوان يه رفتم ".دلبندم داري گناهي چه تو آخه". بود كرده حس ام بچه انگار دونم نمي. گرفتم آتيش

 وابسته ام بچه به بدجور خواب اون از بعد. نكنم هم گريه كردم سعي. نگفت هيچي مجيد. خوابيدم تخت رو رفتم تفاوت

 !بكشه عذابي كوچكترين خواستم نمي و بودم شده

 اين بود جاافتاده واسم جورايي يه چرا يدونم نم. بود همراهم مجيدم. نبود دلم تو دل. سونوگرافي رفتم بار اولين واسه

 دختري. هستي گلي چه تو فهمم مي امروز از ماماني گفتم مي و شكمم رو كشيدم مي دست.  بود كرده يخ تنم! پسره فنقلي

 !مامان؟ مرد بشه پسري يا مامان، مونس بشي كه

 :گفتم. گفت نرمال رو جنين چيز همه دكتر خانوم. داخل رفتم

 مشخصه؟ جنسيتش. جنسيتش -

 .ببينم جلو از بذار! دختره كنم فكر.  كن صبر. بله -

 .دختره بچه خانومه نداشتم توقع كه پسره، ات بچه برگرد برو بي گفتند مي همه قدر اون. نبود دلم تو دل

 .دختره بله، -

 از هولتر مجيد. دختره كوچولو فرشته اين فهميدم كه بود مغرب اذان. شد بلند اذان صداي بود جالب. بيرون اومدم اتاق از

 :گفت جلو اومد من

 چيه؟ -

 !دختره شه؟ مي باورت -
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 با مجيد. اينا مامانش خونه رفتيم گرفت شيريني جعبه يه. كرد نمي فرقي واسش پسريش دختر گم مي. كرد ذوق مجيد

. پسره كه مشخصه زنت حالتاي از خواد، نمي مشتلوق گفت مي مامانش. چيه بچه بگم تا بديد مشتلق گفت مي بچگونه ذوق

 پسر يه بايد تكه، پسرمون گفتند مي. خواست مي پسر دلشون كه بود تابلو ولي نياوردند، روم به چيزي فهميدند وقتي

 !نشه منقرض نسلمون كه بياريد

 حاال. خونديم مي نماز. خونديم مي قرآن هم با ساينار و من. بگم چيزي مجيد به اينكه بي زدم مي صداش ساينار روز اون از

 ديگه، ي سمانه يه بايد. ديدم مي ساينار تو رو خودم انگار. كردم مي نزديكي احساس بهش بيشتر دختره، بودم فهميده كه

 كه شبايي. كنه زندگي شاد باشه، شاد بايد همش بكشه، يا ببينه سختي نبايد! بشه متولد ديگه اسم يه با ديگه، ي چهره يه با

 كرد مي غرغر مامان هرچي. خوابيديم مي خونه اون تو تنها و تك ساينار و من تفريحش، و مسافرت دنبال رفت مي مجيد

 .داشتم دوس دخترم با رو تنهايي. رفت نمي گوشم به من اما نمون، تنها

 كسي. بود زندگيم واسه بهانه بهترين ساينار. بودم كرده فراموش كل به رو آرش. كردم مي زندگي تكوناش با حركتش با

 .ساينار روزا اين بود، مرگ واسم زندگي آرش، بدون روزا اون. بود كرده پر واسم رو آرش خالي جاي كه بود

 .كرد مي رو بچه ذوق خيلي انصافاْ اما دادم؛ نمي اهميتي كه بد روز ده بودم، خوب روز يه مجيدم با

 .دارم دوس توش نازه هرچي اصال. پريناز يا. دارم دوس الناز بذاريم؟ چي رو اسمش -

 . خورد تكون خودم جان به. خورد تكون سمانه -

 از بشه محروم مجيد قراره! بشه پدر بي ساينار قرار نداشيتم خبر من، نه اون، نه اما گرفت، مي خندم اش كودكانه ذوق از

 .بينه مي رو تكوناش داره كه اي بچه ديدنِ

 ني ني كه بودن القول متفق همه.شد مي ديگه جور يه واسم زندگي و كردم مي حس وجودم تو رو ساينارم وجود روز به روز

 شدم، ديگه وقت هر از زيباتر نشدم، زشت تنها نه من و گيره مي رو مادرش زيبايي دختر بودند عقيده اين بر و پسره ام

 داشته ازت دختري خوام مي بكنم، خودم از رو مامانشِ قلب نتونستم كه حاال گفت مي. باشه دختر داشت دوس مجيد اما

 وقت هيچ كه مادرش برعكس بشه، باباش عاشق تا كنه مي كاري گفت مي. باشه داشته دوسش وجودش تمام با كه باشم
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 كه اش خانواده برخالف داره، بهش حس بيشتر دختره، فهميده هم وقتي از گفت ميُ بود شده عاشقش مجيد. نبود عاشقم

 سونوگرافي و گن مي درست بقيه نكنه بودم افتاده شك به منم و بود فروردين تو ام بعدي سونوگرافي. خواستند مي پسر

 هاي عقده تموم تا باشه دختر داشتم دوس طرفي از اما كرد، نمي فرقي من واسه پسرش دختر البته كرده، اشتباه اولي

 .كنم جبران اش وسيله به رو وحسرتام خودم

 كه بود سالي اولين. كنم خريد خودم واسه تونستم مي بود سالي اولين كه عيد، خريد شوق به منم و بود ماه اسفند آخراي

 پا اي مغازه هر تو و بودم كرده ذوق ها بچه دختر مثل. شناختم نمي پا از سر! پا سرتا از بشم، نو منم نو، سال تو تونستم مي

. بگم چي. كفش كيف، مانتو، يه حسرت. حسرتام هام، گذشته نخريدن جبران به خريدم مي چيزي يه بايد حتما ذاشتم مي

 بين از تونه نمي هم چيزي وهيچ مونده ديگه بمونه دل به كه چيزي. شه نمي جبرانش اما كنم، خريد هرچقدرم كه بگم چي

 .ببره اش

 سينم هفت سفره داشتم دوس من و چيد مي ساده خيلي سين هفت سفره يه سال هر مامانم. بودم سين هفت سفره عاشق

 هزار هفتاد. بودند خوشگل خيلي خيلي بودند محلي لباساي با عروسك با ديدم سنتي سين هفت سفره يه. باشه آنچناني

 .كردم كيف باهاش كلي و خريدمش! تومن

 شمال تو. كنم عوض روحيه يه ام حامله گفت مي. برم باش منم كه اصرار پشت اصرار و كرد سفر عزم هميشه طبق مجيد

 ماه عنوان به بودم رفته بار يه من البته بود، رسيده بهش باباش حسابي و بود دريا نزديك. بود مجيد پاتوق و داشتند ويال

 به چي ببينم بزنم پرسه خيابونا تو عيدي دم داشتم دوس راستش. ندارم حوصله نميام كه انكار من از اصرار مجيد از. عسلم

 :گفتم كرد اصرار مجيد بس از. بخرم رو همون مياد، خوش چشمم

 .نميام االن ميام، عيد -

 .رفتند و گذاشتند قرار رفقاش رفيق با معمول طبق هم مجيد

 از رو خونه اون مجيد وجود با انگاري. لوكس ي خونه اون تو كردم، مي ذوق تنهايي كلي شمال، رفت مي مجيد وقت هر

 .هستم خونه اون خانوم واقعاْ كردم مي حس نبودنش با و دونستم نمي خودم
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 اما بزنه؛ سر ازم خبطي مبادا بود گذاشته واسم هم پا به نمونه ناگفته البته بار؛ سه دو روزي زد، مي زنگ بهم مجيد روز هر

 .بودم ام ساله چندين هاي عقده كردن خالي مشغول و بود گرم خودم كار به سرم. باك چه رو من

 خونه تو منم. اونجاست ظهر واسه بيفتند، راه خوان مي گفت زد زنگ بهم مجيد كه بود مونده تحويل سال به روز دو يكي

. پنج چهار،. نداد جواب اش گوشي به زدم زنگ. بود نيومده هنوز شد دو ساعت. بودم ناهار كردن درست مشغول. موندم

 راه خودم به استرس بشم خيال بي ديدم بهتر. خوردن تكون به كرد شروع نازنينم. جور بد جونم، به افتاد اي شوره دل يه

 .نيس خوب ام ني ني واسه ندم،

 حال اين با رو من كه كردم نثارش فحشم تا چند. داد نمي جواب زدم مي زنگ مجيد به هرچي منم و بود شده شب ديگه

 گرفته دلشوره بدجور. نداد جواب كسي زدم زنگ خونشون.  بزنگم بهشون كه نداشتم رو رفيقاش شماره. كنه مي دلواپس

 .كردم خالي رو بغضم و زدم زنگ مامانم به! چيه واسه ام دلشوره اين دونستم نمي خودمم و بودم

 :گفتم

 .مياد اش بچه سر باليي يه نكرده خدايي كنه نمي فكر حال اين با. نزده بهم زنگم يه شده شب االن مياد، ظهر گفته بهم -

 .گرفته خيلي اما داد، جواب. زدم زنگ باباش به. شدم نمي آروم من و كرد مي آرومم مامانم

 بدجور باباش وو افتاده اتفاقي يه حتماْ گفتم كردم قطع رو گوشي اينكه از بعد. نباشم نگران گفت و گفتم بهش رو جريان

 خونه زنگ. مجيد باباي خونه سمت رفتم و شدم ماشينش سوار اما كردم، نمي رانندگي بودم شده حامله وقتي از. بود گرفته

 هيچ كه من گفتم مي همش. بود شده بد حالم وحشتناك. گيرم مي درد دل دارم كردم مي حس. نداد جواب كسي زدم، رو

 .كنم مي تابي بي دارم اينجوري شده چي دونم نمي كه حاال چرا ندارم، بهش حسي

 :گفتم زدم زنگ مجيد باباي به

 .خونتونم در پشت من كجاست؟ مامان -

 :گفت خورد جا باباش
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 .بيرونيم -

 :گفتم خونشون رفتم. بود گرفته اشون چهره. خونه در اومدند خواهرش دقيقه چند از بعد

 .شده چي بگو افتاده، انفاقي مجيد واسه دونم مي شده؟ چي -

 :گفت چيدن كبري صغري از بعد

 .نيست نگراني جاي خوبه،. بيرون اومده. عمل اتاق بردنش عصر. خوبه خوبه حالش االن و كرده تصادف مجيد -

. ببينمش داشتم دوس. ريخت هري دلم كرده تصادف مجيد گفتن از! پايين اومدند مي ناخودآگاه اشكام چرا دونم نمي

 من، اصرار با شب همون. بودم افتاده روز اين به كه داشتم دوستش مگه بود؟ مهم واسم مجيد مگه! ؟ چرا ولي خوبه، ببينم

 كنيم، رانندگي ما بذار گن مي رفيقاش هرچي و بودند مست معمول طبق مجيد آقا. شدم راهي خواهرش شوهر و خواهر با

 مرده، درجا بوده جلو كه رفيقش. بودند تا سه. شدند شاخ به شاخ كاميون يه با. دونستند مي هوشيار رو خودشون ايشون

 .داده خبر باباش به دونسته مي رو من حال چون برداشته؛ سطحي زخم يه بوده نشسته عقب كه رفيقش

 ام ني ني تا بدم دلداري خودم به كردم مي سعي. بودم خراب بدجور. داشتم تهوع حالت. بيمارستان رسيديم صبح نزديكاي

 با ديدمش تا. بود شده بستري. بود خوب اما خوبه، حالش مجيد كه گن مي دروغ بهم كردم مي فكر همش. نبينه آسيبي

 به وزنه يه و بود خواب مجيد. گلوم تو مياد داره ام بچه انگاري كه كردم گريه جوري. افتادم گريه تخت تو وضع اون

 چرا؟ واقعا چرا؟ اما بود، افتاده فشارم. كرد مي دعوا خواهرش با همهش و اومدم من بود ناراحت. بودند گذاشته سرش

 افتاده وضع اين به وضع اون تو ديدنش با كه بودم شده عاشقش مدت اين يعني! زندگيم؟ مرد يا بود، ام بچه باباي چون

 ببينم؟ رو دردش تونستم نمي كه داشتم دوسش يعني! بودم؟

 :گفت خنديد. سرش باال رفتم شدم بهتر كه يكم

 !كاميون زير رفتم مي زودتر شي مي نگرانم اينجوري دونستم مي اگه. نيست چيزيم كه من -

 گفت. گرفت رو دستم. كنم نگاه بهش تونستم نمي. گفت مي پرت و چرت داشت وضيعت اون تو. بود گرفته لجم ازش

 اين مجيد. پايين اومد اشكام دوباره حرفش اين با. نيست طوري ديگه هم بميره اگه گفت. دارم دوسش كه فهميده حاال
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 وقت هيچ منم اما بود، داده نشون بهم سركوفت با متلك، با كتك با رو داشتنش دوست. نداد نشون اما داشت، دوستم قدر

 .باشم داشته دوستش ندادم فرصت خودم به

 ؟ سوخته پدر خوره مي وول چطوره؟ بابا پريناز -

 .نباشه خوب واست شايد نزن حرف مجيد -

 گن مي اميدم. فرستاده فاتحه واسمون ديده رو ماشين هركي. شده داغون ديدي؟ رو ماشين سمانه. گفت بايد رو گفتنيا -

 .نشده چيزيمون كه بوديم سگ جون تاييمون سه هر شكر رو خدا. بستريه بخش اون

 .مرده جا در رفيقش كه بودند نگفته بهش

 .ندادي گوش و گفتيم بهت چقدر. نبودي خودت حال تو كه بودي مست قدر اين -

 به خانوم، سمانه گرم آغوش به برگشتيم گذشت پل از خرمون اگه حاال. خودش واسه داره عالمي هپروت عالم هم خر -

 .كن حاللم كه نه اگه. كنم مي ترك قسم پريناز همين

. خواستم نمي. باشه دل به حسرت خواستم نمي. باشه دنياش آخر خواستم نمي. ريخت هوري دلم اش جمله اين گفتن با

 تموم ام بچه حق در رو محبت ام بچه پدر ببينم وقتي بشم عاشقش شد مي شايد. بودم اينجا االن كه داشتم دوسش شايد

 .شايد كرده،

 !كن حاللم. نكردم خوشبختت مجيد، -

 !ضعيفه كني مي جبران -

. كردم بوسش و اش شده باندپيچي پيشوني روي گذاشتم رو لبم اختيار بي. گرفت خندم اش جمله اين با ام گريه اوج تو

 .كرد خيس رو پيشونيش اشكام

 .چسبيدا آخيــش -

 !ديوونه اي، ديوونه خدا به مجيد، -
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 .ها كنه مي گريه پرينازم اينجور، نكن گريه -

 .دارم دوس ساينار من. ساينار نه، پريناز -

 از. بيرون اومدم اتاق از. بديم فرصت يه خودم به هم اون به هم داشتم دوس. دادم مي روحيه بهش ذره يه داشتم دوس

 :گفت شده رفع خطر پرسيدم باباش

 ... .انشاا آره -

 هتل باباش. خرابم حال تموم با. باشم خواستم مي. خواستم نمي اما. اصفهان برگردونند رو من بود كرده سفارش باباش به

 .بوديم گونه جدا اتاق تو كدوم هر اونجا خواهراش و مادرش و من. كرد رزرو رو دوستاش از يكي

 اينكه از دلخورم بفهمه تا ببينه رو اشكام نذاشتم. شد تحويل سالمون درمونده من تخت، رو اون بيمارستان تو مجيد و من

 .اينجاييم اينجام

 داده نشون رو خودش تقريبا شكمم. بودم ماهه پنج. افتاد بدجور فشارم! كما تو رفته مجيد رسيد خبر فروردين سوم روز

 اجازه چرا؟ دونست نمي هيچكس و كما تو بود رفته مجيد. دكترا پرستارا،. خوردند مي غصه واسم بيمارستان تو همه. بود

 مثل آشناييمون، مجيد، و من زندگي. ريختم مي اشك واسش روز هر و بودم سرش باال خودم.  باشه سرش باال كسي ندادم

 مي فكر همش چرا؟ االن اما بودم، عاشقش شايد شايد، دونم؛ نمي. بود دستم تو مجيد دستاي. شد مي رد جلوم از فيلم يه

 !ترحم؟ يا عشقه مجيد به حسم اين دونم نمي. ديره جبران واسه چقدر كردم

 خصوص به شديم، پير هفته يه اين تو هممون. بودند كرده اميد قطع ازش همه ديگه. نظر تحت بود، كما تو هفته يه

 !من از دنيا، اين از كما، از درد، از. شد خالص مجيد هفته يه از بعد. مادرش

 سر باالي. كردم نمي گريه. زدم داد!  نرفتم بيرون، ببرند بيمارستان از رو من داشتند سعي. سرش رو كشيدند سفيد پارچه

. كنم فكر مجيد يادگار تنها به ام، بچه به گفتند مي. كنم گريه كردند مي سفارش پرستارا. بودم نشسته مبهوت و مات مجيد

 رو بغلم زير مجيد خواهراي. بود زده خشكم همونجا من بردند، رو مجيد. بود خوابيده آروم. بودم شده خيره مجيد به فقط

 و كردم مي گريه هق هق. كردم مي دق وگرنه كردم، گريه شد خوب چه و شكست بغضم. زدم جيغ. بيرون بردنم گرفتند
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» .مجيد نرو نرو، خدا رو تو. گذاشتم كم واست مجيد«: زدم مي داد. كردند مي گريه بيمارستان پرسنل همه هام گريه با

 .كردند بغلم خواهراش

 بگم دخترم به. كنم چيكار رو يتيمش بچه ميترا. گرده برمي گفت خودش مجيد. نمرده مجيد. بردند رو مجيد ميترا، -

 شده؟ چي بابات

 ».خوام نمي سرم. بكشيد دخترشم. خوام نمي. كشتيد رو مجيد« زدم مي داد.  كنه وصل سرم بهم اومد پرستار يه

 . بود وحشتناك. بود بدي شباي و روزا. بگم جزئيات با خوام نمي

 از كردم مي رو ام سعي تمام. مونه نمي من روز و حال اين با مجيد ي بچه گفتند مي همه. اصفهان به دادند انتقال رو مجيد

 .كنم مي دق من نباشه ساينارم اگه ندارم، رو كسي ديگه دنيا اين تو كه من. بشه چيزيش مبادا كنم، نگهداري ساينارم

 و بود مردا دوش روي مجيد ي جنازه. اومدم بابام و مامان با. اومدم اما نيام، من گفتند مي اش خانواده مجيد خاكسپاري روز

 مجيد، تابوت تابوت، اين جنازه اين نبود باورم. رفت مي زود ش جنازه قدر اين كه بود سير دنيا از مجيد انگار. بردنش مي

 .ام بچه پدر شوهرمه،

 .خورد مي گوشم به ملت ترحم صداي

 .نديد رو اش بچه. دنياست به چشممش. رفت ناكوم مرد بيچاره -

 .شد بيوه سنش اين با بيچاره زن -

 بزرگ كي دست زير شكمشه تو كه اي بچه اون بيچاره. كنه مي شوهر ره مي خوشگل و جوون! نداره غصه كه خودش -

 !بشه؟

 "!خدا رو تو شيد خفه! شيد خفه آدما، اين از مفت، حرفاي اين از حديثا و حرف اين از شدي راحت. مجيد حالت به خوش"

 خودم واسه سوزونند، مي دل واسم دارند خودم روي جلوي اينكه. بودم حرصي حرفاشون از. زدم داد ها زنك خاله اون سر

 .بودم بيزار ترحم از بچگيم از. ام بچه و
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 .شه مي دفن داره خاك خروار اين زير مجيد نبود باورم هنوز.  شد ريخته مجيد روي كه خاكايي

 رو باباش بار اولين واسه. بود شده حك سنگ روي كه تصويري به بود زده زل بار اولين واسه ساينار. گذشت مجيد سال

 با نگاهش با. نبود خشن بود، مهربون باباش چشماي سنگ اون رو. كرد مي نگاش آروم آروم سخت سنگ يه روي كه ديد

. كردم حس رو دخترش به مجيد نگاه گرمي سال، يه از بعد من اما سرده، خاك گن مي. تركيد بغضم. زد مي حرف ساينار

 "خنده؟ مي داره االن يعني بينه؟ مي رو ساينار داره االن يعني". آوردم رو دخترش شد شاد چقدر كردم حس

 تن مشكي لباس يه بگم چيزي كسي به اينكه بدون اش شنبه پنج روز. نبرم رو ساينار الاقل يا نرم، گفتند مي بابام مامان

 نه انگار باشه، رفته تازه اينكه مثل بود شلوغ. بودند شده جمع همه. بودند همه. بود شلوغ خاك سر. رفتم و كردم ساينار

 .گذشته سال يه كه انگار

 شد پا افتاد، ساينار و من به چشمش تا. دادم سالم جلو، رفتم. ريخت مي اشك صدا بي و بود نشسته قبر باالي مجيد مادر

 مي گريه اونم و بود ترسيده ام بچه. گرفت ام گريه بدجور اش گريه از. شد هق هق صداش بي ي گريه و كرد بغلمون

 اون اما ترسيدم، مي ازش سگ مثل روزي يه كه چشمايي به زدم زل خيسم چشماي با. ام بچه باباي قبر پاي نشستم. كرد

 نگاه. اومد بدم شد مي بهم كه سنگيني هاي نگاه از. بود گرفته خودش به رو مهربون باباي يه نقش و بود آروم اونجا چشما

 كميل دعاي واسه كرد اصرار مجيد مامان شب. بود اعصابم رو اونجا همه و همه انگيز، ترحم لبخندهاي. انگيز ترحم هاي

.  داد مي فشار رو گلوم بيخ بدجور جوش. باشم اونجا اين از بيشتر خواستم نمي.  شدم پا كردم، رو ساينار بهونه اما بمونم،

 چون نداريم، نياز كسي هيچ دلسوزي به ساينار و من. كنم فرار خواستم مي. دخترم و من ي واسه بيجا دلسوزياي

 زود بود اين مهم. نبود مهم واسم اما شدند، دلخور ازم شام واسه نموندم اينكه از مجيد مامان بابا. هم وجود با خوشبختيم،

 .كنم فرار اونجا از

. آرش واسه. شد اينجوري كه زندگيم واسه. ساينار و خودم واسه. كردم گريه كلي بالكن ي پنجره پشت ام، خونه تو شبش

 مي بر سرمون از دست لعنتي جبر اين كاش. بمونه كنارش كه روزيه اميد به و تپه مي واسش هنوز كه لعنتي دل اين واسه

 .كاش كاش، كاش،. داشت هم كنار رو آرش و من ديدن تحمل و داشت
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 شم، مي بزرگتر هرچي كنم مي حس. مياره درم پا از بدجور داره زندگي. بميرم دارم دوس كه برم مي قدر اون روزا بعضي

 صبوري ي همه آرش رفتن با حاال. بودند همراهم آرش وجود با فقط تحملم، ،صبوريم كنم مي حس. شم مي تر طاقت كم

 با تالش در. نيست من از كمتر هم آرش. گذرونم مي سختي روزاي.  ام گرفته بدجور روزا اين. رن مي دارند تحملم و

 وقت هيچ گه مي آرش. آييم برنمي نامرد روزگار اين پس از آرش و من اما است، خسته اونم دونم مي! بجنگه زندگي

 اما. باش داشته اميد بازم تلخ اتفاق هر وجود با گه مي. كرد جدا هم از رو ما كه دليليه تنها نااميدي گه مي. نشو نااميد

 كوبوندم بدجور زندگي ديگه. بيام پات به پا تونم نمي ديگه. ندارم طاقت آرش. بريدم. نيستم قوي تو مثل ديگه من آرش،

 .شدم شكسته. شكستم. زمين رو

 :گفتم. زد زنگ بهم تشكر واسه مجيد مادر مجيد، سال از بعد روز سه دو

 .بوده ام وظيفه نيست، نياز تشكري -

 مجيد نه اونا، نه گفت. دارم خواستگار بيش و كم دونه مي و گذشته مجيد سال گفت كردن پاره تيكه تعارف كلي از بعد

 بهم اجازه. باشم ام آينده فكر به بايد و بكشم دنيا از دست و بسوزم بچه اين پاي شادابيم و جوونيم وجود با نيستند راضي

 دست زير بچشون يادگار تنها ندارند دوس معذرت عرض با گن مي وقاحت با بعد. باشم خودم فكر به و كنم ازدواج دادند

 :گفتم لرزون صداي با شدم داغ. بسپارم اونا به رو ساينار حضانت بايد و بشه بزرگ ناپدري

 !خواد؟ نمي مادر بچه پس -

 :گن مي تر وقيح

 .ببينه آسيب ساينار وسط اين داره احتمال شه مي گرم شوهرت هاي بچه و خودت زندگي به سرت كني ازدواج اگه تو -

 :گم مي بغض با

 !بينه؟ نمي آسيب برم پيشش از من اگه بعد -

 :گن مي
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 .شه مي عادي واسش بعد اما سخته، اولش -

 يعني! كنم؟ چيكار رو قضيه اين برسيم، بهم آرش و من خوني، دل كلي و تالش كلي از بعد حاال. نيست تا دو يكي من درد

 چون بيزارم، زنم يه اينكه از ها موقع بعضي! كنم؟ زندگي خودم واسه ندارم حق يعني! نداده؟ بهم حقي هيچ زندگي اين

 .بدجور شكستم. شكنه مي رو آدم بدجور زور حرف. مرده مال زوره، چي هر! مرده مختص حق هرچي

 بودم، رفيق بي من فهميديد باشيد كرده دنبالم اگه! گنجيد نمي باورم تو وقت هيچ كه سالي يه. بود واسم خاصي سال امسال

 آرش با تا. بودند كرده پر رو من تنهايي آدما جفت اين فقط داشتي دوس و ساده مادر و پدر. نداشتم دنيا تو رو كسي هيچ

 بهش داشتند دوس اي بهانه هر به همه. بود جور دانشجوهاش همه با آرش. نيست زندگي مرد كردم فكر. شدم آشنا

 دل اين با حاال. شدم عاشق و شد جدي من واسه قضيه شوخي شوخي. شدم بازي وارد بازي، بازي منم. بشن نزديك

 اگه شد، عاشقم آرشم قضا از. نداشتم اميدي هيـچ رفتنش مسئوليت بار زير به كه آرشي با كردم؟ مي چيكار واموندم

 .داشتم رو آرش عشق اما نداشتم، هيچي

 هر! اومده روز اين. من فقط باشه، من مال آرش! بشم آرش مال روز يه روز، يه حتي بتونم دادم نمي احتمال درصدم يك

 نيست باورم. خوابيده كنارش ساينار باباي نيست باورم. بينم مي هم كنار رو دختر و پدر كنم مي باز رو چشمام صبح روز

 »جانم«: بگه بهش بابا گفتن با تا هست كنارش پدري »بابا«: بگه تونست ساينار وقتي

 و من كه ندارم باور. شوهريم و زن آرش و من ندارم باور. ندارم باور هنوز اما گذره، مي قضيه اين از روز چند اينكه با

 و باشه برداشته سرمون از دست بدبياري ندارم باور. كنيم مبارزه باهاش و بشكونيم رو زمونه جبر اين تونستيم آرش

 .كنيم زندگي هم كنار خرم و خوش دخترمون و آرش و من گذاشته

 و كرد مي مقاومت آرش. كرد كابوس رو من روياهاي تموم و ايران اومد و شد التحصيل فارغ آرش، ي كرده نشون دختر

 خوشبختي و كرده تحصيل زوج چه بپيچه فاميل كل تو و بزنند باال براش رو آستين زودتر چه هر بودند مصمم اش خانواده

. نيست اميدي هيچ داداشش اين كمك به اصال. بكنه كاري واسمون نتونست اونم و كرد صحبت برادرش با آرش. شن مي

! نداره اش خونواده كار به كار اصالْ دنيا اونور رفته هستيد؟ تني برادر برادرت، و تو مطمئنيد گم مي آرش به همش

 !كنند مي گدايي آرش از رو محبتا همه كردند، سوءاستفاده اخالقش از آرشم خونواده



 

 

 انجمن كاربر  qazal 33 | عشقانتقام 

 

 كتابخانه نودهشتيا

w W w . ٩٨ i a . c O m  
 

Page ١٧۵ 

 از خبر بي آرشم. بدن قرار شده انجام عمل تو رو آرش مثالْ كه اندازند مي راه نامزدي مراسم خودشون آرش از خبر بي

 ... .و بيرون زنه مي خونه از اونا

 انتقالي كاراي داره آرش. كنيم مي زندگاني داريم فعالْ ديگه شهر يه آسمون زير االن و دراومديم هم عقد به آرش و من

 شده كار به مشغول مدارسم تو و شده بند دستش كوچيك شهر اين تو االنم گرچه كنه، مي جور آب اونور واسه رو

 .باشه نداشته خبر ازمون احدالناسي هيچ تا آب اونور بريم درصدده

 رو آرش و من كه اينه مهم. بزرگه دالمون كه اينه مهم باشه، كوچيك خونمون باشيم، جا هر! خوشبختيم چقدر آرش و من

 اينه مهم. كنه مي افتخار بهش كه داره بابايي ساينار كه اينه مهم. زندگيه مرد شد روياهام مرد كه اينه مهم. داده جا توش

 تا گه مي كه آرش خود قول به. ندارم هم اي دلهره. مجيد ي خانواده از آرش، ي خانواده از.  همه از. دور دور.  دوريم كه

 تونه نمي كس هيچ ديگه گه مي آرش.  پشتمونه كه اميدوارم بهش آخرش تا و گفتم بله خدا اميد به! نيمي رد مني با

 .كس هيچ بگيره، هم از رو عشقمون

 بد بهمون كه مردمي از آدماش، از. جا اين از شيم دور زودي بشه درست آب اونور كارش كه اينه روزام اين ي دغدغه تنها

 بدون كنيم، زندگي آروم خوايم مي. باشيم غريبه همه واسه كه بريم جايي اما هست، جا همه مردم همين درسته. كردند

 .آرامشي سلب هيچ بدون مزاحمي، هيچ

 خوشحالم، خيلي روزا اين. كرده باز روم به رو قشنگش يرو اون دنيا انگار. شيرين خواب يه. خوابم كنم مي فكر هنوز

 .نباشم خواب كنه خدا. خوشحال

 .كنيم مي كيف كلي كاراش ديدن از آرش و من. رفتن پا و چهاردست به كرده شروع ساينار

 !باالتر؟ اين از خوشبختي. شده چيز همه صاحب كوچولوم ي فرشته اينكه از خوشحالم

 آرش. كردم پنهون رو اشون نوه كه اومده اينا مامانم خونه در ابالغيه. كردند شكايت دستم از هم مجيد ي خانواده راستي

 ره مي امون پرونده نرسيم توافق به اگه كالنتري، بريم بايد چهاردهم. شكايتيم اين درگير! مخمصه اين تو افتاده بدبختم

 هوام كه دارم يقين خدا به چون كنم، نمي فكر فردا به! كنه خراب رو خوشبختيم كس هيچ و چيز هيچ خوام نمي. دادسرا
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 خوشبختي اينكه با هنوزه كه هنوز كه خودم مادر و پدر! طرف يه از مجيد ي خانواده طرف، يه آرش ي خانواده! داره رو

 !نداره تمومي ها غصه انگار! دارند غصه باز بينند، مي رو من

 .خدا به توكل

 .جديد شرايط جديد، زندگي يك با آسمون، زير. جا همين.هستم من

 !هم كنار هميشه براي دخترم و آرشم و من
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