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 به نام خدا 

 

 :مقدمه

و نه  اهینه س یآدم ها ستند،ین یرنگ چیه د،ینه سف اهیهستند نه س ییپر از رنگ آدم ها یایدن نیا در

 شوند. ینم دهینام یخاکستر دیسف

  ؟یشناسیها را م یخاکستر

که در  ییحد وسط... آنها انیم یزیاندازه خوب هستند و به همان اندازه بد، چ کیکه به  ییها همان

کردند و هم  یهم خوب ایدن نیکه در ا ییشهر هستند، همان ها نیا یمردمان خاکستر سوزندیبرزخ م

 .یبد

کرده  ریرنگ روحشان را تسخ اهیس یویکه د یی... همان هامیشناسیباطنان را هم که همه م اهیس

توان در  یباطنان را م اهیکرده است، س هیرا به آنها هد یوانیح یرا از آنها گرفته و خو تیاست و انسان

که  اخد یدوست داشتن یباطنان، همان خوب ها دیآتش جهنم مالقات کرد و اما سف یشعله ها

 د،یهستند و نه سف اهیاست که نه س ییو حاال حرف من از آنها شودیباز م شانیهشت در بهشت به رو

 دیفرشته سف کی نیدرست ع یکه گاه ییشوند... همان ها یبد باشند اما بد م خواهندیکه نم ییآنها

 کیاز  دتریسف اردکه اگر رسم تلخ روزگار بگذ یی... همان هاوید کیتر از  اهیس یو گاه شوندیباطن م

... من کندیم اهیدهد و آنها را هم س یسرنوشت را به آنها نشان م یرنگ اهیشوند اما روزگار س یم نهیآ

 تر از مردار. فیکث یپاکتر از آسمانند و گاه ینوشته ام که گاه یاز مردمان نباریا

 

 رمان: خالصه

 یساده و مهربان... عاشق نم ی... دخترفیحساس و لط ی... نرم و نازک... دخترریاز جنس حر یدختر

 یدستان مرد لهیبه وس شودیم کونیکن ف یا هیاش در عرض ثان یشود زندگ یکه م یشود اما وقت

 حقعروس... به نا دیلباس سپ دنیبدون پوش شودی... عروس مستاندیجانش را م یعاشق یکه به بهانه

مادر... دردها  انتیدهد... تاوان خـ ـ یپدر... تاوان م رتینجات غ یفقط برا زندیاما دم نم شودیطرد م

تنها  خردیرا به جان م یتا خانواده اش ازهم نپاشد... انگ هـ ـرزگ خردیخود م یو غصه ها رو تنها برا

 یخودش... خودش را قربان االبرادر... دخترک نرم و نازک به فکر همه است  یندهیخراب نشدن آ یبرا

را به او نسبت  ییو صفت هرجا کنندیلگدمال م شانیپاها ریاو را ز یرحم یکه باب کندیم یخانواده ا
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 کی ینهیخشم و ک یشعله ها یاست؟ قربان یقربان کیکه بداند او فقط  ستیدهند... اما ک یم

تا  دیتمام دردها را به جان خر ریحر اماها... و  یصالح یکه تشنه بود... تشنه به نابود یگرگ... گرگ

 نهیآتش انتقام آن گرگ ک یکند از شعله ها دایشود و هم خانواده اش نجات پ رابیهم آن گرگ س

 .یا

*** 

 

 اول فصل

 

 یمیمدرسه و جمع دوستانه و صم یدرس و امتحان... بو یکتاب و دفتر... بو یماه مهر... بو یبو بازم

 .یجوون یها طنتیو ش

لبام نقش  یرو ی... از لبخندش لبخنددیخندیو لباش م زدیبرادرم نگاه کردم که چشماش برق م به

 بست.

 : دیطاقت از آقاحشمت پرس یب

  م؟یرسیم یعمو پس ک_

 به ذوق کودکانش لبخند زد و گفت:  آقاحشمت

 پسرم عجله نکن. میرسیم_

 دبستان پسرانه متوقف شد. یجلو نیماش یقیاز دقا بعد

 .میدیخان رس یرعلی: امآقاحشمت

 شد. ادهیباشتاب پ یرعلیام

 .یزدم: صبرکن عل صدا

 و گفتم:  دمیبه موهاش کش یشدم و جلوش زانو زدم تاهم قدش بشم... دست ادهیپ نیماش از

 یشد یخودت مرد یاالن برا گهیخوشحالم... تو د یلیخ مدرسه یریو م یشیبزرگ م یدار نکهیاز ا_

... به حرف معلمت گوش کن و یو کنار بذار طنتیو ش یدرس بخون دی... بایکن یطونیش دینبا گهید

 یعنیهات محترمانه رفتار کن... مدرسه  یکن و باهمکالس دایخودت دوست پ یبهش احترام بذار... برا

تو سربلند  یباش و آبج یو باادب بودنه... پس پسره خوب ادگرفتنیاول  تیاولو یعنی... تیو ترب میتعل

 کن.
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 حاال برم؟  ی: چشم آبجیرعلیام

 به گونش زدم و گفتم:  یـوسه ا بـ

 .کنهیم تیداخل همراه آقاحشمت تا_

 دست شو گرفت و گفت:  آقاحشمت

 خان؟  یرعلیام میبر_

 .ی: مراقب خودت باش آبجیرعلیام

 زدم و گفتم:  یلبخند

 توهم مراقب خودت باش._

به مانتوم  یو دست ستادمیکوچولوشو برام تکون داد و به همراه آقاحشمت وارد مدرسه شد... ا دست

 خوندم و به سمت مدرسه فوت کردم. یالکرس تیآ رلبی... زدمیکش

که  یروز نی... اولخودم افتادم یهفت سالگ ادیداداش کوچولوم وارد اجتماع شده خوشحالم...  نکهیا از

 و زور بابا رفتم مدرسه. یبود و باچشم اشک یرعلیبرم مدرسه... کامال حالم برعکس حال ام خواستمیم

 دنید جانیداشتم... ه جانینشستم و منتظر آقاحشمت موندم... راستش خودمم ه نیماش داخل

 .شدیبود که لبخند از لبام جدا نم ادیز یدوستام به قدر

 : دیآقاحشمت اومد... پرس قهیاز چند دق بعد

 شده؟  رتیدخترم د_

 .ستیمهم ن ادینه... چون روز اول زمان رفتن ز_

 دخترانه نگه داشت. رستانیدب یجلو قهیو به حرکت درآورد... بعد از چند دق نیتکون داد و ماش یسر

 .یموفق باش شااهللی: اآقاحشمت

 ممنون... خدانگهدار._

 : خدابه همرات.آقاحشمت

اسم خدا رو زمزمه کردم و وارد مدرسه  رلبیدوشم انداختم و ز یشدم و کوله ام و رو ادهیپ نیماش از

 .یسورمه ا یجوون بامانتو شلوارها یمدرسه پر بود از دخترا عیوس اطیشدم... ح

 زد:  غیو خودشو پرت کرد تو بـ ـغلم و ج دیبه سمتم دو هیمهد

 .یدلم برات تنگ شده بود گل_

 زدم و گفتم:  کنارش بااخم
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 .یصد دفعه گفتم به من نگو گل_

 و گفت:  دیخند

 بداخالق._

 چه خبر؟  ؟ی: چه طورقیشقا

 گفتم:  بالبخند

 .ستین یخوشحالم چهارما خوبم خبر دنتونیسوما از د ن؟یاوال سالم دوما خوب_

 .ی: اوووف هنوز که معلم اخالقهیمهد

 ادب باشم؟  یمثل تو ب دیحتما با_

 که خدا داند. هیشناگره ماهر هیوگرنه  نهیبیآب نم نی: االیل

 باهم گفتند:  هیو مهد قیشقا

 بـــــعـــــله._

 ها. ونهید_

  انه؟ی یکالس مالس رفت ؟یکرد کارای: تو تابستون چالیل

 و گفتم:  میگوشه نشست هی

 آره رفتم._

  ؟یی: چه کالساالیل

 .یاطی... خیی... آشپزیی... سفره آرایاضیزبان فرانسه... ر_

 استراحت بودهــــا. یبرا التی: اوووووووو تعطالیل

 کج کردم و گفتم:  یکالفگ یبه معن لبمو

زن نمونه  هیمشخصه  گهیداشته باشه... م ادی یحداقل دوتا زبان خارج دیدختر با هی گهیآقابزرگ م_

 هرش لباس بدوزه.شو یازهر انگشتش هزارتا هنر بباره و خودش برا دیبا گهیدست پخت خوبشه... م

 .ــــشی: اقیشقا

  ؟یگرفت ادیهم  یزی: حاال چهیمهد

و  یینگرفتم چون سفره آرا ادی ادیو فرانسه ز یاضیکالسا رو به طور فشرده رفتم... ر نیا یآره همه_

 کنم. نیتونستم تمر ینم گرفتیوقتم و م یلیخ یاطیخ
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 ادیسوزن زدن  رمیچشم آقابزرگ م یو گفت یروحرف آقابزرگت حرف نزد شهی: توهم مثل همالیل

 .نیو درسمم به درک اسفلوسافل نیکنکور و تمر شورمیبچه م یو کهنه رمیگیم

 که بااخم گفتم:  دنیخند هیو مهد قیشقا

همونطور که آقابزرگم  رمیگیم ادیخانوم نمونه رو  هی یکارها یهم همه خونمیمن هم درسم و م_

 .خوادیم

 .نایمامانم ا ی: واالیل

که انجام  ییو کارها التیتعط یو بابچه ها درباره میمدرسه عالف بود اطیح یساعت نُه صبح تو تا

بستن صف دعوت کرد و شروع کرد به زدن  یمعاون مدرسه همه رو برا نکهیتا ا میزدیحرف م میداد

 فتابآ رهیکردن و ما ز یسخران یو معاون پرورش ریساعت معاون و مد کی بای... تقریشگیهم یحرفا

 .میوارد کالسامون شد ریمد یو بعد بااجازه میجزغاله شد

کناره  هی... مهدمیو نشست میوسط حمله کرد فیآخر رد یها یبه سمت صندل شهیمثل هم ماچهارتا

 کناره هم. قیو شقا الیمن و ل

 اول نشست اَه . زیخرخون رفت م یدهیسپ نی: باز االیل

  ؟یدار کاریبه اون چ_

 و افاده ست. سیازش پرف ادی: بدم مالیل

 نکن. بتیغ_

 : چشم حاج خانوم.الیل

 .میستادیجوون و خوش پوش وارد کالس شد و مابه احترامش ا بایخانوم تقر هیگذشت و  یساعت مین

 .دییبفرما _

 .مینشست

سال  دوارمیو ام گمیم کیرو بهتون تبر یلی... شروع سال تحصاتیادب ریهستم دب یقیسالم من صد _

 و ... میرو درکنارهم داشته باش یخوب

 بعد از اتمام حرفاش گفت:  یقیصد خانوم

 بکنم و باهاتون آشنابشم. ابیحضور و غ هیکه بهم دادن  یخب بهتره باتوجه به کاربرگ_

  ارمنش؟ی دهی: سپیقیصد

 : حاضر.دهیسپ
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 زد و گفت:  یلبخند یقیصد

 ! زیم نیکه هم اسمت اول کاربرگه و هم خودت اول نمیبیم_

 : خرخونه کالسه.الیل

 گفت:  یقیو صد دنیبلند خند هیو مهد قیو شقا الیل

 .دنیخودشونو نشون م یروز اول نیکالس هم دارن از هم یطونایش_

 کالس. یو خوشگال طونای: شهیمهد

 گفت:  یکنار فیاز رد فاطمه

 من. یعمه یکی یتو خوشگل یکیپوووف _

 .میکفاره بد دنشیهربار د یبرا دیتو باشه که با هی: اگه عمتم شبهیمهد

 و گفت:  زیبا ته خودکارش زد به م یقیصد

 .دیلطفا جو کالس و بهم نزن_

 داد:  ادامه

 گلکار. ری... حریلیسه قی... شقایفرخ هی... مهدییرضا نیمی... سی... زهرا فاتحیمژگان سالم_

 و گفتم:  ستادمیا

 حاضر._

 گفت:  بالبخند

 بودم. دهیتا حاال نشن ی! چه اسم قشنگریحر_

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ممنون._

هم اومد و باهاشون آشنا  یمیو زبان و ش یاضیر ریرو خوند... اون روز دب یاسام یهیو اون بق نشستم

 .میرفتن شد یزنگ آخر خورد همه آماده نکهیو بعد از ا میشد

 شدم. نیکردم و سوار ماش یبچه ها خداحافظ از

 .یآبج: سالم یرعلیام

 ... سالم آقاحشمت.زمیسالم عز_

 .ی: سالم دخترم خسته نباشآقاحشمت

 روز اول مدرسه چطور بود؟ یممنون... خب داداش_

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

8 
 

 گفت:  باذوق

مهربون  یلیقشنگه خ یلیمون بهم گفت چشمام خخانوم معلم ریحر یخوش گذشت... آبج یلیخ_

 و سروشه. نیکردم اسماشون آرو دایبود... دوتا دوستم پ

 از دوستاش و مدرسه اش گفت و من باحوصله گوش دادم. جانیباه یرعلیام

کرده بودم و  یطونیبابچه ها ش یلیکه امروز خ ییو لباسامو عوض کردم و از اونجا میدیخونه رس به

 .دمیناهار بخورم خواب نکهیخسته شده بودم بدون ا یحساب

*** 

 .نییو درست کردم و از پله ها رفتم پا میروسر

 سالم._

 و جوابم و دادن. دینگاه ها به سمتم چرخ یهمه

 : ساعت خواب باباجان.آقابزرگ

 خوابم برد. یک دمینفهم نیخسته شدم واسه هم یلیشرمنده امروز خ_

 نداره دخترم حاال مدرسه چطور بود؟  ی: اشکالآقابزرگ

 نشستم و گفتم:  کنارش

حرف  میکنکور قبول بش دیو حتما با میما سال آخر هست نکهیا یدرباره یمدرسه کل ریخوب بود مد_

کالس فوق العاده  یاضیو ر ستیو ز یمیو ش کیزیف یزد و گفت اگه الزم باشه وسط سال برا

 .ذارنیم

 .یدانشگاه خوب قبول بش هی دی: تو باآقابزرگ

 .کنمیخودمو م یتمام سع_

 هیبزرگ مشهد بود که  یاز تاجرها یکیلبام نشست... آقابزرگ  یو لبخند رو دیبه روم پاش یلبخند

باهم  یخانواده صالح یمیخانواده از رسم قد یاعضا یداشت... همه میشرکت صادرات و واردات عظ

... میبود یتیعپرجم بایتقر ی... خانوادهیمیکوچولو قد هیو البته  بایز یالیو هی ی... تومیکنیم یزندگ

بابام با آقابزرگ که  کننیکه پدر و مادر بابام فوت م یقتپسرعمه بودن و از و ییپدر و مادرم دختردا

 یعمه هم دارم که اونم از وقت هی... کنهیو بعد بامادر من ازدواج م کنهیم یاش باشه زندگ ییدا

دارم و باهمسر و بچه  سشدو یلیهم دارم که خ ییدا هی... کنهیم یشوهرش فوت کرده باما زندگ
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 نکهیغافل از ا میکنیم یرو سپر یخوب یو روزها میهم خوشبخت ... کنارهکننیم یزندگ نجایهاش ا

 بود ! کیبه من نزد یلیخ دمی... شاکهیبهمون نزد یلیخ یشوم بدبخت هیسا

سرلختش و  دنی... آقابزرگ بادنییاز پله ها اومد پا دیکشیم ازهیکه خم یام درحال ییدختر دا آتوسا

 لباساش اخماش رفت توهم.

 ساعت خواب.: آتوساخانوم آقابزرگ

 : دیغر نیتکون داد که آقابزرگ خشمگ یسر آتوسافقط

 .ایح یموهاتو بپوشون ب دنه؟یچه طرز لباس پوش نیادب... ا یب_

 بااخم گفت:  آتوسا

 .یدیرمیگ یآقابزرگ الک م؟یدار بهی... مگه توخونه غرگهیبابا خسته شدم د یباز شروع شد؟ ا_

 من اشاره کرد و گفت:  به

خودمونم  یبابا تو خونه یو دامن بپوشم...ا یگرم روسر یهوا نیا یتو نیمثل اتونم  یمن نم_

 !؟ میراحت باش میتونینم

 چه طرز برخورده؟  نی: آتوسا خجالت بکش اییدا

  م؟ی: باباجون مگه ما توخونه نامحرم دارآتوسا

 آرشام و آرسام به تو نامحرمن. ن،یحس می: بله که دارییدا

 آقا که حکم پدرم و داره، آرشام و آرسام هم حکم داداشام. نیحس یخ ی: بآتوسا

 .بهیغر یمردها یهمه به تو محرمن حت هینطوری: اگه اآرزو

 : تو ساکت باش بچه.آتوسا

 .شترهیبزرگ ب یبچه عقلش از تو یگیکه بهش م ینی: اآقابزرگ

  دن؟یم ادیرو بهتون  ییایح یب یاون دانشگاه کوفت ی: توییدا زن

 اوووووف.: آتوسا

 .دیاز پله ها رفت باال و در اتاقشو محکم بهم کوب باحرص

 گفت:  ییبلندشد و عصاشو به دست گرفت و رو به دا آقابزرگ

... یبه بار آورد یفرزند نی... متأسفم که همچگنیدختر تو م نیبه هم قایدق گنیفرزند ناخلف که م_

 .کینه بزرگ و کوچ شهیحال مونیو ا نینه د

 ادامه داد:  ییزن دا روبه

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

10 
 

رفتاراش ادامه  نیو به هم نیکه شوهرش بد گهیتوئه... چهار روز د تیترب یجهینت نیزهره خانوم ا_

 : گهیبده شوهرش م

جوون پشت سرت نباشه  هی نیلعن و نفر یخوای... زهره خانوم اگه مدییکه تو رو زا یلعنت برمادر_

 تأسفه. یه نه به آتوسا... واقعا جاپارچه خانوم هیدخترتو درست کن... نه به آرزو که 

 به سمت اتاقش رفت. یمحکم یحرف باقدم ها نیاز گفتن ا بعد

 .یعذاب من یآتوسا که فقط فرشته ینیرنبیخ ی: الهییدا زن

 گفت:  متیبامال سنای مامان

 .شهیپخته تر بشه اخالقاشم خوب م کمیهنوز جاهله  گهینداره زهره جوونه د یاشکال_

 ایو  کردمیم یکار نیکه اگه من خودم همچ یدرحال کردیآتوسا رو م یبرام جالب بود، مامانم طرفدار 

 هاش. هیبا سرزنش ها و تنب کردیم شهیش یخونم و تو زدیازم سر م کیاشتباه کوچ هی

 بود گفت:  طونیپسرعمه ام که شوخ و ش آرسام

شده... البته فکرکنم  یدختر ریخودش پ یسالشه برا 23... شهیچقدر پخته تر واال داره شفته م_

 .کنهیرفتار م ینطوریکه ا خوادیشوهر م

 و مامان گفت:  میدیو آرزو آروم خند من

 ؟یکه بهت گفتم و انجام داد یشما آقا آرسام کار_

 پشت سرشو خاروند و گفت:  آرسام

 درست نشد. یآره ول_

 : تازه بدترم شد.آرشام

 کوزه آب شو بخور.: اون مدرک تو بذار دم مامان

 .یاطیچرخ خ رکارینه تعم کمیمن مهندس مکان یی: زن داآرسام

 فرفرست. ستی: ماشاهلل زبون که نمامان

 که گفتم: چته !؟ میباال... وارد اتاق شد میو تندتند از پله ها رفت دیدستم و کش آرزو

 تختش نشست و گفت:  یزد و رو یبزرگ لبخنده

 .ینگ یقول بده به کس یول گمیبهت م یزیچ هی ریحر_

 گفتم؟  یگفتم: مگه قبال رازهاتو به کس یباناراحت

 و گفت:  دیو بـ ـوس گونم
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 .کننیزنده به گورم م یبگ یموضوع و به کس نیناراحت نشو... آخه اگه ا_

 کس نگم. چیبه ه دمیزود باش بگو... قول م ؟یکرد کاریمگه چ_

 : امروز... امروز ...آرزو

 .گهیزودباش د_

 کرد و گفت:  یجانیپره یخنده آرزو

 بهم شماره داد. ییامروز صفا_

  ؟ییگفتم: صفا جیگ

 .گمیمحمدجواد و م یجی: َاه چقدر گآرزو

 رفت توهم و گفتم:  اخمام

  ؟یتو هم گرفت_

! واقعا که دیباش یآدم نیهمچ کردمیفکر نم"توهم و بعد گفتم  دمی: معلومه که نه... اخمام و کشآرزو

وقته که باشما همکالسم و  یلیقصدم جسارت نبود من خ یخانوم صالح"اونم گفت  "نیکرد دمیناام

که  فهمونهینسبت بهتون نداشته باشم اما نوع پوشش تون و چادر سرتون بهم م یشناخت کامل دیشا

که سرتونه ارزش قائل هستم که  یچادر یاز اون اونقدر برا یو جدا دیستیجور روابط ن نیاهل ا

 ."ندم یدوست شنهادیبهتون پ

 خب پس چرا بهت شماره داد؟ _

مادرش  دیاما پدر و مادرش رفتن خارج چون با یخاستگار ادیب خوادیو م ی: گفت قصدش جدآرزو

از  رونیب یو گهگدار میباهم در ارتباط باش یتلفن ادیکه مادرش ب یقلب شو عمل کنه... گفت تا زمان

 .میباهم آشنابش شتریتا ب مینیکالس همو بب

 .گهیمثل دوست دختر دوست پسرها د کنه؟یم یگفتم: چه فرق بااخم

 گفت:  عیسر

... هیو مذهب دیبزرگ شده و کامال مق یمذهب یخانواده هی ی... تازه اون خودش توینه قصدش جد_

 کمیفقط  یعنی... رهیم شیگفت مطمئن باشم که ارتباط مون باتوجه به چهارچوب عرف و اسالم پ

 .میباهم آشناش

اگه بفهمه باهاش  شناسهیچون آقاجون اون و خانوادشو م یبه هرحال بهترشد که شمارشو نگرفت_

 .زنهیگردن تو م یدرارتباط
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 به چشمام زل و لبشو برد داخل دهنش و آب دهن شو باصدا قورت داد. آرزو

 : دمیپرس دیکردم و باترد کیو بار چشمام

  گه؟ید یشماره رو نگرفت_

 نگفت. یچیو ه نییانداخت پا سرشو

 !؟یآرزو گرفت یگفتم: وا ناباور

هم درسته...  ینه؟ کاره ما از نظر روانشناس ای میکن دایهم شناخت پ یدرباره کمی دی: به هرحال باآرزو

... میکنیبا دوست پسر دوست دخترها هم فرق م میکنیم یو نه کاره اشتباه میزنینه به هم دست م

 یتیمیهم صم ییآشنا نیا یو قطعا تو زنهیصدام م یخانوم صالحدوساله باهاش همکالسم و اون 

 .مونهیم یباق ییصفا یاونم آقا مونمیم یباق یمن خانوم صالح شهینم جادیا

 .یکه ازش شماره گرفت یکرد یبه نظره من اشتباه بزرگ_

 .ییچون هم به خودم اعتماد دارم هم به صفا ستین نطوری: به نظره خودم اآرزو

 .یبذاره بر گهیبفهمه کالس زبانت مختلطه عمراً د اگه آقاجون_

 پسر نداره؟  یدانشگاه همکالس یداره مگه آتوسا تو یبابا مگه چه اشکال ی: اآرزو

آموزشگاه  نیو قابل اعتماده و ا یآموزش طیمح هی... دانشگاه کنهیبه قول آقاجون دانشگاه فرق م_

 .ستیاصال مورد اعتماد ن یخصوص یها

 گفت:  یگرفته ا یباچهره آرزو

 ازدواجه. یبرا یخوب ینهی... من مطمئنم گزمانیو باا ی... مذهبیمناسب سیمحمدجواد ک ریحر_

اما شماره دادن و شماره گرفتن درشأن تو و آقا  هیپسره خوب دونمیم دمیمنم آقامحمدجواد و د_

 .ستیمحمدجواد ن

 یبوده و منظور بد ریو قصدش از شماره دادن خ هیپسره خوب دونمیم شناسمشیم ی: من تاحدودآرزو

 نداره.

 ازدواج کنه. دیسالته... آتوسا از تو بزرگتره اون اول با 19تو هنوز _

کنه،  میو خاستگار ادیآقاجون پارسال اجازه داد اون خاستگارم که دندون پزشک بود ب یدی: ندآرزو

 دیبا ایکه  نهیا یصالح یقانون خانواده یدونینم... تو دهیمنو از آتوسا زودتر شوهر م نکهیا یعنی نیا

همون موقع هم  ازادامه ندادم  گهیو گرفتم و د پلمید ی! منم که وقت یازدواج کن ای یدرس بخون

 خاستگارام باز کرد. یرو برا الیو نیآقاجون در ا

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

13 
 

 .ذارهیبگم فقط اگه آقاجون بفهمه زندت نم یچ دونمینم_

 گفت:  باحرص

 ینیبیذره از شهامت آتوسا رو داشتم... م هیذره فقط  هینکن... اووووف کاش منم  یته دلم و خال_

 بابام بفهمه. ایآقاجون  ترسهیدوست پسر داره و اصال هم نم

 شهیبد م یلیآقاجون بفهمن خ ای یی... اگه داتهیخر ستیاما اسم کار آتوسا شهامت ن خوامیمعذرت م_

 .شهیبه پا م امتیق

 .کنمیلطف م یکل گمیآقاجون نم ایو به بابام  رمیکه نم نی: به ماچه همآرزو

نامحرم کاره  هیارتباط با رهیتاجلوشو بگ یبه بابات بگ دیتو با یکنیبهش ظلم م یدار یکنیلطف نم_

 .ستین یدرست

 .شنینم فشیکه نه بابام نه آقاجون حر ینیبی: اونو ولش کن مآرزو

به  یتو گرفت میحاال که تصم یکارت اشتباست ول گمیاما بازم بهت م گمینم یزیچ یآرزو من به کس_

چهارچوب شرع و  یبطه تون تو-ا-اما همون طور که آقامحمدجواد گفته ر ذارمیاحترام م تیتصم

 قانون باشه... باشه؟ 

 زد و گفت:  لبخند

 نیهم کنمینم یمطمئن باش کاره اشتباه ستمین ییایح یاهل ب یشناسی... توکه منو مریباشه حر_

 .یخاستگار ادیم انیکه مامان و باباش از خارج ب

 به در زده شد و آرزو گفت:  یا تقه

 .دییبفرما_

 شد و آرشام اومد داخل و گفت:  درباز

 ؟یدیساعت قرض م کیآکسفورد تو  ییدختردا_

 آخه الزمش نداشتم. یداخل انبار یمیقد یکتابا یشرمنده پسرعمه من آکسفوردم و گذاشتم ال_

 شد و گفت: من دارم.بلند آرزو

 کتاباش آکسفوردشو برداشت و به طرف آرشام گرفت و گفت:  یداخل قفسه از

 بفرما پسرعمه._

 بالبخند گرفت و گفت:  آرشام

 .ارمشیبرات م گهیساعت د کی یمرس_
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 راحت کارتو انجام بده االن الزمش ندارم. الی: باخآرزو

 : باشه ممنون.آرشام

 رفت و آرزو گفت:  آرشام

 ادبت منو کشته._

 رو لبام نشست و گفتم:  خنده

 پسرعمه؟  یگیمنه تو چرا بهش م یپسرعمه_

بهش گفتم عمه  یبابا ولش کن از بچگ ی... اگهید ادیمنم به حساب م یخانوم عمه هی: خب حورآرزو

ما و آرشام و آرسام با میبچه بود یلیما خ نجایشوهرش مرد و اومد ا یعادت کردم... تازه عمه وقت

 .موننیآقابزرگ م یواقع یتو و عمه مثل بچه ها یبزرگ شدن... بابا

 بوده و آقابزرگ بزرگش کرده. کیکوچ یلیباباجونم مرده بابام خ یاوهوم... وقت_

 .گهید مونهیهم مثل پدر آدم م یی: داآرزو

 .یبرن خاستگار خوانیآرشام م یانگار برا دمیفهم ییزایچ هی یادامه داد: راست جانیباه

 مامانم گفت آرشام گفته نه و کنسل شده. شبید یآره ول_

 : بهتر، بنده خدا مگه چندسالشه.آرزو

 سالشونه ! 26واااا آرزو آرشام و آرسام _

ست...  گهید یکی شیدلش پ دیبشن... تازه شا یزن و زندگ ریزود درگ نقدریا فهی: خب بازم حآرزو

 کنن. یزندگ الیو نیا یهمسراشون قبول نکنن باما تو دمیشا

 طور بوده. نیهم میخان باباست )پدره آقابزرگ(، از قد تیوص نیبه هرحال ا_

 هستن. ییها کهیهـــــا آرشام و آرسام هم خوب ت میخودمون ی: ولآرزو

 کردم و گفتم:  اخم

 .ایح یگمشو ب_

 و گفت:  دیبلندخند

 .یآرسام خوله ا نیتو آخر قسمت هم_

 رومو ازش گرفتم. باقهر

که هست... باادب و  ستیو بانمک ن طونیکه هست... ش ستیکه هست... مهندس ن ستیپولدار ن: آرزو

 ؟یخوایم یکه هست... پس چ ستیباخدا ن
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 .کنهیصدا م یخجالت بکش آرزو اون منو آبج_

 گفت:  باخنده

 .ریکردم حر یشوخ_

 باز شد و آتوسا اومد داخل و رفت سمت کمد آرزو. در

 کردن. بتیکه باز حاج خانوما نشستن به غ نمیبی: مآتوسا

  ؟یدر بزن ی: دست ندارآرزو

 شو نداد. آتوساجواب

 از اون کمد المصب؟  یخوایم ی: چآرزو

 کرم آرزو رو سرش کرد و گفت:  یشال صورت آتوسا

 .خوامیم نویا_

  ؟یمن دست بزن لیبه وسا دهیبهت اجازه م ی: کآرزو

 : خفه.آتوسا

 حرصش گرفت و گفت:  آرزو

 ساعت پنج بعدظهر! یکجا به سالمت_

 و گفت:  دهیبرداشته اش کش یبه ابروها یدست نهیآ یجلو آتوسا

 کالس دارم._

 : هه کالس.آرزو

 آرزو رو درآورد و گفت:  یادا آتوسا

 هه آره کالس._

 .رونی: برو از اتاقم بآرزو

 اب داد: زنگ خورد... به سمت در رفت و آروم جو شیگوش آتوسا

 جونم؟_

 خنده اش بلندشد و باهمون ولوم آروم گفت:  یصدا

 .امیدارم م ونهید_

 و درو محکم بست. رونیب رفت

 گفت:  تیباعصبان آرزو
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بهش  چکسیه یموهاشم رنگ کرده ول ایمانتوش چقدر کوتاه بود... تازگ یدید شعوریب یدختره_

 دمیباالسرم و تهد ادیم نکفیمادر فوالد زره باکالش زنمیو م المیبیبعد منه بدبخت تا س گهینم یچیه

 .کنهیم

 و گفتم:  دمیخند

 .یزنیکه چقدر حرف م یوا_

 گفت:  باحرص

 کوفت._

 شد و ساحل زن داداش آرزو اومد داخل و گفت:  درباز

 شام درست کنن. نیکمک کن نییپا نیآرزو مامان گفت صداتون کنم بر ر،یحر_

 بلندشد و باغرغر گفت:  آرزو

 بده. ادیخونه در زدن  نیتا به افراد ا شدیم دایپ یکیکاش  یا_

 حواسم نبود. دیببخش ی: واساحل

 باال !؟ یهمه پله رو اومد نیشکمت ا نینداره... تو باا ی: اشکالآرزو

 : کدوم شکم هنوز چهارماهمه.ساحل

 .یاریب ایبرادرم و سالم به دن یبچه دی: به هرحال باآرزو

 مادرشوهر.: چشم ساحل

 : دیو آرزو پرس میدیخند هرسه

 اومده؟  نیام_

 : نه هنوز.ساحل

 .ومدهیمامان درن یتا صدا نییپا میبر_

*** 

 کیزیزنگ ف نیکه بهمون داده بودن ا یهفتگ یهفته از مدرسه ها گذشته بود و باتوجه به برنامه دو

 .میداشت

 .ادیامروزم نم نکهی: مثل اهیمهد

 .ادی: بهتر نالیل

 هـــــا. میوفتی: عقب مقیشقا
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 : به درک.الیل

 .رهیسوم ها م یبرا اد؟یبرامون نم یچرا خانوم ذاکر_

 .دونمی: نمقیشقا

 دفتر؟ میبر_

 بهتر. ادین الیخ ی: اَه بهیمهد

 .شهیم شتریها ب یانسان یهــــا بعد درصد قبول میوفتیعقب م ونهید_

اما چون همش جلسه داره و سرش شلوغه تا  رهیشون مد خیتار ری: نه بابا اونام مثل مان، دبقیشقا

 جلسه هم براشون نرفته. هیحاال 

 .خشونهیتار ریدب ری: اونا چقدر بدبختن مدهیمهد

 شده؟  ینطوریامسال چرا مدرسه مون ا_

 ندادن. یکدوم جواب چیه

  م؟یکن یباز لی: اسم و فامالیل

 : نوچ شدشد.هیمهد

 گفت:  جانیباه قیشقا

 آره شدشد._

 ! دیالیخ یشما ب چقدر_

 بهم زد و گفت:  یتنه ا هیمهد

 .رهیبرات بگ یاصال به آقابزرگت بگو معلم خصوص ای یکالس خصوص میریولش فوقش م_

 مدرسه؟ مگه پول علف خرسه؟ میایپس چرا م_

 .یگل گهی: اَهــــ ول کن دالیل

 .یبه من نگو گل گمیصد دفعه م_

 شو. الیخ یب رجونیخب حر لی: خالیل

 .میشد یخندم گرفت و مشغول باز ازلحنش

 بود برامون. ومدهین ریدوهفته دب نیا یکه تو میداشت کیزیچهارساعت ف درهفته
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و کنکورم و  وفتمیعقب ب خواستیمون بود... دلم نم یدرس تخصص کیزینگران بودم... آخه ف کمی

 کمیقبول بشم...  یپزشک خواستیداشت، دلم م ریدانشگاه تأث یقبول یخراب کنم... تازه معدل هم تو

 بود اما خب استعدادشو داشتم. یبلندپرواز

*** 

بزرگ  یو کناره پنجره ختمیر ییفنجون چا هیخودم  یرو گفتم برا یرعلیام یکتهید نکهیاز ا بعد

 چشم دوختم. الیو اطیو به ح ستادمیداخل سالن ا

 : پـــــــــــخ .آرسام

 ! ـــــنیهــــ_

 آرسام بلندشد. یقهقهه یباال و صدا دیهام از ترس پر شونه

 گفتم:  یبالحن اعتراض آلود 

 پسرعمه._

 گفت:  باخنده

 خانوم دکتر. یتو افکارت غرق بش دمی... ترسدیببخش_

 زدم و گفت:  یلبخند

 ؟یچه خبرا خوب_

 .ستین یآره... خبر خاص_

  ومده؟یبراتون ن کیزیف ری: هنوز دبآرسام

 متأسفانه نه._

 گذشت!ماه  کی: آرسام

 .گهیشانس ماست د_

 پاسخ گو باشه. دیبا رتونی: مدآرسام

 نفرستاده. یریآموزش پرورش هنوز دب گنیم میکنیشده تا اعتراض م یقَر و قاط یواال همه چ_

 بلندشد و آرسام گفت:  یدراصل زنگ

 درو باز کنم. رمیمن م_

 و گفت:  دیبه سمتم دو یرعلیام

 خوشگله؟  دمیکه کش ینقاش یآبج_
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 دفترش نگاه کردم و با لبخندگفتم:  به

 هستن؟  ایک یدیکه کش یینایقشنگه... حاال ا یلیآره خ_

 یآبج نمی... ایکنیم نهیآرزو رو معا یآبج یو دار ینشست نجایکه ا ریحر یآبج ییتو نی: ایرعلیام

 ...کنهیدعوا م ییآتوساست که داره با زن دا یآبج نمیاومد... ا ایساحل که بچه اش به دن

 بود که همراه آرسام وارد سالن شد. یمرد خیو من نگاهم م زدیطور حرف م نیهم یرعلیام

  ؟یکنیگوش م ریحر ی... آبجی: آبجیرعلیام

 .زمیلحظه صبرکن عز هی_

 .نمیاون مرد و بب یازپنجره فاصله گرفتم و تازه تونستم چهره 

 داشتم. یبیام کنده شد... احساس عج نهیلحظه حس کردم قلبم از سـ ـ هی

براقش تا  یمشک یآشناست... از موها یا بهیغر کردمیبودم اما احساس م دهیمرد و تاحاال ند نیا 

 بودن. بهیخوش فرمش همه برام آشنا اما غر یو لبا یبه رنگ شبش و پوست گندم یچشما

 خنده کش اومد و گفت: سالم. یبه معن لباش

 نگاه ازش گرفتم و آروم گفتم: سالم. باشرم

 آقابزرگ و صداکنم. نیجا منتظر بمون نی: همآرسام

 هم گذاشت. یباشه رو یچشماشو به معن آروم

 ام. یآجر پز یکوره یتو کردمیتنم و فراگرفته بود و احساس م دیشد یگرما احساس

 : سالم عمو.یرعلیام

 : سالم عموجون.دیبه گوشم رس نیدلنش یها یمثل ملود صداش

 ن؟یهست ی: شماکیرعلیام

 آشنا. یبهیغر هی_

 آشنا ! یبهیسرم و آوردم باال و تکرار کردم: غر عیحرفش سر نیباا

 خانوم. ریحر یفهمیم یکه به چشمام چشم دوخته بود گفت: به زود یدرحال

 !دونه؟یاسم منو از کجا م نیا

 بودم. جیو گ هنگ

  ن؟یداشت ی: سالم شما بامن کارآقابزرگ

 گفت: سالم آقابزرگ. یبه آقابزرگ کرد و بعد از مکث طوالن یطوالن نگاه
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  شناسم؟یسالم من شما رو م کی: علآقابزرگ

 .شناسنیخونه منو م نیاهل ا یهمه_

 .شناسمتیچون من نم یکنی: اشتباه مآقابزرگ

 شده آقابزرگ؟  ی: چمامان

که مامان اخماش  یطوالن نقدریبه مامان کرد... ا ی... نگاه طوالندیبه سمت مامان چرخ عیمرد سر نگاه

 جلو. دیشو کش یرفت توهم و روسر

 : چه خبره؟ ییدا

و  نیغمگ کردمیلباش نشست که حس م یرو یدوخت... لبخند ییشو از مامان گرفت و به دا نگاه

 تلخه.

 .رحساممیمن ام_

 ! رحسامیگفت: ام رلبیعصاش از دستش افتاد و مامان ز آقابزرگ

 پسرحسنا؟! گفت: یآروم یباصدا ییدا

 : آره پسرحسنا.رحسامیام

  ؟یرحسامیگفت: تو واقعا ام دیلرزیکه صداش م یدرحال آقابزرگ

  ؟یمن باباجون کردنیهمه آقابزرگ صداتون م ادتونهی... یباباجون رحساممیزد و جواب داد: ام یلبخند

پله ها  نیا یاز نرده ها ادتونهی ریبخ ادشی... مهیانداخت و گفت: هنوز مثل قد ینگاه الیو به

ساله  ستیذره شده... ب هیخانجون کجاست؟ دلم براش  ؟یکردیو شما دعوام م خوردمیسُرم

من که  ؟یبـ ـغلم کن یخوایهمتون... آقابزرگ نم یتنگ شده بود، برا الیو نیا ی... دلم برادمشیند

منو سوار کولت  ادتهیطاها  ییدا ؟یگفتیبرام قصه م ادتهی سنایآغـ ـوشت... خاله  یبرا زنهیپرم لمد

 ؟یکردیم

 .نیستیاومده اما انگار شما خوشحال ن رحسامیو خنده گفت: ام بابغض

گفته  یگفت: خوش اومده... ک یلرزون یو باصدا کشیچشماش از اشک پرشد و رفت نزد آقابزرگ

 !؟یاومد رید نقدریدلش برات تنگ شده بود... چرا ا تیباباجون م؟یستیخوشحال ن

همه  نیا یمعرفت نبودم... آقابزرگ تو یمثل شما ب دنتونیاما باالخره اومدم د راومدمی: دسامرحیام

 ازت. رمیدلگ یلی... خیحال منو بپرس یزنگ نزد هیسال 

 .یباش ریدلگ ی... حق داریو گفت: حق دار دشیبه آغـ ـوش کش آقابزرگ
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 .دیبلعیبـ ـغل آقابزرگ بود و آقابزرگ عطرشو م یتو یا قهیچند دق رحسامیام

  ؟یباش رحسامی: ازکجا معلوم تو اممامان

رو  یتنش بود گردنبد یکه کامال برازنده یراهنیو از داخل پ رونیاز بـ ـغل آقابزرگ اومد ب رحسامیام

 یالکرس تیپالک آ نیا یرو ؟یگردنبند و به گردنم بست نیخاله خودت ا ادتهیو گفت:  رونیب دیکش

 تا محافظم باشه. یحک شده خودت به گردنم انداخت

 چشماش از اشک پر شد. رحسامهیمرد ام نیکه انگار بهش ثابت شد ا مامان

 : خانجون کجاست؟رحسامیام

 که شوکه بودم گفتم: خانجون پنج ساله فوت کرده. یدرحال

 من. یبهم نگاه کرد... چشماش از اشک پرشد و گفت: اوه خدا باشیاما ز بیعج یباچشما

 خودش مسلط شد و گفت: متأسفم. به

 ! یاومد شهی: هنوز باورم نمآقابزرگ

 .شدیتموم م دیبا ییجدا نی: باالخره ارحسامیام

 بده؟  یحیتوض خوادینم ی: کسآرشام

 عمه خانوم. یدرسته؟ دوقلوها... و تو آرسام یبالبخند گفت: توآرشام رحسامیام یاز هرکس قبل

 گفتن: درسته. جیگ هردوشون

 .دیعمه اشاره کرد و گفت: شماعمه خانوم به

 : درسته.عمه

 .سنای: شماهم که خاله رحسامیام

 خوشحالم. یاومد نکهی: از امامان

 ابروشو داد باال و گفت: واقعاً؟  هی رحسامیام

  ؟یپرسیم یسوال نی: آره چرا همچمامان

 .نیخوشحال نشد دنمیآخه اولش فکرکردم از د ینطوریهم: رحسامیام

 .ی: اشتباه فکرکردمامان

 محمدطاها. ییاشاره کرد و گفت: و شماهم دا ییزد و به دا یلبخند رحسامیام

 .دیبه روش پاش یلبخند ییدا

 آتوسا اشاره کرد و گفت: آتوساخانوم. به
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 خوشحالم. دنتیو گفت: ازدزد  یکه از همون اول بهش زل زده بود لبخند لوند آتوسا

 ... شماهم آرزوخانوم درسته؟ییطور دختردا نی: منم همرحسامیام

 د؟یشناسیگفت: شما مارو از کجا م جیگ آرزو

 .شناسمیخانوادم و م یاعضا ستمین معرفتی: من مثل شما برحسامیام

  ادته؟یمنو هنوز  نیاشاره کرد و گفت: ام نیام به

 بره؟  ادمیهام  یبچگ یهمباز شهی: مگه منیام

  ن؟یباش نیهمسر ام دیزد و به ساحل اشاره کرد و گفت: شمابا یلبخند رحسامیام

 .نیاما خوش اومد نیهست یک دمیهنوز درست نفهم نکهی: بله بااساحل

 : مچکرم.رحسامیام

 .یخاله ا یرکوچولویو گفت: توهم ام دیکش یرعلیبه سر ام یدست

 .ستمیام... کوچولو ن یرعلی: نه من امیرعلیام

 و سرشو آورد باال که نگاهش با نگاه من قفل شد. دیمردونه خند رحسامیام

 دخترخاله؟  ی... چطوررخانومیگفت: و شماهم حر هیچندثان بعداز

 چه خبره؟ مگه من خاله دارم که پسرخاله داشته باشم؟! نجایگفتم: ا یجیباگ

من  یاومد اما وقت ایبه دن سنایخاله  یعنیان با مادرت خاله به اسم حسنا که همزم هی: آره رحسامیام

 هشت سالم بود تصادف کرد و فوت کرد.

 به ما زده نشده بود؟ یحرف امادرتونیشما و  یوقت درباره چیچرا ه میدونستیچرا ما نم_

 .میو حرف بزن مینی: بهتره بشآقابزرگ

 .میبه آقابزرگ نگاه کرد جیو من و آرزو گ مینشست یسلطنت یمبل ها یرو

سال  ستیخواهر دوقلو به اسم حسنا داشت که ب هی سنایبود:  نیکه داد هم یحیتنها توض آقابزرگ

 تصادف کرد و مُرد. شیپ

 ؟یهمه مدت کجا بود نیا رحسامی: اممامان

وقت  چیعموم اما ه شیمسافرت فرستاد کانادا پ یمامانم منو به بهانه شیسال پ ستی: برحسامیام

اون تصادف  یچهارماه بعدش پدرم اومد و گفت مادرم تصادف کرده و تو نکهیدنبالم تا ا ومدین گهید

 مُرده.

 : خب بعدش؟ مامان
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 .میکرد یو زندگ می... من و پدرم کانادا موندگهی: بعد نداره درحسامیام

 : پ...پدرت کجاست؟مامان

 یازدواج کرده و بازن و بچه هاش زندگ شهیم یکرد و بعد گفت: ده سال یمکث طوالن رحسامیام

 .کنهیم

 : ازدواج کرده !مامان

 : بله.رحسامیام

  ؟یکردیم یمدت باپدرت زندگ نی: اآقابزرگ

 که ازدواج کرد ازش جداشدم. نیآره هم ی: تا هجده سالگرحسامیام

  ؟ی: باازدواجش موافق نبودآقابزرگ

 کنم. یزندگ: چرا بودم اما خب صالح نبود باهاشون رحسامیام

 : چرا؟ ییدا

 تر بود. کیسال ازمن کوچ هیکرد و گفت: زنش  یبانمک یتک خنده رحسامیام

 نزد. یحرف یاما کس میمتعجب شد همه

 .یبامحبت گفت: به هرحال خوش اومد بابا

 آقا. نیبه بابا کرد و بعدگفت: ممنون حس ینگاه طوالن رحسامیام

 !؟یشناسی: تو منو هم مبابا

 .شناسمیکه معلومه که شوهرخالم و م نهیمنظورم ا یعنی ! شما رو نشناسم شهیمگه م: رحسامیام

 ! نیمسلط یخوب به فارس نقدریو ا نی: کانادا بودآرزو

 اصالت شو فراموش کنه. دیوقت نبا چی: آدم هرحسامیام

 ن؟یهم بلد یلبام نشست و گفتم: البد مشهد یرو یلبخند

 .دادیبود که مامان به زور به خوردم م یمرغوب یتر از عسل ها نیریاش ش خنده

 .ستمیرو بلد ن یکی نی: شرمنده ارحسامیام

 نگاهم و به انگشتام دوختم. باخجالت

 ؟یبمون نجایا ی: اومدآقابزرگ

 .رمیم نی: اگه بخوارحسامیام

 .یکن یو کناره ما زندگ یبمون نجایا خوامینبود... م نیگفت: نه منظورم ا عیسر آقابزرگ
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 .رمیشما خونه بگ کیجا نزد نیاگه بشه هم خوامیکنم... م یزندگ رانی: اومدم ارحسامیام

  ؟یکن یباما زندگ یخوایمگه نم ؟یچ یعنی: آقابزرگ

 مزاحمتون نشم. دمیم حی: ترجرحسامیام

 حرفا بشنوم. نیاز ا خوامینم گهید ه؟یبااخم گفت: مزاحم چ آقابزرگ

 : اما ...رحسامیام

 .یکنیم یزندگ: تو باما آقابزرگ

 شد و بالبخند گفت: چشم. میحرف و زد که حسام تسل نیا یجد نقدریا

 .یاومد یبهش کرد و گفت: خوب کرد ینگاه طوالن آقابزرگ

 بهم فشار آورد. ی: دلتنگرحسامیام

  ؟ی: چندمدته اومدآرسام

 دوساعته. بایکرد و گفت: تقر شیبه ساعت مچ ینگاه رحسامیام

 !؟یدی: تازه رسآرسام

 : آره اول ازهمه رفتم پابوس امام بعدم اومدم پابوس خانوادم.رحسامیما

 ! زدیمحترمانه حرف م چقدر

 بلندشد و گفت: برم اتاق تو آماده کنم. مامان

 ؟یسناخوبی: مامان دمی... پرسستیحالش خوب ن کردمیم حس

 بشم. نیغمگ کمیو خاطرات حسنا باعث شد  ادی: آره... راستش مامان

 زد. یبه مامان نگاه کرد و لبخنده تلخ رحسامیام

 آماده کنه. رحسامیام یمهمون رو برا یاز اتاقا یکیباال تا  یرفت طبقه مامان

 ازخودت بگو. هی: چندسالته؟ شغلت چآتوسا

 سالمه و استاد دانشگاهم. 28: رحسامیام

 زد و گفت:  یسوت آتوسا

 ! ـــــــــــولیا_

 : دیغر آقابزرگ

 آتـــــــــــوسا !_

 .یخ یو گفت: ب دیخند الیخیب آتوسا
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 .ییسنایخاله  هیبه من نگاه کرد و بالبخند گفت: چقدر شب رحسامیام

 .کنهیو بعد خاکستر م سوزونهیو م زنهیم شیکردم نگاهش تمام تنم و آت حس

 و سردرگم بودم. جیکه گ دیکوبیام م نهیسـ ـ یوارهیبه د یجور قلبم

 .کردیبلند و پرپشتش بود آدم و مسخ م یبومش مژه ها هیرنگش که سا یمشک یچشما

 .ی... پوست گندمیمشک ی... چشمایمشک ی... ابرهایمشک یبود... موها یکامال شرق ظاهرش

 گفتم: برم کمک مامان. یلرزون یبلندشدم و باصدا شمینگاهش دارم ذوب م رهیز کردمیم حس

 و به خودم نگاه کردم. ستادمیا نهیآ یپله ها رفتم باال و وارد اتاقم شدم... جلو از

 ییخرما ی... موهازدیموج م ایرنگم شرم و ح یآب یچشما یسرخ شده بود و تو دمیسف یها گونه

احساس احمقانه  نیکردم به ا یو سع دمیکش قیهول دادم و چندتا نفس عم یروسر ریرنگم و به ز

 بدم. انیپا

 شام صدام کرد. یاومد و برا یرعلیام نکهینرفتم تا ا رونیتاشب ب گهید

 جمع شده بودن. زی... همه دوره منییو رفتم پا دمیرنگم کش یشمی یبه روسر یدست

 گفتم: سالم. آروم

 نگرانت شدم. نییپا یومدین گهیدخترخاله؟ د ی: خوبدیاون به گوشم رس یاز همه صدا اول

 بود. دهیبود که تاحاال به گوشم رس ییصدا نی... صداش مردونه ترادیداره سرم م ییچه بال ایخدا آه

 .دادمیمدرسه ام و انجام م یگفتم: خوبم داشتم کارا آروم

 دخترم. نی: بشبابا

 بابا نشستم. کناره

 تشکر کرد. رحسامیو ام دیغذا کش رحسامیام یاول از همه برا آقابزرگ

 !؟ یپشقاب تو بد یخواینم ری: حرآقابزرگ

 .دیمن غذا کش یآقابزرگ برا شهیو مثل هم رونیفکر اومدم ب از

  ؟یکشیمن نم یگفت: آقابزرگ برا یو لحن حسود یبه شوخ آرسام

  ؟یگفت: مگه خودت دست ندار یباشوخ آقابزرگ

 چون دست نداره. دیکشیشما غذا م شهیهم ریحر یچرا برا دمی: آهـــــا حاال فهمآرسام

 ! غذاتو بخور.هیچه حرف نیو آقابزرگ گفت: ا دنیخند هیبق

 .یخانجون یبهم نگاه کرد و گفت: تو هوو آرسام
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 دوست داره. هیاز بق شتریب یلیخ روی: انگار آقابزرگ حررحسامیام

که  یانگار بالهجه... لهجه ا کرد،یادا م یرو جوره خاص ریح حر ! اون؟ یاصدایبود  بای... اسم من زریحر

 اسمم رو. دادینشون م باتریز

 .شتریب یلی: خآرشام

 به روم زد که دوباره اون حرارت سوزنده به سراغم اومد. یلبخند رحسامیام

 .کردمیم یداشتم باغذام باز بایتقر

 : آقابزرگ مادرم ...رحسامیام

  م؟یو دربارش حرف نزن میگذشته رو فراموش کن ستیوسط حرفش: بهتر ن دیپر آقابزرگ

 بدونم قبرمادرم کجاست. خوامیبله درسته اما من م: رحسامیام

 : بهشت رضا.آقابزرگ

 .دنشیبرم د خوامیکه من م نهی: منظورم ارحسامیام

با زنده ها  یکمیو  یوفتیاز اومدنت بگذره... جاب یبذار چند روز میزنی: بعدا دربارش حرف مآقابزرگ

 .کننی... مردها هم فرار نمادهیمردها ز یوقت برا یآشنابش

 : حق باشماست.رحسامیام

مؤدب بادستمال  یلیغذاش تموم شد خ یشروع کرد به خوردن غذاش... وقت کیمردونه و ش یلیخ

 تنگ شده بود. یرانیا یغذاها یکرد و گفت: ممنون... دلم برا زیلب شو تم یگوشه

 : نوش جونت.ییدا زن

 استراحت کنم. کمیبرم  نیخستم اگه اجازه بد یلیخ کنهیم یینفر منو به اتاقم راهنما هی: رحسامیام

 : البته برو پسرم.آقابزرگ

 .کنمیات م یی: من راهنماآتوسا

 .کنهیاش م ییراهنما ریغذاتو بخور حر نیگفت: بش یجد آقاجون

 .نیاریب فیباحرص نشست و آروم بلندشدم و گفتم: تشر آتوسا

 سمت پله ها رفتم. به

 خستم. یلیکنارتون باشم اما شرمنده خ شتریدوست داشتم ب یلیخ ی: ممنون بابت همه چرحسامیام

 : برو پسرعمه راحت باش.آرسام

 .کردمیپشت سرم احساس م قدماشو
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 دوارمیاتاق شماست ام نجایکه نگاهم به اتاق بود گفتم: ا یاتاق و باز کردم و رفتم داخل و درحال در

 .ادیخوشتون ب

 .رجانی: ممنون حررحسامیام

 .کردمیوجودم شعله ور شده بود رو درک نم یرو که تو یجانیهمه ه نیا

 .دیاستراحت کن شمیمزاحم تون نم_

 : صبرکن.رحسامیام

صحبت کوتاه و مختصر داشتم و  هیباهمه  ینبود نییکه پا یبهش نگاه کردم که گفت: تومدت منتظر

 از خودت بگو دخترخاله. کمیباهاشون آشناشدم اما قسمت نشد باتو حرف بزنم... 

 .نیخوشحالم و... هم دنتونی... از دهیزدم و گفتم: هجده سالمه... رشته ام تجرب یپراسترس لبخنده

 !ن؟یو گفت: هم دیخند

 بگم. یچ گهید دونمینم_

 بگم؟  یزیچ هی: من رحسامیام

 البته._

 .یندازیمادرم م ادهیمنو  یدار ییبایز ی: چشمارحسامیام

 !؟ هیچه حال نیا ایگرفتم و نفسم بند اومد... خدا گُر

 بود. ایچشماشه... چشماش رنگ در ادمهیکه از مادرم  یزی: تنها چرحسامیام

 .دیتا استراحت کن ذارمیگفتم: خدا رحمتشون کنه، تنهاتون م ریز سربه

به عقب  میکرد و روسر ریبلندم به ساعتش گ یروسر یکنارش رد شدم تا برم سمت در که دنباله از

 و موهام و پوشوندم. دمیو به جلو کش میروسر عیول کردم و سر... هستادمیشد و ا دهیکش

 رنگش چشم دوختم. یمشک ینگاهم و آوردم باال و به چشما آروم

اون  ایلحظه احساس کوتوله بودن بهم دست داد... من کوتاهم  یاش بود برا نهیسـ ـ یتا رو قدم

 بلنده؟! یادیز

 من توهم زدم؟  ایسوزنده ست  شیآت یمثل شعله ها نگاهش

 گرم شده؟  یادیمشهد ز یروزها نیا یهوا ای شهیگرما از اون به من منتقل م نیا

 .ری: حررحسامیام

 .یگفتم: وا رلبینگاه ازش گرفتم و شرم زده ز باصداش
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 جدا کنم اما نشد. شیو از ساعت فلز میکردم روسر یلرزونم سع یبادستا

 نامحرم برام قابل هضم نبود. کیبه  یکیهمه نزد نیا

 : صبرکن من جداش کنم.رحسامیام

 و از ساعتش جدا کنه. میکرد روسر یو مردونه اش سع دهیکش یو اون باانگشتا دمیو عقب کش دستام

 .ییام پرشد از عطره تلخ خوشبو ینیکه ب دمیکش یقیبه دست آوردن آرامشم نفس عم یبرا

 !کنه؟یم کاریمرد داره بامن چ نی... ادمیکش یا گهینفس د لـ ـذتبا

 : جدا شد.رحسامیام

 .ریگفتم: ممنون... شب بخ رلبیز

 بگم فرار کردم و به اتاق خودم پناه بردم. ابهتری رونیاز اتاق اومدم ب باشتاب

 یشگیگلکار هم ریهمون حر دارشدمیبخوابم و صبح که ب خواستمیخوش نبود فقط م یادیز حالم

 باشم.

 .ایرو دمیاشایبه کابوس بود  هیبرد اما شب خوابم

 .رحسامیبه اسم ام ییایرو ای... رحسامیبه اسم ام یکابوس

 .ایرو ایمن نقش کابوس رو داشت  یزندگ یتو رحسامیام دمیکه هنوزه نفهم هنوز

 نباشد. ریحر گهید ریکه باعث شد حر ییایرو

*** 

 .کنمیم تیمدرسه شکا نیو کم بزنم از ا زکمیکنکور ف یگفتم: من اگه تو تیباعصبان

 به آموزش و پرورش زنگ نزده؟  یوضع ادامه داره؟ کس نیا ی: تاکدهیسپ

 اومده. کیزیف ریدب یانگار قحط فرستنیم ریفرصت دب نیآقابزرگ من زده گفتن دراول_

  شه؟یم یمگه چ اد،یب ی: خانوم ذاکرالناز

 .میصحبت کن یجد ریدفتر بامد میبر می: بلندشدهیسپ

جرأت  یدیکه تو کش یو خط چشم ملیر نیباا ؟ینگاه کن ریاصال به مد یتو جرأت دار نهی: بوزالیل

 مدرسه. نیا یفوالد زره ریچه برسه به مد یبه بابات نگاه کن یکنینم

 .میخط چشم شو پاک کرد و گفت: حاال بر یبادستمال کاغذ دهیسپ

  زنه؟یحرف م یک یول می: برقیشقا

 .زنهیاز طرف همه مون حرف م ی: گلدهیسپ
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 نه و گلکار دوما چرا من؟  یاوال گل_

 .یخر کن رویمد یجور هی یتونیبودن تو ذاتته و م نیریش ی: چون تو چادهیسپ

 نیا ستیعرضه بودنم ن یبر ب لیدل دمینم ناتویگفتم: اوال درست صحبت کن اگه جواب توه باخشم

 چیو زبان نفره اول استان شدم ه یمیش ادیالمپ یمن تو نکهی... دوما اتمهیشعور و شخص ینشانه

من  یبراتنها  کیزیف ریتالشم بوده... سوما مگه قراره دب یجهیبودم نداره و نت نیریش یبه چا یربط

 که من حرف بزنم؟  ادیب

 .زنمیبرو وسط من م الی... لکیزیف ریدب الیخ ی: پس بهیمهد

هم شروع کردن به خوندن و  گهید یضرب گرفت و بچه ها زیم یرو هیرفت وسط کالس و مهد الیل

 .یمسخره باز

 باشم. الیخ یمنم مثل شما ب شدینشستم و گفتم: کاش م زمیم یرو باحرص

 حرفم نشد. یمتوجه یبود که کس ادیبچه ها ز یسر و صداها یصدا نقدریا

 یداد زد: عروس ریوارد کالس شدن و مد نیخشمگ ریگذشته بود که معاون و مد یا قهیدق ده

  ن؟یگرفت

 ها باشتاب سره جاهاشون نشستن. بچه

 چه خبره؟  نجای: امعاون

دانش آموزها  یهیبق یبرا ییالگو دیو با نیها هست یشما مثالً سال آخر ن؟یکشی: خجالت نمریمد

 .دیباش

 .ارنیم رو نکارایباشن معلومه که به ا کاریبچه ها ب یو جمع کردم و بلندشدم و گفتم: وقت شهامتم

 گلکار؟  یگیم یگفت: چ بااخم

... ومدهین کیزیف ریماهنوز دب یو برا گذرهیم یلیاز شروع سال تحص یماه و خورده ا کی یخانوم نور_

بچه هاست...  یاز همه یندگیبه نما زنمیحرفا رو م نیماست... اگه االن دارم ا یدرس تخصص کیزیف

 هارساعت... درهفته چنیاریبرامون ب ریدب هیو  نیریتر بگ یاعتراضات ما رو جد کنمیخواهش م

 نیو ا ی... من خودم به شخصه االن نگرانم چون مالکم پرستارستین یو چهارساعت زمان کم میکاریب

 چیبره ه شیجور پ نیاما اگه وضع ا کنمیم یپزشک یرتبه یمن دارم تالش خودم و برا ستین زهایچ

 نیشتریما هرسال ب یمدرسه هم بَده... چون مدرسه یاعتبار و آبرو یبرا نیو ا شمیکدوم ما قبول نم

 وانیل یخال مهیباشه... البته من به ن ینطوریامسال ا کنمیمنطقه داشته اما فکرنم نیا یرو تو یقبول
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 کننیباهامون کار م یلیهستن مثل هرسال... کتاب کار و تست خ یعال رامونیدب یهیبق کنمینگاه نم

تا به  نیخب بگ ادیب یریدب ستین قراراگه  اد؟یم یک کیزیف ریدب نیزشون متشکرم اما او من واقعا ا

 .گهید ادیپس ب ادیاما اگه قراره ب میفکره چاره باش

 بفرستن. ریدب ندهیآ یخب... قرارشده تا هفته لی: خریمد

و  میبود یازشون راض یلیباما بودن و ماخ شونیما؟ پارسال ا یبرا انینم ی: چرا خانوم ذاکردهیسپ

 صد در صد داشت. یکالس ما قبول

 یا گهید یمدرسه یمدرسه تو نیو عالوه بر ا دنیبه دوم ها و سوم ها درس م ی: خانوم ذاکرریمد

 به کالس شما اختصاص بدن. سیتدر یرو برا یتونن زمان یهم مشغولن وقت ندارن و نم

 .ادیم ریدب ندهیآ یتا هفته دی: نگران نباشمعاون

 .دیو فصل اول و مطالعه کن دیاری: االنم کتاباتونو دربریمد

و فصل اول و  میاریکه کتاب مونو درب ستین یحفظ کردن کیزیاما ف یخانوم نور خوامی: معذرت مالیل

 .کنهیفرق م یو زبان فارس ینیبده باد ادیباشه تا بهمون  یکی دیبا ،یِگرفتن ادی کیزیف میحفظ کن

رژ  یکم آورده گفت: رژ تو پاک کن... مگه مدرسه جا دید یاخماش به شدت رفت توهم و وقت ریمد

 زدنه؟!

اما  ادگرفتنِیدرس  یو گفت: مدرسه جا دیلباش کش یدست شو رو یتو یدستمال کاغذ الیل

 بده. ادی یزیداشته باشه و بهمون چ ریکه دب ستین شرفتهیمتأسفانه مدرسه ما اونقدر پ

 .یاتاقم یتو گهید یقهیتا پنج دق یعیباخشم گفت: شف ریمد

 هم بااخم بلندشد و دنبالش رفت. الیو ل رونیکالس رفت ب از

 .کنمیپنج نمره از انضباط تون کم م نییپا ادی: صداتون بمعاون

 سوکسش کرد. الیگفت: ل عیسر هیهم رفت و مهد معاون

 : سوسک.قیشقا

 : آره همون سوکس.هیمهد

 ربع اومد. کیبعد از  الیو ل میدیخند قیو شقا من

 شد؟  یچ_

 ازم تعهد گرفت. یاول سال نی: آشغال همالیل
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مدرسه  نیما جزء بهتر یاز اون حرفت اشتباه بود مدرسه یجدا یزدیحرف م یباهاش اونطور دینبا_

از  یدانشگاه هاهستن و جدا نیبهتر لیفارغ التحص راشیدب یرو داره همه رهایدب نیهاست و بهتر

 استاد دانشگان. شترشونیاون ب

 مثل مدرسه ما نداره. یمجهز شگاهیآزما یمدرسه ا چی: ههیمهد

 داره؟  یعیوس نیسالن ورزش به ا یکدوم مدرسه ا ،ی: سالن ورزش رو نگفتقیشقا

 .میداشته باش یامکانات نیهمچ دمیبا رنیگیکه از ما م یا هیهمه شهر نی: با االیل

 .ادیم ریدب ندهیآ یکه گفت هفته نیدید الیخ ی: بهیمهد

 و تکون دادم و گفتم: خداروشکر آره. سرم

 موقع خداروشکر کردم اما بعدش خودم و لعنت کردم. اون

 رو به اون رو کرد. نیو از ا میبرامون اومد که زندگ یریدب

رو  ریکلمه حر یواقع یبه بار آور... به معن یکه اومدنش مثل زلزله بود... خراب کرد و خراب یریدب

 خراب کرد.

*** 

 .کردمیآماده م اتیامتحان ادب یاتاقم نشسته بودم و داشتم خودم و برا یتو

  م؟یحرف بزن کمی یوقت دار یریاومد داخل اتاقم و گفت: حر آرزو

 شده؟  یو بستم و گفتم: آره چ کتابم

 تخت نشست و زانوهاشو بـ ـغل گرفت و گفت: از من بدشانس تر وجود نداره. یرو

 شده؟  یچرا مگه چ_

 و گفت: مامان محمدجواد مُرد. دیلرز شیصورت یکرد و لبا بغض

 قلب انجام نداده بود؟  وندیمتأسفم... مگه پ یوا_

 مرده. یقلب یمله... در اثره حگذشتیماه از عملش م هی بایتقر رفتهی: بدنش قلب و نپذآرزو

 گفتم: خدا رحتمش کنه. ناراحت

  ؟یچ یعنی نیا یدونی: مآرزو

  ؟یچ یعنیگفتم:  جیگ

 سال بعد موکول شد. کیاز من به  یخاستگار نکهیا یعنی: آرزو

 !؟یعجله دار نقدریداره؟ چرا ا یخب چه اشکال_
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سال به عقد  کی نیآقابزرگ تو ا ترسمی... مخوامشیو م دونمی: من محمدجواد و مناسب خودم مآرزو

اما  هیپسره خوب دونهیو م شناستشیچون م گفتینه نم ومدی... اگه محمدجواد مارهیدرم ب گهید یکی

 .کنهیو عروسم م کنهینم دیبشه ترد دایهم پ گهیمورد خوب د هیسال  کی نیاگه تو ا

  ؟یتو بامحمدجواد در ارتباط_

 کم درحده ده تا اس در روز. یلی: خآرزو

 نامحرم اشتباه ست. هیبطه ات با-ا-ر گمیبازم م_

گفت: نه دستم بهش خورده نه دستش بهم خورده نه قربون صدقم رفته نه قربون صدقه اش  کالفه

 .مینکرد یگناه چیزده... ه ییایح یب یرفتم نه صدامو براش نازک کردم و نه حرفا

معلومه که ناراحته غم از دست دادن  پرسمیم ییناراحت بود؟ منم چه سواال یلیخب... حاال خ لیخ_

 هم داره. یناراحت زیعز

 و گفت: از شانس بده منه. دیتخت خواب یرو 

 ! یمشتاق شوهر نبود نقدریقبال ا یشد یجور هیهـــا  یکرد رییتغ ایآرزو تازگ_

 .خوامشیگفت: عاشقش شدم من واقعا م هیو بعد از چندثان ختیاشکاش ر 

 باهاش دوست نشو. گفتمیبود که م زهایچ نیبلندشدم و گفتم: به خاطره هم تیباعصبان

 شد. ییهوی: دست خودم نبود آرزو

 .ادیسال صبرکن م هیتخت نشستم و گفتم:  یدوباره رو کالفه

 .اتینگفت و منم دوباره شروع کردم به خوندن ادب یچیه گهید آرزو

 نه؟  بهیعج یلیخ رحسامیام یافکارش غرق شده بود گفت: راست یساعت آرزو که تو کیاز  بعد

 .کردمیهول م ومدیاسمش م تا

  به؟یعج یچ یعنینه... _

 .شهیم دایخونه پ یو کم تو رونهیکه اومده همش ب ی... از وقتهیجور هی: آرزو

 .گهیحتما کار داره د_

 هم داشته باشم. گهیعمه د هی کردمیشوک بود فکرنم هی: مثل آرزو

 خاله رو نداشتم. هیآره منم انتظاره داشتن _

 شدن؟! یجور هیکه اومده آقابزرگ و مامانت و بابام  یاز موقع ی: توجه کردآرزو

 .شنینه مثل هم_
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 .مونهیجذابه نه؟ مثل مدل م یلیخ ی... ولدونمیباال و گفت: نم شونه

 بگم آرزو؟  یزیچ هی_

 ! یبگ یبه ک یگ: بگو به من نآرزو

 ازش. ترسمیاوقات م ی... بعضهیجور هیگفتم: چشماش  آروم

 ؟یترسیم شیاز چ ؟یگیم یالمصب چشماش سگ داره چ ی: وا... چشما به اون قشنگآرزو

آدم  شهیکه باعث م هیحس خاص هیچشماش  یکه تو نهیمن که نگفتم چشماش زشته منظورم ا_

 بترسه.

 .یتوهم زد یادخوندی: درس زآرزو

 حق باتو باشه. دیشا_

  رشه؟یگیپ یلیآتوسا هم خ ی: توجه کردآرزو

 هام و انداختم باال و گفتم: به ماچه. شونه

مرد  هیبزرگ نشده اما مثل  رانیا نکهیازش خوشم اومد باا یلیخونگرم و مؤدبه... من خ ی: ولآرزو

 .مونهیم یشرق یواقع

 مؤدب و آقا بود. یلیخ رحسامیموافق بودم... ام باهاش

 ارنیزن باباش هم سن خودش بوده و براشون حرف درن نکهیچقدر بامالحظه ست واسه ا یدی: دآرزو

 از باباش جدا شده.

 آره کارش عاقالنه بوده._

 دخترهم سن پسرش ازدواج کنه؟! واقعاً که ! هیتونسته با ی: پدرش چطورآرزو

 داره حتماً دختره به خاطره پولش باهاشه. یپدر پولدار شهیباتوجه به سر و وضعش معلوم م_

 .دی: شاآرزو

... البته تو رونینبود... انگار رفته بود ب رحسامیام نییپا میو موقع شام که رفت میباهم حرف زد تاشب

 بود. رونیب شتریبودمش آخه به قول آرزو ب دهیند یلیمدت که اومده بود خ نیا

 اطیتاب بزرگ گوشه ح ی... رواطیو برداشتم و رفتم داخل ح اتمیده شب بود که کتاب ادب ساعت

 نشستم و کتابم و باز کردم و شروع کردم به خوندن.

 رِیرجیج یبود که باصدا یکامال روشن بود... سکوت جالب اطیچراغ نصب بود ح اطیدورتا دور ح چون

 .شدیشکسته م رکیرجیج
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شد...  الیمدل وارد و نیآخر یبنز مشک هید و باز ش الیطور مشغول خوندن بودم که در بزرگ و نیهم

به شالم  یدست عیشد باعث شد دست و پام و گم کنم... سر ادهیپ نیکه از ماش یدر بسته شد و شخص

 و موهام و پوشوندم. دمیکش

رنگش افتاد...  ینگاه مشک یو سرشو برگردوند و نگاهم تو ستادیا کدفعهیسمت ساختمون رفت اما  به

 خوش فرمش به لبخند باز شد و به سمتم قدم برداشت. یلبا

ساده اما  پشی... تیکالج سورمه ا یتنش بود و کفش ها یسورمه ا راهنیپ هیبا یشلوار مشک هی

 .ومدیبهش م یزیرو فرمش بود که هرچ کلیبه خاطره ه دیجذاب بود... شا

 .ری: سالم حررحسامیام

 .نیو گفتم: سالم پسرخاله خوش اومد بلندشدم

  ؟ی: ممنون خوبرحسامیام

 بود. ندیحالم از زبون اون برام خوش آ دنیپرس

 تون مبارک باشه. نیخوش گذشت؟ ماش رونیب ن؟یممنون شما خوب_

  ؟یکردیم کاریچ ی.. داشت یمیدوست قد هی دنی: ممنون... آره خوش گذشت، رفتم درحسامیام

 .میخونیو درس م میخونیو درس م میخونیدرس م م؟یکنیکارمیگفتم: ما دانش آموزها چ بالبخند

  م؟یو گفت: اجازه هست بش دیخند

 همه مؤدب بودنش رو دوست داشتم. نیا

 .دییالبته بفرما_

 تاب نشستم. یو منم آروم و بافاصله ازش رو نشست

 آسمون نگاه کرد و گفت: شبها رو دوست ندارم. به

 چرا؟ _

 از شب ندارم. یچشمام زل زد و گفت: چون خاطره خوب به

 متوجه نشدم. دیببخش_

  دن؟یخواب هی... بقالیخ ی: برحسامیام

که  نیهم میتا ساعت ده همه دوره هم مونهیمثل پادگان م الیو نیا ییجورا هیو گفتم:  دمیخند آروم

و  خوابنینم ای خوابنیداخل اتاقاشون حاال م رنیهم م هیبخوابه بق رهیساعت ده شد آقابزرگ م

 .دونمینم
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 دوست دارم. یلیها رو خ یرانیفرهنگ ا هیمن  یدونی: مرحسامیام

  ه؟یو اون فرهنگ چ_

 کردن رو. ی: باهم زندگرحسامیام

 آره جالبه... منم دوستش دارم._

 .یخوندیدرس م ی: مزاحمت شدم داشترحسامیام

 تموم شده بود. باًیگفتم: نه نه تقر عیسر

 بگم؟  یزیچ هیزد و گفت:  یلبخند

 .نیاراده لبخند زدم و گفتم: بگ یکه ب یحرف و زد به طور نیبانمک ا یلیخ

انگشت شو فروکنه  کنهیآدم و وسوسه م کنهیخوشگلت م یلیچال گونت خ یخندیم ی: وقترحسامیام

 توش.

 .دمیچیهم پ یلرزونم و تو یدوختم و دستا نینگاهم به زم باشرم

 .یرانیا یدخترا یایدوست دارم... اونم شرم و ح یلیها رو هم خ یرانیا گهید زهیچ هی: من رحسامیام

 .ریو گفتم: شب بخ بلندشدم

  ر؟یزد: حر صدا

 و بامکث برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم: بله؟  دمیگز لبمو

اما تو برام  گذرهینم یلیاز اومدنم خ نکهیدارم... باا یبهم کرد و گفت: کناره تو حس خوب یطوالن نگاه

 نی... اارمیم ادیکسم و که مادرمه به  نیتر زیعز کنمیهروقت به چشمات نگاه م ...یقابل احترام یلیخ

 میدلتنگ کنمیتو نگاه م یدلتنگش شدم اما هربار که به چشما یلیخ دی... شاوفتمیم ادشی ادیروزها ز

 .یکنیهام و رفع م یکه دلتنگ ی... سهم من از مادرم همش هشت سال بود... مرسشهیرفع م

وارد  یجانیزد و خاکسترم کرد... ه شمیبدنم و پر از گرما کرد... نگاهش آت شیمثل حرارت آت حرفاش

 باال. یلیخونم شد که دوزش باال بود... خ

  ن؟یدار ی: از مادرتون عکسدمیپرس آروم

  ش؟ینیبب یخوای: آره مرحسامیام

 گفتم: آره. مشتاق

 و عکس خاله حسنا رو نشونم داد. ستادیدرآورد و جلوم ا بشیپولشو از ج فیک
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مامانم سبز  یبود و چشما ایبه در هیشب یتفاوت که خاله حسنا چشماش آب نیمامانم بود باا یکپ

 .کردیم دایو به سبز شباهت پ دادیرنگ م ریینور آفتاب تغ یتو ییجورا هی... یآب

 قشنگ بودن خدا رحمتشون کنه. یلیخ_

 نزد. یحرف رحسامیام

 داخل؟  میبر_

 .می: بررحسامیام

  ر؟یگفتم و به سمت پله ها رفتم که صدا زد: حر ریشب بخ هیو  الیداخل و میرفت

 نگو. بایز نقدریبزنم ح اسمم رو ا ادیفر خواستیم دلم

 بله؟ _

  ؟یکنیگفت: من شام نخوردم برام غذا گرم م یبامزه ا بالحن

 نیایاراده لبخند زدم و گفتم: ب یحرف رو زد که بازم ب نیجالب ا نقدریتکون خورد... ا یزیدلم چ ته

 داخل آشپزخونه.

 غذا رو داخل ماکروفر گذاشتم تا گرم بشه. یمونده یزودتر رفتم و باق خودم

 داخل آشپزخونه نشست و بهم چشم دوخت. یشش نفره زیپشت م اون

 داغ. یظهر تابستان هی یگرم بود... به گرم نگاهش

... دییو گفتم: بفرما دمیچ زیم یو بامخلفات رو دمیپشقاب کش یغذا گرم شد براش تو نکهیاز ا بعد

 نوش جونتون.

  ؟یخوری: تو نمرحسامیام

 نه ممنون._

 بخور. یزیچ هیو  نیغذا خوردنو دوست ندارم... لطفا بش یی: من تنهارحسامیام

 .رمیاما من س_

 .شهیکور مکن اگه تنها باشم اشتهام  ی: خب باغذا بازرحسامیام

 .دیترسیم ییاز تنها ییتنها مرد

 من اگه بخوام بازم غذا هست. دیو پشقاب رو وسط گذاشت که گفتم: شمابخور نشستم

 بره. نییمنم پا یباهام بخور تا از گلو ی: چند قاشقرحسامیام

 زدم و سرم و تکون دادم. یمحو لبخنده
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بود خوردن اون  ینیریش یغذا نخورده بودم و اون شب عجب تجربه یپشقاب باکس هی یتو تاحاال

 .رحسامیبادمجون همراه با ام مهیق

 خوشمزه بود. یلی: ممنون خرحسامیام

 جمع کردم و گفتم: نوش جون. زویم

 بهت زحمت دادم. دی: ببخشرحسامیام

 .ریبود... شب بخ فمی! وظهیچه حرف نیا_

 .ی: خوب بخوابرحسامیام

 لبام نشست. یو پوزخند رو دمیتخت دراز کش یاتاقم رفتم و رو به

خودش خواب راحت رو از چشمام گرفته  شدیم یکه چندمدت یخوب بخوابم درحال کردیآرزو م هه

 بود.

 دایو پ اتمیگشتم کتاب ادب یرفتن به مدرسه آماده شدم اما هرچ یبرا دارشدمیکه ب یوقت صبح

 نکردم.

 در افتاد. نییکه نگاهم به پا نیی... در اتاق و باز کردم برم پاومدیاشکم داشت درم گهید

 شده بود. دهیکتاب چسب یبه رو ینوت برگ رنگ هیبرداشتم...  نیزم یشدم و کتاب رو از رو خم

... یآشپزخونه جا گذاشت یروش نوشته شده بود: دختر گونه چال دار کتاب تو تو یقشنگ باخط

 .یامتحانت موفق باش یتو دوارمیام

 کردمیبه سراغم اومد که درکش نم یلبام نقش بست... حس فوق العاده ا یلبخند رو ! چال دار  گونه

 .یزییصبح پا میمثل نس ندیبود... خوش آ ندیاما برام خوش آ

*** 

 هیو  نییپا یایشنبه بود و مشغول تست زدن بودم که آرزو وارد اتاقم شد و گفت: عمه گفت ب پنج

 .یبخور یزیچ

 .نییو بستم و همراه باهاش رفتم پا کتابم

 سالم آقابزرگ._

 .رجانیحر یداد و گفت: خسته نباش لمیتحو یلبخند پرمهر آقابزرگ

 زدم و گفتم: ممنون. لبخند

 گذاشت. زیم یرو رو ینیوارد سالن شد و س ینیریفنجون و ش ینیس هیبا مامان
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رنگ خوشگلم  یشال صورت هیود و شلوار خوش دوخت تنش ب راهنیپ هیبه آتوسا افتاد که  نگاهم

 مشغول بود. شیموهاش انداخته بود و با گوش یشلو ول رو یطور نیهم

 براتون نفرستادن؟  کیزیف ری: هنوز دببابا

 .ادیشنبه م یعنی ندهیآ یاز هفته_

 .گهید یمدرسه هی یبر رمیگیپرونده تو م ومدی: اگه نبابا

 نداره. کیزیف ریشما هنوز دب رستانیاونم دب یمنطقه ا نیهمچ یکه تو بهیعج یلی: خآرزو

چرا امسال  دونمیمدرسه هاست نم نیما جزء بهتر یمدرسه بهیو تکون دادم و گفتم: آره عج سرم

 شده. ینطوریا

 عوض شده؟  رتونی: مدبابا

 ! یقبل رینه همون مد_

 شده. کریدر و پ یب نقدریعوض شده که ا رشی: فکرکردم مدبابا

 حرم؟  میبر یایبابا م_

 : االن بابا

 وقته نرفتم. یلیآخه خ_

 .یببرمش شهرباز گهیساعت د هیقول دادم تا  یرعلی: به امبابا

 .نشیباشه پس بهتره ببر_

 .یخودم ی: دختر بامالحظهبابا

 باآقا حشمت برم؟ شهیزدم و گفتم: م یلبخند

 و برده کارواش. نی: آقاحشمت ماشآقابزرگ

... کال اجازه نداشتم تنها برم دادیو هم نبرده بود کارواش آقابزرگ اجازه نم نیآقاحشمت ماش اگه

 ... دوماهه نتونستم برم.دمی... ناراحت گفتم: انگار آقانطلبرونیب

 .نییاز پله ها اومد پا زدیتا م راهنشویپ یها نیکه آست یدرحال رحسامیهمون موقع ام درست

... میبهش وابسته شد ییهوی... میبهش عادت کرد ییهوی... مشیرفتیپذ ییهویاومد...  ییهویپسر  نیا

 .مشیشناسیانگار که سالها م

... کنهیخوب برخورد م یلیشدن... باآتوسا و آرزو راحته و خ یمیصم یلیخ نیو آرشام و ام باآرسام

و  کنهیشو روشن م شیآت یشعله ها رسهی... و به من که مکنهیم یباز یرعلیاوقات باام یبعض یحت
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 بهشاحساسم نسبت  دونمی... خوشحالم که اومده... هنوزم نمکنهیما و حرارت شو بهم منتقل مگر

 .هیخوب یلیاما مرده خ هیچ

 : سالم.رحسامیام

 بالبخند جواب شو داد. آقابزرگ

 !یرونیب شتریب یکه اومد یاز موقع ؟یریم یی: جامامان

 حرم. رمی: آره دارم مرحسامیام

 بره حرم. خواستیببر اونم م رمیکرد: حر قیبه بدنم تزر جانیه لویلوکیآقابزرگ ک یصدا

 .رمیبا مامان م گهید یهفته شمینه مزاحمشون نم_

 .میریباهم م گهیهفته د ینش رحسامیمامان: آره بهتره مزاحم ام 

 نبود. یبرم راض رحسامیباام نکهیبه مامان نگاه کردم، انگار از ا 

 دخترخاله. یایهمراهم ب شمیخاله؟ خوشحال م هی: مزاحمت چرحسامیام

 آخه ..._

 !یکنیحاال که آقاخودش طلبت کرده ناز م دتتیآقانطلب یگفتیم یاالن داشت نی: همبابا

 مزاحم آقاحسام بشم. خوامینه... نم_

 .یتا آماده بش مونمی... منتظر میستی: مزاحم من نرحسامیام

 ممنون._

به روم زد که حس کردم خون تو رگ هام خشک شد و هوش از سرم رفت... باخجالت از  یلبخند

 کنارش رد شدم و بازم همون عطره مسخ کننده رو احساس کردم.

 بشه. یقلبم عاد یرعادیتاضربان غ دمیکش قیاتاقم شدم و چندتا نفس عم وارد

شال  هیبلند انتخاب کردم...  یمه اسور یمانتو هیو  یشلوارمشک هیکه داشتم  یلباس ایدن کی نیب از

 رنگم و پوشوندم. ییخرما یسرم کردم و تمام موها ینفت یبلند آب

 برم؟! رحسامیبا ام خواستمیم نکهیا یابرایداشتم  جانیه نقدریامام رضا ا ارتیز یبرا دونمینم

 .رونیاز اتاق رفتم ب فمیک بابرداشتن

  ؟یپوشیچادر نم رجانیگفت: حر دنمیباد آقابزرگ

 جمعش کنم. تونمیکه نم یدونیگفتم: آقابزرگ م آروم

  ؟ینزد و مامان گفت: چادر نماز برداشت یحرف گهید آقابزرگ
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 بله._

  م؟ی: بررحسامیام

 ناراحت شده. کردمینگاه بهش انداختم و بعد به آقابزرگ نگاه کردم... حس م هی

 .پوشمیچادر م رمیم یآقابزرگ اگه بخوا_

 .هیکاف یکه حجاب داشته باش نیهم یهرجور خودت راحت: نه دخترم آقابزرگ

حجاب  شهیاز اون من هم ی... جداومدمیبود اما من از پس جمع کردن چادر برنم یناراض چشماش

 از چادر نداشتن. یبلندم کم یها یداشتم، مانتو و روسر

  ر؟یحر می: بررحسامیام

 .میبر_

 .رونیاومدم ب الیکردم و از و یخداحافظ

 کنده شد. نهیدلم به پاشد و قلبم از سـ ـ یتو ییکرد احساس کردم غوغا رحسامیه که امک یباکار

 .دییگفت: بفرما یو برام باز کرد و بالبخنده مردونه ا نیجنتلمنانه در ماش یلیخ رحسامیام

 بودم. دهیند زهایچ نیتاحاال از ا امنیمؤدب بود  یادیاون ز ای

 رفت. رونیب الیو روشن کرد و از و نیسوار شد ماش یسوار شدم... وقت باتشکر

 .نداختیم نیطن نیماش یفضا یتو یاتیب ایپو یرد و بدل نشد و فقط صدا یمکالمه ا چیه

 یحس هیچشماش جذاب ترش کرده بود...  یرو یآفتاب نکینگاه کردم... ع رحسامیچشم به ام ازگوشه

 آدم مغرور و مستبده. هیخوبش  یاون برخالف رفتارها گفتیبهم م

اُبهت آقابزرگ افتادم و باخودم گفتم: انگار  ادهیلحظه  هی یپشت رول ژست گرفته بود که برا یجور

 آقابزرگ کنارم نشسته. یها یجوون

گذاشتم و  نیو داخل ماش فمیحرم پارک کرد... ک نگیو داخل پارک نیماش میدیبه حرم رس یوقت

 فقط چادر نمازم و برداشتم.

 و سرم کردم. چادرم

 .ادیبهم کرد و گفت: چقدر چادر بهت م ینگاه طوالن رحسامیام

 گفتم: ممنون. باشرم

 .می: بررحسامیام

 .سایو گفت: اونور منتظرم وا یسمت ورود میرفت
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 باشه._

 .ستادمیا رحسامیداخل حرم منتظر ام یخانوم ها و بعد از بازرس یسمت ورود رفتم

 .دمیاش رو د دهیاندام ورز نکهیابود تا ونیآقا یورود خیم نگاهم

 .میو به سمت صحن حرم رفت میسالم داد هردو

  م؟یمونینماز شب م ی: برادمیپرس

 .میمونیم ی: اگه بخوارحسامیام

 گفتم: ممنون. بالبخند

  گه؟ید ارتیز یری: مرحسامیام

 آره._

 قرارمون کنار حوض. گهیساعت د می: باشه پس نرحسامیام

 .دیباشه منم دعا کن ادتونیباشه... _

 : خانوم من خودم محتاج دعام.رحسامیام

داشتم  یکه حس فوق العاده ا یلبام آورد... ازش فاصله گرفتم و درحال یبامزه اش لبخند رو لحن

 .حیرفتم به سمت ضر

 غلغله بود. شهیهم مثل

 آرامش وجودم و دربرگرفت. شهیرو لمس کردم مثل هم حیضر یوقت

 رونیب حیکردم از ضر ارتیآقا رو ز ریدل س هی نکهیخودم و خانوادم دعا کردم و بعد از ا یبرا یکل

مخصوص امام رضا  ارتیو ز ستادمیا حیاز ضر رونیگوشه ب هیکتاب دعا برداشتم و همونجا  هیاومدم و 

 رو خوندم.

بود  نیبه خاطره ا دیشاداشتم...  ی... حس باورنکردنکردمیم ارتیبار بود که آقا رو ز نیاول یبرا انگار

 بود. رحسامیبه خاطره وجود ام دیکه... گفتنش سخته و باورکردنش سخت تر اما شا

شلوار  بیج یمردونه اش تو یکه دستا دمیو د رحسامیساعت بعد رفتم به سمت حوض... ام مین

 خوش دوختش بود و نگاهش به گنبد.

 قبول باشه._

 طور. نیتوهم هم یشو بهم دوخت و گفت: برا نگاه

 ممنون._
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 نامه بخونم. ارتیز دیبا مینیبش می: بررحسامیام

نامه بود و من  ارتینامه و مهر آورد... اون مشغول خوندن ز ارتیز رحسامیو ام میفرش ها نشست یرو

 دو رکعت نماز خوندم.

 ومدیامام رضا م ارتیعاشقانه به ز نطوریکرده بود ا یسال کانادا زندگ ستیکه ب یجالب بود پسر برام

 .خوندینامه م ارتیو ز

بود که  یمرد نیاون کامل تر دیکنار اون بودن و دوست دارم... شا کنمیتعجب آوره اما اعتراف م برام

 .دمیدیبعد از آقابزرگ و پدرم م

 عاشورا خوندم. ارتیدعا را برداشتم و ز کتاب

 فیتشر نینماز جماعت بخون نیخوایگفت: اگه م نیاز خادم یکیاذان مغرب که بلند شد  یصدا

 جلو. نیببر

 خانوم. ری: پاشو حررحسامیام

 اون قشنگ بود. یاسم من نه، بلکه صدا دیشا !  رخانومیحر

 .ستادمیرفت و من کناره خانوم ها ا انیبه سمت آقا رحسامیام

چادرم و ... رونیب میو رفت میاز حرم دل کند ینماز جماعت تمام شد من و حسام به سخت نکهیازا بعد

 گذاشتم. نیدرآوردم و داخل ماش

 خونه؟  یبر یخوای: مرحسامیام

  ؟ییجا نیبر نیخوایساعت نگاه کردم و گفتم: شما م به

 .میتو بازارها بچرخ کمی یلی: گفتم اگه مارحسامیام

 .میباشه بر_

 .میسمت بازار رضا رفت به

خارج از کشور هنوز اصالت و اعتقاداتتونو حفظ  یتو یسال زندگ ستیخوبه که باوجود ب یلیخ نیا_

 .نیکرد

 داره.  ینقش پررنگ شیبزرگ کرده که خدا تو زندگ ی: منو کسرحسامیام

 .هیخوب یلیگفتم: معلومه پدرتون آدم خ بالبخند

 خوبه. یلی: پدرم! اوه آره... خرحسامیام

  ن؟یبرادر دار ایخواهر _
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 دو ساله داره. یجفت دوقلو هی دشی: پدرم از همسر جدرحسامیام

 دختر؟  ای... پسرن یچه دوست داشتن یباذوق گفتم: وا 

 زد و گفت: دختر. یلبخند

 .شهیشون قابل ستا یدوست دارم... به نظرم پاک یلیمن بچه ها رو خ_

 .یشی: پس تو هم قابل ستارحسامیام

  ؟یرفت باال و گفتم: چ ابروهام

 .یشیپس توهم قابل ستا یدوساله پاک یبچه هی یاندازهزد و گفت: توهم به  ینیدلنش لبخنده

 دندونام گرفتم... نگاهم و ازش گرفتم و به مغازه ها دوختم. نیهام گُر گرفت و لبم و ب گونه

 .سایلحظه وا هیگفت:  رحسامیام نکهیتا ا مینزد یکدوم حرف چیه یا قهیدق ده

 اشاره کرد و گفت: قشنگه نه؟  ی... به دست بند چرمستادمیا

 گفتم: آره. بالبخند

 بود. کیکه اسپرت بود و فوق العاده ش یدست بندچرم مشک هی

 .خوامیدستبند م نی... دوتا از ادیروبه فروشنده گفت: سالم خسته نباش رحسامیام

 ... حتما.دی: سالم سالمت باشفروشنده

 شو بهش داد. یکارت بانک رحسامیدستبندها رو آورد و ام فروشنده

 آره؟  نیاون دوستتون گرفت یچرا دوتا؟ حتما برا_

و االن دارم باهاش حرف  ستادهیکه کنارم ا دیدوست جد هیدوستم گرفتم اما  ی: آره برارحسامیام

 .زنمیم

دستبند  نیرفت باال و بالبخند گفت: ناقابله اما طرح شو دوست دارم... دوست دارم توهم از ا ابروهام

 .یداشته باش

 نبود. یازیممنون ن_

 باال. اری... دست تو بیدستبند داشته باش نی: گفتم که دوست دارم توهم از ارحسامیام

 .گهیبهش نگاه کردم که گفت: زودباش د جیگ

... دوستش مونیدوست ینشونه نیدستم و آوردم باال و دستبند و دوره مچم بست و گفت: ا دیباترد

  ؟یدار

 .یلیزدم و گفتم: خ یعیاراده لبخنده وس یب
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  ؟یبه دستم ببند مونویعالمت دوست یخوایرو جلوم گرفت و گفت: تونم گهیبند د دست

به چشمام زل زد...  یلرزونم دستبندو گرفتم و دوره مچ مردونه اش بستم... بالبخنده جذاب بادست

 .کردیروم م روینگاهش ز

 گفتم: بازم ممنونم. آروم

 .کنمی: خواهش مرحسامیام

 .میشد نیو سوار ماش نگیبه پارک میساعت برگشت میو بعد از ن میهمون ادامه دادرا به

  م؟یشام بخور رونیب یخوای: مرحسامیام

 .شهیناراحت م میمامان غذا درست کرده نر_

  ؟یدوست دار یلیرو خ سنای: خاله رحسامیام

 تعجب کردم و جواب دادم: بله چطور؟  ازسؤالش

 .یطور نی: همرحسامیام

دوستش  بیبود و من عج بایروند و به دستبند داخل دستم نگاه کردم... ساده و ز الیسمت و به

 داشتم.

 .ی: ممنون که همراهم اومدرحسامیام

 وقت بود حرم نرفته بودم. یلیخ نیمن ممنونم که منو همراه خودتون برد_

 .یهست یتعارف یلیبهم کرد و گفت: خ ینگاه

 بود. یفقط لبخند کوتاه جوابم

 یلیشدن و خ یمیآرزو باهام صم یمدت که اومدم آرسام و آرشام و آتوسا و حت نی: تو ارحسامیام

 ام. بهیتو هنوز غر یبرا کنمیاما احساس م میزنیراحت حرف م

به هرحال هم سن  شدنیم یمیزود باهاتون صم یلیخ دیآرسام و آرشام که با ستین نطورینه ا_

 نیخوش برخورد و مؤدب یلیکه خ ییته... آرزو هم از اونجا... آتوساهم که کال باهمه راحنیهست

 کنم. تیحد و مرزها رو رعا کنمیم یسع یعنی هیطور نیشده... من کالً اخالقم هم یمیباهاتون صم

تو باهمه فرق  دمیشدم فهم الیهمون اول که وارد و یدونیاخالق تو دوست دارم... م نی: ارحسامیام

 .یدار

  ؟یچه فرق_

 نداد. یزد و جواب لبخند
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  ن؟یجواب بد نیخواینم_

 گفت: نوچ. یطونیش بالحن

 .مینزد یحرف گهید میدیرس الینکردم... تا به و یو اصرار دمیخند

 .کردمیم یاحساس خستگ یلیرفتم داخل اتاقم تا بخوابم... خ میشام خورد نکهیاز ا بعد

 و به دستبند تو دستم نگاه کردم. دمیتختم دراز کش یرو

 هیهم  رحسامیام نکهیبود... تصوره ا یبرام جالب و دوست داشتن نقدریبود که ا یا هیهد نیاول نیا

 .کردیتو دستشه خوشحالم م یشکل نیدستبند هم

نذاشت... خسته بودم اما خوابم  رحسامیفکره ام یعنیکردم خوابم نبرد  یصبح هرکار یدَم دما تا

ذهنم همش به  شدیباعث م ییروین هیو  شدیفکرنکنم نم رحسامیبه ام کردمیم یسع ی... هرچبردینم

 بشه. دهیسمت اون کش

*** 

 چشمام گذاشتم. ی... نور چشمم و زد و دستم و رودارشدمیاز خواب ب خوردیکه به صورتم م ینور با

 .دیتخت نشستم و نگاهم به ساعت افتاد و برق از سرم پر یرو

 زدم: مــــامــــان. غیوحشت ج با

 داخل اتاقم و دست و صورتم و شستم. یبهداشت سیداخل سرو دمیپر عیسر

 شده؟ یچ ری: حرمامان

 دارمیو بابغض گفتم: ساعت ده صبحه چرا ب رونیاومدم ب یبهداشت سیهول زده بود... از سرو صداش

 ن؟ینکرد

 .ینشد داریکه خودت ب یبر یخواینم دی: گفتم شامامان

 .دمیپوش عیم و سرآورد رونیمدرسه ام و از داخل کمد ب فرم

 خوابم برد. روقتید شبیخواب موندم... د رمینخ_

 .یبر خوادیشده؟ اصال امروز نم یچپوندم و مامان گفت: خب حاال مگه چ فمیو داخل ک کتابام

 .رونیزدم ب الیو از و نیی... تندتند پله ها رو رفتم پارونینگاهش کردم و از اتاق رفتم ب یبادلخور

 زدم: آقاحشمت؟  صدا

 گفت: جانم دخترم؟  شستیبلند آقاجون رو م یکه داشت شاس آقاحشمت

 شده. رمیمدرسه د نیرسونیمنو م_
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 .رسونمی: معلومه که مآقاحشمت

 کتش اومد و سوار شد. دنینشستم و آقاحشمت بعد از شستن دستاش و پوش نیماش داخل

 .شهیشروع م میکالس بعد گهید یقهیده دق دیفقط لطفاً تند بر_

 : چشم دخترم.آقاحشمت

 نگه داشت. رستانیدب یبعد آقاحشمت جلو قهیدق ستی... بدمییلبم و جو بااسترش

 شدم و گفتم: ممنون... خداحافظ. ادهیپ باشتاب

 مدرسه بسته بود... زنگ و زدم. در

 : بله؟ معاون

 گلکارم. یسالم خانوم ستار_

 : چه وقت مدرسه اومدنه !یستار

 خواب موندم. دیببخش_

 برم دفتر... وارد دفتر شدم و سالم کردم. دیبا دونستمیباز کرد و رفتم داخل... وارد سالن شدم و م درو

 .دهی: گلکار از تو بعیستار

 شرمنده خواب موندم._

 : پدرت کو؟ یستار

 پدرم !_

 !؟ ی... ازکجا معلوم خواب مونده باشیومدیباپدرت م دی: بایستار

 من گلکارم. یوا خانوم ستار_

 و معذور. میبه هرحال مأمور میمطمئن باش دیزد و گفت: مابا لبخند

و مطمئن  دیبه همراهش زنگ بزن نیتونی... مادیرفت بگم ب ادمیعجله کردم  نقدریا یعنی ومدیپدرم ن_

 .دیبش

 مطمئن شد خواب موندم بهم اجازه داد برم کالس. یبابا رو گرفت و وقت یشماره یستار خانوم

 بودم. رونیرکرده با دوست پسرم بفک ! که  واقعا

 تینکرده... باعصبان دایپ یریعرضه هنوزم دب یب ریمد نیو مطمئن بودم ا میداشت کیزیزنگ ف نیا

زدم:  غی... بلندتر جی... فکرکرده من از اوناشم روانشعوریگفتم: احمق ب ادیدرکالس و باز کردم و بافر

 ... زنگ زده م...ردبابام ب یآبروم و جلو شعوریب ن،یحاال بب کشمیم یروز هیرو  یستار نیمن ا هیمهد
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و  هیمهد یخنده یو چشمام گرد شد و دهنم باز موند از تعجب... صدا دیحرف تو دهنم ماس هوی

 .دمیشنیرو م الیو ل قیشقا

 بود ! یدوشم افتاد و تندتند پلک زدم... باورنکردن یام از رو کوله

 گفت: سالم. بااخم

  د؟یکنیم کاریچ نجایش...شما ا_

 هستن. کیزیرفی: دبالیل

 ! چطور امکان داره؟ ؟یچــــــ

تموم شده لطفاً  دادهاتونیبااخم گفت: اگه داد و ب زدیکه به روم لبخند م شهیبرعکس هم رحسامیام

 .دینیبش

 اما آقا...._

 .دینیوسط حرفم و گفت: بش دیپر

نشستم و شوکه به  زیم ی... روزمیو مبهوت خم شدم و کوله ام و برداشتم و رفتم به سمت م جیگ

 چشم دوختم. رحسامیام

 دوارمی... امکتونیزیرفیبچه ها که بهش زل زده بودن گفت: من پارساهستم... دب یروبه همه یجد

صالح  ین نظام آموزشاتفاقات و عوض شد یسر هی لی... به دلمیرو کناره هم داشته باش یسال خوب

 دیبکن دیکه با ی... تنها کارکنمیامروز باهاتون اتمام حجت م نی... از همامیب سیتدر یمن برا دنید

کانادام و استاد دانشگاهم و توقع دارم  یدانشگاها نیاز بهتر یکی لیدرس خوندنه... من فارغ تحص

... دیو درس بخون دیشماهم گوش کن دمیم ادتونیو نکته به نکته کتاب و  کشمیهمونقدر که زحمت م

رو  طنتیو ش یبازکنم اما خب مجبورم... پس لطفاً بچه  سیمدرسه تدر یخودم اصال دوست ندارم تو

کنکور  ی... معدل تون توهیشما سال سرنوشت ساز ی... امسال برادیو فقط درس بخون دیکنار بذار

هجده داشته باشم چون  رهیز یم دانش آموز... دوست نداردیاثر داره پس لطفاً درس تونو بخون یلیخ

  ن؟یسوال... متوجه ا ریز رهیخودم م یکار یاعتبار و آبرو ینطوریا

 ! هیک گهید نی: اوه اوه االیل

 .دینفهم رحسامیآروم گفت ام یلیخ الیکه ل ییاونجا از

 هست؟  ی: سوالرحسامیام

  ه؟یتون چه جور سیتدر یوهیش دی: ببخشدهیسپ
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و بعدش  میدار سیو بعد همون جلسه پرسش بعد از تدر دمیم حیخودم اول درس و توض: رحسامیام

و  هی... چهارساعت زمان خوبکنمیم سیدوباره تدر یو بعد از پرسش کتب یبعد پرستش کتب یجلسه

 .میو هم به پرسش برس سیهم به تدر میتونیم

 : اووووه.هیمهد

 افتاده؟  ی: اتفاقرحسامیام

 کرد و گفت: زبونم و گاز گرفتم. یالک یخنده هیمهد

  ست؟ین یا گهیگرفت و گفت: سوال د هینگاه شو از مهد یجد رحسامیام

  ن؟یاسم تونو بگ شهیم دی: ببخشدیکالس پرس یخوشگل و البته قرت یاز دخترها یکی لوفرین

 : گفتم که پارسا هستم.رحسامیام

 .کتونیباز گفت: اسم کوچ شیبان لوفرین

 به شما نداره. یمن ربط کیکوچ: اسم رحسامیام

 .رنیگاز بگ زویبود م کیخنده... نزد رهیزدن ز یبالفاصله پق هیو مهد الیکنف شد و ل لوفرین

 : شما دوتا.رحسامیام

 بالکنت گفت: م...ما؟  هیهاشون قطع شد و مهد خنده

 مطالب کتاب پارسال بده. یدرباره یحیتخته مختصر توض یپا ادیتون ب یکی: بله شما... رحسامیام

 .ی: دستم به دامنت گلدینال هیمهد

 بکن. یکار هی ری: حرالیل

 نیهم دیکنیو ِهر و کِر م دیکنیباز م یدهن تونو مثل اسب آب یبکنم؟ وقت تونمیم کاریبه من چه؟ چ_

 .گهید شهیم

 .می: خانوما ما منتظررحسامیام

  ام؟یدست شو برد باال و گفت: استاد من ب قیشقا

 از اونور کالس گفت: زارت، استاد ! زهرا

 .رونیب دیاالن ازکالس من بر نیبااخم گفت: هم رحسامیام

 : م...م...من؟زهرا

 .دیوارد کالس من نش نینگرفت ادیکه ادب  یگفت: بله شما و تازمان یجد رحسامیام

 .خوامی: معذرت مزهرا

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

49 
 

 .رمیگیم دهی: فقط دفعه اول نادرحسامیام

 به ماانداخت. یباحرص نشست و نگاه زهرا

 .ادیب تیگفت: شما نه کنار قیروبه شقا رحسامیام

 تخته. یباترس بلندشد و رفت پا الیل

 رو بگو. ادتهیاز کتاب پارسال  یگرفت و گفت: هرچ الیو به سمت ل کیماژ رحسامیام

 داد. حیفقط مدار و شتاب و ولتاژ رو توض الیو گرفت... ل کیلرزونش ماژ یبادستا الیل

 اش. هی: خب بقرحسامیام

 .ادمهی نای: همالیل

 .یتک رقم یاونم بارتبه ی: بَه بَه چقدرخوب شما حتماً کنکور قبولرحسامیام

 اخماش رفت توهم. الیو ل دنیها خند بچه

 .نی: بشرحسامیام

 .ادمهیکتاب  یهمه امیها گفت: استاد من ب نیریمثل خودش دهینشست و سپ الیل

 .نیخانوم خشمگ ایشو به من دوخت و گفت: شما ب ینگاه کامالً جد رحسامیام

 که اخمام رفت توهم... بلند شدم و به سمت تخته رفتم. دنیها بازم خند بچه

 : شروع کن.رحسامیام

 بدم. حیتا همه رو توض نیاسم سرفصل ها رو بگ_

دادم...  حیو اسم فصل اول و گفت... کامل و واضح توض ستادیا نهیرفت باال و دست به سـ ـ ابروهاش

 دادم. حیاسم فصل دوم و گفت و بازم کامل توض

 .ینیبش یتونیم نی: آفررحسامیام

 .نیگلکارِ نه خانوم خشمگ ریو به سمتش گرفتم و آروم گفتم: اسم من حر کیماژ

 مثل من آروم گفت: نچ اشتباه نکن اسم تو خانوم شلخته ست. اونم

 نکن. نیبه من توه رحسامیگفتم: آقاام باحرص

نکردم  نیزمزمه کرد: توه دیخندیو آروم م کردیکه به تخته نگاه م یبچه هاپشت کرد و درحال به

 .یدانش آموز شلخته ا هیرو گفتم تو  قتیحق

 نشستم. زمیم یکردم و باحرص رفتم ته کالس و رو بغض

 زد؟ ازش توقع نداشتم. یحرف نیبهم همچ چرا
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 بده. حیمطالب و توض یهیگفت: بق دهیبه سپ رحسامیام

 .کنهیم سیخوب تدر یلیو متوجه شدم خ میروز کالً کتاب سال قبل رو دور کرد اون

 نیاز هم رمیگیبعد امتحان م یچرم مردونه اش رو برداشت و گفت: جلسه فیزنگ خورد ک یوقت

 .دیمطالب... خسته نباش

و خوش  پیچقدر خوشت رحسامیام نکهیکردن و ا بتیو بچه ها شروع کردن به غ رونیکالس رفت ب از

 بداخالقه و ... یو جذابه ول کلیه

 جلب شد. قیو شقا هیو مهد الیل یام به خنده ها توجه

  ن؟یخندیم یگفتم: به چ بااخم

 .یچقدر خنده دار شد زیحر یباقهقهه گفت: وا الیل

  ونه؟ید یگیم یچ_

 .یفهمینگاه به خودت بنداز م هی: هیمهد

 به خودم نگاه کردم و آه از نهادم بلندشد. باتعجب

 هیطرف مانتوم بلند بود و  هیمانتوم نامرتب بسته بودم و  یبودم و دکمه ها دهیام و چپه پوش مقنعه

بهم گفت شلخته... حق داشت بهم بگه شلخته... مثل  رحسامیچرا ام دمیتازه فهم ! طرفش کوتاه 

 ها شده بودم. ونهید

 خنده. رهیزدم ز ی... خودمم خندم گرفت و پقدنیخندیسه تا هنوز م اون

 مانتوم و درست کردم و مقنعه ام و راسته سرم کردم. یها دکمه

 بود. یاخالقش سگ یبود ول افهیچقدر خوش ق یدید ی: واهیمهد

 بود. پی: چقدر خوش تالیل

باشه... معلومه  نیراد ای نیآرو خورهیشو بدونم... اوممم بهش م کیکنجکاوم اسم کوچ یلی: خقیشقا 

 .گهید ذارنیم ییاسم ها نی... پولدارها همچ دن؟یشو د نیست... ماش هیخرما

 .رحسامیام_

  ؟ی: چقیشقا

 .رحسامهیاسمش ام_

 !؟یدونی: تو ازکجا مهیمهد

 تا بگم. دیمفصله... ببند_
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 کردم. فیاومده رو براشون تعر شیپ یماجراها ینگاهم کردن و من همه کنجکاو

 ناباور گفت: دروووووغ !! الیل

 پسرخالمه. نمیخاله داشتم ا هینه من واقعاً _

 .یپسرخاله ا نی: کوفتت بشه همچقیشقا

 قدر مغرور و غده؟  نی: توخونه ام همهیمهد

رفتار  ینطوریمؤدب و آقاست... خودمم تعجب کردم ا یلیخ کنهینه... اصالً، تو خونه رفتارش فرق م_

تازه فکرکنم  شنیهمه دانش آموز دختر و جوون پرو م نیرفتار کنه وگرنه ا ینطوریا دیکرد... البته با

 نیو ا ینکن وشونو پر ی... به روشون نخندیرفتار نکن ینطوریمخ شو خوردن که ا یو معاون کل ریمد

 حرفا.

 .ترکهیم یبفهمه استاد پسرخالته ازحسود دهیفکرشو بکن اگه سپ ی: واالیل

... شهیبد م رحسامیمن و ام یخودمون باشه وگرنه برا نیب دی... بانیبگ یبه کس دیگفتم: نه... نبا عیسر

دارم...  یبفهمه من باهاش نسبت یکس خوادیدلش نم نکهیا یعنیبرخورد کرد  ینطوریامروز ا یوقت

 راز. هیخودمون باشه مثل  نیپس ب

 شون گفتن: باشه. هرسه

عجله کردم که متوجه نشدم لباسام و چه  نقدریمانتو شلوارم نگاه کردم و ازخجالت سرخ شدم... ا به

 .دمیپوش یجور

 ریخوشحالم که اون دب نایاز همه ا یجدا ی... ولیچه افتضاح ! دید یمنو اون شکل رحسامیام یوا

 .نمشیبیمدرسه هم م یتو نجایمونه و عالوه بر خونه ا کیزیف

*** 

 نکهیازش ناراحته... هم به خاطره ا کمی... کنمیفکر م رحسامینشستم و به رفتاره ام زمطالعهیم پشت

 من... توقع داشتم بهم بگه. یمدرسه ایب خوادیازم پنهان کرد م نکهیبهم گفت شلخته هم به خاطره ا

 شدم. ریسراز نییو از پله ها به طبقه پا رونیباتعجب و ترس از اتاق رفتم ب دادیداد و ب یصدا دنیباشن

 .برمیخفه شو وگرنه زبون دراز تو م ایح یب یبلندآقاجون رعشه به تنم انداخت: دختره یصدا

 : آقابزرگ بس کن.آتوسا

 واقعاً برات متأسفم. یکرد یرو ق ایح یدادزد: آتوسا شرم و خورد ییدا

 شما متأسفم. یو احدبوق دهیافکاره پوس یبرا : منمآتوسا
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 بهش زد و دادزد: خفه شو. یمحکم یلیس ییدا

 زد: ازتون متنفرم. ادیهق آتوسا بلندشد و فر هق

 شده؟  ی: چدمیو آروم پرس ستادمیآرزو ا کناره

 دوست پسر داره. دهی: بابام فهمآرزو

 .یواااا_

 .زدیم یافتاد که اخماش توهم بود و پوست صورتش به سرخ رحسامیبه ام نگاهم

 .کنمیو باتو روشن م فمیمن تکل ایح یب ی: دخترهآقابزرگ

اون پسر  دیدست شو گرفت و گفت: آقابزرگ شا رحسامیدستش رفت باال آتوسا رو بزنه که ام آقابزرگ

 قصد ازدواج با آتوسا رو داره.

 هیشدن رو نداره چون  یصالح یداماد خانواده اقتیاون پسر ل : اگه قصد ازدواج هم داشته باشهییدا

کردم و  قیپسره تحق یدوسته درباره یکیبا دمیفهم یکش خونه... وقت رهیپاش ش هیو  یپاش پارت

 دخترم بهم خورد. قهیحالم از سل

آتوسا رو  شتریب ینطوریا شهیحل نم یزی... بادعوا و جنگ و دعوا چستیراهش ن نیا یی: دارحسامیام

 حرف بزنه. نیلطفاً بهش فرصت بد دیکنیاز خودتون زده م

 .دمشیشاپ د یکاف یخودم همراه اون پسره تو یخودم باچشما ؟ی: چه حرفییدا

 .کننیاوقات چشما هم اشتباه م ی: گاهرحسامیام

 .رونیرفت ب الیآقابزرگ و ول کرد و از و دست

نداد اما ذهن من  تیاهم رحسامیبه حال ام چکسیو دعوا شروع شد و ه غیسروصدا و ج دوباره

 پر از غمش بود. یو چشما نیلحن غمگ رهیدرگ

 سرزنشش نکن. نیاز ا شتریبرده لطفاً ب ی: داداش بسه آتوسا به اشتباهش پمامان

 مبل نشست. یرو نیو خشمگ یعصبان ییدا

 دانشگاه. یبر یحق ندار گهی: از فردا دآقابزرگ

 گفت: آقابزرگ ! هیباگر آتوسا

 : آقابزرگ و مرض گمشو برو تو اتاقت.آقابزرگ

قرص قلب آقابزرگ و آورد و داد  یی... زن دادیبانفرت به آقابزرگ نگاه کرد و به سمت اتاقش دو آتوسا

 بهش تا بخوره.
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 شبیسرتون؟ د یرو نیشده خونه رو گذاشت یو بااخم گفت: چ رونیخواب آلود از اتاقش اومد ب نیام

 بخوابه. قهیآدم دو دق نیاگه گذاشت کردمیشرکت حساب کتابا رو درست م یتا صبح تو

 ساعت خواب. رتیخوش غ ی: بَه بَه آقاییدا

 بابا؟! یگیم ی: چنیام

 .رتتی: تف تو غییدا

 .دیرفت داخل اتاقش و درو محکم بهم کوب ییدا

 شده؟  یبااخم گفت: چ نیام

 گفت: گندش دراومده که آتوساخانوم دوست پسر داره. ومدیکه اصالً از آتوسا خوشش نم ساحل

 باحرص صدازد: ساحل! ییدا زن

 داره؟  قتی: مامان حقدیغر نیو ام نییسرشو انداخت پا ساحل

 .ی... مامان تو پروش کردکشمیسرو م رهیخ یدختره نینعره زد: من ا نینداد که ام یجواب ییدا زن

و گفت: داداش ولش کن آقابزرگ و  ستادیآرسام جلوش ابه سمت پله ها رفت که  یمحکم یها باقدم

 .دنیبه حسابش رس یکاف یبه اندازه ییدا

 الیو یآتوسا تو یادهایفر یصدا قهیآرسام و کنار زد و تندتند پله ها رو رفت باال و بعد از دو دق نیام

 از تأسف تکون داد. ی... باترس به مامان و بابا نگاه کردم و بابا سردیچیپ

 .زنهیداره آتوسا رو م نیبود ام معلوم

  زندش؟یم نیکرده که داداش ام کاریآتوسا رو نجات بده گناه داره مگه چ ی: بابا برو آبجیرعلیام

 بچه رو ببر تو اتاقش. ری: حربابا

 .زمیاعزیرو گرفتم و گفتم: ب یرعلیام دست

 کرده؟  کاریآتوسا چ یآبج ریحر یداخل اتاقش و گفت: آبج بردمش

 کرده. یکاره بد_

 : حرف زشت زده؟ یرعلیام

 آره._

برخورد و  نیاگه بفهمن منم بامحمدجواد درارتباطم هم ریحر یوارد اتاق شد و باترس گفت: وا آرزو

  کنن؟یم

 .یشناسیرو نم ییآقابزرگ و دا گهیآره د_
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و هروقت  نده امیبهم پ گهید گمیاالن بهش م نیدرآورد و گفت: هم بشیشو از ج یگوش عیسر آرزو

 .یخاستگار ادیسال مامانش شد ب

 زنگ خورد. شینگذشته بود که گوش یزیمحمدجواد فرستاد... چ یکرد و برا پیو تا امیپ عیسر آرزو

 داد: بله؟  جواب

 منم بشنوم. کریاسپ یزدم: بزن رو لب

 افتاده؟  یاتفاق ی: سالم... خانوم صالحدمیمحمدجواد و شن ی... صداکریاسپ یرو زد

ادامه بدم اگه خانوادم بفهمن  یپنهان یبطه-ا-ر نیبه ا خوادیفقط دلم نم ییصفا یسالم... نه آقا :آرزو

 .شنیقطعا ناراحت م

 .میکنینم یماکه کاره اشتباه ی: خانوم صالحمحمدجواد

 ششونیپ خوادیهستن دلم نم یمتعصب و مذهب یلیمن خ یاما خانواده ییصفا یآقا دونمی: مآرزو

 خراب بشم و اعتمادشونو نسبت بهم از دست بدن.

 ادیسال ممکنه براتون خاستگار ب کی نیاما... گرفته ادامه داد: اما تو ا کنمی: درکتون ممحمدجواد

  شه؟یم یمن چ فیتکل

رو پنهان  یزیتونم چ یاما من از آقابزرگم و پدرم نم دونمیو گفت: نم دیچونه اش از بغض لرز آرزو

 کنه از اولشم اشتباه کردم شماره تونو گرفتم. دایبطه ادامه پ-ا-ر نیا خوادیمکنم من دلم ن

من بهتون...ع...عالقمندم  یاز اون خانوم صالح یجدا گهید زهیبود نه چ ییآشنا ی: فقط برامحمدجواد

سال بهم  هی کنمیانتظار دارم خواهش م ندمیکه از همسر آ هیزیو اخالق و نوع پوشش تون همون چ

 .نیفرصت بد

 .نیبد امینه پ دیرینه باهام تماس بگ گهی... لطفا دییصفا ی: شرمنده آقاآرزو

باآقابزرگ صحبت کنه و بگه من  گمیسکوتکرد و بعد گفت: به پدرم م یا قهیچند دق محمدجواد

خاطره شما  اما به گذرهیو تازه دو روز ازچهلم مادرم م ستین یکاره درست نکهیبهتون عالقمندم... باا

اتفاق  نیا نهاما متأسفا یخاستگار میای... بامادر و پدرم صحبت کرده بودم و قراربود بکنمیم نکارویا

تا حداقل اسم من روتون  میارینشون براتون ب هیو  میساده بکن یخاستگار هی گمیافتاد... به پدرم م

 .میکنیباشه و بعد از سال مادرم عقد م

 بگم؟  یبه من نگاه کرد و لب زد: چ آرزو

 .دیدونیزدم: بگو هرجور خودتون صالح م لب
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 .دیدونیهرجور خودتون صالح م ییصفا یآقا دونمی: نمآرزو

 : باشه خداحافظ.محمدجواد

 : خداحافظ.آرزو

 بهتر شد. ینطوریا شیو قطع کرد و باذوق گفت: آخ تماس

 .کردینشسته بود و به حرفامون گوش م یطور نیکه هم مینگاه کرد یرعلیام به

  ؟یدیفهم یجونم تو چ یرعلیجلوش زانو زد و گفت: ام آرزو

 .زنهیعمومحمدجواد بهت زنگ م گمیآرزو من به آقابزرگ نم ی: نترس آبجیرعلیام

  ؟ینگ یزیکس چ چیو به ه یخودت نگهش دار شیراز پ هیمثل  یدی: قول مآرزو

 .دمی: قول میرعلیام

 شو به سمتش گرفت و گفت: قول مردونه؟  کیانگشت کوچ آرزو

 و گفت: قول مردونه. چوندیانگشت شو دوره انگشت آرزو پ یرعلیام

 و گفت:  دیباخنده گونه شو بـ ـوس آرزو

 .یداداش یمرس_

 .ومدیآتوسا هنوزم م یها غیج غیج ی... صدارونیاتاق اومدم ب از

 دختره رو کشت. ریبرو باال جلوشو بگ نی: حسمامان

 گفت:  هیباگر ییدا زن

 .گهیدستم به دامنت برو د نیآقاحس_

 نکردم. داشیگشتم اما پ رحسامیتکون داد و رفت باال... باچشم دنبال ام یسر بابا

 شده به استخر. رهیپله ها نشسته و خ یرو دمیکه د رونیرفتم ب الیو از

 و بافاصله کنارش نشستم و صدازدم:  آروم

 آقاحسام؟ _

 زد. یبهم دوخت و لبخند نگاهشو

 ! نیحالتون خوبه احساس کردم ناراحت شد_

االن دوره زمونه فرق کرده  اد،یرفتارها خوشم نم نیاز ا یعنی... ادیخوشم نم ادی: از دعوا زرحسامیام

 نسبت بهم داشته باشن. یشناخت سطح هی دیدخترها و پسرها قبل از ازدواج با
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نبوده پس  یگفت آدم درست ییکه دا یصدش ازدواج نبوده... باتوجه به مشخصاتاون پسر ق دیشا_

 قطعاً قصد ازدواج هم نداشته.

قضاوت  هیبق یدرباره دیکه نبا نهیحق باتوئه اما نظره من ا دیو گفت: شا رونیشو محکم داد ب نفس

 پناه برده. بهیغر هیتنها بوده که به  الیو نیا یتو نقدریآتوسا ا دیکرد شا

 یعفت یو ب ییایح ی... بدیذاریرفتار و عمل زشت آتوسا سرپوش م یرو دیکردم و گفتم: دار اخم

 نداره. ییبه تنها یربط

 عاشق اون پسره ست. دیشد و گفت: شا رهیبه چشمام خ رحسامیام

شو از دست داده... هه  یواقع یکه معن هیبیبه آسمون دوختم و گفتم: عشق... عشق واژه عج نگاهمو

عشق و  ،یمجاز ی... االن عشق شده چت با آدماکنهیم یعاشق یدختر هشت ساله هم ادعا هیاالن 

... ونهعشقه که آدم و از فرش به عرش برس ی... آقاحسام عشق زمانمیکنیم ریخودمون اشتباه تعب یبرا

 وفتهیبشه برادرت باکمربند ب باعث نکهینه ا کنهیرسونه و خوشبخت م یآدم و به عرش م یعشق مشت

و  داشهیپ یکیکاش  یعشق نبوده و هـ ـوس بوده... ا دیاتفاق افتاد بفهم نیبه جونت و بزنتت... اگه ا

 کنه. یادآوریدوره زمونه  نیا یعشق و به آدما یواقع یمعن

چشم  نیبه روش زدم که لبخند زد و به زم ینگاه سوزنده شو از صورتم نگرفت... لبخند رحسامیام

 دوخت.

ها بزرگ  یکاره آتوسا به نظرتون اشتباه نباشه چون شما بافرهنگ غرب دمیالبته من بهتون حق م_

 یلیو متعصب هستن و خ یمذهب یصالح یاماخانواده هیکه به نظرتون عاد نیدید ییزهایو چ نیشد

 .هیرعادیبراشون غ زهایچ

 باشه. ادتی نویطفاً اها تو رگامه پس ل یمن خودمم خون صالح ری: حررحسامیام

  ن؟یناراحت شد_

بهم  ستین یازین شناسمیم یرو به خوب یصالح ی: نه فقط خواستم بگم خانوادهرحسامیام

 .شونیبشناسون

 شده. یعصبان کردمیبهم گره خورده بود و حس م ابروهاش

 زدم. یاگه حرف اشتباه خوامیمعذرت م_

 .نیرفتارم درست نبود... بش خوامیبرم که دستم و گرفت و گفت: معذرت م بلندشدم

 باور بود. رقابلیغ شدیکه از دستش بهم منتقل م ییگرما
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 .دیبه من دست بزن دیگفتم: آقاحسام شما نبا یلرزون یعقب و باصدا دمیدستم و کش باخجالت

 حواسم نبود. دیزد و گفت: ببخش ینینمک لبخنده

 نزدم. یو حرف نشستم

  ؟ی: ناراحت شدرحسامیام

 .ستیمتوجه شدم که حواستون ننه _

 : امروز توپت پر بود !رحسامیام

 .یمعاون مدرسه رو بکش یخواستینگاهش کردم که باخنده گفت: م یسوال

 کردیو زنگ زد به بابا... فکرم گمیهم رفتم فکر کرد دروغ م یآهــــ... که صبح خواب موندم وقت_

 .رونیبادوست پسرم رفتم ب

 کردم. که متعجب نگاهش دیبلندخند

 : تو و دوست پسر !!رحسامیام

 .کردیچرا ناراحت شدم انگار داشت مسخرم م دونمی... نمدیخند دوباره

  ؟یشوکه شد یدیمنو تو مدرسه د نکهیخنده هاش تموم شد گفت: از ا نکهیاز ا بعد

 .نیباش رمیقراره دب نیگفتم: آره توقع داشتم بهم بگ ناراحت

 .یخونیاون مدرسه درس م یتو تو دونستمی: منم نمرحسامیام

 واقعاً؟ _

 .گفتمی: آره وگرنه بهت مرحسامیام

 .میدار یکالس نگو باهم نسبت یلبام نشست و گفت: به بچه ها یرو یلبخند

 باشه._

  ؟یدی: امروز ازم ترسرحسامیام

 .یلیگفتم: خ صادقانه

 محل کارم با خونه فرق داره. یام... اخالقم تو ی: من توکارم جدرحسامیام

 متوجه شدم._

 مدرسه از راسته و چپه بودن لباست مطمئن شو خانوم شلخته. یبه بعد که رفت نیگفت: از ا طونیش

 گفتم: آقاحسام ! ناراحت

  م؟یمعامله بکن هیبهم نگاه کرد و گفت:  یبامزه ا بالبخند
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  ؟یگفتم: چه معامله ا باتعجب

بهت کمک  یداشت یهروقت مشکل کیزیف یآقا رو از کنار اسمم بردار منم تو نی: تو ارحسامیام

 .کنمیم

نه شماصدام کن نه آقا... مگه دوست  گهیرنگش کردم و گفت: د یخوشگل مشک یبه چشما ینگاه

 هوووم؟ م؟یستین

 .میگفتم: هست یمحو بالبخنده

  ه؟ی: پس اسم من چرحسامیام

 .رحسامیام_

 .استیاسم دن نیباتریبه چشمام گفت: اسمم از زبون تو ز رهیو خ بلندشد

 بود. میاتفاق زندگ نیباتو بهتر ییگرفت و گفت: دختر گونه چال دار آشنا شیهام آت گونه

 زد و خاکستر کرد. شیو آت ریحر دیداخل و نفهم رفت

 .دیاز تپش تند قلبش ترس ریحر دینفهم

 داغ کرد و داغون شد. ریحر دینفهم

 کرد. مشیگذاشت و تقد ییطال یدلش را باخت و قلبش رو درون جعبه ا ریحر دینفهم

*** 

بود و حق  رحسامیواقعاً حق با ام دیصورتش کبود بود... شا یبه آتوسانگاه کردم که چندجا یدلسوز با

 نبود. نیآتوسا ا

 براتون اومد؟  کیزیرفی: دبآقابزرگ

  ه؟یک رمونیدب دیبله... حاال حدس بزن_

 .رمونهیدب رحسامیم: امبه روم زد که بالبخند گفت ینیریلبخنده ش رحسامیام

 نگاه کردن. رحسامیمتعجب به ام همه

 : واقعا؟!آقابزرگ

 : بله.رحسامیام

  ؟یکنیم سیهم تدر یا گهید ی: جاآقابزرگ

 یشده اما ردشون کردم و درحال حاضر تو شنهادیبهم پ یادیز یخصوص ی: از آموزشگاهارحسامیام

 .سمیو چندتا دانشگاه مشغول به تدر ریحر یمدرسه
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 ! ی: نگفته بودآقابزرگ

 .ستین یمهم ی: فکرکردم مسئلهرحسامیام

 .یبالبخند گفت: به هرحال موفق باش آقابزرگ

 ! ادیمرد هم م ریبراتون دب یروبه من گفت: نگفته بود آقابزرگ

 مذکره مدرسه ست. ریدب نیاول رحسامیام م،یمرد نداشت ریچون تا حاال دب_

  ؟یآقاشو خورد ؟یچ یعنی رحسامیکجا رفته؟! ام تتیادب و ترب ری: حرمامان

صدام  ینطوریگفت: خاله من خودم ازش خواستم ا یجد رحسامیکه ام نییسرم و انداختم پا شرمنده

 .میستیکه ن بهیغر میباشه دخترخاله پسر خاله ا یکنه هرچ

 احترام تو نگه داره. دیبا ی: تو ازش بزرگ ترمامان

 یعنیباشم مثل خودتون  یکی الیو نیتو ا خوادیمن دلم م ستین زهایچ نی: احترام به ارحسامیام

 .دونمیام و نم بهیواقعا غر دمیها رفتار بشه... شا بهیدوست ندارم باهام مثل غر

 یخواست ینطوری... حاال که خودت ایستین بهیپسرم... تو اصال هم غر یزنیم هیچه حرف نی: امامان

 نداره. یاشکال

 .گهیبذار بچه ها باهم راحت باشن به هرحال مثل خواهر و برادرن د سنای یدار کاری: چآقابزرگ

 کرد. یبه روم زد و صبحم و پر ازشاد ینگاه کردم که لبخند رحسامیبه ام عیحرف آقابزرگ سر نیباا

  م؟یبر ی: آبجیرعلیام

 .میو کولم و برداشتم و گفتم: بر بلندشدم

 خداحافظ._

 .رهیگیکالباس م یگذاشت که بااعتراض گفتم: مامان کوله ام بوداخل کوله ام  چیساندو هی مامان

 .یکه ضعف کن نهی: بهتر از امامان

 .رمیگیم یزیچ هیو درآوردم و گفتم: از بوفه مدرسه  چیساندو

 .یمدرسه رو بخور ی: الزم نکرده آت و آشغاالمامان

 دهیبه هرحال گوشت گربه و سگ مف گهی... بله دهیو مقو ستیگفت: نکه کالباس آشغال ن طونیش آرزو

 .گهید

و بخورم آرزو  چیساندو نیدرصد وجود داشت ا هیصورتم و جمع کردم و گفتم: اگه فقط  باچندش

 برد. نیدرصد روهم از ب هیخانوم همون 
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 : مار زبون تو بزنه آرزو.مامان

گذاشت و گفت: من  زیم یدرآورد و رو فشیشو از داخل ک چیساندو عیسر یرعلی... امدیخند آرزو

 .خورمیسگ و گربه نم

 سرتوئه. رهیز نایا یهمه دهی... مامان باحرص گفت: ورپررونیو رفت ب دیبه سمت در دو 

 آرزو بلندشد و گفت: به من چه. یخنده یصدا

 نگران نباش خداحافظ. رمیگیم یزیچ هیو گفتم: از بوفه  دمیمامان و بـ ـوس یگونه بالبخند

 رهیبگ یزیچ هینه؟ اگه نداشت بهش بده  ایپول داره  یرعلیام نیمامان گفت: ببسمت در که  رفتم

 بخوره.

 باشه خداحافظ._

و به حرکت  نیشدم و آقاحشمت ماش نی... سوار ماشرونیانداختم و رفتم ب رحسامیآخر رو به ام نگاه

 به مدرسه اش. میرو رسوند یرعلیاول ام شهیدرآورد و مثل هم

 خداحافظ. ی: آبجیرعلیام

 ؟ی... پول دارزمیصبرکن عز_

 : دارم.یرعلیام

 .نمشیکو بب_

 .دنیشکالتم نم نکهیو گفتم: باا دمینشون داد که خند بهم

و  ریبگ ریو ش کیمدرسه ک یبرداشتم و بهش دادم و گفتم: از بوفه یده تومن هیپولم  فیداخل ک از

 پولتم نگه دار. یبخور باق

 بخرم؟ تونمیو سروش هم م نیآرو یپول برا نی: باایرعلیام

 آره._

 خداحافظ. یو گفت: مرس دیام و بـ ـوس گونه

 من حرکت کرد. یداخل مدرسه و آقاحشمت به سمت مدرسه رفت

 آقاحشمت... خداحافظ. یشدم و گفتم: مرس ادهیپ نیماش از

 : خدابه همرات.آقاحشمت

 .میوارد کالس شد میصف بست نکهیمدرسه شدم و بعد از ا وارد
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... دوساعت می... کالً شنبه ها و سه شنبه ها بااون داشتمیکالس داشت رحسامیسه شنبه بود و باام امروز

 شنبه ها و دوساعت سه شنبه ها.

  ؟یخوند کیزی: فهیمهد

 نخونه هم پسرخالش هواشو داره. خونهیخرخون معلومه که م نی: االیل

 گفتم: چرت نگو. بااخم

 .رهیامتحان بگ خوادیم یدومه ول یهامروز جلس هی: عجب آدمقیشقا

 .ی: تو که همه رو بلدهیمهد

 .کنهیم یریداره سخت گ یلی: خب آره اما خقیشقا

 خب؟  یجونم بهم برسون قی: شقاالیل

 .یکنار من نشست زهایچ نی: تو که فقط واسه همقیشقا

 باهات بهم بزنه. گمیبه لهراسب م ینزن به جان خودم بهم نرسون ی: زر اضافالیل

 .یمارو کشت تیریکبیداداش ا نیتوهم با ا ــشی: اقیشقا

 .یریکبیا ی!! بذار بهش بگم بهش گفت یریکبی: االیل

  ؟یرسونیبهم م ری: حرهیمهد

 خودت نگاه کن._

 .یریبرگه تو نگ ی: باشه فقط جلوهیمهد

 برگم و گرفتم؟! یتا حاال جلو یمن ک_

 نجاینوشتم... نگاه ا زیم یفرمول ها رو هم رو یگفتم... همه اطیمحض احت یطور نی: خب همهیمهد

 نوشتم.

 .دهیلومون م شنوهیم دهی: آرومتر سپالیل

 وارد شد. رحسامیبازشد و ام در

 .شودیوارد م تلریه نیاحسی: هیمهد

 به احترامش. میو بلندشد میدیخند آروم

 .دینیبش دیتونی: سالم... مرحسامیام

 .میجناب بود یمغرور... منتظره اجازه ـــــشی: االیل

 کردن و من ناخودآگاه بهش زل زده بودم و محوش شده بودم. ابیو شروع کرد به حضور غ مینشست
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 نیو بهتر نی... انگار جذاب تریکت اسپرت مشک هیو  یطوس راهنیپ هیپاش بود با یشلوار مشک هی

 کرده بود. رحسامیعالم و خرج ام یها ییبایخدا روبه روم بود... انگار خدا تمام ز یبنده

بود... پوست  یپر و مرتبش درهم بود و کامال جد یزاغش و رو به باال زده بود... ابروها یمشک یموها

رنگش پر از جذبه و قدرت بود... موژه  یمشک یبود... چشما یلکه ا چیرنگش صاف و بدون ه یگندم

خوش  ینیکرده... ب اهیچشماش رو س شیازم آرابالو یکردیبلند و پر بود که حس م یهاش به قدر

لبانش  یعیرنگ، انگار رژ لب زده بود اما رنگ طب یگریخوش فرم و ج ی... لبایبیع چیفرم و بدون ه

 محکم و مردونه. یبود... چونه

 .یهست یهنرمند ستودن هیواقعا تو  ایخدا

زبونش مو درآورد از بس صدا زد:  ییکجا یبهم زد و آروم گفت: هــــو یمحکم یسلقمه هیمهد

 خانوم گلکار.

 شدم و دست و پام و گم کردم. هول

 گفت: خانوم گلکار خوابن؟  هیعصبان شدیکه مشخص م ییبااخم و صدا رحسامیام

 و آرومگفتم: متأسفم حواسم نبود. بلندشدم

ه کالس اختصاص و ب دیحواس تونو کامالً جمع کن دیوارد کالس بش نکهی: لطفاً قبل از ارحسامیام

 خانوم گلکار. دینیبش دیتونیباهمتونم... م ستمیهم نره... تنها باخانوم گلکار ن یتا کالهمون تو نیبد

 به خودم فحش دادم. رلبیو ز نشستم

 خواسته مارو بترسونه. یپس امتحان کنسله... الک ستیباذوق گفت: آخ جون برگه همراهش ن هیمهد

امتحان آماده  ی... برارمیبهمون کرد و گفت: خب... امروز قراربود امتحان بگ یینگاه گذرا رحسامیام

 .دیش

 .دمیخند قیکنف شد و من و شقا هیمهد

 .دیفرصت دار قهیدق یدرآورد و بلندشد و گفت: س فشیبرگه ها رو از داخل ک رحسامیام

 کم باشه؟! کیزیامتحان ف یبرا قهیدق یس دیکنی: فکرنمالیل

 هست. ادمیکه خونده ز یکس ی: برارحسامیام

خودتونه... بابـ  یبرگه یکنار شروع کرد به پخش کردن برگه ها و گفت: چشماتون فقط رو فیرد از

 حاتیچون توض نینباشه... سوال نپرس یزیچ چیدستتون ه ری... زدیکنیتون پچ پچ نم یـغل دست
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نه... یاجازه نداره سرکالس من بش گهید رمیتقلب بگ یکامل بوده و سواالت کامالً واضحه... از هرکس

 باتقلبه. ستیبهتر از ب یلیصفر خ ینمره

 عوض کن. ارمنشیجاتو باخانوم  یو برگه ها رو گذاشت و گفت: خانوم فرخ دیما رس زیم به

 ناراحت گفت: چرا استاد؟  هیمهد

 بهتره. ینطوری: ارحسامیام

 اومد کناره من نشست. دهینشست و سپ دهیسپ یصندل یاول و رو زیبااخم بلندشد و رفت م هیمهد

 عوض کن. ییجاتو باخانوم رضا یلی: خانوم سهرحسامیام

 .میکنیگفت: استاد ما تقلب نم عیسر الیتکون داد و بلندشد که ل یسر قیشقا

 .اطهیمحض احت دونمی: مرحسامیام

 .کردمیبود که فکرم یزی... زرنگ تر از اون چدمیاومد جاش نشست... آروم خند نیمیرفت و س قیشقا

گفتم؟ گفتم  یاول کالس چ یدینفهم یگفت: رحمان لوفریبرگه ها رو پخش کرد و بعد رو به ن یهمه

 دستتون نباشه. ریز یزیچ

 .اتهی: کتاب ادبلوفرین

 دستتون نباشه. ریز یچیوار گفت: ه دیتأک رحسامیام

 گذاشت. فشیگفت و کتاب شو داخل ک یکشدار شیا لوفرین

 .دی... شروع کنکنمیبه هشت برگه ها رو جمع م قهیرأس ساعت ده دق مهیساعت هفت و ن :رحسامیام

 داشتم. ادیهمه شونو  بایبه سواالت انداختم... تقر یبرگم و راسته کردم و نگاه عیسر

تا  کردمیو دوباره مسئله ها رو حل م دادمیکردم به جواب دادن... تندتند و باسرعت جواب م شروع

 درسته. یاب اصلمطمئن بشم جو

 و تو. دونمیچشمات بچرخه من م گهیبار د هی ی: فرخرحسامیام

 تره. یبرگه اش از من خال می: استاد بـ ـغل دستهیمهد

 خودت باشه. یبااخم گفت: حواست به برگه رحسامیام

برگه اش پر بود اما سوال پنج و  دهیهمه رو جواب داده بودم... سپ باًیگذشته بود و تقر قهیدق ستیب

 من نگاه کنه. یداشت از رو یحل نکرده بود و سع

سوال  هی... پرو... اگه از خودش نهینب دهیسوال رو هم حل کردم و برگم و چپه گذاشتم تا سپ نیآخر

 گاه کنه.از روم ن دمیرو لو داد... پس منم اجازه نم الیو ل هیبار مهد هیعمراً بگه... تازه پارسال  یبپرس
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 بهش زدم که باحرص روشو ازم گرفت. یروزیپ شخندهین

لباش نشست... انگار جواب  یافتاد و بادقت همه شونو خوند و لبخند رو هیمهد یبه نوشته ها نگاهش

 یشروع کرد به نوشتن جواب سوال پنج... اله عیسر یلیکرد که خ دایپ هیمهد ینوشته ها نیو ازب

 ببره. ضیدختره ف نیتا ا یتقلب ها رو نوشت نیکه ا هیمهد یبترک

 ها گفت: استاد من تموم کردم برگم و بدم؟  نیریمثل خودش دهیسپ

 قهی... فقط چهار دقکنمیبرگه ها رو باهم جمع م یبهش نگاه کنه گفت: همه نکهیبدون ا رحسامیام

 مونده به وقت تون. گهید

 ها اعتراض کردن که بااخم گفت: ساکت. بچه

 گفت که همه ساکت شدن. یجد نقدریا

 خودش برگه ها رو جمع کرد. قهیاز گذشت چهار دق بعد

 .دهیاومد و باحرص گفت: پاشو سف زیبه سمت م هیمهد

 .دهینه سف دهیسپ سوادیباحرص گفت: ب دهیسپ

 .می: برو بابا حال ندارهیمهد

 نشست. هیباحرص رفت و مهد دهیسپ

 شد؟  یچ_

 .دیی: گاو المصبم دوقلو زاهیمهد

  ؟یبد داد یلیخ_

 : دوتا سوال و جواب ندادم.هیمهد

  ؟یشیاز هجده کمتر م_

 بود. ینمره ا کیجوابام درست باشه نه اون دوتا سوال  یهی: اگه بقهیمهد

 منوعوض کرد؟  یچرا جا یو گفت: عوض دیکوب زیم یکتابشو رو الیل

 گفتم: درست صحبت کن. بااخم

 توئه استاد منم هست. ی: اون اگه پسرخالهالیل

 .دیخب ببخش لیروم و ازش گرفتم که گفت: خ دلخور

 کنن. نیبهش توه خواستینم دلم

 .گهید دیببخش ری: حرالیل

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

65 
 

 بهت نرسوند؟  نیمی... سالیخ یب_

 سوالم بهم نرسوند. هی یبرگش پر بود اما حت ی: عوضالیل

 .میما رو عوض کنه که به فنا رفت یاگه هر دفعه جا نی: اهیمهد

 .میتا درسمونو شروع کن نیاریخب... کتاباتونو درب لی: خرحسامیام

 نمره بود؟  ستیامتحان از ب نی: استاد الوفرین

از چند  یدیفهمیم ینداختینگاه به بارم م هی ویک ینمره بود... خانوم آ می: پ ن پ از دو و نهیمهد

 نمره بود.

 : به توچه نخود هرآش.لوفرین

 له... شمیبود گفت: پام یکه عصب هیمهد

 .رونیب دیداد زد: هردوتون بر رحسامیام

 : استاد اول اون شروع کرد.لوفرین

 .رونیگفت: ب دیباتأک رحسامیام

 پرسه. یاحمقانه م ی: آخه استاد سؤال هاهیمهد

 .دیهمون بهتر که پشت در باش دیداریرو نگه نم زهایچ یسر هیحرمت کالس و  ی: وقترحسامیام

 ســـتـــاد !: الوفرین

 باناز و کشدار گفت استاد که لجم گرفت. نقدریا

 .کنمیدرس و شروع نم رونیب دی: تا نررحسامیام

 .میعقب یکل شمیطور نیهم گهید رونیب دیگفت: بر دیشن نویتا ا دهیسپ

 ببندم؟  ای یبندیم دهی: سفدیآروم غر هیمهد

 نگفت. یچینازک کرد و ه یپشت چشم دهیسپ

 .دیریبگ دهیبار رو ناد نی: استاد انیمیس

 .رمیگینم دهیرو ناد یآدم چیوقت کاره ه چی: من هرحسامیام

 رحسامیگذشت و ام یا قهی... پنج دقدیکشیاز ترس نفس نم یکس حت چیبود که ه یجد نقدریا

 .دادینشسته بود و درس نم شیصندل یرو یطور نیهم

 .دیشروع کن کنمی: استاد ما درسمون عقبه خواهش مقیشقا

 نداد. یجواب رحسامیام
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 .رونیبلندشد و باحرص از کالس رفت ب هیمهد

  ؟یبر یخوایشما نم ی: خانوم رحمانرحسامیام

 .دی: استاد ببخشلوفرین

 .دمیامتحان تو صفر م ینمره یول نی: باشه بشرحسامیام

 .رمیبلندشد و گفت: م عیسر لوفرین

 بلندشد و کت شو درآورد و شروع کرد به درس دادن. رحسامی... امرونیب رفت

 .شهینشونه ول کن نم یاون چقدر مغرور و مستبده... تا حرف خودشو به کرس دمیفهم تازه

 و کامالً مسلط بود. دادیخوب درس م یلیخ

  ؟یسینویم یچ یی: خانوم رضارحسامیام

 .نیدیم حیتوض نیرو که دار یی: مسئله هانیمیس

 دمیبهتون زمان م حاتینکنه بعد از اتمام توض یدادنم نت بردار حیتوض نیدرح یکس : لطفاًرحسامیام

 کنه. یخواست نت بردار یاون موقع هرک

 .خوامی: معذرت منیمیس

 هیبود... به نظرم اون  یعال یلیخ سشیتدر یدادن... نحوه حیدوباره شروع کرد به توض رحسامیام

 .هیعال یزیبرنامه ر هیبا  یاستاد واقع

 داره؟  یسؤال یتموم شد و گفت: خب کس حاتشیساعت توض کیاز  بعد

 .نیسیبنو نیخوایم یهرچ نیفرصت دار قهیکه گفت: پنج دق دینپرس یکس سؤال چیه

 !؟ قهی: فقط پنج دقدهیسپ

 .قهی: بله... فقط پنج دقرحسامیام

 واضح و قشنگ بود. یلیدفترم و باز کردم و شروع کردم به نوشتن... خطش خ عیسر

 .یصدا زد: خانوم فاتح قهیاز پنج دق بعد

 گفت: بله؟  زهرا

 : پاشو درس جواب بده.رحسامیام

 بااسترس لبشو گاز گرفت. زهرا

 نگاهش کرد. جیکه زهرا فقط گ دیسؤال ازش پرس هی رحسامیام

  ؟یکردیگوش نم دادمیدرس م ی: وقترحسامیام
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 .کردمی: چرا استاد مزهرا

 !! کردهیو آروم گفتن: م دنیخند قیو شقا الیل

 متوجه شد چون اخم کرد. رحسامیام فکرکنم

 .یخانوم فاتح نیتونو گرفت یمنف ینمره نی: اولرحسامیام

 نزد. ینشست و حرف زهرا

 شما جواب بده. ارمنشی: خانوم رحسامیام

 .دیسؤال تونو دوباره تکرار کن شهی: مدهیسپ

 .ری: خرحسامیام

 .نتمیشدم تا نب میقا قیگرفت و پشت شقا خندم

 سؤالتون نشدم. ی: متوجهدهیسپ

 تکرار کن. ارمتشیخانوم  ی: خانوم گلکار سؤال و برارحسامیام

 و بلندشدم و سؤال رو تکرار کردم. دمیبه مقنعه ام کش یدست

 جواب و گفت... جوابشم درست بود. دهیسپ

 .ینیبش یتونی: مرحسامیام

 نشستم. نشست و منم دهیسپ

 : شمارو نگفتم خانوم گلکار.رحسامیام

 و گفتم: بله؟  ستادمیا

 تخته مسئله حل کن. یپا ای: برحسامیام

 .دیگفت که مخم سوت کش یمسئله ا هیتخته و  یپا رفتم

 اومده بوده. 95و  94کنکور  یکه تو یسؤال نیا دی: همتون دقت کنرحسامیام

 گفت. ی... از کتاب کار سوال مرحسامیدست ام ینگاه به کتاب تو هینگاه به مسئله کردم و  هی

 بودم و نوشتم. ادگرفتهی یخودم و کردم و هرچ تالش

کردم آروم باشم و تمرکز کنم... بعد از ده  یو کنارم احساس کردم و هول شدم... سع رحسامیام حضور

 غلط. اینگاه کردم... از چهره اش معلوم نبود درست حل کردم  رحسامیجوابم تموم شد و به ام قهیدق

 جوابم اشتباست. زدمیتخته پر شده بود... حدس م تمام

  ن؟یبگ یزیچ نیخوایاستاد نم_
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 اشتباه؟  ایجواب درسته  یکنی: خودت فکرمرحسامیام

 اشتباست. زنمیحدس م یول دونمینم_

 : اشتباست.رحسامیام

 شدم که ادامه داد: حدست اشتباست جوابت درسته. ناراحت

 کش اومد و لبخند زدم. لبام

 .یاریراحت تر جواب و بدست ب یلیخ یتونستیم ی: ولرحسامیام

راه  نیتو دستش مسئله رو در دوخط حل کرد و گفت: از ا کیگوشه از تخته رو پاک کرد و باماژ هی

 یمرس ! دخترخوب؟ یخوریو بعد م یچرخونیسرت م... چرا لقمه رو دوره یرسیآسون تر به جواب م

 .ینیبش یتونیم

 نشستم و درست همون موقع زنگ خورد. سرجام

 فصل. نیامتحان از هم ندهیآ ی... هفتهدی: خسته نباشرحسامیام

 بپرسه؟! سیبه بعد، بعد از تدر نیاز ا خوادیو زهرا باحرص گفت: واقعا م رونیکالس رفت ب از

 .پرسهی: معلومه که مدهیسپ

 وارد کالس شد. لوفرین یتو سر و کله زدیکه م یدرحال هیمهد

 ولم کن. ی: وحشلوفرین

 ولت کردم. ایلگد محکم بهش زد و گفت: ب هی هیمهد

 زد: کثافت. غیج لوفرین

 .ری: خفه بمهیمهد

و من یمغرور چه طور یکرد و ادامه داد: پسره یمن نگاه هی... یپسره  نیدیسمت ما و گفت: د اومد

 ! رونیاز کالس انداخت ب

 ! یتو که سرکالس نبود یکنیم کاریدرس... چ نیامتحانه، از هم ندهیآ یگفت: هفته الیو ل میدیخند

 .دهیم حیجونم بهم توض ری: حرهیمهد

 دادن درس. حینشستم و کتاب و باز کردم و شروع کردم به توض باخنده

*** 

دوره  کردیکه همه رو به شام دعوت م ییزن دا یباصدا... و زیکردم و بردم سرم نییساالد و تز ظرف

 .مینشست زیم
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  ؟یسر بهمون بزن هیشرکت  یایب یخواینم رحسامی: امآرشام

  ؟یچه کار یبرا امی: برحسامیام

 .ریاز کارو بگ یبخش هیو  ای: بآرشام

 بمونم. یاستاد ساده باق هی دمیم حی: نه ترجرحسامیام

  ؟یها کارکن یشرکت صالح یتو ی: چرا؟ دوست ندارآقابزرگ

 : نه.رحسامیام

 : چرا؟ ییدا

خودم بودم، دستور دادم و  یآقا شهی... من همرمیدستور بگ ی: چون عادت ندارم از کسرحسامیام

 .رهیو قربان گفتن تو کتم نم دنیدستور شن

 .میمتعجب نگاهش کرد باًیتقر همه

 بخش. هی ریمد یشیتو م یدستور بشنو ستی: قرارنآقابزرگ

 .هیاما جوابم منف شنهادتونی: ممنون از پرحسامیام

 .ی: هرجور راحتآقابزرگ

 خوابش برده. دمیشونم که باتعجب بهش نگاه کردم و د یسرش افتاد رو یرعلیام

 ! یرعلی... امریخنده و گفتم: ام رهیزدن ز همه

 خوابش برده ! یچه جور نیبچه ام از صبح سرپاست... بب رمی: بممامان

 نیساخته... ا یاز صبح سرپاست که انگار داشته ساختمون ده طبقه م یگیم نیهمچ ییدا: زن آرسام

 کردن. یدرحال نقاش ایسوزونده  شیدرحال آت ایکه  رخانیام

 پاشو. رجانیگفتم: ام باخنده

 داخل اتاقش. برمشینکن م دارشی: ببابا

 .رهیگیرو بـ ـغل کرد که گفتم: کمرتون درد م یرعلیام بابا

 گفت: سبکه. بالبخند

نبود جز  ینفرکس هیخودم احساس کردم و اون  ینفرو رو هیرو برد داخل اتاق... نگاه  یرعلیام

 ... از اون لبخند جذاباش به روم زد و باغذاش سرگرم شد.رحسامیام

 رفت جواب بده. نیزنگ خورد و ام الیو تلفن

 باشما کار داره. گهیم ییصفا یرو داد به آقابزرگ و گفت: آقا یاومد و گوش قهیاز دو دق بعد
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 رو گرفت و رو به جمع گفت: نوش جونتون... و رفت داخل اتاق کارش. یگوش آقابزرگ

 بهش زدم. یبااسترس به من نگاه کرد که لبخنده آرامش بخش آرزو

 از خوردن شام قهوه درست کردم و آوردم... به همه تعارف کردم و برداشتن. بعد

 دختر گونه چالدار. یت: مرسبرداشت و آروم گف رحسامیام

 زدم و گفتم: نوش جون استاد. یخجول لبخنده

 گذاشتم و آقابزرگ وارد سالن شد. زیم یرو رو ینیس

  گفت؟یم یچ ییصفا ی: آقاییدا

 کرد. یمحمدجواد خاستگار یمکث گفت: آرزو رو برا ینشست و بعد از کم آقابزرگ

 تو گلوش و به سرفه افتاد. دیاز هولش قهوه پر آرزو

 خواهر بزرگ تر داره که هنوز مجرده؟  هیآرزو  نی: گفتییدا

  ؟ی: خب که چآقابزرگ

 رو شوهر بدم ! هی: آقابزرگ دختر بزرگم هنوز مجرده کوچییدا

 .خوادیکه دخترت درس و مدرسه رو ول کرد اعالم کرد که شوهر م ی: زمانآقابزرگ

 !خوام؟یگفتم شوهر م یبااعتراض گفت: آقابزرگ من ک آرزو

 نکهیا یعنی کنهیو دانشه تا درس و ول م تیبه فکره موفق نکهیا یعنی خونهی: دختر تا درس مآقابزرگ

 خانه دار بشم و شوهر کنم. خوامیم کنهیداره اعالم م

 نزد. یو حرف نییسرشو انداخت پا آرزو

  ن؟یگفت ی: شما چییدا زن

 .یخاستگار یبرا انیم گهیآخر ماه د: آقاجون

حتما  گنینم ! ن؟یگیم یمن دختر بزرگم هنوز مجرده... مردم چ ستیدرست ن نی: آقابزرگ اییدا

بزرگه حتما خاستگار نداره  گنیرو شوهر دادن؟ نم کهیداشته که اول کوچ یرادیو ا بیدختر بزرگه ع

 رو شوهر دادن؟  کهیکه کوچ

به حرف مردم  مینده... ماآدما اگه بخوا تیکه به حرف مردم اهم ی: آدم خوشبخت کسرحسامیام

 که کالهمون پس معرکه ست. میبد تیاهم

 .کهیرسم بوده اول بزرگه بعدش کوچ می: از قدییدا
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 گهیبشه رو داره پس د یصالح یداماد خانواده نکهیا یستگیشا هی: محمدجواد پسره خوبآقابزرگ

 نباشه. یحرف

پدر  ییفکر کردم که دا نیلحظه به ا هینزد... و من  یمخالف بود اما رو حرف پدرش حرف نکهیباا ییدا

و باهاش مشورت نکرد... آقابزرگ به  دینظرش رو نپرس یموافق باشه اما آقابزرگ حت دیآرزوئه... اون با

 کلمه هم اعتراض نکردن ! هی یگرفت و اونا حت میتصم ییو زندا ییدا یجا

  ؟یخواینه؟ آرزو عمه تو آقا محمدجواد و م ایهست  یراض میانوم بپرس: از عروس خمامان

 زبانم و حل کنم. یها نیتمر رمیمکث کرد بعد بلندشد و گفت: م یکم آرزو

 سِرگرمه هاتو بازکن. هیدخترت راض ی... داداش وقتهیرفت و مامان بالبخند گفت: راض آرزو

چهلمش بود پس  شیچندروز پ نینمرده؟ هم ییگفت: مگه خانوم صفا یینزد و زن دا یحرف ییدا

 !؟یخاستگار انیب خوانیچطور م

... گفت اگه میسال شوهر بد کی نیآرزو رو تو ا دهیمحمدجواد ترس گفتیم ییصفا ی: آقاآقابزرگ

تا فقط نشون محمدجواد باشه و  کننیحلقه دستش م هیو  کننیساده م یخاستگار هی میباش یراض

 مردم بفهمن صاحاب داره.

آقابزرگ... تاج سر مامان... ازدواج کردن تو  زهی... عزیی... دختر بابامیرو عروس کن ریبشه حر ی: کعمه

 به خانواده. یکه وابسته ا نقدریا هیدنید

 .نییسرم و انداختم پا باشرم

 .کنمی: من تا زندم دخترم و عروس نممامان

  نش؟یبنداز یترش نیخوایباخنده گفت: م رحسامیام

 تا پرپرش کنه. بهیغر هیبه  یو بد یدست گل بزرگ کن هیچقدرسخته که  یبفهم یمادرنشد: مامان

 به تاج گل کنه. لیاون دسته گل و تبد دیشا کنهیپرپرش م بهیگفته اون غر ی: حاال کرحسامیام

 کنه. یبامن و پدرش زندگ الیو نیهم یتو دیعروسم بکنم با روی: به هرحال من اگه حرمامان

 دوست نداره دوماد سرخونه بشه. یپسر چی: هآرسام

 خونه ست. نیهم یتو ریقسمت حر دیبالبخندگفت: شا عمه

 .دیبه آرشام انداخت و گفت: شا ینگاه آقابزرگ

 .ریبخوابم... شب بخ رمیو گفتم: م بلندشدم

 تخت نشستم و سردرگم به در زل زدم. یپله هارفتم باال و وارد اتاقم شدم... رو از
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 ی... مطمئنم آقابزرگ داره لحظه شمارزنهیرو نم یمنظور حرف یمامان ب دن،یبرام د ییخوابا هی انگار

 ادیب بهیغر هی خوادیتا من درس و ول کنم و عروسم کنه... اونم عروس آرشام چون دلش نم کنهیم

 بهیدست غر منو ادیحرفاش که دلش نم نیببرتم... مطمئنم مامان هم موافقه... ا الیو نیسراغم و از ا

 دیمن ق خوادیمامان دلش م دوننیوگرنه همه م ،ینیو نداره همه مقدمه چ میبسپاره و طاقت دور

 .رمیدرس خوندن رو بزنم و هرچه زودتر سر و سامون بگ

در  رینفر از ز هی یعنیدر فرستاده شد داخل اتاق جلب شد...  رهیکه از ز یام به تکه کاغذ توجه

 فرستادش داخل.

 بلندشدم و کاغذ و برداشتم و خوندم. باتعجب

که حال آدم رو عوض  یجور هیصداکنه...  کشیکه آدمو صداکنه، به اسم کوچ یکی ! باشه دیبا یکی "

 آدم رو بلد باشه ! دیبا یکیبلد نباشه...  گهید چکسیکه ه یجور هیکنه... 

بلکه اونو  کنمیو پرپر نم رمی... من گل حردمیاز دستش نم یمتیق چیکردم و به ه دایاون آدم و پ من

 یمنم تو رو بلدم... چشما ی... دختر گونه چالدار تو منو بلدایگل دن نیبه خوشبخت تر کنمیم لیتبد

 "مال من... آره مال خوده خودم.  شهیم یروز هیگونه ات  یرنگت و چال رو یآب

 جانیو از فرط ه دمیکشیتندتند نفس م جانی... از شدت هدیکوبیم نمیس یباشدت به قفسه قلبم

 .شدیم نییام باسرعت باال و پا نهیسـ ـ یقفسه

رو هم  رحسامیام ینامه نیا یمعن ی... حتدونستمیشو نم یلبام بود که معن یرو یپرذوق لبخنده

 .خوامیکه من م دهیرو م یهمون معن گفتیاما قلبم بهم م دونستمینم

حافظم  وانید یال اطیرو دوباره خوندم... تاصبح بارها و بارها اون نامه رو خوندم و بعد بااحت نامه

 .دمیلبم بود خواب یکه رو یعیپنهانش کردم و بالبخنده وس

*** 

بود که هردو جلسه  نجایا یو بازم امتحان... بدشانس میکالس داشت رحسامیو باام دیشنبه فرا رس بازم

 .میبه کتاب بنداز یو نگاه میبکن یمرور هیتا  مینداشت یو وقت چندان میاشتزنگ با اون د نیاول

جذاب و دوست  یچشما دنیروز هفته ام باد نیهم داشت چون اول یخوش شانس یخب جا اما

 .شدیاون شروع م یداشتن

مهم  نی... به هرحال اتیخودم و زده بودم به خر دونستمی... البته موفتهیم یداره چه اتفاق دونستمینم

 دگرگون شد. میافتاد و زندگ وفتادیم دیکه نبا یکه اون اتفاق نهی... مهم استین
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 .میستادیو باغرور وارد کالس شد و ما به احترامش ا یجد شهیهم مثل

 .دینی: سالم... بشرحسامیام

 کردن. ابینمرات رو باز کرد و شروع کرد به حضور و غ ینشست و پوشه زشیم پشت

 !؟یکنیم فیکه تعر یواقعا تو خونه همون طور نیا ریحر ی: ههیمهد

 آره._

 : شگفتا !هیمهد

 .دیامتحان آماده کن ی: خب خودتونو برارحسامیام

  د؟یکنیرو اعالم نم یامتحان قبل ی: استاد نمره هادهیسپ

 .دمی: بعد از امتحان برگه هاتونو بهتون مرحسامیام

 امتحان به سه شنبه موکول بشه؟  شهی: استاد نمالیل

 .ریجواب داد: خ یجد رحسامیام

 : چرا استاد؟ الیل

... حاال هم نیامتحان بد دمیم ادیرو که امروز بهتون  یدی: چون قراره سه شنبه مطالب جدرحسامیام

 .دیوقت دار قهیدق ستی... بدیآماده ش دیزود باش

 و برداشتم و منتظر موندم برگه ها رو پخش کنه. خودکارم

 می... جلسه قبل مورد داشتدیسینره اول اسماتونو بنو ادتونیبرگه ها رو پخش کرد گفت:  نکهیاز ا بعد

 .دیداده... شروع کن لیبدون اسم تحو یکه برگه

 و شروع کردم به جواب دادن. دمیرو به طرف خودم کش برگه

 ریکه دب یبود البته تا زمان یو دوست داشتن نیریش یلیسخت بودنش خ نیبود که درع یدرس کیزیف

کابوس  هی شدیصورت م نیا ریدرغ یریادبگیبده و  حیتوض یو مطالب و به خوب یداشته باش یخوب

 وحشتناک.

 : دمیرو شن هیمهد یزمزمه

 ... به همه جا تسلط داره.چرخهیو اونور م نویالمصب چشماش مثل رادار به ا_

که چشما و  ی... جورنییگذاشتم و سرم و انداختن پا میشونیپ یبوم رو هیبه سا هیشب یو حالت دستم

 نشه. دهیدهنم د

  ؟یموند یگفتم: چ آروم
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 : چهار.هیمهد

 .سیدقت کن و بنو گمیم یطور نیهم_

 : بگو.هیمهد

 آروم جواب مسئله رو گفتم. آروم

 .یحی: دو تشرهیمهد

 .ادهیمرض گرفته جوابش ز_

 .گهیجونم بگو د ری: حرهیمهد

 .سیبنو_

 بلندتر بگو. کمی: هیمهد

 .فهمهیپام و به پاش زدم و گفتم: بلندتر بگم که م باحرص

  د؟یحل کن ی: آخر کالس چه خبره؟ قراره مشورترحسامیام

 نزدم. یدرهمش کردم و حرف یبه اخما ینگاه

 ولش کن بگو. ی: گلهیمهد

 بگم؟! یاحمق زل زده بهم چه جور_

 بگو. یرعلیجون ام :هیمهد

 .شعوریو گفتم: قسم نده ب دمیکش یپرحرص نفس

 : بگو.دیاز رون پام گرفت و غر یشگونین

 ... دردم اومد.آخ

ام خورد و حضور  ینیبه ب رحسامیعطره ام هویآروم جواب و گفتم... نصف جواب و گفته بودم که  آروم

 گرمشو کنارم احساس کردم... از ترس فشارم افتاد و تمام تنم سرد شد.

 .نیمن بش یصندل یپاشو برو رو ی: خانوم فرخرحسامیام

 : چرا استاد؟ هیمهد

 چرا... زودباش. یدونی: خودت مرحسامیام

 نشست. رحسامیام یصندل یباحرص بلندشد و رو هیمهد

 .زی: برو اونورِ مرحسامیام
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که گفت:  دمیبود اما صداشو شن ادیمن نشست... فاصله مون ز یجا رحسامینشستم و ام هیمهد سمت

 .دهینرس ییباتقلب به جا یتاحاال کس

 .کردمیگفتم: من تقلب نم آروم

 .یرسوندیتقلب م ی... داشتدونمیهمونطور که نگاهش به بچه ها بود گفت: م 

 .دی: ببخشآرومگفتم

 .شهیچشما مال من م نیا یروز هی: رحسامیچشمام دوخت... ام یرنگ شو به آب یمشک نگاه

 پر از شرم شد و گونه هام داغ شد اما نگاه ازش نگرفتم. چشمام

 یحرف بزن تیبا بـ ـغل دست گهیباره د هیاگه  یمن گفت: رحمان یکه زل زده بود به چشما همونطور

 بره. ادتیحرف زدن از  شهیهم یکه برا کنمیم یکار

لبام نشست... انگار پشت سرشم چشم  یرو ینگاهشو ازم گرفت... لبخند رحسامینزد و ام یحرف لوفرین

 داره.

نسبت بهش دارم که نسبت  یاحساس کردمینگفتم... حس م یزینزد و منم چ یحرف چیاون نامه ه از

 نداشتم. چکسیبه ه

... عطرش کردمیآب م یزمستون یگرم بود و منو مثل برف ها دیمثل تابش باشتاب خورش نگاهش

... چشماش آدم و بردیو هوش از سر آدم م کردیخود م یمست کننده بود آدم و از خود ب یمثل ماده

 یقنار هی نی... صداش مثل آوزه دلنشدمیترسیاز چشماش م یخودمون باشه گاه نی... بکردیجذب م

 یزییصبح پا مینسو درآخر حضورش... حضورش مثل  کردیو گوش آدم و نوازش م نشستیبه دل م

بود... حداقل  یبی... اون موجود عجکردیخوب و باطراوت م یبود... روح و جسم آدم و پر از حس ها

 ریهمون حر دنشیوقت بعد از د چیه ریکرده بود که حر ریباحر یبود... چون کار بیمن عج یبرا

 ! شدن یقبل

 : وقت تمومه.رحسامیام

 رو داد. یامتحان قبل یها رو جمع کرد و برگه ها برگه

 یرو نداشتم اما خب انگار تو جزء دانش آموزا ینمره ا نیرو داد و گفت: انتظاره همچ هیمهد یبرگه

 .یطونیزرنگ و ش

 استاد. یبرگه رو گرفت و بالبخند گفت: مرس هیمهد
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ش کن تو تال شتریکه مورد پسند من باشه... لطفا ب ستین ینمره ا 5/  17رو داد و گفت:  الیل یبرگه

 .یاستعدادشو دار

 : چشم.الیل

 .ارمنشیخانوم  نیرو داد و گفت: آفر دهیسپ یبرگه

 .یباذوق برگه رو گرفت و گفت: مرس دهیسپ

 همه رو داد جز من. یبرگه

 .نیمنو نداد ینشست که بلندشدم و گفتم: استاد پارسا برگه زشیم پشت

 .یاسم تو باش یب یبرگه نیفکرکنم صاحب ا... ایاشاره کرد و گفت: ب زشیم یرو یبرگه به

 رفته. ادمیو ننوشتم!!! حتما  اسمم

 ! 18نمره ام تعجب کردم...  دنیبرگم و برداشتم و باد رفتم

  ؟ی: چندشددیپرس هینشستم و مهد سرجام

 . 18گفتم:  گرفته

 شدم. 18: منم هیمهد

 شدن. 20 لوفریو ن نیمیو س دهیشدم... سپ 19: من قیشقا

 هجده بشم. دیبه برگم انداختم و گفتم: چرا با ینگاه ناراحت

 چونم گذاشتم. ریانداختم و دستم و ز زیم یو رو برگم

 .یکنیبعد جبران م ی: ناراحت نباش دفعهقیشقا

 بشه و من هجده ! ستیب لوفریچطور امکان داره ن_

 کرده. یاشتباه جمع بند دیبرگم و برداشت و گفت: شا قیشقا

کامل  یتو نمره ریحر یباتعجب گفت: ه قهیبستن بارم ها و بعد از چند دق کرد به جمع شروع

 .یریگیم

 !؟یچ_

 دو. یبرگت زده منف نییپا یندار یاشتباه چیه نی: ببقیشقا

 نداشتم. یاشتباه چیرو چنگ زدم از دستش و بادقت نگاه کردم... حق بااون بود ه برگه

 درس و بدم. یادامه دیبا نیاری: کتاباتونو دربرحسامیام

 بگم؟  یزیچ هی شهیو گفتم: استاد م بلندشدم
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 خانوم گلکار. دیی: بفرمارحسامیام

 شو بپرسم؟  لیدل شهیدونمره از امتحان من کسر شده م_

 .شهی: البته که مرحسامیام

  ه؟یچ لشینداد که باتعجب نگاهش کردم... کم کم حرصم گرفت و گفتم: خب دل ادامه

 یکامل دار یانتظاره نمره یدیمن م لیبدون اسم تحو یشماست... برگه یدقت یب لشی: دلرحسامیام

! 

 !ن؟یرفته دونمره کم کرد ادمیگفتم: فقط چون اسمم  بابهت

 : بله.رحسامیام

 .نییپا ادیآبان ماهم ب یمعدل کارنامه شهیباعث م نیا دیدونیشما م_

 .دونمی: بله مرحسامیام

 کردم خودم و کنترل کنم. یگرفت اما سع بغضم

 .دیدونمره ام و بهم برگردون کنمیاستاد خواهش م_

 .نیاریتوجه گفت: کتاباتونو درب یب

 گفتم: استاد. بابغض

 پنج نمره. شهیدونمره ات م یبگ گهیکلمه د هی: رحسامیام

 پاکش کردم. عیو سر ختیر اشکم

 !د؟یکنیره ازش کم مفقط چون اسم شو ننوشته دونم هیانصاف یب نی: استاد اهیمهد

 باتقلب خودتم بشه شونزده. ینکن هجده یکار یگفت: فخار یجد رحسامیام

 نزد. یو حرف دیلبشو گز هیمهد

... اگه غلط داشتم و اون دونمره بابت سوختمینشستم سرجام... داشتم از درون م نیو غمگ ریدلگ

رفته ازم نمره کم  ادمیکه چون اسمم  ینامرد نیاما ا کردمیو بغض نم سوختمینم شدیاشتباهم کم م

 کنه.

 یرفتار نی... توقع چنشدیدلم گرفته بود و بغض از گلوم جدا نم رحسامیاز اون از رفتار ام یجدا

 دهیبار ناد نیا میکه باهم داشت یبطه خون-ا-به خاطره ر دینداشتم... من دخترخالشم حداقل با

 .گرفتیم

 .ختیروشون داشته باشم ر یکنترل نکهیناراحتم کرده بود که اشکام بدون ا رحسامیام نقدریا
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 .یتو دخترخالش یرفتارکنه؟ ناسالمت ینطوریباتو ا تونهیچطور م ی: احمق روانهیمهد

 دید یمنو نم رحسامیبلند بود و ام قیقد شقا یکاف ی... به اندازهختیاشکام تندتر ر هیحرف مهد نیباا

 ود.و درحال درس دادن ب

 .شدیهق هقم بلند م یکم داشت صدا کم

 .یکن هیگر ینطوریولش کن نمره ارزش نداره ا ریکنار آروم گفت: حر فیآخر رد زیاز م صدف

 بلکه به خاطره دل شکستمه. ستیهجده ام ن یمن به خاطره نمره یاشکا دونستیکه نم اون

 هق هق آرومم بلندشد. یکم صدا کم

 .ستیحالش خوب ن رونیگلکار بره ب شهی: استاد مالیل

 بره. تونهیبندازه گفت: م یبهم نگاه نکهیبدون ا رحسامیام

هام واقعا دست خودم  هی... کنترل اشکام و گررونیو باسرعت از کالس رفتم ب هیگر رهیزدم ز باشدت

 شده. کهیت کهیدلم ت کردمینبود... حس م

از  شهی... زودرنج و حساس بودم و همختنیاشکام بازم ر یو صورتم و شستم ول یسمت آبخور رفتم

 .ومدیاخالقم بدم م نیا

 بهتر شد به سمت کالس رفتم. یحالم کم نکهیاز ا بعد

 : گلکار؟ یستار

 و گفتم: سالم... بله؟  ستادمیا

  ؟یکرد هی: گریستار

 دارم. تیفصل حساس نینه به ا_

  ن؟یدار یزنگ باک نی: ایستار

 پارسا.با استاد _

 گفت: موهاتو بده داخل و بعد برو سرکالس. بااخم

 و گفتم: چشم. دمیبه مقنعه ام کش یدست

 بندازم سرجام نشستم. رحسامیبه ام ینگاه نکهیکالس شدم و بدون ا وارد

  ؟ی: خوبهیمهد

 آره._

 ساعت زنگ خورد. میو به درسم دادم و بعد از ن حواسم
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درس جلسه بعد امتحانه... خسته  ی... ادامهنینداشته باش یتابهونه ا کنمیم یادآوری: رحسامیام

 .دینباش

 به من انداخت و رفت. ینگاه مین

 حرف زدن و جمع بچه ها رو نداشتم. یحوصله یبودم که حت ریدلگ نقدریا

 .یوفتین هیبه گر ینطوریحواست تو جمع کن تا ا زمی: خب عزشخندگفتیبان دهیسپ

 .رونیب میو از کالس رفت دیباحرص دستم و کش هیمهد

 کثافت. ی: عوضقیشقا

 شده بودن. یاز من حرص شتریسه تا ب نیرو درآورد... انگار ا دهیسپ یادا الیل

زد... رژ خودشو پاک کرد و برگشت  یو لبخنده بدجنس ستادیا هیکه مهد میرد شد یکنار ستار از

 بگم؟  یزیچ هی شهیم یگفت: خانوم ستار

 : بگو دخترم.یستار

... درضمن نیگیبهشون نم یچیو شما ه کننیم شیآرا لوفریو ن دهیدرسته که سپ نی: خانوم اهیمهد

کردن که لوازم  دایجرأت پ نقدریا یعنی... کننیم یشونو تجد شیآرا میپارسا دار یکه با آقا یزنگ

 .رونهیخدا ب شهی... موهاشونم همنیگینم یچیو شما ه ارنیباخودشون م شیآرا

 .کنمیم یدگیبااخم گفت: رس یستار

 بزن قدش آورد باال. یبالبخند اومد سمت ما و دست شو به معن هیمهد

 .ـــــــولیو گفت: ا دیکوب هیکف دست شو به دست مهد الیل

 .میریبگ یزیچ هیبوفه  می: برقیشقا

 سر کالس. میو بعد برگشت میگرفت یبوفه و خوراک میرفت

خانوم  دیاومد داخل و گفت: ببخش یاومد و شرع کرد به درس دادن... وسط کالس ستار ینید ریدب

 دفتر. انیب دیبا ارمنشیو  یاما رحمان یامام

 ببرن. فیتشر توننی: بله میامام

 .نیایب لتونی: باوسایستار

 .کردنیهم برگشتن باخشم و حرص به ماچهارتا نگاه م یبلندشدن و باترس رفتن، وقت دهیو سپ لوفرین

بد رفتار کرد... دختر گونه  یلیبامن خ رحسامیبرام مهم نبود... ام زهایچ نیناراحت بودم که ا نقدریا

 شد! ریهم دلگ یلیشد... خ ریچال دار ازش دلگ
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*** 

 شد. الیوارد و رحسامیام نیو پارک کرد که درست همون موقع ماش نیماش آقاحشمت

 رفتم. الیبه سمت و یبلند یشدم و باقدما ادهیپ

 .ری: حررحسامیام

 شدم. الیندادم و وارد و تیاهم

 .ی: سالم خسته نباشمامان

 گرفته ام گفتم: سالم ممنون. یباصدا

 : حالت خوبه؟ آقابزرگ

 و تکون دادم و گفتم: بله. سرم

 شدن. الیباهم وارد و یرعلیو ام رحسامیام

 سمت پله ها رفتم. به

 صبرکن. رجانی: حررحسامیام

 .دمیشنیتندتند و بلندشو م یقدما یاز پله ها رفتم باال و صدا تندتند

 باهات حرف بزنم دیصبرکن با ریگفت: حر یبلند یباصدا

 رو چرخوندم و در قفل شد. رهیو دستگ دمیاتاق و محکم بهم کوب در

 ! ری: حررحسامیام

 .میزد و گفت: بازکن تا باهم حرف بزن در

 ــــــــــتـــــــاد.ندارم اس یگفتم: من باشماحرف باحرص

 .میحرف بزن یدرو بازکن تا مثل دوتا آدم منطق زمی: عزرحسامیام

 .دی... ! دلم لرززمیعز

 مدرسه ام و درآوردم و جواب شو ندادم. فرم

 شده حسام؟  ی: چدمیمامان و شن یصدا

 امتحان شو کم دادم. ی: ازم ناراحت شده چون نمرهرحسامیام

 !ه؟یها چ یبچه باز نیا ری: وا حرمامان

 یلیخ رحسامیکه ام ییجادو یسرم انداختم و به اون کلمه یو ملحفه رو رو دمیتختم دراز کش یرو

 پر احساس اداش کرده بود فکر کردم.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

81 
 

  ؟ی: حاال چرا نمره شو کم دادمامان

 برگه اش ننوشته بود. ی: اسم شو رورحسامیام

 شما.... از دست نی: وا حسام فقط واسه هممامان

 .نییپا رهیکه داره م دادیم نیمامان خبر از ا یقدما یصدا

قانون  هی یطاقت قهرکردن تو ندارم... خب هرکس گهیقهر نباش د ؟یقهر ریآروم گفت: حر رحسامیام

 یباز یکارم پارت ی... درضمن توادیخوشم نم ینظم یو ب یدقت یخودش داره... منم از ب یبرا یها

 بازکن.... لطفاً درو کنمیهم نم

 .یرحمیب یلیجواب شو ندادم گفت: دخترک گونه چال دار خ یوقت

 تر از تو. رحمینه ب_

 لطفاً درکم کن. کنهیمحل کارم صد و هشتاد درجه فرق م ی: من اخالقم تورحسامیام

 .یخورد کرد هیبق ی... تو منو جلوکنمیدرک نم_

 .می: درو بازکن تا باهم حرف بزنرحسامیام

 .خوامینم_

 .یتا آرومتر بش ذارمی: باشه تنهات مرحسامیام

 ! زمی... عززمی... عززمیگوشم بود... عز یو هنوز صداش تو رفت

*** 

 شدم. داریدر اتاقم ب یباصدا

  ؟یرخوابی... حرری: حرآرزو

 .کنمی... صبرکن االن درو باز مدارشدمیدر اثر خواب گفتم: نه ب یدورگه ا یباصدا

 به صورتم بزنم. یتا آب یبهداشت سیباز کردم و آرزو اومد داخل... رفتم داخل سرو درو

 دختر؟! یخوابی: چقدر مآرزو

 و خشک کردم و گفتم: خسته بودم. صورتم

 ! یدعوا کرد رحسامیباام دمیتخت نشست و گفت: شن یرو

 ازم کم کرد ناراحتم. یدونمره الک نکهیموهام و شونه زدم و گفتم: دعوا نکردم فقط از ا نهیآ یجلو

 .الیخ ی: بآرزو

 به آخر ماه نمونده هــــا. یزیبستم و گفتم: چ پسیباکل موهامو
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 چقدر خوشحالم. یدونیگفت: آره... نم باذوق

 ! یهالک شوهر نقدریا دونستمینم_

 .یکنیمنو درک م یعاشق محمدجوادم... صبرکن عاشق بش ستمی: هالک شوهر نآرزو

 و خبرندارم...! دشدمی...؟ من...؟ شاعاشق

  ؟ییکجا ریحر ی: هووووآرزو

  ه؟یو گفتم: چ رونیاومدم ب ازفکر

 ناراحت شد حسام هم ناهار نخورد. یآقابزرگ کل نییپا یومدیناهار ن ی: براآرزو

 نخورد؟  ومدمیلبام نشست و گفتم: چون من ن یلبخند رو عیسر

 .دونمیمشکوک نگاهم کرد و گفت: نم آرزو

  ه؟یگفت: خبر یطونیو کناره خودش نشوند و بالبخند ش دیو کش دستم

 کجا؟ _

  ه؟یقلبم اشاره کرد و گفت: اونجا خبر به

 ! ی... چه خبرونهیزدم و گفتم: نه د کنارش

گونه هات گل  ینیبیو م رحسامیام یمتوجه نشدم وقت یفکرکرد یانکار کن یتونینم یآ ی: آآرزو

 .خندهیو لبات م ندازهیم

 چرت نگو._

 ازمن پنهان نکن. ری: حرآرزو

بهش دارم... اما  یچه حس دونمیآروم گفتم: نم ینفس عم هی دنیو بعد از کش نییو انداختم پا سرم

 کرده. لی... مؤدب... آقا... خوش برخورد... تحصخوامیکه م هیهمون جور

 دارم. یچه احساس دونمیادامه دادم: واقعاً نم کالفه

 .یکنیانکار م یدار یول یگفت: توعاشقش شد طونیش

 .دونمینم یعنینه... _

  ر؟ی: حرآرزو

 نگاه کردم و گفتم: هوم؟  بهش

 : اون از تو ده سال بزرگتره.آرزو

  ؟یهام و باال انداختم و گفتم: خب که چ شونه
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  ؟ی: واقعا دوستش دارآرزو

 ... بس کن.دونمیگفتم: اَه نم باپرخاش

 .پرسمینم یزیچ گهی: باشه دآرزو

 محمدجواد چندسالشه؟ _

 . 26: آرزو

 خب اونم هفت سال از تو بزرگتره._

 نداره. یاشکال ی... تازه تاده سال اختالف سنستی: آره... سن که مهم نآرزو

  ؟یبود و خورد دهیخر نیکه ام ییاومد داخل اتاق و گفت: آرزو دربه در شده تمام لواشک ها ساحل

 و گفت: آره. دیخند آرزو

 بود نه تو. دهیمن و بچه ام خر یآره... اونا رو برا: مرضِ ساحل

 .ارمیدست بندازم باال ب یخوای: مآرزو

 : آرزوووو !میو ساحل باهم داد زد من

 به کمرش زدم. یو من مشت محکم دیبلندخند آرزو

 .خوامیمن االن لواشک م شعوری: بساحل

  ؟یخوری: قرقروت دارم مآرزو

 گفت: آره. عیسر ساحل

 بهت بدم. میابری: بآرزو

 دوتا رفتن و منم مشغول عوض کردن لباسام شدم. اون

... انگار آرزو هم حامله بود و باهم مسابقه کردیترش هـ ـوس م یزهایچون باردار بود همش چ ساحل

و به اون زن  دادنیشو م بیترت عیسر یرعلیآرزو و ام اوردیلواشک و آلوچه م نیگذاشته بودن که تا ام

 .دیرسینم یچیباردار ه

 .نییخوشرنگ سرم کردم و رفتم پا ییمویل یروسر هی

 سالم._

 .رخانومی: سالم حرآقابزرگ

  ن؟یخوب_

  ؟ی: توخوبآقابزرگ
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 بله._

  ؟ی: هنوزم قهررحسامیام

 .ادیبدم م یعدالت یکه قهرکنم... فقط از ب ستمیبهش نگاه کنم گفتم: من بچه ن نکهیا بدون

 که من کردم حقت بود و عدالت بود. ی: کاررحسامیام

 

 بغض کردم اما قورتش دادم. دوباره

  ؟یگیم کتهیبهم د ی: آبجیرعلیام

 .اریبرو کتاب و دفتر تو ب زمیآره عز_

 چشم دوختم. رونیسالن نشستم و از پنجره به ب یگوشه یمبل ها یرو

 .گرفتمیم شیو از گرما آت کردمیخودم احساس م یو رو رحسامیام نگاه

 .یاآبجی: بیرعلیام

 و دفترشو باز کرد. دیمبل دمر دراز کش یشو گرفتم و رو کتاب

 .ی: بگو آبجیرعلیام

 بابا... آب... داد._

شکالت  زیم یرو یشو گفتم کتاب و دفترشو بست و از داخل شکالت خورد کتهید نکهیاز ا بعد

 برداشت و خورد.

 هــــا. گمیرو گذاشتم و گفتم: به مامان م یبرداشت که سرشکالت خور گهیشکالت د هی

 .یپرگفت: نگو آبج بادهن

 بخور برو مسواک بزن. عیسر_

 : نوچ دوست ندارم.یرعلیام

 رفته؟! ادتی یاز دندون درد آروم و قرار نداشت شیدوهفته پ نیپاشو پسرخوب... هم_

کنم؟ تبلت خودم شارژش تموم  یباهاش باز یدیتو م ی: اگه برم مسواک بزنم بعدش گوشیرعلیام

 شده.

 حاال تو برو._

  ؟یدینم ای یدی: میرعلیام

 برو. دمیخب م لیخ_
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 اومد و گفت: خب بده. قهیو بعد از ده دق دیداخل راه رو دو یبهداشت سیبه سمت سرو یرعلیام

 مطالعه ست. زیم یبرو داخل اتاقم بردار... رو_

 نشست.وسط سالن  یمبل ها یرو یاز آوردن گوش بعد

 .میکن یباهم باز رحسامی: عموامیرعلیام

  ؟ی: چه بازرحسامیام

 داره. یباز نیماش شیتوگوش ریحر ی: آبجیرعلیام

 .کنمیم یمن باز یتو سوخت یکن وقت ی: باشه پس اول تو بازرحسامیام

 باذوق گفت: باشه. یرعلیام

 .ومدیلبام م یاراده لبخند رو یو ب دمیشنیرو م دنشونیخنده ها و خط و نشون کش یصدا

 .شهیم یپدر مهربون و دوست داشتن هیاون  رسهی... به نظر مادیم یلیخ رحسامیشدن به ام پدر

 .نییکرد... هول شدم و سرم و انداختم پا ریآورد باال و نگاهم و قافل گ سرشو

 : حاال نوبت توئه عمو.یرعلیام

  ؟یزکنیتم یخاستگار یرو برا الیو یخوای: زهره نممامان

 .یزکاریبه تم میکنی: چرا اتفاقاً به فکرش بودم از فردا باهم شروع مییدا زن

  م؟یزکنیرو تم الیبعد ما و ادیب خوادیدخترتو خاستگار م یگفت: برا عمه

  ؟یآرسام جواب رد داده هنوز دلخور یچون آرزو به خاستگار هی: وا حورییدا زن

 !؟یپرش تعجب آور زد و دادزد: چ هی لیم یاز رو آرسام

 چه طرز بلندشدنه؟! نیا یدرمون چ ی: درده بمامان

  ؟یکرد کاری... مامان تو چییزن دا دیو گفت: ببخش دیخند آرسام

 کار کردم؟! یچ چکاری: هعمه

 من؟  یاونم برا یکرد ی: تو از آرزو خاستگارآرسام

  ؟ی: آره که چعمه

 !خوره؟یدراز به من م یجغله نیگفت: آخه ا یشاک آرسام

 یخوب کار ! دادم؟ یبهت جواب منف یسوزیم یدار هیزد: درست صحبت کن... هــــا چ غیج آرزو

 مثل تو ازدواج کنم. یکیتصورشم وحشتناکه که با یکردم... حت
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کرده، بعد  یخبر از من تو رو خاستگار یبابا... من روحمم خبرنداشته نه نه ام ب مینیب نی: بشآرسام

 قت بسوزم؟ هه.اونو

 کرده پسره شجاع. یو گفت: نه نه ات از جانب تو خاستگار دیخند آتوسا

 قرمزت. یساکت باش بااون موها ی: توآنشلآرسام

 ادب. یزد: ب غیج آتوسا

 به هم؟  نیدی: چتونه مثل سگ و گربه پرآقابزرگ

 نیبامن مشورت کنه؟ آخه ا دینبا ! کنهیم ییمامانم چه کارها نیناراحت گفت: آقابزرگ بب آرسام

 واقعا که. ! خوره؟یدماغو به من م یآرزو

 حرف بود فقط. کی: اون درحد آقابزرگ

نگو فکر  نهیآرزو فرق کرده و باهام سرسنگ ایچرا تازگ گمیم ! ن؟یذاری: چرا به روابط احترام نمآرسام

 .دیکنیمارو خراب م یبطه خواهر و برادر-ا-کاراتون ر نیمن بهش نظر دارم... شما باا کنهیم

 نشده آرزو هم ردت کرد. یزیخب حاال که چ لی: خعمه

 .نهیبیم نی: بله ردم کرده چون منو مثل داداشش امآرسام

 بوده تموم شده رفته. یموضوع هیآرسام  الیخ ی: بآرشام

 .رونیرفت ب الینداد و از و یجواب آرسام

  ؟یبهش نگفته بود هی: حورمامان

 .ذارهیم یبیع هیروش  ذارمیم یهر دختر: نه آخه دست رو عمه

 .میدونیکه ما نم خوادیرو م یکی دی: شاآتوسا

 حرف نذار تو دهن من. یالک ستیهم ن یاهل دختر باز ستین یبااخم گفت: پسره من اونطور عمه

 نویتا ا شدیم داینفر پ هیکاش  یا ستیجرم ن یدوست داشتن کس ای: عمه خانوم عاشق شدن آتوسا

 بفهمونه. یصالح یبه خانواده

 .هیکاف یدیکه تو فهم نی: همآقابزرگ

 بمی... عستیجرم ن یگوشم رو نوازش کرد: منم باآتوسا موافقم عالقمند شدن به کس رحسامیام یصدا

 ... گناهم نداره.ستین

 نامحرم گناهه. هی: دلبستن به آقابزرگ

 .ستی... اگه اون عشق پاک باشه نستی: نرحسامیام
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... لبخند رمیبود که اجازه نداد نگاه ازش بگ ییرویچه ن دونمیحرفش به من نگاه کرد و نم نیاز ا بعد

 نگاه شو ازم برداشت. یرعلیام یزد و باصدا یجذاب

 : من سوختم نوبت توئه عمو.یرعلیام

 کرده. یعمه ازت خاستگار یکنارم نشست که گفتم: نگفته بود آرزو

 .دیکش شیحرف شو پ یطور نیزنگ زد عمه هم ییصفا یآقا نکهینکرد بعد از ا ی: خاستگارآرزو

 از آرسام بزرگتره. قهیآرشام نگفتن آرشام که پنج دق یچرا برا_

 تو لقمه گرفتن خانوم خانوما. یو گفت: چون آرشام و برا دیخند

 .ییکانال چرت و پرت گو یگفتم: باز زد بااخم

... خوادیآرشام م یم خودش گفت که عمه تو رو برا... مامانگمیگفت: نه به خدا چرت و پرت نم یجد

 .میکن یتا درست تموم بشه بعد خاستگار میگفته صبرکن هیآرشامم راض

 یزیهم چ پیبود... از نظره چهره و ت یشد و ترس وجودم و فرا گرفت... آرشام پسرخوب یدلم خال ته

 غُد. ییجورا هیساکت و آروم بود و  شتری... بخواستمینبود که من م ینداشت اما اون یکم

غذا رو جمع  زیبالفاصله م نکهیآرزو نگرانم کرد و حالم و گرفت... نتونستم شام بخورم و بعد از ا حرف

 اتاقم. یدرس خوندن رفتم تو یبه بهانه میکرد

و تونستم درس بخونم... امشب اصالً باهاش حرف نزدم... دلم صداش یبود و نم رحسامیام شیپ فکرم

 .دیطلبیم

 یتنگ بود... تنگ صدا دمیاشایمطالعه گذاشتم... انگار دلم گرفته بود  زیم یو بستم و سرم و رو کتابم

 .رحسامیام

 .دیچیاتاق پ یتو زادهیمحمد عل یآهنگ گذاشتم و صدا هیو برداشتم و  میگوش

 و باز کردم... شماره ناشناس بود ! امیبلند شد... آهنگ و قطع کردم و پ میگوش امیزنگ پ یصدا

من... غصه  یشاد تی... شادیمن یای... باخبرباش که دنیمن ادیکه دور از من و در  یبود: ا فرستاده

 من... ! یمن... خانه ات قلب منو قلب توهم خانه یات غصه

 منو از کجا آورده. یشماره ه؟یک نیا

 : شما؟ فرستادم

 که قلب شو به چشمات باخته. یکیداد:  جواب

 !؟یچ یعنی
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 ! ذارنیدارن سربه سرم م قیاشقایو  الیل ای هیمهد دیدادم جواب شو ندم... شا حیترج

  ؟یداریب اهنوزی یدیفرستاد: خواب قهیاز ده دق بعد

در اتاقم  ینگذشته بود که صدا یا قهی... چند دقدمیتختم دراز کش یو خاموش کردم و رو میگوش

 بلند شد.

 نصف شب بود... حتما آرزوئه. کیبه ساعت نگاه کردم...  باتعجب

 سرم و گفتم: بله؟  یام و انداختم رو یروسر اطیاحت محض

 چهارچوب در قرار گرفت. یتو رحسامیام یدهیورز کلیاتاقم باز شد و ه در

 افتاده؟! ی: اتفاقدمیپرس متعجب

 بست و اومد کنارم نشست. درو

 شده؟  یزیچ رحسامیفاصله گرفتم و گفتم: ام کمی

  ؟یو نداد امامیگفت: چرا جواب پ ناراحت

  ؟ی: اون تو بوددمیگرد شده پرس یباچشما

 باشه؟  یک یخواستی: پس مرحسامیام

  ؟یمنو از کجا آورد یشماره_

زدم  میبه گوش تیزنگ از گوش هی میکن یتو داد تاباز یگوش یرعلیام یو گفت: وقت دیخند طونیش

 شمارت افتاد.

 .یکارو بکن نیا یگفتم: تو حق نداشت بااخم

 کردم. یگفت: خوب کار تخس

 گرفت اما اخمم و حفظ کردم. خندم

 .یشیابروهام و گفت: اخم نکن زشت م نیشو آورد باال و گذاشت ب انگشت

 عقب و آروم گفتم: حسام ! دمیسرم و کش باخجالت

 : جان دلم؟ رحسامیام

لبخندت تنگ  یبرام بخند... دلم برا ریگاهش کردم که آروم و پراحساس گفت: حرو شرم ن باتعجب

 .نهیتا چاله گونه تو بب زنهیشده... المصب بخند چشمام داره پرپر م

 تو اتاقم. یومدیموقع شب م نیا دیحالت خوبه؟ تو نبا رحسامیگفتم: ام باشرم

 نشدم. ونهیبخند تا د... فقط بخند... ریکه نابودم کرد گفت: بخندحر یبالحن
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 : حسام !دمینال

 بخند. گمی: دِ المصب مرحسامیام

... حرارت بدنم داشت ذره کردیقلبم داشت گوشم و کر م ی... صداکردمیو هنگ نگاهش م جیگ فقط

 .کردیذره آبم م

تا  کشهیداره خودشو م نیاش گذاشت و گفت: بب نهیسـ ـ یتاب دستم و گرفت و رو یب رحسامیام 

 ری... حررونیام بزنه ب نهیاز سـ ـ خوادیام انگار م نهیبه سـ ـ کوبهیم یچطور نی... ببنهیلبخندتو بب

 .نستادهیبخند تا وا

 .دمیکه چشمام از اشک پر بود خند یدرحال

... امروز رمیمیم نمیروز لبخندتو نب هیو گفت: خنده هاتو دوست دارم اگه  دیکش اومد و خند لباش

 .ستادیمیقلبم داشت وا یدیبرام نخند

و  دیکرد و بـ ـوس کیکه قطره اشکم و باانگشتش گرفت و به لباش نزد ختیگونم ر یرو اشکم

 چشماشو بست.

 کارو نکن. نی... بامن ارحسامیگفتم: نکن ام بابغض

 یبامن قهرنکن وگرنه ب گهینکن... تو د نکارویبامن ا گهیجذابش بهم نگاه کرد و گفت: تو د یباچشما

 .یشیم رحسامیام

 خدانکنه. سیلباش گذاشتم و بابغض گفتم: ه یاراده دستمو رو یب

 رحسامیو بابغض گفتم: ام دمیدستم و عقب کش عیلبش زد که سر یرو یبه انگشتا یـوسه آروم بـ

 نکن... گناهه.

 .ستی: برام مهم نرحسامیام

 .ختیبکشم که محکم تر دستم و گرفت و اشکام تندتر ر رونیدستش ب یدستم و از تو خواستم

 .دمی... به مرز جنون رسیباهام بد تا کرد یلی: امروز خرحسامیام

 .ستیو گاز گرفتم و گفتم: حسام پاشو برو انگار حالت خوب ن لبم

داد... سرشو به سمتم برگردوند و  هیزد و همونطور که دستم تو دستش بود به تاج تخت تک پوزخند

 .شمی... تو کنارم باش خوب مییانگاه سوزندش گفت: دکترم توب

 گهیاما از طرف د خواستیقلبم لمس دستشو م یحرفاش و هضم کاراش برام سخت بود... از طرف درک

 .یکنیگناه م یدار ریحر گفتیعقلم م یا
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 .کردیم ونمیداشت د رحسامیعشق ام یکه دارم عشقه... گرما یاحساس نیبودم ا مطمئن

 .کردیچشمام خودشو آروم م یایزل زده بود به چشمام... انگار داشت بانگاه به در فقط

 گفتم: حسام؟  آروم

 : جان دل حسام؟ رحسامیام

 برو. کنمیخواهش م_

  ؟ی... هنوزم باهام قهررمی: نمرحسامیام

 نه._

 و گفت: خوبه. دیخند

  ؟یدیدونمرم و بهم م_

 : نه.رحسامیام

 گفتم: حسام ! بااعتراض

 .کنمینکن خواهش م ی: کارم و بااحساساتم قاطرحسامیام

  ه؟یمگه احساس تو به من چ_

  ؟یدونیزمزمه کرد: تو نم آروم

 فقط نگاهم بود. جوابم

 .میمانامحرم یدستم و ول کن شهیم_

 .نییبه دستم آورد و دستم و ول کرد و باخجالت سرم و انداختم پا یآروم فشار

... ادمیرفت تو از  یهرگز نخواه یپس از تو قسمت بادم خداحافظ ول یزییبرگ پا هی: شبرحسامیام

تو لحظه  یو ب رمیبه زنج بنددیمطلق که م ییتنها نیدر ا رمیمیاندوه م نیدر ا یعنی نیخداحافظ و ا

 م؟یها یستگ... چگونه بگذرم از دلبباردیم زیکریبرسرم  یدیو برف ناام ردیگیدلم طاقت نم یحت یا

 یو بعد ازتو کس دیپا ینم یریمن د یباتو بودن ها شهیهم م؟یچه تنها یدانیم نکهیباا یرویچگونه م

همه  نیباا توانی... چگونه مستیرحم یپر از تکرار ب می... تمام لحظه هادیآ ینم دارمیبه د گرید

در  پوسمیکه م دانمیرا خوب م نیو ا زیلبر یحاصل یب نیدلتنگ دلتنگم از ا نی... ببستیز ینامهربان

 ... !زییپا نیا

 اراده دستشو گرفتم و بابغض گفتم: بمون. یو دلخور بود... خواست بره که کامالً ب نیغمگ صداش

 برو. یگفت: گفت دلخور

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

91 
 

 اشتباه ست اما بمون. دونمیگناهه... م دونمیو گفتم: م دمیو گز لبم

 زد و دوباره نشست. یمحو لبخنده

  اد؟یداره سرم م ییچه بال ایردم: خداملحفه چنگ انداختم و تودلم زمزمه ک به

 .ارمیآرامشو فقط کنار تو بدست م ای: تازگرحسامیام

 بزنم. ینذاشت حرف خجالتم

  ر؟ی: حررحسامیام

 متوجه باشم گفتم: جانم؟  نکهیا بدون

 هم فشار دادم. یلبم و گاز گرفتم و چشمام و رو باالفاصله

 .یجواب بد یطور نیبه بعد هروقت صدات کردم ا نیزد و گفت: قول بده از ا یجذاب لبخنده

 شرم سرخ شدم و گُر گرفتم. از

 قول بده. گهی: زودباش درحسامیام

 نکن. تمیاذ ریام_

 حسام صدام کن. ادیصدام نکن خوشم نم ریگفت: ام بداخالق

 نکن. تمیخب... حسام اذ لیخ_

 .یکنیم تیکه منو اذ ییتو نیا کنمینم تتی: من که اذرحسامیام

 نکردم. یمن که کار_

 : پس زودباش قول بده.رحسامیام

 .گهیگفت: زودباش د تخس

 لبام نشست و گفتم:  یرو لبخند

 مدرسه؟  یتو یحت_

 نکن... زودباش. یصد دفعه مدرسه رو با خونه قاط نی: ارحسامیام

 .دمیقول م_

 : صدازد

  ر؟یحر_

 هــــوم؟ _

 و گفت:  دیو ناراحت بالشت و به صورتم کوب تخس
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 جانم. یبگ یاالن قول داد نیهم_

 و گفتم:  دمیخند

 خب نزن... جانم؟  یلیخ_

 و گفت:  دیخند نیریش

 بال. یجونت ب_

 زدم. یخجول لبخنده

 متوجه شدم و از درون داغون شدم. یکردیم هیگر یسرکالس داشت ی: امروز وقترحسامیام

 گفتم:  دلخور

 .ینداد تیدروغ نگو... اصالً اهم_

 درکم کن. شهیعوض م تمیمحل کارم شخص یمن کالً تو ری: حررحسامیام

 نگفتم. یچیکردم و ه یباز باناخونام

  ؟یایبرم سرخاک مادرم باهام م خوامی: آخر هفته مرحسامیام

 قبرش کجاست؟  یدونیمگه م_

 گفت:  گرفته

 . __قطعه  __بهشت رضا بلوک _

چشمش بزرگ  اهیس ینهیو قر رفته نیچشماش از ب یدیسف کردمیسرخ شده بود و حس م صورتش

 و دستاش مشت شده بود. رونیشده... رگ گردنش زده بود ب

 !!!؟یحسام خوب_

 زد و گفت:  یکج لبخنده

  ؟یایم_

و دوست نداره باآرسام و آرشام برم  ذارهیوقت نم چیفکرنکنم مامان و بابام بذارن تازه آقابزرگ ه_

بود... تازه مامانمم  بیحرم جز اعجا میگذاشتن باهم بر ... اون دفعه هم کهگذارهیپس باتو هم نم رونیب

 .امیب هاتنگفت و گذاشت با یزیحرم و کرده بود چ یدلم هوا یلینبود اما چون من خ یراض

 !؟یکنیم سهی: منو با آرشام و آرسام مقارحسامیام

 نه اما..._

  ؟ی: اماچرحسامیام
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 .ذارنیمطمئنم نم_

 .یری: خب بهشون نگو بامن مرحسامیام

 بهشون دروغ بگم؟! یعنی_

 پهنشو باال انداخت و گفت:  یها شونه

 .یایباهام ب خوامیم ی... ولدونمینم_

 تکرار کردم:  دوباره

 حرم استثنا بود. میبارم که گذاشتن باهم بر هیاون  دنیاجازه نم_

 .یایمن دوست دارم باهام ب ری: حررحسامیام

 گفتم:  آروم

 .شهیمنم دوست دارم اما نم_

 شد و گفت:  یعصب

 !؟یبگ کیدروغ کوچ هیبه خاطره من  یتون ینم یعنی_

 .تونمیتاحاال بهشون دروغ نگفتم... نم_

 و دلخور گفت:  ناراحت

 .ریباشه... شب بخ_

 !! رحسامیتخت بلندشد و به سمت در رفت... صدا زدم: ام یرو از

 خواستم از دستم ناراحت باشه. ی... دلم گرفت... نمرونینکرد و از اتاق رفت ب توجه

امشبش مطمئن شدم بهم عالقه داره؛  یبهش عالقمندشدم اونم به من عالقه داره. از رفتار و حرفا من

جمله از  نیا دنیصبرانه منتظره شن یدوست دارم رو نگفته و من ب زیاعجاز انگ یهنوز جمله یول

 .رحساممیزبون ام

*** 

ازم دلخوره... باهام قهرنبود اما گرفته و ناراحت بود  رحسامیام دمکریروز گذشته بود و احساس م چند

 .خواستمینم نویو من ا

 کیزیامتحانم و شده بودم نوزده... درس ف نیرو داد... ا یامتحان قبل یامتحان گرفت و برگه ها دوباره

 .شدیم یچون استادشو دوست داشتم نمراتم عال دمیو دوست داشتم... شا
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 نیموقع به ا هی پرسمی... از همه تونم مپرسمیم یشفاه رمیگینم یبعد امتحان کتب ی: جلسهرحسامیام

تا  گمیاالن م نیاز هم کنمیم ینداشته باشه برخورد بد ادیکه  ی... باکسگهیکه اسم منو نم دیهوا نباش

آبان ماه تون  یکارنامه یتا نمره هاتونو تو دیکه دادم و مرور کن ی... االنم درسدیریبگ یو جد دیبدون

 وارد کنم... صداتونو نشنوم.

 دستبندت چقدر قشنگه. نیا ریحر ی: ههیمهد

 رفتم حرم. رحسامیافتادم که با ام یروز ادیدستبندم نگاه کردم و  به

  ده؟یبرام خر یک یدونی: مبالبخندگفتم

  ؟ی: کهیمهد

 .رحسامیگفتم: ام آروم

  ؟یدست خودشه مگه تاحاال دقت نکرد یتو نیهم هیشب یکیگفت:  الیابروهاش رفت باال و ل هیمهد

 .کنمینم زی: واال من مثل شما پسر مردم و آنالهیمهد

 کارها هم بلده؟! نیبداخالق از ا نی: اهیمهد

 .زنهیچشات داره برق م یآ یشونم و گفت: آ یزد رو الیشونه باال انداختم که ل بالبخند

 ها. ونهید_

  ه؟ی: خبرقیشقا

 .ینه بابا چه خبر_

که خواب نمونه و نماز صبحش قضا  نهیا شیتنها نگران نیکارها بلده... ا نیامل مگه از ا نی: اهیمهد

 نشه.

 حق بااونه. دیمن واقعا املم؟ شا یعنی... اوردمیخودم ن یتمسخرآلودش ناراحت شدم اما به رو ازلحن

 .گهیاستغفراهلل م شهینر از کنارش رد م یپشه هیتا  نیو گفت: ا دیالخندیل

 کو؟! حتی: حاج خانوم تسبهیمهد

شون  یکه شوخ دنیاما نفهم کردنیم یلبخند زدم... داشتن شوخ ریو منم دلگ دنیتاشون خند هرسه

 زشت بود و ناراحتم کرد. یلیخ

 امل جان؟  ی: چطورهیمهد

 .رحسامیام زیرفتم سمت م یآن میتصم هی یتوجه بلندشدم و ط یب

 .امیم_
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 آورد باال و باتعجب نگاهم کرد. سرشو

 سرخاک مادرت. میریباهم م یخوای... همون طور که مامیباهات م_

 کارش ادامه داد و گفت:  به

 .رمیم ییخودم تنها ستین یازین_

 .امیگفتم که م گهیحسام ناراحت نباش د_

  ؟یبه مامانت و آقابزرگ دروغ بگ یخوایم یعنی: رحسامیام

 مکث کردم و بعد گفتم: آره. کمی

 : چرا؟ رحسامیام

 .یگفتم: چون برام مهم آروم

 ناراحت نباش. گهیزدم و گفتم: د یچشمام نگاه کرد... لبخند به

 .یایکه باهام ب خوامیم یچون برام مهم یدی: توهنوز نفهمرحسامیام

 .دونمیم_

 .یکردیقبول م یدعذابم ب نکهیبدون ا یدونستیچون اگه م یدونی: نه... نمرحسامیام

 .کنمیکارو نم نیا گهید خوامیمعذرت م_

 .کننیبچه ها شک م نی: بشرحسامیام

 .نمیبخند تا بش_

 .ریحر نی: بشرحسامیام

 بخند._

 زدم و سرجام نشستم.. یزد... لبخنده شاد یبهم کرد و لبخنده آروم یطوالن نگاه

 بهش؟  یگفت ی: چهیمهد

 همون دونمره بود. یدرباره_

 .گهیاَه ولش کن د: هیمهد

 چه خبر از آرمان؟  هی: مهدالیل

 : باهاش بهم زدم.هیمهد

 : چرا؟ الیل

 بود... به قرآن تعادل نداشت. ی: پسره توهمهیمهد
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 : چرا؟ قیشقا

: عشقم باهام گهیو م زنهیبهم زنگ م لیو نصف شب مست و پات خورهی: تاخرخره مشروب مهیمهد

 .کنهیحرف بزن صدات آرومم م

 گفتم:  یو من جد دنیسه تا خند اون

 یبا صدا یمردها حت گفتیم یا کنه... خانوم امام-ض-ر-ا ازاشوین یسر هیداره با صدات  یاون سع_

 .کننیم الیو هزارجور فکر و خ شنیم کیزنها هم تـ ـحـ ـر

 رو منبر حاج خانوم؟! ی: باز تو رفتقیشقا

 رو گفتم. قتیواقعا من امل بودم اما من حق دینزدم... شا یکردم و حرف اخم

 .ادیگفتم ن میخاستگار ادیب خواستیم دی: فرالیل

  ونه؟ی: چرا دهیمهد

 یکردیساده ست... فکرم یدانشجو هیداره... نه کار داره... فقط  نی: برو بابا... نه خونه داره... نه ماشالیل

آس و  نیداشت ردش کردم بعد اونوقت باا نیماش شگاهیعمراً... پسرعمه ام نما کنه؟یبابام قبولش م

 پاس ازدواج کنم.

  ؟یپس چراباهاش دوست شد_

طور آس و پاس بمونه  نیاگه هم یبامزه ست... دوستش دارم ول یعنی... هی: پسردوست داشتنالیل

 با اون آسمون جول ازدواج کنم؟! یدادگستر کی هیپا لی... منه دختره وککنمیترکش م

 ! یوستش دارد یگیتوکه م_

 هم دوست دارم. الی: پورشه و والیل

 .یمال دوست عوض_

 ! کنم؟ یزندگ یآپارتمان شصد متر هیبابام و ول کنم و برم تو  یباغ هزار متر تونمیم ی: فکرکردالیل

 واااااال ! تونهیکس نم چی... هتونمینه جونم نم

  ؟ییاالن تنها هی: مهدقیشقا

 یدونینم یو گفت: نوچ... باالخره موفق شدم مخ پسرعمه ام و بزنم... وا دیو شاد خند طونیش هیمهد

 استادمونه. نیهم یها هی... توماگرهیچقدر ج

 ست؟  کارهی: چقیشقا

 داره تو احمد آباد. یفروش لی: فروشگاه موباهیمهد
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 .نمشیبب میروز باهم بر هی: الیل

 .میری: باشه... هرسه تامون باهم مهیمهد

 چرا منو نگفت؟! هیمهد ! کرد ریسوال ذهنم و درگ هی

  ن؟یبری: منو نمدمیپرس

 دراومد و بااخم گفت: اون آخر چه خبره؟  رحسامیام یکه صدا یخنده جور رهیزدن ز یپق

 استاد. دیخنده شو کنترل کرد و گفت: ببخش الیل

شده تکون داد  یچ یبه من نگاه کرد که اخم داشتم و چهره ام گرفته بود... سرشو به معن رحسامیام

 .یچیکه باتکون سرم گفتم: ه

 نگاه شو ازم گرفت و مشغول کارش شد. دیباترد

  ن؟یدیچرا بهم خند_

باهاش دست نده گناه  هیمهد" یو بگ یبخون بتیکه برامون ذکر مص میاُمُلو ببر ی: آخه توهیمهد

خجالت  هیمهد یــــیبـ ـغلت کنه... هـــ یچطور اجازه داد ی... وادتیبـ ـوس هیمهد یره... وادا

اون پسره  هب ی... وایدار شیچقدر آرا ی... واراهنهیمانتوت مثل پ هیمهد یبکش موهاتو بده تو... وا

 ."برهیشده آقابزرگم سرم و م رمید ی... واوفتهینگاه نکن دنبالمون راه م

 گفتم: برو عمه تو مسخره کن. بااخم

 .گهید گهی: خب راست مالیل

 .ای: خب توهم باهامون بقیشقا

 .خوامیگفتم: نم بااخم

 .میکردیم یشوخ میداشت گهید ای: بقیشقا 

  ؟ی: ناراحت شدهیمهد

 نه._

بهت زنگ  نقدریخونه تا ا یرسیم ریفقط توروخدا به آقابزرگت بگو د کردمیم یداشتم شوخ ای: بهیمهد

 نزنن.

 .امینم_

 .یایب دیبا ی: غلط کردقیشقا

 .شهیم یچ نمیحاال بب الیخ یب_
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 شقا؟  ی: هالیل

  ؟یگیم ی: مرض شقا... چقیشقا

  ؟یکردیکارمیساعت تو اتاق لهراسب چ هیخونمون  یکه اومد روزی: دالیل

 : به توچه.قیشقا

 کن. فیگفت: زودباش تعر جانیباه هیمهد

بود و بابامم خونه نبود لهراسبم از خدا خواسته  فتیساعت تو اتاق لهراسب بود... مامانمم ش هی: الیل

 فتنه. نیزنگ زد به ا عیسر

 تو اتاقش؟  یکردیم کاریساعت چ هی: اوووو هیمهد

 .رونیاز اتاقش برم ب ذاشتیداره نم یرمونی: مگه داداش جونش سقیشقا

 !ن؟یکردیم کاریمگه چ یـــیگونم و گفتم: هـــــ یرو زدم

 .ییگفت: الحق که مثل حاج خانوما هیو مهد دنیخند

 منو مسخره نکن. یعوض_

  ن؟یکردیم کاری: حاال بگو چالیل

 زدم؟  یچرا رژ قهوه ا یکنیفکرم کنه؟یم کاریچ نهیبی: داداش تو تا منو مقیشقا

 .هیگفت: چقدر لهراسب وحش هیخنده و مهد رهیآروم زدن ز الیو ل هیمهد

 گَل و گردنش کبود بود. شیپ یمن بود هفته ینبود عمه ی: حاال نکه آرمان وحشقیشقا

 .اهایح یب دیخفه ش_

 شروع کرد. نی: باز اقیشقا

اعتراف  رون؟یب یایآقابزرگت ب یاجبار یایو از دن یمدرن بش یکمی یکنینم یچراسع ری: حرهیمهد

شاپ و رستوران...  یکاف یایباما ب خوادیکه دلت م... اعتراف کن یمثل ما آزاد باش خوادیکن که دلت م

گوش بده و از  تتا به حرفا یدار ازیمرد ن هیسفر... اعتراف کن به  یایباما ب یاعتراف کن دوست دار

 یو رفتاره روشن فکرانه ی... تو به آزادیکنیم یتو به ما حسود ی... ناراحت نشو ولارهیب رونتیب ییتنها

 .یاریخودت نم یبه رو یول یخوریپدر و مادرامون حسرت م

 گفتم: خفه شو. بابغض

گونه ام که  ینشستم... اشکم سُر خورد رو تایاول کناره آز زیو به همراه کتابم برداشتم و رفتم م فمیک

 پاکش کردم. عیسر
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 نداشتم. یبه خدا منظور بد ری: حردمیرو شن هیمهد یزمزمه

 و مشغول خوندن کتابم شدم. نییشده نگاهم کرد که سرم و انداختم پا کیبار یباچشما رحسامیام

  ؟ی: گلتایآز

  ه؟یچ_

  نجا؟یا یاومد یتونو ول کرد پیشده اک ی: چتایآز

 تمرکز کنم. ذاشتنینم زدنیدرس بخونم... حرف م خوامیم_

 تنهام. بهیغا لوفری: امروز چون نتایآز

 .رمیم ادیب لوفریخب ن لیگفتم: خ باپرخاش

 نزد. یکرد اما حرف تعجب

... حاج یکنیم ی... توبه ماحسودیآقابزرگت ی... تو زندانی: تواملدیچیپیگوشم م یمدام تو هیمهد یصدا

که نماز صبحت قضا نشه...  نهی... توتنها دغدغه ات ایخونیم بتیکو؟ برامون ذکر مص حتیخانوم تسب

 امل خانوم !

که فقط  دونمیم نویفقط ا دونمینم یچیحق بااوناست... ه دی... شاختیگونه هام ر یاراده اشکام رو یب

 . خوامیم یذره استقالل و آزاد هیذره... فقط  هی

و به رگبار تماس هاشون  میاز مامان گرفته تا آقابزرگ گوش رونیب رمیم ییساعت تنها کیتا من

 .رمیاجازه بگ رونیرفتن به ب یهم برا نیاز ام دیبا ی... حترنیگیم

قابل اعتماد  یباآقاحشمت راننده کنهیکه به زور مجبورم م اطشیاحت ایمامانه  یاعتماد یب دونمینم

انگار نه انگار که  برتم،یخودش م ستیاوقات که آقاحشمت ن یگاه یآقابزرگ برم کالس کنکور... حت

 ! یام نه کالس اول یهجده سالمه و کنکور

رو تنها بفرستن  هیمهد خواستنیم یداشت... حت یتک فرزند بود و مادر و پدر روشن فکر هیمهد

اوقات تا  یگاه یو حت رونیب رهیبادوستاش م شهیخودش نرفت... هم هیاما مهد لیتحص یخارج برا

 گنیبهش نم یزیدوست پسر داره اما چ دوننیپدر و مادرش م یحت زنمی... حدس مرونهیب روقتید

 دوست پسر دوست دختر بودن بعد ازدواج کردن. یزمان هیو مادرشم  پدرچون 

رشته یدانشجو دی... فردیفر یخونه مجرد رهیراحت م یلیاست... خ هیطور... مثل مهد نیهم الهمیل

 داره. ییدانشجو یخونه نجایو اهل تهرانه و ا یمعمار ی
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 شگاهیلن آراسا هی... مامانش کنهیم یبامامانش زندگ قیمادر و پدرش ازهم جداشدن و شقا قیشقا

دوسته و مامانشم  الیاونجاست... باداداش ل قیاوقات شقا شتریداره که ب شرفتهیبزرگ و پ یلیخ یلیخ

 یزندگ رباالشه یمنطقه یاز اون ما تو ی... جداکردی... کالً فرهنگ دوستام بامن فرق مدونهیم

... نیمی... سدهی... سپلوفریطور بودن... ن نیمدرسه هم یبچه ها شتریبود... ب یعاد زهایچ نیا میکردیم

 و... تایآز

 ادوستیمدرسه  یبچه ها ی... وگرنه همهمیجور کارها نبود نیاهل ا گهیمن و دوسه نفره د فقط

 .یواقع ایداشتن  یپسرمجاز

 مشغول دسته کردن برگه هاش شد. رحسامیخورد و ام زنگ

 .دیببخش رجونمی: حرهیمهد

 اصالً حوصله تو ندارم. یتنهام بذار شهیم هیمهد_

 : اما من...هیمهد

 تنهام بذار. هیمهد کنمیخواهش م_

  ؟یخواینم یزیبوفه چ رمی... بابچه ها دارم مدیناراحت گفت: باشه... بازم ببخش 

 نه ممنون._

 فمیکه مامان برام گذاشته بود رو از داخل ک یبیحوصله س ی... برونیکالس رفتن ب یبچه ها یهمه

 برداشتم.

 شده؟  یچ ریرفت سمت در اما درکمال تعجب درو بست و اومد سمتم و گفت: حر رحسامیام

 .میدار یلینسبت فام فهمنیم کننی... برو االن شک میچیه_

  نه؟یخوشگلت غمگ یچرا چشما ؟یکرد هی... چشمات سرخه گرستی: برام مهم نرحسامیام

  چته؟ ریگفت: حر عیاز اشک پر شد که سر چشمام

 مسخرم کردن و بهم گفتن امل. قیو شقا الیو ل هیبغض گفتم: مهد با

 رفت باال و گفت: واقعاً؟  ابروهاش

 و گفتم: آره. ختیتندتر ر اشکام

 .یستیو بهشون نشون بده امل ن یکن امل نباش ی: خب سعرحسامیام

 حسام؟! یگیم یچ_

 خوشگل تو. یاشکا نیا زی: نررحسامیام
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 دندونام گرفتم و قلبم باشدت هرچه تمام تر زد. نیخجالت لبم و محکم ب از

 فقط... یستیتو امل ن یدونی: مرحسامیام

  ؟یفقط چ_

  ؟یناراحت نش یدی: قول مرحسامیام

که خانوادت  یکنیرفتار م یجور یفقط دار یستیآره تکون دادم... گفت: تو امل ن یبه معن سرمو

... اگه آقابزرگ اجازه بده یآقابزرگ یبرده و بنده ییجورا هیاما تو  خوامی... معذرت مکننیمجبورت م

و  یتو هجده سالته... بزرگ شد ری... حریریمیم جهیو درنت یکشیو اگه نده نفس نم یکشینفس م

... من از انهی یکارو بکن نیکه ا یریگیاما هنوز از آقابزرگ اجازه م یشد یخودت خانوم یبرا

تو  ری... حریستیکس محتاج ن چیبه ه یشجاع باش ی... وقتادیمستقل و شجاع خوشم م یدخترها

مش یو توهم تسل یچادربپوش کنهیآقاجون مجبورت م گهیاما چندروز د یو دوست ندار دنیچادر پوش

چون آقابزرگ بهت اجازه  یبش نستاگرامیوارد تلگرام و واتس آپ و ا یاجازه ندار ی... توحتیشیم

اما  یاستفاده کن یمجاز یایو از دن یبش زهایچ نیوارد ا ی... کامال مشخصه که دوست داردهینم

حرف گوش کن  یبرده هی... آقابزرگ دوست داره تو مثل یرو حرف آقابزرگ حرف بزن یتونینم

... قتیدنبال عال یو بر یستیآدما با یاوقات مقابل بعض یگاه دیبا یتو بزرگ شد ریحر ی... ولیباش

بهت  یکه حت یکه از خودش بدتره... کس ارهیدرت م یآقابزرگ به عقد کس گهیچهار روز د ریحر

 رجورو هزا یتابستون چهل تا لباس بپوش یچله یتو گهیکه م ی... کسیتا سرکوچه بر دهیاجازه نم

چه  سی... هخندهیبلند نم یحرف نزن دختر که باصدا سیه گهیکه بهت م ی... کسیچادرچاقچول کن

 یحق ندار ؟یبود یباک ؟یبود یتاحاال کدوم گور ... از صبحیکنیباداداشم صحبت م دهیم یمعن

... نو بزرگ ک ربدهیبچه تو ش نیدانشگاه... توخونه بش یبر یخونه مامانت... حق ندار یبر ییتنها

آقابزرگ به عقد  یآقابزرگ گوش کن یبه حرفا یطور نیهم یبهت گفتم اگه بخوا یک نیبب ریحر

و  رهیگیاشتباه م یجوجه کش نیو تو رو باماش شیخوایو نم یکه دوستش ندار ارهیدرت م یکس

 یعنیو بزرگ کردن... زن  دنییبچه زا ن،یهم یعنی: زن گهیتو دامنت و بهت م ذارهیبچه م هیهرسال 

 یخفه شو حرف گوش کن... مثل رفتار سیه یعنی... زن یزندان یعنیکهنه شستن و غذاپختن... زن 

 کنمیکردن... خواهش م یزندگ نطوریا یبرا یفیتوح ریحر... ییبا زندا ییباساحل داره و دا نیکه ام

 ه... زن خالصداکنیشهامت و جرأت پ کنمیسکوتتو بشکن... خواهش م کنمیبزرگ شو... خواهش م

 یسرش باشه نه فرشته یهیسا دیمرد با هیکهنه شستن و بچه بزرگ کردن... زن مقدسه  یتو شهینم
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... رونیب یبار بادوستات بر هیبشه... توحقته در هفته  بتیعذاب نص یفرشته هینذار  ریعذابش... حر

 یهرکس شهینم لی... دلیاستفاده کن یمجاز یو فضا نترنتی... توحقته از اقتیدنبال عال یتوحقته بر

 زمی... نه عزکنهیم یرشرعیو غ یراخالقیچت هست داره کاره خالف و غ یو و نستاگرامیتلگرام و ا یتو

و  یاعتماد یو غلط و ب دهیافکار پوس یفقط نشون دهنده نی... اکننیم دیمف یهاهم استفاده یبعض

که  یالبته تا زمان نمیبیم رو یروشن یندهیتو آ یاطرافشه... من برا یشک آقابزرگ نسبت به آدما

 بده. خوادیآقابزرگ شوهرت نده که از قضا م

  ؟یچ یعنیگفتم:  باترس

 .یفیآرشام ح یزد و گفت: توبرا ینیو غمگ یتلخ لبخنده

 حسام؟  یگیم یگفتم: چ بااضطراب

 یعنیگرفتن درست که تموم شد  میزد گفت: آقابزرگ و مامانت تصم شمیکه آت یگرفته ا یباصدا

 .ارنیامسال بعد از اتمام مدرسه ها تورو به عقد آرشام درب نیهم

 .خوامیام بلندشد و گفتم: من آرشام و نم هیگر یصدا

 به من نه بلکه به آقابزرگ بگو. نوی: ارحسامیام

 برده باشم. خوامیگفتم: من نم بابغض

 .ی: پس به آقابزرگ نشون بده بزرگ شدرحسامیام

  کارکنم؟یچ_

 .کنهیمقنعه ات داره خفه ات م کنمیزد و گفت: احساس م یلبخند

 و اون گفت:نترس موهات کامال توئه. دمیبه مقنعه ام کش یدست باخجالت

 .زدیم هیکنا داشت

 .هینه بق یکن که خودت دوست دار یزندگ یاونجور ری: به حرفام فکرکن... حررحسامیام

گرم و مردونه اش اشکام و پاک  یزد و انگشتا ینینگاهش کردم که لبخنده دلنش سمیخ یباچشما

 بشه. یچشمات طوفان یایدوست ندارم در گهیکرد و گفت: د

و  دیگونم کش یبردم... پشت انگشتاشو رو لـ ـذتدستش  یاراده چشمام بسته شد و از گرما یب

 اجازه رو نداد. نیقلبم بهم ا یعنینوازشم کرد و من پسش نزدم... 

 .شهیحل نم یزیچ هیحل کن باگر شهیکردن مشکل تو از ر هیگر یکرد: گلِ من به جا زمزمه

 و باز کردم و به صورت جذابش چشم دوختم. چشمام
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  ؟ی: االن خوبو گفت دیشو عقب کش دست

 وتکون دادم و گفتم: آره. سرم

 زد و گفت: خوبه. لبخند

 مرد جذاب بود. نیرنگ ا یریچشمام دوخت و چقدر نگاه ق ین یپر احساسش رو به ن نگاه

  ؟یخوریم بیکردم و گفتم: س یبره سرفه الک نیعاشقانه از ب یاون فضا نکهیا یبرا

 و گفت: اوهوم. دیخند

 .ایو به سمتش گرفتم و گفتم: ب بیس بالبخند

 نه. ینطوریانداخت باال وگفت: ا ابروهاشو

 !؟یپس چه طور_

 گفت: خودت بهم بده. تخس

 .ونهید_

 .یکرد ونمی: تو درحسامیام

 .نییسرم و انداختم پا باخجالت

  ؟یبهم بد یخوای: نمرحسامیام

 کردم و بالبخند گاز زد. کیلرزونم به دهنش نزد یو بادستا بیس

 : اومــــم خوشمزه ست.رحسامیام

 و گفتم: نوش جونت. دمیخند

 دهنم گرفت و گفت: بخور دختر گونه چال دار. یو ازم گرفت و جلو بیس

 .دمیلبم و گز باخجالت

 : دستم خسته شد.رحسامیام

بار اون چال خوشگل تو  نیآخر یزد و گفت: برا بیگاز گنده به س هیزدم...  بیبه س یکیکوچ گاز

 نشونم بده تابرم.

اجازه رو داشتم تا  نیشد و کناره گوشم زمزمه کرد: کاش ا کیزدم که بهم نزد یلبخنده آروم باشرم

 چال خوشگل تو ببـ ـوسم. نیبارم که شده ا هی یبرا

 سوختم و ذوب شدم. ادیشرم و حرارت ز از

 صورتم قرمز قرمزه زدمیم حدس
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 .زمیعز نمتیبی... بعداً میشو خودت بخور تا ضعف نکن یاشت و گفت: باقدستم گذ یو تو بیس

که دردشو احساس  زدیتند م نقدرینشستم... قلبم ا مکتین یحال رو یو من ب رونیکالس رفت ب از

به  ذاشتیو نم زدیاونا رو کنار م یداشتم که همه یبیعج جانیو گناه ه ایشرم و ح ونی... مکردمیم

 جز خودش فکرکنم. یچیه

 وارد کالس شدن. قیو شقا هیو مهد الیل

  ؟یهنوز ناراحت یجون ری: حرهیمهد

 نه._

  ؟یقرمز شد نقدری: چرا االیل

 .ستین یچیزدم و گفتم: ه یالک لبخنده

 خوردمش. لـ ـذتتو دستم نگاه کردم و بعد با بیس به

 شهیرو به روم آورد که هم ییها تیواقع یسر هیگذاشت، اون  ریزود روم تأث یلیخ رحسامیام یحرفا

خودم  یو خواسته ها قیبود که به عال دهیوقتش رس گهیداشتم بهشون فکر نکنم اما انگار د یسع

 وراحت نظرم  یلیباحرفاشون خ هیمامان و آقابزرگ، اون و مهد یو خواسته ها قیفکرکنم نه عال

کرده  داریبودن رو ب دهیهمه سال خواب نیکه ااحساساتم و  رحسامیآقابزرگ عوض کردن... ام یدرباره

 من ! ینبود برا یاتفاق خوب نیبود و قلبم و تصاحب کرده بود و ا

 *** 

 یو داشتم برا میبره سرخاک مادرش. دوره هم نشسته بود خوادیم رحسامیپنج شنبه ست و ام فردا

 ی... خونهیبرم خونه  خوامیگفتم: بابا من فردا م دیلرزیکه صدام م ی. درحالکندمیپوست م وهیبابا م

 خواهش کرده برم خونشون و بهش کمک کنم. میدار یاضی... آخه شنبه امتحان رهیمهد

 .نجایا ادیتاخواست حرف بزنه آقابزرگ گفت: بگو اون ب بابا

 نزد. یبه آقابزرگ کرد و حرف ینگاه معنادار بابا

 .ادیب شهیروش نم گهید نجایده ااوم ادیگفتم آقابزرگ اما گفت که ز_

 دخترم. یبر یتونیبابا قبل از آقابزرگ جواب داد: م نباریا

 بابا. یدرهم آقابزرگ گفتم: مرس یبه اخما تیاهم یاخماش رفت توهم و من ب آقابزرگ

 یرو شیآرا لویمتر پارچه مانتوشه و شش ک می... نادیدختره خوشم نم نی: صددفعه گفتم: از امامان

 !؟یمثل اون دار یدوست دهیم یصورتش... چه معن
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باطنشون قضاوت نکن...  یظاهر آدما درباره یگفت: خانوم منم صد دفعه گفتم: از رو یجد بابا

درآن اثر کرد و  نیهست که مصداق کمال هم نش دهیفهم نقدریدرضمن دخترِ من عاقل و بزرگه ا

 ادیبدشو  یکه هست دخترم رفتارا یا گهیهرجوره د ایحجابه  ینکشه... اون دختر اگه ب دکی

 .رهیگیم ادیو  دهیخودش قرار م یخوب شو سرلوحه یبلکه رفتارا رهیگینم

 .دونمیم دی: هه اون دختر رفتار خوبم داره؟ من که بعمامان

بد دارن و  اتیاخالق یسر هیآدما  ینکن... گناهه... معلومه که رفتار خوبم داره... همه بتی: خانوم غبابا

 خوب. اتیاخالق یسر هی

 نزد. یکرد و حرف زیزریباحرص پوست پرتقال شو ر مامان

 نره و ببرتت. ییفردا جا گمی... به آقاحشمت مرجانی: برو حربابا

 تر از مان. نییچندتا کوچه پا کهیخونه شون نزد ستیبه آقاحشمت ن یازیگفتم: ن عیسر

 مطمئن تره. ی: باآقاحشمت برمامان

  ؟ینیشکاک و بدب نقدری: خاله شما چرا ارحسامیام

 .شناسمیجامعه و گرگ هاشو م ستمین نی: شکاک و بدبمامان

 بود. بیعج رحسامیام پوزخنده

 کنم. یرو ادهیپ کمی خوادیگفتم: بابا دلم م آروم

 راحت شه. المیزنگ بزن خ هیبه من  یدیرس یفقط وقت ی: باشه باباجون هرجور خودت دوست داربابا

 گفتم: چشم. بالبخند

 : باآرزو برو.آقابزرگ

 کار دارم ی: آقابزرگ من خودم فردا کلآرزو

  ؟یبااخم گفت: مثالً چه کار آقابزرگ

 .یخاستگار یلباس برا دیباخجالت گفت: قراره با مامان و عمه ها برم خر آرزو

 هم بود. ینزد اما اخماش تو یحرف گهید آقابزرگ

اون  کنهیکه مجبورش م یبرده ا هیآقابررگ مثل  یاکو شد: تو براگوشم  یتو رحسامیام یها حرف

 رو نکنه. یو برخالف دستور و نظر اون کار خوادیرفتار کنه که خودش م یطور

 ... اصالنم دوستم نداره.دونهیخودش م یبااونه... آقابزرگ منو برده حق

 که جونش به جونت بسته ست. هیهمون آقابزرگ نینگو ا ینطوریا ریگفت: حر وجدانم
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 .گنیطور... همشون درست م نیهم هم هیمهد ی... حرفاقتهیحق رحسامیام ی... حرفاکنمیباور نم گهید

 نگاه کردم. نهیآ یتو یرو به بابا دادم و تشکر کرد... رفتم داخل اتاقم و به خو وهیم پشقاب

 .یبلند سورمه ا یروشن... روسر یبلند آب راهنیرنگ... پ یبلند سورمه ا دامن

 خودمون ! یخونه یبود که آقابزرگ دوست داشت... اونم تو یپوشش نیا

... ستیبار به بابا و مامان و آقابزرگ دروغ گفتم... دروغ گفتن اونقدراهم سخت ن نیاول یامشب برا من

 عذاب وجدان داشته باشم رفتم سراغ درس هام. یذره ا نکهیبدون ا

 حل کردن. نیتخت نشستم و شروع کردم به تمر یرو نیداشتم واسه هم یاضیواقعاً امتحان ر شنبه

 بلندشد. میگوش امیپ یکه صدا کردمیکار م یاضیدوازه شب شده بود و من همچنان ر ساعت

کارم درسته  دونستمیکرده بودم... نم ویبود... شماره شو س رحسامیبه صفحه اش انداختم... ام ینگاه 

 کارو کرده بودم. نیاشتباه اما ا ای

  اخواب؟ی یداریبود: ب فرستاده

 .داری: بفرستادم

  ؟یدی: چرانخوابرحسامیام

 .کردمیکارم یاضیداشتم ر_

 باشه؟  م،یری: فردا صبح ساعت ده مرحسامیام

 باشه._

 .یرو نداشت یداشتیم دیکه با ی: امشب اون شهامترحسامیام

 .رکنمییتغ ییهوی تونمیاما نم خوامیمعذرت م_

 باشهامت رو دوست دارم. ینره من دخترها ادتی: رحسامیام

 .یتا دوستم داشته باش کنمیم یگفتم: هرکار رلبیز

  ؟یدی: خوابفرستاد

 نه._

  ر؟ی: حررحسامیام

 جانم؟ _

  ؟ی: دوستم داررحسامیام
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 شهیمامانم هم یزود اعتراف کنم از طرف نقدریا تونستمیداشتم؟ ؟؟ آره دوستش داشتم اما نم دوستش

 .کنهینامحرم ابراز عالقه نم هیوقت به  چیدختر ه هی: گفتیم

  ؟یدی: توچرا نخوابفرستادم

 : جواب سؤالم و بده.رحسامیام

 .ریشب بخ_

 .نیخشمگ کری... استریعرضه متنفرم... شب بخ یدست و پا و ب یب ی: از دخترهارحسامیام

 نباشه. یاون ازم ناراحت و عصبان یول رمیبم خواستیگرفت... دلم م دلم

 : حسام؟ فرستادم

 جواب نداد._

 .گهیناراحت نشو د_

 جواب نداد. بازم

 هــــا. کنمیم هیگر ی... اگه جواب نددیببخش_

 ندارم. یباز امیپ یاتاقم حوصله اتوی: بفرستاد

 : االن !!؟فرستادم

اتاق من... آخه نکه آدم  یایکه االن ب یبخواب... تو اونقدر جرأت ندار الیخ ی: اوووووف... بفرستاد

 .یترسیخوارم واسه همون م

 فرستادم: حسام !! ریدلگ

 بخوابم... فعالً. خوابمینده م امیپ گهید ری: حررحسامیام

 .شکنهیرفتارنکن... قلبم م ینطوریگفتم: بامن ا رلبیاز اشک پر شد و ز چشمام

 مثل منو. ییدست و پا و ترسو یباشهامت و باجرأت رو دوست داره نه ب یدخترها اون

... سالن رونیو سرم کردم و از اتاقم رفتم ب میکه... روسر خورتمیبرم تو اتاقش!؟ نم شهیم یمگه چ خب

 بود... معلوم بود همه تو اتاقاشون خوابن. کیباال تار

بابا و عمه و و آرشام و آرسام باال بود و اتاق آقابزرگ و مامان و  رحسامیمن و آرزو و آتوسا و ام اتاق

 .نییپا ییو زن دا ییدا

 هم وجود داشت که مال مهمون بود. گهید یاتاق خال چندتا

 .دمینشن ییرفتم... آرومتر در زدم اما صدا رحسامیبه سمت اتاق ام آروم
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  ؟یداریحسام ب_

 .دمینشن ییصدا بازم

اتاق نشسته بود و چراغ ها کامالً  یگوشه یصندل یدرو باز کردم و رفتم داخل... رو دیو باترد آروم

اتاق باتکون  یتابوند... سکوت تو یاز نور رو به داخل اتاق م یهاله ا هیخاموش بود... مهتاب از پنجره 

باز شدن  اهربارو ب رفتیم نیاز ب رحسامیدست ام یو باز و بسته کردن فندک تو یخوردن صندل

 .شدیگذاشته م شیبه نما یکیکوچ شیفندک آت

  رحسام؟یصدا زدم: ام آروم

 یوا ؟یموقع از ترس سکته نکن هی نجا؟یا یچرا اومد ه؟یچشم دوخته بود، گفت: چ رونیپنجره به ب از

 عفتت کنم. ینداشته باشم و ب یطانیش یموقع فکرها هی ریحر

 حرف نزن. ینطوریگفتم: حسام بامن ا یلرزون یو صدا بابغض

... من از کردمیکه فکرم یستین یتو اون ریبرو... حر ریرو تکون داد و گفت: حر یتندتر صندل یعصب

 فهی... هه واقعاً اسم ضعادیبدم م فنیخور و ضع یکه تو سر یی... از اوناادیدست و پا بدم م یب یدخترا

 برازندته.

 گفتم: حسام ! بابهت

 : حسام مرد.رحسامیام

 : خدانکنه.دمینال

  ؟یانداری یمنو دوست دار ریو گفت: حر ستادیتخت پرت کرد و بلندشد و جلوم ا یشو رو فندک

 نگاهش کردم. میاشک یباچشما

 یشهامت ابراز عالقه رو هم ندار یهنوز حت یوقت ؟یانداری یگفت: دار یموهاش چنگ زد و عصبان به

منو به  یتونیچطور م م؟یو عاشقانه باهم قدم بزن رونیب یایباهام ب گهیچهار روز د یتونیچطور م

 دوست پسرمه؟  نیا یو بگ یکن یدوستات معرف

 زمزمه کردم: دوست پسر؟! رلبیز

باهم آشنابشم؟ چه  ینکنه گناهه؟ اوه آره گناهه... پس ماچه جور هیو گفت: چ دیخند باتمسخر

و  میدوست دار یچ میبفهم یچه جور م؟یو اصالح شون کن میاریگندِ هم سردرب یاز اخالقا یجور

آهـــا نکنه مثل احدبوق همون اول  م؟یعشق مونو محکم کن یها هیپا یچه طور م؟یدوست ندار یچ

محضر و طالق  میبر یفرت میبد هم باخبر شد یو بعد که از اخالق ها میباهم ازدواج کن ییاآشن
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 هیو  یمثل من بش یکیهمسر  یتونیچطور م یتازه تو هنوز بچه ا ؟یخوایم نوی... آره هممیریبگ

که ده سال از خودم  یکی یمنه که دست گذاشتم رو رهیاصالً تقص هیچ یدونیم ؟یخانواده رو اداره کن

... رانیاومدم ا نمیهم یازدواج کنم که از قضا برا دیو هشت سالمه و االن با ستیتره... من ب کیکوچ

 یخورینه، تو به درد من نم نمیبیاما م یکرد تو بود دشییکه نظرم و گرفت و قلبم تأ یکس نیاول

دختره  هیآتوسا  نکهیکنار... باا ذارمتیاما م یقلب و روحم و تصاحب کرد نکهیباا... یچون هنوز بچه ا

 یبرا یکه حت ییسراغ آتوسا نه تو رمیلوس و ننر و زبون درازه اما شهامت داره و جرأت... پس منم م

 ! یریگیآب خوردن از مامانت اجازه م

: خدالعنتت کنه... خدالعنتت کنه گفت یموهاش فرو کرد و کالفه راه رفت و عصبان یهاشو ال پنجه

 نی... خدالعنت کنه تو و ایکنیم یباهام باز ینطوریا یو دار یصاحبم و ازم گرفت یکه قلب ب

 چشماتو.

اتاق  نکهیحالش... باا نیبودم از ا دهیو من ترس رفتیو راه م زدیحرف م یعصب یطور نیهم اون

 که چشماش چطور سرخ شده و رگ گردنش ورم کرده. دمید یبود اما م کیتار

مهم بود که اون ولم نکنه... از  نیکرد اما برام مهم نبود فقط ا رمیکرد و تحق نیهمه بهم توه نیا

 عشق من مال اون بشه. خواستمیبودم و نم دهیآتوسا ترس

 شده بود؟! یبانعص نقدریکرده بودم که ا کاریسکته کنه! مگه من چ ترسمیحالش بودم... م نگران

 زدم: حسام؟  صدا

 .یدوستم ندار یصدا نزن وقت ینطوری: منو ادیغر

... بابغض و اشک گفتم: حسام آروم باش و فرصت بده منم حرف ستادمیرفتم سمتش و جلوش ا آروم

 دمیپد دیجنبه و ند یب نقدریحالتم... خدالعنتم کنه که ا نیبزنم... آره خدا منو لعنت کنه که باعث ا

شد  باعث زتیمحبت آم یبهت دل بستم... خدامنو لعنت کنه که حرفا دمیذره ازت محبت د هیکه تا 

دل بستم که از خودم ده سال بزرگ تره... آره  یکیقلبم و بهت ببازم... خدامنو لعنت کنه که به 

ز ترس ... خدالعنتم کنه که استمیکردن و عشوه کردن و بلد ن شیخدالعنتم کنه که مثل آتوسا آرا

 رهیکنه که اس العنتم... خدزننیپشمالو صدام م یمدرسه گربه یو بچه ها دارمیآقابزرگ ابروهامو برنم

... من هجده سال با ستیآقابزرگم... اما حسام درکم کن... دست خودم ن یدهیافکاره به قول تو پوس

 یبه جا ؟یچطورشبه عوض شم... هــوم؟  هی تونمیم یبزرگ شدم چه طور دیافکار و عقا نیهم

 زن. ریش هیبشم به  لیتبد فهیضع کیکمکم کن از  یکن رمیو تحق یکن نیبهم توه نقدریا نکهیا
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  ؟یخوایچشمام زل زد و گفت: واقعاً م به

 .خوامیم_

  ؟ی: دوستم داررحسامیام

 سرم و تکون دادم و گفتم: دوست دارم. بابغض

 بازم بشنوم. خوامیو گفت: بازم بگو... م ستادیجلوم ا قاًیشد... دق کیزد و بهم نزد یمحو لبخنده

ابراز  یعرضه یکه حت ییباشهامت و بادل و جرأتم نه تو ی: من عاشق دخترهادیچیتو گوشم پ صداش

 .یعالقه هم ندار

 و باشهامت گفتم: دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم. دمیکش یقیعم نفس

کوبش  یاش بود و صدا نهیسـ ـ ی... سرم رودیو محکم به آغـ ـوشم کش دیمنتظره دستم و کش رهیغ

از دستش  خوامیگناهه اما من نم دونمیم ایشد از اشکام... خدا سی... صورتم کامالً خدمیشنیقلب شو م

 ی... کسیخوایکن که خودت م یزندگ یاونطور ری: حرگهیشده که م دایپ یبدم... بعد از مدتها کس

 یها ییشده که منو از زورگو دایپ یمامان نجات بده... کس یاعتماد یاز شک و ب شده تا منو دایپ

 الیو نیا ی... من توخوادیآقابزرگ نجات بده... چقدر احترامشو نگه دارم و بگم بزرگ تره و صالحم و م

چون منو به  تونمیاما من نم رنیام... آرزو و آتوسا هرجا که بخوان م یزندان هیکلمه  یواقع یبه معن

 .ننیبیبچه م هیچشم 

نماز  یآقابزرگ و مامانم برا یبودم هرچ دهیرس فینُه سالم بود و تازه به سن تکل یشب وقت هی ادمهی

بودم و خوابم  دهیرس فی... نُه سالم بود و بچه بودم و تازه به سن تکلدارنشدمیصبح صدام زدن ب

 دمیگاز داغ کرد و تهد یقاشق و رو هیشدم مامانم  داریصبح ب ینشدم و وقت داری... اون شب بومدیم

... آقابزرگم کنهیدستم و جزغالم م یرو ذارهیاون قاشق و م دارنشمینماز صبح ب یبرا گهیکرد که اگه د

که بعد از اون  دمیترس نقدریجهنم باهام حرف زد و سرزنشم کرد... ا شیجهنم و آت یدرباره یکل

 من پر از اجبار بود. یزندگ ی... همهدارشدمیخودم ب

 !! ریباتعجب گفت: حر رحسامیهق هقم بلندشد و ام یصدا

بهت دست  گهی... دکنمیکارمیدارم چ دمیاصالً نفهم ؟یشد تی... اذدیببخش رجانی: حررحسامیام

 .دیببخش زنمینم

 آغـ ـوشش فرو رفتم و بابغض گفتم: تنهام نذار. یتو شتریب

  ؟یکنیم هی: چرا گررحسامیام
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 بد افتادم یخاطره هی ادهی_

  ؟ی: چرحسامیام

 الیخ یب_

 کن. فی: برام تعررحسامیام

 نه._

 بدونم. خوامی: مرحسامیام

 ازش فاصله گرفتم... اشکام و پاک کرد و گفت: بگو. کمی

 کردم. فیبراش تعر بابغض

 اونا عذابت بدن. ذارمینم گهیمن د زم،ینکن عز هیباتأسف تکون داد و گفت: گر یسر

 بشم. کینزد شیبه آت کنمیوقت جرأت نم چی... هترسمیم شیاون روز از آتبعد از _

مجبورت کنن... من کنارتم  یبه کار ذارمینم گهی... آروم باش... دسیبـ ـغلم کرد وگفت: ه دوباره

 .یکه تو بخوا یتاهروقت

برام قابل  یکیهمه نزد نیسرم... ا یاش بود و چونه شو گذاشته بود رو نهیسـ ـ یتا رو قاًیدق قدم

لـ  نقدریآرامش ممنوعه... آغـ ـوشش گرم و امن بود... ا هیهضم و قابل درک نبود اما آرامش داشتم... 

بودم  یدختر ونداشتم که عذاب وجدانم دود شد و رفت هوا... و انگار نه انگار من هم جانیو ه ـذت

 .کردیمحمدجواد سرزنش م یگرفتن شماره یکه آرزو رو برا

  زم؟یعز یگفت: خوب قهیعد از چند دقب رحسامیام

 ناراحتت کردم. دیخجالت ازش فاصله گرفتم و گفتم: آره ببخش یباکم

 .نیبش نجایا ای: برحسامیام

 و بهم داد. ختیآب ر وانیل هی یپاتخت یو از پارچ رو میتخت نشست یرو هردو

 .کنهی: بخور آرومت مرحسامیام

  ؟یدار یاحساس: به آتوسا دمیو پرس دیاز بغض لرز لبام

 ... معلومه که نه.ونهیگفت: نه د عیسر

 اون ازمن خوشگل تره._

... کنهیو آزاد م خرهیآتوسا رو م کلیزده تو فقط چشمات کل ه یحرف نیهمچ یک سی: هرحسامیام

 حرفو نزن. نیا گهید
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 اون باشهامت و بادل و جرأت تر ازمنه._

 .یبخوا هیکاف ی: توهم هسترحسامیام

 .خوامیم_

 زد و گفت: آب تو بخور. یلبخند

توجه  یزیچ یعادت کرده بود که برق یکیاز آب و خوردم و اشکام و پاک کردم... چشمام به تار کمی

 رنگ و برداشتم و بهش نگاه کردم. ییتخت اون فندک طال یام و جلب کرد... از رو

  ؟یکشیم گاریس_

 : نه.رحسامیام

 فندک...! نیپس ا_

 دوستامه. نیاز بهتر یکی یهی: هدرحسامیام

حک شده... خم شدم و آباژور کنار تخت و روشن  یزیو لمس کردم که حس کردم روش چ فندک

 بهش گرفتم. کیکردم و فندک و نزد

 .ری: بدش به من حررحسامیام

 لحظه. هی_

 .ریام _ زابتیحک شده بود: ا روش

 ! دوستت دختره؟ زابلیگفتم: ا بابهت

 : آره.رحسامیام

  ؟یچ یعنیآره! _

 گفت: پنجاه سالشه خانوم کوچولو. یآروم یباخنده

  ؟یزن پنجاه ساله دوست باش هیبا  دیواقعاً؟! بعد تو چرا با_

 نیا دنشیآخر عمرش که رفتم د یدچار شد و روزها یماریب هیاز استادام بود که به  یکی: رحسامیام

 دوست داشت. یلیفندک و خ نیفندک و بهم داد... خودش ا

 چرا مرد؟ _

 گرفت. هیسرطان ر دیکشیم ادیز گاری: سرحسامیام

 چه بد... متأسفم._

 متنفرم. گاریوقت نکش من از س چینکش... ه گاریگفتم: حسام س یجد
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 : چرا؟ رحسامیام

 .کنهیبوش حالم و بد م_

 .یمیاستاد خوب و قد هیاز  یادگاری هیفقط  نی... اکشمینم گاریوقت س چی: من هرحسامیام

 گذاشتم. زشیم یو رو فندک

و مزاحمت کردم واسه  تیاحساس خر میچوندیپ یو اونطور دمیاون سؤال و ازت پرس ی: وقترحسامیام

 شدم. یعصبان نیهم

 .دیببخش_

 جواب بمونه. یبپرسم و ب یکه دوست ندارم سؤال نهیاخالق بد دارم اونم ا هیمن  ری: حررحسامیام

 .دمیفهم_

مشترک  یزندگ یتا بعدًا تو شمیهم باخبر م یو از اخالقا میشیباهم آشنام شتری: حاال برحسامیام

 .مینداشته باش یمشکل

 زدم. یلبخنده محو باشرم

 .یو آروم گفتم: من احساسم و بهت گفتم اما تو نگفت نییو انداختم پا سرم

 و آوردم باال و به چشماش چشم دوختم. سرم

بود و با انگشتاش نوازش کرد و آروم زمزمه کرد: دوست ندارم...  رونیب میذره از موهام و که از روسر هی

 برات. رمیمیم

 دوستم داره. گهیکه بهم م یکس نیبغض کردم... اون اول یخوش از

 نکرده. ونمیچشمات د نیمن برو بخواب تا ا ی: کوچولورحسامیام

 .رونیبهش کردم و بعد از اتاقش رفتم ب یطوالن نگاه

... چشمام از اشک پر شد... احساس گناه وجودم و دمیتختم دراز کش یاتاق خودم شدم و رو وارد

خالصانه بهم محبت و  نقدریکه ا یو از دست بدم... کس رحسامیام خواستیدربرگرفته بود اما دلم نم

 .دمیرو از دست نم کنهیابراز عشق م

*** 

 

 دوم فصل
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موهام و باسشوار  عیساعته گرفتم و سر میدوش ن هی ساعت نُه صبح بود... دارشدمیخواب که ب از

 خشک کردم و بستم.

رنگم و سرم کردم و  یبرداشتم... شال طوس یشلوار طوس هیو  یمشک یمانتو هیلباسام  نیازب

 .رونیاز اتاق رفتم ب فمیبابرداشتن ک

 .دمیخواب یلیخ یعنی نیجمع بود و ا زصبحانهیم

 .یدارشدی: چه عجب بمامان

 .ریصبح بخسالم _

 .نمیبرات بچ زویداخل آشپزخونه م ای: بمامان

 برم. دیشده با رمید خوادینم_

  ؟یایم ی: کمامان

 بعدظهر. دی... شادونمینم_

  ؟یمونیاونا م ی: ناهار خونهمامان

 خواسته. نطوریا هیمهد_

 .ی: مسموم نشمامان

 گفتم: نگران نباش. بالبخند

 منتظرم بود. رونیب رحسامیبه ده بود... ام قهیساعت پنج دق شد،یم رمید داشت

  ؟یچادر بپوش ستیبهتر ن رونیب یریم ییتنها یدار ری: حرآقابزرگ

 سالم... حواسم هست آقابزرگ._

 خطرناکه. یی: چادربپوش دختر... تنهاآقابزرگ

 والیه نیکنی... به خدا مردم اونقدر که شما فکرمیاعتماد یب رونیبه مردم ب نقدریآقابزرگ چرا ا_

 .ستنین

 و آقابزرگ متعجب نگاهم کردن... کم کم تعجب جاشو داد به اخم. مامان

باعث  شتریچادرو جمع کنم و ب تونمیرو دوست ندارم چون حجابم کامله... نم دنیمن چادر پوش_

 ... خداحافظ.دی... لطفاً به نظر و خواستم احترام بذارشمیجلب توجه م

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

115 
 

و  نوریبه ا یخارج شدم و نگاه الیو به سمت در رفتم... از و پربهت شون رد شدم یمقابل چشما از

 ی... ته کوچه بود... به سمتش رفتم و نگاه نگراندیبه گوشم رس رحسامیام نیاونور انداختم... بوق ماش

 به اطراف انداختم و بعد سوار شدم.

 : سالم خانوم خانوما.رحسامیام

 : سالم.بالبخندگفتم

 و روشن کرد و از اون منطقه دور شد. نیماش

 نگفت؟  یزی: آقابزرگ بهت چرحسامیام

 کنمیم تیو حجابم و رعا ستمیبدحجاب و بدلباس ن ی... وقتپوشمیچرا... گفت چادر بپوش گفتم نم_

 به چادره ! یازیچه ن

  ؟یگفت یطور نیرفت باال و گفت: واقعاً هم ابروهاش

 نباشه. نیبدب نقدریا آره گفتم به نظرم احترام بذاره و_

 لبش بود گفت: اووووو... چه بادل و جرأت. یکه گوشه یبالبخند

  ؟یکنیمسخرم م_

 .زمی: نه عزرحسامیام

کرم جذب... سه تا  _ یمشک راهنیپ هیشلوار کرم تنش بود با هیبهش نگاه کردم...  یشتریب بادقت

که گفت  یمردونه اش مشخص بود... اون گردنبند ینهیسـ ـ یباز بود و قفسه راهنشیاول پ یدکمه

بود و  ردهتا ک رآرنجیو تا ز راهنشیپ یها نیبچه بوده بهش داده هم گردنش بود... آست یمامانم وقت

نوره آفتاب برق  رهیرو چشماش بود و موهاش ز یآفتاب نکیساعت و دستبند چرمش مشخص بود... ع

 .زدیم

 جذابم نه؟  یلی: خرحسامیام

داخل مدرسه  پیاالنت با ت پیکه چقدر ت کردمیفکر م نیزدم و گفتم: پرو... داشتم به ا یمحو لبخنده

 .کنهیات فرق م

بعد فکرشو بکن  وفتنیمدرسه دنبالم راه م یکل دخترها زنمیم پیت یرسم ی: من اون طوررحسامیام

 .کننیم کاریمدرسه چ امیب یطور نیاگه ا

 ! فتهیچقدر خودش_

 .میی: چاکرشمارحسامیام
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 .ونهیخندم گرفت و گفتم: د ازلحنش

 ادب. یکرد و گفت: ب یو بانمک یالک اخم

 کردم. ادیکه درحال پخش بود و ز یآهنگ یو صدا دمیباصدا خند یکم

 

 اولش باور نکردم اونم انگار عاشقم بود "

 دل خودم بود یاز دلش بهم گفت حرفا یهرچ

 تو نگاهم دیدستاشو گرفتم خودشو د یوقت

 خواهم ادهیمن تو عشق ز کردیباور نم اولش

 شهیشگیباورم هم شهیبمون هم عاشقم

 شهیبود و نبودت فرق مرگ و زندگ فرق

 بهیکل شهر بامن رق دیکه شا ترسمیم یگاه

 بهیباشه عج نیا رازیغ گمیم یچ یدونیم توکه

 یگاه یشیاراده نگرانم م یب ای لیدل یب

 یخواه ادهیخودتم ز زمیعشق باشه عز یپا

 شهیشگیباورم هم شهیبمون هم عاشقم

 "شه  یبود و نبودت فرق مرگ و زندگ فرق

 (یشگیهم _ یلی)شادمهر عق

 

 به روش زدم و حواس شو به جلوش داد. یزد... لبخند یبهم کرد و لبخنده محو ینگاه رحسامیام

 شدم. ادهیپ رحسامیبه بهشت رضا... کمربند و باز کردم و همراه با ام میدیساعت رس کیاز  بعد

 .رمیاونجا گل بگ می: بررحسامیام

 هیدسته از گل ها رو برداشت و  هی... میداشت رفت یگل فروش کیکوچ یدکه هیکه  یسمت مرد به

 پولش درآورد و به مرد داد. فیک یاز تو یتراول پنجاه تومن

  ؟یخریخانجون گل نم یبرا_

 .خرمیگفت: خانجون... چرام رلبیز

 داشت.هم بر گهیدست گل د هی
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 : آقاخورده ندارم.فروشنده

 نداره. یگفت: اشکال رلبیز رحسامیام

 رفته بود. ادشیرفت... انگار منو  یسمت ورود به

 که بده. ینطوری: خانوم افروشنده

 مال خودتون. شینداره... باق یبود گفتم: اشکال رحسامیکه نگاهم به ام یدرحال

که  دمید یزیچشماش چ یو برگشت... تو ستادیقدم تند کردم و صدا زدمش... ا رحسامیسمت ام به

 درکش برام سخت بود.

 پرت...شد. هویحواسم  دیگفت: ببخ...ش زدیکه نفس نفس م یدرحال

 حالت خوبه؟ _

 .میابریزد و گفت: خوبم... ب یکج لبخنده

 سرقبر خانجون؟  میاول بر یخوایم_

 .نمیاول مادرم و بب خوامی: نه... مرحسامیام

 قبرشون کجاست. دونمیباشه... من نم_

 .دونمیمن م ای: برحسامیام

 !!؟یگفتم: مگه قبال اومد باتعجب

 .دمیآدرس داد که فهم ی: نه... اما آقابزرگ جوررحسامیام

.. .بیعج یلی... خبینگاه عج هیبود و به قبر زل زده بود...  ستادهیکرد... ا دایزود قبر مادرشو پ یلیخ

 یاهیرفته بود و س نیاز ب شیدیبود شده بود... سف یکه عصبان شبیچشماش مثل د کردمیاحساس م

 اش کل چشم شو فرا گرفته بود. نهیقر

 . 1376/  1/  12فوت:  خی... تاریصالح ی... فرزند: محمدعلیقبر نوشته شده بود: حسناصالح یرو

 فوت کرده. شیسال پ ستیب قایدق

 انگار خشکش زده بود... باترس صدا زدم: حسام. رحسامیام

قبر  ی... کنار قبر زانو زد و گالب و برداشت و رورونیو با آه دادش ب دیکش قیعم یلینفس خ هی

خاله نیبه ا ی... حس خاصمیو فاتحه خوند می... منم کنارش زانو زدم... باسنگ به سنگ قبر زدختیر

 احساس ناب داشتم. هیکشف شده نداشتم اما به پسرش  ییهوی ی

 .داشتیقبر گذاشت... زل زده بود به سنگ قبر و ازش چشم برنم یگل ها رو رو رحسامیام
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 بامادرت تنهات بذارم؟  یخوایگفتم: م آروم

از  یحرفام و بزنم... چه کس تونمیکه نگاهش به سنگ قبر بود گفت: نه... درحضور تو هم م همونطور

 تو محرم تر؟!

 خوشحال شدم. زدیراحت جلوم م یلیو حرف دلشو خ دونستیم اسرار خودش ممنو محر نکهیا از

 شیکه فرستاد یمن حسامم... همون حسام هشت ساله ا ؟یشناسی: سالم مامان... منو مرحسامیام

آخر  یتاحداقل روزها یگشتیبرم دی... بایکرد یرحم یدنبالش... درحقم ب یومدیوقت ن چیکانادا و ه

 مناز زمان مرگ خودش خبر داره اما  یآخه ک ،یستیعمرتو کنارت باشم... هرچند که تو هم مقصر ن

 دنید دیو صبح ها به ام میدیبرگشت مادرم و م یایکانادا... شبها رو میفرستاد یکاش نم رم،یدلگ

که حسام  مخوریگول نم گهی... دستمیبچه ن گهیچقدر بزرگ شدم؟ د ینیبی... مشدمیم داریمادرم ب

 وشعموت بمون و خ شیتو پ رانیبرگردم ا دیاومده و با شیمهم پ یلیجلسه خ هیجان من برام 

به خاطره  ذاشتمیوقت نم چیبه اون زمان ه میگشتیاگه برم گردم،یبرم گهیبگذرون منم سه چهار روز د

تا باهم  یایآخر عمرت کنارت باشم... قرار بود ب یتا روزها ومدمیباهات م نکهیا ای یاون جلسه برگرد

 ...وفتمیم ادتوی نمیبیرو م سنای... هربار که خاله یومدیاما ن میداشته باش یسفر عال هی

 مرده؟! هیاز مادرش؟ از  ؟یبود اما از ک یهم فشار داد... عصبان ینداد و دوندوناشو رو ادامه

هدف و آرزو برگشته... و به خدا قسم که به تک تک هدفام  ی: مامان حسام برگشته... باکلرحسامیام

 کردن و جشن گرفتن ! رونیمنه... روز رخت عزا از تن ب یو اون روز، روز خوشبخت رسمیم

 بهش نگاه کردم. جیاز تعجب رفت باال و گ ابروهام

 خانجون. شیپ میو گفت: بر بلندشد

 به سمت قبر خانجون. رفتیداشت م قاًید که دقبو نیبود ا بیکه عج یزیاز من راه افتاد و چ جلوتر

  ؟یای: چرا نمدیو سرشو به سمتم برگردوند و پرس ستادیا

 !نجا؟یا یومدیقبال ن یمطمئن_

 .ومدمیمعلومه که ن ریحر یگیم ی: چرحسامیام

 به سمت قبرخانجون. یریم یدار_

 طرف اومدم. نیا یتصادف یلی: واقعاً؟ خرحسامیام

 .میو تکون دادم و گفتم: آها... بر سرم
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سنگ  یرو باز کرد و رو یگالب بعد یشهیش رحسامی... اممیو کنارش زانو زد میدیقبر خانجون رس به

... انگار کردمیبار گل ها رو پرپر کرد... حال شو درک نم نیا رحسامیو ام می... فاتحه خوندختیقبر ر

 .کندیباحرص و خشم گلبرگ ها رو م

من  ؟یاومده خوشحال نکهیحسامه... پسره خاله حسنا... از ا نینزد و من گفتم: سالم خانجون... ا یحرف

 نیکه بزرگ تر نیهست ینفر نیخودمون بمونه... شما اول نیب گمیم یزیچ هیخوشحالم...  یلیکه خ

 ؟یسرزنشم کن یخوایم ای ی... خوشحالمی... من و حسام همو دوست دارگمیو بهش م میراز زندگ

مرد شدم و  نی... عاشق شدم... عاشق ارهیاما خب حرف تو گوشم نم یسرزنشم کن یخوایم دونمیم

 .کشمیاصالً هم خجالت نم

عاشق منه...  ری... باهمون لبخند گفت: آره خانجون... حردمیشو نفهم لیزد که دل یلبخند رحسامیام

اشک  یاز خوشحال ریکه حر یی... روزهامیرو کناره هم داشته باش یخوب یمنم عاشقشم... ماقراره روزا

 ! ونهی... دکنمیم ونهیکه من اونو باعشقم د یی... روزهازهیریم

 .ینش ونهیبه پا تو از عشق من د_

 شدم. ونتیوقته د یلی: من که خرحسامیام

قبر شده بود  یکه برا یو به درخت کناره قبرخانجون نگاه کردم... بزرگ و سبز بود... جور دمیخند

 بود. بایز یبود... دورش پر از گل و گلدون ها یطور نیبوم... قبر خاله حسنا هم هم هیسا

  م؟ی: بررحسامیام

 .میبر_

 زانوهام افتادم. یکرد و رو ریسنگ قبر گ یبه لبه فمیبلندشم که بندک خواستم

 آخ._

  ؟یباهول گفت: خوب رحسامیام

 آره._

  ؟ی: کمکت کنم بلندشرحسامیام

 .تونم ینه خودم م_

 که جدا نشد. دمیو کش فمیو بندک بلندشدم

 بابا. یا_

 به سنگ قبر انداخت. یقبر جدا کرد و نگاه پر اخم یخم شد و بند و از لبه رحسامیام
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 صورتم گرفتم. یبه پاشد و گرد و خاک بلندشد... چشمام و بستم و دستم و جلو یطوفان بد هوی

 .میابریام و گرفت و گفت: ب گهیدست د رحسامیام

دستش  یدستم تو نکهی... از ادیاز بهشت رضا خارج شد و منو هم دنبال خودش کش یبلند یباقدما

 بزنم که ناراحت بشه. یحرف خواستیدلم نم یول کردمیبود احساس گناه م

و  مینشست نیآروم... داخل ماش مینس هیشد به  لیطوفان تبد رونیب میاز بهشت رضا اومد تا

 و روشن کرد و راه افتاد. نیماش رحسامیام

 قطع شد. هویبه پاشد و  هویبود...  یبیچقدر طوفان عج_

 .ادیم شیآدم پ یتو زندگ ادیطوفان ها ز نی: از ارحسامیام

  ه؟یمنظورت چ_

  م؟یناهار بخور میکجا بر ی... دوست دارزمیعز یچیگفت: ه بالبخند

  نا؟یا هیمهد یخونه یبریگفتم: منو م آروم

 : چرا؟ دیپرس بااخم

 مامان بهشون زنگ بزنه. ترسمیم_

 .زنهی: نترس زنگ نمرحسامیام

 .یشناسیتو مامان منو نم_

 نگران نباش. گمیم نمی... واسه همشناسمیهم خوب م یلیخ شناسمی: مرحسامیام

 .یتو بخوا یباشه... هرچ_

مشهد  کمیبزنم و بخورم و بعد باهاش قدم  یناهار حساب هیاالن باعشقم برم  خوامی: من مرحسامیام

 کنم. یگرد

  ؟یچ نهیمارو باهم بب یحسام اگه کس یوا_

 خونه. میگردیشدم برم مونیو گفت: پش رونیشو کالفه داد ب نفس

 چرا؟ _

 ارزه. ی... به استرسش نمیسؤاال بپرس نیاز ا قهی: حوصله ندارم هردقرحسامیام

 .دیناراحتش کردم... آروم گفتم: ببخش بازم

 نزد اما اخماش درهم بود. یحرف

 .میریم ی... باشه هرجا که تو دوست دارگهیحسام اخماتو باز کن د_
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 .الیخ ی: برحسامیام

 .دمیسؤال پرس هیفقط  یشیزود ناراحت م نقدریچرا ا رحسامیام_

 دست و پاست. یآدم ترسو و ب هی ی... چون سؤاالکنهی: سؤاالت اعصابم و خورد مرحسامیام

 نکن. نیبه من توه نقدریا رحسامیام_

 .یتا خودتو بشناس گمیهاتو م یژگیدارم و زمیعز ستین نی: هه توهرحسامیام

 ! ریگفتم: ام دلخور

 نکن. رصدایبهم نگاه کرد و داد زد: منو ام باخشم

... چشمام گرد شد و از ترس نفسم بند اومد... دمیو به در چسب دمیفوق العاده بلندش ترس یازصدا

 هیگر یگفت نه من و فقط صدا یزینه اون چ گهی... درونیو نفس شو محکم فوت کرد ب ختیاشکام ر

 .دیچیپیم نیماش یو هق هق من تو

شد... به سمت  ادهیگوشه نگه داشت و پ هی... کالفه کردمیم هیربع گذشته بود و من همچنان گر کی

 یداشتم صدا یو سع مکردیم هیکه به خاطره حضورش آروم گر ییسوپرمارکت رفت و من از اونجا

 یلیو دربرگرفت... خ نیهق هقم اتاقک ماش یو صدا هیگر رهیهق هقم و خفه کنم باشدت زدم ز

 ریلفظ ام یحت گهیکه هنوز صداش تو گوشمه... من غلط بکنم د یو بلند سرم داد زد... جور اکترسن

پرده گوشمو پاره نکنه... حس  ینطوریباشه تا ا یهمون حسام خال دمیم حی... ترجارمیرو به زبونم ب

 بند دلم پاره شد. ادشیکردم بافر

  ؟یکنیم هیخانوم خوشگله چرا گر_

 شهیبود و سرشو از ش ستادهیسمت راننده ا یشهیحرف و زد نگاه کردم... کناره ش نیکه ا یپسر به

و موهاش  دییجویآدامس م یرو باز گذاشته بود... به طرز زشت شهیش رحسامیآورده بود داخل... ام

 زده بود. غیابروشو بات یفشن بود و گوشه

 شد. شتریب ترسم

 .رهیگینکن دلم م هیجوجو گر_

 و بغض گفتم: مزاحمم نشو. بااخم

 هیگر نکهیقالت گذشته؟ خب ا ؟یکردیم هیگر یخوشگلم من مراحمم... حاال چرا داشت هیمزاحم چ_

 و تو؟  نمی... من راممیش قیباهم رف اینداره... من که هستم... ب

 گفتم: توروخدا برو. هیباگر
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 عه جوجو اسم تو بگو._

 به اطرافم نگاه کردم. باترس

  ؟یگیجوجو اسم تو نم_

 من اسم شو بهت بگم؟  یخوای... مگهیم زمی: چرا عزرحسامیام

پسره رو  ی... جوردمیدیحسام مشخص بود و صورتشو نم کلیبه پنجره نگاه کردم... فقط ه باترس

 شد. یعقب که سرش خورد به لب پنجره... فکرکنم ضربه مغز دیکش

 عه آقا ولم کن._

 : ولت کنم؟ جوجو تازه گرفتمت !رحسامیام

 پسره گوشم و کر کرد. ادیبه صورت پسره که فر دیکوب یمشت چنان

 زدم: حسام ! یبلند غیج

 و قفل کرد. نیماش یتو دستش درها موتیبا ر عیشم که سر ادهیپ خواستم

هنوزم  ی: عوضدیباال و باحرص و خشم غر دشیاش گرفت و کش قهیافتاده بود... از  نیزم یرو پسره

  ه؟یاسمش چ یبدون یخوایم

 نه... ولم کن._

 کمرش شکست. یمحکم پسره رو پرت کرد به عقب... حس کردم استخونا حسام

 ولت کردم. ای: برحسامیام

عالمه مشت و لگد بهش زد... دوبرابر پسره  هیو به جونش افتاد  رحسامیاز درد ناله کرد و ام پسره

 داشت. کلیه

 رحسامیولش کنه... اما انگار ام کردمیو خواهش م دمیکشیم غی... جزدمیداشتم پرپر م نیماش داخل

 .دادیو بهش فحش م زدی... داشت پسره رو به قصد کشت مدیشن یشده بود و صدام و نم ونهید

 یکنیبه ناموس من نگاه م یبه چه حق ؟یندازیم کهیبه زن من ت ی: آشغال به چه حقرحسامیام

اسمش منم، حسام... صاحبش منم، حسام...  ه؟یاسمش چ یبدون یخوایسگ صفت هنوزم م ؟یعوض

 اشمس حسامه... حـــســـام ! ه؟یاسمش چ یدیفهم

 .شیحسام توروخدا ولش کن کشت_

 اموس من چشم ندوزه... آشغال.تا به ن رهی... بمرهیبم خوابمی: اتفاقاً مرحسامیام
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 زدینعره م رحسامیکردن از اون پسره جداش کنن... ام یو سع دنیدو رحسامیمرد به سمت ام چندتا

 ولش کنن اما اون مردها محکم گرفته بودنش.

  شرف؟یب یدیهنوز نفهم ایآشغال  هیاسمش چ یدیزد: فهم ادیفر

 .ایکرده شما کوتاه ب یولش کن... جوون شیازمردها گفت: آقا کشت یکی

 .ندازهیم کهیبه زن من ت خورهی: گوه مرحسامیام

 : آقا غلط کرده ولش کن... صلوات بفرست و بگذر.مرد

 .دیزد: ولم کن ادیخورد و فر یدیتکون شد رحسامیام

بود... انگشت اشارشو به نشون  هوشیب مهین نیزم یولش کردن و رفت سمت پسره که رو مردها

 جوجو. کنمتیوگرنه خوراک سگ م نمتینب گهی: دعاکن ددیآورد باال و غر دیتهد

 شد. نیچنگ زد و قفل درها رو زد و باخشم سوار ماش نیزم یکه گرفته بود و از رو یآب معدن یبطر

و  زدی... نفس نفس میبود و دستش خون یو نگاهش کردم .. لباساش خاک دمیبه در چسب باترس

که  رونیزده بود ب ی... رگ گردنش جورشی... سرخ بود مثل آتشیشونیپ یبود رو ختهیموهاش ر

 گفتم االنه که پاره شه و خون بپاشه تو صورتم.

 هق گفتم: حس...حسا...م. باهق

 فقط ساکت باش. ـــــــسی: هـــــــدیغر

و بدنم  دیلرزی... دستام مرونیب زدیکردم... قلبم از حلقم داشت م هیو باشدت گر نییو انداختم پا سرم

 سرد سرد بود... از ترس و اضطراب حالت تهو اومده بود سراغم و حالم اصالً خوب نبود.

فرمون گذاشت... حال اونم بد  ینگه داشت و سرشو رو ابونیگوشه از خ هیساعت  میاز گذشت ن بعد

 بود !

 یاشک یچشمافرمون برداشت و بهم نگاه کرد... لبم و گاز گرفتم و با یبعد سرشو از رو قهیدق چند

 نگاهش کردم.

 نکنگلم. هیگونم نشست... اشکام و پاک کرد و گفت: گر یاومد باال و رو دستش

 .دمیترس یلیزدم و گفتم: خ هق

... رمیحر ری... آروم بگهینمونده تو تنت کاف یجون گهینکن بسه... د هیگر سی... هدی: ببخشرحسامیام

 زمی... عزرمی... تمومش کن... حرگهیبسه د سیکه ترسوندمت... ه دی... ببخشدی... ببخشستین یچیه

 قربون چشمات برم؟  یاریهمه اشک و از کجا م نی... اشهیحالت بد م
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 .دمی... ترسیگفتم: سرم داد زد هیو گر بابغض

 .دی: اشتباه کردم ببخشرحسامیام

 نداشتم. یرینداد... به خدا من تقص تیمن به اون پسره گفتم مزاحمم نشه اما اهم_

 ... بسه.زمیعز دونمی: مرحسامیام

 هام و مهارکنم. هیتونستم گر ینم

 .گهیچشمات شده کاسه خون تمومش کن د ری: حررحسامیام

 و اشکام و پاک کردم. دمیکش قینفس عم چندتا

 آب بخور. ایبود و باز کرد و گفت: ب دهیکه خر یمعدن آب

بود و حالت تهو هم داشتم نتونستم قورتش  یم خالچون معد یقلوپ خوردم ول هیرو گرفتم و  یبطر

آب و پس  ابونیکناره خ یشدم و داخل جو ادهیدرو باز کردم و پ عیکه سر ارمیبود باال ب کیبدم و نزد

 .ارمیتو معدم نبود که باال ب یزیو چ زدمیدادم... فقط عق م

  ر؟یحر یو گفت: خوب شمینگران اومد پ رحسامیام

 عق... عق ..._

 .ای: اووووف خدارحسامیام

 .دمیکش قینشستم و چندتا نفس عم یجو کنار

  زم؟یعز ی: خوبرحسامیام

 شد از اشکام. سیگونه هام خ بازم

 آب بزن به صورتت. کمی: رحسامیام

 بهتر شدم. یکه گفت و انجام دادم و کم یکار

  ؟ی: بهتردینشست و پرس کنارم

 و تکون دادم و گفتم: آره. سرم

 بشه. ینطوریخواستم ا ینم دیببخش: رحسامیام

 خودم بود. رهیتقص_

 من بود. رهی: نه تقصرحسامیام

 .دمیپرسیاون سؤال و ازت م دینه من مقصر بودم نبا_

 .زدمیسرت داد م دیمن بود نبا رهیتقص ! زم؟یداره عز ی: چه ربطرحسامیام
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 رفته بود. ادمیکنم اما  رصداتیام ادیخوشت نم ینه من مقصر بودم... گفته بود_

 من بود. رهیتقص زدمیسرت داد م دی: من نبارحسامیام

 من بود. رهیدادم و گفتم: تقص سرتکون

 زد و گفت: من مقصرم. لبخند

 گرفت و گفتم: نه من. خندم

 : من.رحسامیام

 من._

 خب تو. لی: خرحسامیام

 تو. رمیعه پرو نخ_

 هردومون بلندشد. یخنده یصدا

 نفسم؟  یبهتر گفت: رکششیلبخنده حر بااون

 ! کردیپر از احساس بامن چه ها که نم یواژه ها نیکه ا آخ

 نگاهش کردم و گفتم: آره نگران نباش. باعشق

 دکتر؟  میبر یخوای: مرحسامیام

 نه خوبم._

 و به سمتش گرفتم و گفتم: دستاتو بشور... خاک لباساتم بتکون. یبطر

 کرد. زیشو شست و لباساشم تم یرو گرفت و دست خون یبطر

 خونه؟  میبر ستی: اگه حالت خوب نرحسامیام

 حسامم خوبم._

 رو کنار اسمش گذاشتم. تیمالک میم نیاراده ا یچقدر ب ! ... حساممدمیسرعت لبم و گز به

 

  رم؟یحر میزد و گفت: بر ینیدلنش لبخنده

 .میگفتم: بر باشرم

  ؟ی... موافقمیناهار بخور میو گفت: بر میشد نیماش سوار

 آره._
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... نهیباهم بب رحسامیاز آشناها اونجا باشه و من و ام یکیبره که  ییجا دمیترسی... مدمیترسیم

 نگفتم. یزیاما چ دمیترسیم

 شو. ادهیو پارک کرد و گفت: پ نیماش قهیبعد از چند دق 

 .دمیند یشدم اما رستوران ادهیپ

 .زمیاعزیو قفل کرد و گفت: ب نیماش

رو باز کرد و رفت داخل... از ده تا پله  یا شهیرفتم... در ش کیدر کوچ هیقدم باهاش به سمت  هم

 .نییپا میرفت

  میریکجا م میحسام دار_

 .یفهمیم ای: برحسامیام

 هیبود و فقط  دیکه همه جاش سف میدیسالن بزرگ رس هیبه  نییپا میپله ها رو رفت یهمه یوقت

 بود. ستادهیخانوم پشت صندوق ا

 رو به خانومِ گفت: سالم... اتاق رزو کرده بودم. رحسامیام

 !! ستیکه هتل ن نجایا

 اسم تون؟ _

 پارسا. رحسامی: امرحسامیام

 .کنمیتون م ییراهنما نیاریب فیتشر_

 هتله؟  نجای: حسام ادمیجلوجلو رفت و من آروم پرس خانومِ

 زد و گفت: نه رستورانه. لبخند

  ه؟یچه جور رستوران نجایگفتم: ا باتعجب

 .یفهمیم ایو گفت: ب دیو کش دستم

 .یچوب یکه پر بود از درها میراهرو شد هی وارده

 .دییاتاق شماست... بفرما نجایو گفت: ا دیرو به سمت چپ کش یو در چوب ستادیدر ا هیکنار  خانومِ

 هیکفش پهن بود و  یآب یفرش سورمه ا هیبه اتاقک بود...  هیشب شتری... اتاق نبود بمیاتاق شد وارد

 زیو مخلفات و دوتا بالشتک دوطرف م یدنینه چندان بلند وسط اتاقک بود که روش پر بود از نوش زیم

بود تا حاال  یجالب یبود... فضا زونیلوستر بزرگ از سقف آو هی... بایز یپر بود از تابلوها واراشیبود... د

 .ییجا نیبودم همچ ومدهین
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 .زمیعز نی: بشرحسامیام

 بالشتک نشستم... نرم بودنش و فرو رفتنش به داخل خنده رو لبم آورد. یرو

  ن؟یدار لیم ی: چدیخانوم پرس همون

  زم؟یعز یخوریم ی: تو چرحسامیام

 .دونمیهام و باال انداختم و گفتم: نم شونه

 .نیاریما ب یغذاهاتون برا نیو خوشمزه تر نیسرآشپز از بهتر یقهی... به سلدونمی: منم نمرحسامیام

 چشم._

 و درو بست. رونیاتاقک رفت ب از

 خنده. رهیز زدم

  ؟یخندیم ی: به چرحسامیام

 چقدر بامزه ست. نجایا_

 : اهوم جالبه.رحسامیام

  ؟یرو از کجا بلد نجایتو ا_

دوست دختر دارم که  هیگفت: اوومم به اون دوستم که اون شب رفتم خونه اش گفتم:  یجالب بالحن

 ی... همشم مضطرب و نگرانه که کسنهیمارو باهم نب یبمونه و کس یبطه مون پنهان-ا-دوست داره ر

 یس... کجا برم که کرونیباهاش برم ب خوامیدوستش دارم و م یلیبفهمه دوست پسر داره... منم خ

 کرد. یرو معرف نجای... اونم انهیمارو باهم نب

 میقا ینطوریا یکه مجبور خوامیتم: راستش... حسام... من... من... معذرت مزدم و گف یمحو لبخنده

 یپشه هیاز  یمن حت الی... هه به قول لیهست یتازه ا یاما بهم حق بده تو تجربه یکن یموشک باز

موضوع  نیکه ا یهضمش برام سخته... و تا زمان کمیدوست پسر دارم  هیو حاال  کردمیم ینر هم دور

من و تو فقط از هم خوشمون اومده  دیاز اون شا یبمونه... جدا یبطه پنهان-ا-ر نیا دیو هضم کنم با

تو  یبرا دونمی... حسام ممیکرد رشیو اشتباهاً عشق تعب میباشه و احساسات رو اشتباه گرفته باش

 نیبا هم کن مکن و تحمل یصبور یکم کنمیبهتر از منم هست اما خواهش م یلیخ یها نهیگز

فقط بهم  یکه تو بخوا یجور شمیم کنمیم رییامالنم... من به خاطره تو تغ هیبه قول مهد یرفتارا

از  دیکه نبا کردمیآرزو رو سرزنش م روزی... من تا دومدمیفرصت بده... راستش هنوز باخودم کنار ن

کارم درست  دونمینم زنامحرم بودم... هنو هیتو بـ ـغل  شبیو خودم د گرفتیمحمدجواد شماره م
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عذاب وجدانم  ی... حتدمیم حیترج یزیاحساس و به هرچ نیداشتم و ا یاشتباه اما حس خوب ایبوده 

 ... فقط بهم زمان بده.یتا کنارم بمون کنمیرو خفه م

ام... درضمن من  یهم راض یپنهان یقرارها نیبه هم ینکن... من حت تی: عشقم خودتو اذرحسامیام

 .خوامتینکردم و واقعاً م ریحساساتم رو اشتباه تعبواقعاً عاشقتم... ا

 .یکنیکه درکم م یمرس_

 : آرزو بامحمدجواد دوسته؟ رحسامیام

 باهم آشنابشن. ینه... فقط محمدجواد شمارشو بهش داده بود تا کم_

 : مثل ما؟ رحسامیام

 نه اونا باما فرق دارن._

  ؟ی: چه فرقرحسامیام

همو  رمی... عشقم و نفسم و حررنینم رونی... باهم بکننیبـ ـغل نم... همو رنیگیمثال دست همو نم_

 .ییصفا یمحمدجواد آقا یِ... آرزو خانوم صالحزننیصدا نم

کنترم و از دست دادم و بـ ـغلت کردم... درضمن همونطور که  هوی شبید خوامی: معذرت مرحسامیام

ست پس حق دارم  بهیرخالتم و محمدجواد غر... مثالً من پسمیاونا باما فرق دارن ماهم بااونا فرق دار

محمدجواد  اما... چون قابل اعتماد و آشنام رمیاوقات دستتو بگ یاگاهیعشقم صدات کنم  ایو  ریحر

 ست. بهیغر هیفقط 

 حق باتوئه. دیشا_

 گذاشت. زیم یمرد غذاها رو رو شخدمتیپ هیخانوم دوباره وارد اتاق شد و  اون

 .نیببر ـذتلـ از غذاتون  دوارمیام_

 : ممنون.رحسامیام

 و درو بست. رونیرفت ب شخندیپ همراه

 .انی: به نظر خوشمزه مرحسامیام

 حسام !!!!_

  ه؟یبهت زدم تعجب کرد و گفت: چ یازصدا

 !؟ یِنیرستوران چ نجایا_

 : آره چطور مگه؟ رحسامیام
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  ه؟یشکل نیچرا ا ه؟یچ نیا یـــیا ! واقعاکه ؟ینیرستوران چ یمنو آورد_

 اول سوپ بخور. ایچقدر خوش رنگه... ب نیبب ! ه؟ی: چه شکلرحسامیام

 گوشت حروم داخلش نباشه؟ _

 راحت بخور. الی: نه... نگران نباش... باخرحسامیام

 بود. یخوردم... مزش عال کمیداخل ظرف سوپ زدم و  دیو باترد قاشق

  ؟یخورد ینیچ یقبالً غذا_

 : آره.رحسامیام

  شم؟ینم ضیمطمئن باشم مر_

مورد عالقت  یجزء غذاها ینیچ یغذا دمیبخور قول م یشینم ضیو گفت: خانوم خوشگله مر دیخند

 بشه.

 امتحان کن. نمیظرف جلوم گذاشت و گفت: ا هی رحسامیآروم سوپ و خوردم و بعد ام آروم

 مسموم بشم. ترسمیحسام م_

 .یشینم ضیو گفت: به من اعتماد کن... مر دیخند باصدا

 .کشمتینرسم م میاضیبشم و به امتحان ر ضیاگه مر یباشه ول_

 تر. کی: باشه گردن من از مو باررحسامیام

 .یبخور دینه... باقاشق مخصوص با ینطوریچنگال بردارم که گفت: آ... آ... ا خواستم

 ها رو به سمتم گرفت که باخنده گفتم: نه... امکان نداره بتونم. چوب

 .یونتی: زودباش امتحان کن مرحسامیام

 تونم. یحسام جان نم_

 بار امتحان کن. هی: رحسامیام

بده  ادمیداشت  یسع رحسامیکردم نشد... ام یسع یکردم اما نشد... هرچ یها رو گرفتم و سع چوب

 .شدیاما نم

 .شهیخنده و گفتم: نم رهیزدم ز بلند

 چقدر آسونه. نی... ببی: چقدرخنگبالبخندگفت

 .گهید شهی... خب نمیخودت خنگ_

 امتحان کن. گهیبار د هی: رحسامیام
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 رو بردارم. هیچ دونستمیاز غذا رو که نم کهیت هیکردم  یسع

 .نیبب تونمیگفتم: حسام دارم م باذوق

 چوب ها نگه دارم. نیباال و ب ارمیغذا رو ب یکهیبودم ت تونسته

 .نی: االن بخورش آفررحسامیام

خنده... خندم گرفت و  رهیو اون بلند زد ز دمی... لب ورچزیم یکردم افتاد رو کشیبه دهنم نزد تا

 .گذرهیبهم خوش م نقدریکنار اون ا شهی... باورم نممیرفت سهیهردو از خنده ر

 .ذارمی: خودم دهن عشقم مرحسامیام

 .خورمیدهنم گرفت که باخجالت گفتم: باچنگال م یغذا جلو کهیت هیانگشتاش  نیب یها باچوب

 خوشمزه تره. : زودباش... از دست منرحسامیام

 .گهیبانو؟ بخور د ییزد و گفت: کجا یبه چشماش نگاه کردم که چشمک بامزه ا باخجالت

 دهنم و باز کردم و غذا رو خوردم. آروم

 زدم: حـــــــســــــام !!! غیقلوپ آب خوردم و ج هی عیسر

 اش بلندشد و گفت: جــــــانــــــــم !!! قهقهه

 فتم: بدجنس.و بااخم گ دمیآب و سرکش وانیل

 بود؟  یچ نیگرفتم... ا شیو بادستم باد زدم و گفتم: آه... آت دهنم

 ! شیگفت: ظرف آت یبامزه ا بالحن

 .ختمیخودم آب ر یروم و ازش گرفتم و برا باقهر

 .ی: لوس نازک نارنجرحسامیام

 .یخودت_

 .ستیخوش مزه ست اصالًهم تند ن یلیبزرگ از اون غذا رو خورد و گفت: اومــم خ یکهیت هی

 از غذاها امتحان کردم و جواب شو ندادم. گهید یکی از

 .ستیاصالً تند ن نکهی! ا؟یرو بخور ییغذا نیهمچ یتونیواقعا نم یلوس یلی: خرحسامیام

 مزه شو دوست ندارم. یول تونمیگرفت و گفتم: معلومه که م حرصم

 .یگی: بعله تو که راست مرحسامیام

  ه؟یچ یدونیماصالً _

  ه؟ی: چرحسامیام
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 .ستمیتابهت ثابت بشه لوس ن رمیم نجایو بعد از ا خورمیغذا رو تا ته م نیمن ا_

 گفت: خب بخور. یطونیو بالبخند ش نهیبه سـ ـ دست

 .خورمیچوب ها بخورم... پس نم نیتونم باا ی... منکه نمزهیاووممم... عه چ_

 ... بگو آ .کنمیخودم دهنت م یخوریم زمی: نه عزرحسامیام

 موقع باز شود. یکه ب یکه جلوم گرفته بود نگاه کردم و تودلم گفتم: لعنت بردهان یا کهیت به

 : بگو آ .رحسامیام

و من غذا رو به  کردینگاهم م طونیش رحسامیگرفتم... ام شیآت شیو باز کردم و خوردم و از تند دهنم

 .خوردمیزور م

 آب خوردم. کمیبازم بااون چوب ها غذا دهنم گذاشت... به سرفه افتادم و  

 بانو؟  ی: کم آوردرحسامیام

 ... آ .ریگفتم: نخ بااخم

 شد و شکم من پر. یکارو کرد تاظرف خال نیا نقدریبازم غذا گذاشت دهنم... ا باخنده

 تاب بلندشدم و راه رفتم و گفتم:  یو ب دمیآب و سر کش وانیل

و  زیجل یطور نیتند رو بخورم و ا یتا اون همه غدا یکرد کیتو منو تـ ـحر یبدجنس یلیم خحسا_

 کنم. زیبل

 !رحسامی: امدمیخنده اش حرصم و درآورد و غر یصدا

 یو انگار هرچ گرفتمیم شی... داشتم آتدمیپر نییقرار باال و پا یدهنم فشار دادم و ب یو رو دستم

 .شدیم شتریشعله هام ب خوردمیآب م شتریب

 .ریآروم بگ قهیدق هیو گفت:  ستادیو جلوم ا بلندشد

 .سوزمیتونم دارم م یگفتم: نم بابغض

 نپر. نییباال و پا نقدریا سایوا زمی: عزرحسامیام

اون همه غذا رو بخوردم  یاش زدم و گفتم: بدجنس... چطور تونست نهیبه سـ ـ یو مشت ختیر اشکام

 .سوزهیزبونم قرمز شده و لبام م نیبب ! ؟یبد

و  دیچی... دستش دوره کمرم پزدمیو بابغض حرف م زدمیاش مشت م نهیبه سـ ـ یطور نیهم 

 اش مچ دستم و گرفت. گهیمحکم منو به خودش چسبوند و بادست د

 نفسم. ری: آروم بگرحسامیام
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اراده آروم شدم، لحن پر از محبت و پر از احساسش آرومم کرد... به چشمام زل زد و گفت:  یب

 حق باتوئه... متأسفم. دیببخش

 گفتم: حسام ولم کن. باشرم

 .ــسی: هــرحسامیام

 بخور. نویدهنم گرفت و گفت: ا یجلو یزیچ هیدستم و ول کرد و  مچ

 نوچ._

دهنت  یآب بخور شتریب یبره... هرچ نیدهنت از ب یتند شهیزد و گفت: بخور نونه... باعث م یلبخند

 .سوزهیم شتریب

آروم کنار زد و  رونیبود ب ختهیر میدهنم و باز کردم و نون و خوردم... موهام و که از روسر دیباترد

 .دیگونم کش یانگشتاشو رو

 حسام گناهه._

 .ستیعاشق شدن گناه ن سیلبام گذاشت و گفت: ه یشو رو انگشت

 نیکه داشتم اونقدر خوب بود که باخودم گفتم: بهشت و جهنم و ول کن و از ا یبود اما اون حس گناه

 ببر. لـ ـذت یخوش

... چشمام دیلبام کش یبه نوازش کردن صورتم ادامه داد... انگشت شو رو رحسامیو بستم و ام چشمام

 رنگش رو شکار کردم. یو باز کردم و نگاه مشک

 .دمیکه تاحاال د یهست یدختر نیباتری: تو زرحسامیام

 .کردمینم یحرکت چیاش بود و ه نهیسـ ـ یرو دستام

 .ینگاه جادوم کرد نیاول یچشمات تو نی... باهمتمیآب یچشما نی: عاشق ارحسامیام

 بودم. یآجرپز یکوره ی... انگار توگرفتیم شیآت ادیهام داشت از حرارت ز گونه

 عاشقتم. یلی... خری: عاشقتم حررحسامیام

 گفتم: منم. آروم

 .دمیاش چسبوند و گفت: از دستت نم نهیو به سـ ـ سرم

 ادیمدام تو گوشم فر یکی... کردیشونش نشست و چشمام و بستم... بغض داشت خفم م یرو دستم

 آغـ ـوش ممنوعه. نی: ازدیم
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 گهیدست شو دوره کمرم و دست د هی رحسامیاش فشردم تا اون صدا رو نشنوم... ام نهیو به سـ ـ سرم

 اش فشرد. نهیشو پشت سرم گذاشت و باز سرم و به سـ ـ

 ازش فاصله گرفتم و گفتم: حسام؟  یافتادم و کم بشیعج یحرف ها ادی هوی

 : جانم؟ رحسامیام

بود رخت عزا ازتن به  یمنظورت چ ؟یدار یتو چه هدف ؟یزدیبود سرخاک خاله م یاون حرفا چ_

 !؟یپوشیم یعروس و رخت یکنیدرم

و خوشبخت کردنش... من  هیکامالً فاصله گرفت و گفت: هدف من بدست آوردن عشقم که تو باش ازم

 یبرپاست و زمان یپوش مادرمم درظاهرم نه اما درونم عزادار اهیمادرم مرده س دمیکه شن یاز موقع

و حاال  بودمن  یتنها زن زندگ... مادرم دمیم انیرو پا یعزادار نیبشه ا میوارد زندگ گهیزن د هیکه 

 .دمیخاتمه م یعزادار نیمن به ا میازدواج کن ی... وقتمیتنها زن زندگ یشیبعد از اون تو م ستین

 بابت مرگ مادرت متأسفم._

  م؟یزد و گفت: بر یکج لبخنده

 آره._

 یو کل میدیچرخ ابونایخ ی... تومیشد نیو سوار ماش رونیب میاومد بیو غر بیاون رستوران عج از

 خوش گذشت. یلی... خمیدیو خند میحرف زد

 و نگه داشت. نیکوچه باالتر ماش کی رحسامیساعت پنج بعدظهر بود ام یوقت

 خوش گذشت. یلیخ یگفتم: مرس بالبخند

 بانو. کنمی: خواهش مرحسامیام

 و گفتم: خداحافظ. دمیبه روش پاش یلبخند

  رون؟یب میری: بازم باهم مرحسامیام

 .دیشا ...دونمینم_

 کن. نییمونو تع یاالن قرار بعد نی: همرحسامیام

... اما چونمیکالسم و بپ تونمیشنبه بعد از مدرسه کالس کنکور دارم م کیفکرکردم و گفتم:  کمی

 .رسونتمیآقاحشمت م

آقاحشمت رفت تا  نکهیادامه داد: بعد از ا طونی: آدرس و زمان کالس تو برام بفرست... شرحسامیام

 .یکه بخوا ییهرجا برتتیو م کنهیمن جاشو پر م نیماش یسه بشمار

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

134 
 

 باشه... خداحافظ._

 : دوست دارم.رحسامیام

 .شتریمن ب_

 شدم و براش دست تکون دادم و به سمت خونه رفتم. ادهیپ نیماش از

و  میسالم کنم مامان شروع کرد به دعوا کردنم که چرا گوش نکهیقبل از ا میدیبه خونه رس یوقت

 حرفا. نیو نگران شده و ا دمیو زنگ نزدم خبر بدم رس دمیجواب نم

 یمن بچه گهیگفتم: اَه مامان بسه د یبلند باًیتقر یشدم و باصدا یسرزنشم کرد که عصبان نقدریا

 ... لطفاً دست از سرم بردار.یکنیدعوام م ینطوریکه ا ستمیدوساله ن

 گفت: باشه... من فقط نگرانت شدم. نیکرد و ناراحت شد، غمگ تعجب

زنگ  یناراحت نشده باشه... صدا ادیز دوارمیام ! تخت نشستم... بدحرف زدم یو رو رونیاتاق رفت ب از

 مامان فکرکنم. یبه ناراحت ادیاجازه نداد ز میگوش

 بود. رحسامیام

 جواب دادم: جانم؟  اقیبااشت

 بانو؟  یدی: رسرحسامیام

 آره._

 .نمتیبیراحت شد... شب م المیخ : خوبهرحسامیام

 .نمتیبیم_

 ساعته دلم برات تنگ شده. مین نی: تو همرحسامیام

 

 گفتم: منم. آروم

 تا قطع کنم. ی: بگو دوستم داررحسامیام

 .ونهیدوست دارم... دوست دارم... دوست دارم د_

 بانو. شتریب یلی: من خرحسامیام

 .دمیخواب یتماسو قطع کردم و باحس فوق العاده ا باخنده

مامان برام  یحالم و خوب کرده بود و تمام ذهنم و پر کرده بود که اصالً ناراحت نقدریا رحسامیام عشق

 مهم نبود... و کالً فراموش کردم که نماز ظهرم و نخوندم.
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 بانو...! شتریب یلیتو گوشم بود: من خ صداش

*** 

که داشتم لباسام و عوض کردم و  یباحال بد... مردمیاز سردرد داشتم م دارشدمیکه از خواب ب صبح

 .نییرفتم پا

 سالم._

 ! یشد داریب ری: چقدر دآرزو

 گرفتم. زیرفت و دستم و به م جیگ سرم

 .دهی: حالت خوبه؟ رنگت پرآرزو

 .کنهیدرد م یلیهمه به من جلب شد... گفتم: خوبم فقط سرم خ یتوجه

 ش زدم.به رو ینگران شد که لبخنده کمرنگ رحسامیام نگاه

 .یضعف کرد دی: برو صبحانه بخور شامامان

 نه فکرکنم سرما خوردم._

 دکتر؟  میبر یخوای: مآقابزرگ

 .شمینه... خوب م_

 .یبخور ارمیم یزیچ هی: برو تو اتاقت استراحت کن... مامان

 اون دختره... حتما غذاش مسموت کرده. یچقدر گفتم نرو خونه روزیادامه داد: د باسرزنش

 !ت؟یداره به مسموم یسردرد چه ربطمامان _

که صبح تا  نقدریرفت باحرص ادامه داد: ا ی: برو تو اتاق... همونطور که به سمت آشپزخونه ممامان

من خودم درس خوندم  ایب ! خودشو نابود کرده... چقدر درس آخه خونهیو درس م مونهیم داریشب ب

 ینکرد یکه جوون یخوریروزها رو م نیت اشوهر حسر یخونه یریم گهیچهار روز د دم؟یبه کجا رس

 هم مخ تو. یکنیکتاب... آخر هم چشماتو نابود م یپا یو نشست

 .کننیچشمامم درد م کردمیاحساس م یهم فشار دادم... حت یو رو چشمام

  ر؟ی: حالت خوبه حررحسامیام

 استراحت کنم. رمیآره... م_

 .دیترکیداشت م... سرم دمیتخت دراز کش یداخل اتاقم و رو رفتم
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مسکن  هیبه خوردم داد و بعد  زیزمیعالمه چ هیصبحانه وارد اتاقم شد... به زور و غرغر  ینیباس مامان

 بهم داد و رفت.

 ینطوری... تاحاال سابقه نداشته بود اشدینه سردردم خوب م بردیگذشته بود... نه خوابم م یدوساعت

 بشم.

 دوختم. رحسامیاتاقم باز شد و نگاه پر دردم و به ام در

  زم؟یعز ی: خوبدیبست و کنارم نشست و پرس درو

 .کنهیدرد م یلینه سرم خ_

  ؟ی: مسکن خوردرحسامیام

 نداشت. ریآره تأث_

 ببرمت دکتر؟  یخوای: مرحسامیام

 .ومدهین ینه ممنون... برو تا کس_

 : نگرانتم.رحسامیام

 زدم و گفتم: واقعاً؟  یلبخند

 .ونهی: معلومه درحسامیام

 .شمینگران نباش خوب م_

 سرتو ماساژ بدم؟  یخوای: مرحسامیام

 گفتم: نه ممنون. باخجالت

  ؟یستیبلدن یا گهیتخت خوابوندم و گفت: تو به جز مخالفت کردن بامن کار د یو رو دیو کش دستم

 گفتم: حسام نکن. باشرم

 ام گذاشت و شروع کرد به ماساژ دادن سرم. قهیشق یتوجه انگشتاشو رو یب

 .ادیم یکیحسام االن _

 گفت: ترسو. رلبیز

 .ستمیکردم و گفتم: من ترسو ن اخم

 .یگفت: هست دادیکه سرم و ماساژ م همونطور

 نزدم و فقط دلخور نگاهش کردم و اونم به کارش ادامه داد. یحرف
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که اونقدر حالم خوب شده بود و پر شده بودم از  کردیگذشته بود و انگار دستاش معجزه م یساعت مین

 خوب. یحس ها

  ؟یبهتر رمی: حررحسامیام

 : باترسوها حرف نزن.باقهرگفتم

  ؟یستیترسو ن یگیم یعنیو گفت:  دیخند

 نه._

 .یستیخب باشه ترسو ن لی: خرحسامیام

 هنوزم درهم بود. اخمام

رو تجربه  یحس نی... تاحاال همچدمیزشد و لر دهیگونم کش یسرم آروم به رو یدستش از رو هی

کنم  دایپ جانیاحساس ه نقدریتجربه خوب نبود چون باعث شد ا یمنه ب یاصالً برا نینکرده بودم... ا

 بذارم به نوازشاش ادامه بده. اقیبشن که دست شو پس نزنم و با اشت ریو احساساتم باهم درگ

 نقدریا رحسامینداشت چون عشق ام ینامحرم بودن و گناه بودن و عذاب وجدان معن گهیموقع د اون

تا آخر  رحسامیو ام ستهیزمان با خواستمیفکرکنم... فقط م زهایچ نیبه ا دادیبود که اجازه نم یقو

 عمرم نوازشم کنه.

: گفتیو م دادیم تیو به نظرم اهم کردیبود که بهم ابراز عالقه م یمرد نیاول رحسامیچون ام دیشا

و از همه مهم تر  گفتیبهم م زی... و کلمات محبت آمیکن که خودت دوست دار یزندگ یطور ریحر

 زود بهش وابسته شدم. نقدریو بهم شک نداشت، ا کردیکنترلم نم

 هیکرم از خوده درخته حتماً تو  ریاون پسره مزاحمم شد مثل مامان و آقاجون نگفت: حر یوقت روزید

 داده. ریکه بهت گ یکرد یکار ای ینگاه ،یعشوه ا ،یناز

  ؟ی: گل شاپرکم خوبرحسامیام

 از احساس گناه ! ایبود  یگلوم بود از خوش یکه تو یبغض دونمینم

 .رمیمیبدون تو م رمنیآروم گفتم: تنهام نذار... ام 

نکن... سوماً من  رصدایلبام گذاشت و گفت: اوالً خدانکنه... دوماً صددفعه گفتم منو ام یشو رو انگشت

 .ذارمیوقت تنهات نم چیه

  ر؟یو گفت: حر دیچالم کش یزدم و انگشت شو رو یلبخند

 جانم؟ _
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 چشمام چشم دوخت و گفت: ببـ ـوسمت؟  به

 .دمیملحفه چنگ انداختم و لبم و گز به

 گفتم: حسام گناهه. یلرزون یباصدا

چال  خوامیمونه... بخند... م نیپاک ب ما عشق تیچون عشق من به تو پاکه محرم ستی: نه نرحسامیام

 .گهیغرق بـ ـوسه ات کنم... بخند د خوامیکه م یجور یشیبانمک م یلی... خنمیتو بب

لباش لبخند نشست... خم شد و ضربان قلبم از کار افتاد و نفسم قطع شد...  یزدم و رو یلبخند

 زمزمه کرد: دوست دارم گل شاپرکم. خوردیکه نفساش به صورتم م یدرحال

 !طان؟یش ایپسش بزنم... عشق بود  دادیبود که اجازه نم ییرویچه ن دونمینم

به پشت  ی... دستدیخودشو عقب کش عیکه خواست گونم و ببـ ـوسه در اتاق باز شد و سر نیهم

 .رونیو کالفه نفس شو داد ب دیگردنش کش

 .ختیاشکام ر ادی... از ترس زدمیکش ینفس راحت یعلریام دنیبه در نگاه کردم و باد باترس

  ؟یآبج ی: خوبیرعلیام

 آره._

  ؟یکنیم هی: پس چرا گریرعلیام

 .کنمینم هیو پاک کردم و گفتم: گر اشکام

  ن؟یکردیم کاریچ نی: داشتیرعلیام

 ریحر یگفت: توچشم آبج یرعلیزد و به ام یلکسینگاه کردم که لبخنده ر رحسامیبه ام بااسترس

 .کردمیرفته بود داشتم فوتش م یزیچ

 .کنمیمنم فوت کنم؟ محکم فوت م یخوای: میرعلیام

 برس. تیبرو به باز زمیزدم و گفتم: نه عز یکج لبخنده

 .میبالفاصله به هم چشم دوخت رحسامیرفت و من و ام یرعلیام

 حسام..._ 

 حرف تو بزن. ؟ی: حسام چرحسامیام

کار  نیا یعنیگفتم: کاره ما...  دادمیکه ملحفه رو تو مشتم فشار م یو درحال نییو انداختم پا سرم

بهم  نقدریتونم اجازه بدم ا یاما نم رمیگیعذاب وجدان م یکل یریگیکه دستمم م نیاشتباست... هم
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 یبود به جا مکن... موفتهیاتفاق ب نیا خوامینم گهید می... من دوست دارم اما ما نامحرممیبش کینزد

 به تو. یکیهمه نزد نیبه خاطره ا کردیمامانم باشه... اونوقت زنده به گورم م یرعلیام

 و گفت: استراحت کن. رونیبهم کرد و نفس شو محکم فوت کرد ب یطوالن نگاه

 یوقت یبودم از طرف دهیترس یلی... خختیو باز اشکام ر دمیتخت دراز کش ی... رورونیاتاق رفت ب از

کنارم بود  رحسامیام ی... وقتومدیاز خودم بدم م وفتهیب یکه ممکن بود چه اتفاق کردمیفکرم نیبه ا

متوجه  زهتا رفتیکه م نیفکرکنم اما هم یا گهید زهیچ ای یا گهیبه کس د دادیعشقش اجازه نم

 ! کردیو عذاب وجدانم خفم م کارکردمیچ شدمیم

*** 

شب بود و همه خواب بودن... چراغ آشپزخونه  یشدم ساعت دوازده داریب یخوابم برده بود... وقت بازم

 بره. نیبرداشتم و خوردم تاضعفم از ب بیس هی وهیرو روشن کردم و از داخل ظرف م

افتاد و اتاق  زمطالعهیم یرو یاضیداخل اتاقم... خواستم دوباره بخوابم که نگاهم به کتاب ر برگشتم

 دارم چطور فراموشش کرده بودم ! یاضیخدا من فردا امتحان ر یوا ی... وادیدور سرم چرخ

که گرفته بودم  ینشستم تا بخونم اما انگار مخم باسردرد عیسر یلیتمام وجودم و پر کرد و خ استرس

 تونستم حلشون کنم. یمخم بود و نم یهنگ کرده بود... چندتا معادله واقعا رو

هم  یدرس خوندن نداشتم از طرف... حال دی... لبام از بغض لرززنمیمطمئنم فردا امتحانم و گند م یوا

 رفته بود. ادمیداشتم از  ادیهم که  ییزایبخونم اما همون چ خواستمیم

و  ومدیکاش م ی... ادهیهم درس م یاضیدانشگاه ر یتو کیزیعالوه برف رحسامیافتادم که ام نیا ادهی

 اما مطمئنم االن خوابه. کردیباهام کار م

 امتحانم برام مهم بود... شمارشو گرفتم و بهش زنگ زدم. یمزاحمش بشم اما از طرف نخواستم

 خواب آلود جواب داد: بله؟  نبارینداد و دوباره گرفتمش... ا جواب

 گفتم: حسام؟  بابغض

 حالت بده؟  زم؟یشده عز یسکوت کرد و بعد گفت: چ هیچندثان

 کار مهم دارم. هیتو اتاقم  یایب شهینه... م_

 !ام؟یب یخوایم یمطمئن ! وقت شب نی: ارحسامیام

 کارم واجبه. ایآره ب_

 باشه. ری: خرحسامیام
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 منتظرم._

 اومد. قهیبعد از دو دق رحسامیو قطع کردم و ام تماس

 شده؟  یگفت: چ یبانگران

 تنش بود اما دکمه هاشو نبسته بود. راهنینگاهم به بدنش افتاد از خجالت سرخ شدم... پ یوقت

 .یجون به لبم کرد گهیدبگو  ریو گفت: حر دمیگز لبمو

 یدارم... هرچ یاضیرفته بود فردا امتحان ر ادمیکردم...  دارتیاز خواب ب دی... ببخشزهیاومم... چ_

  ؟یکنیکمکم م رمیگینم ادیچندتا معادله رو  کنمیم نیتمر

 دختر. یزَهره ترکم کرد ن؟ی: اوووف فقط همرحسامیام

 .دیببخش_

 اومدم. یچطور دمیکه اصالً نفهم یهولم کرد نقدری: ارحسامیام

 .هیمشکلت چ نمیبب نینگاهش کردم که گفت: بش شرمنده

... کتاب و باز کردم و معادله ها رو نشونش میتخت نشست یدرو قفل کردم و هردو رو اطیاحت محض

 دادم.

 : مدادتو بده و کامالً حواستو جمع کن.رحسامیام

دادن اما من اصالً تمرکز نداشتم... نگاه  حیو بهش دادم و شروع کرد به حل کردن معادله و توض مداد

 ذاشتی... بدن خوش فرم و برنزش اصالً نمگرفتمیسمت عضالت بدنش و گُر م رفتینافرمانم همش م

 تمرکز کنم.

 گذشته بود که کالفه گفتم: حسام ! یا قهیدق چند

 : جانم؟ رحسامیام

 .یدکمه هاتو ببند شهیو گفتم: م نییتم پاانداخ سرمو

 کرد و گفت: از دست تو. یخنده ا تک

 انداختم. ریکردم و نگاهم و به ز یباز باانگشتام

 .دمیو برداشتم و پوش راهنمیکه فقط پ یهولم کرد نقدری: ارحسامیام

 .دیببخش_

 نداره... گوش کن. ی: اشکالرحسامیام

 !؟یدکمه هاتو ببند یخوایگفتم: نم باتعجب
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 ابروهاشو انداخت باال و گفت: نوچ گرمه. طونیش

 .ایح یو گفتم: ب دمیبالشت و به سرش کوب بااخم

 تورو عشقه. یای: حرحسامیام

 زودباش دکمه هاتو ببند. شمیمن واقعاً دارم از خجالت آب م کنمینم یحسام شوخ_

 مشکل توئه نه من. گهید نی: ارحسامیام

 ـــســـام !!گفتم: حـ باحرص

 گفت: جــــــونـــــم؟  طونیش

 .بندمیخب تو نبند خودم م لیگرفتم و گفتم: خ راهنشویطرف پ دو

 .خوامی: عه نمرحسامیام

 کنه. تمیاذ خواستیگل کرده بود و م طنتشیش یحساب

 .کنمیمشکل منه پس خودم مشکلم و حل م یگیمگه نم_

 من گرممه. یو گفت: ول دیخند 

 تکون نخور بذار ببندمشون. نقدریا_

 و کنار زد و گفت: نوچ. دستام

دکمه هاش گذاشتم که از مچ دستام گرفت و دستام و برد عقب و کشدار گفت:  یانگشتامو رو دوباره

 .خوامینمـــــــــ

 درس بخونم. دینکن... با تیکردم و گفتم: حسام اذ اخم

 .کنمی: خب منم که دارم کمکت مرحسامیام

... خندم گرفت و گفتم: شدیقدرتمندش جدا کنم اما نم یانگشتا نیکردم مچ دستام و از ب یسع

 هــــا ! زنمتیحسام م

  ؟یمنو بزن ادی: دلت مرحسامیام

 نره. رونیخندم ب یو گاز گرفتم تا صدا لبم

 .ونهیولم کن د_

 چشمام نگرفت. ین یو نگاه شو از ن دیخند

 .رونیب رهیآرومتر صدات م سیه_

 .ستی: مهم نرحسامیام
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تخت اما  یکه پرت شدم رو دمی... باشدت دستام و عقب کشاوردیحرصم و درم شیالیخ یب نیا

فقط  نمونیاما افتادم و اونم کامالً روم خم شد و فاصله ب وفتمیگرفتم تا ن راهنشیباترس از دوطرف پ

 بود. نچیا کی

رنگ  یکه به چشمم اومد نگاه مشک یزیچ نیو که از ترس بسته بودم باز کردم و اول چشمام

 بود. رحسامیام

 ...ریلرزونم گفتم: ام یدهنم و باخجالت و استرس قورت دادم و باصدا آب

گفت:  یبود و کنار زد و بالحن خاص ختهیصورتم ر یرو یروسر رهیطره از موهام و که از ز هی

 صدا نکن. ریمنو ام سیهــــ

 برو... عقب.... دیگفتم: باشـ... باشه ببخش بالکنت

 .مونهیم ایرو هیبه تو مثل  یکیهمه نزد نی: ارحسامیام

... اون ستمی... به واهلل نستمین شیدوماه پ رهیمنه حر نیمن باشم... ا نیکنم ا ی... نه باورنمشهینم باورم

 یتو میمستق یکه حت یوجدانم کجا رفته؟ من ! اومده؟ یسرمن چ ایو من کجا... خدا رکجایحر

که نامحرممه... واقعاً عشق بود  یاونم باکس تیوضع نیا یحاال تو کردمینامحرم نگاه نم هی یچشما

 رحسامیام ریمنو اس ایخدا طان؟یاشیاتاق بود  یعشق بود که نفره سوم تو یفرشته نیـوس؟ ا اهـی

و پس  رحسامیام تونممیباشم اما نم ینطوریا خوامیمن نم ایخودت بره؟ خدا شیتا آبروم پ یکرد

 نم... انگار کارام اصالً دست خودم نبود.بز

 .کنهیم کاریمعصوم و خوش رنگت بامن چ یچشما نیا یدونی: نمرحسامیام

 .کردیم شتریو عشق شو ب کردیکلمه اش نابودم م باهر

 تاآخر عمرم کنارتو باشم. خوادیدوست دارم... دلم م یلیخ رمیو نوازش کرد و گفت: حر صورتم

 .کردیتنش داشت حالم و عوض م یگرما

اش گذاشتم و به عقب هولش دادم و گفتم: حسام گناهه...  نهیسـ ـ یازش گرفتم و دستام و رو نگاه

 گناهه. یکیهمه نزد نیا

 بودم. ریگنجشک درمقابل ش هیذره هم تکون نخورد... من درمقابل اون مثل  هی یحت

 .زنهیقلبم چقدر تند م نی... ببستی: گناه نرحسامیام

 .کوبهیکه قلبش چقدر محکم م شدمیاش بود و متوجه م نهیسـ ـ یرو دستام
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و باهم  یمال من بش شهیهم یکنم و برا تیفردا از آقابزرگ خاستگار نیهم شدی: کاش مرحسامیام

 .میمونو بساز یزندگ

  ؟یخوای: حسام تو منو واقعاً مدمیبه چشماش پرس رهیخ

 .خوامتی: معلومه که مرحسامیام

  ؟یکنیم یواقعاً منو خاستگار_

 کنم. تی: معلومه فقط منتظرم درست تموم بشه و بعد خاستگاررحسامیام

 برم دانشگاه؟  یذاریبعدش م_

 .یرسیم ی: آره گلم تو بامن به همه چرحسامیام

  ؟یکنی: تو واقعاً بامن ازدواج مدمیپرس بازم

  ؟ی: بهم شک داررحسامیام

 نه._

 .شدمینم کیبهت نزد نقدریازدواج نبود ا: اگه قصدم رحسامیام

 .ستیپس گناه ن ی... اون واقعاً قصدش جددیخند لبام

 .یکنیم ونمید یخندیم ینطوریا ی: آخ که وقترحسامیام

... قلبم فرو دیاش برداشت و چشماشو بست و نوک انگشتام و بـ ـوس نهیسـ ـ یراستم و از رو دست

 و نداشتم. جانیهمه ه نیو حس کردم فشارم افتاد... تحمل ا ختیر

 دیزد و پشت دستم و بـ ـوس ینیانگشتام فرو برد و به چشمام نگاه کرد... لبخنده دلنش یال انگشتاشو

 و گفت: خانومم عاشقتم.

 یکرد که ب یاون کلمه باهام باز نقدریرو به اون رو کرد... ا نیبود که منو از ا ییجادو ی! کلمهخانومم

 پشت سرشو نوازش کردم. یاش پشت گردنش نشست و موها نهیسـ ـ یاراده دستم از رو

 و چشماشو بست. دیگونه اش کش یانگشتام بود پشت دستم و رو یکه انگشتاش ال همونطور

 حسام... حسام... حسام نکن._

 .ـــسی: هــــرحسامیام

... میبهم محرم تر یبه صورتم آروم زمزمه کرد: من و تو از هـ ـرزن و شوهر کیشد و نزد کترینزد بهم

خونده پس اصالً احساس گناه  تیمحرم یغهیعشق برامون صـ ـ یمنو تو عشقمونه... فرشته تیمحرم

 .میکنینم ینکن... چون ماکاره اشتباه
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 واقعاً؟ _

 و بازکرد و گفت: اره عشق من واقعًا. میروسر یگره

 ! شدی... قلبم داشت از جاکنده مدیکش یقیکرد و نفس عم کیو به گردنم نزدش ینیب

 تو دختر. یکرد ونهیو زمزمه کرد: حسام و د دیشو به گردنم کش ینیب نوک

 موهاشو نوازش کردم. زدمینفس نفس م جانیکه از ه یدرحال

کارو کرد نگاهم به  نیگردنم... تا ا یکرد تا صورتشو فرو کنه تو گود لیسرم و به سمت چپ متما 

 .دمیاز جا پر یافتاد و باطرز باورنکردن زیم یقرآن رو

  ر؟ینگاهم کرد و گفت: چت شد حر باتعجب

 : حسام گناهه... گناهه... گناهه.دمیو بغض نال هیبستم و باگر عیو سر میروسر یگره

 .رونیموهاش چنگ زد و نفس شو کالفه داد ب به

... قهرش کنهیگفتم: خدالعنت مون م یآروم یباهق هق ها شدمیکه از بغض داشتم خفه م یدرحال

من چطور بهت زنگ زدم نصف شب  ی... وامیشد کیبهم نزد نقدریشد که ا یچ یوا یوا ی... واادیم

و  یدخارج بزرگ ش یکه تو یی... لعنت به من... لعنت به تویاضیتو اتاقم... لعنت به اون کتاب ر یایب

 ... حسام برو... حسام برو توروخدا برو.ستیبرات مهم ن زهایچ نیا

بهم انداخت و از اتاق رفت  دمیشو نفهم یکه معن ینگاه خاص رحسامیو ام دیلرز هیهام از گر شونه

 .دمیکش یبلند نیو ه دمیکه ازجا پر دیدرو بهم کوب ی... جوررونیب

 نشده باشه. داریب یکس دوارمیام

 شد. یچ دمی... من اصالً نفهمدیقرآن نگاه کردم و بابغض ناله کردم: ببخش به

 .هیگر رهیو رفتم داخلش و باشدت زدم ز دمیسمت حموم دو به

 غلط کردم... ایخدا

 حموم و باز کردم و تن آلوده به گناهم و به آب سپردم. دوش

*** 

 .کردمیطلب بخشش مو از خدا  کردمیم هیوارد مدرسه شدم... تاصبح گر یحال بد با

بود... اصال انگار  رحسامیصبح ام یمحل یکه حالم و بد کرد ب یزیچ یاز نماز صبح آروم گرفتم ول بعد

بهم بزنه چون اون گفته بود از  دمیمدرسه باهام بهم زده با ی... فکرکنم به قول بچه هادتمیند

 .رهیپذ سکیبادل و جرأت و ر یو عاشق دخترها ادیترسو بدش م یدخترها
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 سالم کوتاه و آروم کردم. هیفقط  قیو شقا الیو ل هیکالس شدم و به مهد وارد

 ! دهی: حالت خوبه؟ رنگت پرالیل

 گفتم: خوبم. گرفته

 .رنیگیهردوشونم امروز امتحان م کیزیهم ف میدار یاضی: از شنبه ها متنفرم هم رهیمهد

 یال یبود که حت نیکه بدتر بود ا یزیو چ میهم کالس دار رحسامیرفته بود امروز با ام ادمیکل  به

 یکه جلسه ییزهایخراب بود که چ یبه قدر میاز اون حال روح یباز نکرده بود، جدا کممیزیکتاب ف

 .رحسامیذهنم نبود جز اخم سرصبح ام یتو یچیرفته بود و ه رونیدرس داده بود از ذهنم ب شیپ

م اما بالفاصله چشمام از اشک پر شد و اشکام گذاشت زیم یآرامش رو یبدست آوردن کم یو برا سرم

 .ختنیر

  اد؟یچته خوابت م ر؟یحر ی: خوبهیمهد

 گفتم: آره. آروم

 اومد. تلرتیه یپسرخاله نی: پاشو پاشو اقیشقا

درهم بود که گفتم  ینگاه کردم... اخماش به قدر رحسامیبامقنعه ام اشکام و پاک کردم و به ام عیسر

 .چسبنیاالن ابروهاش بهم م

 .دینیبش دیتون ی: سالم، مرحسامیام 

 .دیکنه بلندشد و رفت سمت تخته و گفت: کتاباتونو باز کن ابیمثل هرجلسه حضور و غ نکهیا بدون

 عاشق بودم؟  یلیخ امنیبود  رحمیب یلی... اون خکردیبهم نگاه نم یحت

 و من فقط بهش زل زده بودم. کردیبچه ها توجه نم یو به سؤاال دادیدرس م تندتند

قبل و  یمطالب جلسه میداشته باش یساعت نشست و گفت: قرار بود پرسش شفاه کیاز  بعد

 .پرسمیکه االن دادم و م یبامطالب

  ن؟یدرس امروز رو نپرس شهی: استاد نملوفرین

 گفت: نه. یجد

 .هیریسخت گ یلیکه خ ینطوری: اما استاد الوفرین

 .رونیبرو ب ی: ناراحترحسامیام

 .یصدا زد: غفار رحسامیدهنش بسته شد و ام لوفرین
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دوتاشو  دیکه ازش پرس یاز چهار تا سوال دنیشروع کرد به سؤال پرس رحسامیبلندشد و ام صدف

 جواب نداد.

 .نی... بش10: رحسامیام

 ! 10متعجب گفت:  صدف

 .یواب نداددوتا ج یدوتا جواب داد دمیپرس ی: چهارتا سوال پنج نمره ارحسامیام

 .هیانصاف یب نی: استاد هرسؤال پنج نمره! اصدف

 .رونیبرو ب ی: ناراحترحسامیام

 .هیگفت: المصب امروز اعصابش مگس رلبیز صدف

 .ی: سجادرحسامیام

فقط  زدمیبود و داشتم پرپر م رحسامیام خیبلندشد و هرچهارتا سوال و جواب داد... نگاهم م فاطمه

 نگاهش. مین کی یبرا

 .ی: صبوررحسامیام

 رو نتونست جواب بده. یکیهم سه تا سؤال و جواب داد و  الهه

جواب  یوقت هیمکث کرد و بعد مهد یکه نخونده بود کم الی... لدیسؤال رو پرس نیرو صدا زد و اول الیل

شروع کرد به جواب دادن، وسط جوابش همش مکث  الیکرد آروم بهش گفت و ل دایو از داخل کتاب پ

 ادامه شو بگه. هیتا مهد کردیم

 صفر. نیوسط حرفش و گفت: بش دیپر رحسامیام

 بااعتراض گفت: چرا استاد؟  الیل

 شمام صفر. ی: خانوم فرخرحسامیام

 .نیدی: اونوقت چرا؟ هنوز که از من نپرسهیمهد

 .یو به دوستت نرسون یاریدرن یهود باز نیراب گهی: تا درس و عبرت بشه و دفعه درحسامیام

  رسوندم؟یگفته من داشتم بهش م ی: کهیمهد

 کر؟  ایکورم  ی: فکرکردرحسامیام

نفر  نیهمه رو صدا زد آخر نکهیبعد از ا رحسامینداد... ام یباحرص لبشو گاز گرفت و جواب هیمهد

 بهم نگاه کنه منو گفت. نکهیبدون ا
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حال بلندشدم و  یبه خودم اومدم... ب هیمهد یمحو صورتش بودم که متوجه نشدم و باسلقمه نقدریا

که  ییبود و از اونجا دی... سؤال مال درس جددیکه نگاهش به کتاب بود سؤال و پرس یاون درحال

 حواسم فقط به خودش بود اصالً گوش نکرده بودم.

 .دونمیگفتم: نم آروم

 گرفتم. یآورد باال و بهم نگاه کرد و تازه انرژ سرشو

بازم بهم نگاه کنه  نکهیا دیاما به ام دونستمی... جواب و مدیپرس گهیسؤال د هینگاهشو گرفت و  بااخم

 .دونمیگفتم: نم

 نینگاه شو به زم رحسامیهم باتعجب نگاهم کردن... ام الیو ل قیو شقا هیمهد رحسامیعالوه بر ام نباریا

 .دیپرس گهیسؤال د هیدوخت و 

 نیو اون بازم نگاهم کرد... نگاهش سنگ دونمیکه محتاج چشماش بودم بابغض گفتم: نم ییاونجا از

 بود. یمن کاف یبود و پر اخم اما همونم برا

 .دونمینشده بودم گفتم: نم ریکه من هنوز از نگاهش س ییو از اونجا دیپرس گهیسؤال د هی باخشم

 .رونیزد: برو از کالس ب ادیفر

 !؟یدونیکه نم یچ یعنی یشد ونهیآروم گفت: د هیو مهد ختیر اشکام

 نفر. هی... باهمتونم نه تنها باادیدرس نخونده سرکالس من ن یدادزد: کس رحسامیام

 .رونی: برو بدیزل زد و غر بهم

 یو به سمت آبخور هیگر رهی... باشدت زدم زرونیاز کالس رفتم ب ختیر یکه اشکام م همونطور

 تم تاحالم بهتر بشه.کردم که حالت تهو گرفتم و عق زدم... صورتم و شس هیگر نقدری... ادمیدو

خورد و صورتم  حیزنگ تفر نکهیکردم تا ا هینشستم و آروم آروم گر یکناره آبخور یپله یگوشه رو هی

 رفته بود. رحسامیو دوباره شستم و رفتم داخل کالس... ام

  زم؟یعز ی: خوبهیمهد

 .هیگر رهیدست خودم باشه باشدت زدم ز نکهیا بدون

 .الیخ یبـ ـغلم کرد و گفت: آروم باش... ب هیمهد

 ...هیهق گفتم: مهد باهق

 .شهینم شیتو... دوست و آشناحال ونهید یپسرخاله نی: جانم؟ ولش کن اهیمهد

 حرف نزن. ینطوریدربارش ا_

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

148 
 

سرت داد  یچه جور یدیند ؟یکنیم یچرا ازش طرفدار ؟یشد ونهیازم فاصله گرفت و گفت: د کمی 

 زد !

 کردم. هینگفتم، فقط گر یچیه

  ؟یکنیرو پنهان م یزیچ ینکنه دار ریحر ی: ههیمهد

 هم فشار دادم و بعد گفتم: باهام بهم زد. یو رو لبام

 !!!؟؟؟ یچشماش گرد شد و دهنش مثل غار باز شد و داد زد: چــــــــ هیمهد

 شده؟  ی: چقیشقا

 .نیایو گفت: شما دوتام ب رونیب میو از کالس رفت دیدستم و کش هیمهد

  ه؟یتو و اون چ نیب نمیکن بب فیو گفت: تعر ستادیسالن ا داخل

 .یچیگفتم: ه یبد باحال

 .میگیتو م یبرا مونمیمسائل زندگ نیتر کیکوچ یپنهون نکن ما حت گهیباحرص گفت: از ما که د 

 خودمون بمونه؟  نیب نیدیقول م_

  م؟یگفت ی: مگه قبال رازهاتو به کسهیمهد

 نه._

 : پس بگو.هیمهد

 کردم. فیو هق هق از اولش تعر هیباگر

 .یکردیباهاش رفتار م یاونطور دیتو نبا ونهی: دقیشقا

 عاشق جسمم؟  ایاون عاشق من و روحمه _

بدبختم که  نیکارها انجام بدن ا یسر هیپسرها دوست دارن بادوست دخترشون  یهمه ونهی: دقیشقا

 فقط خواسته ببـ ـوستت.

  ست؟یهـ ـوس ن یعنی_

 هیبا رفتیسراغ دخترخالش بلکه م ومدیگفته هـ ـوسه؟ اگه هـ ـوس بود که نم ی: نه خره کهیمهد

 ببـ ـوستت. خوادیدختره بدکاره... اون حتماً دوست داره که اومده سراغ تو و چون عاشقته م

 واقعاً؟ _

خودم و  یعنی نیـوستم ا بـیم یخونش کل رمیواقعاً عاشق منه اما هروقت م دی: معلومه خره... فرالیل

 ـوسه. بـیاون چون منو دوست داره منو م ونهیدوست نداره و جسمم و دوست داره؟ نه د
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دارن همو دوست ندارن و فقط به  ییزناشو یبطه-ا-همه زن و شوهر که باهم ر نی: حتماً اهیمهد

 کناره همن؟! ازشونیخاطره ن

 ابل هضم نبود.شده بودم... حرفاشون برام ق جیگ

 کنه. یرو ادهیشه اما نذار ز کی: بذار بهت نزدقیشقا

چون فقط دوستم داره بذارم  یعنی ؟یچ یعنیدادم...  هیتک وارینشستم و به د نیزم یرو یبد باحال

چه  گهید نیها رو بشکنم؟ ا میبکنه؟ فقط چون بهم عالقه داره و بهش عالقه دارم حر خوادیم یهرکار

  ه؟یجور دوست داشتن

  ؟یتور کرد گرویج نیا یچه طور طونی: شهیمهد

 .یکردیو رو نم یبود ی: شناگر ماهرقیشقا

 دارد از آن بترس که سربه تو دارد. یو هو یباخنده گفت: از آن نترس که ها الیل

و تور نکردم  رحسامیمن ام دونستنیو نم دنیپرسیمختلف م یو سؤال ها زدنیطور حرف م نیهم اونا

 بود که منو انداخت تو دام خودش. رحسامیام نیبلکه ا

*** 

: دیچیتو گوشم پ رحسامیام ی... به خودم نگاه کردم و صدادمیمقنعه ام و پوش نهیآ یحال جلو یب

 .کنهیمقنعه ات داره خفت م کنمیحس م

رو برداشتم... مقنعه ام و از سرم درآوردم و  یچیاراده دستم به سمت کشو رفت... بازش کردم و ق یب

 گشادش کردم و دوباره سرم کردم. یکم

 رحسامیام یجلو اما دوباره صدا دمشیو کش دمیزدمش عقب و به خودم نگاه کردم... خجالت کش آروم

موهاتو بذار  کمی... یی... تو ترسوی... تو برده ای: تواملدیچیگوشم پ یتو قیو شقا الیو ل هیمهد یو صدا

 باش ! امل ساکت ی... اَه تورهیصورتت رنگ بگ رونیب

 .رونیعقب و از اتاق رفتم ب دمیمقنعه ام رو کش دوباره

 بخور. اصبحانهیسمت در رفتم که مامان گفت: ب به

 .خورمیگفتم: نم نیو نداشتم واسه هم رحسامیام یها یمحل یب دنید طاقت

کردم... چقدر فرق  نیداخل ماش ینهیآ یبه خودم تو یشدم... نگاه نیو سوار ماش رونیخونه زدم ب از

 مقنعه ام و دادم عقب... خوشگل تر شدم ! شتریکردم... خوشگل شدم... ب
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 هیو مهد قیو شقا الیرفتم مدرسه ل یو روشن کرد... اون روز وقت نیاومد و آقاحشمت ماش یرعلیام

 .ادیبهم م یلیخوشگل تر و بهترشدم و خ ینطوریگفتن: ا

  اد؟یامروز ب یکنی: فکرمهیمهد

 .ادیفکرنکنم ب ی... ولدونمیگفتم: نم گرفته

  ؟ی: باهاش قرار داشتالیل

 .ادیفکرنکنم ب یول رونیب میو بر چونمیآره گفته بود کالس کنکورو بپ_

 : ولش کن ناراحت نباش.هیمهد

 صداش تنگ شده. یگفتم: دلم برا بابغض

 .ایفروشگاه ونداد کالس کنکور نرو باما ب میبر میخوای... ما مالیخی: بهیمهد

  ه؟یونداد ک_

 .گهی: پسر عمه ام دهیمهد

 اومد دنبالم. رحسامیام دیبرم شا خوامینه م_

 .میباهم بر ومدیاگه اومد که تو باهاش برو اما اگه ن میکنیصبرم کمیآموزشگاه  میری: خب مقیشقا

 .دونمینم_

 .میکنیکارو م نیهم میندار امیو نم دونمی: نمالیل

راست  هیخودشون نرفتن و من به آقاحشمت که  سیاون سه تا باسرو رون،یب میآخر خورد و رفت زنگ

تکون داد و  یآموزشگاه و مارو برسونه... اونم سر رنیآموزشگاه گفتم: دوستامم م رفتیاز راه مدرسه م

 گفت: چشم.

 و آقاحشمت رفت. میشد ادهیآموزشگاه پ یجلو

آقاحشمت رو  نیماش یخودش جا نیآقاحشمت بره ماش نیکه ماش نیگفته بود هم رحسامیام

 و من بغض کردم. وفتادیاتفاق ن نیاما ا رهیگیم

 .ومدیدر آموزشگاه منتظر بودم اما ن یربع جلو کی

 ناراحت نباش. یری: حرهیمهد

 .دیترک بغضم

 .کنهینم نکارویوقت بامن ا چیه دیرحمه فر یناراحت گفت: چقدر ب الیل

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

151 
 

... صورتم و شستم و اون سه تاهم شروع میشد شیبهداشت سیداخل آموزشگاه و وارد سرو میرفت

 کردن. شیکردن به آرا

 .خندهیبهم م یکل نتمیفرم مدرسه بب نیونداد باا میخونه لباس عوض کن می: برهیمهد

 .شهیم رشید ریو حر شهیخونه شب م می: تابرالیل

 .یگی: راست مهیمهد

برق لب  زنهیم یلبام خشک یوقت یحت دادیوقت اجازه نم چیکردنشون نگاه کردم... مامان ه شیآرا به

 بزنم. نهیتامیو ای

 خوشگل تر شدن. یلیخ شیباآرا

  ؟یکن شیآرا یخوای: مهیمهد

 .شهیم رید مینه بر_

 احمدآباد. میو رفت میگرفت یتاکس هیو  رونیب میآموزشگاه اومد از

 : مغازش کدومه؟ دیپرس الیو ل میشد یفروش لیفروشگاه موبا وارد

 باالست. ی: طبقههیمهد

 بود. رحسامیام شیهمش پ فکرم

 : اون مغازه بزرگه ست.هیمهد

 داره. هی: معلومه ماالیل

 : آره بابا.هیمهد

 داشت. ی... فقط دوسه تا مشترمیونداد شد کیبزرگ و ش یمغازه وارد

 .زیپسره خوش پوش و خودشو پرت کرد تو بـ ـغلش و گفت: سوپرا هیسمت  دیدو عیسر هیمهد

 .یرو از خودش جدا کرد و گفت: زشته جلو مشتر هیو مهد دیپسره که فکرکنم ونداد بود خند اون

بود که دوطرف موهاشو کوتاه کرده بود و وسط موهاش بلندتر بود و به  کلیپسرقد بلند و خوش ه هی

 داشت. یکم شیکرده بود و ته ر یوهاشو فکرکنم دست کارسمت باال زده بودشون... ابر

 راحت بره تو بـ ـغلش؟  نقدریا تونهیشوکم کرد... چطور م هیمهد کاره

 شد؟  داتیاز کجا پ هوی: تو ونداد

 گفت: از تو لپ لپ. طونیش هیمهد
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 یدوستا رخانومیخانوم، حر الیخانوم، ل قیبه ما سه تا اشاره کرد و گفت: شقا هیو مهد دیخند ونداد

 .نیونداد عشق من... باهم آشناش نمیمن... ا

 بالبخند گفت: سالم خانوما. ونداد

از سرم  رحسامیجواب شو بالبخند دادن اما من فقط به کفشام زل زده بودم و فکره ام قیو شقا الیل

 .رفتینم رونیب

  ر؟ی: حرهیمهد

 گرفتم و گفتم: بله؟  نیاز زم نگاهمو

 ت خوبه؟ حال دمی: پرسونداد

 گفتم: بله ممنون. آروم

 ها باشه. یحواست به مشتر لی... سهمیاتاق من تا راحت تر باش می: برونداد

 خونه؟  نیریاتاقش! مگه نم میبر یچ یعنیگفتم:  قیگوش شقا کناره

 !م؟یکجا بر میاالن اومد نی: همقیشقا

 بود. زیو تم کیراه افتاد... اتاق کارش ش هیو دنبال ونداد و مهد دیو کش دستم

  ن؟یدار لیم ینشست و گفت: چ زشیو ونداد پشت م میها نشست یصندل یرو

 گفتن قهوه جز من. همه

  ؟ی: شماچونداد

 ندارم. لیم یزیبهش نگاه کنم گفتم: چ نکهیا بدون

 .ی: هرجور راحتونداد

  ن؟یومدیخونمون چرا ن نیایب شبیپاهاش نشست و گفت: قراربود د یرفت سمتش و رو هیمهد

 رفتن کنسل شد. ی: مامانم با بابام بحثش شد مهمونونداد

 .هیعمه هم عجب آدم نیا شی: اهیمهد

داده باشه باز کردم اما  یامیپ رحسامیام نکهیا دیو به ام میقهوه ها رو آورد و رفت... صفحه گوش لیسه

 نداشتم. یامیپ چیه

 : چقدر مغازتون بزرگه.قیشقا

 : قابل شمارو نداره.ونداد
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افتاد  شیدو روز پ میبردارم... گوش یگوش هیاومدم که  نیبه خاطره ا هی: ممنون من امروز بامهدقیشقا

 آب. یتو جو

باعکس و مشخصاتشون  یگوش یمدل ها نیا یبه کتابچه بهش داد و گفت: تو هیشب یزیچ هی ونداد

 .ارهیب لیهست هرکدوم نظرتو گرفت بگو بگم سه

پام و  یو عصب کردمیم یاون کتابچه شدن و منم باناخونام باز مشغول نگاه کردن به الیو ل قیشقا

 شده بودم از اومدن. مونی... پشدادمیتکون م

  ؟ینگاه به مدل هامون بنداز هی یخوایشمانم رخانومی: حرونداد

 دارم. یرگوشیگفتم: خ ینگاهش کنم جد نکهیا بدون

جعبه  هیگفت: بهش بگو  هیکه آروم دم گوش مهد دمی... شندیآرومش به گوشم رس یخنده یصدا

 کنه. یبخره باخودش آشت ینیریش

 و آروم گفت: ولش کن سربه سرش نذار. دیخند هیمهد

 : دلم برات تنگ شده بود.ونداد

 دستاشو دوره گردن ونداد انداخت و گفت: دروغ نگو دروغگو. هیگوشه چشم نگاهشون کردم... مهد از

 تاحاال به تو دروغ گفتم؟! یو گفت: من ک دیگونه شو محکم بـ ـوس ونداد

  ؟ی: نگفتهیمهد

 .یشیچقدر بافرم مدرسه بامزه م ی: نوچ... راستونداد

 .شعوری: مسخرم نکن بهیمهد

 .گمیم یدارم جد کنمیباخنده گفت: خره مسخرت نم ونداد

 .دیرو بـ ـوس هیمهد یباقهر روشو برگردوند که ونداد آروم آروم گونه و چونه هیمهد

 تونهیچشمام و بستم... چه طور م عیکه افتاد سر یخنده اش گرفت و سرشو برگردوند و بااتفاق هیمهد

 هیحال بهم زن بـ ـوسه هاشون باعث شد از مهد یصدا ! بکنه؟ نکارویما ا یراحت اونم جلو نقدریا

 متنفربشم.

لبخند زدن و دوباره مشغول ورق زدن کتابچه  هیبود فقط  یبراشون عاد زهایچ نیکه ا قیو شقا الیل

 شدن.
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گذاشتم... از  ییجا نیهرچه زودتر از اونجا برم... از خودم متنفر شده بودم که پا به همچ خواستمیم

که  ییسفرها ریداشتم حالم بهم خورد... انگار از خ ییدوستا نیدوستام متنفر شدم... از خودم که همچ

 شده بودن. تیآپ د یادیبه خارج از کشور داشتن ز

مثل احمق ها از  دمیکه د یزیبهش نگاه کنم و باچ یرچشمیباعث شد ز هیمهد زیر یخنده یصدا

  کنه؟یم کاریچ هیمهد یرمانتوی: دست ونداد زدمیخودم پرس

فاصله صورت شو با  کردیگوش ونداد نجوا م رهیرو ز یو حرف دیخندیم زیزریهمونطور که ر هیمهد

 برد.  نیگردن ونداد از ب

 و با اخم گفتم:  بلندشدم

 منتظرتونم. رونیب_

 .دمیو درو محکم بهم کوب رونیاتاق رفتم ب از

 : دمیپرس لیاون پسره سه از

 کجاست؟  یبهداشت سیسرو_

 : سمت چپ ته راه رو.لیسه

 .یمرس_

نگاه کردم و گفتم:  نهیآ یبه دست و صورتم زدم... به خودم تو یشدم و آب یبهداشت سیسرو وارد

  ؟یکنیم کاریچ نجایا ریحر

 سؤال نداشتم. نیا یبرا یجواب

 چشمم اومد و چشمام و بستم. یجلو شیچندلحظه پ یها صحنه

عشق  ! برخورد کنه؟ ینطوریدختر ا هیبا تونهیوندا چطور م ! باشه؟ ایح یب نقدریا تونهیچطور م هیمهد

 دهیگونم و ببـ ـوسه اما من نذاشتم، اونوقت ونداد به خودش اجازه م خواستیمن... حسام من... فقط م

اما  میببر لـ ـذت قمونهردو از عش خواستیم رحسامیلمس کنه... ام رحمانهیب نقدریرو ا هیبدن مهد

راحت  نقدریا قیو شقا الیو ل هیمهد یشون نبود و فقط هـ ـوس بود... وقت نیب یعشق هیونداد و مهد

 ینکنم؟ چرا من مانتو شی... چرا من آراگهیحتماً گناه نداره د ام؟یچرا من ن انیموضوعات کنار م نیباا

مامان و آقابزرگ از دست بدم... هــــا  یمیعشقم و به خاطره افکاره قد دیکوتاه نپوشم؟ چرا من با

و هرجا دلش  پوشهیآتوسا بادل و جرأته که هرجور دوست داره لباس م رحساِم،یچرا من؟! حق با ام

برده  رحسامیو به قول ام مییآقابزرگ کنترلش کنه... من و آرزو ترسو ذارهیو نم رهیم خوادیم
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ـوسن  بـیعاشقا همو م یداشته باشن... همه امشتا آر رنیگیعاشقا دست همو م ی... همهمیآقابزرگ

 ما عشقمونه. نیب تیگناه نداره چون محرم گهیراست م رحسامیام چون همو دوست دارن...

 .دمیگفتم: من حسام و از دست نم نهیآ یخودم تو یبه چشما رهیعقب تر و خ دمیام و کش مقنعه

که درو باز کردم و گفتم: بچه  رونیب ومدنیمنتظر موندم ن ی... هرچرونیرفتم ب یبهداشت سیسرو از

 شده. رمیها من د

 .ایونداد بلندشد و گفت: بازشروع شد خدا یپاها یاز رو هیمهد

 خونه. رمیم رمیگیم یمن خودم تاکس نیریخب اگه نم_

 .میمزاحم کار وندادم شد میوقته اومد یلیخ میبر گهی: نه دقیشقا

 .هیحرفاچ نی: نه بابا اونداد

 .خوامیم نیبرگه از کتابچه اشاره کرد و گفت: از ا هیبه  قیشقا

 .قهیخوش سل: چه ونداد

شده  یرو بسته بند یگوش لیگفت و سه لیداد... ونداد به سه لشیتحو یلبخنده پرعشوه ا قیشقا

 آورد.

 نره. ادتی فیگفت: فقط تخف طنتیکارت شو به سمت ونداد گرفت و باش قیشقا

 حرکتت زشته. یلی: خونداد

 کردم. یشوخ سینده خس فیناراحت گفت: خب تخف قیشقا

 زشته. یکشیو کارت م یپول شو حساب کن یخوایم نکهینبود ا : منظورم اونونداد

 .گهیپول شو بده د دی: وا باالخره باالیل

هست  بمیغر یها یدوستام و مشتر نیب یفرق هیباالخره  رمی: من عادت ندارم از دوستام پول بگونداد

 .گهید

 : چه دست و دلباز.الیل

 .رهیگیاصرار نکن مطمئنم پول شو نم قیگفت: شقا هیزد و مهد یلبخند ونداد

 .کوستیاصرار کرد؟! چه بهتر هرچه از دوست رسد ن یبه ونداد گفت: ک یبالبخند و نگاه خاص قیشقا

  ؟یخواینم یزیتو چ الی: لونداد

 .کنهی... از اونا که گوش آدم و کر مخوامیهدفن مدل باال م هیباشه چرا  ی: اگه مجانالیل

 .یترشیو گفت: خب اگه گوشات کر بشه که تو خونه م دیرو کش الیل ینیب ونداد
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که به قلب  یریت نیام با اول یماهر یترشم من شکارچ یدست شو کنار زد و گفت: نترس نم الیل

 تو دامم. وفتهیپرت کنم م یمرد

 : اووووو نه بابا.ونداد

 باناز گفتم: بـــعـــله. الیل

 مثل تو ناقص بشه. یدختر فهی... حیخودش رفت و هدفن رو آورد و گفت: فقط به پا کرنش ونداد

 بسته رو گرفت و گفت: مواظبم نگران نباش. الیل

 .یاری: ماشاهلل از زبون کم نمونداد

 : نه بابا زبون داره چهل و چهار متر.هیمهد

  ؟یخواینم یزی: توچدیزد و پرس یبه من نگاه کرد... لبخنده محو ونداد

 .رنیها که پولشم ازم بگ بهیسراغ غر رمیم خرمیالزم داشته باشم از آشناها نم یزی... اگه هم چریخ_

 .یدونینم دیخر قیمنو ال یمغازه دمی: شاونداد

 .یزبون بازِ عوض یپسره

 .میحوصله گفتم: بر یب

 .نمتیبیو گفت: عاشقتم... بعداً م دیونداد و محکم بـ ـوس یگونه هیمهد

 .نمتیبی: مونداد

 دیـوس بـیونداد و م یگونه یخداحافظ یهمون طور که برا قیباونداد دست دادن و شقا قیو شقا الیل

 .یبابت گوش یگفت: مرس

 که نگاهش به من بود گفت: خواهش. یدرحال ونداد

 و گفت: بابت هدفن ممنون. دیگونه شو بـ ـوس الهمیل

 گوشاتم. یزد و گفت: مراقب خودت باش نگران سالمت الیل یبه گونه یبـ ـوسه آروم ونداد

 باخنده گفت: چشم مراقبم. الیل

 تماساش شروع نشده. ریتا آقابزرگ حر میبر نیای: بهیمهد

 خوشحال شدم. دنتیدست شو به سمتم دراز کرد و گفت: از د ونداد

 به چشماش گفتم: کامالً برعکس من. رهیخ

 .رونیاز فروشگاه زدم ب عیو سر رونیتوجه به دست دراز شده اش از اتاق رفتم ب یب

  ؟یباهاش برخورد کرد ینطوریو دادزد: چرا ا دیباشدت دستم و کش هیمهد
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 شاالتان بود. هیچون اون _

که مثل تو امل و  نهیبهم زد و گفت: آدم شاالتان باشه بهتر از ا یمحکم یلیس یدرکمال ناباور هیمهد

دختر بچه مثل تو  هی یمثل استاد پارسا که دست گذاشته رو یکی فی... حفیدست و پا باشه... ح یب

و  یبوقبرخورد کنه... خاک برسرت که آقابزرگت تونسته افکار احد یچه جور ستیبلد ن یکه حت

ت رنگ و رو دوس یامل ب یمخت جا بده... هه خداشانس بده... استاد پارسا با تو یشده شو تو لیفس

به  ی... آخه اون حتیمطمئن شدم دروغ گفت گهیاز اولم باورم نشد حاال د ؟یگیدروغ م یدار ایشده 

 شهیشد... تو هم اورمون... هاهاها بیبخواد ببـ ـوستت و تو نذار نیچه برسه به ا کنهینگاهم نم هیتو 

سفره صلوات  نیو صبح تا شب از ا هیزایکه هشت تاشکم بچه م یمونیدست و پا م یدختره امل و ب هی

و دعا  کنهیم هیعرضه ها گر یو مثل ب زنهیهم م یآش نذار گیو همش د رهیبه اون سفره صلوات م

 یکنه و لباس درست و حساب شیکه بلده آرا یزن هینکنه و نره سراغ  انتیشوهرش بهش خـ ـ کنهیم

 .یبپوشه... برات متأسفم که هنوز بزرگ نشد

 .کننیمردم دارن نگاهمون م هیخب کاف لی: خقیشقا

 یبدون اجازه یامله که حت یدست و پا یدختره ب هیدختر  نیدادزد: نگاه کنن... بذار بفهمن ا هیمهد

 .ذارهینم رونیآقابزرگش پاشو از اتاقش ب یو بدون اجازه رهیهم نم ییمامانش دستشو

 خفه شو. هی: مهدونداد

 ستین یچیمغروره... اون ه نقدریکه ا هیرفتار کنه... فکرکرده ک یر: اون حق نداشت با تو اونطوهیمهد

 .ریدختره بدبخته اس هیجز 

... مردم دورمون جمع شده بودن و باتعجب نگاهمون زدیو داد م کردیم نیبهم توه یطور نیهم اون

 چشم دوخته بودم. هیبه مهد یاشک یو من فقط باچشما کردنیم

 یشدیکاش تو بزرگ م یداره ا یاعتقادات هی ی... هرکسستیحالش خوب ن ینیبی: خفه شو... نمونداد

 احمق. ی... آبرومو تو محل کارم بردیذاشتیو به اعتقادات اون احترام م

  ؟یرخوبی... حرری: حرقیشقا

 حالت خوبه؟  رخانومی: حرونداد

 و گفت: صبرکن. دیرد شدم و بهشون توجه نکردم... ونداد دنبالم دو ابونیحرف و دل شکسته از خ یب

 .ستادیدست تکون دادم و ا یتاکس هی یبرا
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 ینطوریا خواستمیشد، من نم نیمن واقعا متأسفم که تو محل کارم بهتون توه رخانومی: حرونداد

 .خوامیبشه... معذرت م

به  شیپ یقهیکه تاده دق هیهمون پسر نیاز ظاهرشون شناخت... ا شهینگاه کردم... آدما رو نم بهش

 بود ! یعوض هینظرم 

 کرد. نیرو فراموش کن و ببخش که بهت توه هیمهد ی: حرفاونداد

 رو گفتم. الیآدرس و رلبیشدم و ز نیحرف سوارماش یب

 گوشم تکرار شد. یمدادم تو هیمهد یو حرفا ختمیاشک ر آروم

ها از دست  یامل باز نیدست و پا بودم که عشقم و به خاطره ا یدختره امل و ب هیبااون بود من  حق

 داده بودم.

 شده بود و دوساعت از زمان تموم شدن کالس کنکور گذشته بود. کیتار هوا

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 وپاک کردم و زنگ و زدم... درباز شد و رفتم داخل. اشکام

 شدم. الیرو باز کردم و وارد و یدراصل

  ؟یبود یمامان گوشم و کر کرد: کدوم گور ادیفر

 بود که کناره آتوسا نشسته بود... آتوسا ازت متنفرم. رحسامیام یرو نگاهم

  ر؟یحر ی: کجابودآقابزرگ

 قبرستون... کجابودم؟ خب معلومه کالس کنکور._

 باتعجب و بهت بهم نگاه کردن. همه

 یپس چرا وقت ؟یزد تو گوشم و دادزد: درست صحبت کن بابزرگ ترت... کالس کنکور بود مامان

 .یآقاحشمت اومد دنبالت گفت اصالً تو آموزشگاه نبود

حساسه شکننده ست...  فهیدخترم دست بلند نکن... دختره... ظر یرو گمیصد دفعه م سنای: دیباباغر

تو  یزنیهمه آدم م نیا یدرسته که جلو نیجواب توبده؟ ا یخوایازش م دادیدرسته که باداد و ب نیا

 .رهیت تر از کار حرگوشش؟ واال به قرآن کاره تو زش

 تو لوسش کرده. یکه رفتارها نی: تو حرف نزن حسآقابزرگ

 دیدختر، دختره منه من با نیگفت تا آروم باشه و بعد گفت : آقابزرگ ا یاستغفراهلل آروم رلبیز بابا

 ازش سؤال جواب کنم نه شما.
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کجا بوده و چرا  تهیعفر نیبدونم ا خوامی... االن فقط ممیزنیمابعداً باهم حرف م نی: بس کن حسمامان

  رونه؟یموهاش ب نقدریا

 .رونی... دوست داشتم موهام و بدم بستمین تهیچون من عفر تهیبه من نگو عفر_

 دیچشم سف نقدریتاحاال ا یبار دست آقابرزگ فرو اومد توصورتم و نعره زد: ببند دهنتو... از ک نیا

 !؟یشد

 رقابلیروز اونم از سه نفر واقعا غ کی یتو یلی... سه تا ساز سوزش سمت چپ صورتم دلم ضعف رفت 

 هضم بود.

 : نزنش آقابزرگ.آرشام

راست گفتن  میشده... از قد یطور نیبه الالش گذاشتم ا یل یبزنمش چون نزدمش و ل دی: باآقابزرگ

 تا نباشد چوب تر فرمان نبرن گاو و خر.

هرجور که  شهیو شما صاحبمون و هم میمثل گاو و گوسفند بود شهیشما هم یآره درسته... مابرا_

 .نیباهامون رفتار کرد نیخودتون خواست

 نیمون... خسته نشد سیو غالم و شما صاحب و رئ میمونیشمامثل برده م یادامه دادم: مابرا بابغض

  ن؟یکرد لینظراتونو به ما تحم نقدریا

 .ری: خفه شو حرمامان

خفه شدنم باعث شده پر عقده بشم...  نی... اشمیهجده سال خفه م نیتموم ا ... مثلشمیباشه خفه م_

... آقابزرگ شش سالم شد نیوقت به حرفام گوش نکرد چیکدوم ه چیشماه یپراز حرف بشم... ول

که  یکنه درصورت یدختر دوچرخه باز دهیم ی: چه معنیو گفت یدیکش رپامیدوچرخم و از ز

که  ینماز بخونم درصورت یمجبورم کرد یام... از هفت سالگ یمن عاشق دوچرخه باز یدونستیم

که  یسرم کنم درصورت یروسر یمجبورم کرد ی... از هفت سالگیخوده خداهم گفته از نُه سالگ

بزرگ تر...  یشو جلو رخفهیبلندنخند زشته... حر ری... حرشهیحجاب واجب م یخداگفته از نُه سالگ

بلد نباشه که  یاطیکه خ یدختر یاطیبرو کالس خ ریحر ؟یرفت یباک ؟یکجارفت ؟یرکجابودیحر

رمان عاشقانه بد  ری... حریبرو گل دوز خورهیم یبه چه درد کیمناستیکالس ژ ری... نه حرستیدخترن

پاشو  دنیدرس خوندن و خواب یبه جا ریرو بخون... حر میباش یداره کتاب چگونه همسرخوب یآموز

 یاگه موهاتو بد ری... حرکنهیخدالعنتت م یاگه نماز نخون ریحر... ریادبگی یآشپز ستمبـ ـغل د ایب

برو چادر  داستیتمام تنت پ یدیپوش هینازک چ یمانتو نیا ری... حریسوزیجهنم م شیتوآت رونیب
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به چه  یدوچرخه سوار یمسابقه ریبدحجاب مدرسه دوست نشو... حر یبادخترا ریسرت کن... حر

خسته  گهید ریمرد... حر ریحر گهی... بسه دری... حرری... حرریاحکام... حر یبرو مسابقه خورهیدردت م

 .یاز همه چ نی... حالم و بهم زدنیشده... شماخسته اش کرد

و قفل کردم... کنار در سرخوردم و  دمیو به اتاقم پناه بردم... درو محکم بهم کوب دمیسمت پله ها دو به

 نشستم و از ته دل زار زدم. نیزم یرو

 سرقرار نابودم کرده بود. رحسامیام ومدنیو ن هیمهد یحرفا

*** 

 یخشک و خال امیپ هی یمعرفت حت یب رحسامیو ام ختمیکردم و اشک ر هیاتاقم گر یآخرشب تو تا

 یبه قدر ،یلیگرفت... خ یلیهم نفرستاد تاحالم و که خودش خراب کرده بود و بپرسه... دلم ازش خ

 !دم؟آشنا وابسته ش بیغر نیبه ا نقدریا ی... لعنت به من... من ککهتریدلم داره م کردمیکه حس م

 به در اتاقم زده شد. یآروم یشب بود که تقه ها ازدهی ساعت

  ه؟یگفتم: ک عیسر رحسامِیام نکهیا دیام به

 .می: دخترکم درو باز کن باهم حرف بزنبابا

 ادیب یزنیو امشب پرپر م یکرد رونشیاز اتاقت ب شبیکه د ری... خدا لعنتت کنه حرستین رحسامیام

 .شتیپ

 و نگران بابا روبه رو شدم. شیپر از تشو یو پاک کردم و درو باز کردم و باچشما اشکام

 دوست دارم. رحسامیام یمرد و به اندازه نیا

 : باباجون...دمینال بابغض

  ؟یسرچشمات آورد ییبـ ـغلم کرد و گفت: جان دل بابا... قربونت برم چه بال عیسر

 نگفتم. یچیو ه ختمیبـ ـغلش اشک ر یتو

 رهیگینکن گل بابا قلبم م هیگر ینطوریا رجانیگفت: حر یو پدرانه نوازش کرد و بالحن ناراحت موهام

 هـــا.

 گفتم: خدانکنه. رلبیز

کجارفته  یبگ یخوایم ؟یباپدرت صحبت کن یخوایو اشکام و پاک کرد و گفت: م میتخت نشست یرو

 .زمیمن نگرانتم عز ؟یباعث شده که دست به دامن دروغ بش یچ نکهیاای یبود
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 ی... حرفکنمیوگرنه کبودت م یبگ دیکه اال و بال با زنهیو داد نم زنهیحرف م ینطوریخوبه که ا چقدر

 .زدیمامان م شهیکه هم

بخره... گفتن  یگوش قید تاشقااحمدآبا میرفت هیو مهد الیو ل قی... باشقادیگفتم: ببخش یلرزون یباصدا

مامان  رمیبه مامان تا اجازه بگ زدمیمنم دلم خواست باهاشون برم... اگه زنگ م دیخر میباهم بر

 یهمه ب نیهمه کنترل... از ا نیخسته شدم از ا گهی... بابا من دکردیهم دعوام م یتازه کل ذاشتینم

و  کنهیدخالت م مونیآقابزرگ همش تو زندگ م؟یریجدا بگ یخونه هی میریو شک... چرا نم یاعتماد

 یبرم... به چه زبون ییاجازه ندارم تا سرکوچه تنها ی... من هجده سالم شده اما حتکنهیم یامر و نه

 زنمیدوستام حرف م ی... تا دربارهمبادوستام بر نکهیا ایو  رونیتنها برم ب خوادیدلم م یبگم که گاه

رو تو گور  یاونا؟ هرکس ی... منو چه به اخالقاستنین یدرست یدخترها گنیمامان و آقابزرگ م

مادر  هیبار مثل  هیمامان و آقابزرگ خسته شدم... شده تاحاال مامان  ی... از رفتاراخوابوننیخودش م

نداشتم تازه عاشق  ی... قبالً مشکلیامر و نه مشه دادیهمش داد و ب دیباهام حرف بزنه... همش تهد

کنترل بشم...  نقدریا خوامینم گهیودم اما االن بزرگ شدم... عقل دارم شعور دارم... دمامان و آقابزرگ ب

خسته  گهیبشن... من د رتریمامان و آقابزرگ ش شهیسکوتت باعث م ؟یکنیسکوت م شهیبابا چرا هم

 شدم.

شکاکانه و  یدخترم... منم از رفتارا یو گفت: حق دار دیکش یو آه پردرد دمیبه آغـ ـوشش کش بابا

بادوستات  نکهی... اخوانیمادرت و آقابزرگ نسبت به تو خسته شدم اما اونا صالح تو م یاعتماد یب

 ریبگ کیکوچ یاجازه هیبه بعد تو  نیاشکال داره... از ا یدروغ گفت نکهینداره اما ا یاشکال رونیب یرفت

که دلم  نهیا یبرا مونمیگه ساکت م... من ازمینکن عز هیاجازه بده... گر کنمیخودم بامادرت صحبت م

 آقابزرگ باز بشه. یروم تو رو خوادینم

 مییبودم دا میتیبچه  هی یکه وقت نهیو تازه بود ادامه داد: مشکل من ا بیبرام عج یلیکه خ یبالحن

... چون تادهن ونمیبگم چون بهش مد یچیتونم ه یکه آقابزرگ باشه قبولم کرد و بزرگم کرد... من نم

 اریاخت تونهیتوسرم... توببخش که بابات نم کوبهیمداد مدرسه ام رو هم م دنیمنت خر یحت کنمیباز م

 .یشیکه به خاطره آقابزرگ ازم متنفر م یستین ینفر نیدارت باشه... تو اول

 .کنمی... درکت مستمیگفتم: باباجون من ازت متنفرن عیسر 

 نه. الیو نیا یو تو شدمیرشگاه بزرگ مپرو یکاش تو یو نوازش گرانه پاک کرد و گفت: ا اشکام

  ؟یکنیرو ازم پنهان م یزیچرا بابا؟ چ_
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 .شدنیگذشته فراموش م یکاش آدما یو گفت: ا دیکش ینیسنگ نفس

 بابا؟ _

 : جانم؟ بابا

 هست؟  یتو چ یگذشته یتو_

 .شهیفراموش نم نمیبه خاطره هم نهیریش یایرو هی ستین یبد زهیزد و گفت: چ یتلخ لبخنده

 .کردیم جمی... حرفاش فقط گدمیفهمیحرفاشو نم یمعن

زشت و زننده ست اما اونا به فکرتن و صالح تو  یلیمامانت و آقابزرگ خ یرفتارا دونمی: من مبابا

 .خوانیم

 !خورتم؟یکه داره مثل خوره م هیچه جور صالح نیا_

 .شهیمادرتم درست م ی: باگذشت زمان رفتارابابا

 جزء محاالته. نیو گفتم: ا پوزخندزدم

 یزیچ هیبرات  یخوایغصه نخور... م گهید کنمیو گفت: من باهاش صحبت م دیو بـ ـوس میشونیپ

  ؟یبخور ارمیب

 بخوابم. خوامینه م_

 .ری: باشه... شب بخبابا

 ... ممنون.ییشما کنهیخونه درکم م نیا یکه تو یو گفتم: تنها کس دمیشو بـ ـوس دست

 به روم زد و رفت. یلبخند

 نگرانم نشده؟  یعنی دنم؟ید ادی... چرا نمخواستیو م رحسامیام دلم

قدم به سمت  هیبه در اتاقش انداختم...  ی... نگاه پر حسرترونیو سرم کردم و رفتم از اتاقم ب میروسر

 .رونیاتاقش برداشتم که آتوسا از اتاق خودش اومد ب

 شجاع... حالت خوبه؟  رخانومیگفت: بَه بَه حر یبهم کرد و بالبخنده معنادار ینگاه

 یلی... خنمتیبب نیو خشمگ یمثل امشب عصبان گهیبار د هیکاش بشه  یندادم که گفت: ا یجواب

 .کننیم ویومیکه تندتند م یشیو خوشگل م دیسف یبچه گربه ها نیمثل ا یشیبامزه م

نش بود و سرشم بلوز و شلوار خوشگل ت هیرفت... قلبم گرفت...  رحسامیو به سمت اتاق ام دیخند

 لخت بود... لعنت به تو آتوسا.
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آروم مامان و  یدعوا یزخم خورده برگشتم برم داخل اتاقم که صدا ی... باروحختیوقفه ر یب اشکام

 بابا توجه ام و جلب کرد.

 تا صداشونو بشنوم. ستادمیپله ها ا یواضح نبود... رو صداشون

شده  کیبود... هوا تار رونیاومد؟ تمام موهاش ب یو باچه وضع یک یدیچت شده؟ ند نی: حسمامان

 باشه؟  رونیدختر تاساعت شش شب ب دهیم یبود... چه معن

کنترل کردن خوبه  سناجانی... دیکنیکارو بکنه از بس که کنترلش م نیا نی: تو و پدرت باعث شدبابا

 یمن که کار گهیخودش م... دخترت باارهیبه بار م یاز حد باشه خراب ادیاما به اندازه اش... اگه ز

چون  گهید مپس برم همون کار اشتباه رو انجام بد کننیپس چرا بهم شک دارن و کنترلم م کنمینم

 چه خوب باشم چه بد بهم شک دارن.

 کنه تو دخالت نکن. تیمادر ترب دی: دخترو بامامان

 .رمیتو دخالت نکن من پدرحر یچ یعنی: بابا

 .کنمیم یریسخت گ نقدری: من به فکرشم که امامان

نکن از  یشده... توروخدا کار دهی... بزرگ و فهمدهیرس یاالن هجده سالشه به سن قانون ریحر سنای: بابا

 خانواده زده بشه.

 .نی: بس کن حسمامان

 .ستیحسنا ن ریحر سنا،ی: بابا

 بس کن. نیحرف بابا دادزد: حس نیباا مامان

 .یکن یکه حسنا کرده رو سر دختر خودت تالف ینکن کار یسع ست،ی: دختره من حسناخواهر تو نبابا

 .ارین ادمی... تو رو روح مادر و پدرت ارین ادمیگذشته رو  نیبه ناله گفت: حس هیشب ییباصدا مامان

مثل همون...  شهیم یبدون اگه به کارات ادامه بد نویمثل حسنا بشه اما ا ریحر یترسیم دونمی: مبابا

 مثل آتوسا. شهیم

 کرده؟! کاریخاله حسنا چ ! حسنا

 و پر از سؤال به اتاقم برگشتم. جی... گدمینشن ییصدا گهید

 حسنا...! خاله

 عالمت سؤال بزرگه برام. هیمثل  بیعج یخاله نیا

 هام شروع شد. هیو آتوسا افتادم و گر رحسامیام ادی دوباره
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 نیو از ا میزندگ هیمهد یتو گوشم بود... حرفا هیو مهد رحسامیام یکردم بخوابم اما همش صدا یسع

 رو به اون رو کرد!

*** 

 جمع بودن. زصبحانهیهمه دوره م شهی... مثل همنییحال و دل مرده آماده شدم و رفتم طبقه پا یب

 .یشام نخورد شبمیبخور د اصبحانهیب رمیسالم کردم و به سمت در رفتم که بابا گفت: حر آروم

 .کردیصدام م ینطوریا شهیهم رحسامی... امرمیکردم... حر بغض

دوختم که بااخم داشت قهوه شو هم  رحسامیبه بابا نه بگم و کنارش نشستم... نگاهم و به ام نتونستم

 .زدیم

  ؟یدار شبتیرفتار د یبرا یحی: توضآقابزرگ

 ...یاالن با دیبعداً صحبت کن شهی: آقابزرگ مبابا

 بودم. ریوسط حرفش و گفت: باتو صحبت نکردم باحر دیپر آقابزرگ

 نزد. یو حرف دیکش یپر درد بابانفس

 ندارم. یحیگفتم: نه توض آروم

  ؟یکجارفته بود روزی: دآقابزرگ

 دادم. حیبه بابام توض_

 .یبد حیبه من توض دیتوأم با یباخشم گفت: من همه کاره آقابزرگ

 منه. یو گفتم: بابام همه کاره بلندشدم

 بابزرگ ترت مثل آدم صحبت کن. دهیورپر ی: دخترهمامان

 .ستمین دهیمن ورپر_

 .رسونمتیامروز خودم م ستیدوشم انداختم... بابا بلندشد و گفت: آقاحشمت ن یو رو کولم

 .برتشی: آرشام مآقابزرگ

 به آقابزرگ انداخت. یزینگاه ت رحسامیام

 .شهیم ریبابا پاشو برو مدرسه ات د یرعلیشرکت... ام یبر دی: تو باآقابزرگ

 رو برسونه. یرعلیپسرعمه ام رمیم ادهیبلندشد و گفتم: من پ یرعلیام

 !؟ ادهیهمه راه پ نی: امامان

 ربعه. کیمگه چقدر راهه؟ همش _
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 .برتتیکه گفتم آرشام م نی: همآقابزرگ

 جلو نشست و منم عقب. یرعلیو آرشام اومدن... ام یرعلی... امرونیرفتم ب الیاز و باحرص

هام خراب شدن...  یمداد شمع ؟یخریم یمداد شمع ری: عموآرشام برام از لوازم و التحریرعلیام

 رفت. ادشی یبه بابا گفتم ول روزی... دمیبکش ینقاش یمعلممون گفته بامداد شمع

 .خرمیم یی: آره عموآرشام

 .خرمیالزم نکرده از مدرسه برگشتم خودم برات م_

 ندادم. تیبهم انداختم و اهم ینگاه نهیاز داخل آ آرشام

 .میکن یکالس نقاش یو تو میاری: معلممون گفته امروز بیرعلیام

 پس تمومش کن. خرمیگفتم: گفتم که برات م بااخم

 .نییناراحت شد و سرشو انداخت پا یرعلیام

 قهیشد و بعد از چنددق ادهینگه داشت و پ یریلوازم و التحر هی یجلو قهیبعد از چند دق آرشام

 برگشت.

 .اعموجونیگرفت و بالبخند گفت: ب یرعلیرو به سمت ام یبزرگ مدادشمع یجعبه

 .خرهیبرام م میآبج خوامیآرومگفت: نم یرعلیام

 !ت؟یآبج ای رمیمن بگ کنهیم ی: چه فرقآرشام

 .رهیبه من نگاه کرد که بااخم عالمت دادم بگ یرعلیام

 عموجون. یو مؤدبانه گفت: مرس گرفت

 .کنمی: خواهش مآرشام

گفت: ممنون عموجون  یرعلیو ام میدیرس یرعلیو به حرکت درآورد... به مدرسه ام نیماش دوباره

 خداحافظ.

 درساتو خوب بخون. زمی: خداحافظ عزآرشام

 : چشم.یرعلیام

 .یخوشگلش به من نگاه کرد و آروم گفت: خداحافظ آبج یباچشما

... حتماً بخور یهاتو بخور یبره خوراک ادتی ینش یزدم و گفتم: خداحافظ... سرگرم باز یلبخنده کج 

 .یتا ضعف نکن

 شد و رفت داخل مدرسه. ادهیگفت و پ یچشم
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  ؟ینیجلو بش یاینم یی: دخترداآرشام

 نه راحتم._

 تکون داد و راه افتاد. یسر

 اومده؟  شیپ یمشکل ییسکوت گفت: دختردا قهیاز دو دق بعد

 نه چطور؟ _

 .یبود ختهیبهم ر یلیخ شبی: دآرشام

 جواب پس بدم هه خنده داره. دیبا رسهیکه از راه م یچرا به هرکس دونمیمن نم_

 فقط نگرانتم. ستین ی: اشتباه برداشت نکن قصدم فضولآرشام

 .نیبه بعد نگران من نباش نیلطفاً از ا_

 هنوز نه به باره نه به داره شده همه کاره.... هه دمیشنیشو م یعصب ینفسا ینگفت اما صدا یزیچ

 یخواینم ییبشم که گفت: دختردا ادهی... درو باز کردم پمیدیبه مدرسه رس نکهینزد تا ا یحرف گهید

  ؟یمقنعه تو درست کن

 .خوامینگاه کردم و گفتم: نه نم بهش

 شدم. ادهیزدم و پ یشد که پوزخند سرخ

 به سمتم اومدن و بالبخند سالم کردن. الیو ل قیمدرسه شدم و شقا وارد

 جواب شونو دادم. آروم

  ؟یجونم قهر ی: گلالیل

 گفتم: نه. کوتاه

 .کندیمدرسه رو م یباغچه یتو یبود و باحرص گل ها ستادهیگوشه ا هی هیمهد

  ؟ینیچرا باما سرسنگ مینکرد یماکه اشتباه ری: حرقیشقا

 حال و حوصله ندارم. سمین نیسرسنگ_

 .مونهیخودشم پش هیمهد: الیل

 کامالً مشخصه._

بشه  یعصبان یکه وقت یدونیزشت بوده اما خب م یلیخ روزشیرفتار د دهیفهم مونهی: به خدا پشالیل

 .شهیم ونهید

 تو کالس. رمیحوصله گفتم: م یب
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 داخل کالس و سرجام نشستم. رفتم

همه یآبروم و جلو روزینزد... اون د حرف نزدم اونم باهم حرف هیبچه هاهم اومدن... اصالً بامهد یهیبق

 .بخشمشیمردم برد... نم ی

*** 

 کل هجده سالم بود. یماه عمرم تو نی... بدترنی... بدترنیماه بدتر کی نیماه گذشته و ا کی

ماه  کی نیهنوز قهر بودم... ا هی... بامهدکردیو توجه هاش به آتوسا داغونم م رحسامیام یها یمحل یب

الغر شده بودم و به قول آرزو  یلینگرانم بودن... خ یلیبودم و بابا و مامان خ نیافسرده و غمگ یلیخ

 تیمحرم یهیصغ هیآرزو برگزار شد و نشون محمدجواد شد و  یشده بودم خشکاله... مراسم خاستگار

... تو دیهم خوندن تا فقط باهم درتماس باشن... آرزو خوشحال بود... خوش به حالش به عشقش رس

داشتن بفهمن مشکلم  ی... همه نگرانم بودن و سعکردمیماه فقط خودم و بادرسام مشغول م کی نیا

... هه یبود جهنم واقع شده میو برام مهم نبود که نگرانن... زندگ دادمینم تیاما من اصالً اهم هیچ

و به حرفا و صداش معتاد شده بود  رحسامیبه اسم ام یکه به مواد یکیمعتاد...  هیشده بودم مثل 

بابت کاماًل  نی... از اگردمیبرنم یعیطب یبهم برنگرده منم به زندگ رحسامیکه ام یمحتاج بود... تازمان

 مطمئنم.

 حرم؟  میباهم بر یایم رجانیاتاقم شد و گفت: حر باباوارد

 چقدر از خدا غافل شدم. حرم؟

 .امیآره م_

 منتظرتم. نیی: پس پابابا

 باشه._

و  زدیحرف م یرعلیثابت موند... داشت باام رحسامیام ی... نگاهم رونییو عوض کردم و رفتم پا لباسام

 .کردیم یباهاش باز

رحمش قفل  ینگاه ب یخودش احساس کرد و سرشو به سمتم چرخوند... نگاه عاشقم تو یو رو نگاهم

 جذاب تر شده بود. یلیگذاشته بود و خ شیشد... ته ر

 دوختم. نیدادم و نگاهم و به زم لشیتحو یتلخ لبخنده

  م؟ی: بربابا

 .میبر_
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  ن؟یری: کجاممامان

 بااجازتون حرم._

 ام اخماش درهم رفت. هیاز لحن پر کنا مامان

 و راه انداخت. نیبابا شدم... باباهم اومد و ماش نیو سوار ماش رونیرفتم ب الیو از

  ؟یشد ینطوریشده که ا یچ یبگ یخواینم ریگفت: حر قهیبعد از ده دق بابا

 نشده. یچیدوختم و گفتم: ه رونیو از پنجره به ب نگاهم

  ؟یشد ینطوریآرشام ا یهی: نکنه به خاطره قضبابا

 آرشام؟! یهیقض_

و مانع  یآقابزرگ به زور مجبورت کنه آرشام و قبول کن ذارمیمن نم یبترس ستین یازی: دخترم نبابا

 بهیغر ی... گاهبهیدکتر بشه بعد ازدواج کنه اونم باهفت پشت غر دیدرس خوندنت بشه... دخترِ من با

 ها بهتر از آشناها هستن.

من چرا  ایخدا ! منو بده به آرشام خوادیآقابزرگ واقعاً م یعنیخورد و حالت تهو گرفتم...  چیپ دلم

 بدبختم؟  نقدریا

 ول نشم.کنکور قب ترسمیو قورت دادم و گفتم: به خاطره درسامم هست... م بغضم

 برسونه. بیآس تیدرست به سالمت خوامی: نمبابا

 من خوبم. نینگران نباش_

 نگرانتم. یلیبهم کرد و گفت: نگرانتم... خ ینگاه

 خاله دارم؟  هی نی: بابا چرا به من نگفته بوددمیمکث کردم و بعد پرس کمی

 داره؟  یا دهیمرده ها چه فا ی: حرف زدن دربارهبابا

 منم همون کارو بکنم؟  ترسهیکرده که مامان م کاریخاله حسنا چ_

 ترمز و پرت شدم به جلو... اگه کمربند نبسته بودم مطمئناً سرم داغون شده بود. یزد رو عیسر

  ؟یستیمیتاحاال فال گوش وا یو بابا گفت: از ک دمیکش یخفه ا غیج

 .دمیجر و بحث تونو شن یصدا یاتفاق_

 نکرده... فراموشش کن. یچکاریو راه انداخت و گفت: خالت ه نیماش دوباره

 پس اونشب..._
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 یداره جا یبود که به خاطره شباهت کم تو به حسنا اون سع نی: من منظورم از اون حرفا ابابا

 به تو پر کنه. یادیخواهرشو باتوجه ز

 خاله حسنام؟  هیمن شب_

 کوچولو. هی: آره بابا

 نزدم. یحرف میدیتا به حرم رس گهید

 یقبول یبرا شهیمثل هم نکهیا یکردم و به جا هیگر ی... کلارتیز یبرا حیو رفتم ضر میحرم شد وارد

 رحسامیدوستام دعا کنم فقط از امام رضا خواستم ام یو خوشبخت تیخانوادم و موفق یکنکور و سالمت

 و بهم برگردونه.

 خونه. میو بعد برگشت میحرم بود یدوساعت

  ن؟یایباهم کنار م ه؟یآقابزرگ گفت: آرزو محمدجواد چه جور پسر زشامیسرم

 .هی: بله... پسره خوبآرزو

  ؟یازدواج کن یخوایتونم ریماه بامن حرف زد و گفت: حر کیبعد از گذشت  آقابزرگ

آب خورد  یکم نکهیتوگلوش و به سرفه افتاد... نگران بهش نگاه کردم و بعد از ا دیغذا پر رحسامیام

 د.بهتر ش

 باتوئم. ری: حرآقابزرگ

 .نییندادم و سرم و انداختم پا جواب

که من ازشون  یکرد دایپ ییاخالقا هی... ی: رفتارات عوض شده... از من و خانواده دور شدآقابزرگ

 .یتا سربه راه بش دهیمتنفرم... فکرکنم زمان شوهر دادنت رس

  ستم؟یسربه راه ن گهیکردم که م کاری... مگه چایخدا آه

نامزد  یکرده... به زود یو اونو از من خاستگار خوادیم رویآرشام حر گمیهمه م ی: امشب جلوآقابزرگ

 .کننیم

 .زدیاول بامن حرف م دیآرشام با رمیگفت: من پدر حر یعصب بابا

 خونه منم. نی: بزرگ اآقابزرگ

 سن ازدواج کنه. نیتو ا خوامی... من نمکهی: دخترم هنوز کوچبابا

 اتفاقاً االن سن ازدواج شه.: مامان

  ؟یازدواج کرد یو پنج سالگ ستی: عه واقعاً؟ پس تو خودت چرا ببابا
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 .خوندمیباحرص گفت: من درس م مامان

 درس بخونه. خوادی: دختر منم مبابا

 دخترمنم هست. ریدخترم دخترم نکن حر نقدری: امامان

 دخترو مشغول نکن. نیافکر  نقدریراحت درس شو بخونه ا الیبذار باخ سنای: بابا

 ریتموم بشه آرشام و حر ریکه مدرسه حر گهیکه من گفتم چندماه د نی... همدی: بس کنآقابزرگ

 .کننینامزد م

 .میبپرس رویجر و بحث نظر خوده حر یچطوره به جا گمی: مرحسامیام

 موافقه. ری: حرآقابزرگ

 موافق باشه؟  دیکنیم امجبورشیو گفت: موافقه  دیباتمسخر خند رحسامیام

کرده  اریو سکوت اخت زدینم یو اخم کرد... آرشام حرف ومدیخوشش ن رحسامیحرف ام نیاز ا آقابزرگ

 بود.

 .دمیاجازه رو نم نی: من ابابا

 آقابزرگه. یمهم اجازه ستیتو ن یبه اجازه یاجی: احتمامان

 نه آقابزرگ. رمیحر یبار دادزد: من همه کاره نیاول یبرا ! دادزد بابا

  ن؟یباال حس یبریتاحاال صداتو م ی: از کآقابزرگ

که  نهیفقط به خاطره ا کنمیکه اگه سکوت م دیفهمیو نم دیکنیاز سکوت من سواستفاده م نی: داربابا

 و براتون حرمت قائلم. دارمیاحترام نگه م

 .یگیم یچ یبفهم دار نیدادزد: حس آقابزرگ

 الی... و بعد از ومردمیم یسوز شیاون آت یکاش منم همراه پدر و مادرم تو یبلندشد و گفت: ا بابا

 .رونیرفت ب

 کرده نگو پدرش مخ شو شست و شو داده. رییتغ ریچرا حر فهممی: حاال ممامان

 صحبت نکن. ینطوریبابا ا یگفتم: درباره ادیو شکستم و بافر سکوتم

 و متعجب نگاهم کردن. دنیازصدام ترس همه

... اگه بخوام کنمیگفتم: من نه قصد ازدواج دارم نه با پسرعمه ازدواج م یو محکم و جد بلندشدم

 خوامیکه برام حکم زندان و داره ببره... م ییالیو نیکه منو از ا کنمیازدواج م یازدواج کنم باکس

آقابزرگه... من  لبرابر اص یآرشام کپ یتو و آقابزرگ و نداشته باشه ول یازدواج کنم که اخالقا یباکس

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

171 
 

 گهیو آقابزرگ چهار روز د ییفقط نگهبان زندانم عوض بشه... االن نگهبانم تو نکهیآزاد شم نه ا خوامیم

... چرا دست از شمیبرده نم گهی... من دکنمیکنه ازدواج نم میکه بخواد زندان یآرشام... من باکس شهیم

و از آب بکشم  ممیبشم تا بتونم گل یزیچ هیخودم  یدرسم و بخونم و برا نیبذار ن؟یداریسرم برنم

خوردن...  یآوردن... حرف گوش کردن... توسر ای: بچه به دنیعنیدختر  یصالح یخانواده ی... تورونیب

... نیدیعذاب شون م نقدریشما دخترها نحسن که ا ی... انگار برادنیو حرف شن هیکردن... کنا یآشپز

 یه رونیب رمیم قهیاما من پنج دق دینه نپرس ؟یکجا بود دینفر ازش پرس هیخونه  ومدیآرسام ن شبید

 .نیزنگ زنگ زنگ... حالم و از دختر و دختربودن بهم زد

کردم شهامتم و حفظ کنم... به چشمام زل زد و  یاما سع دمیبلندشد و اومد سمتم... ترس آقابزرگ

 : توچت شده؟ دیپرس

 بزرگ شدم._

 .ی... بزرگ شدی.. بزرگ شد.یتکون داد و متفکر گفت: بزرگ شد سرشو

 .یزد: بــــــــزرگ شــــــد نعره

 چنان باسرعت رفت باال که باخودم گفتم:  دستش

 .مونهینم یاز صورتم باق یزیصورتم چ یرو ادیاگه فرود ب_

رو احساس نکردم... چشمام و که باز کردم  یلیمنتظر موندم درد س یچشمام و بستم اما هرچ باترس

 هوا گرفته بود. یکه دست آقابزرگ و رو دمیو د رحسامیام

 لبام نشست. یاراده لبخند رو یب

و صبح تاشب قرآن  تهیو گناه و محرم نامحرم حال یزنیم غمبریدم از خدا و پ نقدری: شماکه ارحسامیام

به ناحق گناه داره؟  یکیزدن  یدونیزن و دختر گناه داره؟ م یدست بلندکردن رو یدونیدستته م

نه  رمرد بهش احترام بذا یو گفته ا دونهیزن و مقدس م یزنیکه ازش دم م ییهمون خدا یدونیم

وقته از زمان خان و خان بودنت  یلیکن و دست روش بلند کن... آقابزرگ خ یحرمت یبهش ب نکهیا

آقا و صاحب خودشه... از خودش عزت نفس  ی... االن هرکسستین یتیارباب رع یگذشته... االن دوره

 ریحر ؟همه آدم گناهه نیا یدختر جوون جلو هیخورد کردن غرور  یدونیر داره... چطور نمو غرو

... اون نیپس به نظرش احترام بذار خوادیآرشام و نم گهی... مرهیبگ میتصم دیبزرگ شده و خودش با

 هیکاف یداشته باش ادیفقط خوندن و نوشتن  گفتنیو م دادنیزمان که دخترها رو به زور شوهر م
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آقابزرگ،  اشه؟دختر داشته ب نیا یذاریرو همه دارن پس چرا نم هیعال التیتحص گهیگذشت... االن د

 .رنیبگ میخودشون تصم یخودشون برا الیو نیا یاحترامت واجب اما بذار آدما یبزرگ

 یچ یدیم ادیبه من  یاومد یخارج بزرگ شد یکه تو ییو گفت: تو دیدست شو عقب کش آقابزرگ

 گناه نداره؟! یگناه داره چ

 کانادا گناهه؟  ی: بزرگ شدن تورحسامیام

 گرفتن گناهه. ادی: فرهنگ اونا رو آقابزرگ

انسان  هیگرفتم و االن  ادیکه اونجا بزرگ شدم و رفتاره انسان گونه  کنمی: پس خداروشکر مرحسامیام

 یداره و نم یوانیح یکه خو یآدم هی شدمیم شدم،یدست شما بزرگ م رهیز نجایمتمدنم... قطعاً اگه ا

کرد بزن تو  یاز... زبون درفهی... اسمش روشه ضعفهیتونه خشم شو کنترل کنه و اعتقاد داره زن ضع

بزن  رونیاجازه رفت ب یسرش... حرف گوش نکرد بزن تو سرش... غذا درست نکرد بزن تو سرش... ب

داره و هزارتا  یچهارتا عقد که خوده اون مرد یتو سرش... به نامحرم نگاه کرد بزن توسرش، درصورت

... آقابزرگ دهیمدرواقع اون مرد حق اعتراض بهش ن کنه،یو زنش از ترس اعتراض نم غهیصـ ـ

خونه ازش  ومدین شبیآرسام د رهیحقوق زن و مرد برابره... حق باحر نیبرسه که بفهم یروز دوارمیام

اومد و هنوز پاش به خونه  ریفقط دوساعت اون شب د ری... اما حریدینه نپرس ؟یکجا بود یدیپرس

کرد چون  تیرو ترب ماکه ش یکس یخوابونده شد تو گوشش... متأسفم برا یلیبود دوتا س دهینرس

 اما نداده. دادهیم ادیاحترام به زن رو بهتون  دیاول با یدرمرحله

 زد: حسام حرف دهن تو بفهم. ادیفر ییدا

رو انجام  یو کار زنمیرو نم یفکر حرف یها ب یچون مثل بعض فهمی: من حرف دهنم و مرحسامیام

 .دمینم

 شدن. تیترب ینطوریخودم متأسفم که نوه هام ا ی: منم براآقابزرگ

 : هه .رحسامیام

فقط عادت دارم حرفم و رک بزنم و  ستین نیگفت: من قصدم توه رحسامیسرخ شد و ام آقابزرگ

 .نیبش کیکوچ هیبق یجلو نینه ا دیبد شما رو گفتم تا اصالحش کن یژگیو هیاالن 

 رفت. ینم نیلبام بود که از ب یرو یدلم آب شد... لبخند یقند تو لویلوکیک رحسامیتوجه ام از

با تأسف تکون داد و سالن رو  یآقابزرگ بود سر نیخشمگ یهمونطور که نگاهش به چشما رحسامیام

 ترک کرد.
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 باخشم گفت: برو تو اتاقت. مامان

 دمیتخت و بلندخند یداخل اتاقم و باخنده خودم و پرت کردم رو رفتم

 هنوزم به فکره منه. نکهیا یعنی نی... ارحسامیام یبرام مهم نبود جز طرفدار یچیه

*** 

و حرفاشو باخودم مرور  کردمیفکرم رحسامیام یدو نصف شب شده بود و من هنوز به طرفدار ساعت

 .دمکریم

بابت  نی... البته باباهم امشب سکوت شو شکوند و از اکردیم یازم طرفدار یکیبار بود که  نیاول نیا

 ممنونش بودم.

 شهیباعث شده بود از آقابزرگ متنفربشم البته حق بااوناست آقابزرگ هم هیو مهد رحسامیام یحرفا

 .کردیم یو بهمون امر و نه کردیم لینظراشو به ماتحم

 ازش تشکر کنم که نذاشت آقابزرگ بزنتم. خواستی... دلم مرحسامیام شیبرم پ خواستیم دلم

 نمیشیکنارش م کمیباخودم گفتم: اگه خواب بود  رون،یبلندشدم و از اتاق رفتم ب یآن میتصم هی یط

 .گردمیزود برم یلیو خ کنمیبود ازش تشکر م داریاما اگه ب گردمیو برم کنمینگاهش م ریدل س هیو 

 یبود... به تختش نگاه کردم اما باتخت خال کیزدم اما جواب نداد... درو آروم باز کردم... اتاق تار در

 بود. ستادهیاش افتاد که کناره پنجره ا دهیورز کلیمواجه شدم... نگاهم به ه

 .یباز یشروع کرد به کول قلبم

 یومدم که ازت تشکرکنم که نذاشتگفتم: اومم... من اومدم... اومدم که... ا یدرو بستم و به سخت آروم

 .یکرد یآقابزرگ بزنتم... و ممنون که ازم طرفدار

تونستم نگاهم و از چشماش  ی... نمدمیدیاتاق فقط برق چشماشو م یکیتار یبرگشت... تو آروم

 .کردی... انگار جادوم مرمیبگ

  ن؟یقشنگش گوشم و نوازش کرد: فقط هم یصدا

 .ریو بغضم و قورت دادم و گفتم: آره شب بخ نییو انداختم پا سرم

 .ریسمت در که صدا زد: حر برگشتم

 کند و روحم و نوازش کرد. نهی... صداش نابودم کرد... قلبم و از سـ ـستادمیا
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تموم  ییجدا نیکاش ا ی... اختیو برگردوندم و بهش نگاه کردم... فقط نگاهم کرد... اشکام ر سرم

... شیخوایو م یبفهمون که دوستش دار رحسامیصله رو بردار... به امفا نیخودت ا ری... حرشدیم

 .هیگر رهیآغـ ـوشش فرو رفتم و زدم ز یبه سمتش رفتم و محکم تو یتند یباقدما

 یو ب کنهیم ونمی... عشقت داره دارمیتونم دووم ب ینم گهی... حسام به من برگرد... ددیحسام ببخش_

 .رمیمیتو م ... حسام من بدونکشتمیهات م یمحل

 شتریاش فشردم و ب نهیقدرتمندش دورم حلقه شد و محکم بـ ـغلم کرد... سرم و به سـ ـ یدستا

 .دمیبهش چسب

 نکن. هی... گل من گرسی: هرحسامیام

 گفتم: حسام تنهام نذار. بابغض

 نکن تا تنهات نذارم. تمی: اذرحسامیام

 .یهمون دخترشجاع و نترس... همونطور که دوست دار شمیم گهید_

که تو  یهرجور شمیاش برداشتم و به چشماش چشم دوختم و گفتم: م نهیسـ ـ یو از رو سرم

 .یبخوا

و  یبامامانت و آقابزرگ حرف زد یاثر داشته اون روز که اونطور یلیخ ییجدا نی: انگار ارحسامیام

دخترشجاع عشق منه... امشبم بهت افتخار کردم... گربه  نیباخودم گفتم: ا یازخودت دفاع کرد

 بهش زور بگن، مگه نه؟  ذارهینم گهیمن بزرگ شده د یکوچولو

 و تکون دادم و گفتم: آره. سرم

 نکن. هیگر گهیو پاک کرد و گفت: د اشکام

  ؟یآشت_

 و گفت: آره عشق من. لبخندزد

 وردم و زمزمه کردم: دوست دارم.دستم و به قصد نوازش صورت جذابش باال آ نیاول یبرا

 برات. رمیمیو زمزمه کرد: من م دیبست و گونه شو به کف دستم مال چشماشو

  ؟یعذابم داد نقدریماه ا کی نیا یچرا تو_

 من برم. یبرو منم رفتم... توخودت خواست ی: بهم گفترحسامیام

 .یرفتیم دیگفتم تو نبا یزیچ هیمن _

 .ی: فکرکردم دوستم نداررحسامیام
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 گذشت؟  یماه به من چ هی نیا یتو یدونیم ونهید_

 .یالغرشد یلی... خدونمیبـ ـغلم کرد و گفت: م باز

 ماه هزار بار مردم و زنده شدم. کی نیپشت سرش فرو بردم و گفتم: ا یموها یو ال انگشتام

 .میفراموشش کن ایب سی: هرحسامیام

 .دمیاز دستش نم یمتیق چیمسکن آرامبخش من بود... به ه رحسامیـغلش آروم گرفتم... ام توبـ

 خنده هات لک زده. یآروم زمزمه کرد: دلم برا قهیاز چند دق بعد

 .نمیچال گونه تو بب زنمیماهه دارم پرپر م هیو نوازش کرد و گفت:  گونم

چشمام و  یچشمام و بستم... وقت عیشو دراز کرد و چراغ و روشن کرد... نور چشمم و زد و سر دست

 قفل شد. رحسامینگاه ام یباز کردم نگاهم تو

 .ریدوطرف سرم گذاشت و گفت: بخند برام حر دستاشو

 .شتریزدم که گفت: ب یمحو لبخنده

 .یو محکم بـ ـغلم کرد و گفت: خداروشکر که برگشت دمیخند

خت شده برام س دنیمحکم بـ ـغلم کرده بود که نفس کش نقدریشدم... ا تمونیکم متوجه وضع کم

هام  یکردم به خودم مسلط باشم و مثل اون شب با امل باز یاما سع دمیبود... خجالت کش

 نرنجونمش.

زل زدم  یفتگیازش فاصله گرفتم و باش کمیباور بود...  رقابلیغ شدیکه از بدنش بهم منتقل م ییگرما

 صورت شو نوازش کردم. یجذابش و به آروم یبه چشما

  ؟ی: دوستم داررحسامیام

 دوست دارم._

 .شتریب یلی: من خرحسامیام

 نباریشد و چشمام و بستم... ا کیگونم ثابت موند... صورتش به صورتم نزد یزدم... نگاهش رو لبخند

 ازم ناراحت بشه. ذارمینم

 .کنمیناراحتت نم گهیزمزمه کرد: نه... د آروم

که  یبهم فهموند واقعاً دوستم داره... وا نکارشیسرشو برده عقب... ا دمیو باز کردم و د چشمام

 گرفت. یکرد و روح و قلبم و به باز ونمید نکارشیا

 .یکنیهرلحظه عاشق ترم م یو دوطرف صورتش گذاشتم و گفتم: حسام دار دستام
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 .دیبه روم پاش یلبخند

 برخورد کردم. یدوره گردنش حلقه کردم و گفتم: ببخش که اون شب اونطور دستامو

 .الیخ یب سیلبام گذاشت و گفت: ه یشو رو انگشت

 .کنهیم ونمی: چشمات درحسامیگرفت... ام یلحظه هم از چشمام نم کی یشو حت نگاه

... زدی... قلبم تند مدمیخوش فرمش کش یلبا یاراده انگشتم و رو یصورت شو نوازش کردم... ب بازم

 تند. یلیخ

 .رمیکارو نکن حر نیگفت: ا آروم

 نابودم کرد. تیمالک میم نیا

 لباش بکشم. یبشم و بازم انگشتم و رو طونیباعث شد ش یچ دونمینم

. با دمیبار احساس گناه نکردم بلکه خند نیبه انگشتم زد... ا یزیر یبست و بـ ـوسه ها چشماشو

لباش  نیو بعد لباشو از هم باز کرد و انگشتم و ب دیو انگشتم و محکم تر بـ ـوس دیبسته خند یچشما

 گرفت.

 .ریکارو حر نی: نکن ارحسامیام

 نیاز ا رحسامیام کردمیبه کارم ادامه بدم... حس م کردیمجبورم م یکس هی ای یحس هی ای ییروین هی

 .ادیکار خوشش م

 ... آروم چشماشو باز کرد و باز زل زد به چشمام.دمیصورتش کش یو آروم رو فمیظر یانگشتا

 روش لبخند زدم. به

 گوش و گـ ـردنم گذاشت و باانگشت شصتش لـ ـبامو لمس کرد. نیب دستشو

 رحسامیافتاد که اصال انتظارشو نداشتم... ام یشد و چشمام و بستم و اتفاق کیبه صورتم نزد صورتش

خودش کرد  یونهیمنو د رحسامیقلبم... ام ی... جاش محکم شد توختمیکرد که از درون فرو ر یکار

 بااون کار.

به  ینرم یحس کردم... با احساس بـ ـوسه میشونیپ یلـ ـبامو ببـ ـوسه؛ اما لـ ـباشو روداشتم  انتظار

 زد و زمزمه کرد: دوست دارم. میشونیپ

 یو تو فقط شد کنهیم یو نقش باز ستیکه لـ ـباتو ببـ ـوسه عاشقت ن یکس"جا خوندم:  هیروز  هی

 بـیو م کنهیتو انتخاب م یشونیپ ت،یشونیلـ ـبات و پ نیکه از ب یهـ ـوس هاش اما کس یچهیباز

 ".هیعاشق واقع هی یعنیـوسه 
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 .مینیابشیزد و گفت: ب ینیلبخنده دلنش رحسامیچشمام و باز کردم... ام آروم

  ؟ی: اون روز کجا رفته بوددیو پرس میتخت نشست یرو

 بدشد و... یلیحالم خ رونیب میتاباهم بر یومدین یوقت_

دوست  دنید یرفتیم دیکردم... اخم کرد و گفت: تو نبا فیتعر هیمهد یها نیرو جز توه یچ همه

 پسرش.

 که البته موفقم نشدم. رونیب امیاز فکرتو ب خواستمیفقط م هیدوست پسر مهد دنیمن نرفتم د_

 هم بود. یبه شدت تو اخماش

 ر نبود.اون پس دنیمن اصالً قصدم د یبرم اونا اصرار کردن از طرف خواستمیعشقم به خدا من نم_

 : کارت اشتباه بوده.رحسامیام

 .دیببخش_

 اخم داشت. هنوز

 .کنمینوازش کردم و گفتم: باز کن اخماتو... خواهش م صورتشو

 .رونیباهاشون نرو ب گهیو گفت: د دیو گرفت و بـ ـوس دستم

 چرا؟ _

 .رونیب میریبه بعد همش باهم م نی: چون از ارحسامیام

 لبم و گفتم: مثل اون روز؟  ینشست رو لبخند

 : آره عشقم.رحسامیام

  م؟یریم یک_

 هفته خوبه؟  نی: آخر ارحسامیام

 آره._

  ؟یگیم ی: به مامان و بابات چرحسامیام

 .گهید گمیم یدروغ هیتو بـ ـغلش و دستام و دورش حلقه کردم و گفتم: ولش کن  دمیخز

  ر؟یدوره کمرم انداخت و گفت: حر دستشو

  ر؟یجان دل حر_

 .میهرچه زودتر ازدواج کن خوامی: مرحسامیام

 .خوادیو باز بهم ثابت شد که اون منو م دیپوستم دو رهیز یخوب حس
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 طور. نیمنم هم_

 و آوردم باال و باترس گفتم: اگه آقاجون به زور مجبورم کنه با آرشام ازدواج کنم؟  سرم

 .ذارمی: نمرحسامیام

 زدم و گفتم: بهت اعتماد دارم. یپر از آرامش لبخنده

 زد و گفت: خوبه. یخاص لبخنده

 ... بااضطراب به در نگاه کردم.دمیبه در خورد که باترس از جا پر ییها تقه

 .سیاش گذاشت و گفت: هــ ینیب یبلندشد و انگشت شو رو رحسامیام

  ؟یخواب ریآتوسا اومد: ام یصدا

 جواب نداد. رحسامیام

  رحسام؟ی: امآتوسا

 و برگشت به اتاقش. دیقدم هاش به گوش رس یخوابه که صدا رحسامیفکرکرد ام انگار

 .رهیاومده بود از عشقش خبر بگ یگفتم: آخ بااخم

 نزن. یاخم کرد و گفت: حرف الک 

همش اون  یماه که بامن قهر بود کی نیاون شب اومد تو اتاقت... تازه تو ا دمیگفتم: خودم د بابغض

 .نیزدیدور و برت بود و باهم حرف م

که از من  کردیآماده م دیدانشگاهش با یپروژه برا هی... ستین یکنی: اونطور که تو فکرمرحسامیام

به  یوقت کنهیپروژه اش کار م یرو روقتیکمک خواست و منم قبول کردم بهش کمک کنم... تاد

 .نیسؤال بپرسه هم هیبم اومده بود تا ازم ... اون شپرسهیازم سؤال م ادیم خورهیبرم یمشکل

  ؟یگیراست م_ 

 .گمیوقت دروغ نم چی: من به توهرحسامیام

 چون بهت اعتماد دارم. کنمیباورم_

چسبوند و بالبخند گفت: چقدر دوستم  میشونیشو به پ یشونیدوطرف کمرم گذاشت و پ دستاشو

  ؟یدار

 جونم. یبه اندازه_

 : بازم بگو.رحسامیام

 .ونهیلبام شکل گرفت و آروم گفتم: دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم د یرو لبخند
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 بانو. شتری: من برحسامیام

 اش پنهان کردم. نهیسـ ـ یگرفت و صورتمو تو خندم

  ؟یخندیم ی: به چرحسامیام

 .یچیه_

 انگشتام قفل کرد و بالبخند بهم نگاه کرد. یال انگشتاشو

 .یبه دستام زد و گفت: عشق خودم یپراحساس یـوسه بـ

 جذابش نگرفتم. یچشما یاهینگاه عاشقم و از س 

دستاش گرفت و منو به سمت خودش  نیکمرم و ب ییهوی یلیاش گذاشت و خ نهیسـ ـ یو رو دستام

 مون فقط لباسامون بود. نیکه مرز ب یبرد... جور نیو تمام فاصله ها رو از ب دیکش

 نزدم. یشدم اما حرف شوکه

 .دمیعذاب کش یلیماه خ هی نی: ارحسامیام

 خجالت زده ام و از چشماش گرفتم و به گردنش دوختم. نگاه

  ر؟یگوشم زمزمه کرد: حر کناره

 گفتم: جانم؟  آروم

 در راهه. یکناره گوشم زمزمه کرد: خوشبخت یبیعج بالحن

 .دونمیزدم و گفتم: م لبخند

 .دادیساعت نگاه کردم... عقربه هاش سه نصف شب رو نشون م به

 برم. دیحسام با_

 : نه.رحسامیام

 .شنیم داریهمه ب شهیاالن نماز م_

 ساعت تانماز مونده. هی: رحسامیام

 عشق من بذار برم._

 بمون. گهیساعت د هی: رحسامیام

 و گفتم: تخس. دمیخند

 تخس عاشقتم. یگفت: خانوم آقا یمردونه ا بالبخنده

 خوب شدم. یاز حس ها پر
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 به چشماش گفتم: منم. رهیخ

قشنگ بود که  نقدریحرف زد... حرفاش ا ندهیآ یکنارش موندم و اون درباره گهیساعت د کی

 .مونهیم ایبااون مثل رو یهرچه زودتر باهاش ازدواج کنم... زندگ خواستمیم

نشدم... از خدا  دارینماز صبحم ب یو برا دمیبخوا یاحساس گناه چیو بدون ه دمیتختم دراز کش یرو

و  رحسامیکه ذهنم رو پر کرده بود ام یزیموضوع نبودم... تنها چ نیدور شده بودم اما اصالً متوجه ا

 .یسقف مشترک که پره از عشق و خوش هیعشقش بود... و ازدواج با اون و 

*** 

 .رونیبرم ب رحسامیباام خوامیپنج شنبه ست و م فردا

 یلیحسام دوباره بهم برگشته خ نکهیشاد و سرزنده... از ا ریخوبه و دوباره شدم همون حر یلیخ حالم

 خوشحالم.

 داخل اتاق مامان و بابا. رفتم

 سالم._

 : سالم گل دخترم.بابا

 شده؟  ی: چمامان

 لطفًا. دیکن دارمیبرم مدرسه ب دیگذاشتن با یتیاومدم بگم فردا کالس تقو_

  ؟یچه درس ی: برامامان

 .یمیو ش یاضیاومــم ر_

  ؟یگردیبرم ی: کمامان

 شش عصر._

 !ر؟ید نقدریرفت باال و گفت: چرا ا ابروهاش

 هست. ستمیآخه ز_

 نامه تو بده بابات امضا کنه. تی: رضامامان

 گمش کردم. زهیامــــم چ_

  دن؟ینامه راهت م تی: بدون رضامامان

 بهم بده. سینامه دست نو تیرضا هیگفتم بابا  نینه... واسه هم_

 نره. ییجا گمی: به آقاحشمت ممامان
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 حرفش اخمام درهم رفت و آروم گفتم: باشه. نیباا

  ؟یخواستینامه نم تیسمت در رفتم که بابا گفت: مگه رضا به

 رفت. ادمیاوه آره _

 نامه رو نوشت... گرفتم و تشکر کردم. تیکاغذ و خودکار برداشت و رضا بابا

 باشه. زیاالن بشورم تا فردا تم نیهم اریفرم تو ب: برو مامان

 .میبپوش رفرمینداره اگه لباس غ یاشکال یِتیچون کالس تقو_

 بپوش. رهیبلند و رنگ ت ینگاهم کرد و بعدگفت: مانتو یکم مامان

 باشه._

 : برات ناهار بذارم؟ مامان

 .رمیگیم چینه از بوفه ساندو_

 .یشیم ضی: مرمامان

 .شمینم_

 و تو. دونمیمن م یوفتیو از درسات عقب ب یبش ضیاگه مر: مامان

 برم؟  شهیچشم... حاال م_

 : برو.مامان

 خونه نبود، بهش زنگ زدم. رحسامیاتاق خودم رفتم... ام به

 : جونه دلم؟ رحسامیام

 لبام نقش بست و گفتم: سالم عشقم. یلبخند رو بالفاصله

 خنده هات شه. ی: عشقت فدارحسامیام

 خدانکنه.عه _

  ؟یشده به من زنگ زد ی: چرحسامیام

 از صبح تا ساعت شش عصر. میبر میتونیشد م یفردا اوک_

 به مامانت؟  یگفت ی: چرحسامیام

 گذاشته. یتیگفتم مدرسه کالس تقو_

 و گفت: چه زرنگ. دیخند 

 .یو گفتم: مرس دمیخند
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 : دلم برات تنگ شده.رحسامیام

 منم دلم تنگ شده. اخونهیخب پاشو ب_

 : کالس دارم.رحسامیام

  ؟یدخترم دار یدانشجو_

 : آره چطور؟ رحسامیام

  ؟یکنینم انتیبه من که خـ ـ_

 : دیغر

 رو اعصاب من راه نرو. ریحر_

  ؟یکنیم کاریگفتم: اگه راه برم چ طنتیباش

 .شمیخطرناک م یلیبشم خ یعصبان ینکن من وقت ی: بااعصاب من بازرحسامیام

 .دمیاوووو ترس_

 نزد که گفتم: حسام؟  یحرف

 : هـــوم؟ رحسامیام

 بگو جانم؟ _

 : جانم؟ رحسامیام

 .شهینه مثل هم ینطوریا_

 : جونه دلم؟ رحسامیام

 .یلبام نشست و گفتم: بگو دوستم دار یرو لبخند

 : دوست دارم.رحسامیام

 بازم._

 : دوست دارم.رحسامیام

 بگو._

 : دوست دارم.رحسامیام

 بازم بگو._

 .رمی: دوست دارم حررحسامیام

 و گفتم: خداحافظ. دمیخند
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 : صبرکن.رحسامیام

 بله؟ _

  ؟یبگ یخوای: تونمرحسامیام

 دوست دارم._

 .شهی: مثل همرحسامیام

 .ونهیدوست دارم... دوست دارم... دوست دارم د_

 بانو. شتری: من برحسامیام

 پرو نشو. گهیبرو د_

 .شمیخوشبخت م رحسامی... من با امدمیو قطع کردم و از ته دل خند تماس

برم  رحسامیکه قراره باام نهیمهم ا الیخ ی... بگمیراحت دروغ م ایفکرکردم که چقدر تازگ نیا به

 خوش بگذرونم. یو کل رونیب

 الیخ یب منیختم قرآن نذر کرده بودم و هنوز نخوندم... ا هیاومد که  ادمیبه قرآن افتاد و  نگاهم

 .خونمیهروقت وقت کردم م

*** 

 مدرسه نگه داشت... باتعجب گفت: در مدرسه که بسته ست ! یجلو آقاحشمت

 .کننیباز م زنمیزنگ م_

 .ی: آها باشه دخترم، موفق باشآقاحشمت

 خداحافظ. یشدم و گفتم: مرس ادهیپ

 سمت مدرسه رفتم و تودلم گفتم: برو... برو توروخدا برو... برو. به

 زدم. یبرگشتم و به پشت سرم نگاه کردم آقاحشمت رفت و لبخنده شاد آروم

 دیبلند خند رحسامیو به جلوم نگاه کردم... ام دمیکش یبلند غیج نیماش هیترمز وحشتناک  یباصدا

 .رونیو دادم ب نمیو نفس حبس شده تو س

 از داخل باز کرد و گفت: سوارشو بانو. درو

 .دیزهرم ترک ونهیسوار شدم و گفتم: د بااخم

 .یادب یب یلیو گفت: خ دیو کش لپم

 شو کنار زدم و گفتم: قلبم اومد تو دهنم. دست
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 .یـوست کنم آروم ش ابـی... برمیبم ی: آخرحسامیام

 و غرق آرامش شدم. دیو بـ ـوس میشونیبه طرفم خم شد و پ 

  م؟ی: بررحسامیام

  م؟یریکجام_

 بهمون خوش بگذره. یکه کل ییجا هی: رحسامیام

 .میبر_

 زدم: حـــــــسام ! غیها بلندشد و باترس ج کیوحشتناک الست یصدا

 و گفت: جــــــــانم؟  دیخند سرخوش

 .ترسمیتوروخدا آروم برو م_

 نترس. یچیو گرفت و گفت: کناره من از ه دستم

 به روش زدم. یشو تو دستم فشردم و لبخند دست

 بده تو.: خوشگلم موهاتو رحسامیام

 م... یمگه دوست نداشت_

ها بده فقط گفتم  بهیهاتو نشون غر ییبایو ز رونیوقت بهت نگفتم موهاتو بده ب چیگفت: من ه یجد

حد وسطش  یزیابروهات بود... هرچ یبود مقنعه ات تا رو نطورمی... همکنهیمقنعه ات داره خفه ات م

... تو هینه بق نمیب... اما فقط من بنمیم موهاتو ببدوست دار یلیکن... اتفاقاً خ تیخوبه... تعادل و رعا

 ینیبیوقت نم چیرو هم که ه داریسرا م،یمرد داریو فقط من و سرا نینداره همه دختر یمدرسه اشکال

 مردها به زنم نگاه کنن. یهینداره اما دوست ندارم بق یمنم اشکال یجلو

 کرد. یبخش تک تک سلول هام و پر از انرژ یزنم مثل شربت انرژ لفظ

 عاشقتم؟  یدونستیلبام نشست و گفتم: م یاز ته دل رو یلبخند

 .دونستمی: مرحسامیام

 نیخوشم اومد... به من گفت زنم... منو همسر خودش خطاب کرد و ا رتشیموهام و پوشوندم... از غ 

 من. یبود برا یاوج خوش

 کالس؟  یبر یخوای: مامانت باور کرد مرحسامیام

 .گهید امیحتماً باور کرده که گذاشته ب یول دونمینم_

 نگفت. یزیبهم کرد و چ ینگاه مین
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  م؟یرسیم یگفتم: پس ک یریساعت گذشت که بابهونه گ کی

 .میرسی: غر نزن االن مرحسامیام

 چقدر قشنگه. نجایا ریام یو باذوق گفتم: وا میدیرس باالخره

 به چشمام زل زد و حس کردم فکش منقبض شده. بااخم

 حواسم نبود. دیببخش_

 صدام نکن. ینطوریا گهید کنمیخواهش م ریبه موهاش زد و گفت: حر یچنگ

 اسمته. نیکنم؟ باالخره ا رصداتیام ادیباشه... اما تو چرا بدت م_

 صدام کن. احسامیالمصب و کامل بگو  نیاای رحسامهی: اسم من امرحسامیام

 .خوامیکه بغض تو گلوم جاخوش کرده بود گفتم: باشه معذرت م یدلم گرفت و درحال ازلحنش

سرسبز دورم نگاه  یشدم... به فضا ادهیبگه پ یزیاجازه بدم چ نکهیبغضم شد اما بدون ا یمتوجه

 رودخونه روحم و نوازش کرد. یکردم و صدا

 .دمیشونه هام احساس کردم... لرز یاز پشت سر رو دستاشو

 عشقم. دیگوشم زمزمه کرد: ببخش کناره

خودم بود  رهیتقص ؟یکنیم ی... گفتم: توچرا عذرخواهدیزدم که چون پشت سرم بود ند یکج لبخنده

 .رهیم ادمیصدات کنم اما من همش  ینطوریا یدوست ندار یبهم گفته بود

و خوش  میروز کامل کناره هم باش هی میاومد گهیناراحت نباش د رجانیو گفت: حر ستادیا جلوم

 خرابش نکن. کنمیخواهش م میبگذرون

 قشنگه. یلیخ نجایپاک کردم و باخنده گفتم: ا عیو سر ختیگونم ر یکه رو یاشک

 زد و گفت: خوشحالم خوشت اومده. یلبخند

قشنگ و سرسبز بود و البته خلوت،  یلیبود و خ زیاز شهر بود و هواش فوق العاده تم رونیب ییجا هی

 کس به جز ما اونجا نبود. چیه

 .میبنداز راندازویز ایگذاشت و گفت: ب نیکت شو درآورد و داخل ماش رحسامیام

  ؟یآورد راندازیگفتم: مگه ز باتعجب

 هم آوردم. گهیعالمه خرت و پرت د هی: بله تازه رحسامیام

 م: اووووو چه به فکر.و باز کرد و باخنده گفت نیعقب ماش صندوق

 نه من. یکردیتو م دیکارو با نی: ارحسامیام
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 !؟یاضیکالس ر رهیم راندازیو ز ییبامنقل و زغال و فالکس چا یباشه حتماً... کدوم آدم عاقل_

 مثل تو. یعاقل هیو گفت:  دیخند

 به بازوش زدم و گفتم: خودتو مسخره کن. یمشت

 پهن کنم؟  راندازوی: خب کجا زرحسامیام

 اون درخته. ریاونجا ز_

بزرگ و پر از شاخ و برگ که رنگ سبزش آدم  یلیخ یلیدرخت خ هیدرخت پهن کرد...  ریز راندازویز

 .کردیو سرمست م

 نه؟  هیقشنگ یبه رودخونه نگاه کردم و گفتم: حسام رودخونه باذوق

 : اوهوم.رحسامیام

و تازه... حس  زیتم یهام پر شد از هوا هیو ر دمیکش قینفس عم هیدادم و  هیو به درخت تک نشستم

از حضور  نکهیاز ا شتریپرواز کردنه... ب یآزاد که آماده یپرنده هیداشتم... حس  یخوب یلیخ

رون بدون یآدم آزاد اومدم ب هیروز تنها و مثل  هیخوشحال بودم که  نیخوشحال باشم از ا رحسامیام

تو  ی: روسرنهیحرفاش ا رونیب میاین که هروقت مماما یردادنای... بدون گینگهبان و محافظ چیه

 یداژبال باز یبر دهیم ی... چه معنرهیراه نم نقدریدختر که ا یچقدر سبک ریحر نیبکش جلو... بش

و هزار جور  یمردها رو به خودت جلب کن یتوجه یخوایم یخندیبلند م نقدریچرا ا ری... حریکن

 .گهیحرف و سرزنش د

 : بانو حواست کجاست؟ رحسامیام

 جانم؟ _

  ؟یخوریم یی: چارحسامیام

 .یآره... مرس_

  ؟یکرد هیرو خودت ته نایا یکه گفتم: همه ختیها رو ر ییچا

 الزمه رو آماده کنه. یگفتم هرچ قمیبه رف کارمی: نه مگه برحسامیام

 و گرفتم و انگشتام و دورش حلقه کردم و گفتم: تنبل. وانیل

  ؟یکردیاگه من نبودم باآرشام ازدواج م ریرودخونه نگاه کرد و گفت: حر به

 گفتم: آره. صادقانه

 چرا؟  یدونیبهم کرد که گفتم: م یتند نگاه
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 : چرا؟ دیپرس بااخم

به حرف آقابزرگ گوش  شهیمن هم نکهی... دوم اکردنیمامان و آقابزرگ مجبورم م نکهیاول ا_

 دمیفهم نیبهم گفت هیکه تو و مهد ییها تیکسم بود اما با واقع نیو اون برام باارزش تر کردمیم

 نسداد جز عالقمند شدن به ج ادیبه من  زوی... تازه مادرم همه چکنمیکه فکرم ستین یآقابزرگ اون

 چیبدون ه گهید یدخترها شتریو مثل ب کردمیوقت عشق و تجربه نم چیه یومدیمخالف... اگه تو نم

مثل مامانم و بابام... مثل  کردمیرنگ و روح و باآرشام تجربه م یب یزندگ هیو  کردمیازدواج م یعالقه ا

 .نی... مثل ساحل و امییو زن دا ییدا

 : مامان و بابات همو دوست ندارن؟ دیکرد و پرس کیبار چشماشو

و دوست داشتن  کنمیمن اشتباه م دمیشا ست،ین یهمش تظاهره و واقع کنمیچرا دارن اما حس م_

 .هیشون واقع

 .یباآرشام ازدواج کن ذارمی: من نمرحسامیام

پل ها رو  یسر هیو  کمیبهت نزد نقدریا ینیبیچون اگه م ینذار دمینوازش کردم و گفتم: با صورتشو

باهام  یخوایکه بهت اعتماد دارم و مطمئنم م نهیا یگرفتم برا دهیقانون ها رو ناد یسر هیشکستم و 

 .یازدواج کن

 .دیگونش بود و بـ ـوس یزد و کف دستم و که رو یمحو لبخنده

 شیآت کردیم یسع یمنقل و به پا کرد اما هرچ رحسامیکه ام میشدیم کیبه ظهر نزد میکم داشت کم

 تونست. یروشن کنه نم

 .میمونیامروز گشنه م ادیکه بوش م نطوریو گفتم: ا دمیبلندخند

 .یبه منقل زد و گفت: لعنت یلگد باحرص

شعله  هویکه  ختیمنقل ر یتو یشتریب نیخاموش شد... بنز شیزود آت یلیتالش کرد اما خ دوباره

 .دمیاز ترس کش یبلند غیبلندشد و ج شیآت یها

تونستم  یدیگفت: د یروزیکم شد و بالبخنده پ شیآت یرفت عقب... شعله ها عیسر رحسامیام

 روشنش کنم.

  ؟یو گفتم: خوب دمیکش یراحت نفس

 نشد. یزی: آره نگران نباش چرحسامیام
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 یرو رو میبود دهیکش خیبه س یخنده و مسخره باز یزغال ها داغ شد جوجه ها رو که باکل یوقت

 منقل گذاشت.

 .یذاشتیم یمنتقل برق هیحداقل  اوشی: سگ تو روحت سرحسامیام

  ؟یجوجه کباب کن خیچهار تاس یتونیکه نم یهست یتو چه جور مرد_

 ندارم و استاد دانشگاهم. یگرکیکه من ج دیببخش: رحسامیام

 اوووو بابا استاد دانشگاه._

 نیدردسر باالخره جوجه ها کباب شد... ب یکرد... باکل خینگاهشو گرفت و فلفل ها رو س مغرورانه

تا  رحسامینون دادم به ام کهیت هیکردم... سفر رو پهن کردم و  داشیدنبال سفره گشتم و پ الیوسا

 ظرف جوجه ها بذاره. یرو

 من گشنمه. گهیحسام زودباش د_

  ؟ی: تومگه صبحانه نخوردرحسامیام

 نچ._

خب بخور تا غش  لیکارش تموم شد و از کناره منقل بلندشد و کنارم نشست و گفت: خ باالخره

 کوچولو. یاز گشنگ ینکرد

 .یچشم نازک کردم و گفتم: کوچولو خودت پشت

 ! کلیه نیکوچولو منم؟ اونم باا یفت: مطمئندهنم گرفت و گ یلقمه جلو هی

 و گفت: پرو. دیرو خوردم و سرم و تکون دادم که خند لقمه

دهن خودش گرفتم و گفتم: توهم  یبرام لقمه گرفت که از دستش گرفتم اما نخوردم و جلو بازم

 بخور.

 خورد. بالبخند

 پا هنرمندم. هیخودم  یعشقت چه کرده... برا نی: ببرحسامیام

 اوهوع اعتماد به نفست منو کشته._

 نکن زبون تو ببرم. یبزرگ چپوند تو دهنم و گفت: کار یلقمه هی

 قورت دادم و گفتم: چه خشن... من شوهر خشن دوست ندارم. یرو به سخت لقمه

... کلیلوس... مغرور... مستبد... دلقک... خوشگل... خوش ه زم؟یعز یدوست دار ی: چه جوررحسامیام

  ؟یمامان
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و ازم  دیخندیقهقهه ام به هوا رفت... خودشم م کیخنده هام بلندشد و شل یلحن بامزه اش صدا از

 .داشتیچشم برنم

کرد... لبخندم جمع شد و  کینوشابه رو به دهنم نزد وانیتو گلوم و به سرفه افتادم که ل دیپر غذا

 .خوردم... هنوزم نگاهم بهش بود کمیچشماش خشک شد... آروم  ینگاهم تو

 شده؟  ی: چرحسامیام

  ؟یدعوام کن دمیبلندخند نکهیا یبرا یخواینم_

وقت فکرنکن من مثل  چیخنده هاتم... درضمن ه نی... من عاشق استیجرم ن دنی: بلندخندرحسامیام

خوشم  یرو ادهی... من از زستین یکه به جز من تو کس نجایاز اون ا یآقابزرگ و مامانتم... جدا

 ! رتیغ وتعصب  ایتو خوردن باشه  خوادیحال بهم زنه... حاال چه م یزیهر چ یتو یرو ادهی... زادینم

کس جز تو لقمه دهنم  چیبهش زدم و گفتم: تاحاال ه یدستم گرفتم و بـ ـوسه آروم نیشو ب دست

 نذاشته.

شده  غیکه ازت در ییانگشتاش گونم و نوازش کرد و گفت: خوشگل من... من تمام محبت ها باپشت

 .کنمیرو جبران م

 دادم. لشیتحو یپر از عشق لبخنده

عمرم خورده بودم نه به خاطره مزه اش بلکه به خاطره  یکه تو ییغذا نیاون روز شد بهتر یغذا 

حالم و  یجور هی... محبت هاش کردیمعجزه م رحسامیام ی... دستاگرفتیبرام لقمه م رحسامیام نکهیا

 که خودمم باورش برام سخت بود. کردیخوب م

 .میرو جمع کرد الیباهم وسا میناهار خورد نکهیاز ا بعد

  ؟یاوردیتو ن یگفت: گوش رحسامیو ام میداد هیدرخت تک به

 نه._

 : تعجب کردم مامانت زنگ نزده.رحسامیام

 .برمینم یوقت مدرسه گوش چیه دونهیم_

 داد. یخودش زنگ خورد و رد یگوش

 بود؟  یک_

 از دوستام. یکی: رحسامیام

  ؟یچندتا دوست دار نجایمگه تو ا_
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 .یکی: رحسامیام

  ران؟یا یومدیتو واقعاً قبال ن_

  ؟یپرسیم یسؤال نی: نه چرا همچرحسامیام

 .یخوب بلد یلیمشهد و خ_

افتاد... شماره مال  شیگوش یمانع شد جوابم و بده... نگاهم به صفحه شیگوش یزنگ دوباره یصدا

 خارج بود.

 شه گفت: پدرمه. یگوش یصفحه ینگاهم رو دید یتماسو رد کرد... بهم نگاه کرد و وقت بازم

 دوستته. یگفت_

 .یدیچرا جواب پدرتو نم یدروغ گفتم که بعدش سؤال نپرس نیا ی: برارحسامیام

  ؟یدیخب چرا جواب پدرتو نم_

 .ریشو حر الیخ ی: برحسامیام

 تاحاال. یکانادا و پدرت و خواهرات نگفت یتو تیاز زندگ یچیتوه_

 : خواهرام؟ دیپرس جیگ

  ؟یدوتاخواهر دوقلو دار یمگه نگفت_

 که بخوام بگم. ستین یخاص زهیگفت: آهـــا... خب چ عیسر

 بود. یروز خوب یلیپاهام گذاشت و گفت: امروز خ یو سرشو رو دیکش دراز

 .یچ یعنی یخوشبخت دمیآروم موهاشو نوازش کردم و گفتم: آره... امروز تازه فهم آروم

  ؟یچ یعنی ی: خب خوشبختبالبخندگفت

 عشق تو. یعنی یو گفتم: خوشبخت دمیصورتش به صورت نوازش کش یو رو انگشتم

 .دمیفهمیشو نم یسخت بود و معن رشیکه تعب ینگاه هی... بینگاه عج هیچشمام زل زد...  به

 .ادیزد و بعدش گفت: خوابم م یلبخند

 خب بخواب عشقم._

 یستیهروقت که ن ندازهیتو م یچشما ادهیآسمون چشم دوخت و گفت: رنگ شو دوست دارم منو  به

 .کنمیبه آسمون نگاه م شهیو دلم برات تنگ م

برام  میشخص زندگ نیحرفا اونم از مهم تر نیا دنیکردم و اشک تو چشمام جمع شد... شن بغض

 بخش بود. لـ ـذت یلیخ
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 بست و کم کم خوابش برد. چشماشو

شد؟ حس  داتیازکجا پ هوینرم و خوش حالتش فرو بردم و آروم گفتم: تو  یموها یو ال انگشتام

 یبدم... توباعث شد تیبهش اهم ذارهیدارم که عشقت نم یبیدارم و ندارم... دلشوره عج یخوب

 یتازه بفهمم زندگ ی... باعث شدارمیو به زبون ب رمیبگ دهیدارم ناد یسع یادیرو که مدت ز ییزهایچ

 نای... ایخودت کرد یو برده یآقابزرگ آزاد کرد یکه منو از بردگ یهست یتو کس دی... شایچ یعنی

 که من باتو خوشحالم. نهیمهم ا ستیکدوم مهم ن چیه

شد اما  ییهویزود و  یلیدارم... خ زدم و زمزمه کردم: دوست شیشونیبه پ یشدم و بـ ـوسه آروم خم

 دوست دارم.

 جذابش که غرق خواب بود نگاه کردم. یدادم و به چهره هیو به درخت تک سرم

 قمیاز عال نقدریبخشه... مادرم منو ا لـ ـذتممنوع  یانجام دادن کارها شهیمرد ممنوعه اما هم نیا

برخالف نظرش  یکه کار یهم گاه رحسامیمحروم و دور کرد که شدم پر از عقده... قبل از حضور ام

ها  یریسخت گ نیدرحقم و هم کنهیم یریسخت گ یلیچون اون خ بردمیم لـ ـذت دادمیانجام م

 ممنوع. یانجام کارها یبشم برا صیحر شهیمباعث 

مرد نامحرم باشم و پر از حس  هیاز صبح تاعصر کناره  یروز هی رگلکاریمن... حر کردیفکرشو م یک

نداشته باشم که ممکنه  نویا یخوب باشم و به مادرم دروغ بگم که کالس دارم و اصالًهم دلهره یها

خوده خوده  هک یباعث شده بود شجاع بشم... شجاعت رحسامیو سه بشه... انگار حضور ام ادیدروغم درب

 .دمیوقت نفهم چیحماقت بود اما من ه

 بازوش گذاشتم و به رودخونه چشم دوختم. یو رو... دستم دیخورد و به پهلو خواب یتکون رحسامیام

 آب پاک هستم؟  نیآب باعث شد از خودم بپرسم: منم مثل ا یو پاک یزالل

نشدم...  اهیام... هنوز س ینه... من االن خاکستر اهی... نه نه ساهمیبودم اما االن س یزمان هی دیشا

 هم خوبه. یام... خاکستر یخاکستر

 .شهیم رمونید دارشویساعت گذشته بود که آروم صدا زدم: حسام جان ب کی

 .دارشویبلندتر گفتم: حسام؟ حسام ب دارنشد،یب

 .گهیپاشو د ریحواس گفتم: ام ینشد که ب داریب بازم

 ...یو گفت: الـــ دیاز خواب پر باشدت

  ؟یاز تعجب رفت باال و گفتم: خوب ابروهام
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 بامکث جواب داد: آره.به من و اطراف کرد و  ینگاه

  ه؟یک یال_

 .یدیاحتماال اشتباه شن ؟یمن گفتم ال ! ی: الرحسامیام

 .یال یتو گفت دمینه اشتباه نشن_

 گفتم. یچرت هینده حتماً تو خواب  ریگ ریپاهام گذاشت و گفت: حر یسرشو رو دوباره

گفت باور  یرو که م یزیاراده هرچ ی... بدمیبااونه من اشتباه شن دحقینگفتم... شا یزیچ گهید

 بهم نفوذ کرده بود. یلی... انگار خکردمیم

 مدرسه باشم. یجلو دیساعت شش با میبر دیعشقم پاشو با_

 : هنوز زوده.رحسامیام

 خندم گرفت. شیالیخ یب از

  ؟یکنینم شیوقت آرا چی: هدیصورتم چرخوند و پرس یشو رو نگاه

 .ذارهینه مامان نم_

 زد که احساس کردم پوزخنده. یکج لبخنده

 کنم؟  شیآرا یتو دوست دار_

که خودم و خودت  ی... زمانیکن شیمن آرا ی: دوست دارم... اما دوست دارم فقط برارحسامیام

 .مییتنها

 خودمون. یخونه میکه رفت یگفتم: پس باشه زمان طنتیباش

 ابروشو داد باال و گفت: آره. هی

 شو آورد باال و صورتم و نوازش کرد و گفت:  دست

 دوست دارم. شتریساده ب ینطوری... ایخوشگل شمیطور نیهم_

 گوش و گردنش گذاشتم. نیلبامو لمس کرد و دستمو ب انگشتاش

کرد و  کیآروم آورد باال و نشست و دستاشو دوطرف درخت گذاشت... صورتشو به صورتم نزد سرشو

 گفت: 

 ببـ ـوسمت؟  ینذاشتاون شب چرا  ریحر_

 چون احساس گناه کردم._

 .یستین یخوب ی: هه دروغگورحسامیام
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 واقعا احساس گناه کردم. گمیدروغ نم_

 .یچون بهم اعتماد نداشت ینذاشت ،ی: نه احساس گناه نکردرحسامیام

 گفتم: من بهت اعتماد دارم. عیسر

 ببـ ـوسمت. ینذاشت نیواسه هم ی... اون شبم اعتماد نداشتی: نداررحسامیام

 گناه بود. یکیمن احساس گناه کردم اون همه نزد_

بهم  یلیام... آروم زمزمه کرد: االنم خ ینیاش خورد به نوک ب ینیکه نوک ب یتر شد جور کینزد بهم

  ؟یکنیپس چرا االن احساس گناه نم میکینزد

 .دونمیو گفتم: نم دیاز بغض لرز لبام

 .یچون بهم اعتماد نداشت ینذاشت یگناه نکرد: تو اون شبم احساس رحسامیام

 گفتم: حسام من بهت اعتماد دارم. بابغض

 .ینیبیآدم هـ ـوس باز م هیخودم متأسفم که تو منو  یو من واقعاً برا ی: نداررحسامیام

 .کنمینم یفکر نیمن همچ ونهیکه دستام و دوره گردنش انداختم و گفتم: نه د رهیفاصله بگ خواست

 تا ازت سواستفاده کنم. زنمیدارم گولت م یکنی... تو فکر میکنیم: رحسامیام

 .یباور دارم عاشقم ستین یزیچ نینه همچ_

 .ستمیمن به خاطره جسمت کنارت ن ری: حررحسامیام

 .دونمیگفتم: م عیسر

 .یشیمعصوم م یلیخ یکنیم هیگر یشد و آروم زمزمه کرد: وقت رهینمناکم خ یچشما به

چسبوند... چشمام و  میشونیشو به پ یشونیشد و پ کیبهم نزد شتریفقط نگاه عاشقانم بود... ب جوابم

 .دمیکش یقیبستم و نفس عم

 .یلیدوست دارم... خ یلیو زمزمه کرد: خ دیشو به گونم مال گونه

 بسته گفتم: منم. یباچشما

 رحسامیکه فکرکردم عشق ام یزی... اون موقع به تنها چدمیرفت و لرز نیصورت و گردنم از ب یفاصله

 صورتم بـ ـوسه زد. یکه داشتم بود. آروم آروم به همه جا یو احساس خوب

 زمزمه کرد:  آروم

 من به توئه. ادیبـ ـوسه ها از هـ ـوس نه بلکه از عشق ز نیو ا یکیهمه نزد نیا یکاش بفهم یا_

 : رنگش گفتم یمشک یبه چشما رهیو دوره گردنش محکم کردم و خ دستام
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 عشقم. دونمیم_

 ام و از درخت گرفت و منو به خودش چسبوند. هیدوره کمرم حلقه شد و تک دستاش

  نم؟یمشتاقم موهاتو بب یلیخ یدونستی: مرحسامیام

 واقعاً؟ _

 : آره.رحسامیام

 .ستیخوشگل ن ادیز یعنی... ستین یدنید ادیزدم و گفتم: ز یخجول لبخنده

  ر؟ی: حررحسامیام

 جانم؟ _

  ؟ی: بهم ثابت کن بهم اعتماد داررحسامیام

  ؟یچ یعنی_

 اش دوختم. قهی... آب دهنم و قورت دادم و نگاهم و به دمینگاهم کرد که تازه منظورشو فهم فقط

 .یاعتماد ندار یدی: درحسامیام

 دارم._

 .نهیکه موهاتو بب ستین یجا که به جز من کس نیا یکنی: خب چرا ثابت نمرحسامیام

که  ینشست و درحال میروسر یگره یلرزونم رو ی... اما درآخر دستایمکث طوالن هیکردم...  مکث

گونم  یکه سر خورد رو یتوجه به اشک یآروم گره رو باز کردم و ب دونستمیبغض تو گلوم و نم یمعن

 رو از سرم برداشتم. یروسر

لب زد: موهات  یچونم گذاشت و سرم و آورد باال و به چشمام زل زد و به آروم رهیدستشو ز رحسامیام

 خوشگله. یلیخ

... باخجالت نگاهم و ازش ختیموهام و باز کرد و موهام دورم ر یرهیرفت پشت سرم و گ دستش

کنار زد و باانگشت شصتش گونم و ناز کرد... آروم  یتو صورتم به آروم زدی... موهام و که باد مدمیدزد

 .دیصورتم و جز لبام بـ ـوس یآروم همه جا

بردم و  لـ ـذتاز هر بـ ـوسه اش  یپهنش نشست و به طرز باورنکردن یشونه ها یکم دستام رو کم

 .طانیش یکه قلبم شده بود خانه دمی... نفهمدمینفهم

 ارم خوشگلم.و تو بـ ـغلش گرفت و گفت: دوست د سرم

 گفتم: منم. رلبیآروم قلبش گوش سپرده بودم ز یکه به صدا همونطور
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 .میبرد لـ ـذتو از آغـ ـوش هم  میهمون حالت موند یتو قهیدق چند

 نفسم؟  میگفت: بر دادیموهام حرکت م یطور که انگشتاشو آروم ال به ال همون

 .میگرفتم و گفتم: بر فاصله

 ی... وقتدمیو پوش میموهام و جمع کردم و روسر عیبه صورتم کرد و بلند شد... سر یطوالن نگاه

گوشم  یآقابزرگ تو یرفت و صدا نیازب عیسر یلیدلم بود خ یکه تو یو سرم کردم ترس میروسر

 .دهیم تی: حجاب بهت حس امندیچیپ

 و بعد رفتم سمت رودخونه تا دستام و بشورم. میرو باهم جمع کرد الیوسا

که بابرداشتن  یبیهم اومد تا دستاشو بشوره... به آب زل زده بودم و به اون ترس عج رحسامیام

 غمیافکارم دراومدم و ج یایشدن صورتم از دن سیباخ هویکه  کردمیحجابم به سراغم اومده بود فکر م

 .کشمتیدراومد: حسام م

  ؟یبود یو گفت: توفکره چ دیبلندخند

کرد...  رییتغ دمیکردم... چقدر زود افکار و عقا رییکردم و چه زود تغ رییبودم که چقدر تغ نیفکره ا تو

تاچه حد منو از  هیو مهد رحسامیام یحرفا نکهیکرد... به ا رییچقدر زود احساسم به آقابزرگ تغ

 کرده بود. زاریو بندش ب دیآقابزرگ و ق

 ما بود. یازشروع آب ب نیمشت آب به طرفش پرت کردم و ا هیندادم و درعوض  جوابشو

 .خورمیزدم: حسام بسه سرما م غیبود ج سیکه تمام سر و صورتم خ یدرحال

 و بااخم نگاهش کردم. ختیروم آب نر گهید

 .یشیو گفت: اخم نکن زشت م دیو محکم بـ ـوس گونم

 صورتم و خشک کردم. یو بادستمال کاغذ نیزدم و رفتم داخل ماش کنارش

 کوچولو قهر کرده. ریحر یشد و گفت: آخ نیماش سوار

 قهر نکردم. رمینخ_

 : واقعاً؟ رحسامیام

 اوهوم._

 .وفتمیبزن تا راه ب کنهیرو م ریکه دلم و ز ییدونه از اون لبخندها هی: پس رحسامیام

 .دیاراده لبام خند یب

  م؟ی: بررحسامیام
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 .ــــمیزدم: بــــر غیج

 .میگفت: پس بزن بر یبلند یو مثل من باصدا دیخند

وجود نداشت که از بلندحرف زدن و بلند  یمادر گهی... ددمیخند یروند و بلند و پرانرژ باسرعت

بهم سخت  نقدریکنه... ا حتمی... چپ و راست نصرهیبگ رادیمنعم کنه... سرزنشم کنه... ازم ا دنیخند

 برام شده بود عقده ! زهایچ نیگرفته بود که ا

  اد؟یحشمت مآقا یمطمئن ریمدرسه نگه داشت و گفت: حر یجلو

 .فرستتشیآره مطمئنم، مامان م_

  ؟یدر مدرسه منتظر بمون یجلو یخوایم اد،یب یک ستی: معلوم نرحسامیام

 .شهیم داشیپ گهیاالن د_

 : نگرانتم.رحسامیام

 خداحافظ. ومدهی... بروتا نادینگران نباش االن م _

 بشم. ادهیو گرفت و نذاشت پ دستم

 .یکه اومد یخوش گذشت مرس یلیبه چشمام گفت: امروز خ رهیخ

 .یاز تو که منو برد یمرس_

 به گونم زد و گفت: دوست دارم. یجلو و بـ ـوسه ا اومد

 طور. نیمنم هم_

 رحسامیام نیکه ماش نیزد و رفت... هم یبراش تکون دادم... لبخند یو دست نییاومدم پا نشیماش از

  د؟یو د رحسامیام یعنی یآقاحشمت وارد کوچه شد... وا نیرفت ماش

 شدم و گفتم: سالم. نیماش سوار

 آقاحسام نبود؟  نیماش نی: سالم دخترم... اآقاحشمت

 بود چون اونم تو مدرسه کالس داشت. دی... شادونمینم...نم_

 : آها.آقاحشمت

 مامان شروع شد. یسؤاال دیرس الیحرکت کرد... تا پام به و الیو راه انداخت و به سمت و نیماش

 بود؟  دیمف: کالسش مامان

 بله._

 : کدوم استاد اومده بود؟ مامان
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 .یاستاد نادر ستیز ی... برایمیاستاد سل یاضیر ی... براییاستاد نکو یمیش یبرا_

شو متوجه  سیچون نحو تدر ادین یمیاستاد سل گهیاومده بودم مدرسه گفتم د شی: دفعه پمامان

 .یشینم

 .ادیب یمین گفتن استاد سلباال انداختم و گفتم: حتماً بچه ها خودشو شونه

 .رهیبگ یبگم بابات معلم خصوص ینگرفت ادی... یگرفت ادی یزی: چمامان

 .ستیامسال اونقدر سخت ن یاضیر ادگرفتمینه _

  ذارن؟ی: بازم براتون کالس ممامان

 .دیشا_

 .کنمیکمتر بشه عروست م می: اگه معدلت از نوزده و نمامان

 تا آروم باشم. دمیکش یقیعم نفس

 .یجز پنج نفر اول کنکور باش دی: بامامان

امکان داره هزارها  یزیچ نیبه نظرت همچ خونمیم یپزشک یدارم برا ،یمامان من رشته ام تجرب_

 .ارمیمن فوقش بتونم رتبه پونصد ب ه،یدکتر بشن... رقابت سخت و تنگاتنگ خوانینفر م

 خونه وقت تو تلف نکن. نیبش هینطوری: پس اگه امامان

 .شمینفراول کنکور م یشما عروسمم نکن نکهیا یبرا شم،یگفتم: چشم من نفر اول کنکور م باحرص

 .هی: آرشام پسرخوبمامان

 .کنهیو داخل کمد گذاشتم و گفتم: خوب از نظر من و شما فرق م مانتوم

 تو گوشت خونده؟  یچ یک ،یزبون دراز شد یلیخ ری: حرمامان

تو سرمه و  یمیو ش یاضیهنگ کرده و همش مسئله رمامان از صبح سرکالس نشستم و مخم _

 یو کل ایدر رفت ب میخستگ یاستراحت کنم؟ وقت یاجازه بد شهیچشمام، م یجلو فیجدول مندل

 حرف بزن.

  ؟یخوریگفت: ناهار م باحرص

 کوفت کردم. یزیچ هیمدرسه  رینخ_

 درست صحبت کن. ریگفت: حر دیباتهد 

 مامان خستم توروخدا درکم کن._

 .دیو درو هم محکم بهم کوب رونیب رفت
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 بود. میروز زندگ نیو به امروز فکرکردم... امروز بهتر دمیتختم دراز کش یرو

*** 

 وارد مدرسه شدم. یباانرژ

و  اطینشستن... رفتم ته ح اطیآخر ح قیداخل آالچ ادی... به احتمال زدمیند اطیح یها رو تو بچه

 بودن. قیهمونطور که حدس زدم داخل آالچ

 سالم._

 .کمیسالم عل رخانومی: بَه بَه حرالیل

 حالت خوبه. یکه امروز حساب نمیبی: مقیشقا

 نشستم و گفتم: بله خوبم چرا بد باشم. کنارش

 : سالم.هیمهد

 بهش کردم و آروم جوابشو دادم. ینگاه مین

 .مونمیمن که گفتم حرفام زشت بوده و پش میماهه قهر هی میکن یآشت ایب ری: حرهیمهد

 .یکرد نیعالمه توه هیبهم  یبرد هیبق یمنو جلو یتوآبرو_

 بودم. یخب عصبان دی: ببخشهیمهد

  ؟یشد یکردم که عصبان کاریمگه چ_

 .ی: تو باونداد بد رفتار کردهیمهد

 باتو باشه. دحقیاما شا کنمیفکرنم ینطوریخودم ا_

  ؟یدی: بخشهیمهد

 .مونهیم ادمیاما  بخشمیم_

 ! ینبود یا نهیو گفت: توکه ک دیو محکم بـ ـوس گونم

 اما رفتاره تو واقعاً زشت بود. ستمین یا نهیک_

 فراموشش کن. گهید الیخ ی: بالیل

 رو کش ندم و تمومش کنم. هیقض نیدادم ا حیتکون دادم و ترج یسر

 دعوام کرد. یلیونداد خ یتو رفت نکهی: اون روز بعد از اهیمهد

 .میدربارش حرف نزن گهید الیخ یب_

 چه خبر از عشقت؟  ی: باشه... راستهیمهد
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  مه؟یالیعشقم؟ منظورت همون عشق خ_

 ! میدرباره اش حرف نزن گهیو د میمگه قرار نشد اون روز و فراموش کن ری: اوووف حرشقاق

 .گمینم یزیاون روز چ یواقعاً درباره گهید دیخب ببخش لیناراحت شد که گفتم: خ هیمهد

  ن؟ی: هنوزم قهرالیل

 : نوچ.بالبخندگفتم

 کن زودباش. فیگفت: تعر جانیباه

 راه افتاده. رخانومیکه حر نمیبیگفت: اوووو م هیکردم و مهد فیرو تعر یچ همه

 .شعوریخودتو مسخره کن ب_

 : به خدا مسخرت نکردم.هیمهد

 بود خانوم گلکار؟  دیاستاد پارسا مف یتی: خب حاال کالس تقوقیشقا

 خنده و گفتم: بله چه جورم. رهیز میزد

 .یماه مثل مرده ها بود هی نی: تو االیل

 ماه عمرم بود. نیماه بدتر هی نیا_

 .نیایتو و استادم ب یخوایم ان،یو ونداد هم م دیفر رون،یب میریفردا م الیو ل هی: من و مهدقیشقا

بگم که  یچه دروغ دونمینم گهیرفتم د رونیب ادیروزها ز نینه فکرنکنم حسام قبول کنه تازه ا_

 مامانم باورش بشه.

 .رونیب ادیو مغرور هست که افتخار نده باما ب یازخودراض نقدریا کنهی: تازه استادم قبول نمهیمهد

  اد؟ی: لهراسب چرا باهاتون نمدمیزدم و بعد پرس یلبخند

 .کنهیرو دعوا م الیو ل شهیقلومبه م رتشیغ نهیبب دیخانوم و بافر الیباحرص گفت: چون اگه ل قیشقا

 واقعاً؟ _

 خر شده. ای: آره تازگالیل

 ! ی: هـــــــوقیشقا

 دوست پسرتو بشه داداش من بوده. نکهی: ببند دهنتو قبل از االیل

 گرفت و گفت: خودت ببند دهنتو. الیل یاز بازو یشگونیباحرص ن قیشقا

 .یروان ی: آالیل

 .میگذر زمان نشد یکه اصالً متوجه میگرم حرف زدن شد نقدریا
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 ساعت هشته. ی: واقیشقا

 ساعته کالس شروع شده. مین میبر نیو گفتم: پاش دمیاز جاپر باشدت

 شده؟  یگفت: خب حاال مگه چ هیبلندشدن و مهد لکسیر الیو ل هیمهد

 .میزد: بااستاد پارسا دار غیج قیشقا

باشدت در کالس و باز کرد و  الیل... میدیباسرعت به سمت سالن دو هویو  میباترس بهم نگاه کرد همه

بچه ها  ی... همهنیبامخ رفت تو زم الیداخل که ل میتا هرچه زودتر بر میماسه تا هم محکم هولش داد

 بااخم بهمون نگاه کرد. رحسامیخنده و ام رهیزدن ز

... مینخند نیزم یرو الیکه به پخش شدن ل میکردیتمام تالشمونو م میداشت قیو شقا هیو مهد من

 تا خنده شون معلوم نشه. نییسراشونو انداختن پا قیو شقا هیمهد

 هنوز بااخم بهمون زل زده بود. رحسامیام

 کمک کن بلندشه. الیخندش بلندشد که پاشو لگد کردم و آروم گفتم: به ل یکم کم صدا هیمهد

 بلندشد. الیرو گرفت و ل الیدست ل هیمهد

 .میخوایماچهارتا معذرت م یعنیاووممم استاد... ما... _

 ساعت از شروع کالس گذشته. مین ن؟ی: کجا بودرحسامیام

 .میاومدن شما نشد یمتوجه میبود اطیح یماتو_

 .ادیم ریچون دب نیسرکالس باش دیهمه تون با میساعت هفت و ن ؟یچ یعنی: رحسامیام

 : درسته حق باشماست اما حواسمون به ساعت نبود.هیمهد

 .دیریورود بگ یاجازه یاز دفتر برگه دی: بررحسامیام

 : اســــــتـــــــاد !میباهم گفت هرچهارتا

 .دیگفت: بر بااخم

 خنده. رهیز میافتاد بلندزد الیو تا نگاهمون به ل رونیب میاز کالس اومد ناچار

 تونو. شاین نیباحرص خاک لباساشو تکوند و گفت: ببند الیل

 شده؟  یچ: دیپرس یدفترمعاون و ستار میرفت

 سرکالس استاد پارسا راهمون ندادن. میرفت ری: سالم... خانوم ماچهارتا دقیشقا

 مدرسه؟  نیبااخم گفت: االن اومد یستار

 .میمتوجه ساعت نشد مینشسته بود قیآالچ ی: نه توقیشقا
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 .دمیورود به کالس نم یچون من بهتون اجازه قیهمون آالچ یتو نی: االنم بریستار

 .کنمیما باره اولمونه، خواهش م یم ستار: خانوقیشقا

 .ینظم شد یب ایچرا گلکار !؟ تازگ گهی: تو دیستار

 گفتم: متأسفم. آروم

 ورود رو امضا کرد و بهمون داد. یاجازه یبرگه یاصرار کرد که ستار نقدریا قیشقا

 .یعقده ا یکهیگفت: زن هیو مهد رونیب میدفتر اومد از

گذاشتم... بااخم برداشتش و  رحسامیام زیم ی... برگه رو رومیو وارد کالس شد میمؤدبانه در زد نباریا

 بتیجلسه غ نیو ا شهینمره ازتون کم م کی دیاما بدون دینیبش دیتونیبهش کرد و گفت: م ینگاه

 .دیخوریم

 بارمونه. نیاول نیسه تابا اخم نشستن و من گفتم: استاد ا اون

 بارتون. نیآخر نی: و همچنرحسامیام

 برگه ها رو بده به بچه ها. نیکه گفت: ا نمیبهش نگاه کردم و خواستم بش دلخور

 بود. شیپ یامتحان جلسه یبرداشتم و به بچه ها دادم... برگه ها زیم یبرگه ها رو از رو بااخم

 خودم نبود. یبرگه

 .زهیم یخودت رو ی: خانوم گلکار برگهرحسامیام

... اون دفعه ینمره کم کن کیاز من  یبرداشتم و آروم گفتم: حسام تو حق ندار زشیم یرو از رو برگه

 .یازم نمره کم کرد یهم الک

 .ینکن ینظم یب گهیمثل من آروم گفت: حقته ازت نمره کم کنم تا د اونم

 .یشیاخم نکن زشت م گمینگاهش کردم که گفت: مگه نم بااخم

 دوست ندارم. گهید_

 .یمنو دوست نداشته باش یکنی: شماغلط مرحسامیام

 .نییپا ادیگفتم: ازم نمره کم نکن معدلم م مظلوم

 فکرام و بکنم. دی: بارحسامیام

 نباش. رحمیب نقدریحسام ا_

 .نی: بشرحسامیام

 هـــا ! کنمیباهات قهرم_
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 .نیگفت: بش یتانخنده... بااخم الک دیاش گرفت و لبشو گز خنده

 .نمیتا بش یکنیبگو که ازم نمره کم نم نمیشینم_

 .کننیبچه ها شک م نی: بشرحسامیام

 اول بگو._

 .نیبش کنمیگفت: باشه چشم قشنگِ من کم نم ناچار

 زدم و نشستم. یپر ذوق لبخنده

به چهره یفتگیچونم گذاشتم و باش رهیبلندشد و شروع کرد به درس دادن... دستم و ز زشیپشت م از

 ترش کرده بود. یجذاب تر و دوست داشتن شیجذابش نگاه کردم که ته ر ی

*** 

و  شدمیوابسته م شتریب رحسامیو من هرلحظه به ام گذشتیها و روزها و ماه ها م قهیها و دق هیثان

 .شدمیعاشقش م شتریب

 گهی... دکردمینم ییاحساس تنها گهی... دکردمیبغض م یاز خوش یکه گاه کردیبهم محبت م نقدریا

که من  ییو بادروغا رونیب میرفتیبار درهفته باهم م کیچون حداقل  کردمیبودن نم یاحساس زندان

... هیبقگفتن امل... شده بودم مثل  یمدرسه بهم نم یبچه ها گهی... ددیفهمینم دادمیمامان م لیتحو

 .خواستیکه م یترسو نبودم و شده بودم همون دختر شجاع رحسامیاز نظر ام گهید

شده  راتمییتغ ی... متوجهکردنیموضوع تعجب م نیاز ا هیو بق شدیم با آقابزرگ و مامان بحثم یگاه

و من برعکس گذشته اصالً برام مهم نبود که چه  یستیسابق ن ری: تو حرگفتنیبودن و همشون م

 بود و حرفاش. رحسامیکه مهم بود ام یزی... تنها چکننیدربارم م یفکر

 نیها از اتاق ساحل و ام غیج ی... صدارونیکه گوشم و پر کرد از اتاق باشتاب رفتم ب یغیج یباصدا

 و مامان باهول رفتن داخل اتاق. ییبود... زن دا

 شده؟  ی: چدیباتعجب از اتاقش خارج شد و پرس رحسامیسمت اتاق قدم برداشتم که ام به

 ساحل دردش اومده. ادی... به احتمال زدونمینم_

 بلندبود. یلیدادش خ و غیج یصدا

  شه؟یم یگفتم: حاال چ باترس

 .گهید ادیم ایبشه؟ بچه اش به دن یخوایم یو گفت: چ دیخند

 .ارهیبودنت حرص منو درم لکسیر نیا_
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 تو خون آدم باشه. دیبا یالیخ یاومد سمتم و گفت: ب یخاص بالبخنده

 .یالیخ یاز حد ب شیب یلیخ گهیتو د_

 .نهیبیم یکیهمون لبخند دستاشو دوطرف کمرم گذاشت که باهول رفتم عقب و گفتم: حسام  باحفظ

 .نهیبینم یچکیبـ ـغلم کرد و گفت: ه محکم

 ولم کن. ادیاالن م یکی میحسام تو سالن_

 : نوچ.طونگفتیش

 .یدیاش زدم و گفتم: تو آخر سرمنو به باد م نهیمشت به سـ ـ هی

 یعنیهم  یونگی... دیونگید یعنی یبه گونم بـ ـوسه زد و کناره گوشم زمزمه کرد: عاشق الیخ یب

 .هیحس خوب یلیخ جانیترس و ه نی... به نظره منکه االن اریرفتن تو دهن ش

 .کنهیتوبـ ـغلتم زنده به گورم م نهییب یو وقت ادیاالن مامانم م ستین یاصالً هم حس خوب_

 .یدار یبود کناره گوشم گفت: اعتراف کن که حس خوب دهیکه صورتش به صورتم چسب یدرحال

 ندارم. یا گهیجز ترس حس د_

 دقت کن. کمی... ی: داررحسامیام

خاص که  جانیه هیهم دارم...  یجالب جانیه هینگفتم و متوجه شدم به جز ترس  یچیه هیچندثان

 طنتیش نیراحت افسار ا یلیاما من خ شدیکنترل م دیبود که با یدخترانه ا یها طنتیاز ش یناش

 دخترانه از دستم در رفته بود و خودم خبردار نبودم. یها

 : خب؟ رحسامیام

 هم تو وجودم هست. یخاص جانیه هیدهنم و قورت دادم و آروم گفتم: آره حق باتوئه  آب

 ده بود.مدهوش کنن شهیپشت سرهم اما آروم به گونم بـ ـوسه زد... عطرش هم لباش

 و به عقب هول دادم. رحسامیو باشتاب ام عیسر دیکه به گوشم رس یبلند غیباج

گوش خراش ساحل از داخل اتاق  غیج یفرستادم... صدا رونینگاهم کرد و نفسم و راحت به ب طونیش

 بود.

 و از کنارش رد شدم تا برم به اتاق ساحل که دستم و گرفت و آروم زمزمه کرد: دمیو جلو کش شالم

 دوست دارم بانو.
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و از کنارش رد شدم... وارد اتاق شدم و  رونیب دمیزدم و باناز دستم و از دستش کش یمحو لبخنده

هم مثل  نیآبش پاره شده بود... ام یسهیبود و ک دهی... رنگش پردمیوضع ساحل واقعاً ترس دنیباد

 بود. دهیترس یو حساب زدیمرغ سرکنده بال بال م

 نیا یبه جا ستیگفت: بهترن کردینگاه م هیبود و باآرامش به بق ستادهیا نهیکه دست به سـ ـ آتوسا

 اورژانس. دیها زنگ بزن یباز یکول

رفته بود و از ما  ادشیهول بود که آدرس خونه  نقدریلرزونش به اورژانس زنگ زد... ا یبادستا نیام

 .دیپرس

  ه؟ی: مورد چنیام

 .مانیداداش درد زا گهیخب معلومه د دیشد یباحرص گفت: سوختگ آرزو

 .ادیم ایحامله ست داره بچه اش به دن یعنی مانیکه پشت خط بود گفت: درد زا یبه اون کس نیام

و  کردیو از درد ناله م ختیریساحل و تنش کردن... ساحل اشکاش تندتند م یلباسا ییو زن دا مامان

 .دیکشیم یگوش خراش یغایج یگاه

 هم رفتن. ییو عمه و دا ییو مامان و زن دا نینس اومد و ساحل و بردن... اماورژا باالخره

  گرده؟یساحل بابچه برم یآبج ریحر ی: آبجیرعلیام

 .زمیو گفتم: آره عز دمیبه موهاش کش یدست

  ذارن؟یم ی: اسم شو چیرعلیام

 .دونمینم_

  ؟یاریبچه م ی: توکیرعلیام

 .دمینگاهم کرد... ازخجالت سرخ شدم و لبم و گز طونیش رحسامیخنده و ام رهیو آتوسا زدن ز آرزو

 بابا زشته. یرعلی: امبابا

 زدم؟  ی: حرف بدیرعلیام

 حرفا ! نیگفت: معلومه، بچه رو چه به ا یبااخم و لحن خشن آقابزرگ

 از بغض. دیخوشگلش از اشک پرشد و چونش لرز یچشما یرعلیام

 یطور نیا دیزد شما با یحرف هی فهمه،یبچه... بچه ست نم نیگیم نی: خوبه خودتون داررحسامیام

 !؟یرفتار کن

 نزد. یتوهم و حرف دیاخماشو کش آقابزرگ
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 خودم. شیپ ایباباجون ب یرعلی: امبابا

گونه شو پاک کرد و گفت: دوست  یپاهاش نشوندش و اشک رو یبابا و بابا رو شیرفت پ یرعلیام

  اپسر؟یساحل دخترباشه  یآبج یبچه یدار

 : پسر.یرعلیام

  ؟ی: پسر دوست داربابا

 .ستمیمن تنها ن گهیو د میکنیم ی: آره چون اونوقت باهم بازیرعلیام

  اره؟یکه آقابزرگ نشنوه گفت: بابا مامان برام داداش نم یآروم جور یرعلیبه روش زد و ام یلبخند بابا

 زد و گفت: نه. یلبخند بابا

 ناراحت گفت: چرا؟  یرعلیام

 .یاریپدر ما رو درم یفسقل تابزرگ بش ی: چون توبابا

 .کنمینم یطونیوقت ش چی: منکه هیرعلیام

و  یکنیم هیو شبها از دندون درد گر یخوریده تا بچه شکالت م یاما به اندازه یکنینم یطونی: شبابا

... یزنینق م و همش یکرم خورده و خرابتو بکش یدکتر تا دندونا یری... بعدشم نممیمابخواب یذارینم

 م.یکردن تو برس هیبه نق زدن و گر میتونینم گهید ارهیداداش ب هیبعد اگه مامانت 

 .خورمیشکالت نم گهی: خب من دیرعلیام

  اره؟یساحل بچه شو ازکجا م ی: بابا آبجدیپرس یرعلینگفت که ام یچیو ه دیباباخند

 : ال اله اال اهلل.آقابزرگ

 به آقابزرگ کرد که احساس کردم پر از حرصه. ینگاه بابا

 .ارنیگفت: لک لک ها براش از آسمون م یرعلیو لبخند روبه ام باحوصله

 گفت: واقعاً؟  یباذوق بچگانه ا یرعلیام

 .زمی: آره عزبابا

  م؟یبکش یباهم نقاش روزیمثل د می: باباجونم بریرعلیام

 قربونت برم. می: بربابا

 یکودکانه یبه خودم افتخار کردم... چقدر باحوصله و قشنگ جواب سؤاال یپدر نیداشتن چن یبرا

... کردیو خوب باهامون برخورد م دونستیخودش نم ریرو داد... اون برعکس مادرم ما رو اس یرعلیام
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به همه دستور بده و همه اطاعت کنن و تحت  خواستیداشت... دلش م یپادشاه یهیمادرم کالً روح

 رو از آقابزرگ به ارث برده. یژگیو نیالبته فکرکنم ااوامرش باشن که 

 : محمدجواده؟ دیآرزو زنگ خورد و بلندشد بره داخل اتاقش تاجواب بده که آقابزرگ پرس یگوش

 : بله.آرزو

  د؟یعقد کن ادیم ی: شش ماه گذشته پس کآقابزرگ

 : آقابزرگ هنوز سال مادرش نشده.آرزو

 .دیکنیمحضر عقد تونو دائم م دیریفقط م میریگی: ماکه جشن نمآقابزرگ

  م؟یریگیدمغ گفت: آقابزرگ چرا جشن نم آرزو

 .میو برقص میبزن ادیگفت: چون گناهه... خدا قهرش م یبالحن مسخره ا آتوسا

 باهشدار صدا زد: آتوسا. آقابزرگ

 گرفته و ناراحت رفت طبقه باال. یمحل نذاشت... آرزو باچهره ا شهیمثل هم آتوسا

  ؟یشیآدم م یتوک: آقابزرگ

باهام مثل آدم برخورد  الیو نیا یکه تو یشد و گفت: زمان رهیآقابزرگ خ یبه چشما یباگستاخ آتوسا

 بشه.

  ن؟یا یبرات که شد میکم گذاشت ی: چآقابزرگ

پر  یمارک... حساب بانک یمدل... لباسا نیآخر نیبزرگ... ماش یکه خونه نیدیفهمیکاش م ی: اآتوسا

پدرم و شما خسته  یدارن... از رفتارا اجیاحت یبه آزاد یآقابزرگ انسان ها کم ستین یاز پول همه چ

 سالمه. 23که من بزرگ شدم... عاقل شدم و  شهیوقت باورتون نم چیشدم... چرا ه

 زیکه دندون ت ییپسرهاست نه دخترها... جامعه پر از گرگه... گرگ ها یفقط برا ی: آزادآقابزرگ

 مثل تو. ییدخترا یکردن برا

دانشگاه برم  یبابچه ها یذارینم نکهیتره... ا نیرفته بود پسرها خون شون رنگ ادمی: هه آتوسا

جامعه  یبودنم نداره به گرگ ها اپسریبه دختر  یربط چیخوش بگذرونم ه دیع التیمسافرت و تعط

حرف تون  و به نیماتحت سلطه تون باش نیخوایهمه بهانه ست، شما فقط م ناینداره، ا یهم ربط

 .میکن گوش

 پله ها رو رفت باال. یتند و عصب ییو باقدما بلندشد

 خونه از دستم در رفته. نیا ی: چندمدته که افسار آدماآقابزرگ
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 .زنهیم یحرف نیکه همچ نهیبی... آقابزرگ واقعا ما رو به چشم اسب و شتر و االغ و خر مایخدا یوا

  ؟یمن نگاه کرد و گفت: توچطور به

 خوب._

 .ی: توهم عوض شدآقابزرگ

 به تو بود. دمیندادم که گفت: تنها ام یجواب

 نکردم. یمن که کار اشتباه_

برام کتاب  یاینم گهی... دی... ازم دور شدکنمیحس م یبه خوب نویا یستیسابق ن ریحر گهی: دآقابزرگ

 یای... نمیکنینم فیتعر جانیو ه لـ ـذت... اتفاقات مدرسه رو بامیباهم حرف بزن یاینم گهی... دیبخون

 .ریحر یکرد ریی... تغمیباهم قدم بزن یکه عاشقش بود یاطیح یتو

حق با آقابزرگ نبود... واقعًا  دمیحق بااون بود... شا دینداشتم که بدم... شا یجواب دینزدم شا یحرف

با  ییقبل از آشنا میزندگ دونستمیحرفاش درست و به صالحه... نم یک دمیفهمیبودم و نم جیگ

 یها جانیها و ه لـ ـذتها و  یکه هرکدوم خوش دونستمیم نویاالن؟ فقط ا ایخوب بود  رحسامیام

لـ  گهید یکیهاش حالل و به دور از گناه بود و  لـ ـذت یکیتفاوت که  نیخاص خودشو داشت... باا

تره و من  تلـ ـذممنوع پر یانجام کارها شهیحرام و آغشته به گناه داشت... و قطعاً هم ییها ـذت

 پر از گناه رو بدم. یها لـ ـذت نیتاوان ا دیرسه که با یهم م یروز هیکه  دمیفهم یاون لحظه نم

*** 

سالم و  دوارمیاذان خوند گفت: ام نیکوچولو و سرخِ ساحل و ام یتو گوش بچه نکهیبعد از ا آقابزرگ

 .یصالح بزرگ بش

 .دی: آقابزرگ اسم شو شما انتخاب کنییدا

 .دیخط و نشون کش نیام ینگاه کرد و احساس کردم بانگاهش برا نیبه ام ساحل

هم  نیاحمد تا به ام میذارینظر پدر و مادر بچه رو بپرسه گفت: احمد... اسم شو م نکهیبدون ا آقابزرگ

 .ادیب

 .میو انتخاب کرد نیاسم آرو نی: من و امساحل

 باهشدار گفت: ساحل ! ییدا

 .ادیم نیبه ام نمی: خب آروساحل

 : احمد قشنگ تره.مامان
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 : اما...ساحل

 : بسه ساحل.نیام

 ناراحت شد و سکوت کرد. ساحل

بچه  یکه برا یاسم یوجود داره که درباره ستگاهیا هی امتیروز ق یتو یدونی: عروس تو مآقابزرگ

  ؟یشیم ییبازجو یکنیهات انتخاب م

 .دونمیآروم گفت: بله م ساحل

  ؟یکنیرو انتخاب م نیو آرو یکنیو بعد اسم احمد و رد م یدونی: مآقابزرگ

 نداد. یجواب ساحل

 شناسنامه شو انجام بده. یکارها گمیم لیو گفت: به وک ییبچه رو داد بـ ـغل زن دا آقابزرگ

 ... احمدم قشنگه.نیآرو ایاحمد باشه  کنهیم یگفت: حاال چه فرق ییو زن دا رونیاتاق رفت ب از

ندن  تیانتخاب کنه و به نظر پدر و مادرش اهم گهید یکیاسم بچه تو  نکهیاما ا : قشنگهرحسامیام

 زور داره.

  ؟یمعرکه شد اریب شی: حسام آتنیام

بچم اسم  یبرا گهید یکی دمیوقت اجازه نم چیگفت: نه به من چه اما خب من ه لکسیر رحسامیام

 آقابزرگ. یمنه نه بچه یانتخاب کنه چون اون بچه، بچه

 حرف حرف اونه. شهیخونه ست هم نی: حسام آقابزرگ، بزرگ امامان

دارم کم کم از  نمیهم یموضوع شدم واسه نیا یمتوجه نجایمدت که اومدم ا نی: بله تو ارحسامیام

... من مثل رمیبگ میخودم تصم یکه خودم برا ییجا رمیو م رمیگیداره فاصله م سیخونه که رئ نیا

 میزندگ یابر گهید یکیتونم تحمل کنم  ینم ریآقا و حر نیو ساحل خانوم و آتوسا و آرزو و حس نیام

 .رهیبگ میتصم

از  خوادیم یچ یعنی... ترس تو تک تک سلوالم خونه کرد... رونیحرف از اتاق رفت ب نیاز گفتن ا بعد

 بره؟  خوادیم یعنی ره؟یخونه فاصله بگ نیا

تاساحل راحت  رونیبده، همه رفتن ب ریگذاشتش تو بـ ـغل ساحل تا بهش ش نیکرد و ام هیگر احمد

 باشه اما من خشکم زده بود.

 گهیتو بـ ـغل من؟ بعله د شیچرا گذاشت هیگفت: ها؟ چ نیبه ام دیلرزیکه صداش م یدرحال ساحل

وقت اسم انتخاب کردن و رشته  یمن ول یبچه شهیکرد م فیونگ ونگ کرد و خودشو کث یوقت
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 ریآقابزرگ... االنم ببر آقابزرگ جونت بهش ش یبچه شهیم رسهیانتخاب کردن و زن گرفتنش که م

انتخاب  گهید یکیست و اسم شو  گهید یکی ارشیصاحب اخت کشمیشو من م مانیبده... درد زا

 !کنهیم

وگرنه  کنهی... آقابزرگت فقط داره تظاهر به مؤمن بودن مخورهیهمه تظاهر بهم م نیحالم داره از ا 

 یکیکه به نظر  ی... مومن کسستیبر مؤمن بودن و خداپرست بودن ن لیانتخاب کردن دل یاسم امام

اسم شو  گهید یکینکنه... خوبه واال، بچه مال منه و  لیتحم هیاحترام بذاره و حرف شو به بق گهید

... چطور گهینم یچیهم ه یچکی... چطور عمه خانوم اسم پسرهاش آرسام و آرشامه هکنهیانتخاب م

 یزیچ یو کس رهیاسمش حر ری... چطور حرگهینم یزیچ یاسم خواهرات آتوسا و آرزو ست و کس

 تغفراهلل... نکنه آقابزرگت اسکنهیم یادآوریبهشت و جهنم و  رسهیتو که م ی... نوبت تولهگهینم

خوده تو  نیحالم ازت بهم بخوره... ا شهیباعث م تیسکوت لعنت نیا نیخداست؟ آخ آخ ام کنهیفکرم

 یبه خدا... اله یتو نوبر ؟یکنیبه من نگاه م یستادیبعد االن ا یو انتخاب کرد نیکه اسم آرو ینبود

بهتر  میکوفت بخور بچمخودش کرده... بابا من و  ریما رو اس یکه همه رهیبگ شیشرکت آقابزرگت آت

 نیاتاق به قول مامانت مثل قصر نخوابم... ام نیتو قبر بخوابم و تو ا یبامنت آقابزرگته... اله یاز غذا

 یخونه هیو  یکنیکارم گهیشرکت د هی یتو یریفردا م نیاز هم ای... هیهمه مدت خفه شدم کاف نیا

توله تم بده آقابزرگت بزرگ کنه... مامانم  نیمامانم... ا یخونه رمی... مرمیمن م نکهیا ای یریگیجدا م

عرضه رو دوست دارم... دوست داشتنم بخوره  یب یآدم سخته منه خر گفتم تو لیا هیبا یندگگفت ز

 میما تصم یزندگ یهمه برا نیخسته شدم .... خسته! همش دخالت، دخالت، دخالت ام گهیتو سرم د

 ینیبیخراب شده بره... م نیاز ا خوادیکه م رحسامیرت امیاهلل به غ کیاالن خودمون... بار رنیگیم

شده و  مونیاز فرنگ برگشته هم هفت ماه نشده از اومدنش پش یپسره نیکرده که ا یآقابزرگت کار

آقابزرگت دهن  یکنیفقط به من نگاه کن، تادهنم باز م سایوا نجای... تو هم انجایفرار کنه از ا خوادیم

دهن مامان خانومت  جهیو درنت یبندیمنو باانگشتر و گردنبند و دستبند م نتوهم ده بدهیتو باپول م

تو جواهر و کادو  یبرا کنهیکار م یهرچ نیام یمالحظه ا ی: ساحل تو چقدر بگهیو م شهیباز م

و... تو  نیو روز زن و روز ولنتا ییسالگرد ازدواج و ماه گرد آشنا گه،ید هیها چ یلوس باز نیا خره،یم

که سالگرد ازدواج و روز زن بخوره فرق سرمن که  یبرات کادو بخره... اله نیکه ام یفقط دنبال بهانه ا

... کنهیدست و پام بِر و بِر فقط نگاه م یزبونش برام چهل و چهارمتر درازه و شوهره ب رسهیم یهرک

برام  نیروز زن گرفتن بخوره تو سرم... کادو نخواستم به خودم و نظرم و زن بودنم احترام بذار یکادو
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 گاهش،ی: مادرشه و به حرمت جاگهیو م ذارهیظر منه مادر منه زن احترام مکه به ن هی... مومن اونهیکاف

 نکهیخودش اسم شو انتخاب کنه نه ا دیکه کش یبه حرمت اون درد ،یبه حرمت اون نُه ماه نگهدار

از احمدها بودن که کافر  یلی... واال خستین لمونیکه باب م ییزهایمجبورمون کنه به قبول کردن چ

همه واسه تظاهر و مردمِ، آقابزرگت  نایا ینیبیکنه، م یاسم که آدم و مومن و صالح نم هیشدن، 

... آره آقا نیاسم نوه شو گذاشته آرو یصالح یبفهمن حاج هیمونده در و همسا نی: همگهیباخودش م

و  یهستن که مومن بودن رو به انتخاب اسم امام یمتظاهر یآقابزرگ تو و خانوادت مومن ها نیام

... نماز جماعت ننیبیشلوغ و رفتن به نماز جماعت م یدادن ها یو افطار یآن چنان یدادن ها یرنذ

! وگرنه ماننیچقدر مومن و باا یخانواده صالح ننیبب هیکه بق رنیم نیهـــا، واسه ا رنیثوابش نم یبرا

 ایر چیبدون ه خونهیو خالصانه دو رکعت نماز م نهیشیکه کنج خونه اش م یباال سرمون اون یبه خدا

اما  نیستیا یکه صف اول جماعت م ییتر از نماز شماها ستهینمازش قبول تر و شا ،ییو خودنما

... به نیذاشتیبود به منه مادر و نظرم احترام م تونیکه اگه حال ستین تونیحال نیاز خدا و د یچیه

 نقدریآقابزرگت که ا نیهم ...نیکردینم یدخالت و فضول میزندگتو  نقدریو ا نیذاشتیاحترام م میزندگ

به اعصاب و  شهیدعواتون م یجان وقت نیکنه و بگه ام حتتیبار اومد نص هی زنهیم غمبریدم از خدا و پ

 شیحال غمبریزنت دست بلند نکن؟ نه نگفت، چرا؟ چون خدا و پ یرو یرفتارت مسلط باش و زرت

کرد... که  یسرزنش و سرخورده نم هیبق ی... که اگه بود منو جلوکردینم قتیکه اگه بود تشو ستین

 گهیزن د هیخودم  یهات ادامه بد یها و زبون دراز یکه اگه به لجباز کردینم دیاگه بود منو تهد

کنه... هه درون آقابزرگت  یکارها رو نم نیبه وهلل که ا کنهیکارها رو نم نیمومن ا هی... رمیگیبراش م

شدم که عمت  چارهیچقدر بدبخت و ب گهید نیبب ایمردم رو... عه عه خدا رونشیما رو کشته و ب

 میشیآت یدار گهید نیخفه شو و به حرف بابام گوش کن... ام گهیبهم م میرمستقیبرگشته غ سناهمی

که نه احترام مادرتو نگه دارم نه احترام پدرتو... من از خودم عقل و  یکنیم یکار یدار گهید یکنیم

 نیآرو ی... خودت گفتنیبذارم آرو خوامیداره من اسم بچم و مهم حق انتخاب  یدارم... هرانسان رشعو

صاحب اسمش احترام  یبرا شترمیب یلیهم قشنگه، خ یلی... اسم احمد قشنگه خنهیاالنم اسمش آرو

 نیواسم بچم آر خوادیدلم م گمیرک و راست م یلیخ ستمیقائلم اما من مثل آقابزرگت اهل تظاهر ن

 رونیب دیخانجون تونو از قبربکش دییاسم احمد و دوست داره بفرما نقدریباشه... حاال که آقابزرگت ا

به  شیکه همه چ یزندگ نیاحمد بزاد و بعد دوباره بره تو قبر بخوابه... لعنت به ا هیآقابزرگت  یبرا

 هی یکارو تو ونهم یریچرا نم یکنیآقابزرگت وصل شده... خب احمق تو که کاره خودتو م بیج
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و تو  دهیداره صدقه م کنهیسرمون نباشه... آقابزرگت فکرم یهم رو یکه منت یبد انجام بهیشرکت غر

.... البته خبر  یزنیاز صبح تاشب سگ دو م یاون شرکت لعنت یخبرنداره تو یخوابیو م یخوریمفت م

 نیخدا تازه ا ی... انهیبینم رو تیو واقع ارهیخودش نم یانصافه به رو یکه ب ییاز اونجا یداره ها ول

 .رکنهیاولشه خدا آخرشو بخ

 کن. یبده آروم بشه بعد سخنران ریکه اخماش توهم بود گفت: بچه تلف شد بهش ش یدرحال نیام

بده ببر مامان جونت بهش  ریببر آقابزرگت بهش ش ربدمیبهش ش ستیمن ن یبچه نکهی: اساحل

 خودم اسم شو انتخاب کنم. تونستمیمن بود که من م یتوله اگه بچه نی... اربدهیش

 یبه بچه گهیبار د هی: ساحل ببند دهن تو تا نبستمش... دیدندوناش چفت شده اش غر یازال نیام

 .ینگاه کن نهیخودتو تو آ یجرأت نکن گهیکنم د یمن بگو توله تاکار

اگه  نه آقا یکشیخداهم زورتو به رخ منه بدبخت م یشهیمن درازه هم یبرا شهی: زبون تو همساحل

 یبهشون ب گمی... نمفیکه زنم و ضع ینه من سایبابا و آقابزرگت وا یجلو یدار رتیو غ یمرد یلیخ

بار بهم ثابت کن منم برات ارزش دارم... بهم ثابت کن  هیخوام... فقط  یازت نم نویکن نه... ا یاحترام

 .یمنه و تو پشتمون یبچه نیا

 ینگاه به ساحل... ساحل اشکاشو پاک کرد اما اشکاش لجوجانه دوباره رو هینگاه به من کرد و  هی نیام

 گونه هاش نشستن.

بده آروم  ریبچه گشنه ست بهش ش نیگفت: ساحل جان... خانومم ا متیکنارش نشست و بامال نیام

 .میکنیو مشکل مونو حل م میزنیکه شد باهم حرف م

 خرم کن. زمیارتا خانومم و عزگفت: آره بازم باچه کردیکه هق هق م یدرحال ساحل

 داد. ریشو زد باال و به بچه اش ش لباس

ان... واقعاً  یهمه آدم از دست آقابزرگ شاک نیوجود داره و ا الیهمه مشکل تو و نیا دونستمینم

 .کردمینم یزندگ الیو نی... انگار اصالً تو ادونستمینم

ها نشو وگرنه حال و روزت  یخودتو بدبخت نکن و زن صالح یشنویرو به من گفت: از من م ساحل

 هیسر و ته  ناهمشونی... انیو آقابزرگت و ام تییدا یلنگه یکیمثل من... آرشامم  یکی شهیم

محتاج  یسنگ به شکمش ببنده ول یبشه و شب از گشنگ بهیکرواسن... آدم زن هفت پشت غر

 شترینابیا یساکت بمون شتریب یو چشم نگو... هرچسکوت نکن  حتی... از من به تونصهآقابزرگت نش

 .شنیپروتر م یچشم بگ شتریب یو هرچ تازوننیم
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 ! یدیمخ دختره مردم و شست و شو م ی: ساحل بس کن دارنیام

... شمافقط تظاهر به نیشما بد ستینگو آتوسا بد ن یآتوسا بده ول گفتمیم شی: تاچهار روز پساحل

 یرکعت از نمازها هیکمد اگه  یقرآن رو نیوگرنه به هم دیکنیبودن و خداپرست بودن م یمذهب

... کنهیم ایاز بس که ر ستیکدوم قبول ن چیه کنه،یکه م یانچنان یانذرهایآقابزرگت قبول باشه و 

مثل آدم باخواهرت صحبت  ینیبش نکهیا یتظاهر و خوب نشون دادن خودشه... به جا یبرا ناهمهیا

باکمربند به  یریم بهیغر هیبه  برهیداره که پناه م یخونه چه مشکل یخانواده و تو یتو ینیکه بب یکن

فقط به  امتین نه قیداده... شما نه به فکره آخرت ادتیکه آقابزرگت  ییاخالقا نای... ایوفتیجونش م

ر بست و د شهیدر دروازه رو م نیدیبچه قسم که هنوز نفهم نی... به همنیفکره حرف مردم و آبروتون

و ذکر  نیاریادا درب نی... فقط بلدهیبشه بهشت و جهنم چ تونیدهن مردمو نه... به قرآن اگه شماحال

 یاکاریبودن و باخدا بودن توش ر مانی... به وهلل که باانیمانیکه باخدا و باا نیو به همه نشون بد نیبگ

 .ستین

که  کنمیمراعات حال تو م : ساحل سگم نکن... دارمدیو غر دیکوب واریمشت شو محکم به د نیام

 .گمیبهت نم یزیچ

 ی... شما که ادعاریمشت و لگد بگ ریروز فارق شده تو ز هیزن  ای: نه توروخدا تعارف نکن بساحل

رفتار کن... بزن تو سرش...  ینطوریزن ا هیکه با دیقرآن خوند یکجا نیبودن و مومن بودن دار مانیباا

... گهیبگو د دانده... بهش زور بگو... دِ مومنِ باخ تیکن... روش دست بلد کن... بهش اهم دشیتهد

شمرده که تو و آقابزرگت با من  فیمنه زن رو خار و خف تیشخص نقدریقرآن ا یجواب بده... کجا

  ن؟یکنیرفتار م ینطوریا

 بود. ی... سرخ شده بود و به شدت عصبانکردیفقط باخشم به ساحل نگاه م نیام

از اون اونجا  شتریگفتم و از اتاق خارج شدم... صالح نبود ب یآروم دیو ببخش رونیبهت اومدم ب از

 بمونم.

 !!! دونستمیوجود داشته و من نم الیو نیا یهمه مشکل تو نیا

 افتاد و دوباره حرفش ذهنم و مشغول کرد. رحسامیبه اتاق ام نگاهم

و هدفن تو گوششِ... چشماش بسته  دهیتختش دراز کش یرو دمیدر زدن وارد اتاقش شدم که د بدون

 .دادیآهنگ گوش م لـ ـذتبود و با
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اش زدم و آروم  نهیبه سـ ـ یگوشاش برداشتم و مشت محکم یگرفت و هدفن و باشدت از رو لجم

  ؟یکنیو بعد خودت راحت و آسوده آهنگ گوش م یکنی: شعله ها رو روشن مدمیغر

  ر؟یحر یگیم یست و گفت: چتخت نش یگرد رو یباچشما

 بود؟  یچ یبر نجایاز ا یخوایم نکهیتخت نشستم و گفتم: منظورت از ا یرو

 برم. خوامیم یعنی: منظورم واضحه رحسامیام

  شم؟یم یگفتم: پس من چ بابغض

 .برمی: توروهم مبالبخندگفت

 .گمیم یدارم جد_

 .میریاونم باتو... هردو باهم م رمیم ندهیدوماه آ یکیتا  یول رمیاالن نم گمیم ی: منم جدرحسامیام

 یکه درسم تموم بشه تحمل کن بعد وقت ینگرفتم و بابغض گفتم: حسام نرو... تازمان یجد حرفاشو

 .میریم نجایاز ا میباهم ازدواج کرد

 : منم منظورم همون موقع بود.رحسامیام

 ادیچقدر زورت ز ایاش گذاشت و بااخم گفت: تازگ نهیسـ ـ ی... دست شو رودمیکش یراحت نفس

 شده.

 .دیگفتم: ببخش باخجالت

 : آه دردم اومد.رحسامیام

 .خوامیمعذرت م_

 .بخشمی: نمرحسامیام

 بودم. یخب عصبان_

درست و  یعذرخواه هی یتونینم ر،یو گرفت و دوره گردنش انداخت و گفت: واقعا که حر دستام

 ! یبکن یحساب

 .خوامیعشقم معذرت م خب من که گفتم_

 لوس. یها یرستانی... مثل بچه دبخوامیو ادامو درآورد: عشقم معذرت م دیکش یکالفه ا نفس

 گفتم: حسام ! ناراحت

 ام. یونگیکن... من عاشق د یونگی: درحسامیام

 دوختم. شرتشیت یقهیو نگاهم و به  دمیلبم و گز باشرم
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تو ترسو و  یول سکیو ر جانیشجاع و نترسم و عاشق ه ... منمی: من و تو کامالً برعکس همرحسامیام

 رباط. هیروح مثل  یدست و پا و ب یب

 ادب. یب یدست و پا خودت یب_

از  یاون مشت محکم و چه جور یدونستیم یو زرنگ بود یدست و پا نبود یاگه ب یی: تورحسامیام

 .یاریدلم درب

 .کنمیتو بگو همون کارو م کارکنم؟یگوش و گردنش گذاشتم و گفتم: نفسم خب چ نیو ب دستم

 نداره. یلـ ـذتکه برام  ی: اگه من بگم و تو انجام بدرحسامیام

 کردم و تازه منظورشو گرفتم... سرخ شدم و گُر گرفتم. یشوتو ذهنم هج جمله

آروم  زدیو تندتند م اوردیدرم یباز ونهیکه قلبم داشت د یقورت دادم... درحال یدهنم و به سخت آب

اش زدم... دستاش  نهیسـ ـ یبه قفسه یآروم یشرت جذب تنش بـ ـوسه یت یخم شدم و از رو

 تخت خوابوندم و خودشم روم خم شد. یرو عیسر یلیحرکت خ هی یکمرم نشست و تو یرو

 یکارو کرد که از ترس قالب ته نیا عیسر نقدری... ادمیکش یخفه ا غیچشمام و بستم و ج باترس

 کردم.

هات  یها و خنگ باز یبه چشمام گفت: باتمام بچه باز رهیگرمش گونم و نوازش کرد و خ یگشتاباان

 دوست دارم.

 .یگفتم: خنگ خودت بااخم

که هنوز  ییبه صورتم زد و درهمون حالت گفت: خنگ تو یعیتند و سر یو بـ ـوسه ها دیخند

 .یباعشقت رفتار کن یچه جور یدونینم

به چشماش گفتم: منظورت از  رهیبه عقب هولش دادم و خ کمیاش گذاشتم و  نهیسـ ـ یو رو دستام

  ه؟یچ یو خنگ باز یبچه باز

 و گفت:  دیو کنار زد و انگشت شو به صورتم کش شالم

 ییجورا هیرو  یتفاوت سن نیا دیو هشت سالمه و تو هجده سالت، ما با ستیچشم قشنگِ من، من ب_

مرد  هی... من که امکان نداره بچه بشم و از یبزرگ بش دیتو با ای بچه بشم دیبا امنی میببر نیاز ب

و بزرگونه رفتار  یبزرگ بش دینوجوون هجده ساله پس تو با هیبشم به  لیو هشت ساله تبد ستیب

دست  یدرس خونه مثبته ب یرستانیدب یدختربچه هیکه من حس نکنم دوست دخترم  ی... جوریکن

 و پاست.
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 و زمزمه کرد:  دیچونم کش یتا رو میشونیپ یشو از رو انگشت

 .نیدوست داشتن یلیخ طونیش یبود... دخترا طونیش دیبا یگاه_

جور و  هیخونه  یتو کنمیجور رفتار م هیمدرسه و محل کارم باتو  یزد و گفت: مثالً من، تو یلبخند

و  گهیجور د هیمدرسه  یجور تو هیجمع  ی... تویطور باش نیهم دی... توهم باگهیجور د هیاتاقم  یتو

 .گهیجور د هیخلوت  یتو

 برد و زمزمه کرد:  نیصورت و گونه ام رو از ب ی فاصله

 .گهیجور د هیبـ ـغلم  یو تو_

 به گوشم زد. یـوسه ا بـ

  ؟ییکجا ری: حررحسامیام

 جا. نیگفتم: هم جیو گ آروم

  ؟یخواب زنمیساعته دارم حرف م هیبدر...  زدهیس میاومد ی: مارو بگو باکرحسامیام

 .کنهیم جمینه... حرفات گ_

 اش گرفتم و گفتم:  قهیو خواست بلندشه که از  دیکش یکالفه ا پوف

 ادیرو هم زود  زهایچ یهیبق میریگیم ادیو  شمیزود حفظ م یلیمن همونطور که درسام و خ_

 یجور یبهم فرصت بد قهیچند دق یاما وقت شمیم جیباالست... اولش گ میریادگی... کالً قدرت رمیگیم

 .رمشونیگیم ادیذهنم و بعد کامالً  یکه بشه ملکه کنمیم یتو ذهنم حرفاتو کالبدشکاف

 طور باشه. نیهم دمیگفت: خوبه... عشق من با یابروشو داد باال و بالبخنده خاص هی

 نیو گفت: عاشق ا دیانگشتام قفل کرد... پشت دستم و بـ ـوس یو گرفت و انگشتاشو ال دستم

 رنگتم. یآب یچشما

گونه و  دنیقبل به بـ ـوس ی... اما مثل دفعه هادیزدم که خم شد و چال گونم و بـ ـوس یلبخند

 ی... حس کردم تمام بدنم بختیگردنم و دلم فرو ر یشد رو دهیگرمش کش ینشد و لبا یصورتم راض

که  گفتیرو م یعاشقانه ا یزمزمه ها رلبیبرده بود و ز نیحس شد... فاصله صورت و گردنم رو از ب

 .کردیم ونمیکلمه داشت د یواقع یبه معن

اش  نهیسـ ـ یکه به سمتم هجوم آورده بود برام سخت بود... دستام و رو یجانیهمه ه نیا کنترل

 : حسام نکن.دمیگذاشتم و آروم نال

 .یقراربود بزرگ بش سیآروم گفت: ه یلیخ یلیخ 
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 آروم گفتم: حسام ! 

بلد بود چطور رفتار  یمرد به خوب نیصورتشو گردنم نبود و ا نیب یبه سمت چپ کج کرد. مرز سرمو

 باشم. زمزمه کرد:  وانهیکنه تا د

 .یکنیم کاریباهام چ یگیکه م یباهر حسام یدونیجان دل حسام؟ نم_

 بذار برم. ستمین فهمهیحسام مامانم االن م_

 یفقط به من فکرکن... به من... به عشقم... به احساس خوب رونیو از ذهنت بنداز ب: مامان ترحسامیام

 .میکه کنارهم دار

 نکردم. دایکه هنوزم جواب شو پ یسؤال نیداشتم؟ ا یواقعاً احساس خوب من

 یجور هیتخت بود و من روش... چشماش  یاون رو نباریدوره کمرم حلقه شد و غلت زد... ا دستش

 چشماش قرمز شده. یاهیس کردمیبود... حس م

 باش. ونهیپس د یونگید یعنی یعاشق ری: حررحسامیام

 !!! ونهیگفتم: د رلبیز

 .یبش ونهید دیتو هم با ونم،ی: آره درحسامیام

 یتخت! تو یاتاق باحسام! رو هیتو  دم؟یرس نجایشد که من به ا ی: چدمیسؤال از خودم پرس هی فقط

 شدم؟ نیکرد که ا کاریواقعاً منم؟ حسام چ نیا ! وضع  نیا

 : عشقم حالت خوبه؟ رحسامیام

 آره... آره._

 .یکنی: نگو که احساس گناه مرحسامیام

 ما عشقمونه. تیکالفش باعث شد دروغ بگم: نه به قول تو محرم لحن

 طوره. نیهم قاًیدق نیبود به نظرم... گفت: آفر بیزد که عج یلبخند

 .فهمهیمامانم م بسه بذار برم زمیعز_

 بمون. گهید کمی: رحسامیام

 بگم نه. ومدیحرفو زد که دلم ن نیقشنگ ا نقدریا

 .یتو بگ یرنگش فرو بردم و گفتم: هرچ یمشک یموها یو ال انگشتام

 : واقعاً؟ رحسامیام

 آره._
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دستم ... نگاهش به لـ ـبام بود. سرشو آورد باال که نییپشت گـ ـردنم نشست و سرم و آورد پا دستش

 لباش گذاشتم و مانع شدم. یو رو

 گفتم:  آروم

 ...کنمیحس م یعاشقم یحسام تو واقعاً مطمئن_

 تخت نشست و بااخم گفت:  یرو یزد و عصب کنارم

 هیبا بودن با  ازشویداره ن یبازم که سعهـ ـوس یمرد غرب زده هیو  ستمیعاشقت ن یکنیحس م_

 ا کنه درسته؟ -ض-ر -دختربچه ا

 گفتم:  عیسر

 نه من من..._

همه مدت نتونستم به تو ثابت  نی... خاک برسرمن که هنوز بعد از گذشت اری: بسه... بسه حررحسامیام

 کنم عاشقتم.

 ومدمینم کردیم ونمیداشت د زمیغر ایگفت: من اگه هـ ـوسباز بودم و  یبه چشمام محکم و جد رهیخ

باز بودم از کانادا که دختراش دوماً من اگه هـ ـوساوالً،  نیسراغ اهلش ا رفتمیراست م هیسراغ تو 

و  کردمیو رنگ به رنگ دوست دختر عوض م رانیا ومدمیهستن نم یو بند دیق چیآزادن و بدون ه

 کردنیکه دورم موس موس م ییکدوم از دخترا چیمنه خر به ه یول گذروندم،یخوش م یکیهرشب با

صاحابم و به  یدل ب نیو در آخر ا "ست گهید زهیچ هی یرونیدختر ا"و گفتم  رانیدل نبستم و اومدم ا

 ندهیاوقات از آ یگاه ی... واقعاً که بچه اینیبیم ازیکه هرحرکتم و هـ ـوس و ن ییتو باختم... به تو

 هردومون سخته. یبرا یکنار اومدن باهفت سال اختالف سن دی... شاترسمیباتو م

ام و  یمرد هـ ـوسباز و عوض هیواقعاً من  دیاومد شاو گفت: از خودم بدم  رونیشو محکم داد ب نفس

 .دمیهنوز خودم نفهم

بود که...  نیبه حرفم گوش کن من منظورم ا کنمی... خواهش مستین نطوریگفتم: حسام نه ا باهول

 بگم؟  یچطور یوا

 .ستین حیبه توض یازین یتنهام بذار شهی: مرحسامیام

 .یلیخ یلیخ یلیناراحت شده... خ یلیخ کردمیم حس

 .خوامیو گفتم: حسام معذرت م دمیلبم و گز بااسترس

 که هنوز نتونستم بهت ثابت کنم واقعا عاشقتم. خوامی: من معذرت مرحسامیام
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 من واقعاً باورت دارم. ستین نطوریگفتم: حسام ا درمونده

  ؟یدیپرس یسؤال نی: پس چرا همچرحسامیام

 .یاما توهم منظورم و اشتباه برداشت کرد دونمینم_

  کنم؟یـوسمت و بـ ـغلت م بـیمن چرا م یدونیتو م ری: حررحسامیام

 .یچون دوستم دار_

که  نهیبه خاطره ا شمیم کیبهت نزد نقدریدوست دارم درسته اما اگه ا نکهی... اونهی: نه نه درحسامیام

ازدواج  طی... من اگه بهت عالقه داشتم اما شراکنمیبه خودم اعتماد دارم و مطمئنم که باهات ازدواج م

تا از نظر  کردمیبهت اعتراف نم یو حت کردمیگوشه از قلبم حبس م هیباتو رو نداشتم عشقم و 

 شمیم کتی. من اگه نزدبچگانه و نوجوانانه فکرنکن.. نقدری... اریحر نوی... بفهم اینینب یبیآس یاحساس

 .سنجمیجوانب رو م یهمه

 .میکن افراموششی... بونهید دونمی... مدونمیو دوطرف صورتش گذاشتم و گفتم: م دستام

بدونم باورم  خوامیحاال م ست،یدوصورت ن نیاز ا ریغ یانداری یمنو باور دار ایتو  ری: حررحسامیام

 ؟یانداری یدار

 باورت دارم._

 راحت دروغاتو باور کنم. نقدریکه ا ستمیمادرت ن: من رحسامیام

... حسام من واقعا بهت اعتماد دارم و گهید گمیدروغ بگم به تو که نم ی... من به هرکگمیدروغ نم_

 باورت دارم.

 .دوارمیو گفت: ام دیکش یقیعم نفس

 .گهیو گفتم: ناراحت نباش د دمیشو بـ ـوس گونه

واقعاً بهت ثابت بشه دوست دارم و  نکهیا یبه بعد برا نیخودش جدام کرد و گفت: اصالً از ا از

 .زنمیبهت دست نم گهید ستیاحساسم هـ ـوس ن

 .مهیتصم نیبهتر نیاما ا ستمیزد و گفت: ناراحت ن یمحو لبخنده

 ناراحتت کردم. دیگفتم: ببخش آروم

 که برام مهمه جلب اعتماد توئه. یزیتنها چ ستمی: واقعاً ناراحت ن رحسامیام

دوست  یلیخ ریو گفت: حر دیبه روم پاش یجذابش نگاه کردم... لبخنده مردونه ا یبه چشما فقط

 دارم.
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 ناراحت نبود خوشحال شدم و بالبخندگفتم: منم دوست دارم. نکهیا از

بهم دست نزد و من واقعاً باورم شد که عاشقمه و  گهیهمونطور که گفت د رحسامیگذشت و ام روزها

 .ستیاحساسش واقعاً عشقه و هـ ـوس ن

 ییپررنگ... به جا رحسامیکردم... خدا کمرنگ شد و عشق ام رییگذشت و من روز به روز تغ روزها

و جهنم رو با  گرانیبه د کنمیم میتقد رحسامی: بهشت رو بدون امگفتمیکه باخودم م دمیرس

 روحم. یهیال هینفوذ کرده بود به ال طانیکه ش دمیو نفهم رمیپذیباجون و دل م رحسامیام

*** 

بود که چون همه باهم  نیا ی... بدبخترونی... نه مسافرت نه بمیجا نرفت چیبود و ماه دیع التیتعط

 .یدنید دیخونشون ع میکه بر مینداشت لمیفام میکردیم یزندگ

هرکدوم باخانواده  الیو ل قیو شقا هیکالس کنکور و اونوقت مهد یتو شدیمن خالصه م دیع التیتعط

 هاشون رفته بودن مسافرت خارج از کشور.

مسافرت خارج  میریپس چرا نم می: ما که پول شو داردمیپرسیسؤالو از خودم م نیروزها همش ا نیا

 از کشور؟ 

کشورها گناهه و ما از  نیرو دوست نداره و رفتن به ا یراسالمیغ یبود: آقابزرگ کشورها نیا جوابمم

 رفتن به خارج از کشور قدقنِ. جهیپس درنت میشیم دهیو به راه خالف کش میریپذیم ریفرهنگ اونا تأث

 گذاشتم. زیم یو کتابم و رو رونیو کالفه دادم ب نفسم

 .ایاگه حوصلت سررفته توهم ب رونیرو ببرم ب یرعلیام خوامی: مبابا

 .ینرس ریپاشو آماده شو به کالس کنکور د ریدهن باز کنم مامان گفت: حر تاخواستم

 .رونیو باآه دادم ب نفسم

بازه و کالس داره؟! بذار  التمیتعط یکه حت هیچه جور آموزشگاه نیا شهینم یزیروز نره چ هی: بابا

 لیدرس تعط یعنی التی... اسمش روشه تعطالتینفس بکشه و استراحت کنه... تعط قهیدو دق ریحر

 .خونهیاز بس درس م شهیم فی... چشماش داره ضعیاستراحت کن دیبا یعنی

پدر نمونه  هیبه تو... تو  نیدرس نخون... آفر یگیدرس بخون بهش م شتریب یبگ نکهیا ی: به جامامان

 .یا

... یستین یتوهم مادر نمونه ا سناخانومیاما  ستمین یبلندشد و باپوزخند گفت: من پدر نمونه ا بابا

 که... هیاون یمادر واقع
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کرد بانگاه پرشماتتش به مامان منظورشو برسونه اما مامان متوجه نگاه  یحرف شو خورد و سع بابا

  ؟یکه چ هیبابا نشد و گفت: بگو تعارف نکن مادر نمونه اون یپرحرف و پر از گله

 .یشونیم یچون درآخر حرف خودتو به کرس نداره یا دهیفا چی: هه بحث کردن باتو هبابا

 نیهم گمیداره؟ من که دارم م یقبول بشه به من چه ربط یپزشک خوادیخودش م نی: حسمامان

  ؟یهست یبسشه پس چرا از من شاک پلمید

 شیبد یخوایم یعروس کردن شو دار الیبسشه چون خ پلمید یگی... مشناسمی: من تو روخوب مبابا

خواهرم و خوب  یعرضه ست... من بچه یو ب کنهیسکوت م شهیمثل آرشام که مثل من هم یکیبه 

که هرچه زودتر از  نهیتوهم ا یهمه پافشار نیا لی... دلخورهیکه به درد دخترم نم دونمیم شناسمیم

 یاما درس خوندم حد بالمیکه دخترم داره م ی... من به هدف بزرگیبزرگ خالص بش تیمسؤل هی

 درس بخونه تا از درس خوندن زده بشه. نقدریا یکنیمجبورش م یداره... تو دار

 شد. ریکالست د ری: حرمامان

 .رونیرفت ب الیرو گرفت و از و یرعلیدست ام تیباعصبان بابا

 دمت گرم. یناراحتش کن یشیموفق م شهیمامان گفتم: هم روبه

من و بابات  یبطه-ا-تاحاال تو ر یاز ک ؟یچ یعنیچه طرز حرف زدنه؟ دمت گرم  نیگفت: ا بااخم

  ؟یکنیدخالت م

 بلندشدم و رفتم داخل اتاقم... آماده شدم و بابرداشت کوله ام از اتاق خارج شدم. باحرص

 داده؟  ادتیانداختن و  رونیمو ب یسر ک رهی: خمامان

موهام  یشهیذره ست... فقط ر هیفقط  نیبب ؟یدیم ریگ یچرا الک رون؟یمامان من کجا موهام ب_

 معلومه.

 شو از ته بزنم برات؟  اهمهیموهاتو  یپوشونی: ممامان

 جلو. دمیمقنعه ام و کش باحرص

 کالس. یبر یو چادر عرب هینکن از فردا مجبورت کنم با پوش ی: کارمامان

مقنعه ام و دادم عقب و گفتم: حاال  دمیکه درو محکم بهم کوب نیو هم رونیرفتم ب الیاز و تیباعصبان

 کن. میتهد ایب
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باشه،  رونیموهام ب خواستیداد... خودمم دلم نم ریبهم گ ینبود و مامان الک رونیموهام ب اول

بشه  یحرص و خشم خودم خال نکهیا یبرا دادیم یالک ریمامان گ یدوست نداشت اما وقت رحساممیام

 .دادمیگفت انجام م یرو که م یزیو برعکس چ کردمیم یلجباز

 شدم و آقاحشمت به سمت آموزشگاه روند. نیماش سوار

 .رمیکتاب بگ هیاز کتابخونه  دیبا ینگهدار شهیکه گفتم: آقاحشمت م میآموزشگاه بود کینزد

 : باشه دخترم.آقاحشمت

کتابخونه تو کل مشهد وجود  هی نیشدم... داخل کتابخونه غلغله بود انگار هم ادهیداشت و پ نگه

 داشت.

کالست  گهیبودم که آقاحشمت گفت: دخترم زودباش د ستادهیا یطور نیکه هم شدیم یا قهیدق پنج

 .شهیم رید

 .رمیکه به آموزشگاه نمونده خودم م یزیچ نیشمابر نیخوایشلوغه... م یلیآقاحشمت خ_

 آموزشگاه برسونمت. ی: نه خانوم گفته تاجلوآقاحشمت

گذشته بود که  یا قهیداخل کتابخونه انداختم... چند دق تیبه جمع یو نگاه دمیکش ینفس پرحرص 

 آقابزرگ از شرکت بهش زنگ زد.

آموزشگاه  ابرسونمتیبرم آقا زنگ زد تا هرچه زودتر برم دنبالش ب دیمن با رخانومی: حرآقاحشمت

 بخر. گهیروز د هیکتاب تو 

 امروز الزمش دارم._

آموزشگاه همش ده قدم تا  رمیمن خودم م دیأصل نگاهم کرد که گفتم: شمابرمست آقاحشمت

 .میآموزشگاه فاصله دار

 کرد و درآخر گفت: باشه... خدابه همرات. دیترد کمی

 خداحافظ._

 نگهبان و پاسبون دارم. نقدری... انگار جرم کردم که ادمیکش یرفت نفس راحت یوقت

سال  یمیش یگفتم: آقا کتاب گل واژه یبلند ینبود رفتم داخل و باصدا یکتابخونه خلوت شدن نیا

  ن؟یچهارم دار

 .میداد: بله دار جواب

 .دیلطف کن یکی شهیاگه م_
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 گرفتم و پول شو دادم. یو به سخت کتاب

 شلوغه. نقدریکه ا دهیم یغر زدم: انگار مجان رلبیو ز رونیکتابخونه اومدم ب از

 زنگ خورد. میتم که درست همون موقع گوشو تو کوله ام گذاش کتاب

 لبام نشست. یرو یبود... لبخند رحسامیام

 .زمیسالم عز_

 ماهت. ی: سالم به رورحسامیام

 .اهتیگفتم: به چشمون س طنتیباش

  ؟یی: کجادی... پرسدیچیخندش توگوشم پ یصدا

 ساعت کجام؟ کالس کنکور. نیمثل هر روز ا_

 چه درس خون. ی: آخرحسامیام

 .یگردش حساب هی یدلم لک زده برا رونیب میوقته نرفت یلیخ یحسام_

  رون؟یب میدنبالت بر امیاالن ب ی: دوست داررحسامیام

 آره. یگفتم: وا باذوق

 .امی: منتظرباش مرحسامیام

 که عالف نشم. ایباشه پس زودب_

 به چشم. ی: ارحسامیام

 و گفتم: پس فعالً. دمیخند

 : فعالً.رحسامیام

و باهاش  چوندمیپیکالس و م یدر آموزشگاه منتظر موندم... آدرس آموزشگاه و بلد بود، گاه یجلو

خلوت  یجاها میرفتیم شتریبود... ب ینیغذا خوردن همون رستوران چ یگردش... پاتوقمون برا رفتمیم

بهم  یلیخ رفتمیم رحسامیکه با ام یی... کالً هرجانمایس میهم رفت یدوبار یکی... نتمونینب یتا کس

 .ایدن یجا نیبهتر شدیو اونجا م گذشتیخوش م

 به اطراف کردم و بعد سوار شدم. ی... نگاهدیرس رحسامیام قهیدق ستیاز ب بعد

 : سالم خانوم خوشگله.رحسامیام

  ؟یاومد رید نقدریچرا ا_
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 نیدور بود واسه هم یلیخ نجایاونم از ا یدوستم بودم... خونه یو راه انداخت و گفت: خونه نیماش

 .رشدید

 دلم برات تنگ شده بود._

 رفته. ادتیکه منو  یخونیروزها درس م نیتو ا نقدریزد و گفت: ا یلبخند 

 درس بخونم؟  کننیمجبورم م ای خونمیدرس م_

 .بهیعج یلیمادرت خ ی: رفتارارحسامیام

 سرم و تکون دادم. نیغمگ

 پس مادرتو فراموش کن. میو حال کن میخوش بگذرون ی... قراره امروز کلالیخ ی: برحسامیام

  م؟یریزدم و گفتم: کجا م یلبخند

 قشنگ. یجا هی: رحسامیام

 قشنگ اسم نداره؟  یجا نیا_ 

 : داره.رحسامیام

  ه؟یخب اسمش چ_

 .هیچیپ چی: پرحسامیام

  م؟یری... بگو کجامونهیگفتم: د باخنده

 پارک قشنگ. هی: رحسامیام

  نه؟یما رو باهم نب یکیگفتم:  بااسترس

شکم  ی! حتد؟یفهم یکس ای دیما رو باهم د یهمه مدت کس نیراحت... مگه تو ا التی: خرحسامیام

 .یبترس ستین یازینکردن پس ن

 حق باتوئه._

 پارک خوشگل متوقف شد. هی یجلو نیماش قهیاز چند دق بعد

 بودم. ومدهین نجایچقدر قشنگه تاحاال ا نجایگفتم: ا باذوق

 شو چشم قشنگ. ادهی: پرحسامیام

داشت  یادیبلند و ز یسرسبز و قشنگ بود... درختا یلیشدم... پارکش خ ادهیپ نیاز ماش عیسر یلیخ

 .یو صورت دیسف یکه پر بودن از شکوفه ها
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کسل  نقدریتونو ا التیتعط شهیمارکدار خوشگل شو به چشماش زد و گفت: شما هم نکیع رحسامیام

  د؟ینگذرویکننده و مزخرف م

 اصفهان. میرفت یرعلیگفتم: نه پارسال بامامان و بابا و ام داشتمیکه آروم کنارش قدم برم همونطور

 و اصفهان اما به خاطره تو نرفتم. رازیبرم ش خواستمی: منم مرحسامیام

 که نگاهم به صورت جذابش بود گفتم: به خاطره من؟! یو عقب عقب رفتم و درحال ستادمیا جلوش

 .گذشتیو اصالًهم خوش نم شدیدلم برات تنگ م دمتیدیو نم رفتمیاوهوم... اگه م: رحسامیام

 لبام نشست. یاز ته دل رو یلبخند

 .نیزم ی: نخوررحسامیام

 .ستادمیو کنارش ا برگشتم

 .خواستی... منم دلم دوچرخه مکردنیم هیافتاد که دوچرخه کرا ییبه آدما نگاهم

  م؟یریماهم بگ یخوای: مرحسامیام

 تونم کنترلش کنم. یوقته سوار نشدم نم یلیخنه _

 من حواسم بهت هست. میابری: برحسامیام

 .الیخ ینه حسام ب_

 : چرا؟ رحسامیام

 شهیدوچرخه هم حالم گرفته م دنیباد یکرده که حت یو گفتم: آقابزرگ کار دمیکش یقیعم نفس

 سوارش بشم. نکهیچه برسه به ا

  ؟یبهتر از دوچرخه سوار بش یزیچ هی یخوایگفت: م بهم کرد و بعدلبخند زد و یطوالن نگاه

  ؟یگفتم: چ یباکنجکاو

  ؟یوقت دار گهی... چقدر دزهی: سوپرارحسامیام

 سه ساعت. باًیساعتم نگاه کردم و گفتم: تقر به

 .میبخور یبستن میابریتوپ فعالً ب یجا هی میریم گهیساعت د می: نرحسامیام

 گفتم: کجا؟  مشتاق

  ؟یاشکالتی یخوریم یا وهی... مگمیصبرکن م: رحسامیام

 .یلیوان یفیق_
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ها رو به سمتم  یاز بستن یکیآماده شد پول شو حساب کرد و  نکهیداد و بعد از ا یدوتا بستن سفارش

 گرفت.

 حسام؟  میری: کجامدمیطاقت پرس یب

 .گمیبعدش م ربخوریرو به لبام زد و گفت: بگ یو نوک بستن دیخند

 لبش حرصم و در آورد. یرو یکردم... خنده زیو لبام و بادستمال تم دمیخودم و عقب کش بااخم

 قشنگه. یگیکه م ییهمونجا میابریب خوامینم یرو گرفتم و گفتم: من اصالً بستن یبستن

 تو بخور آب شد. ی... بستنمیری: عجول خانوم مرحسامیام

 .خوامیگفتم که نم_

 : کوفت بخور.رحسامیام

 ادب. یخندم گرفت اما اخم کردم و گفتم: ب ازلحنش

 و گفتم: دمیتو دستم و به لباش کوب یبه روم زد که حرصم گرفت و بدون فکر کردن بستن یلبخند

 خودت کوفت بخور._

 .یبهم نخند یخواستیقدم رفتم عقب و گفتم: خب م هینگاهم کرد...  شوکه

که نخندم... نفساش تند و  کردمیکنترل مداشتم خودم و  ی... به سختیصورتش شده بود بستن تمام

 خنده. رهینتونستم خودم و کنترل کنم و باشدت زدم ز گهیشده بود... د یعصب

 ! ـــریدادزد: حـــر باخشم

 دمیو تهد دیدوی... دنبالم مدنیسمتم قدم برداشت که باخنده و البته ترس شروع کردم به دو به

 خواستیو م دیدویهم مسرانه دنبالم م رحسامیکه به نفس نفس افتادم ام دمیدو نقدری... اکردیم

 کنه. یو تالف رتمیبگ

 از پشت دستم و گرفت. هویشده بودم و از سرعتم کم شده بود که  خسته

 کردم ولم کنه... گفتم: حسام ولم کن. تقال

 شد ! فیتموم لباسام کث نیبب یبود کرد یچه کار نی: ارحسامیام

 .یگفتم: حسام باطعم بستن طنتیباش

 ریگفت: حر یروزیبه صورتم و بالحن پ دیدست شو کوب یتو یو بعد بستن دیکش یپرحرص نفس

 .یباطعم بستن

 زدم: حــــــســـــــام ! غیج
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 و گفت: جـــــــانـــــــم؟  دیخند

ون نگاه بهش نگاه کردم... مردم بالبخند بهم یکردم و شاک زیدستم چشمام و تم یتو بادستمال

 .یبهداشت سی... باقهر ازش رو گرفتم و رفتم سمت سروکردنیو پچ پچ م کردنیم

  ؟یاومد و گفت: لوسِ من باز قهر کرد دنبالم

 نه._

 .یو زشت شد ی: باز که اخم کردرحسامیام

 هرچه زودتر صورتم و بشورم. خوامیم خورهیحالم داره بهم م_

 که عوض داره گله نداره. یزی: چرحسامیام

خانوم ها و صورتم و شستم و لباسام و  یبهداشت سیبه بازوش زدم و رفتم داخل سرو یمشت باحرص

 کردم. زیتم

کرده  زیمنتظرمه... صورتشو شسته بود و لباساشو تم رونیب دمیکه د رونیاومدم ب یبهداشت سیسرو از

 بود.

 : باز کن اخماتو دلم گرفت.رحسامیام

 .دنیخندیهمه داشتن بهمون م_

 .ی: خوبه خودت اول اون کارو کردرحسامیام

 به صورتت. دمیرو نمال یمن تمام بستن_

 .گهید یباالخره تو شروع کرد کنهیم ی: چه فرقرحسامیام

 که گفتم. ییاونجا میبر یخواینگفتم که گفت: نم یچیه

 .میبر_

 : اول بخند.رحسامیام

 حسام حوصله ندارم. میبر_

 .میرینم ییجا ی: تا نخندرحسامیام

 نه. ینطوریزدم که گفت: ا یزور لبخنده

 چال گونت بشم. نیا یشد... من فدا نیزدم که گفت: آها ا یاراده لبخنده از ته دل یب

 .میابریخدانکنه... ب_

 .میو سوارش شد میرفت نیسمت ماش به
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  م؟یریکجا م یگیحسام نم_

 .یاسب سوار میریم یدوست ندار ی... حاال که دوچرخه سواریباشگاه سوارکار میری: مرحسامیام

 زدم: واقــــــعاً؟  غیج باذوق

 : آره بانو واقعاً.رحسامیام

 گفتم: عاشقتم. باذوق

 .شتری: من برحسامیام

  م؟یرسیم ی: پس کدمیپرسیبار م کی قهیدق کیخوشحال بودم و ذوق داشتم که هر نقدریا

 رحسامیداخل و بعد ام میرنگ رو باز کرد و رفت یمرد جوون در بزرگ قهوه ا هیو  میدیرس باالخره

 گوشه پارک کرد. هیو  نیماش

 شو خوشگل خانوم. ادهی: پرحسامیام

 شدم. ادهیپ نیبه اطرافم نگاه کردم و از ماش بادقت

 آقا. نیخوش اومد_

 حرف و زد نگاه کردم. نیکه ا یمردجوون به

 رو آماده کن. ای: ممنون جرحسامیام

 چشم._

  ه؟یمال ک نجایجوون رفت که گفتم: ا مرد

 : مال آقاتون.رحسامیام

 ازتعجب رفت باال و گفتم: واقعاً؟  ابروهام

 : بله.رحسامیام

  ؟یدیرو خر نجایا یک_

 .یپرسیچقدر سؤال م ابانویو گفت: ب دیمانتوم و کش نیآست

و  دیبود... سف یخوشگل یلی... اسب خرونیاسب از استبل اومد ب هیرفتم... اون مرد همراه  دنبالش

 ناز بود. یلیبود و خ یقهوه ا

  ق؟یرف یو گفت: چطور دیهاش کش الیبه  یدست رحسامیام

 .شناختیخوب م یلیو خ رحسامی... انگار امدیمال رحسامیصورتشو به دست ام اسب
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ازش برات  یکه کل یهمون رهیحر نمیا ای... جاستیج نیا رخانومیزد و گفت: حر یلبخند رحسامیام

 کردم. فیتعر

 نترس. ریحر اجلوی: برحسامیام

 جلو و باذوق گفتم: حسام چقدر نازه. رفتم

 باشگاه ست. نیاسب ا نیخانوم بهتر ای: بله جرحسامیام

 بهش دست بزنم؟  شهیم_

 : البته.رحسامیام

 و خوشگل بود. زیتم یلی... خدمیو آروم بردم جلو و به صورتش کش دستم

  ست؟ین یآقابامن امر_

 .یبر یتونی: نه مرحسامیام

  ؟یکن یاسب سوار یگفت: خب دوست دار رحسامیمرد رفت و ام اون

 .ستمیگفتم: آره... اما بلدن عیسر

 .دمیم ادتینداره خودم  ی: اشکالرحسامیام

 یآب یرنگ شو به چشما یشد... نگاه مشک مونیاما پش رهیبه سمت دستم اومد تا دستم و بگ دستش

 .گرفتیدستمم نم یحت زدیرنگم دوخت... از اون روز اصالً بهم دست نم

 دستش گذاشتم و گفتم: حسام من باورت کردم. ونیزدم و دستم و م یمحو لبخنده

 سوارشو. ایطور باشه... خب ب نیهم دوارمیزد و گفت: ام یلبخند

 اول تو سوارشو. ترسمینه م_

 : باشه.رحسامیام

  ؟یپوشینم یسوارشه که گفتم: لباس سوارکار خواست

 رو بزرگ کردم. ایکه خودم ج یمال تازه کاراست نه من ایسوسول باز نی: ارحسامیام

که  یرو بزرگ کرده درصورت ای... چطور جکردیم جیاوقات منو گ شتریب رحسامیاسب شد... ام سوار

 آورده !رو هم از کانادا  ایحتماً ج ران؟یشش هفت ماهه که اومده ا

 یماهرانه اسب سوار یلیکرد... خ ادیکم کم سرعت شو ز رحسامیرفت اما ام یآروم م یلیاول خ ایج

 زمان و مکان از دستم در رفته بود. تیو موقع کردمی... بالبخند بهش نگاه مکردیم

 .گهید اسوارشویب ریرو متوقف کرد و گفت: حر ایج رحسامیام یاز لحظات بعد
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 .ترسمیم یلیاما خ خوادیدلم م_

 خودم هواتو دارم. ایشو به سمتم دراز کرد و گفت: ب دست

کردم سوار اسب بشم نتونستم... باخنده خم شد و دستاشو  یسع یو تو دستش گذاشتم و هرچ دستم

کارو کرد  نیا عیسر نقدریخودش گذاشت... ا یبلندم کرد و جلو عیسر یلیدوطرف کمرم گذاشت و خ

 حبس شد. نهیسـ ـ یکه نفسم تو

 کناره گوشم آروم گفت: نترس من کنارتم. 

که از تنش بهم منتقل  یینبود و گرما رحسامیمن و ام نیب یفاصله ا چیآروم گرفتم... ه ناخودآگاه

 باور بود. رقابلیغ شدیم

تو  ایکنارمه آروم گرفتم... افسار ج رحسامیام نکهیا یادآوری... اما باختیر یحرکت کرد و دلم هر ایج

 .کردیخوب کنترلش م یلیش بود و خدست

  نجا؟یا میاوردیو گفتم: چرا زودتر ن دمیکش ایسر ج یرفت... دستم و رو نیکم کامالً ترسم از ب کم

 .ادیخوشت ب کردمیفکرنم دونمی: نمرحسامیام

خوشم  شهیمگه م ونهیکردم و به صورت جذابش نگاه کردم و گفتم: د لیبه ستمش متما یو کم سرم

 .ادین

 کدفعهیبود...  یبخش لـ ـذتجالب و  یتجربه یلیشد... خ شتریب ایزد و کم کم سرعت ج یلبخند

 .دمیاز ترس کش یبلند غیتند شد و ج یلیخ یلیسرعتش خ

 .شهینم یچیو گفت: نترس گلم ه دیبلندخند رحسامیام

 گفتم: حسام توروخدا آرومش کن. باترس

 : نترس.رحسامیام

 توروخدا آرومتر. وفتمیگفتم: حسام االن م غیباج

 .ستادیو ا دیرو کش ایج افسار

 من. یدوست داشتن ی: ترسورحسامیام

ناکار  وفتمیم رفت،یتند م یلیاوالً... دوماً خب خ نیا ستمیبااخم بهش نگاه کردم و گفتم: من ترسو ن 

 کالس نرفتم. فهمهیبعد مامانم م شمیم

 .ی... کالس سوارکارگهیکالس د یاالن اومد ؟یگفته تو کالس نرفت یک زمی: عزرحسامیام

 .یا ونهید یلیبه پاش زدم و باخنده گفتم: خ یآروم مشت
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 .میباش ونهیبه بعد د نیاز ا ایب رمی... حریونگید یعنی یگوشم پرحرارت زمزمه کرد: عاشق کناره

 شقه؟ ؟چشماش از ع یبرق و درخشندگ نیچشماش نگاه کردم و برق نگاهش دل از کفم برد... ا به

 دوست دارم. یلیگفت: بانو خ گرفتیکه نگاه از چشمام نم یدرحال

طرف صورتش نشست... چشماشو بست... آروم نوازشش کردم و گفتم:  هیاراده دستم اومد باال و  یب

 وقت تنهام نذار. چیحسام ه

 : من اگه تو رو تنها بذارم که حکم مرگ خودم و امضا کردم.رحسامیام

 نگو. ینطوریا سیدادم و گفتم: ه هیاش تک نهیو به سـ ـ سرم

 هیشد... دستاشو دوطرف کمرم گذاشت و با ادهیرو نگه داشت و پ ایج رحسامیاز چند لحظه ام بعد

 .نییحرکت بلندم کرد و آوردم پا

 .یزور دار یلیتوخ ایسبکم  یادیز امنیو گفتم:  دمیخند

 بانو. یسبک یلیو گفت: توخ دیام و کش ینیب

 .نمیهمه جاشو بب خوامیم میاطراف بگرد نیا کمیگرفتم و گفتم:  دستشو

 .ادیو وادارش کردم دنبالم ب دمیمحکم کش دستشو

 دیسف یبلند بود که پر بودن از شکوفه ها یقشنگ بود... اطرافش پر از درختا یلیقسمت باشگاه خ هی

بخش قهوه تمام  ـ ـذتل یبو میاز کنارش رد شد یهم داشت که وقت کیکافه کوچ هی... یو صورت

 ام و پر کرد. ینیب

 هام پرشد از عطره خوش بهار. هیو ر دمیکش قینفس عم هیو از هم باز کردم و  دستام

  نجا؟یا میاریو گفتم: حسام بازم م دمیچرخ

 .ارمتیم ی: هروقت که بخوارحسامیام

 عشقم. یو گفتم: مرس دمیپر نییباال و پا باذوق

ذوق  نیو پرت شدم تو بـ ـغلش...دستاش دوره کمرم حلقه شد و گفت: عاشق ا دیو کش دستم

 کردناتم.

گرمش گونم و نوازش کرد...  یدستش از دوره کمرم باز شد و باانگشتا هیبهش نگاه کردم...  باخجالت

بود و کنار زد و باانگشت شصتش آروم  ختهی... موهام و که تو صورتم رنییباشرم سرم و انداختم پا

آهسته راه  یخندیمکه  ی... وقتیریگیواسم... بهونه م یکنیآروم گونم و نوازش کرد و زمزمه کرد: ناز م
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 یعنیخانوم... بهشت  ستین ایتو دن بایرو شونه هات آروم مثل شما ز یندازی... شالت رو میریم

 .یکه دل داد یعنی از عشق یزنیحرف م یچشمات... شبها که تو شاد

 .گردمیدور تو م یشیمن م یـباشو به گوشم چسبوند و پرحرارت زمزمه کرد: کعبه لـ

یم ونمیو حرارت داشت د جانیهمه ه نی... اکردمیدردشو احساس م یکه حت زدیتند م نقدریا قلبم

ینگاهش م کردمیچونم نشست و سرم و آورد باال و به چشمام نگاه کرد... حس م ری... دستش زکرد

 .کنهیو خاکسترم م سوزونتم

 اش مشت شد. نهیسـ ـ ی... نفسم قطع شد و دستم رونییآروم آورد پا سرشو

 کرد: دوست دارم. زمزمه

 طور استاد. نیدر رفتم و باخنده داد زدم: منم هم ردستشیاز ز طنتیباش

 نگاهم کرد. یمحو یلیخ یلیشلوارش فرو برد و بالبخنده خ بیتو ج دستاشو

 یفوق العاده یو بو دیو لبخندم بزرگ تر شد... بارون نم نمک بار ختیصورتم ر یبارون رو یها رهقط

 خاک بلندشد.

قشنگ و... نم  یشاعرانه یهوا هی... دوتا عاشق... ابونیخ هیگفتم:  یبلند یو باصدا دمیچرخ باخنده

تو گوش کوچه خنده هامون... برسه به گوش آسمون  چهیبارون بزنه شلق شلق رو گونه هامون... بپ

و  یبش سمو... نف یصدام کن یواشکی ییهویو...  یدستم و نگام کن یریصدامون... چه قشنگه که بگ

 .نمیزتریبگم عاشق توئم عز رم،ی... بپرم دوباره دستاتو بگرمیمن برات بم

 .یکرد ونهیمثل خودت د ... دستاشو گرفتم و بلندگفتم: منمکردیبالبخند فقط نگاهم م 

 .یبش ونهیمونده تا مثل من د یلیبزرگ و مردونه اش فشرد و گفت: هنوز خ یدستا ونیو م دستام

 .میباال و داد زدم: بچرخ دمیتندتر شد... باذوق پر بارون

شد از قطره  سی... صورتم و روبه آسمون بلندکردم و صورتم خنیدیبه چرخ میو شروع کرد دیخند

 بارون. یها

ساخته نبود  یصالح یکه محمدعل یگلکار ریحر کردیم یو شاد دیخندیبلند م نقدریکه ا یدختر نیا

 دمیسال نفهم نیپارسا ساخته بود و من هنوز بعد گذشت چند رحسامیبود که ام یگلکار ریبلکه حر

 چیه هبود ک نیآقابزرگ داشت ا تیکه ترب یکدوم... اما تنها حسن چیه دیبهتر بود... شا ریکدوم حر

 رحسامیکه ام یتمام مدت ینکردم که احساس گناه داشته باشم اما تو یاون مدت کار یوقت تو

که به وجودشون عادت کردم و  یهمراهم بود تا حد شهیداد حس گناه و عذاب وجدان هم رمییتغ
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 کردیمافراط  یادیساخته شده توسط آقابزرگ بهتر بود... درسته ز ریحر نیشد... پس بنابرا یبرام عاد

وقت احساس گناه نداشتم...  چیداشت اما ه یو بند نگهم م دیق یگرفت و تو یاز حد سخت م شیو ب

عذاب وجدان همراهم بود  ایبه اسم گناه  ندیحس گس و ناخوشا هیبودم  رحسامیکه با ام یتمام مدت

 نیا شدیباشم... درواقع عشقش باعث م تیاهم یخودم خفش کنم و بهش ب یتو کردمیم یکه سع

 ازش دست بکشم... من به اون و محبت هاش معتاد شده بودم. دادیکارو بکنم... محبت هاش اجازه نم

شد فقط به اشک و آه و ناله... و اونجا  لیتو دلم، عشق تو قلبم تبد یلبم، خوش یرو یکم خنده کم

 انجام بدم.مجبورم کرد  رحسامیکه عشق ام ی... تاوان گناهاندمیدارم تاوان م دمیبود که فهم

*** 

 سوم فصل

 

 مونده بود تا بازشدن مدرسه ها. گهیبود و فقط سه روز د یروبه تموم دیع التیتعط

 .رونیب میباهم بر زدهیداده س ری: محمدجواد گآرزو

 .نیخب بر_

 نذاشته. یول میشش ماهه نامزد ذاره؟یچپ نگاهم کرد و گفت: به نظرت آقابزرگ م چپ

 .نیشما که محرم_

 یمشکل هی نکهیا ایشد  مونیمحمدجواد پش گهیاگه چهار روز د ن،یا غهیصـ ـ گهیم یدرسته ول: آرزو

رو  یحاج صالح یکه نوه ارنیاومد و مراسم ازدواج بهم خورد مردم پشت سرمون حرف درن شیپ

حاال  تا ستینشون بوده و معلوم ن هیاز  شتریبطه شون ب-ا-ر نای... امیدید ییصفا یبا پسر آقا روزید

 کردن. ییچه غلطا

 .میهم هرچه زودتر برسه و عقد کن گهیشش ماهه د نینزدم که آرزو ادامه داد: خداکنه ا یحرف

 سر و صدا و مراسم عقدکونون. یب دیعقد کن دیتونیخب االنم م_

بد  الشونیو فام ستین یداداش بزرگش راض گهیام اما محمدجواد م یراض نشمی: واال من به همآرزو

 .دوننیم

 شش ماهم صبرکن تاسال مامانش بشه. نیا یهمه صبرکرد نیتو که ا_

 .میریبگ یهرچه زودتر مراسم عروس خوادیو گفت: دلم م رونینفس شو محکم داد ب آرزو

 از تعجب رفت باال و بابهت نگاهش کردم. ابروهام
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  ؟یکنینگام م ینطوریچرا ا هی: چآرزو

 .یقدر هالک شوهر باش نیا کردمیفکرنم_

 قایبابام آزاد بشم... بابا دق یو بندها دیهرچه زودتر از ق خوامیفقط م ستمی: من هالک شوهر نآرزو

... کنمیرو درک نم ینیو بدب یریهمه سخت گ نی... اگهیباشه پسرشه د یآقابزرگه خب هرچ یکپ

 یورج هی... همه شون امرزی... پدر من، مادر تو، آقابزرگ، خانجون خداببنیعج یلیها خ یصالح

 یمعما ! خواهر دوقلو داشته باشه؟ عمه حسنا هیمادرت  یکردی... تو اصالً فکرشو مننیشکاک و بدب

... میو عادت کرد میاریخودمون نم یسخته اما ما به رو یلیخ الیو نیتو ا ی... به خدا زندگهیبیعج

ذره  هیاون... آدم خوبه  یبابام و برداشته و شده کپ ی... مامانمم اخالقانجایهرچه زودتر برم از ا خوامیم

 .ستیهم خوب ن یادیذره، استقالل ز هیاستقالل داشته باشه... البته 

 ! ادیخوشش نم الیو نیا یکردن تو یآرزو هم از زندگ دونستمینم

ن و نظر حرف زد یو بهم اجازه ذارهیاحترام م مامیتر و بهتره... به تصم یمنطق یلی: محمدجواد خآرزو

 کنه و بچه بزرگ کنه. یو بند باشه و آشپز دیق یتو دیکه زن با ستین نیو اعتقادش ا دهیدادن م

 سرم و تکون دادم. یزدم و به آروم یکج لبخنده

 .ادیصداش درم گهیاالنا د خوادیمامان کمک نم نمیبب نییسرپا هیتخت بلندشد و گفت: برم  یرو از

 و به حرفاش فکر کردم. دمیتخت دراز کش یرفت رو یوقت

 وجود خاله حسنا رو ازمون پنهان کرده بودن؟  چرا

 ی... حتزنهیازش م ینفر حرف هی یازش هست و نه حت یعکس یخانوادگ یآلبوم ها یتو نه

 ! پرسهینم یاز مادرش سؤال رحساممیام

کم  زیچ چیو باز کردم: تو ه امیو برداشتم و پ میآورد... گوش رونمیاز فکر ب میگوش امیزنگ پ یصدا

 من بودن... تولدت مبارک بانو. زیهمه چ یبرا یندار

 و گرفتم. رحسامیام یلبام نشست و شماره یرو یبزرگ لبخنده

 : سالم بانو.رحسامیام

 سالم عشقم._

 : تولدت مبارک.رحسامیام

 فردا تولد منه؟! یدونیتو ازکجا م_

 .گهید دونمی: مرحسامیام
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 .هیمن که بهت نگفتم تولدم ک ؟یوندیکلک از کجام_

  ر؟ی... حردونمیعشقم م یرو درباره ی: من همه چرحسامیام

 جانم؟ _

  ؟یفردا کالً مال من باش شهیبهت بدم م ژهیو یهیهد هی خوامی: من مرحسامیام

 بگم؟  یاما به مامانم چ خوامیم_

 درستش کن. یجور هی کنمیخواهش م میداشته باش یعال یجشن دونفره هی خوامی: من مرحسامیام

  ؟یچه جور_

 .نیتاصبح درس بخون هیمهد یخونه یری: اوممم مثالً بگو مرحسامیام

 خونه؟! امیشب ن یعنیگفتم:  باتعجب

 .میو خوش بگذرون میریبگ یجشن حساب هیتاصبح  خوامی: من مرحسامیام

 جشن بزرگ ارزش داره. هی یبوده به اندازه ادتیکه  نیمن هم یبرا ستیکار ن نیبه ا یازین زمیعز_

 .یداشته باش یخوب یخاطره میتولدت که کنارهم نیاز اول خوامیمن م ریگفت: حر یعصب

 .ذارهیاما مامانم نم خوامیمنم م_

 .گهیکن د فشیرد یجور هی: رحسامیام

 برگردم خونه. دیباشه اما شب با_

 خداحافظ. الیخ ی: اصالً برحسامیام

شب از خونه  ذارنیدرکم کن نم کمیگفتم: قطع نکن... خب عشقم  عیدلخور باشه سر خواستمینم

 باشم. رونیب

 بهش... خداحافظ. یبرنامه داشتم که تو گند زد ی: منم کلرحسامیام

 ! دیچیگوشم پ یبوق تو یصدا

 نیبه بهتر میبرم تا جشن تولد نوزده سالگ خواستیگذاشتم... منم دلم م زیم یرو رو یگوش ناراحت

 از خونه باشم. رونی... عمراً مامان بذاره شب بستیشکل برگزار بشه اما خب امکانش ن

... سال رمیباشم و بااون جشن بگ رحسامیتولدم و کنار ام نیا خواستیمشغول شد... واقعاً دلم م فکرم

. اما خب و بس.. نیهم دادن،یم هیخانواده بهم هد یبود و اعضا کیک هیقبل جشنمون درحد  یها

 بره؟! راز دستم د تیموقع نیبذارم ا دیچرا با رمیبگ یجشن حساب هیاومده  شیپ تشیحاال که موقع
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 ی... رورونینبود... از صبح رفته بود ب رحسامی... همه دوره هم نشسته بودن اما امنییطبقه پا رفتم

 بکشم. شیحرف شو پ یفکرکردم که چه جور نیمبل تک نفره نشستم و به ا

درساتو  ریو گفت: حر دیکش شیتو فکربودم که خداروشکر خود آقابزرگ حرف درس و پ یطور نیهم

 .یاستفاده کن یحساب دیبا التیتعط نیاز ا ؟یخونیم

 یدوره یلیتحص شرفتیقراره آزمون پ دیآقابزرگ بعد از ع ی... راستکنمیدارم تمام تالش خودم و م_

 ی... تازه براذارنیآزمون رو م نیهم جیمستمرمون نتا ینمره یگفتن که برا رایدومش برگزار بشه، دب

 .میشیآماده م شتریکنکور هم ب

 شد؟  ی: آزمون دور اول چآقابزرگ

 قبل از من جواب داد: شد نفره سوم. مامان

 و پرحرص بود. هیپرکنا لحنش

 یشماراضچندم بشم که  دیبا خوامیمعذرت م یلیگفتم: من تمام تالش خودم و کردم... خ روبهش

  ؟یباش

 .یشدیاول م دی: اول، تو بامامان

 .دمی... قول مشمیو گفتم: دور دوم اول م دمیکش یقیعم نفس

 .دوارمی: اممامان

... تازه مامان میباهم درس بخون هیمهد یفردا برم خونه نیذاریدرس بخونم که اول بشم م یلیخ دیبا_

درس بخونه نرفته ازم خواسته برم خونه شون تاباهم  نکهیبه خاطره ا هیو باباش رفتن مسافرت اما مهد

 برم. نیبذار کنمی... خواهش مانیهم م الیو ل قیشقا میتست بزن

 .یدرس بخون یتونیهم م یی: تنهاآقابزرگ

 .میکنیروهم رفع م گهیبهتره چون اشکاالت همد میباهم درس بخون_

 : باشه دوساعت برو برگرد.آقابزرگ

 همه کتاب و که تو دوساعت خوند ! نیا شهیتاصبح درس بخونن آقابزرگ نم خوانیاما اونام_

  ؟یشب خونه شون بمون یعنی: آقابزرگ

 آره. یعنیسرم و تکون دادم...  آروم

 : امکان نداره.آقابزرگ
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و اگه اول بشه  شهیدوره اول م نیدوم شد مطمئناً ا قیقبل شقا ی... دورهکنمیآقابزرگ خواهش م_

و مجبور  نییپا ادیمعدلم م ینطوریبرم و باهاشون درس بخونم و ا نیچون شما نذاشت بخشمتونینم

 درس بخونم. یدانشگاه زپرت هیتو  شمیم

 از خونه باشه؟  رونیدختر شب ب دهیم ی: چه معنمامان

 .میباهم درس بخون میخوایمامان مافقط م_

 .شهی: نممامان

 .کنمیمامان خواهش م_

 درس بخون. نیبش یی: خودت تنهامامان

 .نیاول بشم توروخدا بذار خوامیمن م_

  م؟یریجشن بگ یخوای: توفردا تولدته نمآقابزرگ

و کادوتو  یکنیشمعِ... شمع و فوت م هیمزخرف بزرگه که وسطش  کیک هیجشن ! منظورش  هه

 و تمام. یریگیم

 درسم مهم تر از جشن تولده._

 .یبر شهی: نمآقابزرگ

 درس بخونم. نایا هیمهد یبرم خونه نیتولدم بذار یهیبرم، به عنوان هد نیبذار_

 : گفتم که نه.مامان

 بکنه. خوادیبره درس بخونه کار خالف که نم خوادی: مبابا

  ؟یدخالت نکن شهی: ممامان

 دختره منم هست. ریحر سنایدخالت نکنم  یچ یعنیباحرص گفت:  بابا

 بره. ذارمینم گمی: من مادرشم ممامان

 بره. گمیپدرشم م: منم بابا

 بس کن. نی: حسمامان

 پس برو. یکنیکاره خالف که نم گهید یدرس بخون یخوای... باالخره میبر یتونیروبه من گفت: م بابا

 .نیدادزد: حس مامان

 صددفعه. نیا ستیحسنا ن ریبلندتر داد زد: حر بابا

 خفه شو. نیحرف بابا نعره زد: حس نیباا آقابزرگ
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کدوم  چیآرزو آتوسا ه رینگفتم... آقابزرگ حر یچیهمه سال خفه شدم و ه نیبسه ا شمی: خفه نمبابا

 هزار دفعه. نیا شنیخونه حسنا نم نیا یاز دخترا

 .زدیصورتش سرخ شده بود و نفس نفس م آقابزرگ

 برو تو اتاقت. ریگفت: حر دیلرزیکه صداش م یدرحال مامان

 فردا برم؟  تونمیگفتم: م آروم

گفت: آره... آره... االن فقط برو  ستیاصالً حالش خوب ن کردمیبود و حس م دهیگش پرکه رن یدرحال 

 تو اتاقت.

حرف  یکرده و بابا از چ کاریبلند شدم و رفتم داخل اتاقم... برام مهم نبود خاله حسنا چ یباخوشحال

 رحسامیمامان و بابا باهم و دعواشون باعث شد که بتونم فردا با ام یمهم بود که لجباز نیفقط ا زدیم

 .رمیبگ یجشن تولد حساب هی

 و گرفتم. رحسامیام یشماره

 : بله؟ رحسامیام

 دلخور و ناراحت بود. صداش

 .زمیسالم عز_

  ؟یدار ی: کاررحسامیام

 خبرخوب بهت بدم. هیزنگ زدم _

  ؟ی: چرحسامیام

 مامان اجازه داد برم._

 : واقعاً؟ رحسامیام

 آره._

 شد؟  یراض ی: چه جوررحسامیام

 .دیرسیتندش به گوشم م ینفسا ینگفت... فقط صدل یچیکردم... ه فیرو براش تعر یچ همه

 حسام؟ _

 : جانم؟ رحسامیام

  ه؟یحرفا چ نیمنظور بابا از ا یدونیتو م_

 .دونمی: مرحسامیام
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 گفتم: خب به منم بگو. یباکنجکاو

 قطع کنم. دی... االن باگمیرداشب م: فرحسامیام

 ذهنم پر از سؤال گفتم: باشه خداحافظ. یبودم و تو جیکه گ یدرحال

 !؟یچ یعنیگفتم:  رلبیگوشم برداشتم و ز یرو از رو یگوش

 یجشن تولدحساب هیبار  نیاول یکه قراره برا نهی... مهم االیخ یهام و باال انداختم و گفتم: ب شونه

 کناره عشقم.... اونم رمیبگ

کرد  کاریشدم؟ چ رحسامیعاشق ام نقدریا یمن ک ایو به سقف زل زدم... خدا دمیتخت دراز کش یرو

همه سال ازم  نیکه ا ییخودش کرد؟ محبت... آره اون فقط بهم محبت کرد... محبتا یفتهیکه منو ش

 شده بود. غیدر

*** 

 دنبالت؟  امیب ینگه داشت و روبهم گفت: فردا ک نایا هیمهد یخونه یباباجلو

 شب خواستم برگردم. دیشا دمیخبرم زنمیزنگ م دونمینم_

استعدادهات  خوامیدخترم سربلندم کنه من نم خوادیمن دلم م ری: باشه... خوب درساتو بخون... حربابا

 دکتره قابل. هی... یکه قول شو بهم داد یبشه پس لطفاً خوب درساتو بخون و بشو همون فیح

 دروغ بگم؟  یپدر نیبه همچ تونمیوجدان گرفتم... من چطور م عذاب

 نرم؟  یخوایقورت دادم و گفتم: بابام یدهنم و به سخت آب

 مامان و باباش رفتن مسافرت؟ داداش نداره؟  ی: نه برو... مطمئنبابا

 نه نداره._

  ن؟یترس ینم یبزرگ یخونه نیهمچ ی: چهارتا دخترتنها توبابا

راحت بهش  نقدریبه فکره منه و من ا نقدریبرگردم خونه... بابام ا خوامیشدم... م مونیخدا پش یوا

 .گمیدروغ م

 هم هست. هی... مادربزرگ مهدمیترس یمکث گفتم: نه نم یباکم

 راحت شد. المی: خب خوبه خبابا

 نبود. ینرم آخه مامان هنوزم راض یخوایبابا م_

 مهم تره. یا گهید زیمن درس تو از هرچ ی: برابابا

 سرم و تکون دادم و گفتم: باشه... خداحافظ. آروم
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 یاجازه دادم خونه نکهینکن از ا مونمیبابا پش ریبشم که دستم و گرفت و گفت: حر ادهیپ خواستم

 .نجایا یای... من برعکس مادرت بهت اعتماد دارم که گذاشتم بیدوستت بمون

 اشتباه؟  ایکارم درسته  ای. خداتوگلوم نشست.. بغض

 .دهیانجام نم یو مطمئنم دخترم کاره اشتباه دونمی: من مبابا

 گفتم: خداحافظ. یلرزون یباصدا

نگاه به بابا انداختم و رفتم  هیدرو باز کرد...  هیرو زدم... مهد نایا هیمهد یشدم و زنگ خونه ادهیپ

 دنیدادم و اجازه دادم اشکام از حصار چشمام خارج بشن... باشن هیداخل... درو بستم و به در تک

 که بابا رفت. دمیفهم نیماش یها کیالست یصدا

 داخل. ایب ریگفت: حر یبلند یو باصدا رونیاز داخل خونه اومد ب هیمهد

 و گفتم: نه ممنون. دمیو گز لبم

  ؟یکنیم هیچرا گر ونهیو گفت: د شمیپ اومد

تاخانوم دکتر بشه  خونهیدخترش داره درس م کنهیرم اشتباه ست، بابام فکرمکا هیگفتم: مهد بابغض

 خبرنداره که دخترش بادوست پسرش قرار داره.

و جشن  رونیب یرفت رحسامی... حاال که باامکنهیم هیشده که داره گر یگفتم چ ونهی: عه دهیمهد

 .رهیم ادتیهمه  نایبهت خوش گذشت ا یو حساب نیگرفت

 شمابمونم و درس بخونم. یهمونطور که به بابام گفتم خونه خوامیبرم... م خوامینم_

 یخوایبعد تو م نیریتاجشن بگ دهیتو تدارک د یبرا نقدریبدبخت ا یاون پسره ی: تو غلط کردهیمهد

 !؟یعذاب وجدان مسخره بهم بزن هیرو به خاطره  یهمه چ

چشمم... اون بامامانم به خاطره  یجلو ادیبابام م یبرم اما همش چهره خوامیو گفتم: م هیگر رهیز زدم

 .هیرحم یب نیمن دعوا کرد چون بهم اعتماد داره بعد حاال از اعتمادش سواستفاده کنم؟ ا

  ؟یمگه تو دوستش ندار ست؟ین یرحم ی: شکستن دل استاد پارسا بهیمهد

 دارم._

و فرداهم برو خونه تون...  نینو خوش بگذرو نیریبگ یجشن تولد حساب هی: پس باهاش برو و هیمهد

 .نیگذرونیفقط تاصبح خوش م وفتهیب یکه اتفاق خوادینم

 کمی م؟یریو جشن دوساعت فوق فوقش چهارساعت، چرا تاصبح جشن بگ یخب مهمون هیمهد_

 .ستین بیعج
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 نیهمچ خورهیبهت تـ ـجـ ـاوز کنه... خره اصالً به استاد پارسا م خوادیم بهیو گفت: چرا عج دیخند 

 خوشحالت کنه. خوادیو م دهیتدارک د یباشه؟ اون فقط کل یآدم

 برم. خوادیچرا اصالً دلم نم دونمینم_

که برام  ادیمن نم ریعشقوالنه و بافکر گ یها کهیت نی: خاک برسرت خداشانس بده... چرا از اهیمهد

 کنه. زمیو سوپرا رهیجشن تولد بگ

 کارم درسته؟  یگیتو م یعنی_

 .ونهی: معلومه دهیمهد

 دم در منتظرمه. رحسامیام یعنی نیبلندشد... ا میزنگ گوش یصدا

رنگت  یب یلبا نیحداقل به ا ای یکردیم شیاشکام و پاک کرد و گفت: خاک برسرت دوقلم آرا هیمهد

 پسره رغبت کنه بهت نگاه کنه. یدیمالیرژ م هی

 .یگمشو روان_

 زشته. ینطوریهـــا ا ی... نرامیاالن م سایجا وا نیهم قهی: دو دقهیمهد

 برگشت. قهیو رفت داخل و بعد از چند دق دیسمت خونه دو به

تون  ینیچشما و ب نیکنیم هیکه تا گر نهیا دهایشما سف یو گفت: بد دیلب تو دستشو به لبام مال رژ

 لبو. شهیم

 زشته. هینکن مهد_

 چشماتو ببند. ؟یها دست بردار یامل باز نیاز ا یخوایم ی: خاک برسرت کهیمهد

 .دیو بستم و برام خط چشم کش چشمام

 .ی: حاال بهترشدهیمهد

 .یچقدر خوشگل شد نیتو دستشو جلوم گرفت و گفت: بب کیکوچ ینهیآ

 ... خوشگل شده بودم اما به دلم نشست.ومدیخودم نگاه کردم، خوشم ن به

 : برو منتظرته.هیمهد

  برم؟ هیگفتم: مهد دیو باترد دمیو جلو کش شالم

 خره تا نرفته. گهی: برو دهیمهد

 یقیمنتظرم بود... نفس عم نیماش یتو رحسامی... امرونینبود اما از خونه رفتم ب یکه دلم راض نیباا

 و باز کردم و سوار شدم. نیدر ماش دیلرز یو به سمتش قدم برداشتم... بادستم که به وضوح م دمیکش
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 : سالم بانو.رحسامیام

 زدم و آروم گفتم: سالم. یکج لبخنده

 قرمز به سمتم گرفت و گفت: تولدت مبارک عشقم. یدست گل پر از رزها هی

 شد و ذوق کردم. یواقع لبخندم

 عشقم. یچقدر قشنگن... مرس یگل و گرفتم و گفتم: وا دست

 برات دارم. زیسوپرا ی: هنوز زوده واسه تشکر کلرحسامیام

ام و  ینیتو دستم نگاه کردم... ب یبه گل ها یو ذوق خاص نجایو به حرکت درآورد و من باه نیماش

 رز. یهام پر شد از عطر گل ها هیو ر دمیکش قینفس عم هیکردم...  کیبهشون نزد

 شاپ نگه داشت. یکاف هی یجلو رحسامیام قهیدق ستیاز ب بعد

 شو بانو. ادهی: پرحسامیام

شاپ نبود جز  یداخل کاف چکسیشاپ... ه یداخل کاف میشدم... دستم و گرفت و رفت ادهیپ نیماش از

... تشکر کردم و دیعقب کش یصندل هیکرد و برام  تمیهدا زهایاز م یکیبه سمت  رحسامیگارسون... ام

 خجالت بکشم. کمیباعث شد  شیو طوالن رهینشستم... رو به روم نشست... نگاه خ

 بود گرفت و آروم گفت: تولدت مبارک عشقم. زیم یو که رو دستم

 بودم. جانیو پر ازه کردمیبار تجربه م نیاول یرو برا زهایچ نیداشتم... ا یخوب حس

 الونیچشم دوختم که و یگرفتم و به افراد رحسامینگاه از ام دیکه به گوشم رس یقشنگ یباصدا

 .نییپا ومدنیشاپ م یکنار کاف یدست شون بود و از پله ها

به روم  ینگاه کردم و اون لبخنده جذاب رحسامیام بزرگ تر شد و چشمام برق زد... باذوق به لبخندم

 زد.

تموم شد برام آهنگ تولدت مبارک و  بایکه اون آهنگ ز نیقشنگ بود... بعد از ا یلیآهنگ خ یصدا

 شدم. یزدن و من غرق خوش

 گذاشت و گفت: تولدتون مبارک خانوم جوان. زیم یآورد و رو بایبزرگ و ز کیک هی گارسون

 ممنون._

 خوشگل من. یخوش اومد ایدن نیگفت: به ا رحسامیرفت و ام گارسون

 ممنونم. یحسام... بابت همه چ یبغص جاخوش کرده بود گفتم: مرس یکه تو گلوم از خوش یدرحال

 و ببر. کیگفت: ک یو خواستن بایلبخند ز هیبا
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 من. یبایز یبود و روش نوشته شده بود: تولدت مبارک بانو یقشنگ یلیخ کیک

 من ! یها یبود آغاز بدبخت نیو ا دمیرو بر مینوزده سالگ کیک

 .یبخند شهیهم دوارمیگذاشت دهنم و گفت: ام کیتکه ک هی رحسامیام

 ممنون._

 تو دهنش گذاشتم که خورد و بعد انگشتم و گاز گرفت. کیتکه ک هی منم

 .ونهیو گفتم: د دمیدستم و عقب کش باخنده

 دوست دارم. یلیو گفت: خ دیکش یقیمو محکم تو دستش گرفت و نفس ع دستم

 دادم. لشیتحو یخجول لبخنده

که  گذشتیبهم خوش م رحسامیکناره ام نقدریهنوز درحال آهنگ زدن بودن... ا یقیگروه موس اون

 .شدمیگذر زمان نم یاصالً متوجه

 خوشگلم؟  میگفت: بر رحسامیکه ام شدیم کیکم کم داشت تار هوا

 خونه؟  میریم_

 تو بهت بدم. هیتا هد میرینه م: رحسامیام

 !؟ هیهد_

 .ژهیتولده و یکادو هی: بله رحسامیام

و  میشد نی... دوباره سوار ماشرونیب میشاپ اومد یبه نشانه موافقت تکون دادم و از کاف یسر

 و روشن کرد و راه افتاد. نیماش رحسامیام

 !م؟یرس ی: چرا نمدمیکه باتعجب پرس میکه تو راه بود شدیم یدوساعت

 عجله نکن. زم،یعز میرسی: مرحسامیام

 از شهر بود. رونیب ییجا هی... میدیشب شده بود که تازه رس 9 ساعت

 .زمیعز نییپا ایشد و درو برام باز کرد و گفت: ب ادهیپ رحسامیام

  نجا؟یا میچرا اومد_

 .یفهمیشو م ادهی: پرحسامیام

به اطرافم نگاه کردم... دور تا دورم  یباکنجکاو... دستم و گرفت و نییاومدم پا نیاز ماش دیباترد

 وحشتناک بود. یلیخ یکیتار یشون تو هیبلند و تنومند که سا یدرخت بود... درختا
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 د،یرس یقشنگ و جالب بود اما متروکه به نظر م یلیو بزرگ روبه روم نگاه کردم... خ یچوب یکلبه به

 .یدیرسیباال و به در کلبه م یرفتیو م خوردیگوشه پله م هیبود... از  شیانگار که مال سالها پ

 دستمال درآورد و چشمام و بست. هیکتش  بیاز پله ها رفتم باال... از داخل ج رحسامیام همراه

  ؟یکنیم کاریگفتم: حسام چ باتعجب

 کنم. زتیسوپرا خوامیگوشم گفت: م کناره

 .ونهیو گفتم: د دمیخند

شونه هام گذاشت و آروم به داخل  یکه درو باز کرده... دستاشو رو دادیدر نشون م ژیژقیق یصدا

 کرد. تمیهدا

 طاقت گفتم: حسام چشمام و باز کن. ی... بدیبستن در به گوشم رس یصدا

 .دمیروبه روم بابهت خند رهیتصو دنیچشمام برداشت... باد یو باز کرد و از رو دستمال

 .یا ونهیگفتم: تو واقعاً د یجانیه کردم و بالحن پرهنگا رحسامیگرد و پر از خنده به ام یباچشما

فقط نگاهم کرد... کلبه پر از شمع و بادکنک و  یشلوارش فرو برد و بالبخنده جذاب بیتو ج دستاشو

بود که روش پر  زیم هیکلبه  یگوشه هیشده بود...  نیشکل تزئ نیباتریو ز نیگلبرگ بود و به بهتر

 مختلف. یبود از غذاها

شون  ییکه باروشنا یکیکوچ یبود و شمع ها نیزم یرو یکه برام جالب بود گلبرگ ها یزیچ

 بود. رزونیکه از سقف آو ییرو به وجود آورده بودن و بادکنک ها یجالب رهیتصو

چقدر  یدونیکه از پشت دورم حلقه شد باعث شد بلرزم... کناره گوشم آروم زمزمه کرد: نم دستاش

 .یتو کناره من یزده سالگروز نو نیخوشحالم که اول

 یشالم به گوشم زد و گفت: امشب برا یاز رو یگرفتم و نفسام به شمار افتاد... بـ ـوسه آروم گُر

 .یوقت فراموش نکن چیامشب و ه دمیقول م شهیم زیخاطره انگ یلیهردومون خ

 دیعقب کش یصندل هیبردم و برام  زیقورت دادم... دستم و گرفت و به سمت م یدهنم و به سخت آب

 و نشستم.

  ر؟یروم نشست و گفت: حر روبه

 لرزونم گفتم: جا...نم؟  یباصدا

 .یستیخوشحال ن کنمی: حس مرحسامیام

 .ستمین نایا هیمهد یمامانم بفهمه خونه ترسمیخوشحالم فقط م یلیاتفاقاً خ_
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 .میفکرکن که االن هردو کناره هم نی: مامان تو فراموش کن و به ارحسامیام

 .یزدم و گفتم: ممنون بابت همه چ یلبخند

 تشکر زوده. ی: هنوز برارحسامیام

 تموم نشده. زامیو گفت: هنوز سوپرا دیغذا کش برام

 غذا رو جلوم گذاشت و گفت: بخور عشقم. ظرف

  ؟یکارها رو خودت انجام داد نیا یهمه_

 : آره.رحسامیام

 .یجور کارها باش نیاهل ا کردمیفکرنم_

 .کنمیم یتو هرکار یخوشحال یداره... گفت: برا یخاص یبهم کرد که حس کردم معن ینگاه

برداشت و داخل  ید یس هی یو یکناره ت زیم یبه روش زدم که بلندشد و از رو یمتشکر لبخنده

 پخش شد. یمیمال کیضبط گذاشت و موز

  م؟یدور باهم برقص هی یدیشو به سمتم دراز کرد و گفت: افتخار م دست

 .ستمیدست شو کنار زدم و گفتم: نه بلدن باخنده

 .دمیم ادتیو گفت: خودم  دیو کش دستم

 .ستمیبلد ن گمیعه حسام ولم کن م_

 شونه هام. ی... دستاتو بذار رویریگیم ادیدوره کمر حلقه شد و گفت: آسونه زود  دستش

بود که  یخاص زهیچ هیچشماش  یشد... تو رهیکه گفت و انجام دادم... به چشمام خ یکار باخنده

 .هیچ دمیفهمینم

 .ادیبهت م یلیخ شیگفت: آرا آروم

 و گونه هام داغ شد. دمیکش خجالت

  ؟یدوستم دار ریدست شو از دوره کمرم آزاد کرد و گونه ام و نوازش کرد و زمزمه کرد: حر هی

 .ادیز یلیگفتم: خ آروم

  ؟یکن کاریچ ی: به خاطره من حاضررحسامیام

 .یکه بخوا یهرکار_

 آروم تکون داد. یلیابروشو داد باال و سرشو خ هی

 دوست دارم. یلی: چشماتو خرحسامیام
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نشست و  میشونیپ یرو شیشونیدستش دوره کمرم تنگ شد و منو به خودش چسبوند... پ حصاره

 نگاه از چشمام نگرفت.

 یحس هیفشارخونم افتاده...  کردمیتند... نفسام به شمار افتاده بود و حس م یلیخ زدیتند م قلبم

 ... عشق؟ جانی... ترس... ههیچ دونستمیکه نم یداشتم... حس

 لبام نشست و آروم زمزمه کرد:  یگونم به رو یاز رو انگشتاش

 .ادیبهت م یلیرنگ رژ خ نیا_

به نوازش به گونم زد و زمزمه  هیشب یآروم یلیخ یلیخ یگونهم نشست و بـ ـوسه ها یرو لباش

 کرد:

 دوست دارم دختر گونه چالدار. یلیدوست دارم... خ_

 لبام نشست و گفت:  یرو یلبخند

 .باستیز یلیبخند... خنده هات خ شهیبخند... هم_

 یلحظه متوقف شد و تمام تنم ب هی یکه حس کردم ضربان قلبم برا یزیبزرگ ترشد و باچ لبخندم

دستش پشت گردنم نشست  هی... وفتمیمحکم تر گرفتتم تا ن رحسامیحس شد... زانوهام خم شد اما ام

 ادامه داد. دنمیو به بـ ـوس

 مترم تکون نخورد. یلیم هی یحال به عقب هولش دادم اما حت یاش نشست و ب نهیسـ ـ یرو دستام

رو داشتم تجربه  ی... حسدیکوب یم امنهیوار به سـ ـ وانهیمون نبود و قلبم داشت د نیب یمرز چیه

بود اما  یلـ ـذت بخش یداشتم و تجربه یوقت تاحاال تجربه نکرده بودم... حس خوب چیکه ه کردمیم

 کارو کرد که شوکه شدم  نیا ییهوی نقدریا

 .رمی: عاشقتم حررحسامیام

بکنه! با اون نگاه پرحرارت و  یکار نیگذاشتم همچ شهیو پربهت بهش نگاه کردم... باورم نم شوکه

 زل زده بود. سوزنده اش به چشمام

  ؟ی: دوستم داررحسامیام

 و گفتم: آره. دمیکش یقیعم نفس

 : بهم ثابت کن.رحسامیام

  ؟یچ یعنیگفتم:  جیگ

 .یدوستم دار نکهیو نه ا ینه خوشحال کنمیحس م یفقط نگاهم کرد نجایا میاومد ی: از وقترحسامیام
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 .نیمن فقط شوکه شدم هم ستین نطورینه عشقم ا_

کن  یونگید ،یونگید یعنی... عشق کنهیو شوکت م ادیم شیپ ییهوی... نیهم یعنی: عشق رحسامیام

 .ریحر

شد و من  کیمحکم که دردم اومد... صورتش به صورتم نزد نقدریدوره کمرم محکم تر شد... ا دستش

 فقط چشمام و بستم.

 هـ ـوس. ایعشق بود  دمیوقت نفهم چیکه ه یداشتم... حس یدوست داشتم... حس خوب حرکتشو

 زمزمه کرد:  یعصب

 .ی... دوستم نداری... دوستم نداریدوستم ندار ریحر_

 گفتم:  عیسر

 حسام دوست دارم._

  ؟یکنیپس چرا بهم ثابت نم _

نگاه به  یحت یروز هیکه  ی... آره مندمشیبار من بـ ـوس نیدستام و دوره گردنش انداختم و ا دیباترد

 یچی... اون لحظه هدمینامحرم و بـ ـوس هیخودم  لیدونستم خودم بام ینامحرم رو حروم و گناه م

 بهش ثابت بشه دوستم داره و ازم دلخور نشه. رحسامیام نکهیمهم نبود جز ا

... کش موهام و باز کرد و موهام دیلرز یسرم برداشتش... بدنم م یشالم نشست و از رو یرو دستش

  ؟یدیم یخوب یو زمزمه کرد: اوممم چه بو موهام فرو برد نی... صورت شو بختیدورم ر

 صداش زدم:  آروم

 حسام؟ _

 نذاشت و گفت:  یصورتش و گردنم باق نیب یا فاصله

 جان دل حسام؟ _

 .ستیحسام بسه... حالم خوب ن_

 و گفت:  دیکمرم کش یشو به حالت نوازش رو دست

 .کنمیخودم حال تو خوب م سیه_

بلکه  جانیتمام وجودم و دربرگرفته بود... ترس بود... آره حسم نه عشق بود نه هـ ـوس نه ه ترس

 ترس بود.
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... از بغض گلوم درد گرفته بود... کم کم به خودم اومدم و متوجه شدم دیلرزیم یهیبه طرز فج بدنم

 .کنهیمانتوم و باز م یداره دکمه ها رحسامیام

 ؟یکنیم کاریچ یتم و بابهت گفتم: داردستاش گذاش یدستام و رو باشتاب

 .کننیکه همه باعشقاشون م ی: کاررحسامیام

 .میبر نجایاز ا کنمیحسام نه... خواهش م_

  ؟ی: تو هنوز به من اعتماد نداررحسامیام

 .میبه اعتماد نداره... ما نامحرم یربط نیا_

 ما عشقمونه. تی: صددفعه گفتم محرمرحسامیام

 .نجایاز ا میگفتم: توروخدا بر بابغض

 .یدوستم ندار ریبه موهاش زد و گفت: حر یچنگ

 .یبر شیپ نیاز ا شتریاجازه بدم ب تونمیدارم به خدا دارم اما نم_

  م؟یباهم ازدواج کن ستی: چرا؟ مگه قرار نرحسامیام

 .میهنوز که نکرد_

 .میکنیم گهی: تا دوسه ماه درحسامیام

 .یهم نکرد یمنو از پدرم خاستگار یتوهنوز حت_

 .کنمی: خب فردا مرحسامیام

 .کنمیخواهش م میحسام بر_

 به چشمام گفت:  رهیخ 

و  ارمیدرم نهینه من نه تو... قلبمو از سـ ـ گهید رونیب میکلبه بر نیبدون اگه االن از ا یول میریم_

 .یذره بهم اعتماد ندار هی یمثل تو که حت یکی یتو بزنه... برا یبرا دمیاجازه نم گهید

 .ستیدرست ن نکاریام بلندشد و گفتم: حسام ا هیگر یصدا

 .میکنیچه زود باالخره ازدواج م ریچه د می: ماقراره باهم ازدواج کنرحسامیام

 .میستیمحرم ن_

 ما عشقمونه. تیتکرار کرد: محرم باز

 .ترسمیم_
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من  ونهی... نذار شبمون خراب بشه، دینیبب بیآس ذارمیبه من اعتماد کن نم زم؟یعز ی: از چرحسامیام

رحم هستم که به عشقم  یب نقدریبزنم؟! هـــوم من ا بیبهت آس تونمیدوست دارم عاشقتم مگه م

 بزنم؟  بیآس

 زدم و گفتم: نه. هق

دارم که بهم  ازین نیبه ا داًیمن االن شد ریبهشون زد و گفت: حر یو گرفت و بـ ـوسه آروم دستام

 نکن و بهم ثابت کن. دمیناام کنمیخواهش م ،یثابت بشه دوستم دار

 .یا کن -ض -ر -هـ ـوس تو ا یخوایتو فقط م یکار؟! حسام تو دوستم ندار نیبا ا_

 یاز هزارتا دختر یکیسمت  رفتمیم ومدمیبچه نم یباز بودم سمت توزد: احمق من اگه هـ ـوس داد

 که باهاشون دوست بشم. کننیو با نگاهشون التماس م دنیکه هر روز بهم نخ م

 ... منو ببر خونه.یبکن یکار نیهمچ ذارمیام بلندتر شد و داد زدم: من نم هیگر یصدا

که دوستم نداره  ینه من نه تو... چون من خودم و به آدم گهیخونه اما د میری: باشه مرحسامیام

 .کنمینم لیتحم

 ه سمت در رفت.چنگ زد و ب یصندل یشو از رو کت

 : حسام.دمینال

تو به عشق من  ی... وقتیدوستم نداشت چوقتیگفت: تو ه ینی... بهم نگاه کرد و بالحن غمگستادیا

دستتم  یشش ماهه تمام حت یخواستیمن بهت ثابت کردم دوست دارم و همونطور که م یشک کرد

... انهی یبهم ثابت بشه دوستم دار خوامیمن م رینگرفتم و تو بهت ثابت شد که دوست دارم اما حاال حر

 .یکه اونم ثابت شد ندار

 زدم: دارم. داد

به  یحاضر یاالن گفت نیدوست داشتن تو در حد حرفه... هم ؟یکنی: پس چرا ثابت نمرحسامیام

 !یبکن یخاطرم هرکار

 .ستیمن ن یاما برا هیعیطب یکانادا بزرگ شد یکه تو ییتو یبرا زهایچ نیا_

 .یهمه بهانه ست تو دوستم ندار نای: ارحسامیام

 هق گفتم: دارم. باهق

 و گفت: ثابت کن. ستادیا جلوم

 .ترسمیگفتم: حسام من م هیاش زدم و باگر نهیبه سـ ـ یآروم مشت
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کار بهش  نیخواست باا یکردم... چرا م هیگر یبلند یدادم و باصدا هیاش تک نهیو به سـ ـ سرم

عاشقش بودم کامالً  نکهیعاشقش بودم؟ ا ذاشتمیم ارشیر اختاگه خودم و د یعنیعشقم و ثابت کنم؟ 

 تونستم تن به خواسته اش بدم. یدرست بود اما نم

دوره کمرم حلقه شد و آروم زمزمه کرد: نترس عشق من... نترس... فقط خودتو بسپار به من...  دستاش

 .میکنیهم ازدواج م گهی... چند مدت دمیما عاشق هم ونهید

ام  هیگر ینذاشت و صدا یصورتش و گردنم باق نیب یهام بود... فاصله ا هیگر یفقط صدا جوابم

 بلندتر شد.

منو به خودش معتاد کرده  رحسامیجداشم چون ام رحسامیاز ام تونستمیبودم... نم یبد یدوراه یتو

 و ستمیکارو بهش ندم عاشقش ن نیا یاگه اجازه کردیچون اون فکرم رمیتونستم جلوشو بگ یبود و نم

 بکنه. یفکر نیخواستم اون همچ یدوستش ندارم و من نم

 هـ ـوس؟! ایرفتاراش عشق بود  لیدل دونستمینم واقعاً

و  دهیاگه عاشقمه چرا باوجود اشک ها و هق هقام داره به کارش ادامه م یعاشقمه ول گفتمیم یطرف از

اون  یا کنه برا-ض-ر -شو با من اهـ ـوس خوادیاگه هـ ـوسشه پس چرا م گفتمیم یا گهیاز طرف د

 که دخترخالشم. ینه من گهید یکیسراغ  رفتی... مستیکه دختر کم ن

گلو خفه  یام اوج گرفت.... با لـ ـباش صدام و تو هیگر یکمرم نشست و صدا یمردونه اش رو یدستا

ش گذاشتم و به عقب ا نهیسـ ـ یکرد اما دست بردار نبود. دستامو رو سیکرد... اشکام صورت شو خ

 : دیصورتم غر یهولش دادم اما محکم تر گرفتم و تو

 میکه بهم زد شیکه نرفته دفعه پ ادتی... یشیو تو نابود م کنمیبطه رو تموم م-ا-ر نیبه خدا ا ریحر_

نکن که ازت زده بشم و  یپس کار یاریشده بود... احمق تو بدون من دووم نم یحالو روزت چه جور

 ولت کنم.

 .یرحم یب یلیبه چشماش بابغض گفتم: خ رهیخ

 ؟یندار ای یتو منو دوست دار ری: حررحسامیام

 گفتم: دارم. یدیشد بابغض

 : پس بهم ثابت کن.رحسامیام

 کنم. کاریدونستم چ یکردم... نم هیگر فقط

 .یبش تیاذ خوامینکن من نم هیچشم قشنگ من گر سیـغلم کرد و موهام و نوازش کرد و گفت: ه بـ
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 .میبر نجایاز ا ایب ترسمی... حسام من میکنیم تمیاذ یدار یول_

اش  نهیبازم قر کردمیبرداشت و داد دستم... باچشماش که حس م نیزم یشد و مانتوم و از رو خم

 شو دربرگرفته بهم نگاه کرد و گفت:  یدیبزرگ شده و سف

 ییما گهیخودش... د یس رهیم یهرکس رونیب میرفت نجایاز ا یوقت ی... ولیکه تو بخوا یهرچ میریم_

 یبچه زندگ هیعمر با  هی تونمیو من نم ی... تو هنوز بچه اسنایدختره خاله  یشیوجود نداره و تو م

 .امیبچه برنم هیاز پس تر و خشک کردن  ی... من عاشقتم ولستین یکنم... تنها عشق کاف

حسامِ من  یستیکه من عاشقشم ن یتو اون حسام شناسمتینم گهید ؟یشد ینطوریحسام چرا ا_

 .ستیرحم ن یب نقدریا

 و تو برقص. زنمیبارم من م هی دمیو من رقص یهمه تو زد نی: ارحسامیام

از اون  ی! جدایحلقه هم دستم نکرد هیهنوز  یکنم وقت متیخودم و تقد یچطور از من توقع دار_

پس لطفاً  یبه تو و تو به من نامحرمنباشه... من  میکه محرم و نامحرم بودن حال ستمیمن هـ ـرزه ن

 .ایسرعقل ب

 .یزدیحرفا رو نم نیا یو بهم اعتماد داشت یتو اگه دوستم داشت گهی: من االن عقلم بهم مرحسامیام

 گفتم:  یبه چشماش محکم و جد رهیو دوطرف صورتش گذاشتم و خ دستام

 .نویمن دوست دارم بفهم ا_

یآروم و پراحساس م نقدریبه چشمام زل زد و بعد فاصله رو پر کرد... چشمام بسته شد... ا هیثان چند

باعث شد دستش دوره کمرم حلقه بشه و محکم  نیکردم و هم شیکه ناخودآگاه همراه دتمیـوس بـ

 نیتجربه بودم که کوچک تر یدختر جوون و ب هی... ریو نفس گ قیبـ ـوسه عم هیتر ببـ ـوستم... 

 یموضوع نم نیا یو خودم متوجه کردیاستفاده م می... از سادگاوردیتش احساساتم رو به جوش محرک

 شدم.

 موهامو از تو صورتم کنار زد و زمزمه کرد:  زدیکه نفس نفس م یدرحال

تک تک سلوالم نفوذ  یتاب بودنم فقط به خاطره عشقته که تو یهمه ب نیا یدیفهمیکاش م یا_

 کرده.

وحشت کردم و باشدت به عقب هولش دادم... باترس آب دهنم  دمیکه د یزیو باز کردم و باچ چشمام

از اون بـ ـوسه نبود بلکه از خشم  یو قورت دادم... چشماش قرمز قرمز بود و نفس نفس زدنش ناش
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 بود... حس طانیبود... به واهلل که خوده ش طانیخوده ش رحسامیقدم به عقب رفتم... ام هیبود... 

 .بارهیم شیاز چشماش آت کردمیم

و گردنش زده  یشونیمنقبض شد و دستاش مشت شد و بانگاه ترسناکش نگاهم کرد... رگ پ فکش

نبود که عاشقش شده  یصفت اون حسام طانیمرد ش نیو نفساش تند و کشدار شده بود. ا رونیبود ب

 بودم.

 خودشو بهم رسوند و دستمو گرفت. عیسر یلیکه خ دمیمغزم به کار افتاد به سمت در دو هوی

 زدم: ولم کن... حسام توروخدا ولم کن. غیج

 دارم. زیامشب نصفه بمونه... هنوز برات سوپرا یزایسوپرا شهی: کجا عشقم؟ مگه مرحسامیام

 .یلعنت میترسونیم یگفتم: دار هیباگر

 به چشمام گفت:  رهیدستش گرفت و خ ونیمحکم م چونمو

 .یاز من بترس دمیتو با_

 زدم:  غیج

 ولم کن._

 یبلند یغایکردم و ج یاتاق... از ترس قالب ته یدستاش بلندم کرد و رفت سمت تخت گوشه یرو

 زد. مهیتخت پرتم کرد و روم خ ی... رودمیکش

 گونم و نوازش کرد و گفت:  یبهش نگاه کردم... بالبخنده مرموز باترس

و  یندار یپناه چیه گهیتو د ری... حرستیمامانتم ن... ستیحاال آقابزرگت کجاست که نجاتت بده؟ ن_

 مادره من. نیکه نجاتت بده درست ع ستین چکسیه

 به چشمام گفت:  رهیشو باز کرد و خ راهنیپ یها دکمه

اما حاال که  یبش ممیتسل یو به راحت یکه از خدا و عقلت بگذر یاونقدر عاشقم هست کردمیفکر م_

 .کنمتیخودم م میبه زور تسل یستین

 گفتم:  هیباگر

 .شمیحرفات نم یبذار برم من اصال متوجه_

 .یشیم یهمه چ یمتوجه یبه زود زمیعز یشی: مرحسامیام

... من دربرابر شدمیکردم از خودم جداش کنم اما موفق نم یسع هی... با گردنمیکرد به بـ ـوس شروع

 بودم. ریاون مثل مورچه در برابر ش
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 یم حیو بدنم فج زدیدهنم م ی... قلبم انگار تودمیفهمیرفاشو نمح یبودم که معن دهیترس نقدریا

که اون همه بهم محبت کرده بود و  یمرد شدی... باورم نمنمیبیدارم کابوس م کردمی... احساس مدیلرز

 داره عفتم و لکه دار کنه ! یسع یگرگ وحش هی نیقشنگ بهم زده بود حاال ع یحرفا

من نبود بلکه خوده  رحسامیمرد ام نیلـ ـباش طعم خون رو مهمون دهنم کرد... ا یانهیوحش حرکت

 بود. طانیش

بلند اما دل  یلیهام بلند بود. خ هیگر ی... صداشدیتا از خودم جداش کنم اما نم کردمیم یهرکار

 و به کارش ادامه داد. ومدیبه رحم ن رحسامیسنگ ام

پس ولم کن... حسام  یاگه دوستم دار یدوستم دار یگفتیمتوروخدا ولم کن... بذار برم... تو که _

 .یکنیم تمیاذ یدار

 سرخش بهم نگاه کرد و گفت:  یچشما با

پر از عذابم...  یگذشته ی... تالفیتالف ینکن التماسم نکن چون حسام اومده برا هیمن گر یکوچولو_

 ... تــــــو !ریحر یدیو تو م دمیکه کش ییتاوان تمام عذابا

 زدم:  غیج

 ولم کن. ؟یروان یگیم یچ_

از گردنم کام  انهیسرم و به تخت فشار داد... وحش یانگشتام فرو رفت و دستامو برد باال یال انگشتاش

 .یخون آشام وحش هیگرفت... مثل 

موضوع باعث شد ازش متنفر بشم...  نیو هم دادینم تیها و زجه ها و التماسام اهم هیبه گر اصال

شده  یبهتربگم عوض ایداشت... عوض شده بود  یعاشق ینبود که ادعا یرحسامیاون شب ام رحسامیام

 بود.

ناله ام  یهق هقام کم کم به ناله و صدا یشد و صدا لیکم کم به هق هق تبد ادهامیو فر غیج یصدا

رزوند و خدا رو ل نیکه زم یادیبلند... فر یادیشد... فر لیتبد ادیبه فر دیچیبدنم پ یکه تو یبا درد

 نابود شد. شهیهم یبرا ریحر

*** 

 یسوختن... فضا یکردن و م یهام شد چشمامو باز کردم... چشمام درد م هیکه وارد ر یبد یبابو

باعث شد چشمام از اشک پر بشه و چونه ام  انمیکلبه پر بود از دود... به خودم نگاه کردم و تن عـ ـر

 کردم؟  کاریمن باخودم چ ایبلرزه. خدا یهیبه طرز فج
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 نفسم و قطع کنه. ردلمیو سرفه هام باعث شد درد ز وفتمیباعث شد به سرفه ب دود

 گاریداده بود و تندتند س هیتخت نشسته بود و به تاجش تک ینگاه کردم که رو یبه مرد باترس

 .کردیرو روشن م یبعد گاریس یقبل گاریو باس دیکشیم

 .گرفتیروبه روش بود و چشم ازش نم واریبه د نگاهش

 !!! رحسامِیام نیا

 .دهینکش گاریوقت تاحاال س چیبود ه گفته

 !رحسامِ؟یواقعاً ام نیا ایخدا

 چیکاش ه یرحمانش باعث شد از هوش برم و ا یکارو بکنه! رفتار ب نیبامن ا شبیتونست د چطور

 .ومدمیوقت بهوش نم

حالم و بد و بدتر  گاریود س... دختمیو به ملحفه چنگ زدم و آروم اشک ر دمیغم پشت بهش خواب با

 رید یلیبود، خ ریغلط کردم... د ایام بلندشد و زجه هام اوج گرفت... خدا هیگر ی... کم کم صداکردیم

 حرف. نیا یبود برا

صورتش و  نیب یهم فشار دادم... فاصله ا یخودم احساسش کردم و از ترس چشمامو رو کینزد

 زمزمه کرد:  ینذاشت و بالحن وحشتناک یگوشم باق

 مبارک عشق من. تیتولد نوزده سالگ_

بودم که تمام  دهیبـ ـوس انهیوحش نقدریلبم احساس کردم... ا یتو یکه درد بد دمیترس لبم و گز از

 هام بلند شد. هیگر یکرد و ازم فاصله گرفت و من باز صدا یوحشتناک یلبم زخم شده بود... خنده

  "؟یکرد کاریچ تیدت و زندگتو باخو ریحر" دمیاز خودم پرس باز

روبه روش  واریشو محکم به د ستالیکر یگاریرسیز رحسامیهام اوج گرفت که ام هیگر یصدا نقدریا

 و نعره زد: بسه. دیکوب

 ترس صدام قطع شد. از

 ... خفه شو.یخوریمخم و م یدار شبیزد: بسه... بسه... خفه شو... خفه شو از د نعره

 بهش نگاه کردم. یاشک یام مچاله کردم و باچشما نهیسـ ـ ینشستم و ملحفه رو جلو باوحشت

متوجه  یکه منو عاشق خودش کرد... لعنت یستین یلرزونم گفتم: حسام چت شده؟ تو حسام یباصدا

حسام... بدبختم  یبدبختم کرد گاره؟یکه تو دستته س یاون یمتوجه ا ؟یکرد کاریچ شبید یا

 .یکرد
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 به خون نشسته اش نگاهم کرد و گفت:  یباچشما

تو  ری... حرییتو ستیکه متوجه ن یاون هیدستمه چ یکه تو ینیکردم و متوجم ا کاریمن متوجه م چ_

 .یشد یکه عاشق ک یستیمتوجه ن

 چرا؟  ؟یکارو کرد نی... چرا امیبه زندگ یدادزدم: کثافت گند زد هیباگر

ات و -نه هم تو اونقدر ه زمینه غر ازمیهـ ـوسم بود نه نکه من کردم نه به خاطره  ی: کاررحسامیام

 چیو ه ختمیرو گرفتم که اشک ر ییها... من فقط و فقط انتقام سالیکن کمیکه تـ ـحـ ـر یبود بایز

 .دیکس ند

 و منگ لب زدم:  جیگ

 !؟یچ_

هق هقام بود که تمام کلبه  یصدا نیو ا دیچشمم و دردش نفسم رو بر یملحفه خار شد تو یسرخ

 : دمیرو پر کرد. با غم نال

 .ینابودم کرد_

 .ی: هنوز مونده تا نابودرحسامیام

 زدم:  ادیاش زدم و فر نهیبه سـ ـ یمحکم یو از دست دادم... مشت ها کنترلم

 .خورهی... کثافت حالم ازت بهم می... نابودم کردیازت متنفرم... آشغال تو گولم زد_

 : دیدندوناش غر یدستام و گرفت و از ال مچ

 یکه برات نقش شو باز ینه اون ریحر نهیا ی... حسام واقعکنمیکوچولو... اما خودم آدمت م یهار شد_

 .کردمیم

 بکشم... باناله گفتم: خدا لعنتت کنه. رونیانگشتاش ب نیکردم دستام و از ب یحال سع یب

هشت سالم بود  یشد و دادزد: خدا لعنتم کرده، خدا وقتتخت بلند یدستام و ول کرد و از رو باشدت

 لعنتم کرد.

 یلیخ گاریپک زد که س قیمحکم و عم نقدریپک محکم بهش زد، ا هیروشن کرد و  گاریس هی یعصب

روشن کرد که توجه ام به فندک تو دستش  گهید گاریس هیبه خاکستر شد...  لیسوخت و تبد عیسر

 بود. ییجلب شد... همون فندک طال

 از اونجا برم... فقط برم. خواستیم دلم
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بلندشد...  غمیو ج دیچیدلم پ یتو یدیو بردارم که درد شد راهنمیتخت پ نییشدم تا از پا خم

 گرفتم از حرص. شیزد که آت یپوزخند رحسامیام

دکمه هاشو بستم... چشمام  یحال و به سخت ی... مانتومو تنم کردم و بدمیو برداشتم و پوش راهنمیپ

 .کردیلحظه به لحظه حالم و بدتر م گاریو دود س دیدیتار م

 نیزدم: حسام خدا لعنتت کنه... چرا ا غیام گرفت و ج هیگر یشتریبه شلوارم افتاد و باشدت ب نگاهم

 بود؟  نیدوست داشتنت ا ؟یدوستم دار یگفتیمگه نم ؟یلعنت یکارو باهام کرد

دوست داشتن چه  دونهینم یاستاد دانشگاه ست حت نکهیداشتن؟! حسام باا : هه دوسترحسامیام

 نفرو دوست داشته باشه. هی... حسام احساس نداره که بخواد شهینوشته م یشکل

  ؟یکرد یرو باز شهیعاشق پ یپس چرا برام نقش آدما_

  ؟یو بدون تیواقع یخوای: مرحسامیام

  ن؟یکردم که حال و روزم شده ا کاریبدونم چ خوامیمن فقط م_

حالم  نکهیچشم دوخت... از فرصت استفاده کردم و باا رونیبزرگ کلبه و به ب یسمت پنجره رفت

 .دمیشلوارم و پوش عینداشتم سر یانرژ چیبد بود و ه یلیخ

 عموم نبودم شیمحمدرضا... من کانادا پ ییدا شی: هشت سالم بود... مامانم بردم آلمان پرحسامیام

 ییدا شی... بهم گفت: پسرمامان پشناختمیمحمدرضا رو نم ییام... دا ییدا شیبلکه آلمان بودم پ

... مامانم ترسمیازش م شناسمیآقا رو نم نی... گفتم: مامان من که ا گردهیاما زود برم رهیبمون مامان م

بمون... مامانم رفت و من آلمان موندم اما  ششیپ هیمحمدرضا آدم خوب ییمامان دا رپسریگفت: ش

 من کانادام. کردنیهمه فکر م

به اسم محمدرضا  ییدا هی... یدار ییدا هی یدونستیو بهم نگاه کرد و گفت: خانوم کوچولو م برگشت

آلمان درس بخونه  رهیم یوقت نکهیاول آقابزرگه اما از خانواده طرد شده اونم به خاطره ا یکه بچه

خواد ازدواج یم گهیبه آقابزرگ م رانیا ادی... مبازهیو بهش دل شو م شهیم یحیدختره مس هیعاشق 

که آقابزرگ  ییتاجا رهیگی... مخالفتاشون اوج مکنهیاما آقابزرگ قبول نم یحیدختر مس هیکنه اونم با 

... شهیاز خانواده طرد م شهیهم یو برا کنهیهم اون دخترو انتخاب م ییدختر... دا ااونیمن  ای: گهیم

به اسم  یپسر گهیکه د کنهیپر م رو... آقابزرگ هم همه جاکنهیآلمان و با اون دختر ازدواج م رهیم

 ینبود که ب یجز مادرِ من... مادر من زن کننیبطه م-ا-محمدرضا قطع ر ییمحمدرضا نداره... همه بادا

 محمدطاها. تییالً برعکس مادرِ تو و داببره... کام ادیاحساس باشه و برادرشو از  یمعرفت و ب
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من رفتم  ومدیهم که اومد نابود شدم... درواقع اون ن یوقت ومدین ادیمنتظر موندم مامان حسنا ب یهرچ

 سراغش.

وقت مادرتو به خاطره اون  چیوقتِ ه چیوقتِ ه چیادامه داد: ه دیلرزیکه از خشم م ییو صدا بابغض

 .بخشمیبه قرآن که نم بخشمیسالم نم ستیو شده کابوس ب دمیکه د یصحنه ا

  ؟یرو از من گرفت یزدم: حسام بگو انتقام چ ادیفر

 که در حق مادرم شد. یانتیزد: انتقام خـ ـ ادیاز خودم فر بلندتر

 کنم ادامه داد: ریخودم تفس شیبه جمله اش فکر کنم و اونو پ نکهیاز ا قبل

خودش داره بهش  یخواهر دوقلو دیفهم یبطه داشت... مادرم وقت-ا-تو باپدر من ر یمادر هـ ـرزه_

 یاوج بچگ یپدرم نباشم و تو یها یدور کرد تا شاهده کثافت کار الیمنو از اون و کنهیم انتیخـ ـ

شد  لیگل باطراوت تبد هی... حاال بماند که خودش چقدر شکست و درعرض چند روز از نمینب بیآس

محمدرضا درارتباطه به همه  ییآقابزرگ نفهمه بادا نکهیا یو افسرده... برا نیپژمرده و غمگگل  هیبه 

 دیفهم یحال و هواش عوض بشه... مادرم وقت کمیعموش تا  شیکانادا پ برمیو م رحسامیگفت ام

به  داقلکارها بردار ح نیدست از ا دیحم"بهش گفت  کنهیم انتیشوهر کثافتش داره بهش خـ ـ

 یکیبطه داشتن شو بامادرتو تهمت دونست و -ا-من ر انتکاریاما پدر خـ ـ "...رحسامیخاطره ام

منصرف کنه  کردنیکه م یرو از کار سنایو  دیکرد حم یسع یلیخوابوند تو گوش مادرم... مادرم خ

 یفاحر طاما اون دوتا کثافت فق رهیکرد جلوشونو بگ یشون سع یخانوادگ یحداقل به خاطره آبرو

تونست، اگه  ینم ره،یشد طالق بگ یبود... نم یباق مشونمیو دوقورت و ن دونستنیمادرم و تهمت م

 هیمخالف بود و بهش گفته بود اگه  دیشد، آقابزرگ باازدواجش باحم یم نیگرفت عاق والد یطالق م

واسه  نداره یپدر گهیو د کنهیبکشه عاقش م ییبشه و کارشون به جدا مونیاز انتخابش پش یروز

 یلیاال طالق... مامانم تحمل کرد خ زدیچنگ م یسمانیبه هر ر یکثافت کار نیرفع ا یبرا نمیهم

... مادرم دارنیشون برنم یپست فطرت دست از هـ ـرزگ دیشرف و حم یب یسنای دیتحمل کرد اما د

شو  گشتآلمان انتظار بر یکه تو یاگه ساکت مونده بود فقط به خاطره من بود به خاطره من

که ذکره لبش آبروش بود... مامانم ساکت موند و ذره ذره  یو به خاطره آقابزرگ... آقابزرگ دمیکشیم

... ساکت یو ساکت بمون یشوهرت اونم باخواهرت باش انتیسخته شاهده خـ ـ یلیخ ریآب شد... حر

 هیبق شیپ خواهرتتا  ی... ساکت بموننهینب بیتا بچت آس یپدرت نره... ساکت بمون یتا آبرو یبمون

 زیصبرش لبر یتحمل کرد که کاسه نقدری... ایـــلیسخته... خـــ یلیخراب نشه و آبروش نره... خ
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خواهر و شوهرش عکس گرفت... عکسا رو به هردوشون نشون داد و گفت:  یپنهان یبطه-ا-شد و از ر

 کردیکارو م نیقطعاً اگه ا و دهیشون ادامه بدن عکسا رو به آقابزرگ نشون م فیکث یبطه-ا-اگه به ر

 سنایو  دیمجرد بود و هنوز ازدواج نکرده بود... حم سنای... اون موقع کردیرو سنگسار م سنایآقابزرگ 

اگه آقابزرگ بفهمه زنده اش  دونستی... پدرم مدنیترس یلی... خدنیترس دنیعکسا رو د یوقت

 یکرد... اون موقع مادر من تو یاننجات جون خودش مادر منو قرب یکثافت برا یسنای... ذارهینم

مرد استخدام  دیکارمند جد هی سنایو  دیحم یاز بخش ها بود... بانقشه یکی ریشرکت آقابزرگ مد

 یها تیموقع یاما تو کنهیم نکارویبده... مادرمنم ا ادیکه بهش کار  خوانیو از مادر من م شهیم

... شهیازشون عکس گرفته م دنیخندیم ای وهم بودن  کیبه خاطره کار نزد یحساس و نادر که گهگاه

... آقابزرگ باورش کنهیم انتی: زنم بهم خـ ـگهیو م دهیشرف عکسا رو به آقابزرگ نشون م یب دیحم

آقابزرگ و  شیپ ادیمرده م یعوض دیدارم... به دستور اون حم مانیحسنا ا ی: من به پاکگهیو م شهینم

 شهیهم یمادرم و دوست داره و بعد از اون روز اون مرد برا وبطه دارن -ا-که با مادرم ر کنهیاعتراف م

 ی... وقتمونهینم یازش باق یزیکه چ زنهیم نقدریو مادرم و ا شهی... آقابزرگ باورش مزنهیم بشیغ

 مادرم حامله بوده و بچه سقط شده. فهمنیدکتر م برنشیم

 

 نیدی: دگهیمکث ادامه داد: پدر نامردم به همه م یو بعد از کم دیکش یقیآه عم دیکه رس نجایا به

پس چه  میبطه ندار-ا-و ر میساله که باهم اختالف دار هیمن و حسنا  کنه،یم انتیگفتم بهم خـ ـ

 کنهیو دست و پاش له م ریز نقدریجونم و ا یمادر ب شنوهیم نویا یحامله شده... آقابزرگ وقت یجور

اوقات  شتریچون ب کننی... همه حرف پدرم و باور ممونهینم یباق باشیاز اون صورت ز یچیکه ه

دعواها و جر  نیو سرمنشاء ا لیاما دل شدنیهاشون م یمحل یقهرها و ب ایجر و بحث  یصدا یمتوجه

ابلهان باور  کننزن و شوهر دعوا  گه،یزن و شوهرن د گفتنیدونستن... باخودشون م یو بحث ها رو نم

پرت  الیپاره از و یباهمون لباسا یو خون یکنن... هه... آقابزرگ مادرم و باهمون حال باهمون تن زخم

 دیحم ذارمیکه نم نیبرو خداروشکر کن، هم کنمیکه سنگسارت نم نی: همگهیو م رونیب کنهیم

 نیو دهنش و تمام ات زنهیگناهه آقابزرگ م یب گهیمادرم م یوسط هرچ نیبکشتت شاکر خدا باش و ا

شد... مادر من پاک  دیو حم سنای یهـ ـرزگ ی... مادر من قربانکننیمدت مادرت و پدرم فقط نگاه م

از  یکیبدکاره بهش نگاه کنن...  هیکرد که مردم به چشم  یبود پاک تر از برگ گل اما مادرتو کار

مدت  شش،یپ ادیتا ب دهیخبر م شاز دوستا یکیو اونجا به  مارستانیب برهیها مادرم و م هیهمسا
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 یخواهرش حرف یو از هـ ـرزگ مونهیمدت ساکت م نیبوده و تمام ا یبستر مارستانیب یادیز

آقابزرگ... مادر من برعکس مادرتو احساس داشت و انسان بود...  ی... فقط به خاطره آبروزنهینم

که سر اسمش  یدختر شون،بنخواست آقابزرگ و خانجون نابود بشن و بفهمن دخترشون، دختر محبو

مادر من و مادرتو فرق گذاشته  نیب شهیبدکاره... هم هیبشه به  لیذهنشون تبد یتو خوردنیقسم م

نداشت و  یچیبود ازدواج کرد که ه یقربت یپاپت هیکه  یعوض دی... چرا؟ چون مادر من باحمشدیم

خودشو باخدا  یعوض دینادار بودنش باعث شده بود آقابزرگ مخالف ازدواجشون باشه... اما حم نیهم

ازدواج داد اما بعد از  ینبود اما اجازه یراض نکهینشون داد و بامادرم ازدواج کرد و آقابزرگ باا مانیو باا

 یخودش پاکه  یکس سنا،یشون شده بود  یبراشون ارزش قبل رو نداشت سوگل گهیاون حسنا د

دانشگاه آشناشدن و عاشق هم  یپدر من تو دیشون باز کرده بود... مادرتو باحم یو به زندگ دیحم

... کنهیمادرت اونو رد م کنهیم یاز مادرت خاستگار دیحم یباهم دوست بودن وقت یادیشدن... مدت ز

 یبرا سنایسراغ خواهر  ادیم خورهیعشقش شکست م یتو یوقت دیپول و بدبخته... حم یچرا؟ چون ب

اما باگذشت پنج  دهیرو عذاب م سنایو  کنهیو باهاش ازدواج م کنهیانتقام... مادر منو عاشق خودش م

و سه سال تمام باهام  گردنیو دوباره بهم برم ارنیعاشق همن و بدون هم دووم نم یلیخ ننیبیسال م

که شده  یاون فهمهیاما نم کنهیم انتیـ که پدرم بهش خـ شهیبطه دارن... مامانم کم کم متوجه م-ا-ر

 نقدریتا آقابزرگش و خانوادش نابود نشن... ا شهیخفه م فهمهیهم که م یهووش خواهر خودشه وقت

وقت  چیچشم قشنگ من ه یپسر افسرده... مامان حسنا هیشدم به  لیمنتظر مادرم موندم که تبد

تا  اریتانمردم ب اریه گفت: داداش حسامم و بجمل هیمحمدرضا و فقط  ییزنگ زد به دا نکهیتا ا ومدین

دوست  یخونه رانیمنو آورد ا ینگران ایدن هیباترس و وحشت و  یی... دانمشیبار بب نیآخر یبرا

 مامانم...

 

که  ینشناختمش... تنها مدرک دمیمادرم و د یادامه داد: وقت یخشدار یو باصدا دیکش یآه پر درد باز

 یچیمادرم نابود شده بود ... ه ریچشماش بود... حر یایخودمه در یبایاون زن مادر ز کردیثابت م

 ی... وقتیچیاز صورتش نمونده بود... ه یچیآقابزرگ زده بودش که ه یازش نمونده بود به قدر

ازش که تشنج کردم... دو ماهه  دمیترس نقدریشو به سمتم دراز کرد تا بـ ـغلم کنه ا یزخم یدستا

 یزخماش رو یبازم نشناختمش هنوزم جا دمیبهوش اومدم و مادرم و د یکما بودم... وقت یتمام تو

و  نیخشمگ یقدرمحمدرضا به  ییآلمان... دا میصورتش بود... دوره درمان مامانم که تموم شد برگشت
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 بزنه شیرو آت سنایمادرم و ثابت کنه و خواهرش  یگناهیتا ب رانیبرگرده ا خواستیبود که م یعصبان

اما مادر ساده و مهربون من نذاشت... بازم به فکره آقابزرگ و خانجون بود... به فکره همه بود اال 

 شی... اومد کانادا پرونیال اومد بیخودش... مادرت از ترس جونش باپدرم بهم زد و پدرمم از ترس از و

مادرم  دونستیم محمدرضام چون ییدا شیپ دیفهم ستمیکانادا ن دید یبرادرش تا منوببره اماوقت

هم  یکه سکته کرد و وقت دیترس نقدریا دیپدرم و دوباره د یمحمدرضا درارتباطه... مادرم وقت ییبادا

که داشته بود  ینیبه خاطره سقط جن کنهوقت نتونست حرف بزنه و حرکت  چیه گهیبهوش اومد د

شده بود  یریو گوشه گ یتازه خودشو نشون داده بود... آدم عصب نیفلج شده بود... عوارض سقط جن

بهش دست داد و بعد  یشوک عصب دیو د دیحم یوقت نیواسه هم دیترس یخودشم م یهیاز سا یحت

وقت بود  یلیخ فشی... جسم ظرگهیو ترسِ از دست دادن من سکته کرد... بدنش کم آورد د یاز نگران

. دربرابر اون همه زخم... اون که کم آورده بود... همون موقع دربرابر ضربات آقابزرگ کم آورده بود..

که اون  یو بگم که مرگ بهتر بود از حال نی... اون همه درد... آه از درد مادرم همیهمه شکستگ

و نگاه کردم...  ستادمیمادرم و من ا نیع قاًیو روزش شد دق لپدرم و زد که حا نقدریام ا ییداشت... دا

که باعث حال و روز مادرم پدرمه و حقشه که  دمیفهمیم نویا یول دمیفهمینم چیه یاوج بچگ یتو

افتاد  شهیهم یدرست کرد و پدرم برا یجاسوس یپرونده هیپدرم  یمحمدرضا برا ییکتک بخوره... دا

 یمرد بود که بتونه از اون ب نقدریا یی... دادیزندان به قتل رس همون یسال تو کیزندان و بعد از 

 انتکاریاز مادرِ خـ ـ یروز هیمرد بار آورد که بتونم  نقدریم او گرفت و من رهیشرف انتقام خواهرشو بگ

 هی دیکرد فهم قیتحق یکه خواهرش حسنا مرده... وقت دیشن یکیاز  یی... مدتها بعد دارمیتو انتقام بگ

 نیته دره و ماش رهیم نیباماش کردهیم یداشته رانندگ یو وقت دنیمادرم و دزد نیمرد ماش هیزن و 

فکرکردن اون زن مادره منه و اون مرد  هی... آقابزرگ و بقسوزنیو اون زن و مرد کامالً م رهیگیم شیآت

 جسدسنگ قبر که توش  هیشد به  لیحسنا براشون مرد و تبد شهیهم یهمون معشوقشه... برا

 یخشم و انتقام یشعله ها نکهیا یکارو باهات کردم برا نیچرا ا یدیزن دزده... حاال فهم هی یسوخته

 یتو برا رگلکاریساله تموم بشه... خانوم حر ستیکابوس ب نیکه درونم شعله وره خاموش بشه و ا

 .دتو ش یباعث نابود انتکارتی... مادرت نابودت کرد... مادرِ خـ ـینابود شد شهیهم

 ونیدرم یکی... مغرم قفله قفل بود... حلقم خشک شده بود و نفسام کردمیو هنگ بهش نگاه م جیگ

و بغضم لحظه به لحظه بزرگ  ختیریوقفه م یو تنم سرده سرد بود... اشکام ب دیلرزید... بدنم مشده بو

 .شدیتر م
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 به زمزمه گفتم:  هیشب آروم

 .ستین انتکاری... مامان من خـ ـستین یآدم نی... مامان من همچکنمیدروغه... باور نم_

 .انتکارهیخـ ـ یهـ ـرزه هیرحمانه داد زد: هست... اون  یب

 یدار یدی... اگه بود چطور پدرم باهاش ازدواج کرده؟! دستیزدم: ن ادیتوانم و جمع کردم و فر تمام

 دختره دست خورده ازدواج کنه. هیکه با ستین رتیغ یپدره من اونقدر ب یگیدروغ م

 آقابزرگ و خانجون شد... پدرتو هم مثل یخودخواه یزد و گفت: پدرتو هم قربان یپر از تأسف پوزخنده

بطه داشته و -ا-ر یکه تو بـ ـغلشه قبالً باکس یزن دیساده بود که نفهم نقدریمادر من ساده بود... ا

 بکا... شو دوخته.

... خفه کنهینم یکار نی... مادرِ من همچیگیدروغ م یو نعره زدم: خفه شو دار میدیمرز جنون رس به

 شو ... خفه شو.

عقد  سنایو مجبور کرد با نیرحمانه ادامه داد: آقابزرگت بعد از گذشت چندمدت حس یب رحسامیام

که  ارهیدرش ب یبه عقد کس خواستیم بهیشو بده به غر دونهی یکیدختر  ومدیکنه ... چون دلش نم

خور باشه و از  یکه توسر ی... دادش به کسدهیعمر زحمت شو کش هیخودش تر و خشکش کرده و 

همه مدت تو و خواهرتو تر و خشک کردم حاال  نیمن ا نیدخترش نگه... گفت: حستر به  نازکگل 

توهم قبول کرد... چند  یچاره یدخترم ازدواج کن و خوشبختش کن... پدر ب سنایوقت جبرانه با 

... ترس از شب شدیم شتریمادرت ترسش ب شدنیم کینزد یعقد بودن و هرچه به زمان عروس یمدت

 سنایقصه موند...  یبه لطف خانجون بازم آدم خوبه یکه قرار بود آبروش بره ول ی... شبیساول عرو

کرد... خانجون زدش  فیخانجون تعر یرو برا یاز ترس همه چ شیچند هفته مونده به عروس

مرده پس گفتن  گهیکرد اما بعد که خشمش فروکش کرد گفت: حسنا که د نشیسرزنشش کرد نفر

سرپوش  قتیحق یشوهرش ساکت موند و رو ی. اونم به خاطره آبرو..کنهیرو حل نم یچیه قتیحق

وقت  چینحو برگزار شد و پدرت ه نیبه بهتر شیرو برد دکتر و بکا... دوخت و عروس سنایگذاشت... 

خبر مرگ خانجون رو  یوقت یدونیقبال سه سال تمام هم بستر پدر من بوده... نم نشیهم بال دینفهم

و توهم قراره  سوزهیجهنم م شیآت یشدم... خانجون مهربون تو االن داره تو الچقدر خوشح دمیشن

 .یانتقام من بسوز شیآت یتو

تخت افتادم و  یحال رو یبزنم... ب یزبون باز کنم و حرف تونستمینم یحالم بد بود که حت نقدریا

 گرفت. یداشت ذره ذره جونم و م تی... واقعختمیاشک ر
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: دیدستاش فشرد و غر یرحمانه بلندم کرد... بازوهام و محکم تو یاومد سمتم و ب رحسامیام

خود  شیگفتن کافر همه رو به ک میچون از قد ره؟یگیبهت سخت م نقدریمادرت چرا ا یدیحاالفهم

... آقابزرگ به تو و آرزو و آتوسا سخت یتا مثل خودش خراب نش رهیگیپندارد... مادرت بهت سخت م

که  ینوزاد و اون هیگناهه مثل  یحسنا ب نکهیخبر از ا یب ادین شیبه حسنا پ هیشب یتا اتفاق رهیگیم

 شرفه. یب یسنایگناهکاره 

 که هـ ـرزه ست مادره توئه. یمادرِ من پاکه اون ؟یفهمیو باشدت تکونم داد و دادزد: م محکم

ام بود... خشم و انتق یبهش نگاه کردم... برق تو چشماش عشق نبود بلکه شعله ها یاشک یباچشما

 کرده بودم؟! ریرو عشق تعب بیبرق عج نیمنه خر چطور ا

 گفتم: مادرت زنده ست؟  باناله

 تونهیو نم دهیتخت دراز کش یگوشت که رو کهیت هی... به نظره تو به دونمی: آره... نه... نمرحسامیام

 گفت موجوده زنده؟  شهیانگشتاشو تکون بده م یحت

 گفتم: متأسفم. بابغض

که  ییبابت کابوسا م؟یپدر یب ای میمادر یعمر ب هیبابت  ؟یبابته چ ؟یزد و گفت: متأسف پوزخند

عمر  هیبابت  ایمادرم تو اون حال  دنیبابت هربار د م؟ییسال تنها ستیبابت ب ای نمیبیهرشب م

 شکنجه شدنم؟ 

 زد:  نعره

  سنا؟ی یدردونه زیعز یمتأسف یبابت چ_

 جون و آرومم بود. یب یفقط هق هق ها جوابم

 یبابت چ یصالح یمحمدعل یدونهی یکی: دیشده اش غر دیکل یدندونا یصورتم از ال کینزد

  ؟یمتأسف

 انتکاریزن خـ ـ هیخودم متأسفم که از بطن  یدهن باز کردم و گفتم: برا یخشدارم به سخت یباصدا

 هی... مادرم ریدخترو بگ نیو بب: مادرمیهـ ـرزه... درست گفتن از قد هیمتولد شدم و مثل خودش شدم 

... لعنت به وفتادیاون اتفاق نم شبیهـ ـرزه ست و منم مثل خودش هـ ـرزه شدم که اگه نشده بودم د

که ساده و احمق بار  یآغـ ـوش تو گشتم... لعنت به من یمادرم تو یها یمحبت یکه دنبال ب یمن

 نینه به ا رسوندمیبود به عرش م ینبود که اگه مشت یکه عشقم مشت یاومدم مثل پدرم... لعنت به من

 بدم؟  پستاوان  دیکارو کرد به من چه؟ من چرا با نی... حسام مادرم ایخفت و خار
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  یزخم ریش هی نی... عدیغر

مادرت و پدرم و پس دادم؟ هـــا؟ چرا من تاوان پس دادم؟ مادرتو خـ  یمن چرا تاوان هـ ـرزگ_

کرد چرا من تاوان پس دادم؟ هــــــوم؟ چرا  انتیشو دادم؟ پدرم خـ ـ کرد چرا من تاوان انتیـ

 یچشم قشنگ محمدعل یدونهی یکی یدیتاوان م لیمن؟ چرا مادرم تاوان داد؟ توهم به همون دل

 مهی... به جسم نیو زنده ش یریهزار بار بم یکه روز کنمیم یخوشته کار یروزها نیتازه ا یصالح

 .یبچش ایدن نیا یرو تو یکه جهنم واقع کنمیم یجون مادرم قسم کار

که تمام صورت و بدنش قرمز بود و رگ گردنش  ی... درحالدیتخت و درد امونم و بر یکرد رو پرتم

روشن کرد... رگ گردنش چنان متورم شده بود که هرلحظه منتظر بودم جر  گاریس هیمتورم شده بود 

 ینفسا یرفت و صدا یم نییندتند باال و پات تیاش از فرط عصبان نهیسـ ـ یبخوره... قفسه

 .دیرس یبه گوشم م رخشمشپ

روح زخم  ایفکرکنم  میبه حال جسم دونستمی... نمکردمیو ناله م دمیچیپ یدرد دلم به خودم م از

مادرم که به  اهیس یبه گذشته ایبه حال االنم که خوده خوده جهنم بود فکرکنم  دونستمیخوردم... نم

 شکل ممکن تاوان شو داده بودم. نیبدتر

 غلط کردم... غلط کردم... غلط کردم. ایخدا

 زمزمه کردم: غلط کردم. رلبیزدم و ز هق

دردناکم بلندشد و مشت  یزجه ها یو صورتم و به تشک تخت فشردم... صدا دمیکش یبلند غیج

 .دمیجونم رو به تخت کوب یب یها

من  ایخدا نه؟یعدالتت هم ایتاوان بدم؟ چرا من؟ خدا دیزجه زدم: ازهمتون متنفرم... چرا من با هیباگر

شدم منه خر؟  یبودم؟ غلط کردم عاشق شدم... گوه خوردم عاشق شدم... عاشق ک کارهیوسط چ نیا

راحت  ریبگ ونفسم  ایکه انتقام چشماشو کور کرده... خدا یکیو نفرته...  نهیکه پر از ک یکیعاشق 

مادرم و تحمل  انتیتونم خـ ـ یخودم و تحمل کنم اما نم یرفتن دختر نیبتونم از ب دیشم... شا

 غلط کردم. ایکنم... خدا

 کیرعشه به تنم انداخت... باترس بهش نگاه کردم... درعرض  رحسامیوحشتناک ام یقهقهه یصدا

 شیکه از چشماش آت ییاژدها... اژدها هی... به وید هیشده بود به  لیعشق برام تبد یاز فرشته هیثان

 .دیباریم

  ؟یبـ ـغلت کنم آروم ش یخوایم رمیحر رمیکثافته؟ بم هیمادرت  شهیباورت نم یاله ی: آخرحسامیام
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 .ی...نه...اویگفتم: ت...و د بالکنت

نکنم دست از سرت  ونهیکه تو رو د یو تازمان ونمید هی... من یحاال منو شناخت نی: آفررحسامیام

 یامروز روز عروس پوشم؟یم یو رخت عروس کنمیگفته بودم: رخت عزا از تن بدر م ادتهی... دارمیبرنم

 هیو عشق  یکه از خوش کنمیم ی... گفته بودم کارهیمن عروس یکوچه یسال تو ستیمنه... بعد از ب

در راهه...  یوشبختچشمت خون... به حرفمم عمل کردم... گفته بودم خ هیچشمت اشک باشه 

هنوز  ری... حرکنهیتو فرق م فیبا تعر یمن از خوشبخت فیاومده سراغت کوچولو اما تعر یخوشبخت

که االن  یزیچ نی... نابودتر از اکنمینابودت م ری... حریو بکش دمیکه من کش ییمونده تا عذابا یلیخ

 .یشد

 منه خر چطور گول خوردم؟! یوقت دوستم نداشت چیگفتم: ه بابغض

 یلیاحساسم خ یمردِ مغرورِ ترسناکِ ب هیکه  میکه برعکس اخالق واقع نهیمن ا ی: خوبرحسامیام

 کنم. یمهربونه مؤدب و دل باخته رو باز یشهیعاشق پ ینقش آدما تونمیخوب م

 واقعاً احمقم که نشناختمت._

دل و  یدیهم ازم محبت و توجه د یوقت یکه بانگاه اول عاشقم شد ی: تو اونقدر احمق بودرحسامیام

 یاما انگار خدات هنوز تو یکن میانتظار داشتم خودت خودتو بهم تسل شبی... دیتو بهم باخت نید

خانوم کوچولو...  دمیمن به هدفم رس کنهینم ی... به هرحال فرقدادیاجازه رو بهت نم نیقلبت بود و ا

 میزود تسل یلیخ دیمادرت کور کرده و مثل مادرت که دربرابر حم نیعشق تو رو هم ع کردمیفکرم

مادرت به  نی... خوبه، حداقل عینشد ممیاما تسل یعاشقم بود نکهی... باایاما نشد یشیم ممیشد تسل

تموم  ی... رونبه عشق داد یفیکث یمعن دی... مادرت و حمیکنینم یهر کثافت کار یبهانه عاشق

کردن... هه عشق  ریتعب یهاشونو عاشق یهاشون اسم عشق و گذاشتن... تمام هـ ـرزه باز یکارکثافت 

و هرکدوم دنبال سوراخ  کردنینم ینبود که اگه بود بعد از اون ماجرا پشت هم و خال ی! عشق اونا واقع

 نکهیخبر از ا یکردن ب ریگشتن... اونا هـ ـوس شونو عشق تعب یموش واسه نجات جون شون نم

 رتیآبرو و غ یمادر من برا یاشک ها یعنیمن... عشق  یپناه یب یمادرم برا یها هیگر یعنیعشق 

... دمید یم دیکه من از حم ییها یمحبت یشدن چشماش به خاطره ب سیخ یعنیپدرش... عشق 

ـ داد ذره ذره باخ حیکه مادرم به آقابزرگ داشت... طالق نگرفت تا عاق نشه... ترج یحس یعنیعشق 

 یمادر من... باصدا یعنیمادر من... عشق  یعنینشه... عشق  نیاما عاق والد رهیخواهرش بم انتیـ

 مادر من. یعنیدوباره تکرار کرد: عشق  یآروم و پر از بغض
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برداشت... اومد سمتم و بازوم و  نیزم یام بلند شد... خم شد و شالم و از رو نهیاز سـ ـ یقیعم آه

 محکم گرفت و بلندم کرد... از درد ناله کردم.

 : دینذاشت و غر یصورتش و گوشم باق نیب یا فاصله

 خانوم شدنت مبارک. یصالح سنای یدرودونه زیعز_

 .دیچیکلبه پ یهق زدنم تو یسرم آوار شد و باز صدا یرو ایحرفش دن نیباا

 و دادزد:  رونیکشوندم... درو باز کرد و پرتم کرد ببه سمت در  یبلند یباقدما

ها  ی... حسام اومده تا تمام صالحدهیرس یکوچولو حاال برو به مادرت بگو وقت حساب رس یهـ ـرزه_

 خشم و انتقامش بسوزونه و خاکستر کنه. شیآت یرو تو

 گردن شو از گردنش چنگ زد و پرت کرد تو صورتم و گفت:  یتو گردنبند

 تولدت عشقم. یمال تو، کادو نیبه بعد ا نیاز ا_

 یکه سرم به نرده رونییباشدت پرتم کرد  نقدری... ادیو به سمتم پرت کرد و درو محکم بهم کوب شالم

زدم  میشونیام سر خورد... بادرد دستم و به پ قهیشق یتا رو میشونیاز کنار پ یگرم عیپله ها خورد و ما

پوزخند  قیکه فقط ال دلبام نشست... حالم اونقدر اسفناک بو یرو و دستم از خون سرخ شد... پوزخند

 بودم.

 یو الکرس تیو سرم کردم که نگاهم به گردنبند افتاد... برداشتمش و بهش نگاه کردم... روش آ شالم

 گردنبندو مادرم بهش داده. نیگفته بود: ا رحسامیحک شده بود... ام

که چشمام  دیچیدلم پ رهیز یمانتوم گذاشتم و خواستم بلندشم که چنان درد بیج یو تو گردنبند

همه خفت و  نیکردم که ا ی... من چه گناهدیلرز هیشدم... شونه هام از گر نیرفت و پخش زم یاهیس

 شده؟  بمینص یخار

 یگرفتن و رو یو اشکام باسرعت از هم سبقت م شدیم شتریکردم بلندشم... دردم هرلحظه ب یسع

 .ختنیریم یگونه هام م

که از هوش نرم و به دردم غلبه کنم... باهزار جون کندن بلندشدم و  کردمیداشتم تحمل م یسخت به

 ی... رونییجونم از پله ها رفتم پا یب یها گرفتم و باپاها لهیندادم... دستمو به م تیبه دردم اهم

... بغضم زدم یم ادیبلکه فر کردمینم هیگر گهیپله بودم که پاهام ضعف رفت و افتادم... د نیآخر

 شده بود. لیتبد ادیهام به فر هیگر یو صدا شدیهرلحظه بزرگ تر م

 و روبه آسمون بلندکردم و گفتم:  سرم
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شدم هجده سال  طانیش ی... من اگه شش ماه بندهستمیحال ن نیدرسته گناه کردم اما سزاروار ا_

 یتاوان شش ماه بنده ایسال عبادت و سربه راه بودنم  حالم پاداش هجده نیتو بودم... ا یهم بنده

 بودنم؟  طانیش

 کجاست؟ دورتا دورم فقط درخت بود. نجای... به اطرافم نگاه کردم... حاال من کجا برم؟ ابلندشدم

کردم...  دایراه رفتم تا باالخره جاده رو پ نقدریا دمیجون و دل درد و کمر درد شد یب یپا باهمون

 نگه داره. نیماش هیحداقل  نکهیا دیبه ام داشتمیو اشک و ناله کنار جاده قدم برم هیباگر

 .یعوض ینامرد یلی... خیوضع ولم کرد نیکه با ا ینامرد یلیخ رحسامیام

گناهکار...  هی... تاوان لمس یکه به پدرت گفت یی... تاوان دروغ هاستیتاوان گذشته مادرت ن نیا ریحر

گرفتن خداست... تاوان فراموش کردن خداست...  دهی... تاوان نادوید هیبا  یتاوان هم آغـ ـوش

بودن  اخوب خد یکه در عرض شش ماه از بنده یحال و روز حقته... کس نیا ری... حررحقتهیحر

 حال و روز حقشه. نیمعلومه که ا طانیبشه به فرزند ش لیتبد

... چرا سوزهیداره م گرمیج ایدل زجه زدم... خدا... از ته نیزم یو افتادم رو دیدرد امونم و بر گهید

دادم برام  حیو تورو بهش ترج دمیبالیکه بهش م یافتادم خدا؟ چرا االن که عشق ادتیاالن؟ چرا االن 

 هم هست؟  ییآوردم که خدا ادیشده به کابوس به  لیتبد

 دخترم حالت خوبه؟ _

: هنوزم ولم دمیحرف و زد دوختم... به آسمون چشم دوختم و تو دلم نال نیکه ا یو به زن سمیخ نگاه

 .یکه هنوزم هست ی... مرسی... هنوزم باهامینکرد

  ؟یشده؟ تصادف کرد یدخترم چ_

 .مارستانیب مشیسوارش کن ببر ستیگفت: خانوم اگه حالش خوب ن نیاز داخل ماش شوهرش

  ؟یکنیم کاریچ نجایوقت صبح ا نیدخترم ا_

 خونمون؟  نیمنو برسون شهیگفتم: م بابغض

 اومده؟  شیبرات پ ی... چه مشکلزمیآره عز_

 رو هم بگم. تیواقع تونستمیبازم دروغ بگم اما نم خواستمینم

 بدم. صیحالم بد بود که نتونستم راهو درست و تشخ نقدریبهم زد و ا یموتور هیگم شدم... _

 .مارستانیب میبر زمیبرات بلندشو عز رمیو گرفت و گفت: بم دستم

 هرچه زودتر برم خونه مون. دیگفتم: نه خانوادم نگرانمن با عیسر
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 .یخودت بخوا یباشه دخترم هرچ_

 پشت رول نشسته بود. انسالیمرد م هینشستم...  نیبلندشدم و داخل ماش باکمکش

 دخترم؟  ی: خوبدیپرس

 سرم و تکون دادم و گفتم: آره ممنون. باخجالت

 خانوادش نگرانشن. گهیبره خونه شون م خوادیگفت: م خانومش

 .ادیخون م تیشونیاز پ مارستانیب میاول بر یخوایگفت: م مرد

 بهتره. ینطوریا مارستانیب رمیخونمون باخانوادم م دیو منو برسون دینه فقط لطف کن_

 .یگی... آدرس تو میتکون داد و گفت: هرجور راحت یسر

کنم... بادستم که  زیو تم میشونیدستمال بهم داد تا خون پ هی گفتم و راه افتاد... خانومش آدرسو

 میشونیپ یرو میشونیبه سوزش و درد پ تیاهم یدستمال رو گرفتم و ب دیلرز یکامالً واضح م

 کردم. زیو خون روشو تم دمشیکش

 نشده باشن. داریهرچه زودتر برسم خونه و افراد خانواده ب کردمیشش صبح بود... خدا خدا م ساعت

 یانتیخـ ـ نیبکنه؟ چطور تونست همچ یکار نیکدوم خانواده؟ مادرم چطور تونست همچ خانواده؟

 دیبگه... اما شا یدروغ نیهمچ دی... نه چرا باگهیدروغ م رحسامیام دیدرحق خواهرش بکنه... اصالً شا

کنه  یرو باز اکرده بود تا نقش معشوقه حسن ریاج دیکه حم یواقعاً دروغ باشه... اون مرد... اون مرد

 بزنه؟  بشینفر غ هی شهیزده؟ مگه م بشیشده؟ کجا غ یچ

 

 زد: شمیآورد و آت رونمیپخش شد از فکر ب نیماش ستمیکه از س یآهنگ

 دمیرس ایته دن یخوشبخت ریمس نیمن... تو اول دمیند یخوش یول یمن... خوش دمیکش ایبدون تو چ "

تو، کار  ی... قبول دارم گناه نکردفهمهیروزام و م نیحال ا یسرت چقدر گرمه، کمن... بدون من 

 " رهیگیرحمه... زمونه عمره ما رو م یب یایدن

 " رهیبرادر از برادرش س "زمزمه کردم:  رلبیز

 یکار نیاز وجودش همچ یمیچطور تونست باخواهر خودش... با هم خونش... باقُلش... بان مامانم

 بکنه؟!

برگردم... خودت  یمن چه جور یکردم... تو رفت ی... به خاطره تو هرکاررهید یلیخ یدیرس ریتو د"

 من دورت بگردم ایب
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نگام کن... به  مهینصفه ن یخستم از عشقا گهیصدام کن... د مهیبچگ ییتو الال یکن... صدا صدام

از  شهی... مگه رشهیکه زندگ یآدم از اون گذرهی... مگه مشهیجون ندارم که بگم... نم گهیجون چشات د

 " شهیساقه هاش خسته م یزرد

 برادر( _ زادهی)محمدعل

 

 ینم رحسامیو باام شکستی... کاش قلم پام مختمیصدا اشک ر یدادم و آروم و ب هیو به پنجره تک سرم

 از گذشته حرف یشده بود به نفرت... وقت لیقلبم تبد یرفتم به اون کلبه... ازش متنفرم... عشقش تو

 .دمید یچشماش م یو تو شیآت یبه خدا قسم که شعله ها زدیم

 نابود شدم. اینابود کرد... خدا رویکشت... حر رویحر رحسامیکشت... ام رویحر

 چقدر گذشته بود که اون مرد گفت: دخترم وارد کدوم کوچه بشم؟  دونمینم

 کوچه فقط تا خونه فاصله داشتم. هیو پاک کردم و به اطرافم نگاه کردم...  اشکام

 .شمیم ادهیجا پ نیممنون من هم_

  ؟یگفت: مطمئن خانومِ

 باز کردم و گفتم: آره ممنون. درو

شدم و درو بستم... انگار اونام حوصله دردسر نداشتن که  ادهیبپرسن پ یا گهیسؤال د نکهیاز ا قبل

 نشدن. چمیجلوم و نگرفتن و پاپ

 نباشه. اطیتو ح چکسیه کنمیخواهش م ایرفتم... خدا یو راه مداشتم  یقدم برم یسخت به

 :دیچشماش گرد شد و پرس دنمیدرو باز کرد... باد قهیزنگ اتاق نگهبان رو زدم... بعد از چند دق آروم

 حالتون خوبه؟  رخانومیحر_

وارد ساختمون شدم چون امکانش بود که همه  یحال رفتم داخل و جواب شو ندادم... از در پشت یب

فقط سکوت حکم فرما بود... انگار هنوز خواب  الیو یسالن درحال صبحانه خوردن باشن... تو یتو

 بودن. ومدهین رونیبودن و از اتاقاشون ب

نبود...  در کار ی... البته سرعتنتمینب یبود باسرعت از پله ها رفتم باال تا کس دهیدرد امونم و بر نکهیباا

تا  کردمیخودم رو م یالک پشت هم آرومتر بود اما تمام سع هیدرد داشتم که راه رفتنم از  نقدریا

 یدرو قفل کردم... کناره در سر خوردم و رو عیوارده اتاق شدم سر یهرچه زودتر به اتاقم برسم... وقت

 کردم. هیزانوهام گذاشتم و آروم آروم گر ینشستم... زانوهام و بـ ـغل کردم و سرم و رو نیزم
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... دمیکش یقیآه عم میزخم یلبا دنیو به خودم نگاه کردم... باد ستادمیا نهیآ یجلو قهیچند دق بعداز

 رهیرفتم داخل حموم... لباسام و از تنم کندم و ز عیبه بدنم نگاه کردم... حس کردم بدنم نجسه... سر

 .ستادمیدوش ا

... دلم داشت از دیچیحموم پ یهق هقم تو یوندم و از ته دل زار زدم... صدابادستام پوش صورتمو

... هنوزم باورم نشده بود که کردمیم یو احساس خفگ فشردی... بغض گلوم و مرونیب زدیدهنم م

 بهم تـ ـجـ ـاوز کرده ! رحسامیام

حال  یشستم که خسته شدم و ب نقدریو صابون به جون خودم افتادم و تن آلوده به گناهم و ا فیبال

 افتادم. نیزم یرو

 تن آلوده؟  نیگناه و با ا نیبا ا کارکنمیحاال من چ ایخدا

 زدم و زجه زدم:  نیبه زم یجون یب یها مشت

 و خالصم کن. ریجونم و بگ ایکردم... خدا یکردم... نفهم تیغلط کردم... خر ایخدا_

 و پاک کنم. رحسامیبه اسم ام یا گناهو صابون به جون خودم افتادم ت فیبال دوباره

... داشتیبودن دست از سرم برنم فیتمام تنم و گرفته بود اما دست بردار نبودم و حس کث ضعف

 به خودم اومدم. خوردیکه به در حموم م یمحکم یچقدر گذشته بود که باضربه ها دونمینم

بگو  یزیچ هی ؟یدخترم تو حموم ؟ییرکجای... حرری: حردیبابا به گوشم رس یوحشت زده یصدا

  زم؟یعز

حتما  ! ام خفه شه... من که در اتاق رو قفل کرده بودم هیگر یدهنم فشار دادم تا صدا یو رو دستم

 درو باز کرده. دکی دیباکل

 گفتم: بابا توحمومم. یگرفته ا یو بعد باصدا دمیکش قینفس عم چندتا

 .کنهیشلوغش م نقدریحال و روزت چطوره که نگهبان ا نمیبب رونیب ای: ببابا

بعد  رمیاول دوش بگ شهیخستم م یلیدهنم و باترس قورت دادم و گفتم: باباجونم خوبم فقط خ آب

  م؟یدر رفت باهم حرف بزن میخستگ یوقت

 ... فقط مطمئن باشم حالت خوبه؟ زمی: باشه عزبابا

 آره خوبم._

 دنبالت؟ چرا در اتاقت قفل بود؟  امیب ی: چرا زنگ نزدبابا

 .دمیم حیتوض رونیاومدم ب یوقت_
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 .میو حرف بزن یایتا ب مونمیتو اتاقم منتطر م رمی: باشه من امروز شرکت نمبابا

 باشه._

تن آلودم و شستم که تمام پوست بدنم  نقدری... ادیبه گوشم نرس ییصدا گهیبابا رفت چون د فکرکنم

 .رونیو از حموم رفتم ب دمیچیسوخت... حولم و دوره تنم پ یم

االن برم به بابا  یحموم بودم... وا ی... چهارساعت تمام تودینگاهم به ساعت افتاد مخم سوت کش یوقت

 بگم؟  یچ

 یزخم رو یکنم؟ وا کاریچ ایو موهام و خشک کردم... نگاهم به لبام افتاد... خدا دمیو پوش لباسام

 شد از اشکام. سیکنم؟ باز گونه هام خ کاریچو  میشونیپ

 یدیو زخمم پنهان شد... شالم و سرم کردم و باوجوده ضعف شد ختمیر میشونیپ یاز موهام و رو کمی

 ... به سمت اتاق مامان و بابا رفتم و بغضم بزرگ تر شد و حالم بدتر.رونیکه داشتم از اتاق رفتم ب

 زدم. در

 .اتوی: ببابا

نبود... توان  انتکارمیو آروم درو باز کردم... خداروشکر بابا تنها بود و مادر خـ ـ دمیکش قینفس عم هی

 رو به رو شدن باهاشو نداشتم.

 نقدریچرا ا رمیحر ؟یاومد رید نقدریو گفت: چرا ا دینگاه به سرتا پام کرد و بعد باهول از جاپر هی بابا

  ده؟یرنگت پر

 .یو زجه نزن یریخودتو بگ ی... چقدر سخت بود جلورمیحر

  ؟یخی نقدریو گرفت و گفت: چرا ا دستم

 .مینیبش شهیگفتم: م آروم

 .میسمت تخت و روش نشست بردم

  ؟یکردیم کاری: چهارساعته منتظرتم چبابا

وان  یخسته بودم که تو نقدریاومدم ا ریکه د دی... بابغض گفتم: ببخشگمیببخش که دروغ م باباجونم

 خوابم برد.

 شده؟  یکن چ فیتعر زمینداره عز ی: اشکالبابا

 یالک یو خسته شده بودم بهانه ومدیخوابم م یلیدعوام شد آخه خ قیو شقا هیصبح که شد بامهد_

 هیمهد یموضوع باعث شده بود بترسم... خونه نیبود هم دهی... تازه مادربزرگشم شب خوابگرفتمیم
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صبح  دم،یترسیبودن اما بازم م الهمیو ل قیو شقا هیمهد نکهیبزرگ بود و باوجوده ا یلیخ ناهمیا

و گفتن  دنیگفتم خند هیو مهد قیو شقا الیبه ل یوقت خوردیبه گوشم م بیو غر بیعج یصداها

شدم و باهمشون دعوا کردم و بعد  یباده... همش بهم گفتن ترسو و مسخرم کردن منم عصبان یصدا

 زنگ زدم به آژانس و اومدم خونه.

 .یتبخال زد یترسیکه م شهیهم : دورت بگردم مثلبابا

 گهینکن دخترکم... د هیو گفت: گر دمیکه به آغـ ـوش کش هیگر رهیحرفش باشدت زدم ز نیباا

 .یبر خوادینم

 .یلیخ دم،یترس یلیبود خ میشب زندگ نیبدتر شبیوقت نذار برم د چیه گهیهق گفتم: آره د باهق

 نکن. هیو گفت: بابات فدات بشه گر دیو بـ ـوس سرم

 شد. سیتنش خ راهنیکه پ ختمیتو آغـ ـوش پدرم اشک ر نقدریا

 بابا تولدت مبارک. رهیحر ی... راستگهیو نوازش کرد و گفت: دختره خوشگلم بسه د موهام

 ! نی... نفرینوزده سالگ نیبه ا نینفر

 .ادیخوشت ب دوارمیگذاشتم تو اتاقت... ام شبیتو د هی: هدبابا

حالم  یاش فشردم... محکم تر بـ ـغلم کرد و آغـ ـوش امن و گرمش کم نهیزدم و سرم و به سـ ـ هق

 و بهتر کرد.

نصفه  یخستم از عشقا گهیصدام کن... د مهیبچگ ییتو الال یباخودم گفتم: صدام کن صدا رلبیز

 جون ندارم که بگم. گهینگام کن... به جون چشات د مهین

 !!! ری: وا حرمامان

 روبه روم نگاه کردم. رتیبدس یمایو به زن خوش س دمیاز جا پر باشدت

  ه؟ییچه رنگ و رو نی: چته دختر؟ امامان

گفتم: ازت متنفرم... متنفرم ازت... لعنت بهت... لعنت بهت  رلبیقدم به عقب برداشتم... ز هی باترس

 .خوامی... نمخوامی... نمخوامیمادرو نم نیا ای... خدایکه نابودم کرد

 یصدا دیکه به گوشم رس یزیچ نی... آخرنیزم ی... زانوهام خم شد و افتادم رورفت یاهیس چشمام

 !ــــرینگران بابا بود: حــــر

*** 

 و منگ به اطرافم نگاه کردم. جیشدن صورتم چشمام و باز کردم... گ سیباخ
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  ؟یخوب ری: حربابا

 حالم و بهش دوختم و آروم سرم و تکون دادم. یب نگاه

  ر؟یچت شد حر هوی: مامان

دروغ بگه  دیچرا با رحسامی... امکردیم تمی... گذشته اش اذکردیم تمی... وجودش اذکردیم تمیاذ صداش

تو چشماش... نفرت تو صداش...  شی... آتگهیگفت راست م یبهم م یحس هیبه مامان تهمت بزنه؟  ای

داره... و تختم  دلها به  یبزرگ از صالح ینهیک هی رحسامیام کردیثابت م نایا یتـ ـجـ ـاوزش... همه

 رو مادرِ گناهکارم کاشته. نهیک نیا

  ؟یخورد یزی: حتماً ضعف کرده... خونه دوستت چعمه

 بخوره. ارمیب یزیچ هیبراش  رمی: مآرزو

 ببرمت دکتر؟  یخوای: مبابا

 نه خوبم._

 گوش کنه. که به حرفم هیاون دختره اما ک یباسرزنش گفت: گفتم نرو خونه مامان

 مراعات کن. کمی! ست؟یحالش خوب ن ینیبینم سنای: بابا

 تیشونی... چرا پوارهیرنگش مثل گچ د نی... توروخدا ببنهی: مراعات کردم که حال و روزمون امامان

  ه؟یزخم

 .دمیکش یخفه ا غیو ج دیچیدلم پ یتو یتخت نشستم که درده بد یرو

  ر؟یهول گفت: چته حر مامان

 .رونیب یبر شهیملحفه چنگ زدم و گفتم: بابا م به

 : چرا؟ بابا

 برو. کنمیخواهش م_

 نگران بود رفت. نکهیباا بابا

 شده؟  ی: چمامان

 یلی... دلم خاریدرست کن و بامسکن ب ظیشربت غل هی: برام دمیرنگش نگاه کردم و نال یآب یچشما به

 .کنهیدرد م

 .ستینگاه کرد و گفت: االن که وقتش ن میتقو به

 به درک حتماً جلو افتاده. ستیکه ن ستیزدم: وقتش ن غیج یعصب
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 خبر دارشدن. الیو یساکت باش کل اهال ایح یخب ب لی: خمامان

 : تورو قرآن برو.دمینال هیباگر

 بهم انداخت و رفت. ینیسنگ نگاه

 یشیم ینطوریکه ا یکنیو استرس وارد م یریگیبه خودت سخت م نقدریفدات بشم ا ی: الهعمه

 نی. ایکردیو خونسرد رفتار م لکسیو ر یدرس بود الیخ یکاش توهم مثل آرزو و آتوسا ب یا گه،ید

 .شنیخودشونم خبردار نم شنیم ودیر-که هروقت پ دهیدوتا ورپر

 هه ! ودیر-پوزخند زدم... پ تودلم

نفس  هیشربت و برداشتم و  وانیبهش نگاه کنم ل نکهیوارد اتاقم شد... بدون ا ینیس هیبا مامان

 .کردیدلم و زد اما درد دلم و بهتر م نشیری... طعم شدمیسرکش

 : چندلقمه صبحانه بخور و بعد مسکن بخور.مامان

 لقمه برام درست کرد و جلوم گرفت... به چشماش نگاه کردم و تو دلم گفتم:  هی

 .سوزهیخودم م ی... دلم براسوزهیرگ مآقابز ی... دلم براسوزهیبابا م یدلم برا_

 بخور. یکنینگاه م ی: به چمامان

  ن؟یتنهام بذار شهیبخوابم... م خوامی... مخوامیو خوردم و گفتم: نم مسکن

 بده بهت سرم بزنم؟  یلی: اگه حالت خمامان

 بخوابم. خوامینه فقط م_

  ه؟یزخم تیشونی: چرا پمامان

 خورد و افتادم و سرم خورد به وان. زیحموم پام ل یدروغ گفتم: تو بازم

 : حواست کجاست آخه؟ مامان

 درک کن. کنمیبودم خواهش م داریتاصبح ب شبیبخوابم د خوامیم یتنهام بذار شهیگفتم: م کالفه

 و باغرغر گفت:  بلندشد

 یهرک نیکه وضعش شده ا دهیترس یچه جور ستیبمال... معلوم ن یزیچ هیبه لبات  نییپا یاومد_

 .کنهیفکره بد م نهیبب

 کاریحاال من چ ایگونه هام... خدا یو بالفاصله اشکام سرخوردن رو رونیعمه از اتاق رفت ب همراه

اگه بابا بفهمه  یوا یوا ی... واشهی... کمر بابام خم مرهی... آبروم مکشنمیبفهمن م هیاگه بق یکنم؟ وا

... به خدا کشهی... خودشو مشهیم له شیو مردونگ رتیکرده غرور و غ کاریمامانم تو گذشته اش چ
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که قراره سر خانوادم  ییبه بال ایکه سر خودم اومده فکرکنم  ییمن به بال ای... خداکشهیخودشو م

  اد؟یب

 خوامیبرام مهمن... نم یرعلی... نه مامانم نه آقابزرگ فقط و فقط بابا و امستیبرام مهم ن چکسیه

 بسوزن. رحسامیانتقام ام شیآت یاوناهم مثل من تو

*** 

... دورشو ازش... دورشو کنهیم اهیتو س یکن ازش... اون خطرناکه... زندگ ی: ازش دورشو... دورخانجون

 .اهشیس یهیاز سا ریحر

 مثل توئن. ییبره ها نیکه درکم یی: چادر سرکن جامعه پره گرگه... گرگ هاآقابزرگ

زبون  ری... خفه شو و جواب پس نده... حریزبون دراز شد نقدریتاحاال ا ی: موهاتو بده تو... از کمامان

 کافر ! یکافرشد ؟یدارنشدیتو بکش جلو... چرا نمازصبح ب یهــــا... روسر کنمیتو کوتاه م

 بشم. مونیکه بهت دارم پش ی: سربلندم کن دخترم... نذار از اعتمادبابا

هرچه زودتر باهم  خوادیچقدر دلم م یدونیعاشقتم... نم یلیخ رمی: دوست دارم بانو... حررحسامیام

 .میازدواج کن

 ... بخند المصب.کنهیم ونمیبخند... چال گونه ات د ری: بخند... حررحسامیام

 عشق من. یونگید یعنی یکن عاشق یونگید ری: حررحسامیام

 بمون. شمیپ شهیوقت تنهام نذار... هم چیحسام ه_

 گذاشته. یتیمامان مدرسه کالس تقو_

 .یریگیآب خوردنم از آقابزرگت اجازه م یبرا یحت یآقابزرگت یامل... توبرده یامل: تو هیمهد

 .رهیکه برام جشن تولد بگ شدیم دایمن پ یمثل استاد پارسا برا یکیکاش  ی: خداشانس بده... اهیمهد

 بمون. شمیفقط پ کنمیم یتو بخوا یحسام هرکار_

 توروخدا ولم کن. ترسمیحسام من م_

 .ریحر یدیرو م دمیکش یبچگ یکه تو یی... تو تاوان تمام عذاباانتکارهیخـ ـ هی: مادرت رحسامیام

 .یبهم ثابت کن دوستم دار ری: حررحسامیام

 دوست دارم حسام._

 حسام صدام کن. ایاسم المصبم و کامل بگو  نیا ایصدا نکن...  ری: منو امرحسامیام

 .نییپا ادیحسام ازم نمره کم نکن معدلم م_
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 : دوست دارم چشم قشنگ... دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم.رحسامیام

 زدم:  ادیو فر دمیاز خواب پر باشدت

 نـــــــــــــــــــه._

دستم بـ ـغل کردم و  هی... باوحشت زانوهام و با دیکه کناره تختم نشسته بود باترس از جا پر بابا

 به ملحفه چنگ زدم. گمیبادست د

 نترس. ستین یچیه رجانی: حربابا

 شده؟  یباشتاب وارد اتاق شد و گفت: چ پرستار

 .دیاز خواب پر هوی دونمی: نمبابا

 خانوم گلکار؟  ی: خوبپرستار

 و خاموش کن. شی... بابا آتشی... آتــــشیگرمه... آتـــــ یلیگرمه... گرمه خ_

  ؟یگیم یچ ریباترس گفت: حر بابا

 ... بابا کمکم کن... ازت متنفرم مامان.سوزونتمیداره م شی... بابا آتشیزدم: بهم دست نزن... آت غیج

 کمکم کن. ایزدم: خدا ادیفر بلندتر

 یلیگرمه... خ یلیمگه نه؟ خ ینیبیو م شیپرستار چنگ زدم و باوحشت گفتم: توهم آت یمانتو به

 .سوزمیگرمه... دارم م

 شد.سرم و زد و دکتر باشتاب وارد اتاقم  یزنگ باال پرستار

 صداتونو بشنونم. خوامی... نمدی... همتون خفه شدیدستام گرفتم و دادزدم: همتون خفه ش نیو ب سرم

 آروم باش. زمیدستام و گرفت و گفت: عز دکتر

 .سوزمیگرمه... دارم م یلیگرمه خ_

 .ستین یچیخب آروم باش... ه لی: خدکتر

 و کنار بزنم. شیآت یکردم شعله ها یوسط خوده خوده جهنمم... بادستام سع کردمیم حس

 .ایو خاموش کنه... غلط کردم خدا شیآت یکینه... نه... _

 و بادستام پوشوندم. صورتم

 بکن. یکار هی: دکتر دخترم چش شده؟ دیبابا به گوشم رس یوحشت زده یصدا

 .یسوزیم یکنار دار ایزدم: بابا ب غیبود... ج شیآت ینگاه کردم... دورش پر از شعله ها بهش

 بود. دهیترس ی... هول شده بود و حسابکردینگاهم م شیپر از ترس و پر از نگران یباچشما

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

275 
 

گوشم بود...  یتو رحسامیام یقهقهه یو کنار بزنم... صدا شیآت یکردم بادستام شعله ها یسع بازم

دا قطع ترسناک شو نشنوم اما ص یقهقهه یصدا گهیگوشام گذاشتم و فشار دادم تا د یدستام و رو

 .زدمیم غیو من از ترس فقط ج شدیذهنم پخش م یگوشم نه بلکه تو ینشد... صداش تو

 : پرستار آرامبخش بزن.دکتر

 دستم حس کردم صدام قطع شد. یکه تو یباسوزش

 چیه مارستانهیب نجایدخترم... ا ستین یچیآورد و گفت: ه نییگوشام پا یدستام و گرفت و از رو دکتر

... پرستار االن پنجره یهوشیهفته ست ب هیباالست و  یلیهم وجود نداره... گرمته چون تبت خ یشیآت

 یشیآت چینجا هی... آروم باش... ایکنیاحساس گرما نم گهیداخل و د ادیتازه م یهوا کنهیرو باز م

 .زمیوجود نداره عز

 ستین یچیو گفت: ه تخت خوابوندم یبازم بهش نگاه کردم... رو مهین یحال شدم و باچشما یب

 .زمیبخواب عز

 مطلق به سراغم اومد. یهم افتاد و خاموش یرو پلکام

*** 

که  یهفته ا کیهفته گذشته بود...  کی... داشتمیرو به روم و چشم ازش برنم واریزده بودم به د زل

هفته ست که مثل مردها شدم... مثل که نه، واقعا مرده بودم...  کیشد...  یقرن برام سپر کیمثل 

 منو کشته بود. رحسامیام

تو  ی: من که گفتم نرو ولزنهیشدم... مامان همش غر م ینطوریو ا دمیاون شب ترس کننیفکرم هیبق

 .یگوش نکرد

 .سوزهیو دلم به حال پدرم م شمیو ازش متنفر م ادیم ادمی رحسامیام یحرفا شنومیم تاصداشو

از  گهید یسراغم... حت ومدهینرفتم... اونم ن رونیچون از اتاقم ب دمیهفته ند کی نیا یو تو رحسامیام

 .وفتهیرعشه به تنم م خورهیاسمش به گوشم م یوقت یحت ترسمیفکرکردن بهش هم م

 لیشد... تبد فینابود شد... روحم زخم خورد... جسمم کث اهامیشد؟ رو ینجوریا میزندگ یجور چه

 نحس. ینوزده سالگ نیزن آلوده... لعنت به ا هیزن تنها...  هیزن شکست خورده...  هیشدم به 

 یکردم که چشمه هیگر نقدریچند روز ا نی... تو ادمیکش قیآه عم هیزانوهام گذاشتم و  یو رو سرم

 .گهیاشکم خشک شده د

  ر؟ی: حرمامان
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 روحم و بهش دوختم. یزانوهام برداشتم و نگاه ب یو از رو سرم

  ؟یکنینگرانم م ینشست و گفت: چته گل مامان؟ کم کم دار کنارم

 .دمیدستم و عقب کش عیسر یلی... دستم و گرفت که خدمیکش یحرف آه پردرد یب

  دونم؟یافتاده که من نم ی: اتفاقدیگرد شده نگاهم کرد و بعد پرس یباچشما

 گفتم: نه. رلبیز

  ه؟یمطب دوستم هان میسر بر هی یخوای: ممامان

 روانشناس بود. هیهان هه

 شدم؟  ونهیزدم و گفتم: مگه د یپوزخند

 نیاز ب لتیدل یترس ب نیحالت بهترشد و ا کمی دیشا ششیپ می! برهیچه حرف نی: نه دخترم امامان

 رفت.

 .خوامینم_

  ؟یبود نایا هیمهد ی: تو واقعاً اون شب خونهمامان

 گفتم: معلومه. عیسر

 نکرد؟  تتیاذ یکس: مامان

 نه نه._

  ؟یترسی: پس چرا ممامان

هم  الیو ل قیو شقا هی... مهدومدیم بیعج یهمش صداها نایا هیمهد یگفتم که اون شب خونه_

 مختلف بترسونم. یها وهیداشن به ش یدستم انداختن و سع ترسمیم دنیفهم یوقت

 .یگوش نکرد یتکرار کرد: چقدر گفتم بهت نرو ول باز

 همه سرزنشم نکن. نیگفتم: بس کن... ا کالفه

از بس الغر  رونیصورتت زده ب یچشمات گود افتاده و استخونا رهیپوست استخون... ز ی: شدمامان

 .یشد

  ؟یگفتم: مامان اگه کنکور قبول نشم چ یبره بابغض و ترس ساختگ نیشکش از ب نکهیا یبرا

شده  نیترس از کنکور حال و روزت ا یو چشماش آروم گرفت و گفت: اگه برا دیکش یراحت نفس

 پس خاک تو سرت.

 و تاوان شو من دادم. یزدم... خاک تو سرم... آره خاک تو سرم که گناه شو تو کرد یپوزخند
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که  یالغر شد نقدریمثل روح... ا ینگاه به خودت بکن شد هی... پاشو ی: به درک که قبول نشدمامان

 .یباد بهت بخوره شکست هی

 تنهام بذار. ادیو گفتم: خوابم م دمیسرم کش ی... ملحفه رو رودمیتخت دراز کش یحوصله رو یب

... نه معلومه چه مرگته نه یدی: تو آخر منو دق مدیبه کمرم زد و باحرص غر ینه چندان آروم مشت

  ؟یدیفهم ریباتوئم حر ؟یدیمدرسه... فهم یبر دی... از فردا بایشیخوب م یمعلومه ک

 .دمیملحفه گفتم: بله فهم رهیاز ز تیباعصبان

... تاوان گناه تو رو من دارم یلعنت یو خراب کرد می... زندگدیو درو محکم بهم کوب رونیاتاق رفت ب از

و خوردم؟ چطور خام حرفاش شدم؟  رحسامی... منم مثل خودت شدم گناهکار... چطور گول امدمیم

 ازم استفاده کرد و انداختم دور. یدستمال کاغذ هیاون مثل 

دهن باز کنه و برم توش...  نیزم خوادیدلم م ادیم ادمی رونیکه از کلبه پرتم کرد ب یصحنه ا یوقت

 تیاون اهم یول ترسمیگوشمه... چقدر گفتم حسام م یها و التماسام هنوز تو هیزجه ها و گر یصدا

و حاال  دی... چقدر زجه زدم اما به گوشش نرسگوش نداد ینداد... چقدر التماس کردم ادامه نده ول

  ؟یفروختم؟ به چ یدخترونم رو به چ یایمن دن ایخدا یزن افسرده... وا هی... نیشده ا تمیوضع

  ؟یداریبابا اومد: دخترم ب یاتاقم زده شد و بعد صدا در

 پاک کردم و گفتم: بله. عیو سر اشکام

 تخت نشستم و وارد اتاق شد. یرو

 سالم._

  ؟یماهت بهتر ینشست و گفت: سالم به رو کنارم

 آره._

 گونم گذاشت و گفت: خداروشکر تبت کامالً قطع شده. یشو رو دست

اون شب اومدم تو اتاقت و تو اون وضع  یوقت یدونینم ریبه روش زدم... گفت: حر یمصنوع لبخنده

 یلی... خیکردیم هیخواب گر یتو ،یگفتیم ونیو هز یعرق بود سی... خدمیچقدر ترس دمتید

 .دمیترس

 نگرانتون کردم. دیو گفتم: ببخش دمیبـ ـوس دستشو

 .خوادیرو م یقبل ریـغلم کرد و گفت: زودخوب شو دلم حر بـ
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... کاش یوفتادیاش گذاشتم و بغضم و قورت دادم... بابا کاش زودتر به فکرم م نهیسـ ـ یو رو سرم

... کاش زودتر بـ ـغلم بردمیپناه نم طانیش هیبه  خانوادم یمهر یتا از ب یکردیزودتر بهم محبت م

 .شدمینم طانیتا هم آغـ ـوش ش یکردیم

 و گفت: آخه تو چت شده؟  دیو بابا سرم و بـ ـوس دمیکش یقیعم آه

 نگران نباش. ستین میچیه_

 : بابا مامان و دوستدمیفکر پرس یب هویکه  کردیتو بـ ـغلش بودم و موهام و نوازش م یا قهیدق چند

  ؟یدار

 ! هیچه سؤال گهید نی: ابابا

  ؟یاش برداشتم و به چهره اش نگاه کردم و گفتم: مامان و دوست دار نهیسـ ـ یو از رو سرم

 : چطور؟ بابا

  انه؟ی یبدونم دوستش دار خوامیم_

 : بخواب خوشگلم.بابا

  ؟یندار_

  ؟یپرسیم یسؤال نی: چرا همچبابا

 .نیوقت نرمال نبود چی... شما هلنگهیکار م یجا هیچون _

  ؟یموضوع شد نیا ی: تازه متوجهبابا

 .هیعاد یکه همه چ زدمیو خودم و گول م اوردمیخودم نم یفقط به رو دمیوقته که فهم یلینه خ_

 .یتو اشتباه متوجه شد میباهم ندار یمشکل چیو ماه هی: مادرت همسره خوببابا

  ؟یدوستش دار_

 : آره.بابا

  ؟یعاشقش یعنی_

که عاشق  ییآدما ینیبیم بیفقط آس یعاشق بش ی... وقتستین یخوب زهیعشق؟ عشق؟ عشق چ: بابا

 .ننیزم یرو یآدما نیخوشبخت تر شنینم

اول به  دی... منم شاادیمشترک به وجود م یزندگ یو از تو صورتم کنار زد و گفت: عالقه تو موهام

 نیو همچن هیمشترک بهش عالقمند شدم... اون زن خوب یزندگ ینداشتم اما تو یمامانت حس

 .یهمسرخوب
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 زدم و بابا متوجه اش نشد. یدردناک لبخنده

حساس  یهیکه روح ستین یزیچ یو گفت: بخواب به عشق هم فکرنکن... عاشق دیو بـ ـوس میشونیپ

 تو بتونه تحملش کنه. طفیو ل

 .رونیاز اتاقم رفت ب ریشب بخ باگفتن

عاشق  ی... وقتستین یخوب زهی: عشق چدیچیگوشم پ یبابا تو یگونه هام... صدا ید روسر خور اشکام

 .ننیزم یرو یآدما نیخوشبخت تر شنیکه عاشق نم یی... آدماینیبیم بیفقط آس یبش

و االنم کامالً  دمیشدم فقط درد و رنج و عذاب کش رحسامیعاشق ام یطور بود... من از وقت نیهم واقعا

 رسوند. نجای... عشق منو به ادمینابود شدم... به تهِ ته خط رس

*** 

 نیبا ا یمدرسه حاال هم که اومد یومدیسرت اومده؟ دوهفته ن ییچه بال ریباتعجب گفت: حر هیمهد

 ! یوضع اومد

بدبخت شدن من نقش  یدختر متنفر بودم چون اونم تو نیو بهش دوختم... از ا نمیغمگ یچشما

دوست  رحسامیوقت با ام چیو ه موندمیدست و پا م یداشت... آه کاش همون دختره امل و ب

 ... امل بودن شرف داشت به حال و روز االنم.شدمینم

 الغر شدم. نقدریا نیمدت، واسه هم نیبودم ا ضیحوصله گفتم: مر یب

 چشمات گود افتاده. رهی... زیالغر شد یلی: خالیل

  ؟یبگ یزیاز شب تولدت چ یخوای: نمقیشقا

گفتم: شب فوق  یدردناک یکه بغض تو گلوم جاخوش کرده بود باخنده یزدم و درحال یپوزخند

... از زیپشت سوپرا زیشوک بودم... سوپرا یکرد که تامدتها تو رمیغافلگ نقدریبود... حسام ا یالعاده ا

داد که  یا هی... بهم چنان هدمیدیو خند میبود و لبام خندون... تاصبح باهم گفت یچشمام اشک یخوش

شکل ممکن شروع  نیبه بهتر میکرد... نوزده سالگ ونمیهنوز مخم هنگه... حسام اون شب باکاراش د

 شد.

 داد؟  هیبهت هد یباذوق گفت: چ الیل

 بـ ـغل درد. هیبـ ـغل بغض...  هیبـ ـغل آه...  هیبـ ـغل اشک...  هیبـ ـغل خنده...  هی_

 !!!! ری: حرهیمهد
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شدم که  ضیو گفتم: اون شب قشنگ از دماغم در اومد چون بعدش چنان مر دمیکش یپر درد نفس

 بودم. یبستر مارستانیهفته ب هی

 شده بود؟  ی: چرا؟ چقیشقا

 .میدربارش صبحت نکن شهیرو گذروندم م یبد ی... روزاالیخ یب_

  دت؟یاز اون شب بگو بـ ـوس ،یرو ولش کن خداروشکر که االن خوب نایا گفت: طونیش هیمهد

 و گفتم: آره. دیاز بغض لرز لبام

  ؟یداشت ی: چه حسهیمهد

 مرگ... حس مردن... حس نفرت. حس

 بود. یتازه ا یبود... تجربه یزدم و گفتم: حس خوب یپر حرص لبخنده

 .هیو وحش ونهید یلی... خشمیعاشقش م شتریـوسم ب بـیمن هربار ونداد م ی: واهیمهد

زدم... من چقدر با دوستام تفاوت دارم... من از رفتاره  یو من پوزخنده متأسف دنیسه تا خند اون

دوست پسرشون  یانهیاز رفتاره وحش نایشدم پر از ترس و کابوس اونوقت ا رحسامیام یانهیوحش

 انتخاب دوستام اشتباه کرده بودم. ی... قطعاً توخندنیو م ادیخوششون م

 .ادیم ریسرکالس االن دب می: برالیل

 گذاشتم. زیم ینشستم و سرم و رو زیم یحال رو یداخل کالس... ب میرفت

 هنوز حالت خوب نشده؟  ری: حرهیمهد

بذارم  ونیدرم یکیدردم و با شدی... کاش مشهیوقت حالم خوب نم چیه گهیبگم که د تونستمیم کاش

 یمومن متظاهره که تو هیمامانم  گفتمیم گفتم؟یم یرو نداشتم... اصالً چ چکسی... چون هشدیاما نم

شده  وزخواهره خودشو برده؟ بگم بهم تـ ـجـ ـا یکرده و آبرو یهـ ـرزگ یگذشته اش به اسم عاشق

گفتن  نایآه مگه ا م؟یزندگ یدوستم داره و قراره بشه شاهزاده کردمیکه فکرم یاونم توسط کس

 داشت؟ 

 گفتم: خوبم. آروم

  م؟یدار یزنگ چ نی: ادمیحواس پرس یب

  ؟یخوند پرسهی... ماتی: ادبهیمهد

 نه... مامانم زنگ زده با معاون حرف زده گفته حالم خوب نبوده و نتونستم درس بخونم._

 : حاال چت شده بود؟ هیمهد
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 دربارش صحبت کنم. خوامیگفتم که نم الیخ یب_

 برنداشتم و چشمام و بستم. زیم یاومد... سرم و از رو ری... فکرکنم دبستادنیها ا بچه

 .دینیبش دیتونی: مرحسامیام

شدم...  یاالتیخ ستیامکان نداره... نه اون ن نیا ایصداش باوحشت چشمام و باز کردم... خدا دنیباشن

 ... حلقم خشک شد و نفسام به شمار افتاد.دنیدست و پام شروع کرد به لرز

 اون نباشه. ای: خدادمینال رلبیاز اشک پرشد... ز چشمام

منو به جاشون فرستادن تا بدون  یو خانوم ستار اوردنین فیتون امروز تشر اتیادب ری: دبرحسامیام

 منو فرستادن. نیبودم واسه هم کاریزنگ فقط من ب نیو وقت تون هدر نره... ا نینباش ریدب

 تار شد. دمید

 خوادیدلتون م یبعدش هرکار میزنیو تست م میکنیحل م کیزیف یساعت اول مسئله کی: رحسامیام

 .دیانجام بد دیتونیم

 یتو کردمی... حس مختیری... اشکام تندتند مدیلرزیم هانهیتپش قلب گرفته بودم و دست و پام فج 

دست  یحال رو ی... دستم و بدمیکش ینفس نم یام... داغِ داغ بودم... از ترس حت یکوره آجرپز

 تعجب. ازچشماش گرد شد  عیسر یلیبهم نگاه کرد و خ هیگذاشتم... زبونم بند اومده بود... مهد هیمهد

 !؟یشد ینطوریچرا ا ری: حرهیمهد

خورد و درد  یکنار زیشدم... سرم به م نیسرخوردم و پخش زم زیم یهم افتاد و از رو یرو چشمام

 تمام وجودم و گرفت.

 !!! ـــــــــریــــــــردادزد: حــ هیمهد

پشت  رحسامیام ینهیپر از ک یترسناک و چشما رهیگوشم بود و تصو یتو یادیز بیعج یصداها

 بستم بود. یپلکا

 .کی... نزدکی... نزدکیشد... نزد کینزد بهم

نگران  یچهره دمیکه د یزیچ نیشد چشمام و باز کردم... اول دهیصورتم پاش یکه رو یآب یها باقطره

 بود. یخانوم ستار

 گلکار؟  ی: خوبیستار

 گرمه. یلیگرمه... خ_

 پنجره رو باز کن. ی: فرخیستار
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 .دمیکش ینبود... نفس آسوده ا رحسامیاطرافم نگاه کردم... ام به

 بابت ازش ممنون بودم. نیو چقدر از ا زدیپوشه بادم م هیبا الیل

 دختر؟  هویچت شد  ؟یخوب زمیجان؟ عز ری: حرگفتیو م دیمالیکف دستام و م قیشقا

دخترونم... من گند زده  یایمگه من دختر بودم؟ نه من گند زده بودم به دن ! دختر ! دختر ! دختر

 شدم. یزنانگ یایتمام وارد دن یرحم یدخترونم و باب یبودم به جسم و روحم... گند زده بودم به زندگ

 دنبالت. ادی: برم زنگ بزنم به بابات بیستار

چقدر  دمتیتو اون وضع د یوقت یدونینم ریحر یگفت: وا هیو مهد زشیرفت سمت م یستار

 .دمیترس

 بود. لکسیبه استاد پارسا چقدر خونسرد و ر ولی... امیدی: ماهمه ترسالیل

 .رونیب نشیو از کالس ببر دیگفت: بلندش کن یچقدر معمول یدی: آره دقیشقا

 هرسه تاشون باتعجب به هم نگاه کردن و بعد به من. هوی

 دوست داره؟  رحسامیام یاصالً نگرانت نشد تو مطمئن ری: حرهیمهد

 .هیخفه شو مهد_

  ؟یکنیافتاده و از ما پنهان م ی: نکنه اتفاقالیل

 .وفتادهین یاتفاق چیحال گفتم: ه یب

 اون اصالً نگرانت نشد. ی: ولالیل

 .سرم بره به درک یفدا_

 .ردمیمیو داشتم از سردرد م کردیو دهن باز نگاهم کردن... سرم درد م باتعجب

 نیشما دار کنهیدرد م یلیسرم خ نیبزنه که با التماس گفتم: توروخدا خفه ش یخواست حرف الیل

 .نیکنیحالم و بدتر م

 نگفتن. یزیچ گهیساکت شدن و د خداروشکر

 تو چت شده؟  ریحر: دینال یحالم بانگران دنیاومد و باد بابا

 .شمیاستراحت کنم خوب م کمیگفتم:  رفتیم جیکه سرم گ یو درحال بلندشدم

 یشما اتفاق ی: دخترم اون شب خونهدیکرد و بعد پرس هیبه مهد یگرفت... نگاه هیام و از مهد کوله

 افتاد؟ 

 نگاه کردم. هیبه مهد باترس
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 مکث کرد و گفت: کدوم شب؟  کمی هیمهد

 بااسترس گاز گرفتم. لبمو

 .دیتادرس بخون نیکه دوره هم جمع شد ی: شببابا

 .وفتادین یاتفاق چیگفت: آهــــــــــــــا نه ه عیسر هیمهد

تشکر کرد و از مدرسه  ی... دستم و گرفت و از خانوم ستاردینپرس یزیچ گهیتکون داد و د یسر بابا

 و بابا به سمت خونه روند. میشد نی... سوار ماشرونیب میرفت

تخت دراز  یرو ارمیلباسام و درب نکهیوارد اتاقم شدم و درو قفل کردم... بدون ا میدیبه خونه رس یوقت

 مامان توجه نکردم. یو به در زدن ها ختمیو اشک ر دمیکش

 .نداختیصداشم رعشه به تنم م یکه حت دمیترسیم رحسامیاز ام نقدریا

کن و  ی... درسته اشتباه کردم اما انسان جائزالخطاست تو مهربوندمیرو م ینیدارم تاوان سنگ ایخدا

 گناهکار و آلوده رو... ببخش. رهیببخش... ببخش حر

*** 

گذشت... هفته مارستانیو ب یهوشیب یاولش که تو یگذشته بود... هفته میماه از تولد نوزده سالگ کی

 رحسامیام یصدا دنیرفتم مدرسه باشن یسومم وقت یاتاقم خودم و حبس کردم و هفته یدوم تو ی

 یلیخ هیاتاق حبس کردم... مامان و بابا و بق یتمام خودم و تو یهفته کیشد و بازم  یحالم اونطور

 نگرانم بودن و من اصال برام مهم نبود.

ول با چهارم خودم و جمع و جور کردم و رفتم مدرسه اما شنبه ها و سه شنبه ها که زنگ ا یهفته از

 تموم بشه. رحسامیمدرسه تا کالس ام رفتمیم رتریدوساعت د ای رفتمینم ای میکالس داشت رحسامیام

 یاما من فقط صدا زدنیو حرف م خوردنیبود که لباشون تکون م هیو مهد قیو شقا الیبه ل نگاهم

... حسام اومده یدیمادرتو م ی... تو تاوان تمام کارهاانتکارهیخـ ـ هیتو گوشم بود: مادرت  رحسامیام

 .یتالف یبرا

  ؟ییکجا یتکونم داد و گفت: هـــــــو هیمهد

 جا. نیزدم و گفتم: هم یبه دهن کج هیشب یلبخند

  م؟یگفتیم میداشت یچ یدی: شنهیمهد

  ن؟یگفتیم ینه حواسم نبود مگه چ_
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بود که  یِرنگ... اون پسره بوره چشم دمیباحال د ییکایآمر لمیف هی شبید گفتمی: داشتم مهیمهد

 عکس شو بهت نشون دادم؟ 

 خب._

 یلیخ لمیف یتوئه... تو یچشماش مثل چشما یجذابه نه؟ وا یلی: اون توش کار کرده بود... خهیمهد

بود به دختره دوست مامانش تـ ـجـ ـاوز کرد... دختره هم ازش حامله شد حاال بگو دختره  یعوض

 چندسالش بود؟ 

باتوئم... دختره همش پونزده  یزد رو شونم و گفت: ه هیم که مهدنگفت یچیشوک بود ه یکه تو من

 سالش بود.

 گفتم: ح...ام...له شد؟  بالکنت

 .گهی: آره دهیمهد

  ؟یبطه حامله بش-ا-ر نیاول یمگه امکانش هست تو_

 بار داره معلومه که امکان داره. نیبار و دوم نیبه اول ی: چه ربطالیل

 گفتم: چطور امکان داره؟! باترس

 .گهید یشیحامله م ینکن یریشگی: عشق من اگه پالیل

  ؟یباکس نیبطه داشت-ا-شما تاحاال ر_

  م؟یگفت: مگه ما هـ ـرزه ا هیرفت توهم و مهد اخماشون

  ؟یکنیم یما چه فکر یادب تو درباره ی: بالیل

 : واقعاً که ازت توقع نداشتم.قیشقا

 باهاش باشم. خواستمیمن نم یبودم هـ ـرزه ام؟ ول رحسامیکه باام یمن یعنی

 ... امروز چندمه؟ دمیبه ذهنم اومد و پرس هوی یطور نیهم دیببخش_

 و نهم. ستی: بهیمهد

 بهم رحم کن. ایتمام وجودم و گرفت... خدا ترس

... شمیخت م... بدبشمیم چارهیماه گذشته و من عادت ماهانم عقب افتاده... اگه حامله شده باشم ب کی

 کارو نکن. نیبا من ا ایغلط کردم عاشق شدم... خدا ایخدا

 شدم. نیو سوار ماش رونیزنگ خورد باسرعت از مدرسه رفتم ب یوقت

 : سالم دخترم حالت خوبه؟ آقاحشمت
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 داروخونه؟  یهرچه زودتر بر شهیگفتم: آره خوبم ممنون، آقاحشمت م عیسر

  ست؟ینکنه باز حالت خوب ن ؟یخوایم یزی: چرا باباجان چآقاحشمت

 از درسام الزمه. یکی ی... برارمیاطالعات دربارشون بگ کمیاسم چندتا دارو رو بپرسم و  دینه خوبم با_

 .رمی: باشه دخترم مآقاحشمت

 صلوات فرستادم و دعا کردم حدسم غلط باشه. میدیداروخونه رس تابه

 ران نشه.مادرت دل نگ ایمنتظرم فقط زود ب نجای: من اآقاحشمت

 .کشمیمادره دورو م نیاز ا کشمیم یهرچ من

 شدم و رفتم داخل داروخونه. ادهیپ

 امرتون؟  دیی: بفرمافروشنده

  ن؟یخانوم ندار یگفتم: فروشنده بااسترس

 .خوادیم یخانوم چ نیا نینیبب نییایب یی: خانوم رضافروشنده

 اومد و مرده رفت. خانومِ

 : جانم؟ فروشنده

 .خوامیچک م یب یگفتم: ب آروم

 چک برگشت. یب یو با ب رفت

 ازش استفاده کنم؟  ی: چطوردمیگذاشتم و پرس بمیگرفتمش و تو ج عیسر

 .رونیاستفاده شو گفت... پول و حساب کردم و از داروخونه رفتم ب ینحوه

 شدم و آقاحشمت گفت: چه زود کارت تموم شد. نیسوارماش

 .رمیبگ تونمیم نترنتمیگفتن: از ا دادنیسرشون شلوغ بود... به سؤاالم جواب نم_

لباسام و عوض کنم  نکهیبه اتاقم پناه بردم و بدون ا میدیتکون داد و راه افتاد... تا به خونه رس یسر

 .ییرفتم داخل دست شو

 حدسم غلط باشه. کنمیخواهش م ایبابغض گفتم: خدا رلبیو بستم و ز چشمام

 .هیگر رهی... صورتم و بادستام پوشوندم و باشدت زدم زختیچشمام و باز کردم و اشکام ر باترس

 .اشکرتی... خدااشکرتیخدا

 .ستمیحامله ن یعنی نیخط قرمز رنگ وجود داشت و ا هی

 شکرت. ایخدا
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*** 

بود اما چشم ازش  زیشب برام خوف برانگ یکیزل زده بودم... تار رونیبودم و به ب ستادهیپنجره ا کناره

زدم و زجه زدم  غیج یهرچ کیشب تار هی ایدن نیا یتو ییجا هی... آه از شب ها متنفرم... گرفتمینم

... منه احمق ستین ریخودم بود... خود کرده را تدب رهینشد که کمکم کنه... هرچند تقص دایپ یکس

 کردمیو خوردم و بعد گند زدم به جسم و روحم... اصالً فکرشو نم رحسامیقشنگ ام یگول حرفا

 یچیشب که ه هیگفتم  یجام و خوردم... باخودم م یتو ذهنش باشه... چوب اعتماد ب یزیچ نیهمچ

بهش اعتماد  انه... اما کرد... و من چقدر احمقکنهینم یکار نیهفته هم کنارش باشم همچ هیاگه 

مادرم  هگنجیمخم نم یانتقام اومده سراغم... اصالً تو یبرا رحسامیام شهیکرده بودم... هنوزم باورم نم

 رحسام،یواسه نماز صبح خواب بمونه... ام دمیبارم ند هیکه  یداشته... مادر یفیکث یگذشته نیهمچ

بهم  ادیب یکیفقط االن  نه؟یگن همیجهنم که م ای... خداوید هیشد به  لیتبد یچطور اهامیمرد رو

سرم اومده...  ییمتوجه نشن چه بال هیبکنم که بق یکنم؟ چه غلط کاریتن دست خورده چ نیبگه با ا

 ازت متنفرم. رحسامیام

 

 از عشق یگفت ادتهی "

 یعاشقم شد یگفت

 یدوش من کوله بار غم شد یرو حاال

 تاابد همدم من یبش یاومد یگفت 

 صبر دلت پر شده از غم من یکاسه

 حس؟ کدوم

 عشق؟ کدوم

 زمیعز نیمن تو و عشق تو مرد واسه

 حس؟ کدوم

 عشق کدوم

 " زمیعز یاوردیبه روز دلم ن یچ

 

  ر؟ی: حرآرزو
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 روحم رو به آرزو دوختم. یو پاک کردم و به پنجره پشت کردم و نگاه ب اشکام

  ؟ی: خوبآرزو

 آره._

  ؟یکرد هی: چشمات سرخه... گرآرزو

 دارم. تیفصل حساس نینه فکرکنم به ا_

باما  نییپا یایب یخواینم یاتاقت حبس کرد یماهه خودتو تو هی ریگفت: حر یو بانگران کمینزد اومد

  ؟یشام بخور

 استفاده رو بکنم. تیاز وقتم نها دیبه کنکور نمونده با یزیکه چ یدونیدرس بخونم... م دیبا_

 .یکنیم ضیخودتو مر یدار شتریب ینطوری: اآرزو

 .زهیباعث شده حالم بهم بر کمیمن خوبم فقط استرس امتحان ها و کنکور _

 بودمت. دهیند ینطوریوقت ا چینگرانتم قبال ه: آرزو

 نگفتم. یچیزدم و ه یتلخ لبخنده

 .نییپا یایشام، آقابزرگ گفت حتماً ب یبرا نییپا یای: اومدم صدات کنم بآرزو

 .ختمیریبهم م دمشیدیو تحمل کنم... تام رحسامیتونستم ام ینم یوا

 .ادیتا صبح درس بخونم برو بگو نم نمیبش دیامتحان مهم دارم با هیگفتم: نه فردا  عیسر

 شهیو مثل هم نییپا ادیب دیامشب با ریبود... گفت: حر ینبود دستور ی: آقابزرگ لحنش خواهشآرزو

 .میدوره هم شام بخور

 انگشتام و درآورد. یهم فشار دادم و بااسترس صدا یتو گلوم نشست، لبام و محکم رو بغض

  ن؟ییپا یایب یخوای: چرا نمآرزو

 درس بخونم. دیگفتم: گفتم که با یعصب

 .یدار یمشکل هی کنمی: حس مآرزو

 احمق؟  یگفتم: حست غلط کرده... چه مشکل بااخم

 منو بزن. ایخب ب لیباتعجب گفت: خ 

 .نییپا ایآقابزرگ بلندنشده ب یسمت در و گفت: به هرحال تا صدا رفت

کردم...  یو بالفاصله اشکام گونه هام و تَر کردن... بااسترس طول و عرض اتاق رو ط رونیاتاق رفت ب از

 ندارن. یاشک ها هم تموم نیا یلعنت
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و هرلحظه صحنه  هیو هرثان دهیوجودش آزارم م ره؟یخونه نم نیچرا از ا ه؟یچه شکنجه ا نیا ایخدا

 چشمم. یجلو ادیاون شب م یها

 یمامانه کاره راحت نکهیه بودم که تلفن اتاقم زنگ خورد... حدس ادنبال راه چار هیباگر یطور نیهم

 بود.

 و صاف کردم و جواب دادم: بله؟  صدام

 .میهمه منتظره توا میشام بخور نییپا ای: بمامان

 درس بخونم. خوامیم شهیدوم برگزار م یفردا هم آزمون مرحله ستمیمن گرسنه ن_

 یخودت مثل بچه ومدهیباال پس تا صداش درن ادیآقابزرگ م نییپا یاین گهید یقهی: تا دو دقمامان

 .نییپا ایآدم ب

خندون بود  شهیرنگم که هم یآب ی... چشمانهیو رفتم سمت آ زیم یرو دمیرو باحرص کوب یگوش

چشمام گود افتاده بود و صورتم الغر شده بود... تمام لباسام  رهیو زشت شده بود ...ز نیچقدر غمگ

... اون زخم خوب شده بود اما جاش مونده بود... دمیکش میشونیپ یود... انگشتم و روبرام گشاد شده ب

کرد... خدالعنتت کنه  رمی... چقدر اون روز تحقکردیم ییخودنما میشونیپ یخط رو هیمثل 

قشنگ تو  یساده و احمق بودم که گول ظاهر و حرفا نقدری... خدا منو هم لعنت کنه که ارحسامیام

 خوردم.

روز به روز  میکه روسر یکاش زمان یتر شد... ا میو موهام و پوشوندم... بغضم هج دمیو جلو کش شالم

 یکاش همون دختر امل باق ی... اختمیرینم رونیو موهام و ب شکستیعقب تر دستم م رفتیم

 قطگفت امل ف یبهم م هیمهد یکاش وقت ی... امل بودن شرف داره به حال و روزه االنم... اموندمیم

اونا بشم اونا  هیشب نکهیا یکاش به جا یبه امل بودنم... ا کنمی: افتخار مگفتمیو م زدمیبهش لبخند م

 .کردمیخودم م هیرو شب

 .رونیدلم بود از اتاق رفتم ب یکه تو یمیعظ باترس

امشب خونه  کنمینباشه... خواهش م نییتورو به تمام مقدسات قسم پا ای... خدادیلرزیو پام م دست

 .نمشیبب خوامینباشه... نم

صلوات  رلبیلرزونم گذروندم... ز یپله ها رو با پا یکی یکیسمت پله ها رفتم و آروم آروم و  به

 .نمشیکه نب کردمیو تو دلم دعا م فرستادمیم
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بهم کرد و بعد گفت:  ینگاه طوالن هیبودن... آقابزرگ  زیم دنیمشغول چ ییو عمه و زن دا مامان

 .نیکنار من بش نجایا ایب ریحر

 ینشسته بود و باهاش باز یرعلیکه کنار ام دمشیقدم برداشتم به سمت مبل که همون لحظه د هی

 ... پاهام خشک شد و کف دستام عرق کرد... نفسام تندشد و ضربان قلبم از ترس کند شد.کردیم

ترسناک... نگاه جذابش  یلیبه سمتم چرخوند و به چشمام زل زد... نگاهش ترسناک بود، خ سرشو

 ترسناک بود. ییِوالیاون چه ه دونستمیکه م یمن یبرا

 پوزخند کج شد و نگاه ازم نگرفت. یخوش فرمش به معن یلبا

ازش  نقدریبشه... ا سیوجودم و دربرگرفته بود که هرلحظه منتظر بودم شلوارم خ نقدریا ترس

 تونم خودم و کنترل کنم. ینم کردمیحس م یکه حت دمیترسیم

 گوشم بود. یتو ادهامیو فر غیج یزده بود و فقط صدا خشکم

کمکم  یکی... کمک... کمک یپست یلی... حسام خترسمیولم کن... حسام م کنمیخواهش م حسام

 ... کثافط ولم کن !یهست یعوض یلیبهم دست نزن... حسام خ یکنه... لعنت

 اتوئه !چرا خشکت زده آقابزرگ ب ری: حرییدا

 شِ یآت یزد... به واهلل که شعله ها یبیلباش اومد و چشماش برق عج یرو یلبخنده مرموز رحسامیام

 .کردیم شتریموضوع ترسم و ب نیو هم دمیدیچشماشو م یتو

 شده؟  یباباجان چ ریشونم گذاشت و گفت: حر یبه سمتم اومد و دست شو رو یبانگران بابا

 .دمیترس یلیزمزمه کردم: من اون شب خ رلبیتو حال خودم باشم ز نکهیو بدون ا دیاز بغض لرز لبام

 بلندتر بگو. ریحر یگیم ی: چبابا

 بود. یطانی... لبخندش ششدیلباش پاک نم یلبخند از رو رحسامیام

 دیدی...چشمام تار مدیمامان به گوشم رس غیج یو افتادم تو بـ ـغل بابا... صدا دیدوره سرم چرخ الیو

 گوشم بود. یتو یمختلف یها یو صدا

 چت شده دخترم؟  ر؟یحر یتکونم داد و گفت: خوب یبانگران بابا

 هم فشار دادم. یچنگ زدم و چشمام و رو راهنشیپ به

گفت:  یلرزون یمبل تک نفره نشوندم... دستام و گرفت و تو دستاش فشرد... باصدا یـغلم کرد و رو بـ

 بابا چت شده؟  ریحر
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قفل  رحسامیپلکام و باز کردم که نگاهم تو نگاه ام یبغض صداش... آروم ال و یگرفت از نگران دلم

 ازش بترسم ! نقدریا یروز هی کردمیچشمام و بستم... فکرنم عیشد... سر

 .شهیم اریهوش ریاش بگ ینیب یالکل و جلو یی: داآرشام

 الکل چشمام و باز کردم و دست بابا رو کنار زدم... بوش حالم و بدتر کرد. زهیت یبابو

 حالش بشه؟  رهیگیدکتر پ برتشینم یماهه چشه؟ چرا کس هیدختر  نی: اآقابزرگ

 نبردتش دکتر ! یکس یگیبود بعد شما م یبستر مارستانیهفته ب هیگفت: آقابزرگ  یبانگران مامان

از  ! ؟ی... چه شوک عصبدهیوارد شده و ترس یگفت بهش شوک عصب : اون دکتر ابله برداشتآقابزرگ

 !ده؟یترس یچ

  مارستان؟یب میبر یخوایم یی: دخترداآرشام

 رفت. جیخشدارم گفتم: نه خوبم فقط سرم گ یباصدا

 .ریفشارشو بگ اری: آتوسا دستگاه فشارو بآرسام

 دستگاه فشارو آورد و فشارم و گرفت. آتوسا

 هفته. ی... فشارت روریحر یری: نمآتوسا

 دووم آورده؟! یتاحاال چه جور نیا نیاحسی: مامان

 خوبم. دیشلوغش نکن نقدریگفتم: ا کالفه

 براش آب قند درست کن. سنای: بابا

 عمه. زیآب قند نمکم بر ی: توآتوسا

کرد که به چشماش زل زدم...  کیو به لبام نزد وانیآب قند برگشت... ل وانیل هیرفت و با عیسر مامان

 یمادرِ من با تمام گذشته ایخدا ! حالمه نینگران بود؟ نگران من بود؟ چرا؟ اون خودش باعث ا

رو باعشقش  لهبچه هشت سا هی یکه دخترشم... زندگ یکه داشته االن نگران منه... نگران من یاهیس

خواسته  ی... نگران بچه اش بوده... نمخراب کرده و حاال نگران دختر خودشه... حسنا هم مادر بوده

شو  یپر از تشنج بزرگ بشه... به خاطره بچه اش خواسته که زندگ یزندگ هیدعوا و  یبچه اش تو

... و حاال مادر منم هبزرگ بش ینرمال طیشرا یتالش کرده تا پسرش تو شینجات زندگ یبسازه... برا

به بابام  دیبا کارکنم؟یچ دیمن با ایداره حالم و خوب کنه... خدا یبا تمام گناهکار بودنش نگرانمه و سع

  رم؟یخفه خون بگ ایبگم 

 .ری: بخور حرمامان
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 .خورمیگفتم: نم رلبیشو کنار زدم و ز دست

نفر شده بود... نه نه دونفر... منم  هی ییآبرو یاز دست اون حروم بود... اون باعث ب یزیچ خوردن

 م مثل خاله حسنا.مادرم شد یهـ ـرزگ یقربان

 خطرناکه. نهییپا یلی... فشارت خمارستانیب میریوگرنه م ریگفت: بخور حر یو گرفت و جد وانیل بابا

 .شیبود و از پدرم سادگ دهی... از مادرم چهره اش بهم ارث رسخوردمیدست بابام م از

 .رمیدهنم بگ یقلوپ خوردم که طعم بدش باعث شد صورتم جمع بشه و دستم و جلو هی

 : بخور برات خوبه.آتوسا

 یوجود نداره و جدا یداشتم به خودم بغبلونم که حسام یزوره بابا چند قلوپ خوردم... همش سع به

 کنه. تمیبهم بزنه و اذ یبیتونه آس یخانواده دورم هستن پس نم یاز اون همه

 کم حالم بهترشد. کم

  ؟یریقراره بم ریحر ی: آبجیرعلیام

 .دیسرش زد که شونه هام از ترس باال پر یادیچنان فر مامان

 خفه شو. یرعلیزد: ام داد

اون بچه ست  ؟یزنیحال به مامان گفتم: چرا داد م یخوشگل پر از اشک شد که ب یچشما یرعلیام

 بچه ست. ؟یفهمیم

 نکن. هی... گریداداش ایدراز کردم و گفتم: ب یرعلیو به سمت ام دستم

 زدم؟  یبدحرف  دیو گرفت و گفت: ببخش دستم

 .زمینه عز_

 .میباهم حرف بزن امیپسرم برو تو اتاقت تا ب یرعلی: امبابا

 نگاه به مامان. هینگاه به بابا کرد و بعد  هی یرعلیام

 دوست ندارم. یبداخالق یلیبه مامان گفت: توخ عیتند و سر یلیخ

 .میزنیخان بعداً باهم مفصل حرف م یرعلیو مامان باحرص گفت: ام دیبه سمت اتاقش دو باشتاب

 ؟یکنیم دشیهفت ساله ست چرا تهد یبچه هیو گفتم: اون  بلندشدم

چه  نایا هیمهد ی... مشکوک ادامه داد: اون شب خونهی: تو فکره خودت باش که فوتت کنن مردمامان

  ن؟یافتاد که حال و روزت شده ا یاتقاق

 بود. ریو نفس گ نیسنگ یلیخ بغضم
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 وهیبه ش ونهی... اون شب اون سه تا ددمیفقط ترس وفتادین یاتفاق چیو کنترل کردم و گفتم: ه خودم

حالم داره بهم  یدیسؤالو پرس نیاز بس ا یسؤالو تکرار نکن نیا نقدریا شهیمختلف ترسوندنم م یها

 .خورهیم

 بامادرت درست صحبت کن. ری: حرآقابزرگ

 گفت مادر؟  شهیم نتیبد ط یزن خوش چهره نیبه ا ایخدا ! مادرم  !  مادرم

 برم تو اتاقم؟  شهیو گفتم: م دمیکش یقیعم نفس

 .یریبعد م یخوری: نه اول شام مآقابزرگ

نشستم  یصندل یرفتم... رو یغذا خور زیحرف به سمت م یبود که ب یمحکم و دستور نقدریا لحنش

 جمع شدن. زیهم دوره م هیو بق

 رو صدا کنم. یرعلی: برم امبابا

 ... صداش نزن.ستین یامشبش از شام خبر یادب ی: به خاطره بمامان

 اون بچه ست. سنای: بابا

 کارها الزمه. نیمؤدب شدنش ا یکرد... برا تیترب دی: بچه رو هم بامامان

 دیخواب عیخسته بود که سر نقدریاز مدرسه اومد ا یمؤدب نشده... ظهر وقت یکس از گرسنگ چی: هبابا

 گرسنه بخوابه؟! ادیبعد االن تو دلت م میخوریشام م ی: پس کگهیاهار نخورد، از سرشب داره مو ن

 الزمه. تشیترب ی: برامامان

 شهیم تیکار ترب نیکردنت اشتباه ست... اگه باا تیترب وهیرفت و گفت: ش یرعلیبه سمت اتاق ام بابا

 بالشت نذاره. یشب سرگرسنه رو یباشه ول ایدن یبچه نیتر تیترب یحاضرم پسرم ب

وجودش  یزن واقعا حس مادرانه تو نیا ایهم فشرد... خدا یحرصش گرفت و دندوناشو رو مامان

  انه؟یهست 

و براش خط و نشون  کردیم دشیهمراه بابا اومد و کنار بابا نشست... مامان بانگاهش تهد یرعلیام

براش بکشه،  یکه چ کردیبه بابا سفارش م الیخ یو ب دادینم تیاهم یرعلیو خوشبختانه ام دیکشیم

و بعد  رجور واجو یپر شد از غذها یرعلی... ظرف امدیکشیمختلف م یباباهم بالبخند براش از غذاها

 زیلبام نشست... کاش بابا زودتر کاسه صبرش لبر یرو یباولع شروع کرد به خوردن... لبخنده محو

 مامان. یها ییها و زورگو ستایدربرابر ر کشستیو زودتر سکوت شو م شدیم

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

293 
 

کاش پدرم  یپدر... ا یپسر به عهده تیمادره و ترب یدختر به عهده تی: تربگنیمزخرفه که م چقدر

پدرم  کردیمجرم رفتار م هیو باهام مثل  کردیم دمیمادرم تهد یکاش وقت ی... اکردیم تیمنو ترب

 لیماشتباه ست تا نشم پر از عقده... تا برخالف  وهیش نیکه ا گفتیو بهش م شکستیسکوت شو م

 .میدوتا دوست بود نیکاش ع یشد... ا یو جذاب نم نیریاون عمل کردن برام ش

و  یاز حد کنترل کن یادینفرو ز هی یگرفتن و کنترل کردن خوبه اما به حد و اندازش... وقت سخت

تا اون کارو انجام بده و بفهمه چه  هشیم صیاون آدم حر یکارها منعش کن یسر هیشکل از  نیبابدتر

که  یمن ل... مثل من... مثشهیم دهیبه سمت اون کار کش شتریو ب شهیکنجکاو م شتریداره... ب یلـ ـذت

 یخونه و مدرسه رو نرفتم اونم به خاطره ب رهیمس ادهیبارم پ هی یحت لمیتحص یتمام سال ها یتو

اوقات دلم هـ  شتریکه ب یدرصورت یینرفتم جا ییبارم تنها هی یمادرم نسبت به من... حت یاعتماد

 ایبرم حرم  دوستامبارم اجازه نداد با هی یتنها قدم بزنم... حت قهیده دق یحداقل برا کردیـوس م

 یکثافت کار لیدل دیآزاد بوده و شا شهی... اون همدیدیخودش م یها یمنو جوون دی... مادرم شارونیب

تو وجودشونه  یزیچ هی... آدما ستنیکه همه مثل اون ن یدرصورت دونستهیم یآزاد نیگذشته شو هم

سواستفاده  شیآقابزرگ و آزاد وبوده که از اعتماد خانجون  یجنبه ا یبه اسم جنبه... مادرم آدم ب

هـ ـرزه هم  ادیآسته م رهیآسته م یآزاده ول یلیهست خ یکی... ستنین ینطوریکرده... اما همه ا

که  یکم یآزاده و از اون آزاد یهست تاحدود یکیداره عقل داره شعور داره...  چون جنبه شهینم

و بند...  دیدر ق شهی... همریو اب ریاس و یهم مثل من زندان یکی... کنهیبهش داده شده سواستفاده نم

 یبشه... هه خنده داره ول دهیبه راه خالف کش ریاطرافم پر از پاسبون و نگهبانه که مبادا حر شهیهم

 نیا اخوابمی ستمیکه ن یی... البته وقتاگردهیو اتاقم و م کنهیو چک م میبار گوش کیمادر من هرماه 

جابه جا شده و  لمیوسا فهممیم ستمی... خر که نشمیاما م شمیمن متوجه نم کنهیو فکرم کنهیکارو م

 خود پندار. شی: کافر همه رو به کرحسامِیچک شده... واقعاً حق با ام میگوش

  ؟یخوریچرا غذاتو نم ری: حربابا

 .خورمیگفتم: م آروم

 .کنهیم هیبچه اومد و آرزو گفت: احمد گر یهیگر یصدا

 .نیآرو زمیگفت: احمد نه عز یبلندشد و جد ساحل

  گه؟یم یزنت چ نیبه سمت اتاق بچه رفت و آقابزرگ گفت: ام ساحل
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 یتو یتو شناسنامه احمد باشه ولبگم واال... قرار شده اسم بچه  یتکون داد و گفت: چ یسر نیام

 .میصداش کن نیخونه آرو

 رو؟  اخدای دیزنی: خودتونو گول مآقابزرگ

منم  ستین میهم مستق یصراط چیباشه به ه نی: آقابزرگ ساحل دوست داره اسم بچه اش آرونیام

 .ایرو شما کوتاه ب ندفعهیتورو روح خانجون ا شمینم فشیحر

... هه ادیزد و گفت: محمدطاها کاله تو بنداز باالتر پسرت از پس زنش برنم یپوزخنده عصب آقابزرگ

 اقتی... اسم احمد لنیاسم شو بذار خوادیکه دل تون م ی... باشه همون کوفتشمینم فشیحر گهیم

 شو نداره. اقتیتو ل یکه بچه خوادیم

 .کنهینم نییآدما رو اسماشون تع تی: شخصرحسامیام

 .نداختیبندبند وجودم رو به رعشه م صداش

مهم رفتار و اخالقشه  ستیاحمد... اسم که مهم ن ایباشه  نیداره اسمش آرو ی: حاال مگه چه فرقبابا

 باشه. یاحمد دوارمیکه ام

 .کنهی: ساحل لجبازه داره لج مییدا زن

اسم شو بذاره...  ادخویکه دلش م یتونه هرچ یداره م ارشویمادره من؟! بچشه اخت ی: چه لجبازآتوسا

اسم بچه شو بذاره  ادیهستن که حاال اون ب یامام ریآتوسا و آرزو و آرشام و آرسام و حر یمگه اسما

 رحسامیام ولقائلم اما به ق یادیاسم احمد و صاحب اسمش احترام ز یکنم برا ینم نیاحمد... توه

رفتار و  یاسمش احمد باشه ول... خوبه زنهیو رقم نم کنهینم نییآدما رو اسماشون تع تیشخص

و  ایو آر نیشدن و چه آرو دهیکش فیکه به راه خالف و کث ییباشه؟ چه احمدها یکردارش شمر

همش واسه تظاهره... تظاهر به مومن بودن... پوزخند زد و  نایخوب خدا شدن... ا یکه بنده ییآرتام ها

 بابا. نیون باش... خودتهیمجسمه ساز نجایآروم ادامه داد: انگار ا رلبیز

 دراز شده؟! نقدریا الیو نیا ی: من موندم چرا زبون آدماآقابزرگ

 .نیو اقتدار و احترام گذشته رو ندار نیشد کیشما کوچ دمی: شارحسامیام

 باهشدار گفت: حسام ! ییدا

 من عادت دارم رک حرفم و بزنم. یول خوامیکرد و گفت: معذرت م یتک خنده ا رحسامیام

 گفتن: زبان سرخ سر سبز را به باد دهد. می... از قدستیخوب ن یادیبودن ز: رک آقابزرگ

 تا تو دلم نمونه. زنمی: اگه قراره سرمم زده بشه حرفم و مرحسامیام
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 از اونجا فرار کنم. خواستی... دلم مکردیم تمیو صداش اذ دیلرزیو پام م دست

 .زیبر یبرام ماکاران ریحر ی: آبجیرعلیام

دست شو پس زدم و دادزدم: به  عیو سر دمیکش یبلند نیبازوم گذاشت که باترس ه یشو رو دست

 من دست نزن.

 نفر باتعجب بهم نگاه کردن. هیبه جز  همه

 .خوامی: معذرت میرعلیام

 .زمیبر یبرات ماکاران ای... بدمیلحظه ترس هی یداداش دیگفتم: ببخش عیکه سر دیاز بغض لرز چونش

 .خوامی: نمباقهرگفت

... پشقاب و جلوش گذاشتم و گفتم: ختمیر یلرزونم پشقاب شو برداشتم و براش ماکاران دستبا

 حواسم نبود. دی... ببخشگهیقهرنکن د

 کردن؟  کاریهــــا مگه دوستات چ یدیترس یبدجور ری: حرعمه

 .الیخ یب یچیگفتم: ه آروم

... ومدیاحمقت خوشم نم یدوستا... از اولم از اون یحرف گوش نکرد ی: چقدر گفتم بهت نرو ولمامان

 .یباهاشون معاشرت کن یحق ندار گهید

 جمله ! نیباز ا آه

 هی یشش سالگ یآرزو تو ادتهی... رهیم نیزود ترسش از ب یلیخ ریبرو براش دعا بگ سنای: ییدا زن

خانجون خدا  یوقت زدیم غیو ج کردیم هی... تامدتها تو خواب گردیپاهاش رد شد و ترس نیگربه از ب

 براش دعا گرفت خوب شد. امرزیب

 یوگرنه کار نمیرو نب دهیبهم کرد و بعدگفت: دعا دعا کن اون سه تا دختر ورپر ینگاه طوالن هی مامان

 مزخرف نکنن. یها یشوخ نیاز ا گهیتا د کنمیم

من بهم تـ ـجـ ـاوز شد  دن؟یکدوم ترس ؟یکدوم مسخره باز ؟یبه گلوم چنگ زد... کدوم شوخ بغض

که بامتـ ـجـ  یچه برسه به من دیترس یخودش م یهیمن بود از سا یهم جا یا گهیهرکس د

 .کردمیم یسقف زندگ هی رهیـاوزگرم ز

 درس بخونم. رمیو گفتم: نوش جون م بلندشدم

 استراحت کن. خوادی: نمبابا

 : فردا آزمون داره بهتره درس شو بخونه.مامان
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 نگفت... تازه متوجه شدم مامان و بابام چقدر باهم اختالف دارن. یچیو ه دیکش یبنفس عص بابا

 قدم برداشتم که آقابزرگ صدام زد... بهش نگاه کردم و گفتم: بله؟  هی

 .یریگیو آرامش م رهیم نی: قرآن بخون... ترست از بآقابزرگ

 قرآن بخونم؟  ییاز اشک پرشد... قرآن... باچه رو چشمام

 .هیگر رهیو باشدت زدم ز دمیتخت دراز کش یسرم و تکون دادم و رفتم داخل اتاقم... رو آروم

 احساس احمقانه به اسم عشق. هیو نابود کردم اونم به خاطره  مینابود شدم... خودم زندگ ایخدا

*** 

 98ه متعلق به منه... شمار یصندل نیکالس شدم و دنبال شماره ام گشتم... اَه مثل هرسال اول وارد

 گلکار. ریحر

 .میکالس بود هی یتو قیو شقا الیبچه ها هم اومدن... من و ل یهینشستم و کم کم بق یصندل یرو

  وفتم؟یب گهیکالس د هیتو  دیچرا من با هیانصاف یب یلیخ نیما و گفت: ا شیپکر اومد پ هیمهد

 بزن بره. یشانس هیمهد الیخ ی: بالیل

و از سؤال اول تا سؤال آخر رو از روشون  ینشست ریو حر قیباپرخاش گفت: خودت وره دل شقا هیمهد

 بزنم. یشانس یگیبعد به من م یریگیم یکپ

 هیتو  نکهیدربه درم اول کالس دوماً ا ریحر نیوسط کالس ا قیمن آخر کالسم و شقا نکهی: اوالً االیل

  ؟یریگیمنو م یمنه که پاچه رهیتقص یافتاد گهیکالس د

 .هیمراقبمون ذاکر گنیبااخم گفت: بچه ها م هیمهد

 .دهییو گفت: زا دیخند قیشقا

 عمت؟  ی: کهیمهد

 : نه گاو تو.قیشقا

 .نی: من اگه شانس داشتم که دوستام شما نبودهیمهد

  ه؟یمراقب ما ک_

 .دونمی: نمهیمهد

 خودم عقم گرفت. یوارد کالس شد از بدشانس رحسامیام یوقت

 سرجاشون نشستن. الیو ل قیشقا
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به من  یستادیچرا ا ی... فرخارنیتا سؤاالت آزمون و ب نهیخودش بش یجا ی: سالم هرکسرحسامیام

 سرجات. نیبش ؟یزل زد

 .ییبرم کالس روبه رو دی: من باهیمهد

 .شهیزودباش برو االن آزمون شروع م ؟یکنیم کاریچ نجایبااخم گفت: پس ا 

 یروزی... بهم نگاه کرد و لبخنده پرمیبگ رحسامیرفت و من نتونستم نگاه پر از ترسم و از ام هیمهد

از عشقش  یزمان هیلباش نشست... به سمتم قدم برداشت که قلبم از وحشت به تپش افتاد...  یرو

 گرفتم و حاال از ترسش. یتپش قلب م

 .دهیم یچقدر بهم انرژ چشمات یترس تو یدونیو آروم گفت: کوچولو نم ستادیا جلوم

 گونم که لبخندش بزرگ تر شد. یسر خورد رو اشکم

 .فیضع یکوچولو شهیراحت باش از آزمونم خالص م یخوایاگه م ؟یغش کن یخوای: نمرحسامیام

 ازت م...ت...ن...ف...رم._

 حسمون نسب به هم مشترکه. قای: االن دقرحسامیام

داد و روبه دانش  رحسامیسؤاالت آزمون رو به ام یوارد کالس شد و ازم فاصله گرفت... ستار یستار

وجه  چیو به ه دیکنی... از مداد استفاده منیدیپاسخ م یعموم یآموزها گفت: اول به سؤاالت درس ها

سواالت  یمهبه ه دیتا بتون دیکن میزمان تونو تنظ ی... جوردیکنیپاسخنامه رو باخودکار پر نم یبرگه

 .نی... موفق باشنیپاسخ بد

بود و تمرکزم و از  ختهیپاسخ نامه رو پخش کرد... اعصابم بهم ر یبرگه ها رحسامیرفت و ام یستار

 دست داده بودم.

 نشه. سیگذاشت و آروم گفت: کوچولو برگه ات از اشکات خ زمیم یپاسخ نامه رو رو یبرگه

بود... بعد از اتفاق اون  نیزم یموجوده رو نیتر ی... اون عوضنییو گاز گرفتم و سرم و انداختم پا لبم

 بهم نگاه کنه؟  شهیشب چطور روش م

کنم... به  یخال رحسامیکردم فکرم و از وجوده نحس ام یکرد... سع عیسؤاالت روهم توز یدفترچه

نوک اتودم  هول بودم و استرس داشتم که نقدریتمرکز کردم و شروع کردم به جواب دادن... ا یسخت

 .دادمیپام و تکون م یو عصب شکستیهمش م

رو  یآزمون تخصص یزمان رو اعالم کرد و دفترچه ها انیاومد و پا یگذشته بود که ستار قهیدق نود

 پخش کرد.
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کالس نبود به  یتو رحسامیرو حل کردم... قطعاً اگه ام یاضیکه داشتم سؤاالت ر یاندک باتمرکز

 .دادمیم شکل به سؤاالت پاسخ نیبهتر

درس  نی... از اختیآزمون ر یدفترچه ی... باز بغض کردم و اشکام رودیرس کیزیبه درس ف نوبت

 کردم. دایجواب دوتا سوال رو پ ختیر یمتنفرم... همونطور که اشکام م

 لی... اون مثل عرزائدیکالس دور سرم چرخ ستادیا میتمام کنار صندل یرحم یباب رحسامیام یوقت

 .دیلرزیبود و من دستم به طور واضح م ستادهیسرم ا یباال

دفترچه سؤاالت  رهیپاسخنامه رو از ز ی... برگهرونیهرچه زودتر از کالس برم ب خواستیم دلم

 جواب سؤاالت رو زدم. یتندتند و شانس یلیبرداشتم و خ

آدم جواب بده وگرنه خودم اون برگه  یصد در صد باشه... مثل بچه دیبا کتیزی: فدیآروم غر رحسامیام

 تو حلقت. کنمیرو فرو م

 .ریو آروم و پربغض گفتم: ازم فاصله بگ دیلرز هیهام از گر شونه

 .یدیو از اول جواب م یکنیتمام جواب ها رو پاک م شمارمی: تاسه مرحسامیام

 .یکنیحالم و بد م ی: توروخدا برو داردمینال

 ...کی: رحسامیام

 .ریفقط ازم فاصله بگ یدوست دار یهرک برو تورو جون_

 رو دوست ندارم، دو... ی: من کسرحسامیام

 .نیبهش نگاه کردم... اخماش درهم بود و چشماش خشمگ میاشک یباچشما

 سگم نکن. ری: حردیغر

 پاک کن و برداشتم و پاسخنانه رو پاک کردم. باترس

 : زودباش شروع کن.رحسامیام

 .زهیریبرو وجودت تمرکزم و بهم م_

 : خفه شو و فقط حل کن.رحسامیام

 .ختمیدونه سؤال هزارتا اشک ر کیبه سؤاالت جواب دادم و باهر ی... به سختیکنه عوض خدالعنتت

 : کودن سؤال آخرت اشتباه ست.رحسامیام

 اشتباه باشه گمشو برو. خوادیدلم م_
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... زودباش دمیم ادتیخونه اون موقع گم شدن رو  میرسیمنو شما که م رخانوم،ی: بتازون حررحسامیام

 سؤال آخرتو درست کن.

 به من؟  یداد ریچرا گ_

جز اون  دیچند نفر درس منو صد در صد زده باشن و تو هم با دیکالس حداقل با نی: از ارحسامیام

 .یچندنفر باش

 .خوامی... نمخوامی... نمخوامینم_

 حیداره سؤال و برام توض کردیزمون بود و مثال وانمود مآ یکه نگاهش به دفترچه یشد و درحال خم

 .ینیبیم بیوسط فقط خودت آس نینکن چون ا یبامن لجباز ری: حردیآروم غر دهیم

به خودم احساسش  کینزد یلیکه خ شی... از اون عطره لعنتکردیبه اون حالم و بد م یکیهمه نزد نیا

 .خوردیحالم بهم م کردمیم

 .دونمیگفتم: جواب شو نم بابغض

 الف ! ینهیگز یچشمته بعد زد یاحمق فرمول جلو ی: از بس که کودندیغر

 گفتم: دست از سرم بردار. باناله

 حاال اون جواب المصب و درست کن. دارمیدست از سرت برنم ی: من تا عمر داررحسامیام

 خب جواب رو بگو تا درست کنم._

 .سناخانومی یدونهی یکی ی: رودل نکنرحسامیام

 و مسئله رو دوباره حل کردم و بعد گفتم: ج؟  دمیکش یقیعم نفس

 .ادی: جونت باال برحسامیام

 ... اشکام و پاک کردم و جواب و درست کردم.زشیازم فاصله گرفت و رفت سمت م باالخره

 .رونیو باسرعت از کالس رفتم ب زیم یبلندشدم و برگه رو پرت کردم رو عیسر

 خروج از کالس داد؟  یت اجازهبه ی: کیستار

 لرزونم گفتم: آزمونم تموم شد. یباصدا

 .یدادیبرگه تو م دیوقت آزمون مونده تو نبا انیساعت به پا می: هنوز نیستار

 خب همشو جواب دادم._

 .اطیطور باشه برو داخل ح نیهم دوارمیبااخم گفت: ام 

 شدم. اطیو وارد ح دمیو به سمت در سالن دو دمشیبه فحش کش تودلم
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هست...  رمیقراره تاوان پس بدم؟ هرجا م یمن تا ک ای... خداهیگر رهیو باشدت زدم ز دیترک بغضم

 یکه از اون شب برام شد رحسامیخونه... مدرسه... توکابوسام... تو فکرم... توذهنم... لعنت به تو ام

 .یعوض نمیبیکابوس و هرشب کابوس تو م

*** 

 

بود که درخت  ادیز یقورت دادم... ارتفاع به قدر یم... آب دهنم و از ترس به سختنگاه کرد نییپا به

 .شدنیم دهینقطه د هیمثل  نیزم یرو یها نیها و ماش

گونم سر خورد...  یو اشکم رو دمیکش قینفس عم هیآسمون نگاه کردم و بغضم و فرو دادم...  به

... کردیم شتیباعشق و عالقه ستا یروز هیکه  یهمون... ری... منم حرایگفتم: خدا یپر از بغض یباصدا

تر از  کیزد... ننجامیدرقالب انسان فراموشت کرد... االن ا طانیش هیبه خاطره  یروز هیکه  یهمون

بهت  کیجسمم نزد دی... شاشهیدور... دور تر از هم یلیخ دمی... نه شاکینزد یلیبه تو... خ شهیهم

تا بگم اشتباه کردم... غلط کردم...  نجایاومدم ا ؟یشنویصدام و م ایباشه اما روحم ازت دور شده... خدا

دروغام و... ببخش تمام گناهام  مکن و ببخش... ببخش تما یبزرگ ایاز راه به درم کرد... خدا طانیش

 نامحرم... ابراز عشق بهش... دل بستن بهش. هیو... لمس 

 مه دادم: زدم و ادا هق

... خواستمیبه خودت قسم من نم ایهمه رو ببخش... خدا ناینامـ ـشروع با حسام... ا یطه -ب -ا -ر_

بکنم... پست شده بودم اما نه تا  یبزرگ نیکه بخوام گناه به ا یفراموشت کرده بودم اما نه تا اون حد

حسام  یبه خواسته نکه ت ینامحرم بشم... خر شده بودم اما نه تا اون حد هی نیکه هم بال یاون حد

 دونمیببخشم... م ای... خداوفتهیب یاتفاق نیهمچ خواستمیبدم... اون به زور اون کارو انجام داد... من نم

تو  ام یتیتو بد وضع ایکن و منه به گناه آلوده شده رو ببخش... خدا یاما تو بزرگ رهید یلی... خرهید

به  دونمیمادرم... نم اهیس یبه گذشته ای کرکنمبه درد خودم ف دونمیبمون کنارم و کمکم کن... نم

که مادره بچه هاشه قبال هم آغـ ـوش شوهرخواهرش بوده  یکس ش،یزندگ کیپدرم بگم زنش، شر

همه  یو جلو شهیله م شیو مردونگ رتیو اگه بگم غرور و غ شمیم ونشیعمر مد هیاگه نگم  انه؟ی

و بابا  کنهیبزرگ سکته م ییآبرو یب نیاز ا قابزرگ... آرهیبابا و آقابزرگ م یآبرو شه،یسرافکنده م

 شهیبزرگ شد م یو وقت شهیبزرگ م یاسفناک طیشرا یو تو نهیبیم بیآس یرعلی... امکشهیخودشو م

اومده زنده به گورم  سرم ییبفهمن چه بال هیمثل حسام... منم که...! نابود شدم... اگه بق یعقده ا هی
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 یراه هیکنارم بمون... کمکم کن و  ای... خداکننیسنگسارم م یاحتیو  سوزوننمی.... زنده زنده م کننیم

 یتا مثل من تو کارکنمیچ نن؟ینب یبیکنم تا بابام و داداشم و آقابزرگ آس کاریچ دیروم بذار... با شیپ

زنش سر به  یعفت یکه بابام از ب کارکنمیخشم و انتقام حسام نسوزن و خاکستر نشن؟ چ یشعله ها

مادرش خجالت نکشه و حرومزاده صدا زده  یو داداشم بعدها که بزرگ شد از هـ ـرزگ هنذار ابونیب

 یکه آقابزرگ کمرش خم نشه؟ ساکت بمونم؟ اگه من ساکت بمونم اون حسام ب کارکنمینشه؟ چ

ها رو  یحسام رو خفه کنه؟ اون اومده تاصالح یاما ک رمیگی... من خفه خون ممونهیشرف ساکت نم

 هیاون  ترسمی... ازش مادیاز دستش برم یاونقدر پر ازخشم و انتقام هست که هرکار وننابود کنه... ا

که  دیپاک و معصومه و سف یبچه هیست و اون  اهیس یوالیه هیمادرمن  دمی... نه... شاوالستیه

مادرم چقدر عذاب  دنیباهربار د یدونیفقط خودت م ای... آه خداوالیه هیکرده به  لشیمادرم تبد

... فقط زنمیدارم دست و پا م یچه جهنم یکه تو یدونی... فقط خودت مشمیو شکنجه م کشمیم

 عذابش داد و ذره ذره آبش کرد. یکرد و چطور کاریچ ریکه حسام باحر یدونیخودت م

 ! ـــریحـــر: رحسامیام

بهت زده و پر از وحشتش برگشتم و بهش نگاه کرد... ابروهاش باال رفته بود و  یصدا دنیباشن

 جذاب اما ترسناکش گرد شده بود. یچشما

 استاد؟  هیزدم و گفتم: چ پوزخند

 .نییپا ای: از اونجا برحسامیام

 یخودکش یدیوجودم رو جمع کردم و گفتم: چرا؟ ترس یمونده تو یو باز کردم و جسارت باق دستام

 .یخوشحال بش دیکنم؟ خب بکنم توکه با

 .یریبم دیتو نبا نییپا ایب ی: لعنتدیغر

 گفتم: چرا؟  باتعجب

 یریبم هیمثل من هر روز و هرثان دی... بایریانقدر راحت بم دیسمتم قدم برداشت و گفت: چون نبا به

و هرلحظه  یعذاب بکش دیمادرم مردم و زنده شدم... تو با دنیکه هربار باد ی... مثل منیو زنده ش

 یکن ساسبا تک تک سلوالت درد و اح دیتو با ستیمرگ ساده حق تو ن نیمثل من... ا یشکنجه بش

 .ذارمی... نمیراحت خودتو خالص کن نقدریا ذارمیمثل من... نم یریو بعد بم

وگرنه خودم و پرت  اجلویخندم بلندشد و بعد دادزدم: ن یصدا کیستریو ه ی... عصبدمیخند بابهت

 .نییپا کنمیم
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 گفت:  یو بااخم و لحن محکم ستادیا

 تاسگ نشدم. نییاپایب_

 .یسگ شهی: تو که همباپوزخندگفتم

هم فشار داد و لبشو به داخل دهنش برد و گاز گرفت و دستاشو مشت کرد... چندتا  یرو چشماشو

و همه  الیتا نرفتم داخل و ریحر نییاپای: بدیاز خشم غر یدورگه ا یو بعد باصدا دیکش قینفس عم

 رو به همه نگفتم. یچ

 کنه؟  یخودکش خوادیم ریکه حر یبگ یخوایم یهه مثالً چ_

 رهیکه دخترت گفته بود م یاون شب گمیسراغ باباجونت و بهش م رمیچشمام زل زد و گفت: نه... م به

دوستش درس بخونه اومده بود پاتوق زنت باعشق سابقش و از شب تاصبح تو بـ ـغل من  یخونه

 خوند و زجه زد. یدرس عاشق

 .یپست یلی: حسام خدمیخورده نال شکست

ها رو  یام که اومده تا صالح ی... من اون گرگشمیپست ترم م نیاز ا یدی: تازه کجاشو درحسامیام

 کنه. کهیت کهیبدره و ت

 شد؟  داتیاز کجا پ هویتو  یلعنت_

 پر از کثافت مادرت. ی: از گذشتهرحسامیام

 یخاکسترم کرد یاالنشم نابودم کرد نیو گفتم: حسام بسه توروخدا بسه تا هم ختیوار ر لیس اشکام

 وجود نداره. یریحر گهید

 خوشته خانوم کوچولو. ی: هنوز روزهارحسامیام

گناه بزرگ تر پاک کنم  هیگناه بزرگ و با هی نکهیا اینگاه کردم و ترس وجودم و پر کرد... آ نییپا به

 درسته؟ 

 .بخشتمینم یببخشتم قطعاً به خاطره خودکش رمیاخ یاگه به خاطره گناها خدا

 نیکه ا یتا اونطور رمیبم ینطوریا دمیم حیترج یول دیببخش ایآسمون نگاه کردم و گفتم: خدا به

 .خوادیم والیه

از پشت دورم  رحسامیمنتظره دست ام ریغ یلیو بستم و خودم و به جلو خم کردم که خ چشمام

 .نییپشت بوم آوردم پا یو از لبه دیچیپ
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که آخرش  دمیسال تمام نقشه نکش ستیمن ب ریگوشم و نعره زد: حر یخوابوند تو یمحکم یلیس

تو رو  تونهیهم نم لیعزرائ یو تمام نقشه هام به باد بره... االن حت یریراحت بم نقدریبشه و ا ینطوریا

 .ــــــــــذارمیـــ... نــــــــــــمــــــــــــذارمی... نــــــمــــــذارمیچون من نم رهیاز من بگ

تعادلم و از دست دادم و  نییآوردم پا عیسر یلیپشت بوم خ یهق هقم بلندشد... چون از لبه یصدا

  ؟یخوایاز جونم م یچ گهیزدم: آشغال د ادیمشت زدم و فر نیزانوهام افتادم... به زم یرو

مادرتو  ی: بامن درست صحبت کن و صفت هادیصورتم غر یبازوم گرفت و باشدت بلندم کرد و تو از

  ؟یدیبه من نچسبون فهم

  ؟یدی: فهمدیانگشتاش محکم فشار داد و غر نیفقط نگاهش کردم که بازوم و ب یاشک یباچشما

 .دمیگفت: آره... فهم عیدرد ناله کردم و سر از

 پر از خشمش بهم نگاه کرد. یباچشما زدیکه نفس نفس م یکرد و درحال ولم

 ؟یرینم نجای... چرا از ایکشت رویتو اون شب حر ؟یکن کاریچ یخوایم گهیهق گفتم: حسام د باهق

 ی... تورو به هرچشمیازت متنفر م شتریب نمتیبیم... توروخدا برو... هربار که یتوکه انتقام تو گرفت

 برو. یپرستیم

 هست هستم. یکه صالح ینه جونم من هستم، تا زمان ؟یسادگ نی: به همرحسامیام

  ؟یکن کاریچ یخوایم_

نثار  یکه حق مادرت بود ول یی: اول از همه از آقابزرگ انتقام تک تک اون مشت و لگدهارحسامیام

کرده تا بفهمه  یکه دخترش شده زن من و چه غلط گمی... بعد به پدرت مرمیگیمادر من شد رو م

 جونمحمدطاها  ییسرش آورده و خبر نداره... بعد اون دا ییساده ست و ابله بودنش چه بالها یلیخ

مادرم بلند شده رو  یرو که رو ینتونه بلندش کنه، دست یاحدالناس چیکه ه یجور نیزم زنمیتو م

 میدارم که هنوز نتونستم تصم یادیز یمادرت نقشه ها یبه مادرتو... برا میرس ی... بعد مکنمیقطع م

بشه؟  ریگ نیزم مبزنمش تا مثل مادر نقدریا ایبزنم  ششیکدوم شو اجرا کنم... به نظره تو آت رمیبگ

 خودم دوست ندارم. نوینه، نه ا

کنم که پدرت  یزل زد به اعماق چشمام و گفت: چطوره کار یشد به طرفم و بالبخنده ترسناک خم

 ابونیخ یتو یرعلیزندان خوش بگذرونه و ام یقاتل تو هیعمر به عنوان  هیخودش مادرتو بکشه بعدم 

 .رونیب یخوراک گرگها یشکل ممکن بزرگ بشه و تو بش نیپرورشگاها به بدتر ایها و 

 ! یرعلیردم... پدرم... زندان... امترس نفسم بند اومد و باوحشت بهش نگاه ک از
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 و بهم نگاه کرد. ستادیزد و خواست بره که دست شو گرفتم... ا یپوزخند

 .ذارمیگفتم: نه نم بابهت

 .یوفتیگرگ درب هیبا یتونی! جوجه تو نمیذاری: هه تو نمرحسامیام

نه... بابام نه... اونا  یرعلی... توروخدا امریو گفتم: حسام من هستم... از من انتقام بگ ستادمیجلوش ا 

داره...  ینداشته باش... بهشون نگو مادرم چه گذشته ا یندارن... تورو قرآن به اونا کار یریتقص چیه

 همش هفت سالشه. یرعلیرحم نباش ام یب نقدریتوروخدا حسام ا

 هشت سالم بود. دمیاون وضع د یمادرم و تو ی: منم وقترحسامیام

و  یرعلیو خونم و بمک اما به ام رینکن... ذره ذره جون منو بگ نکارویا مکنیگفتم: خواهش م باالتماس

 یرعلیاون گلکاره... ام ستین یماجران... حسام بابام صالح نیا ینرسون اونا خودشون قربان بیپدرم آس

و  رتیکرده غرور و غ کار ینداشته باش... بابام اگه بفهمه مادرم چ یگلکاره توروخدا به گلکارها کار

 .کشهیو خودشو م شهینابود م شیمردونگ

 داره. یرگ صالح هیگلکار باشه اما  دی... بابات شاخوامیم نویهم قاًی: منم دقرحسامیام

 یرعلیبه ام رحسامینداشته باش... ام یاش مشت زدم و گفتم: توروخدا با بابام کار نهیبه سـ ـ هیباگر

بفهمه  یاوج کودک ی... اگه تویرحم کن نذار اونم مثل تو بزرگ بشه... باخشم باانتقام بانفرت و سنگدل

تاوان  اریسر من ب یخوایم یی... هربالشهیبزرگ م نهیکرده مثل تو پر از خشم و ک کاریمادرم قبالً چ

نگو آقابزرگ  یچیه چکسیتاوان بدن... به ه یرعلیبابام و ام ذارمینم یول خرمیکار مادرم و به جون م

ام...  یرعلیوسط فقط به فکره بابام و ام نیبابام بره... من ا ی... توروخدا نذار آبرورهیمی... مکنهیسکته م

 کنمینداره، مادرم و پدرت باعث شدن فکرکنه خاله حسنا گناهکاره... التماس م یالبته آقابزرگم گناه

خشم و انتقام تو باعذاب دادن من خاموش کن... بابام نه...  یتمام شعله ها نداشته باش یکار هیبه بق

 زنمینم کیج یاریسرم ب یینداشته باش... هربال یبااونا کار کنمینه... آقابزرگ نه خواهش م یرعلیام

و  نیپدرت بود یهـ ـرزگ یمثل خاله حسنا... خاله حسنا و تو قربان یقربان هیبابام نه، اونم  یول

توئه...  یبچگ یرعلی... امستین یفرق چیشما ه نیب نیمادرم... بب یهـ ـرزگ یو پدرم قربان یرعلیام

 .کنمیبزرگ بشه... التماست م یکه خودت بزرگ شد یبهش رحم کن و نذار اونطور

و از ته دل زجه زدم... نگاه  نیزم یکنارم زد و به سمت در پشت بوم رفت... افتادم رو یرحم یباب

که  ینینابودتر از ا شم،یرو بگه نابود م یمحکمش بود... اگه بره به بابا همه چ یقدم هابه  میاشک

 هستم.
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 نرو. دمیزدم: حسام تو رو به جون مادرت قسم م ادیاراده فر یب

 ... بامکث برگشت و باصورت سرخش بهم نگاه کرد.ستادیا

 نگو. یچیه چکسیتورو جون خاله حسنا به ه_

 هم فشار داد. یکناره پاهاش مشت شد و دندوناشو محکم رو دستاش

 برافروخته نعره زد: منو به جون مادرم قسم نده. یباتمام قوا و باصورت هوی

 .دیکش یبیبلندش سوت عج یاز صدا گوشام

بابام و  یتوجه به نعره اش باز گفتم: تورو به جون مادرت آبرو یبرد ب یم یکه منو تا مرز خفگ یبابغض

فقط اون  کنمیم یکه بخوا یانتقام تو خاموش کنم... من هرکار یخودم شعله ها دمی... قول منبر

 نکن. یسرته رو عمل یکه تو ینقشه ا

 .رفتیم نییو باال و پا شدیو پر م یخال ژنیاش تندتند از اکس نهیسـ ـ یقفسه

 هیبود پدر منم  یقربان هیدوست دارم... مادرتو  یلینه؟ منم پدرم و خ یدوست دار یلیمادرتو خ_

 یکه به خاطرش دار یزنش... پس تو رو به جون همون مادر یهـ ـوس و هـ ـرزگ ی... قربانهیقربان

بزرگ شد حرومزاده  یرعلیام ینگو نذار وقت یچیه چکسیبه ه یکنیمثل شمع آبم م ینطوریا

 نیناموس... اون قلبش تحمل ا ی... نذار به آقابزرگ بگن برتیغ یکنن... نذار به پدرم بگن ب اشصد

 رو نداره. ییآبرو یهمه ب

 ! یزنیم نهیسنگ آقابزرگ تو به سـ ـ هی: چرحسامیام

... دمیچون حرفش درست بود... چون کاراش درست بود، منه خر نفهم زنمیم نهیسنگ شو به سـ ـ_

خونه یبلکه تو نرویبزنه نه تنها ب یحرف نیپر از گرگه... حق داشت همچ رونیب گفتیم شهیاون هم

سخت  نیهم نکهیکنه با ا یریخوده آدم هم ممکنه گرگ باشه... آقابزرگ حق داشت سخت گ ی

... لحنش بد بود اما رهیبشم و به گناه آلوده بشم اما حق داشت سخت بگ صیباعث شد حر هاش یریگ

... درسته خواستیو م میاما خوب کردیمنعم م زهایچ یلیهاش به جا بود... درسته از خ یریسخت گ

 گرفتیخواست... سخت م یاما بدمونم نم دیپرس یبود و نظره خودمونو نم یدستور شهیلحنش هم

همونقدرم بهم  گفتیمثل تو باخبر بود... اون همونقدر که بهم زور م ییها طانیچون از وجوده ش

هاش به  ییها و زورگو یفقط بد یاما تو باعث شد دیکشیو دست نوازش به سرم م کردیمحبت م

آقابزرگ بودن  یبرده نمیبیم کنمیها و محبت هاشو فراموش کنم... حاال که فکرم یو خوب ادیچشمم ب

آقابزرگ  یوقت برده چیپاک باشه... من ه یاالنمه... آدم برده باشه ول یتر و بهتر از آزاد باشرف یلیخ
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و اونا رو  یداد رییاطرافم تغ یآدما یو نظرم و احساسم و درباره دیافکار و عقا یلعنت یتو ینبودم ول

 یفرشته ها رو باز قشو برام ن یخوده تو بود یواقع یوالیکه ه یدرصورت والیبه ه یکرد لیبرام تبد

 و منه خر و ساده باورت کردم. یکرد

انتقام تک تک لحظات عذاب  یکه اومد یبه ناله ادامه دادم: حسام به همون مادر هیشب ییباصدا

افراد  نیگناه تر یب یرعلینقشه دست بردار... پدرم و ام نیا یاز اجرا دمیقسمت م یریشو بگ دنیکش

 ماجران. نیا

سرخ و پر از نفرت شو به چشمام دوخت... نگاه کرد... نگاه کرد... نگاه کرد و درآخر باسرعت از  نگاه

 .نییپشت بوم رفت پا

 .ــــــــایته دل زجه زدم: خـــــــــدا از

لرزونم صورتم و از  یجون شد... بادستا مهیاشکم خشک شد و تنم ن یکردم که چشمه هیگر نقدریا

کردم به خودم مسلط بشم و  یبلندشدم... خاک لباسام و تکوندم و سع یاشکام پاک کردم و به سخت

 شک نکنه. یسر و وضعم و درست کنم تا کس

افراد خانواده  یهیبق یدم و نگاهم رو... وارد خونه شنییکه حالم بهتر شد رفتم پا قهیاز چند دق بعد

فقط به  کنمی... آه اگه دارم سکوت مدنیخندیو م گفتنیثابت موند که دوره هم نشسته بودن و م

 . یِرعلیخاطره بابام و ام

که نگاهم به  رونیو بشورم... دستام و شستم و برگشتم برم ب میخاک یداخل آشپزخونه تا دستا رفتم

 اجاق گاز افتاد. یشعله ها

 گذاشته شد. شیچشمام به نما یاز گذشته جلو ییها صحنه

و نوازش  رحسامیدستم و نسوزون... دستم و آوردم باال و صورت ام شمیم داریبه خدا از فردا ب مامان

 کردم... به کف دستم بـ ـوسه زد و من لبخند زدم.

 یو اراده لیدستم و بام نیبار باهم نیاول یدست راستم بود... برا قاًیدستم نگاه کردم... آره دق به

 خودم لمسش کردم و نوازشش کردم.

 نقدرینشدم... ا دارینماز صبح ب یحقمه دستم و بسوزونه چون گناه کردم و برا گفتیاون روز م مامان

ازم  دیانداخت و بااخم و تهد ییظرفشو نکیس یکردم و التماس کردم که اون قاشق داغ و تو هیگر

 وقت خواب نمونم و نمازم و به موقع و درست بخونم. چیه گهیقول گرفت که د

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

307 
 

 یقاشق برداشتم و رو هیبود  شیکه نگاهم به آت یبه سمت اجاق گاز برداشتم... درحال یاراده قدم یب

قاشق سرخ شد...  یکه رنگ نقره ا ادیز نقدریگذشت ا یادیگذاشتم... مدت ز شیآت یشعله ها

کاش اون  یگفتم: مامان ا رلبیو ز ختی... اشکام ردمیقاشق و عقب کش دیلرزیستم مکه د یدرحال

 نامحرم بلند نشه. هینوازش  یبرا یروز هیتا  یسوزوندیروز دستم و م

 دست چپم گرفتم... هنوز رنگش قرمز و سرخ بود. یو تو قاشق

 هی یکردم... هرگناه کیکه ترس تمام وجودم و فرا گرفته بود قاشق و به دست راستم نزد یدرحال

 ! نی... همنهینامحرم هم هیداره... تاوان لمس  یتاوان

دستم لبام  ادیقاشق و به کف دست راستم چسبوندم و از درد و سوزش ز عیسر یلیحرکت خ هی یتو

چندلحظه  یزانوهام افتادم و نفسم برا یهم فشار دادم و به حالت رکوع خم شدم... رو یو محکم رو

 درد.بند اومد از 

دندونام  نیام و محکم ب ینییام بلند شد و لب پا نهیاز سـ ـ قیآه عم هی... ختیریوار م لیس اشکام

 نزنم. غیگرفتم تا ج

بود و از  دهیبود... از دستم جداش کردم... پوست دستم به ته قاشق چسب دهیبه دستم چسب قاشق

 .قیعم یلیخ یلیخ یسوختگ هیسوخته بود...  داًی... دستم شدومدیدستم خون م

 تموم تو من تموم کردم مامان. مهیکردم و گفتم: کاره ن یعصب یخنده تک

تخت نشستم و به دستم نگاه  یبه اتاقم پناه بردم... رو عیسطل زباله انداختم و سر یو تو قاشق

 .ی... تو سزاوار مرگیبد دیبا نیتر از ا نیسنگ یتو تاوان ریکردم... حر

*** 

تو دلمِ... دل  یبینگفته... ترس عج هیبه بق یچیه رحسامیگذشته و خداروشکر هنوز ام یروز چند

... هنوزم باورش برام سخته که مادرم ادیجز خفه خون گرفتن ازم برنم یکار چیشوره دارم اما ه

 .شناختمیشو نم یواقع یو چهره رمیمیکاش م یداشته... ا یگذشته ا نیهمچ

پربهت آقابزرگ باعث شد دستم  یخودم غذا بکشم که صدا یبرا رفت تا ریبه سمت کف گ دستم

 خشک بشه. یهوا یرو

 شده !!! یدستت چ ری: حرآقابزرگ

 .رحسامیام یدستم و چشماشون پر از تعجب شد حت یشد رو خیهمه م نگاه

 .ستین یمهم زهیو گفتم: چ دمیدستم و عقب کش عیسر
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 شده؟  ینطوری... چرا انمشی: ببمامان

 ساده ست. یسوختگ هی ستین یزیچگفتم که _

 .نمشیبب گمی: ممامان

 صورتش گرفتم. یو محکمش کفرم و درآورد و باحرص دستم و جلو یجد لحن

 شده؟  ینطوریباچندش جمع کرد و گفت: چرا ا صورتشو

 و گفتم: سوخته. نییو انداختم پا دستم

  ؟یسوخته؟ ک ینگران گفت: چطور بابا

به قابلمه و  دیدستم چسب زمیبر ییخودم چا یکه رفتم برا شیروز پنگران نباش باباجون... چند _

 شد. ینطوریا

 .قهیعم یلیخ شیسوختگ ! داغ بوده نقدریقابلمه ا یعنی: عمه

 .دیشلوغش نکن یحوصله گفتم: الک یب

 دکتر. می: ممکنه عفونت کنه بهتره برآرشام

 .شهیزدم خوب م یخودم بهش پماد سوختگ ستیالزم ن_

  سوزه؟یبهش کرد و بعد گفت: هنوزم م یو گرفت و نگاهدستم  بابا

 .ذارمی... نمیزن تو بد یو تاوان گذشته یخورد بش ذارمیهات برم نم یکردم... قربون مهربون بغض

 .شهیداره کم کم خوب م گهیبدتر بود گفتم: نه د هیکه از گر یبالبخند

 : فردا بامادرت برو دکتر.آقابزرگ

 .ستین یازین_

صورتت  یمونده و رو تمیشونیزخم پ ی... جامونهیدستت م یلکه اش رو ازه،یگفت: ن یجد آقابزرگ

 برن. نیتا از ب ریدارو بگ تیشونیزخم دستت و هم زخم پ ی... برو دکتر، هم براکنهیم ییخودنما

 بترشم و رو دست شون بمونم. ترسهیم هه

 زد و نگاه شو گرفت. یشده بود... درآخر پوزخند خیم میشونیزخم پ ینگاهش رو رحسامیام

 .برمشی: مگه دست خودشه؟ حتما ممامان

 .هیزور الیو نیا یتو یرفته بود همه چ ادمی

 .ریبخوابم شب بخ رمیبلندشد و گفت: نوش جونتون... خستم م رحسامیام

 .یگفتم: برو به درک عوض رلبیباال... ز یطبقه رفت
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 یخوایم وفتهیبد برات م یروزها همش حالت بده و اتفاقا نینکنه چشمت زدن... ا ری: حرییدا زن

  نم؟یبرات تخم مرغ بچ

 همش خرافاته من بهش اعتقاد ندارم. نایگفتم: نه بابا ا یالک یها باخنده

 .یشیخوب م یدست مامانم چقدر سبکه... فور یدونیتوکه م ستی: اصالًهم خرافات نآرزو

 .مینیو براش تخم مرغ بچ میجمع کن زویم عی... سریوب شد گفت: آره زهره خمامان

 مزخرفات اعتقاد داشت... هه ! نیکرده بود اما به ا لیآدم تحص هیمادرم  یوا

شروع  دنیچشم مرغ چشم چ یجمع کردن و خاله زنک ها دوره هم نشستن و مراسم مسخره زویم

 شد.

 میدیاسم آرسام و آورد تخم مرغ شکست و ماهم مثالً خر نفهم ییزن دا یبود که وقت نیتر ا مسخره

 دستش فشار داد و باعث شد بشکنه. یکه تخم مرغ و تو

 آرسام چشمات لوچ بشه. یاله ی: امامان

 چشماش لوچ هست. شمیطور نیهم نی: اآتوسا

 : هرهرهر.آرسام

 : هندل.آتوسا

 ه بخوام چشمش بزنم؟ داره ک یچ تیدختره الغر مردن نیا یی: آخه زن داآرسام

 چشم شور. ی: درست صحبت کن پسرهمامان

 زهره تخم مرغ و تو دستش فشار داد که شکست. ییزن دا ستیمن اصالًهم شور ن ی: چشماآرسام

 و سرکارتون گذاشتم؟  هیالک ناهمشیا یگیم یعنی: آرسام خجالت بکش ییدا زن

 بگم واال. ی: چآرسام

 .کننیفکرم یهستن و به چ یتو چه وضع نایا کنمیفکرم یام و به چ یمن تو چه وضع ایخدا

 زخمت عفونت کنه. ترسمیدکتر... م برمتی: فردا خودم مبابا

 گفتم: باشه... چشم. دیرسیم یکه به نظر واقع یبود... بالبخند دایاز چشماش پ ینگران

 گفتم و به اتاقم رفتم. یآروم ری... شب بخدیو بـ ـوس میشونیبه روم زد و پ یلبخند

 میبود و گوش دهیتختم دراز کش ینگاه کردم... رو رحسامیگرد به ام یو باچشما دمیبه در چسب باترس

 دستش بود. یتو

 .زمیوقته منتظرتم عز یلیزد و گفت: خ یلبخند 
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 ؟یکنی...می...ر مکایچ نجایاز ترس گفتم: ا... یناش بالکنت

 کنم. یعشقم تنگ شده بود اومدم رفع دلتنگ ی: دلم برارحسامیام

 گفتم: چرت نگو. باحرص

 تو دلت برام تنگ نشده؟  رمیبه روم زد و گفت: حر یحرص درکن لبخنده

 .نهیصدا نکن گرگ پر از ک ینطوریمنو ا_

 دوستش دارم. هیو گفت: صفت جالب دیخند باصدا

 .یتو اتاقم فهمهیباال م ادیم یکیگفتم: پاشو برو االن  بااسترس

 بده. نشیچقدر دورب تیگوش ریتوجه گفت: اَه حر یو ب الیخ یب

 .رونیو از دستش چنگ زدم و گفتم: پاشو گمشو برو ب میگوش

جلوم تکون داد و  دیتخت... انگشت شو باتهد یبلندشد و پرتم کرد رو عیسر یلیحرکت خ هی یتو

 : بامن درست صحبت کن.دیغر

 گفتم: برو حسام. بابغض

به ته  ینگاه کرد و دست نهیآ یخودش تو رهی... به تصوستادیتوالت رفت و جلوش ا زیسمت م به

 .رمیو گفت: نم دیکش ششیر

 بااضطراب گاز گرفتم. لبمو

اتاق چقدر عاشقانه باهات  نیا یتو ادتهیبه اتاقم کرد و گفت:  یداد... نگاه هیتک زیو به م برگشت

  کردم؟یکار م کیزیف

 .یاومد ایبه دن گریمادرزاد بازگفتم: تو  باحرص

 قهار. گریباز هیکرد که بشم  یمادرت کار ومدمین ایبه دن گری: نوچ مادرزاد بازرحسامیام

 بشه؟  یکه چ نجایا یاومد_

 گفت: قبول. هیچشمام زل زد و بعد از چندثان به

 قبول؟  یگفتم: چ جیگ

 یکس نیگفت: تو اول دیلرزیکه از خشم م ییسکوت باصدا قهیدق کیسقف چشم دوخت و بعد از  به

 ینفسا نیهم خوامی... مجبورم قبول کنم چون نمیدیجون مادرم قسم م مهیکه منو به تن ن یهست

 .کشمیم شیرو به آت ایدن وفتهیاتفاق ب نیکسم قطع بشه که اگه ا نیزتریعز ونِیدرم یکی

 سمتش و گفتم: منظورتو واضح بگو. رفتم
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و خشم درونم و باتو  شی... آترمیگیها رو از تو م یبه چشمام محکم گفت: انتقام تمام صالح رهیخ

و خودت بازبون خودت همه  یریو قسم تو پس بگ یبش مونیکه پش کنمیم ی... کارکنمیخاموش م

 .یکن فیهمه تعر یرو برا یچ

برادرم و تباه  یندهیو آ کنمیغرور پدرم و له نم یگفتم: اگه زنده به گورمم بکن یتلخ بالبخنده

 .کنمینم

 .دید می: خواهرحسامیام

 یباوجوده آدم میبه بعد زندگ نیاز ا دونمیاستاد؟ م یدیبرام کش یچه نقشه ا گهیراستشو بگو د_

 یتیبرام اهم یهم بکن یهرکار دمیحسام بدون من به ته خط رس یول یجهنم واقع شهیمثل تو م

 نداره.

 .یو جون بد یکه ذره ذره آب بش کنمیم یکار یول کنمینم تتیاذ ادیو گفت: نترس کوچولو ز دیخند

به  یماریچون من به ب دمیجون م واشی واشیو  شمیطوره دارم ذره ذره آب م نیاالنشم هم نیهم_

 .یاز سرطان هم بدتر و وحشتناک تر یاسم حسام مبتال شدم... توحت

 .زمیخدا شفات بده عز یآخ و گفت: دیگونم کش یشو رو انگشت

 به من دست نزن. گهی: ددمیشو باشدت پس زدم و غر دست

 ی: دست بزنم چه غلطدیبه چشمام غر رهیخوابوند تو گوشم و به موهام چنگ زد... خ یمحکم یلیس

  ؟یکنیم

 و گفتم: ولم کن. دیاز بغض لرز چونم

 .یعذاب همه رو به جون بخر ینره تو خودت خواست ادتی: رحسامیام

 ... ولم کن.رهینم ادمی_

 بخوابم. خوامیم رونیو ول کرد... اشکام و پاک کردم و گفتم: برو ب موهام

 برد. نیمونو ازب نیو فاصله ب دیمنو به سمت خودش کش ییهوی یلیو خ دیچیدوره کمرم پ دستاش

 .یعقب هولش دادم و گفتم: ولم کن عوض به

 .نییپنجره پرتت کنم پا نیکن تا از هم نیبه من توه گهیباره د هی: رحسامیام

بهم دست نزن  گهیگناه رو دوباره تکرار کنم حسام د هی خوامیگفتم: توروخدا ولم کن من نم باالتماس

 .یچون تو به من نامحرم

 : اون شبم بهت نامحرم بودم.رحسامیام
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 .یشب بهم تـ ـجـ ـاوز کرد گفتم: تو اون هیاش زدم و باگر نهیبه سـ ـ یمحکم مشت

به  یخودت اومد یگذاشت تـ ـجـ ـاوز چون تو خودت باپاها شهی: نوچ نوچ نوچ اسم شو نمرحسامیام

 .یدیخودت منو بـ ـوس لیبام یرفته تو حت ادتیاون کلبه... 

 کردم ولم کن. یکار نیکردم همچ جایمن ب_

 یقرارها شهیعشق مامانت و پدرِ من بوده و هم یاون کلبه، کلبه یدونستیم رمی: حررحسامیام

  ذاشتن؟یشونو اونجا م انهیمخف

پر از  یکردن و نگاه پر از غمم به چشما یگونه هام جا خوش م یگرفتن و رو یاز هم سبقت م اشکام

 اش بود. نهیک

 بزنم زد و فاصله رو به صفر رسوند... باشدت به عقب هولش دادم و دستم رفت باال یوحشتناک لبخنده

 : مواظب حرکاتت باش خانوم گلکار.دیهوا گرفت و غر یتو گوشش که دستم و رو

 دستم و محکم فشار داد که از درد ناله کردم. مچ

 یسوختگ یجا نیا کننیچقدر خرن که فکرم هیکف دستم نگاه کرد و گفت: مادر و پدرت و بق به

 قابلمه ست.

  ؟یچرا دست تو سوزوند: دیشو به چشمام دوخت و پرس زهینگاه ت باز

 دست نوازشت کردم. نیبار باهم نیاول یگفتم: چون برا بانفرت

 خنده. رهیزد ز یاز تعجب رفت باال و بعد پق ابروهاش

 کلیکل ه دیبا یاز گناه پاک باش یخوایخنده گفت: گل من اگه م ونیبهش نگاه کردم که م باتعجب

  ؟یریگینه فقط دست تو... منظورم و که م یبزن شیتو آت

 .ارین ادمیو  فیاون شب کث نقدری: ادمیدندونام غر یال از

 .ادیم ادتیاون شب بارها و بارها  یچه نخوا یشد و گفت: تو چه بخوا لیاش به پوزخند تبد خنده

 برو. کنمیامشب عذاب دادنم بسه برو، خواهش م یحسام برا_

 .رمیشد و گفت: نوچ نم کیبهم نزد بازم

 کارو کرد که نتونستم مانعش بشم. نیمنتظره ا رهیغ نقدریسرم کنار زد و ا یام و از رو یروسر

و محکم گفتم: به خدا  یدستاشو کنار زدم و جد عیلباسم نشست که سر یدکمه ها یرو دستاش

 اون شب تکرار بشه. گهیباره د هی دمیاجازه نم یام هم نکن مهیق مهیقسم که اگه ق
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و جون  نمیبیکنه... من هرشب کابوس اون اتفاق رو م یروحم و سالخ گهیباره د هیتونستم بذارم  ینم

 تکرار بشه. تیواقع یبازم تو نیچه برسه به ا گهید دمیم

و  بیلباش لبخند نشست و بابرق عج یبشه رو یعصبان ایبزنتم  کردمیتصورم که فکرم برعکس

 .ریچشماش گفت: باشه... شب بخ یترسناک تو

 .یحسام... روان یگفتم: تو روان برلیو ز رونیاتاق رفت ب از

 دمیفهمیم دی... از برق ترسناک چشماش بادمیاون لبخند رو فهم یگذشت و منه خر تازه معن روزها

 شد. زیخوف برانگ یماجرا هیباعث شروع  نیو هم دمینفهم یسرشه ول یتو یشوم یکه نقشه

*** 

که آرزو  زدمیزخمم م یکرده بود رو رو زیکه دکتر برام تجو یاتاقم نشسته بودم و داشتم پماد یتو

 وارد اتاقم شد.

 نشست و گفت: چه خبرا؟  کنارم

 .ستین یخبر_

 کمکت کنم؟  یخوای: مآرزو

 .تونمیساده ست خودم م یسوختگ هینخوردم  رکهینه ت_

 سوخته هـــا. یبدجور ی: ولآرزو

 زدم. یگلو خفه کردم و پوزخنده دردناک یو تو آهم

 چه خبر بود؟  ومدیسروصدا م نییاز پا_

 .کردیلبخنده مرموز زد و بعد گفت: آرشام بود داشت با آقابزرگ جروبحث م هی 

  کرد؟یرو آرشام آروم و غد م دادهایداد و ب نیگفتم: آرشام !!! ا باتعجب

  ن؟ییپا یومدی: آره... چرا نآرزو

 حوصله نداشتم._

 ه آرشام و دعواش با آقابزرگ.خودمم ندارم چه برسه ب یحوصله یروزها حت نیا

 آرشام چرا صداشو انداخته بود روسرش؟  یبدون یستیخبر داغ دارم کنجکاو ن هی: آرزو

 نه._

 مربوط به توئه. ی: ولآرزو

 .ادینگاهش کردم که بالبخندگفت: قراره برات خاستگار ب کنجکاو
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  ؟یفرو دادم و گفتم: چـ... چ یاز دستم افتاد و شوکه نگاهش کردم... آب دهنم و به سخت پماد

تو...  یخاستگار ادیهم آقاست قراره آخرهفته ب یلیخ ایشرکت آقابزرگ که گو یاز کارمندا یکی: آرزو

 آقابزرگ و گرفت. یهاپو شده بود و پاچه نیآرشام هم واسه هم

 .کردیمچقدر باحال دعوا  یدیدیو م نییپا یومدیم دیبا ریحر یسر داد و گفت: وا یبلند یخنده

قرار  یشماحق نداشت خوامیم رویتوهم و صداشو کلفت کرد و گفت: آقابزرگ من حر دیکش ابروهاشو

 یب یاول و آخر مال منه تا نرفتم فک اون پسره ریحر نی... شما به من گفته بودیبذار یخاستگار

 رو کنسل کن. یزنگ بزن و خاستگار نییپا اوردمیشرف رو ن

 بود. یشکل نیهم قاًیو گفت: دق دیخند

 گفت؟  یگفتم: آقابزرگ چ باترس

تونم  یمن که نم ستین یهم به ازدواج شما راض نیتو رو رد کرده و حس ری: آقابزرگ گفت: حرآرزو

خاستگاراش  یهیبق یبرا الیدر و دیبه زور مجبور کنم با تو ازدواج کنه حاال که تو رو رد کرده با رویحر

 باز بشه.

 دیخوش خواب چنگ انداختم و چشمام و به سقف دوختم و اشکام و مهار کردم... لبام از بغض لرز به

 و دلم به شور افتاد.

 !ه؟یچه عذاب گهید نیا ایخدا

 گونه هام. یمدت نتونستم خودم و کنترل کنم و اشکام سرخورد رو نیمثل تموم ا متأسفانه

 چت شد دختر؟  ریحر ی: هآرزو

 کردم. رحسامیام میکه دخترانه هام و تقد یبه من ! دختر! لعنتدختر

دکتر موفق شدم ازدواج کنم  کی یوقت خوامیدرس بخونم م خوامیمن م کنهیمنو درک نم یچرا کس_

 نه االن.

بعد از ازدواجم  ینداره... گفته حت ینکن قربونت برم پسره گفته بادرس خوندنت مشکل هی: گرآرزو

 .یدرس بخون ذارهیم

  شناسه؟یشرکت آقابزرگ منو از کجا مکارمنده _

 .دتتیشرکت آقابزرگ د یبار که رفت هی: انگار آرزو

 یبار رفتم شرکت آقابزرگ که اونم اصاًل نرفتم داخل و تو هیگفتم: من همش  یتمسخرآلود یباخنده

 .شیهما میو بر ادیمنتظره بابا نشسته بودم که ب نیماش
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 .ینیماش یتوکه  دهی: حتماً همون موقع تورو دآرزو

 .لنگهیکار م یجا هیکنه...  خدالعنتم

 .نییپا میابریو گفتم: ب بلندشدم

 یزکاریو تم یریاالن شروع کردن به گردگ نیو عمه از هم ییمامان و زن دا دمیکه د نییپا میرفت

 تو سرم؟  زمیبر یحاال من چه خاک ای... خداالیو

 : بَه بَه عروس خانوم.رحسامیام

هم فشار دادم و دستام محکم مشت کردم که باعث شد  یپرنفرتم و بهش دوختم... دندونام و رو نگاه

 نبود. شتریسوزشش از سوزش دلم ب یزخمم بسوزه ول

 لباش بود. یرو شیطانیمعروف ش یتو سرش هست چون از اون لبخندها ینقشه ا هیکثافت  نیا

  ر؟ی: حرآقابزرگ

 گرفتم و گفتم: بله؟  رحسامیاز ام نگاه

 سیوقت آلو تو دهنش خ چیکرده چون ه فیرو برات تعر یآرزو همه چ زنمی: حدس مآقابزرگ

 .خورهینم

بارم نظر  هیکاش قبل از قرار گذاشتن  یآقابزرگ ا یکرده ول فیکردم آروم باشم... گفتم: بله تعر یسع

 .نیدیپرسیمنو م

 .ادیمطمئنم ازش خوشت م هی: پسره خوبآقابزرگ

 که من اصالً قصد ازدواج ندارم. نهیبحث ا ستین نیبحث ا_

 هم مناسبه ازدواجه. یلی: برعکس االن سنت خمامان

اگه هرچه زودتر ازدواج نکنم مثل  کنهی... فکرمنهیبیتمام وجودم و گرفت... اون منو خودش م خشم

 .کنمیاون خطا م

 هیپسره خوب یلیخ اوشی... سرجانیزد و گفت: نگران نباش حر یبه بابا نگاه کردم که لبخند شیباتشو

 .یکنیفوقش ردش م ومدیبازم اگه خوشت ن یول

  م؟یو بعد ردشون کن میبذار یماهستن که قراره خاستگار ی: مردم مگه مسخرهمامان

 و نشناخته جواب مثبت بده؟  دهیند ی: نکنه توقع داربابا

 هیپس حتماً پسره خوب هیپسره خوب نیگیخوده تو م یطاها و حتآقابزرگ و محمد یوقت ی: نه ولمامان

 .گهید
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 آقاست. یلیمحل کار که خ ی: توییدا

 آقاست. یلیباحرص گفت: آره خ آرشام

به آقابزرگ کرد اما  یبه من و بعد نگاه ی... عمه نگاهدیو درو محکم بهم کوب رونیرفت ب الیو از

 نگفت. یچیه

نشنون گفت: خانوم  هیکه بق یبود... آروم جور ستادهیام خورد... کنارم ا ینیبه ب رحسامیام عطره

... فکرشو کردمتیدارم زودتر مال خودم م بیرق نقدریا دونستمی... میهمه خاطرخواه دار یکوچولو چ

اوممم من که  کنن؟یم کاریبه نظرت چ یبفهمن تو زن من شد اوشیآقاس نیا ایبکن آرشام 

 .شهیبرپا م یجنگ حساب هی کنمیفکرم

 .ستمیاش نگاه کردم و گفتم: من زن تو ن نهیپر از ک یبه چشما باخشم

 خب... ی: شرعاً و قانوناً که نه ولرحسامیام

 گفتم: خفه شو حسام. تیوسط حرفش و باعصبان دمیپر

 .کنمیبه موقعش زبون باز م یول شمیزد و گفت: باشه خوشگلم خفه م یطانیش لبخنده

 سرتوئه؟  رهیز یخاستگار نینکنه ا_

 .دیپهن و مردونه شو انداخت باال و گفت: شا یها شونه

... خودت بهم رحم کن شهیپسر تامنو نکشه دست بردار نم نیا ای... خدادیازم دور شد و دلم لرز باخنده

 .گذرهیم یچ فشیاون ذهن کث یتو ستیمعلوم ن

 نیتا ا گشتمیبهونه م هیدنبال  دی. با..کردمیفکرم دیرفتم داخل اتاقم... با یترس و نگران ایدن هیبا

 شده رد کنم. یخاستگاره خوب و آقا رو هرجور

  رم؟یبه سرم بگ یاگه آقابزرگ لج کنه و بخواد واقعا شوهرم بده چه گل یوا

 خودت بهم کمک کن. ای: خدادمینال رلبیو ز ختیگونه هام ر یتندتند رو اشکام

قامت بستم و نماز خوندم و ازخدا طلب  دمیکشیشرمنده بودم و خجالت م نکهیگرفتم و باا وضو

 ببخشش و کمک کردم.

 تونستیجز خدا نم چکسیبود و ه یکه ته تهش نابود ی... منجالبزدمیدست و پا م یبد منجالب یتو

 نجاتم بده.

*** 

 .شدیم شتریدلم لحظه به لحظه ب یو ترسِ تو رفتینم نیگلوم از ب یتو بغضِ
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 یعوض هیو گفتم: احمق چطور گول  دمیکوب زینگاه کردم و باخشم مشتم و به م نهیآ یخودم تو به

 هی یاحمق هیتو  ریحر ؟یقشنگ شو خورد یچطور گول ظاهر خوب و حرفا ؟یمثل حسام و خورد

 هیتو با  ی... خاک برسرت که زندگیساله هم نادون تر و نفهم تر کی یبچه هیاز  یاحمق، تو حت

 یکشوندت... تف به عشق یخفت و خوار نیکه به ا ی... لعنت به عشقیکورانه خراب کرد رکوعشق 

گاز  هیکه  نی... تازه و خوش برو رو اما هممونهیم بیس هیدختر مثل  هیتو ازت گرفت...  یکه پاک

حسام ازت  یاحمق چطور گذاشت ی... تودهیشو از دست م ییبایطراوت و ز شهیبهش زده م

 هـ ـوس و شـ ـهـ ـوتش کنه؟! یو تو رو طعمه نهسواستفاده ک

 یام نه مثل پدرم هـ ـرزه که بخوام برا ی: اشتباه نکن خانوم کوچولو من نه آدم هـ ـوسبازرحسامیام

 دختربچه سواستفاده کنم. هیام از  زهیغر

 : دمیمتوجه اومدنش به اتاق نشدم... باحرص غر 

  ؟یقم بشبدون در زدن وارد اتا دهیبهت اجازه م یک_

 زد و گفت: عشقم اتاق من و تو نداره که. یاعصاب خورد کن لبخنده

 : دیصورتم غر یشد و تو کی... بهم نزددمیکش یپرحرص نفس

انتقام اون کارو  یسراغت من فقط واسه ومدمیمن به خاطره هـ ـوسم ن گمیبار م نیآخر یبرا ریحر_

که هـ ـرزه مادرتو بود... مادرت تمام تالش شو  یزده شد درصورت یکردم... به مادرِ من انگ هـ ـرزگ

دخترشو از  انهعاشق یچطور باحرفا رحسامینشه اما خبر نداره ام دهیکه دخترش به راه بد کش کنهیم

 راه به در کرد و اونو مال خودش کرد.

 .ستمیمن مال تو ن_

 .یبش یا گهیکس دمال  یتونیوقتم نم چیبدون ه نویا یحق باتو باشه، ول دی: آره شارحسامیام

 .ینامرد یلیخ یآبروم و ببر یخوایتوئه... م یهم نقشه یخاستگار نیگفتم: ازت متنفرم... ا بابغض

 .زنهیم یانگ هـ ـرزگ گهید یکیبه  یکه خودش هـ ـرزه ست ول ی: نامرد اونرحسامیام

گفت طال که پاکه چه منتش به  میخاله حسنا که هـ ـرزه نبود... از قد یاشتباه و کرد ول نیمادرم ا_

 خاکه.

چندنفرو  ی: احمق اشتباه مادرت زندگدیسرخ شده بود و چشماش به رنگ خون در اومده بود... غر باز

کرد... به  رشیگ نیمادرم و کشت... زم یدو ماهه یمادرم و ازش گرفت... بچه یخراب کرد... سالمت

از گذشت  عدشو از دست داد و هنوز که هنوزه ب ییبایز شهیهم یخاطره مادرتو مامان خوشگل من برا
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گفتن طال که پاکه چه منتش به خاکه  مینرفته... درسته از قد نیزخماش از ب یسال هنوز جا ستیب

خونه  نیا ی... اعضارمیگیرو که پشت مادرم زر زر اضافه کنه رو گل م یمن، حسام دهن کس یول

 .رمینم نجایا ازشو ثابت نکنم  یکه پاک یو به خدا قسم تا زمان ننیبیفاحشه م هیمادرم و به چشم 

من بدترشو سر  یزد ول یبه مادرم انگ هـ ـرزگ سنایبه چشمام گفت:  رهیشد به جلو و خ خم

 بانو. ارمیسرت م نویبدتر از ا یو حت شمینم مونیوقت پش چیدخترش آوردم و ه

 سمت در که بابغض صداش زدم: حسام. رفت

 ا برنگشت.ام ستادیا

 یاز دست رفته یمن آبرو یبابردن آبرو یگفتم: تو اومد دیلرز یم یگوش برهیکه مثل و ییباصدا

گذشته نداشتم...  یتو ینقش چیکه ه ی... منشمیم یوسط فقط من قربان نی... ایاریمادرتو به دست ب

 منو. یخاله حسنا رو برد و تو هم آبرو یاون آبرو یبامادرم ندار یفرق چیتو ه

 .ستمین انتکاریو خـ ـ فی: اشتباه نکن من مثل مادرت کثرحسامیام

 .هیگر رهیتخت پرت کردم و باشدت زدم ز یخودم و رو رونیاتاق که رفت ب از

 بیو غر بیخاستگار عج نیا دوارمی... امشدیم شتریترس و دلهرم ب میشدیتر م کیبه شب نزد یهرچ

 رد بشه. یجور هی

 !؟یکنیم هیگر ریوارد اتاقم شد و باتعجب گفت: حر مامان

رو  یزندگ نیشدم چون تو ا چارهیچون بدبخت شدم چون ب کنمیم هیداد زدم: آره... آره گر تیباعصبان

 .یبه کامم تلخ کرد

 .یزنیحرف م یباک یبفهم دار ر؟یحر یگیم یدادزد: چ بااخم

ازت متنفرم  ؟یداریمامان چرا دست از سرم برنم... زنمیدارم باقاتل روحم حرف م فهمم،یزدم: م داد

 خ... یکه باعث شد

 تخت. یزد که پرت شدم رو یلیمحکم بهم س نقدریکه به صورتم زده شد خفه شدم... ا یلیباس

 باال ! یبریمادرت م یمن مادرتم... صداتو برا دهیدر ی: دخترهدادزد

 .انتهیپر از دروغ و خـ ـ شیدگکه زن یدلم گفتم: هه مادر ! مادر یهقم بلندشد و تو هق

سالم  یجا هیو  ادیسگم باال ب ینکن اون رو یکار ری... حری: افسارت از دستم در رفته پرو شددادزد

 .یبدنت نذارم... چندمدته باهات مثل آدم رفتار کردم هوا برت داشته آدم یرو
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از  یول کننیآدم بودن م یکه ادعا ییکسا یلیمعلومه که آدمم... آدم تر از خ ونمیزدم: نه پس ح غیج

 ترن. فیهم پست تر و کث واناتیح

 .ارهیپت نییپا اری: صداتو بدیصورتم غر یشد جلو و تو خم

 .کنمیرحمش نگاه کردم و گفتم: من ازدواج نم یاما ب بایز یبه چشما بانفرت

 دینبا یپسره تا بفهم نیبه هم دمتیکه بشه م یکارتم که شده هرجور نی: اتفاقاً به خاطره امامان

 باال. یمادرت ببر یصداتو برا

 .دمیم یمن جواب منف_

 .میمهم منم و آقابزرگ که هردو موافق ستی: جواب تو اصالً مهم نمامان

 .کنمیدادزدم: من ازدواج نم هیباگر

 مثل گذشته آدمت کنه شوهره. تونهیکه م یزیو تنها چ ی: عوض شدمامان

  ؟یاعتماد و شکاک یب به من نقدریمامان تو چرا ا_

 : من محتاطم نه شکاک.مامان

 .یشکاک_

 .فهی: جامعه کثمامان

 .فنیافراد جامعه کث ستین فیجامعه کث_

 .هیکیهردوش  کنه؟یم ی: چه فرقمامان

  ؟یقبل از بابا دوست پسر داشت_

 .دیبهم زد که برق از کلم پر یتو دهن چنان

 احمق. ی: خفه شو دخترهدادزد

 بهش نگاه کردم... تمام صورتم به گزگز افتاد. بابهت

دهنت مزه مزه  یحرف و تو ریگفت: حر دیلرزیقرمز شده بود و صداش م دشیکه پوست سف یدرحال

 .یگیم یچ ی... من مادرتم بفهم دارارشیکن بعد به زبون ب

و هزارجور کار خالف  ستنیشکاک چون خودشون قابل اعتماد ن یآدما گهیمشاوره مدرسه مون م_

 .ییمبتال دیپارنوئ یماری... مامان تو به بننیاطرافشون بدب ینسبت به آدما دنیانجام م

  ه؟ی: منظورت چدیغر
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 یکنی... فکرمدمیمنم اون کارو انجام م یکنیکه فکرم یانجام داد یگذشته ات کاره اشتباه یتو تو_

 بیبهم آس خوانیهمه م یکنی... فکرمیو شکاک اعتماد ی... بهم بدمیخطا انجام م یکارها شهیمن هم

 رسونه. یداره آزار م هیات به من و به بق ینیبدب نیبزنن... مامان ا

 امیبود: فردا م نیکه گفت ا یزیکرد آروم باشه و درآخر تنها چ یو سع دیکش قینفس عم چندتا

مادر نگران و دلواپس دخترشه، که کجاست  هی یکه وقت فهمونمیمدرسه و به اون مشاوره احمق تون م

 بلکه از عشق مادرانه و عالقه ست. ستین یو شکاک یاعتماد یاز ب کنهیم کاریو داره چ

  ؟یرو دوست دار یسمت در که بابغض گفتم: مامان تو اصالً کس رفت

 نیو پدرت باارزش تر یرعلیتو و ام یول ارمیدلمه رو به زبون ن یکه تو یزیاون چ دی: من شامامان

 .دیمن یداشته ها

 .یستیاما تو عاشق بابا ن_

 یزیچ هیفراتر از عشقه  یزیچ هیکه من به پدرت دارم  یحس ستمی: درسته من عاشق پدرت نمامان

و  یغرق بش ایکه تو در مونهیم نی... عشق مثل اکنهیکه اسمش دوست داشتنه... عشق آدم و کور م

 .موار دوستش دار وانهید یول ستمی... من عاشق پدرت نیشنا کن ایکه تو در نهیدوست داشتن مثل ا

 .گهیلحظه احساس کردم داره راست م هی یچشماش زل زدم و برا به

 .انیو دلخور گفت: آماده شو مهمونا االن م آروم

نکرده ... درسته مثل تو عاشق شدم اما عشقم اونقدر کورم شمیگفتم: من تو نم رلبیو ز رونیب رفت

شوهرش باشم... منه احمق  نیکنم و تهمت بزنم و سه سال تمام هم بال انتیبود که به خواهرم خـ ـ

 یگذشته مابطه داشته باشم ا-ا-نامحرم ر هیبا خواستیو به حسام باختم اما بازم دلم نم نمیدل و د

 چیانتقام... حسام ه یتو باعث شد حسام به خاطره انتقام بهم تـ ـجـ ـاوز کنه... آره فقط برا فیکث

داشت  یوقت یاون حت نمیبیم کنمیحاال که دارم دقت م یچشماش نبود... حت یوقت هـ ـوس تو

و نداره...  شتبه من ندا یعالقه ا چیچون ه دیکشیمن عذاب م یخودشم به اندازه دتمیـوس بـیم

خشمش اون کارو کرد... حسام حق داره  یفقط و فقط به خاطره انتقام و خاموش کردن شعله ها

که  یانتیشو... انتقام تهمت زدن به مادرشو... انتقام خـ ـ یمادر یو ب یپدر ی... انتقام برهیانتقام بگ

اما حق  رهیانتقام بگ ارهشو... حسام حق د دنیدرحق مادرش شده... انتقام تک تک لحظات عذاب کش

شدم تا آخر  یحاال که من قربان یخشمش بسوزونه ول یها شعله یرو تو یرعلینداره من و پدرم و ام

 .ننیبب بیآس یرعلیپدرم و ام ذارمیو نم مونمیماجرا م نیا یقربان
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صورتم و زخم  یرو یکبود دنیو باد ستادمیا نهیآ یو شستم و لباسام و عوض کردم... جلو صورتم

 یاما من و خاله حسنا قربان یکنیزدم و گفتم: مامان چقدر جالبه... تو اشتباه م یگوشه لبم پوزخند

 .یکن یراحت زندگ نقدریو ا یساکت بمون یتونیم ی... آه تا کمیشیم

 اتاق مامان و بابا رو گرفتم. یو برداشتم و شماره تلفن

 شده؟  ی: باز چمامان

 صورتم کبود شده._

 .امی: صبرکن تا بمامان

 که من طلبکار باشم اون طلبکاره. ییو گفتم: به جا زیم یرو دمیکوبرو  یگوش

اما  خوامیصورتم ثابت موند... اومد سمتم و گفت: معذرت م یچندلحظه رو یاومد نگاهش برا یوقت 

 خودت بود. رهیتقص

 لبام نشست. یرو یپر تمسخر پوزخنده

 .یبردیمن باال م یصداتو برا دی: تو نبامامان

 کنم؟  یمعذرت خواه دیبا_

  ؟یستین دهیزبونت دراز شده؟ چرا مثل قبالً مؤدب و فهم نقدری: چرا امامان

 استقبال کنم؟  اوشیاز آقاس یکبود نیکنم باهم کاریحوصله گفتم: چ یب

 یبزن به اندازه یقسمت کبود یفقط رو ایکرم به سمتم گرفت و گفت: ب هیدرهم رفت و  اخماش

 .یهست دیسف یکاف

رو با کِرم بپوشونم که موفقم شدم... زخم گوشه لبم  یکردم کبود یو گرفتم و رفت... سع کرم

 چشم نبود. یتو ادیبود و ز کیکوچ

 تو سرته؟  یچ رحسامی... امشتریو ترسم ب شدیو بغضم بزرگ تر م گذشتیم زمان

 .نییم زد برم پاآرزو صدا نکهیکردم تا ا یبارها و بارها طول و عرض اتاق رو ط یو نگران بااسترس

 به سمتم گرفت و گفت: سرت کن و تو آشپزخونه منتظر بمون. ییبایز یچادر رنگ مامان

 یلیخوندم... حس خ یالکرس تیآ رلبینشستم و ز یصندل یگرفتم و به آشپزخونه رفتم... رو چادرو

 .وفتهیب یقراره اتفاق بد گفتیو احساسم بهم م زدیداشتم... دلم شور م یبد

تورو به  ای: خدادمینال رلبی... چشمام از اشک پرشد و زختیر یبلندشد و دلم هر الیزنگ و یصدا

 حضرت فاطمه زهرا آبرومو نبر. یآبرو
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 .دیرسیبه گوشم م ییو خوش آمدگو یاحوال پرس یصدا

 یایو ب یزیبر ییگذشته بود که آرزو اومد داخل آشپزخونه و گفت: عمه گفت چا یا قهیدق چند

 داخل سالن.

پاشو  یچرا نشست ریکه گفت: حر اوردمیانگشتام و درم ینشسته بودم و بااسترس صدا یطور نیهم

 .زیبر ییچا

 کوفت بخورن._

 .زیگفتم: خودت بر ینگاهم کرد که عصب باتعجب

 .ختیها رو ر یینگفت و خودش چا یزیاعصاب ندارم و چ دیفهم

 .شهیها سرد م ییپاشو برو وگرنه چا رجانی: حرآرزو

 .رونیرو برداشتم، تو دلم اسم خدا رو صدا زدم و از آشپزخونه رفتم ب ینیچادرو سرم کردم و س 

 گفتم: سالم. دمیخودمم نشن یکه حت یآروم طور یلیو خ ریز سربه

 سالم عروس خانوم._

 حرف و زد نگاه کردم. نیکه چادر به سر داشت و ا یمسن بایزن تقر به

 ها رو تعارف کن. ییچا رجانی: حرمامان

لرزونم قدم برداشتم و اول از همه به مادرش تعارف کردم و بعد به پدرش... به پسره نگاه کردم  یباپاها

 .دییو آروم گفتم: بفرما

 فنجون برداشت و گفت: ممنون. هی... هیو مذهب دیمق گفتیبهم م راهنشیپ یقهیو  شیر ته

هم تعارف کردم و  هی... به بقکردیموضوع خجالت زدم م نیو ا دیلرزیدستام م یکامالً واضح تو ینیس

 کناره مامان نشستم.

 ییآبرو شیاون جمع بود اما فکر و ذهنم پ یجسمم تو نکهیشروع شده بود و من باا یرسم یحرفا

 و از هم بپاشه. زهیمو بند بود و هرلحظه ممکن بود فرو بر هیبود که به 

افکارم پاره شد... بهش نگاه کردم که باابرو به مادر  یگرفتم و پرده نیمامان نگاه از زم یسلقمه با

 پسره اشاره کرد.

الزم و  یجان حرفا اوشیباس دیبر ستین یمادرش چشم دوختم که بالبخندگفت: دخترم اگه مشکل به

 .دیبذار ونیو شرط ها و خواسته هاتونو باهم درم دیبزن
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نداد و  تیم و بانگاهم التماس کردم بگه نه اما آقابزرگ اهمپر از تمنا به آقابزرگ نگاه کرد یباچشما

 صحبت کنن. اطیبرن داخل ح توننیم ستین یگفت: مشکل

 بلندشد و من همچنان نشسته بودم... مامان آروم گفت: خوابت برده پاشو برو. اوشیس

سرخ از داخل  بیس هیزد و خم شد و  یتمام پوزخند یرحم ینگاه کردم که باب رحسامیبه ام باترس

 برداشت. وهیظرف م

 جز خودت. ستیکس پشت و پناهم ن چیه ایخدا

 دنبالم اومد. اوشمیکه مامان از پام گرفت بلندشدم و به سمت در رفتم و س یشگونیبان

 تازه و بغضم وسعت گرفت. یهام پرشد از هوا هیو ر دمیکش قینفس عم هی دیرس اطیبه ح تاپام

 ... انگار استرس داشت.رونیزد و نفس شو محکم داد ببه موهاش  یکالفه چنگ اوشیس

 .مینیبش قیداخل آالچ میبر میتونیم نیگفتم: اگه بخوا آروم

 : نه.اوشیس

 .دیلرزیم صداش

 .مینیدوره باغچه بش یها یصندل یرو میتونیم م؟یسیوا یطور نیهم نیخوایم_

 گفت: نه. یو عصب کالفه

گفت که  یم ییزهایچ رلبیرفت و ز یو راه م داشتیقدم برم یاز تعجب رفت باال... عصب ابروهام

 که به گوشم خورد هنگ کردم. یزیبود... باچ بیرفتاراش عج یلیشدم... خ یمتوجه نم

 سگ تو روحت. ری: امدمیجمله رو شن هی نیفقط هم زدیم رلبیکه ز ییحرفا از

بود... خدالعنتت کنه  اوشیاومد که اسم دوستش س ادمیتازه  شه،ی... کاره خوده عوضایخدا آه

  ه؟یچ یخاستگار نیهدفت از ا رحسامیام

  نجا؟یشما رو با زور آوردن ا_

 و بهم نگاه کرد و گفت: نه. ستادیحرکت ا از

  د؟یکه قدم بزن نجایا نیگفتم: منو آورد تیباعصبان

 گفتن ندارم. یبرا ی: حرفاوشیس

  ه؟یهدفش چ یعوض رحسامیبلند بود گفتم: اون ام یکه کم ییباصدا

  ه؟یو تندتند پلک زد و گفت: حسام !!! حسام ک دیپر رنگش
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که  ینیبیخرم م یکه فکرکن کنمیعرعرم نم نجایا ستمیبه اصطالح محترم من خر ن یآقا نیبب_

 مخشه؟  یتو یچ تیپس منو خر فرض نکن و بگو اون دوست عوض ستمیچهارپاهم ن

 .یزنیحرف م یاز چ فهممیگفت: من نم بااخم

 .دیبه صورتش کش یشو باز کرد و دست قهی یدکمه کالفه

مومن نشده، ذات آدما از چهره شون  پلماتید قهیگذاشتن و  شیبا ته ر یگفتم: کس باپوزخند

 به اصطالح محترم. یمشخصه آقا

 که زد خورد شدم و نفسم بند اومد از خجالت. یسمت در برگشتم که باحرف به

 خانوم به اصطالح محترم؟  ستیچهره ات مشخص ن تو از فی: پس چرا ذات کثاوشیس

 تا کجا؟  نیتوه ایو اشکام گونه هام و نوازش کرد... خدا دیلرز چونم

  ؟یدونیم یشدم و بابغض گفتم: توچ رهیرنگش خ یعسل یو به چشما برگشتم

 رو. ی: همه چاوشیس

 .یزدیبهم زخم نم ینطوریا یدونستیکه اگه م یدونیرو نم ینه... تو همه چ_

 تاوان کارهاشونو بدن. دی: آدما بااوشیس

انجام  انشیکه اطراف یکه خودشون مرتکب شدن نه گناهان یتاوان بدن اما تاوان گناهان دیدرسته با_

 دادن.

 حال مادرش دوماه تمام رفت توکما. دنیباد رحسامیرحم که ام یرحمه... اونقدر ب یب ای: دناوشیس

 .دمیخبر داره... از خجالت سرخ شدم و لبم و گز یپسر از همه چ نیا ایخدا

 .رحسامهی: انتقام حق اماوشیس

 رو راه انداخته؟  یخاستگار یماجرا نیچرا ا_

اگه مجبور  یهستم حت رحسامیام یبدون من تا آخرش پا رخانومی... حریفهمیم ی: به زوداوشیس

 یکه تو ییاز عذاب ها یقل ذره اتا حدا کنمیکارو به خاطره دوستم م نیباشم باهات ازدواج کنم ا

 فراموشش بشه. دهیگذشته کش

... تاوان کار دمیحرف رفت داخل خونه... به آسمون چشم دوختم و گفتم: تاوان م نیاز گفتن ا بعد

 .دمیمادرم و م

 و پاک کردم و رفتم داخل. اشکام

 دخترم؟  هیبالبخندگفت: خب نظرت چ اوشیس مامان
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 .دیچادر چک یو اشکم رو نییبهش کردم و سرم و انداختم پا ینیغمگ نگاه

زده  یمحل کار و حرفا یدارم و رفتار و کردارش تو اوشیکه من از آقاس ی: باتوجه به شناختآقابزرگ

مهمه و از  یلیخ یسطح طبقات م،یخوریبهم م یو مال یشده ما هم از نظر اعتقادات و هم از نظر معنو

 ن وصلت موافقم.یو نظرامون کامالً بهم شباهت داره من به ا میباهم ندار یکه تفاوت چندان ییاونجا

پسر ما  نیا مینیبب میگفت: خب خداروشکر حاال نظره خوده عروس خانوم رو هم بپرس اوشیمامان س

  انه؟ی کنهیقبول م یرو به غالم

 ختیوار ر لیحرفش نشدم و اشکام س یبودم اصالً متوجه یشوک بزرگ یکه با جواب آقابزرگ تو من

 رحسامیمنجالب ام یچطور داره تو ریکه حر دیکس ند چی... هدیند یبود کس نییچون سرم پا یول

 .زنهیدست و پا م

به خورد آقابزرگ داده که  یچطور خودشو خوب نشون داده و چ یعوض اوشیس نیا ستین معلوم

جواب مثبت رو داد... آقابزرگ گول ظاهرشو خورده همونطور که  یجلسه خاستگار نیاول نیهم یتو

ظاهرشون قضاوت کنه... چرا  یو مامانم رو خورد... اون عادتش بود آدما رو از رو دیگول ظاهر حم

  ست؟یباطن شونه ن یاونچه که تو یفهمه ظاهر آدما نشون دهنده یوقت نم چیه

 .رهی: نظره من نظره حرآقابزرگ

دارم که باانجام اون کار  یخواسته ا هیحساب مبارکه، فقط من قبلش  نیخب با ا :اوشیس مامان

 آخر و نشون کردن عروس خانوم. یمراسم خاستگار یبرا میایم لیفام یبعدش با بزرگترها

  ؟ی: چه خواسته اآقابزرگ

 بذارمش. ونی: اگه بشه بامادر عروس خانوم درماوشیس مامان

 : البته.آقابزرگ

 بیکننده و عج جیاز اتاق ها... رفتارشون گ یکیرفت داخل  اوشیبلندشد و به همراه مامان س مامان

 .ادیسرم ب ییقراره چه بال دونستمیبود... نم

 یسرخ تو بیهنوز اون س رحسامیزل زده بود و اما ام نیو به زم دادیپاشو تکون م یعصب اوشیس

 .چرخوندشیدستش م یتو یو بالبخنده مرموز دشییبویم یدستش بود و گاه

 درهم بود. داًیاما اخماش شد رونیاز اتاق اومدن ب اوشیهمراه بامامان س مامان

به من کرد و  یشکست... نگاه بیدستش فشرد و س یو تو بیلبخندش وسعت گرفت و س رحسامیام

 پشقاب. یو انداخت تو بیس
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و  یکنیلهم م بیمثل اون س یروز هی دونمیم ،یلعنت دونمی... مکردیم دمیباهرحرکتش تهد احمق

 سطل زباله. یتو میندازیو بعد مثل آشغال م یریگیرو ازم م میو تازگ یسرخ

 .میبهتره رفع زحمت کن گهی: خب داوشیپدرس

  سنا؟یگفت بهت  ی: مادرش چدیرفتن آقابزرگ بالفاصله پرس یو عزم رفتن کردن... وقت بلندشدن

 احمق. یکهیمبل و گفت: زن یسرشو پرت کرد رو یباحرص چادرِ رو مامان

 چه طرز حرف زدنه؟! نیا سنای: بابا

  ؟یگیبدترشو بهش م نیخواست از ا یازم چ ی: اگه بدونمامان

  خواست؟یم ی: مگه چبابا

 نگفتم. یچیکرد و من مثل احمقا خفه موندم و ه نی: رسماً به خانوادمون توهمامان

  انه؟یگفت بهت  یچ یگیم سنایبااخم گفت:  آقابزرگ

 لیو فام میاز هم ندار یادیکرد و بعد آروم گفت: گفت ما شناخت ز هیبه من و بق ینگاه مامان

 یاز... از سالمت میکنیها وصلت م بهیو معموالً که با غر میو متعصب یو مذهب دیهم مق یلیو خ میستین

 .میکنیرو برگزار م یبعد مراسم نشون و عقد میشیدختره مطمئن م

 .کنمی: من دخترم و عروس نمدیباخشم غر بابا

 ضیدختر مر ترسنیمطمئن بشن؟ هه نکنه م میاز سالمت خوانی... مدمیحرف مامان و نفهم یمعن

 بهشون قالب کنن.

 .میزنیدربارش حرف م می: بعداً که تنها بودآقابزرگ

 .ریبخوابم شب بخ رمیبدم گفتم: م تیبه حرفاشون اهم نکهیحوصله و بدون ا یب

 .دهیخوبه؟ رنگت پر: حالت بابا

 .دینکن دارمیخوبم فقط خستم... واسه شام ب_

 شد. یگونه هام جار یسد اشکام شکست و رو شهی... مثل همدمیتخت دراز کش یاتاقم رفتم و رو به

  ؟یداریب ری: حردیمامان به گوشم رس یشب بود که در اتاقم زده شد و بعد صدا ازدهی ساعت

 تخت نشستم و گفتم: بله. یاشکام و پاک کردم و رو عیسر

  ؟یدیداخل و کنارم نشست و گفت: هنوز نخواب اومد

 خوابم نبرد._

 .یبه روم زد و گفت: بزرگ شد یلبخند
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... باالخره نوزده سالته و به یدونیمسائل رو م یسر هیکه  دونمیسکوت کرد و بعد گفت: م هیچندثان

 .یخبر دار زهایچ یسر هیو قطعاً از  یدیبلوغ رس

 مامان؟  هیورت چمنظ_

که اونا حق دارن از ما برگه سالمت بخوان... فردا  دمیرس جهینت نیفکرکردم و به ا یلی: من خمامان

 دکتر. میریباهم م

دارم  یقلب یناراحت کننیفکرم دمیدارم هه شا دزیا ایسرطان  کننیچقدر کارشون مزخرفه نکنه فکرم_

 عروسشون ناقص باشه. خوانیو نم

 !! ریچشماش گرد شد و باتعجب گفت: حر 

 .یحوصله بهش نگاه کردم که گفت: تو منظوره منو نگرفت یب

 دکتر. میریمنظورتو گرفتم باشه فردا م_

 گفت: دکتر زنان. دیباتأک

 و باترس گفتم: چرا زنان؟  ختیر یهر دلم

 بهم کرد و گفت: تو نوزده سالته مثاًل. یکالفه ا نگاه

 گفتم: مامان ! یعصب

 تو مطمئن بشه. یاز پاک خوادیم اوشی: دخترم مامان سمامان

 ...!ایخدا آه

 شد... منه خر چطور متوجه نشدم؟  سیبه سرعت خ چشمام

 .شناسنیاونا که تورو نم یول یتو پاک میدونینکن ما همه م هیگر ری: حرمامان

 یبود... داره ضربه ها نیال هدفش هم... آشغیکثافت یلیخ رحسامیبزنه... ام شتیخدا آت رحسامیام

 .زنهیبهم م یبد

 بخوابم. خوامیم یتنهام بذار شهیم_

 دکتر. میری: فردا نرو مدرسه ممامان

 برم دکتر. خوامیگفتم: مامان من نم یعصب

 ... آروم باش.یبترس ستی: الزم نمامان

 .کننیم نیاونا دارن به من توه_

 .میبه خواسته شون عمل کن دیپس با میازدواج نیماهمه موافق ا هیپسره خوب اوشی: سمامان
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 بخوابم. خوامیگفتم: باشه برو... م بابغض

 .ریو گفت: شب بخ بلندشد

من  یبا آبرو ینطوریکه ا یریبم ی: حسام الهدمیبه تخت زدم و غر یمحکم یرفت مشت ها یوقت

 .یکنیم یباز

 من قبالً... فهمنیاگه فردا برم دکتر که همه م یوا

که در اتاقم باز شد و خوده  دمیکش یو به فحش م رحسامیو ام کردمیم هیکه گر شدیم یساعت مین

 نکن گلم. هیگر یاله یکنارم نشست و گفت: آخ یاومد داخل... بالبخنده ترسناک شیعوض

تقاص پس  یروز هی: دمیغر یصورتش آروم اما کامالً جد کیاش زدم و نزد نهیبه سـ ـ یمحکم مشت

 و من لبام خندون. یو اون روز تو چشمات اشک یدیم

که  دهیتقاص پس دادم االن نوبت تو و مادرت رس یکاف یسال تمام به اندازه ستی: من برحسامیام

 .نیتقاص پس بد

 .فهیکث یلی: حسام کارت خدمینال بابغض

 .یکنم که زن من یادآوری: خواستم بهت رحسامیام

 .ستمیمن زن تو ن_

 .ی: هسترحسامیام

 .ستمین_

 .یخب فردا برو دکتر تا نه تنها به خودت بلکه به همه ثابت بشه هست لی: خرحسامیام

 بهش زل زدم. یاشک یو محکم گاز گرفتم و باچشما لبم

 .یشیمادرم م نیع قاًیدق شهیم یچشمات اشک یبه چشمام گفت: وقت رهیزد و خ ینیغمگ لبخنده

 گفتم: حسام آبروم و نبر. باالتماس

 : باشه اما شرط داره.رحسامیام

  ؟یچه شرط_

 بهم برخورد. یلیخ ی: اون شب که منو از خودت روندرحسامیام

هـ ـوس باهام اون  یاز رو یگیپست فطرت که م ی: تودمیصورتش غر یشو محکم گرفتم و تو قهی 

 .یکارو نکرد
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هم  یلیم چیه ستیدرکار ن یهـ ـوس چیه گمیاش جدا کرد و گفت: االنم م قهیدستام و از  لکسیر

 بهت ندارم.

 .یو التماس کن یبارها و بارها مثل اون شب زجه بزن خوامیم یشد و گفت: ول یشیآت چشماش

 .یطانیبهش نگاه کردم و گفتم: حسام تو خوده ش شوکه

 به نفع تو. چیه کی... یخوب منو شناخت نیزد و گفت: آفر یچشمک

 .یازم سواستفاده کن ذارمینم گهیاشارم و آوردم باال و گفتم: من د انگشت

 .کنمینداره... فردا سالمت م یاشکال زمیداد و گفت: باشه عز هیبه تخت تک لکسیر

  ؟یرو گفت یهمه چ اوشیگفتم: چرا به س باحرص

 .دیرو فهم یزد و گفت: اون خودش همه چ یتلخ پوزخنده

  د؟یفهم یچطور_

 گفت: پدرش روانشناسم بود. دیلرزیکه باز صورتش سرخ شده بود و صداش از خشم م یدرحال

 !؟یگفتم: چ جیگ

دوسال تمام افسرده بودم و از  دم،یفهمیاز سنم م شتری: من هشت سالم بود و زرنگ بودم، برحسامیام

باهام  کردیم یروانشناسش و که اونجا زندگ یاز دوستا یکیمحمدرضا  ییدا دمیترسیمامانم م

ران و یا میومدیدوستم... هرسال باهم م نیتر یمیو صم نیشد بهتر اوشیآشناکرد تا درمانم کنه... س

که  کردمیو خبردارش م گفتمیسر قبرخانجون و از نقشه هام و برنامه هام براش م رفتمیمن هرسال م

خوب  نقدریچرا مشهد رو ا یدی... حاال فهمکنمیخودم خراب م یکه ساخته بود و بادستا یخانواده ا

 بزرگشرکت آقا یمن اومد تو یقبل یو پنج سالش بود بانقشه ستیب یوقت اوشیس شناسم؟یم

ازش خواستم  شیچند روز پ یو وقت دادیمشغول به کار شد و کارها و برنامه هاشونو بهم گزارش م

 خودش نبودن. یفقط گفت باشه... اون زن و مردهم پدر و مادر واقع دینپرس یچیتو ه یخاستگار ادیب

تو بـ  ای یکنیرو انتخاب م یو بدنام ییآبرو یعمر ب هیبه چشمام گفت: حاال خودت انتخاب کن  رهیخ

 رو؟  دنیـغل من با آرامش خواب

زجه هام و  ها و هیگر یتا صدا یشیم کیبهم نزد یاالن گفت نیرفته که هم ادتیهه آرامش؟ نکنه _

 .یبلندکن

قطره  کیباهر یدونیو اشکم و لمس کرد و گفت: نم دیگونم کش یچشمم تا رو رهیشو از ز انگشت

 .یکنیم قیرو به من تزر یقو یرویچه ن یزیریکه م یاشک

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

330 
 

 کنار زدم و گفتم: به من دست نزن. دستشو

 کنمیدلم جمع م یهمه رو تو نایکن... ا میبتازون... خوب بتازون و عصب ریزد و گفت: حر یپوزخند

نرفته که تو عذاب  ادتی... کنمیات م کهیت کهیت یزخم ریش هیمثل  هویو  کنمیجمع م کنمیجمع م

 از یروز هیو  یبش مونیپش تیتصم نیکه از ا کنمیم یمنم کار یدیها رو به جون خر یتمام صالح

: نه نداشتن یدیهمه عذاب رو داشتن؟ بعد به خودت جواب م نیها ارزش ا ی: صالحیخودت بپرس

 کردم. یخودم و قربان یمن الک

 یحرومزاده خونده بشه... قطعاً اگه همه بفهمن چه اتفاق یرعلیپدرم نابود بشه و ام خوامیمن فقط نم_

 .میو از پدرم میحالل یرعلیکه من و ام کننیوقت باور نم چیافتاده ه

مادرم  دنیزده شد و فهم یبه مادره منم انگ هـ ـرزگ یطوره... چون وقت نیهم قاًی: دقرحسامیام

 حامله ست گفتن اون بچه حرومزاده ست و کشتنش.

 موضوع و حلش کن. نیا کنمیحسام خواهش م_

 .کنمیگوشم زد و زمزمه کرد: باشه حلش م رهیبه ز یجلو و بـ ـوسه ا اومد

 .میامحرم: ندمینشست که بابغض نال راهنمیپ یرو دستش

 کن. هیفقط گر ستی: برام مهم نرحسامیام

بلندم و باز کرد و  راهنیپ یام بلند شد... دکمه ها هیگر یدلم گرفت و صدا یرحم یهمه ب نیاز ا 

 و گردنم و گاز گرفت. دیچیدستاش دوره کمرم پ

 .یچنگ زدم و باهق هق گفتم: وحش راهنشیپ به

 .هیوحش شهیگرگم هم هی یگرگ هیبـ ـغل  ینره تو تو ادتیکرد و گفت:  یترسناک یخنده

 توروخدا ولم کن._

 مطب دکتر. یفردا تو ای یامشب بامن ای ریزد و گفت: انتخاب کن حر مهیتخت خوابوندم و روم خ یرو

 .مینامحرم_

 .ییآبرو یب ایمن  ایانتخاب کن  ذارمتی: تحت فشار نمرحسامیام

زد و فاصله رو پر  یرحمش نگاه کردم... پوزخند یب یبه چشما سمیخ ینگفتم و فقط باچشما یچیه

 آرومم رو خفه کرد. یهیگر یکرد و صدا

 محض. تیخر یعنیگناه  هیمجدد  تکرار

 اش گذاشتم و بهش فشار آوردم تا بره عقب. نهیسـ ـ یو رو دستام
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  ه؟یرفت عقب و گفت: چ خودش

 .خوامینم_

 یزیهرچ یو گفت: باشه پس خودتو برا دیلبش کش یهحرف بلندشد و انگشت شصت شو به گوش یب

 آماده کن.

... دکمه رونیبهم کرد و از اتاق رفت ب ی... نگاه معناداراوردیبودن و آرامشش کفرم و درم لکسیر نیا

 بخشمت. یعذاب ها نم نیهام و بستم و آروم هق زدم... مامان به خاطره ا

مرد بود و روزانه هزار  هی... اون پدرش شترهیکه دردِ من از درد اون ب فهمهیوقت نم چیه رحسامیام

 ه،یرحم یکنه اوج کثافت و ب انتیزن به شوهرش خـ ـ هی نکهیاما ا کنهیم انتیمرد به زنش خـ ـ

به قتل  یعنی تیجنا یعنی رتیغرور و غ نیاونه... و له کردن ا زهیمرد همه چ هیو غرور  رتیچون غ

 رسوندن اون مرد.

 حالت تهو گرفته بودم. ادیو از استرس ز زدیاز فردا وجودم و پر کرده بود... دلم شور م ترس

که در راه  یبزرگ ییآبرو یو به فردا و ب ختمیریدونصف شب شده بود و من همچنان اشک م ساعت

 .کردمیبود فکرم

وسط  یرعلیمادرم و... ام ای امنوی کشهیخودشو م ایکارو باهام کرده  نیا رحسامیاگه بفهمه چرا ام پدرم

 خوام. ینم نویو من ا نهیبیم بیدعواها و جنجال ها آس نیا

هم اجازه بدم که پدرم و  تونمینم یبهم تـ ـجـ ـاوز کنه ول رحسامیدوباره ام خوادیمن دلم نم ایخدا

 برادرم نابود بشن.

که دارم به  یهمه عذاب نیکنم بابت ا یحاللت نم... گذرمیگفتم: مامان ازت نم رلبیو ز بلندشدم

 .خرمیخاطره تو به جون م

 گاریدوده س یبود ول کی... وارد اتاق شدم... اتاق تاررحسامیو رفتم سمت اتاق ام رونیاتاق رفتم ب از

 زل زده بود و پشتش به من بود. رونیبود... از پنجره به ب دهیچیهمه جا پ

 .یایم دونستمی: مرحسامیام

 بهم بگن هـ ـرزه. هیبق خوامیبستم و بابغض گفتم: من نم ودر

 هیمردمک چشماش سا یتو گاریس شیو بهم نگاه کرد... چشماش بازم ترسناک شده بود و آت برگشت

 انداخته بود.

  ؟یو گفت: منو انتخاب کرد ستادیشد و روبه روم ا کینزد بهم
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 ندادم. یو جواب دیلرز چونم

 هیو اشک و آه و گر ییآبرو یو ب اوشیس ای یرو انتخاب کرد هیمن و اشک و آه و گر ری: حررحسامیام

 و اسم هـ ـرزه بودن رو؟  رهایها و زخم زبون ها و کتک ها و تحق هیو کنا

 رو. هیزدم و گفتم: تو و اشک و آه و گر هق

 .نمیتونستم بب یهم م یکیتار یتو یشو حت یطانیش لبخنده

 .یشد: خوبه عاقل رحسامیام

 وجب چه صد وجب. کیآب که از سرگذشت چه _

صورتم فوت کرد، به سرفه افتادم و حالت تهو گرفتم...  یزد و دودشو تو گارشیبه س یقیعم پک

 .کردیحالم و بد م گاریس یبو شهیهم

 گفتم: حسام موضوع فردا رو حل کن. یسخت به

درآورد و  بشیشو از ج یفشرد و خاموشش کرد... گوش یپاتخت یرو یگاریجاس یتو گارشویس ته

 زنگ زد. اوشیبود به س رهیمن خ یکه به چشما یدرحال

خب حاال  لی... آره... خیشد مونیرک بگو پش یلی: سالم برنامه کنسله... آره... زنگ بزن خرحسامیام

 بتمرگ.

 خوامیطناب دار، گفت: م نیتخت پرت کرد و دستاشو انداخت دوره گردنم... درست ع یرو رو یگوش

 .یکن هیگر یحساب

 .یهست یعقده ا یلیخ_

 ای شنومیشو م هیگر یشبها که صدا یکنم... بعض یقطره قطره اشک مادرم و تالف خوامی: مرحسامیام

 عذاب دادن تو. یبرا شمیتر م صیحر سهیبالشتش از اشکاش خ شمیمتوجه م

 .یگرفتیکاش از خوده مادرم انتقام م یا_

 ندهیآ یرعلیپدرت غرور داره و ام یو گفت یکارو بکنم تو نذاشت نیهم خواستمی: من که مرحسامیام

 .یکشیها رو م یصالح یجوره همه یخودت گفت شه،یاش تباه م

 یکه رنگ یاهیزد و نابود کرد... باالتر از س شیخشمت منو آت یگفتم: آره چون تو شعله ها نیغمگ

 یرعلیپدرم و ام ذارمینم یول یبکن چون منو نابود کرد یخوایم یهرکار دمی... به ته خط رسستین

 شون خراب بشه. یهم نابود بشن و زندگ

 کنه و به دروغ هاش ادامه بده؟  یمادرت تا آخر عمر کنار پدرت زندگ یذاریم یعنی: رحسامیام
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کنار گذاشته و که باپدرم ازدواج کرده گذشته رو  نیداشته اما هم یفیآره... درسته مادرم گذشته کث_

رو بفهمه نابود  یاما اگه پدرم همه چ هیو گناهش نابخشودن رکارهیتقص یلیهـ ـرز نرفته قبول دارم خ

 .نهیبیمرو  دهیکه تا امروز ند ییها بیطالق و تمام آس یبچه شهیهم م یرعلیو ام شهیم

 چسبوند و زمزمه کرد:  میشونیشد و لباشو به پ کترینزد بهم

  ده؟یاز همه عذابم م شتریب یچ یدونیم ریحر_

  ؟یچ_

بلکه به  ستیپدرم و مادرت ن انتیانتقام اومدم به خاطره خـ ـ یو برا نجامی: من اگه االن ارحسامیام

پسر  هیآقابزرگه...  یانهیمادرمه... به خاطره رفتاره وحش یبربادرفته یو آبرو یخاطره انگ هـ ـرزگ

 شهیله م رتیغ یمرد ب هی یدست و پا رهیکه مادرش داره ز نهیتونه تحمل کنه و بب یوقت نم چیه

 اگه اون پسر هشت سالش باشه. یحت

 .یتوکه اون موقع آلمان بود_

از  یچیمادرم تازه بود... ه یهنوز زخما رانیاومدم ا یو جواب داد: آره اما وقت دیکش یقیعم آه

 چشماش بود. یاون زن مادرمه آب کردیکه ثابت م یزینمونده بود و نشناختمش، تنها چ یصورتش باق

 .یستیچشمها ن نیا قیمادرمه... تو ال یزد و گفت: چشمات کپ میاشک یبه چشما یـوسه آروم بـ

 حق باتوئه. دیزدم و گفتم: شا یتلخ لبخنده

 تخت گذاشتم... یـغلم کرد و رو بـ

بهم نداره و  یلیم چیمعلوم بود ه شیو از رفتاره عصب دادیـوسه اش احساس مرگ بهم دست م باهربـ

 شیپشت پلکام به نما لمیف هی نیع یبستم اون شب لعنت یعذابم بده... چشمام و که م خوادیفقط م

 یو کمک خواستنام... تنم و که بادستا ادهایالتماس ها و فر ومدیم ادمیو به  شدیگذاشته م

و به آغـ ـوش مرگ  کردیلمسم م لی... انگار عزرائدمیرس یبه مرز جنون م کردیگناهکارش لمس م

 گرفت. یبود که ذره ذره جونم و م یلیعزرائ رحسامی... امکردیدعوتم م

شده  یصوت یکار قیعا وارهایبود که د نیا الیخوب و یژگیها و هق هقام بلند بود و و هیگر یصدا

 رفت. ینم رونیبودن و صدام از اتاق ب

نگاه کرد...  نمیغمگ یاتاق به چشما یکیتار یچندلحظه مکث کرد... تو یو درآورد و برا راهنمیپ

 .کنمینم ی: خفه شو کاردیغر یدهنم گذاشت و عصب یدستشو رو
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خفه شو حس  ری: حردیدهنم فشار داد و غر یشکست و دست شو محکم تر رو یشتریباشدت ب بغضم

پس لطفًا خفه شو امشب مثل  کنهیم هیو اون داره گر یمادرم اشک یچشما کنمیدارم احساس م یبد

 .برمینم لـ ـذتها و زجه هات  هیشب تولدت از گر

داشتم  یزد... باتمام توانم سع شیآت یگاریو بالفاصله س دیتخت دراز کش یشو برداشت و رو دست

خواست از ته  یتونستم... دلم م ی... نمشدینشه اما نم یعصبان نیاز ا شتریهام و مهار کنم تا ب هیگر

قلبم بود رو به گوش همه برسونم... تا همه بفهمند  یکه تو یدرد ادیبلند بزنم و با اون فر یادیدل فر

شدم و تاوان گناه  رحسامیبه اسم ام نهیگرگ پر از ک هی یرحمانه طعمه یگلکار چطور ب ریمن، حر

بودم اما  گناهیمردم شهر برسونم که من ب یبه گوش همه ادمیخواست بافر یمادرم رو دادم... دلم م

بزنم خودم و  ادیخواست فر یمرد نامرد... دلم م نیشمع آب شدم به دست ا هی نیذره ذره درست ع

مردترم... دلم  دیدار یمردونگ یکه ادعا ییشماها یپدرم و برادرم کردم و من از همه شیآسا یقربان

 سی: هنهیا شهی... افسوس که سهم ما دختر ها همشدیبزنم اما افسوس که نم ادیخواست فر یم

 یشهر م نیمردان ا یهـ ـوس ها ی... دخترها قربانشنوندیپا له م ری... دخترها ززنندینم ادیدخترها فر

... آره رندیبم دیندارند... دخترها با یحق چیاند... دخترها ساده اند... دخترها ه چارهیشوند... دخترها ب

به اصطالح  کیتوسط  میدرست شب تولد نوزده سالگ... و من مردم... رندیبم دی... بارندیبم دیدخترها با

 مرد مردم.

رفت و  یکرده بودم دلم ضعف م هی... از بس گردمیبرداشتم و به تنم کش نیزم یو از رو راهنمیپ

 حالت تهو داشتم.

 تا برم که مچ دستم و گرفت و گفت: کجا؟  بلندشدم

 برم تو اتاقم. خوامیم_

 جا بتمرگ. نی: همرحسامیام

 عاشقش شدم... عاشق مؤدب بودن و محترم بودنش و حاال...! یروز هیکه  هیهمون مرده مؤدب نیا هه

 برم تو اتاقم ممکنه مامانم بفهمه. دیبا_

 .یذاریجا کپه تو م نی: به درک همرحسامیام

 نکن بذار برم. تیحسام اذ_

 بخوابونمت؟  گهیجور د هی ای یخوابیم ری: حردیغر
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 یو تو دمیتخت دراز کش نییبود که مثل بچه گربه ها همون جا پا و ترسناک یجد نقدریا صداش

 خودم جمع شدم.

رو بهم  یسر درد بد گاریتموم شد و دوده س گاریپاکت س دونمیفقط م دیکش گاریچندتا س دونمینم

 کرد. هیهد

بالشت  یبـ ـغلم کرد و سرم و رو د،یساعت دستم و گرفت و به طرف خودش کش کیاز گذشته  بعد

 گذاشت.

  ه؟یمحرم و نامحرم بودن چ یدونی: تو اصال مدمینال آروم

 .دونمی: مرحسامیام

 عذابم نده. ینطوریا نقدریا یدونیپس حاال که م_

حرفم راست  هیبهت گفتم اما  یادیز یعاشقتم دروغا کردمیم یباز لمیکه ف یمدت ی: من تورحسامیام

 بود.

 کدوم حرفم؟  یصورتم چرخوند و گفت: اگه گفت یاجزا نیشو ب نگاه

 حوصله گفتم: کدوم؟  یب

 .کنمیباهات ازدواج م نکهی: ارحسامیام

  ؟یکنیبامن ازدواج م یعنیگفتم:  شوکه

 : آره.رحسامیام

 شم هه. غهیمونده صـ ـ نمیست؟ هم غهیو گفتم: نکنه منظورت صـ ـ دمیخند بابهت

 دائم.! عقد غهیگفت صـ ـ ی: کرحسامیام

 !؟یکنیم یشوخ یتخت نشستم و گفتم: دار یرو جیگ

  ه؟یسرش گذاشت و گفت: مگه سه نصف شب وقت شوخ رهیشو ز دست

  ؟یبامن ازدواج کن یخوای: تو مدمیپرس دیباترد

 .شهیباورت نم ادیاز ذوق ز ی: آخرحسامیام

 شدم. فیخرک ینیبیاش زدم و گفتم: آره نم نهیبه سـ ـ یمحکم مشت

 .نمیبیو گفت: اتفاقاً دارم م دیخند

مثل آدم اول  یعقدم کن یخواستی... گفتم: خب تو که مدیند یکیتار یهم که تو یتو دمیو کش اخمام

 .یگرفتیبعد انتقام تو م یشدیمحرمم م
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 نه. یکنیاونطور که تو فکرم یول میکنی: نوچ ازدواج مرحسامیام

 منظورتو واضح بگو. یچ یعنی_

بودن  زهیطور که به چشمام زل زده بود گفت: الزم بود اول از دوش نیجک سرش کرد و هم دستشو

 از ازدواج ما خبر دار بشه. یکس ستیچون قرار ن یایدرب

 .یپست یلیغار باز موند و گفتم: خ یاندازه دهنم

 .دونمی: مرحسامیام

  گذره؟یم یچ فتیاون ذهن کث یتو_

 ایحـ ـرام  یطه-ب-ا-ر ایانتخاب باخودته  یاتاق باش نیا یبامن تو یادیز ی: قراره شبهارحسامیام

رو  یادیز یقراره شبها یبدون خوامیاما خب م یازدواج کن کنمیحالل... مجبورت نم یطه-ب-ا-ر

 .یبگذرون نجایا

 چرا عقد دائم؟ _

  ؟یش غهیصـ ـ یخوای: مرحسامیام

تا  یکنینم غهمینم بزنه راست شو بگو چرا صـ ـ رتیکه ز یخوابینم ییتو جا یمعلومه که نه ول_

 عذاب بکشم؟  شتریب ینطوریا

 و دوباره تو بـ ـغلش گرفتتم... موهام و زد پشت گوشم و گفت:  دیو کش دستم

 چرا پس نپرس. یدونیخودت م_

وقت نتونم  چی... چون هیباشم و تو شکنجه ام بد رتی... چون تا آخر عمر اسدونمیگفتم: آره م باغم

از اون  شتریب یلیحسام خ یرحم یب یلینرسه... تو خ انیوقت به پا چیازت جداشم و عقدمون ه

 یبدعذابم  نکهیبه خاطره ا یول یبهم ندار یلیم چیو ه ی... از من متنفرکردمیکه فکرشو م یزیچ

 احساسات پاک دخترانم و بعد... یرو یذاریدست م

گفت: عشق من احساسات پاک دخترانت نه احساسات پاک  یوسط حرفم و بالحن حرص درکن دیپر

  ؟یستیدختر ن گهیرفته د ادتیزنانه ات، 

 هم فشار دادم. یاش مشت شد و دندونام و رو نهیسـ ـ یرو دستم

 .میکنیبه گونم زد و گفت: بخواب فردا باهم صحبت م یو بـ ـوسه محکم دیخند

  گه؟یحله د یخاستگار ی: ماجرادمیپرس دیباترد

 .یحسام و پس نزن گهیباشه تا د یبرات درس و عبرت ی: حله ولرحسامیام
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 .وفتمیغلط بکنم با تو در ب گهیگفتم: من د تودلم

 و چشماشو بست. دیخواب دمر

  ؟یاریمنو به عقد خودت م یمکی: تو واقعا قادمیپرس باز

 .یمحرم و نامحرم نخون یروضه نقدریا گهیبسته گفت: آره تا د یباچشما

  ؟یبفهمن چ هیبق اگه_

 : بفهمن.رحسامیام

 گفتم: بفهمن؟! باحرص

 یازدواج کرد انهیدرهم رفت و همون طور که چشماش بسته بود گفت: قطعاً اگه بفهمن مخف اخماش

 یطه نامـ ـشروع داشت-ب-ا-و اگه بفهمن قبالً ر یبود یکیبفهمن قبل از ازدواج با نکهیبهتر از ا یلیخ

و البته منم  زهیریبهم م یهمه چ ینطوریو ا یمادرتو بگ انتیانتقام و خـ ـ یهیقض یشیقطعاً مجبور م

 .رسمیاما خب باعقد کردن و عذاب دادن توهم به هدفم م رسمیبه هدفم م

 .ینامـ ـشروع در کار نبود تو بهم تـ ـجـ ـاوز کرد یطه-ب-ا-گفتم: ر باخشم

... هه خواستیبذار اما خب قبول کن که توهم دلت م خوادیکه دلت م ی: اسم شو هرچرحسامیام

 .یباشه توهم مثل مادرت هـ ـرزه ا یهرچ رهیدختر به مادر م گنیم

 به گلوم چنگ انداخت و قلبم پاره پاره شد. بغض

شب  نیمن اون شب بدتر خرمیرو به خاطرش به جون م نایکه دارم تمام ا یرعلیجون همون ام به

 .خواستمیقسم که نم یرعلیبه جون ام وفته،یب یاتفاق نیهمچ خواستمینمبود و اصالً هم  میزندگ

خوشحال نشه... دلم  یام بلندنشه و اون عوض هیگر یپشت کردم و بالشت و گاز گرفتم تا صدا بهش

... کردیرو حل نم یچیه تی... چون انکار واقعشدیبزنم به مادرم نگو هـ ـرزه اما نم ادیخواست فر یم

 بیآس نقدریو خاله حسنا زده بود... ا رحسامیبه ام یادیز یها بیناخواسته آس ایچون مادرم خواسته 

 بود. نهیو سراسر خشم و ک شدینم دهیوجودش د یتو یتیانسان چیه گهید رحسامیزده بود که ام

نذاشت و آروم  یصورتش و گوشم باق نیب یگذشته بود که دستش دورم حلقه شد... فاصله ا قهیدق دو

 گفت: 

 .یستینکن تو مثل مادرت ن هیخب گر یلیخ_

 هستم._

 .یستی: نرحسامیام
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 هستم._

 .یستی: ندیغر

 یبرا یام که وقت ی... حسام من همون دخترخوردمیقشنگ تو نم یهستم... اگه نبودم گول حرفا_

و حاال اون دختر  یکارو نکن نیا گهیشد و گفت د دیسرخ و سف یدست شو گرفت اطیح یبار تو نیاول

به  که یهـ ـرزه... هـ ـرزه ا هیبه  یکرد لشیو تبد یداد رییتغ رویکجا و من کجا ! تو باحرفات حر

... آه خندهیو م گهیـوستش و باهاش م بـی... مکنهی... لمسش مکنهینامحرم ابراز عشق م هیبه  یراحت

 !ن؟یکه شدم ا یکرد یخوب باز نقدریا یحسام چطور

دادم  بیقشنگ و عاشقانم فر یمن تو رو باحرفا یـغلم کرد و گفت: تو بامادرت فرق دارتر بـ  محکم

 نداد مادرت خودش خواست که بشه هـ ـرزه. بیاما پدرم مادرتو فر

 بشنومش. خوامینم گهید خورهیکلمه بهم م نی... حالم از اگهیگفتم: بسه د بابغض

 گرمش به پشت گردنم خورد. ینگفت و فقط نفسا یچیه

-ب-ا-بود که از انجام ر یشکرش باق ینامحرم گـ ـناه بود اما خب حداقل جا هیآغـ ـوش بودن با هم

 شد. مونیطه پش

چشماش  دمیخورد... آروم سرم و برگردوندم و د یو تکونم نم زدینم یگذشته بود... حرف یساعت کی

کنه و بفهمه تو اتاقم  ارمدیتو اتاقم تا ب ادیوقت نماز صبح برسه و مامان ب دمیترسیبسته ست... م

 اتاقم. یتو رفتمیم دیسرش بذاره... با یرو رو الیو اون موقع و ستمین

 یدورگه ا یخوابه آروم دستشو از دورم باز کردم که دستش دورم محکم تر شد و باصدا نکهیا الیباخ

 گفت: بتمرگ.

 هم فشار دادم. یو بااسترس گاز گرفتم و چشمام و رو لبم

 دمیخوابیتا صبح تخت م بردیبود و اگه خوابم م نیچون خوابم سنگ دمیخوابیم دیاما نبا ومدیم خوابم

بشه  یاتاق اون خوابم برده و جرقه ا یو بفهمه تو ادیب یکیتا  کردینم دارمیاز قصد ب رحساممیو ام

 جنگ بزرگ. هیروشن کردن  یبرا

 رحساممی... امزدیو دلم شور م شدیو من هرلحظه نفسم قطع م میشدیم کیکم به وقت اذان نزد کم

 .شدیتکونم دستش دورم مثل حصار تنگ تر و تنگ تر م نیکتریزرنگ بود که با کوچ نقدریا

 مامان بلندبشه. غیج یخودم و خوندم و گوش سپردم تا صدا یاذان شد و من فاتحه وقت

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

339 
 

از  یز طرفنشد... تعجب کردم و ا ینشد... ساعت شد شش و بازم خبر یشد پنج اما خبر ساعت

 حالت تهو داشتم. ادیاسترس ز

آروم از  یلینشد... خ داریو کنار زدم و خوشبختانه ب رحسامیصلوات فرستادم و آروم دست ام هی رلبیز

 .رونیچنگ زدم و از اتاق رفتم ب نیزم یو از رو میو روسر نییتخت اومدم پا

هنوز  دمیروشن شده بود اما همه خواب بودن... آروم رفتم داخل اتاق مامان و بابا و باتعجب د هوا

 خوابن !

تا همه نماز صبح خواب بمونن... ممنونم...  یکرد یآبروم نره کار نکهیممنونم... به خاطره ا ایخدا یوا

 .امیمشکل کنار ب نیباا یجور هیتا  یکنیو کمکم م میدیبخش دونمیم

... مامانم رمیاما نتونستم نگاهم و از مامان و بابا بگ رونیگونم و پاک کردم و خواستم برم ب یور اشک

 ی... سرش روکردیموقع خواب باز م شهیرنگ کرده بود هم یبلندشو که فندق یبود... موها بایواقعاً ز

دوره بابا  فشیرظ یصورت خودش و بابا پخش شده بود... دستا یبابا بود و موهاش رو ینهیسـ ـ

باورش  یپدرم بود... ک یکپ یرعلیخوش چهره بود و ام یلیحلقه بود و غرق خواب بودن... پدرمم خ

بـ ـغل پدرم  یعاشقانه تو نطوریکه ا ینیا شهیباورش م یداشته! ک یزن قبال چه گذشته ا نیا شهیم

 بوده؟  گهید یکیخوابه قبال عاشق 

 .کردیم داریکابوس وحشتناک ب نیو منو از ا دیرسیز راه ما یکیو  یکابوس بود هیکاش تو  رحسامیام

مامان و از  یزد و موها یخواب لبخنده آروم یبالشت گذاشت... تو یغلت زد و سر مامان و رو بابا

 شو خاروند. ینیصورتش کنار زد و ب یتو

نور گرفت تا  یدستشو جلو نیکرد واسه هم تیچشماشو باز کرد اما نوره آفتاب چشماشو اذ آروم

 یمامان و از تو یتا سرما نخوره و بعد موها دیمامان کش ینکنه... اول از همه ملحفه رو رو تشیاذ

 خودم. یگفت: خانوم شلخته رلبیصورتش کنار زد و ز

مامان لبخند نشست و چشماشو باز کرد...  یلبا یکه چطور رو دمیو د دیمامان و بـ ـوس یشونیپ آروم

 .ریا نگاه کرد و گفت: صبح بخخواب آلود به باب

 .ری: صبح شماهم بخبابا

بود و کنار زد و صورتشو نوازش کرد و  ختهیر شیشونیپ یرنگ بابا رو که رو یمشک یموها مامان

 .یتو کنارم شمیم داریچه خوبه که هر روز صبح که ب نیگفت: حس

 .یبیهم امروز صبح عج یبود بیعج یلیخ شبیهم د سناخانوم؟یشده  یبالبخند گفت: چ بابا
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وقت  چیحق بااونه من ه دمیاونجا فهم ؟یرو دوست دار ی: تو اصالً کسدیازم پرس ریحر شبی: دمامان

 عالقم و ابراز نکردم نه به بچه هام نه به تو.

  ؟یتو منو دوست دار نی: حسدیفقط نگاهش کرد که پرس بابا

 : معلومه.بابا

 تا ناراحت نشم. یگی: چه خوبه که دروغ ممامان

 من دوست دارم. سنای گمی: دروغ نمبابا

 .ی: تو چون آقابزرگ ازت خواست بامن ازدواج کردمامان

 یحرفا شبیتوچت شده از د زمیرو باهات دارم، عز یخوب یمن بهت عالقه دارم و زندگ سنای: بابا

 .یزنیم بیو غر بیعج

بابا نشست که  یشونه یش پناه برد و سرش رودستاشو دوره گردن بابا حلقه کرد و به آغـ ـوش مامان

 نگاه من قفل شد. ینگاهش تو

خودش  یاز بابا فاصله گرفت و ملحفه رو رو عیسر هیاما بعد از چندثان نهیبیفکر کرد اشتباه م اول

 لباس خواب تنش نشم. یتا متوجه دیکش

  ؟یکنیم کاریچ نجایا ری: حرمامان

 من چشماش گرد شد. دنیشد و باد دهینگاهش به طرف در کش بابا

 !؟یبدون در زدن وارد اتاق شد ری: حرمامان

  ؟یکنیم هی: دخترکم چرا گربابا

 میگفتم: نماز صبح خواب موند ختیریاما تند م صدایو اشکام ب کردیکه بغض داشت خفه ام م یدرحال

 کنم. دارتونیاومدم ب

 نداره. هیگر نکهیا یخونی... خب قضاشو مادیم شیپ زمی: عزبابا

 .هیهام چ هیگر لیبگم دل تونستمیکاش م یا

 تو اتاق. امیبدون اجازه ب خواستمینم دیو پاک کردم و گفتم: ببخش اشکام

  ر؟یباز کردم که مامان صدام زد: حر درو

 بله؟  _

 مونیپش گمیم زنمیبه مادرش زنگ م میرینم یترسیم نکهیا ای کنهیم تتیاذ هی: اگه اون قضمامان

 .میشد
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 رحسامیام یو حرفا فشیکث یگذشته ایچهره و نگاه مهربون و لحن مادرانه شو باور کنم  نیا ایخدا

 رو؟ 

 نیمادر اگه قاتلم باشه اگه خراب و بدکاره هم باشه اگه گناهکارتر هیکه  دونمیم نویفقط ا دونمینم

 احساس ناب به بچه هاش داره و به فکره اوناست. هیباشه بازم ته ته قلبش  نمیزم یموجود رو

 .دیدونیخودتون صالح م یهرچ دونمیگفتم: نم آروم

 .دمیبهشون عادت کرده بودم خواب گهیکه د ییها هیاتاقم پناه بردم و با گر به

آقابزرگ  دمیو د نییصبحم و خوندم و رفتم طبقه پا ییظهر بود... نماز ظهر و قضا دارشدمیب یوقت

 ان. یناراحت و عصب ییجورا هیاخماش به شدت توهمه و همه 

شده و  مونیپش اوشیزنگ زده و گفته: س اوشیگفت که مامان س هیماجرا چ دمیاز آرزو پرس یوقت

 یلیکه بهمون شده ناراحته و خ ینیکرده... آقابزرگم از توه یهم عذرخواه یازدواج کنه و کل خوادینم

 .هیعصبان

موضوع  نی... و خوشبختانه همدمیکش یماجرا خداروشکر کردم و نفس راحت نیگذشتن ا ریبه خ یبرا

تادرسش تموم نشده ازدواج  ریحرف از ازدواج من نزنه و به همه گفت: حر گهیباعث شد آقابزرگ د

 .کنهینم

 که سراسر خشم و انتقامه. یا نهیگرگ ک هیمجبوره ازدواج کنه اونم با چارهیب رهیکه حر دینفهم هه

*** 

 : دیصورتم غر یبازومو گرفت و تو باحرص

 .یمنو عالف خودت کرد ریحر_

 یشناسنامه ام رو از تو یهم گفتم: حسام خب برم چطور یکه از درد اخمام رفته بود تو یدرحال

 گاوصندوق بردارم؟ 

 عرضه. ی: برحسامیام

 دوق باز کنم؟ بابام که بتونم گاوصن اینه نه ام دزد بوده _

باز کردن  یتو دیماهر بوده شا یلیشوهرخواهرش که خ دنیدزد یو گفت: نه نه ات... تو پوزخندزد

 گاوصندوقم ماهر باشه.

 گذشته رو نکوب تو صورتم. نقدری: ادمیهم فشار دادم و غر یحرص دوندونام و محکم رو از

 دست قدرتمندش گرفت و فشرد... از درد چشمام پره اشک شد. یو محکم تو چونم
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شاهد تک تک لحظاتش بودم...  هیمن هرثان دهیتو رو عذاب م نقدریا دنشیکه شن ی: گذشته ادیغر

... خانوم دمیکش یچ دنشیمن باد کنهیم تتیاذ نقدریا دنشیکه فقط شن یزیچ نیپس فکرکن بب

 .خورتتیبه جونت و م وفتهیبه بعد گذشته مادرت مثل خوره م نیگلکار از ا

 گفتم: و...لم...کن. یسخت به

 یبه صورتم زمزمه کرد: جوجه کیو آروم نزد دیجمع شدم و محکم بـ ـوس یزد و لبا یشخندین

کلمه  نیبااول ستیخر ن ستادهیکه جلوت ا ینیچون ا یاریرو درب رهایش ینکن ادا یسع گهیکوچولو د

 روبه روئم. ینازک نارنج ییطال یجوجه هیکه با  فهممیم شهیه از دهنت خارج مک یا

تا فردا  یمحضر اگه نتون میریجلوم تکون داد و گفت: فردا م دیو ول کرد و انگشت اشارشو باتهد چونم

 و تو. دونمیمن م یریتو از آقابزرگ جونت بگ یکوفت یاون شناسنامه

... اونقدر محکم که دیو درو هم محکم بهم کوب رونیفقط سرم و تکون دادم که از اتاقم رفت ب باترس

 .دیمتر باال پر کیشونه هام 

وقت پشت ابر  چیمن بهتره... چون ماه ه یبرا ینطوریهرچند ا م؟یداره ازدواج کن یپافشار نقدریا چرا

 رحسامیکردم اگه هم نفهمن ام یکی میمنه خر جسمم و تقد فهمنیچه زود همه م ریچه د مونهینم

 .کنهیو منو نابود م گهیبه همه م یروز هیشرف  یب

 قهیو هر دق هیچون هرثان میعقد دائم کن خوادی... دلم نممیزندگ یا گهیآبروم و از طرف د یطرف هی از

شدن درشأن من  غهیاش بشم چون صـ ـ غهیصـ ـ خوادیو دلمم نم کنهیو هرساعت شکنجه ام م

 هم گهیطرف د هیو از  غهیتجربه ام رو چه به صـ ـ یب یدختر جوون نوزده ساله هیکه  یمن ستین

 که باهاش دارم حرام باشه. یزور یطه-ب-ا-ر خوادیو منم دلم نم دارهیدست از سرم برنم رحسامیام

 یو به جواب دمیسؤال رو بارها و بارها از خودم پرس نی... اختیبهم ر یشد که همه چ یچ ایخدا آه

رو به اون رو شد... ورق  نیاز ا میکجا ! زندگ یزندگ نیکجا و ا شمیهفت هشت ماه پ ی... زندگدمینرس

 سرم. یانداخت رو هیسا یبرگشت و بدبخت یخوشبخت

که شده همدم هرلحظه و هرساعتم خاتمه بدم و  ییها هیگر نیکردم به ا یو شستم و سع صورتم

تر از اون باشم  یقو تونمیوقت نم چیباشم که البته ه ریش رحسامیمثل ام یباشم و درمقابل گرگ یقو

و  یخرگوش زرنگ که باهوشش اون گرگ وحش هیخرگوش باشم...  هیدرمقابلش  تونمیپس حداقل م

 .رهیگیچنگ خودش م یو تو کنهیرو آروم م دهدرن
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 قیو چندتا نفس عم ستادمیو به سمت اتاق آقابزرگ قدم برداشتم... پشت در ا رونیاتاقم رفتم ب از

 و بعد در زدم. دمیکش

 .اتوی: بآقابزرگ

 داخل و آروم سالم کردم. رفتم

  ر؟یشده حر ی: چآقابزرگ

الزمش  یعنی... خوامیگفتم: من...من...من...شناسنامه ام رو م دیلرزیکه صدام م یدرحال

 مدرسه. ی...برایدارم...برا

  کار؟یچ خوادی: مدرسه مآقابزرگ

 .رمیبگ یشناسنامه ام رو ببرم و از روش کپ دی... باستیتو کتابخونه کامل ن تمیعضو یپرونده_

  ؟یهست ی: کتابخونه مدرسه تون چطوره؟ از سالن مطالعه اش راضآقابزرگ

و  کننیتموم شد... االن باهامون تست کار م دیخوبه... کتابامون قبل از ع یگفتم: آره همه چ عیسر

اوقاتم تو سالن مطالعه  شتری... بکننیبرامون حل م یکنکور یسؤال هاو  ارنیمختلف م یاستادها

  ن؟یدی... حاال شناسنامه ام و ممیخونیو درس م میزنیتست م

 شو به سمتم گرفت و گفت: خودت بردارش. دهیبهم کرد و دست کل یکوتاه نگاه

و داخل گاو  دیو گرفتم و رفتم سمت کمد... بازش کردم و کل دیرفتم جلو و کل یسست یباقدما

 صندوق چرخوندم.

 گفتم: رمزش چنده؟  آروم

دلم  یمدارک ها شناسنامه ام رو برداشتم و تو یرمزو گفت و زدم... درش باز شد و از ال آقابزرگ

من دارم تاوان  ه،یام مثل بق یقربان هیاما منم  گمیکه بهت م ییدروغا ی: آقابزرگ ببخش برادمینال

 لیبلکه م نبه جون هم وابسته نبود گهید یکه برعکس دوقلوها ییلوها... دوقدمیگذشته دخترهاتو م

 داشتن. گهیبه گرفتن جون همد یدیشد

... رونیو دوتا عکس از داخلش افتاد ب نیزم یاز پوشه ها افتاد رو یکیشناسنامه ام رو برداشتم  یوقت

 رایو گ بایاز عکسا متعلق به خاله حسنا بود... چقدر چهره اش ز یکیعکسا رو برداشتم...  یباکنجکاو

... عکس زدیم درو دا یخاص تیمهربون و خانوم بوده چون چشماش معصوم یلیبوده... معلوم بود خ

... چقدر رهیت یقهوه ا یو چشما یمشک یو جذاب... باموها افهیمرد خوش ق هیرو برداشتم،  یبعد

 آقابزرگه ! هیاش شب ینیچشما و لب و ب
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  ؟ینکرد داشی: پآقابزرگ

  ه؟یعکس ک نیکردم... آقابزرگ ا دایو گفتم: چرا پ بلندشدم

 تیبه سمتم اومد و عکس و از دستم چنگ زد و باعصبان عیعکس هول شد و سر دنیباد آقابزرگ

 .یکن یفضول نکهینه ا یگفت: قرار بود فقط شناسنامه تو بردار

 .هیلحظه کنجکاو شدم بدونم ک هی... فقط دیببخش_

 .رونی: برو بآقابزرگ

 زن خاله حسناست؟  نیا_

 گفت: آره... برو. بااخم

 خاله دارم؟  هی نیچرا بهم نگفته بود_

 نداره. یا دهیفا چیمردها ه ی: چون حرف زدن دربارهدیغر

 چرا تصادف کرد؟ _

 .رونینکن برو ب چیگفت: منو سؤال پ بااخم

: دیچیگوشم پ یتو رحسامیام یصدا هویو به سمت در حرکت کردم اما  نییو انداختم پا سرم

  ؟یبه اسم محمدرضا دار ییدا هی یدونستیم

 محمدرضاست؟  ییاون مرده دا نکنه

  ن؟یکنیو ازم پنهون م مهییو گفتم: آقابزرگ نکنه اون مرده هم دا برگشتم

  ؟یو بالکنت گفت: چ...چ دیپر رنگش

کردم آخه نکه  یسر دادم و گفتم: شوخ یمزخرف یدرست حدس زدم... قهقهه دمیواکنشش فهم از

 .نیکرد میدارم که اونم ازم قا ییدا هی دیخاله دارم گفتم شا هی نیکرده بود میازم قا

 .میگفتم بخند یزیچ هی یطور نیو گفتم: هم دمیبلندخند

 لباش بود گفت:  یرو یکه لبخنده زور یدرحال

 امه ات تموم شد برش گردون.هروقت کارت باشناسن_

 باشه ممنون._

 گفتم:  رلبیو ز رونیاتاق اومدم ب از

  ؟یوجوده دوتا از بچه ها تو انکار کن یتونیها پر از رمز و رازن... آقابزرگ چطور م یصالح_

 سالن خشکم زد و حرف آقابزرگ مثل پتک خورد تو سرم:  وسط
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 گردون.هروقت کارت باشناسنامه ات تموم شد برش _

من  یکوفت یشناسنامه نیا یبره تو رحسامیاسم نحس ام یو ترس به سمتم حمله آوردن... وقت بغض

 بدمش به آقابزرگ؟! امیچطور ب

 و رفتم داخل... بهم نگاه کرد و گفت:  دمیدو رحسامیسمت اتاق ام به

  ه؟یچ_

 گفتم:  باهول

 کارت تموم شد شناسنامه تو برگردون. یآقابزرگ گفت وقت_

 یخوایچشم دوخت و گفت: خب برگردون م کردیپخش م ییکایامر لمیف هیلبتابش که  یصفحه به

  ؟یخودت نگهش دار شیپ یادگاری

 شناسنامه ام هست چطور بدمش به آقابزرگ؟  یوقت اسم تو تو ؟یگیم یچ یفهمیحسام م_

 گفت: خب ندش. الیخ یب

 اسم شو صدا زدم: حسام. باحرص

 نگاه کنم... مزاحم. لمیف خوامیم رونی: برو برحسامیام

 کنم. کاریتوروخدا بگو چ_

 مکث لبتاب و بست و بهم نگاه کرد و گفت: بگو شناسنامه ات گم شده. یباکم

 .کنهیبعد اونوقت آقابزرگ منوهم گم م_

 .رهیبگ یبرات المثن گهیم شیبه وکل کنهینم ی: چرت نگو کاررحسامیام

  فهمه؟ینم_

 هست. یکه من نخوام نه... من حواسم به همه چ ی: تازمانرحسامیام

  ؟یچ نهیتو رو بب یاگه شناسنامه_

 !خواد؟یم یچ یریمن دست اون پ یگفت: شناسنامه باحرص

 ادب. یگفتم: ب بااخم

 .رونی: بروبرحسامیام

 قفل شد و باترس آب دهنم و قورت دادم. یینگاه دا یکه نگاهم تو رونیاز اتاقش اومدم ب باحرص

  ؟یکردیم کاریاتاق حسام چ یگفت: تو یوحشتناک یبااخما

 که گرفته رو چند شدم. یامتحان دمیپرسیطاها داشتم...داشتم ازش م یی...دازهیچ_
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 اتاقش؟! یتو یبر دیحتماً با یبپرس یتونیوحشتتاک گفت: تومدرسه هم م یهمون اخما باحفظ

 حق باشماست. دیببخش_

 .نییبهم انداخت و رفت پا ینیسنگ نگاه

 .یکردیگذشته خرج م یخواهرت تو یتو برا رتیغ نیذره از ا هیدستام و مشت کردم... کاش  باحرص

 نقدریخاله حسنا ا یاومدن ماجرا شیروشن فکر و آزاد بودن و باپ یصالح یقبالً افراد خانواده دیشا

 ترسه. یم دیو سف اهیس سمونیاز ر دهیها: مار گز یمیو متعصب شدن... به قول قد نیشکاک و بدب

 یکه از کارها یآزاد یافراط داشتن تو نقدریها ا یگذشته صالح ی... توطهیما افراط و تفر مشکل

 نیا یاعضا یمسئله، که همه نیا یتو کننیم طیتفر نقدریخبر نداشتن و حاال ا سنایدخترشون 

 الین وی... مثل آرزو که از اکننیبودن م یخاله حسنا خبر ندارن احساس زندان یخانواده که از ماجرا

 میخوایم ی... ما کزنهیساز مخالف م شهیکنه... مثل آتوسا که هم یهرچه زودتر عروس خوادیو م یفرار

 درنقیخوبه و نه ا یو آزاد یبند و بار ینه اونقدر ب م؟یبرقرار کن یهمه چ یکه تعادل رو تو میریبگ ادی

 سفت و سخت بودن !

و  یرنگ خوش گهیو د شهیخراب م شهیهم یبرا میتختم نشستم و به فردا فکرکردم... فردا زندگ یرو

و لبخند و از لبام و  میزندگ یرو وفتهیم رحسامینحس ام یهیسا شهیهم ی... برانمیبیرو نم شیآسا

 .رهیگیرو از دلم م یخوش

که دست نوازش به  ستین چکسیو دلهره اما ه یغم... پر ازنگران... پر از شیاز ترسم... پر از تشو پر

 سرم بکشه و آرومم کنه.

 .شهیمن تباه نم یمثل زندگ یرعلیپدرم و آقابزرگ و ام یکار زندگ نیکارم اشتباه ست اما باا ایخدا

بردم... اون  یحرفاش پ یکه به آقابزرگ داشته بودم دوباره برگشته بود چون به درست یعالقه ا اون

هم  یریدونست که سخت گ یفقط نم کردیم یریسخت گ نقدریکه ا خواستیصالحم و م شهیهم

صالح و  یبرا کردیم یاما درکل هرکار شهیم یها باعث سرکش یریسخت گ نیهم یداره و گاه یحد

 نیا کردمیرفتار م لشیو برخالف م دادمیها که به حرفاش گوش نم یآخر نی... اکردیم دمخو یخوب

 یو برا کردمیآقابزرگ گوش م یاومد... اگه به حرفا شیپ یبال سرم اومد و اون کابوس نوزده سالگ

 کنهیم یری... سخت گومدیبال سرم نم نیوقت ا چیه کردمیم تیها و قانون ها رو رعا میحر شهیهم

 ستیکاره حسنا ن ریکه تقص یاون نکهیخبر از ا یخاله حسنا تکرار بشه ب یماجرا خوادیچون دلش نم

 .چارهیب ینه حسنا شدیطرد م سنای دی... باسناستی
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*** 

 .ازهیپدر ن یعقد کرد به اجازه شهیصورت نم نیدر ا زنی: عروس خانوم که دوشعاقد

 گذاشت. زیم یرو رو یقانون یپزشک یحرف برگه یب رحسامیام

 دمیو از اتاق دو دیبهم انداخت که بغضم ترک یریبرگه رو برداشت و خوندش و بعدش نگاه پرتحق عاقد

 .رونیب

 کمکم کن. ایگفتم: خدا رلبی... دستام و باصورتم پوشوندم و زکردمیم هیراه رو باشدت گر داخل

  نجا؟یمگه به زور آوردمت ا هیها چ یمسخره باز نیا ری: حررحسامیام

 بهم نگاه کرد؟! یچه جور یدیهق گفتم: ند باهق

 بهت نگاه کرد؟  یچه جور: مگه رحسامیام

 .کردیهـ ـرزه نگاه م هیانگار داشت به _

 .یو اشتباه برداشت کرد ی: چرت نگو... حساس شدرحسامیام

توش  شهیمشکل کوچولو هم نم هی ینقصه و حت ینقشه ات ب یعوض یطانیگفتم: توخوده ش باحرص

 کرد. دایپ

  ؟یعروس خوشگلم، بود یکه بامن نبودرو  ی: عوضدیدستم و محکم گرفت و کناره گوشم آروم غر مچ

 .یمچم ولم کن روان یگفتم: آ بادرد

 فشار آورد که دلم ضعف رفت. شتریمچم ب به

 : دیمحکم غر ینذاشت و آروم ول یصورتش و گوشم باق نیب یا فاصله

  گه؟ید یرو هم بامن بود یروان نیا_

 .خوردیداغش که نشان خشم و عطش درونش بود به گوشم م ینفسا

 .شنومیتو نم ی: معذرت خواهرحسامیام

 توروخدا ولم کن. یشکنیدستم و م یحسام دار_

 .شنومیتو نم ی: معذرت خواهرحسامیام

 .خوامیو درد گفتم: معذرت م بابغض

  ه؟یک ی: عوضرحسامیام

 .یستیتو ن_

 هست؟  ی... کدونمی: اونو که مرحسامیام
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 من... خوب شد؟ _

  ه؟یک یعوض ستیجواب من ن نی: نه ارحسامیام

 کردم و هرلحظه منتظر بودم بغض گلوم و پاره کنه. سکوت

 : دی. غرفشردیشالم به گوشم م یلباشو از رو ادیآورد و از حرص ز یکه به مچم فشار م همونطور

 .سنای_

 هق هقم اوج گرفت و گفتم: حسام دستم شسکت. یصدا

 .سنای: تکرار کن... رحسامیام

 .یاهیبه مچم آورد و از درد دلم ضعف رفت و چشمام س ینگفتم که فشار محکم یچیه

 .سنای: دمینال ناچار

نازه گنده  یکیمامان و بابات بکن عروسکم من  ینازهاتو هم برا نی... امیابری... بنیکرد و گفت: آفر ولم

 .ییچه برسه به تو جوجه طال دمیتر از تورو هم نکش

 سرخ از خشمش زل زدم. یبه چشما بانفرت

 عاقد صداش در اومده. نیاینم رحسامیام: اوشیس

 .میایو گفت: م دیو کش دستم

نشوندم و گفت: بخون  یصندل یدستاش پنهان شده بود رو یکه تو یسمت اتاق بردم و بازور به

 .یحاج

 مکث کرد و درآخر شروع کرد به خوندن خطبه. یکم عاقد

 یو ب یپنهان ینطوریکار فقط و فقط به خاطره خودته... دخترتو ببخش که ا نیمنو ببخش اما ا بابا

من  یرعلیبخشمت... ام ینم فتیکث یوقت به خاطره گذشته چی... مامان هکنهیاجازه داره ازدواج م

 شهیتو هم یکوچولو یلبا دوارمیاما ام وستیپ خیو به تار دینابود شدم و لبخندم پر کش شهیهم یبرا

 یگفتیو م یکرده بود تیکه ترب یریباشه... آقابزرگ اون حر ینازت پر از شاد یمابخنده و چش

 شد و خودشو پرپر کرد. تیباعث سرافکندگ اهیعشق س هیبه خاطره  تهیباعث سر بلند شهیهم

 .یهمه خفت و خوار نیمثل من عروس شده؟ باا یکدوم دختر هه

 فیمنجالب کث هی یتنهام... تنها دارم تو ی... تنهازمیپدرم کنارمه نه مادر گناهکارم و نه برادر عز نه

 ی... برازنمینجات خانواده ام دست و پا م یبرا زنمینجات خودم دست و پا نم ی... برازنمیدست و پا م

 رتیغ یب یآقابزرگ... برا یروآب یو لبخنده برادرم... برا ندهیآ یپدرم... برا یو مردونگ رتیغرور و غ
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 ینیبی... منیام یخراب نشدن زندگ یآرزو... برا یبهم نخوردن عروس یمحمدطاها... برا یینشدن دا

 میبه خودم و زندگ یذره ا یافراد بودم و حت نیا یتوشاهد باش که من به فکره همه ا؟یخدا

 فکرنکردم.

خانوادم خراب نشه  یاعضا یتا زندگ کنمیشکنجه م رحسامیروح و جسمم و هرلحظه درکناره ام من

بزرگ  ییآبرو یب نیو باا مونهینم یصالح یاز خانواده یبرمال بشه به خدا قسم که اثر تیکه اگه واقع

شو  بیآس یروز هیو  شهیم ییآبرو یب نیا یدوماهه هم قربان نیآرو یو حت شهیم کسانیباخاک 

 .نهیبیم

  ؟یرلفظیز ؟یهست ی: منتظره چدیگوشم غر رهیز

 بار سوم عرض کردم. ی: عروس خانوم براعاقد

 شیا نهیو ک نیتمام بانگاه خشمگ یرحم یکردم که باب رحسامینگاه پر از خواهش و التماس به ام هی

 جوابم و داد.

 : بله.دمیپر از نفرتش بود آروم نال یکه نگاهم به چشما یدرحال

 بانو. یخوش اومد یزد و آروم گفت: به جهنم واقع یروزیپ لبخنده

 و نگاه ازش گرفتم. ختیر اشکام

 .رونیب میو از محضر اومد میالزم رو داد یامضاها

رفت... عق زدم و به سمت جدول  یم جیوجودم بود که مدام سرم گ یتو یاسترس و نگران نقدریا

 رو باال آوردم. دادیمعدم م دیرو که خبر از اس یزرد رنگ و تلخ عیو ما دمیدو ابونیخ یگوشه

 عق...عق...عق..._

 .رونیب زنهیاالن معدم از حلقم م کردمیو احساس م ختیریوار م لیس اشکام

 کالفه بود. رحسامیبودن و نگاه ام ستادهیا نیکناره ماش اوشیو س رحسامیام

 کناره جدول نشستم... دوباره عق زدم و سرم و به سمت جدول چرخوندم. یحال بد با

 رفت. ابونیخ گهیبه سمت د اوشیگفت و س یزیچ اوشیبه س رحسامیام

 .شدیام بلندشد... حالم لحظه به لحظه بدتر م هیگر ینتونستم خودم و کنترل کنم و صدا گهید

 .یآب بخور بهتر بش کمی ای: باوشیس

 یاش و جد نهیتخت سـ ـ دمیرو گرفتم و کوب یدستش افتاد... بطر یآب تو یبه بطر میاشک نگاه

 به اصطالح محترم. یدوستت کراهت داره آقا ایگفتم: خوردن آب از دست تو 
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رفتم و سوارش  نیکردم و به سمت ماش زیباپشت دستم دهنم و تم تیاهم یرفت توهم ب اخماش

 .دمیشدم و درو محکم بهم کوب

 کن. ادهیتر پ نییگفت: منو دوتا چهاراه پا یعصب اوشیهم نشستن و س اوشیو س رحسامیام

 و ناراحت کرده. اوشیتو س یادب یب ینیبیم ری: حررحسامیام

 به درک._

 .شهیرفع م شیدلخور اوشیس یکرد یعذرخواه ی: عه واقعاً؟ باشه، وقترحسامیام

 .کنمینم یگرگ انسان نما عذرخواه نیاز ا یهه باشه حتماً... گردنمم بزن_

 .مدیخونه شناسنامه تو به آقابزرگ جونت نشون م میاالن که رفت یول زنمی: گردن تو نمرحسامیام

 .یزدم: ازت متنفرم لعنت ادیفر

 یعذرخواه شمارمیزد: تاسه م ادیگوشم درد گرفت فر یکه پرده یبلند... جور یلیاز من... خ بلندتر

 .گمیرو به همه م یخونه و همه چ میریاالن م نیهم یعل یبه وال ینکن

 شو من ناراحت نشدم. الیخ یب رحسامی: اماوشیس

 ...دو...س...کی: دیتوجه غر یب رحسامیام

 .خوامیمعذرت م_

 : بلندتر.رحسامیام

 .خوامی: معذرت مدادزدم

نگاه کردم و دندونام و  دیتوشون د شدیخشم و انتقام رو م یبه چشماش که شعله ها نهیداخل آ از

 هم فشار دادم. یرو

 و روشن کرد. نیزد و ماش یبدجنس لبخنده

 .یا نهیگرگ ک نیشدن دربرابر ا میبه کم آوردن و تسل کردمی... عادت مکردمیعادت م دیبا

 و روشن کرد و صداشو تا آخر بلند کرد. ستمیهق هقام به گوشش نرسه س یصدا نکهیا یبرا اوشیس

دستم و  رهیبگ یعالمه غمه... ک هیبگم که تو دلم  یهم براش کمه به ک هیکه تو قلبمه گر یدرد "

 "دل شکسته امو  نیا یصدا شنوهیخستمو نم یلیخ یوقت

 

 شهیاتاق... از هم نیبه من به ا یکیچه نزد یکیاتفاق تو تار نیچراغ هرشب و ا یسوت و کورو ب "

 "اومده سرم  یچ دونمینم شونمیبرم نرم پر گمیم یبدترم، ه
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عاشقت بشم  شتریب کشمینم گهیگرفته جونمو بدون تو... من د یبه راحت گذرهیم یمگه عمره لعنت "

بار بهم بگو گناه من  هیفقط  ه،یچه درد گهید نیا هیبه جون تو... آخ چه حس سرد گهیدتونم  ینم

 " هیچ

 

که تو  یتب... درد یبسوزه تو مینشو که زندگ یسبب راض یب یها هیلحظه لحظه شب به شب گر "

 "عالمه غمه  هیبگم که تو دلم  یهم براش کمه به ک هیقلبمه گر

 (یعمرلعنت _ یاتیب ای)پو

*** 

 دستم و گرفت و مانع شد. رحسامینشست و خواستم برم داخل اتاق که ام رهیدست گ یرو دستم

 زد و گفت: خانومم حالت خوبه؟  یبهش نگاه کردم که لبخنده حرص درکن بانفرت

مگه  یبکشم ول رونیکردم آروم باشم... تالش کردم دستم و از دستش ب یو سع دمیکش یقیعم نفس

 !د؟یرسیم نهیگرگ پر از ک نیزورم به ا

اول از همه  یشدیم داریهرروز صبح که ب ؟یقبالً چقدر مشتاق ازدواج بامن بود ادتهی ری: حررحسامیام

 .یدوستم دار یگفتیو بهم م یگفتیم ریو صبح بخ یدادیم امیبه من پ

 .ارین ادمیحماقتام و _

 و گفت: حاال اون لحظات عاشقانه شده حماقت؟  دیخند

 .رهیگیعقم م وفتمیکه م ادشیفت... شده لجن... شده حال بهم زن شده کثا_

 .ی: هنوزم عاشقمرحسامیام

 من گوه بخورم عاشق تو باشم._

 .ی: هسترحسامیام

 ولم کن._

 از قلبت هنوز متعلق به منه. یاما گوشه ا ی: ازم متنفررحسامیام

 اش گونم و نوازش کرد و گفت: عشقت شد طناب دارت. گهیکه بادست د دمیکش یپرحرص نفس

چشمات از اشک پر  خورهیحالت بهم نم یوفتیگذشته م ادهی یاز اشک پرشد و گفت: تو وقت چشمام

 یو من وقت زهیریسرخت م یگونه ها یکه رو یقطره اشک یتو شهیو تمام احساست خالصه م شهیم
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... رهیگیفقط خندم م وفتمیرفتارم م ادهی یوقت زنم،یو قهقهه م خندمیفقط م وفتمیگذشته م ادهی

و بهش  یدهنش لقمه بذار ی: دوست دارم... مسخره ست که تویبگ یکیست که هرروز به  رهمسخ

و  ی... مسخره ست که بهش جمالت عاشقانه بگی... مسخره ست که قربون صدقه اش بریمحبت کن

 برق بزنه... هه. یاون چشماش از خوشحال

 مسخره ست. یلیگفتم: آره خ دیلرزیبغض چونم مکه از  یدرحال

کردم دستم و از  یباال توجه ام و جلب کرد... باعجله سع ومدیکه از پله ها م یکس یقدما یصدا

 تمام دستم و محکم تر گرفت و فاصله رو پر کرد. یبکشم که بابدجنس رونیدستش ب

اش گذاشتم و به عقب هولش دادم... دستش دوره کمرم محکم تر شد... گونه  نهیسـ ـ یو رو دستم

تر شد... به بازوش چنگ انداختم و شدت بـ  کیو نزد کیقدم ها نزد یاز اشک شد و صدا سیهام خ

 شد. شتریب زشینفرت انگ یـوسه ها

 کردم. داشیپ ای: آتوسا بآرزو

 .یزنیمن دست نم لیبه وسا گهی: دآتوسا

 شد پس غر نزن. دای که پ: حاالآرزو

 قدم ها دور شد... دور و دور و دورتر. یصدا

فشارم  یادیپر از وحشتم نگاه کرد... از ترس ز یبه چشما یازم جدا شد و بالبخنده ترسناک رحسامیام

 گرفتتم. رحسامیتار شد و زانوهام خم شد که ام دمیافتاد... د

تر و  فیضع یلیتخت گذاشتم و گفت: تو خ یـغلم کرد و در اتاق و باز کرد و رفت داخل... رو بـ

 عروس خانوم. کردمیکه فکرم یهست یترسوتر از اون

چشمام سرخورد... به سقف زل زدم و انگار  ی... اشکام از گوشهدیو اتاق دوره سرم چرخ رونیب رفت

 گذاشته شد. شیچشمام به نما یجلو تمیخر یو صحنه ها نمایس یشد به پرده لیسقف تبد

اگه  ی... تو دوستم نداررسونمینم بی: عشق من نترس من کنارتم... گلم من که بهت آسرحسامیام "

... من رمیبگ یبخند تا انرژ زمی... بخند عززمیما عشقمونه عز تی... محرمیکردیبهم ثابت م یداشت

 ری... حررم... کناره تو آرامش دارمیحر کنهیچشمات نابودم م یایچال گونه ات برم... در نیقربون ا

 "دوست دارم.  یلی... بانو خیکنیبانگاهت نابودم م

 نی... حسام اونهی... دوست دارم دوست دارم دوست دارم درمیمیحسام تنهام نذار... من بدون تو م " _

 خوامیمگه نه؟ حسام من نم یکنیممردم و زنده شدم... حسام توباهام ازدواج  یمدت که باهام بهم زد
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دلم  رونیب میبر باهممامانم خسته شدم... امروز  یشکاکانه یآقابزرگ باشم... از رفتارا یبرده گهید

 "برات تنگ شده... کنارم بمون حسامم.  یلیخ

 ". یقبولش کن شمیخوشحال م مونیدستبند دوست شهیدستبند م نی: ارحسامیام "

شد... بلندشدم و رفتم سمتش... دستبند رو از داخل کشو برداشتم و  دهیکش زیبه سمت م نگاهم

که بهم داده بودش متنفر بودم... رفتم سمت پنجره و  ی... دوستش داشتم اما از اونختیاشکام تندتر ر

 بابغض گفتم: متنفرم ازت. رلبیو ز رونیاز پنجره پرتش کردم ب

روشن  تیکبر هی... یسطل آشغال فلز یاختم توحافضم بود پاره کردم و اند وانید یکه ال عکساشو

 عکس ها سوخت و خاکستر شد. یپاره یها کهیکردم و انداختم داخل سطل و ت

... به خاطرت یکنیحافظه تو پاک م یکنیم ی... خونه تکونیکنیخاک م ادموی یسوزونیعکسام و م "

 " یخوایمرداب نم یگیم شمیو آب م سوزمی... میایبه کمکم نم سوزمیم

 هی... هی... ده ثانهیثان هیثابت موند...  ازپامیقرص د یقوط یو انداختم داخل کشو که نگاهم رو تیکبر

قرص  یبودم و نگاه از قوط ستادهیمجسمه ا هیو مثل  گذشتی... زمان مقهی... ده دققهی... پنج دققهیدق

 .گرفتمینم

 دستم. یکردم تو یو برداشتم و باترس آب دهنم و قورت دادم... سرشو باز کردم و همه شو خال قرص

خودم خرابش کرده بودم  یبود که خودم بادستا یزندگ نیمرگ بهتر از ا دیپر بود از قرص... شا مشتم

 احساس حال بهم زن به اسم عشق. هیاونم با

 یبدون فکر کردن همه زدمیکه از ترس نفس نفس م یلبود و برداشتم... درحا زیم یکه رو یآب وانیل

 .دمیدهنم انداختم و الجرعه آب رو سر کش یقرصا رو تو

... پاهام دیو چرخ دیو چرخ دیشد از عرق... اتاق دوره سرم چرخ سیتار شد و بدنم خ دمیکم د کم

 .دیافتادم و اتاق بازم چرخ نیزم یسست شد و رو

 نی... منو تو کناره هم خوشبخت ترینیخوابم نب یکه تو رمیگیم یعروس هی: برات رحسامیام "

من و  یزندگ یستاره یشی... تو میشیم ایمادر دن نی... توخوشگل ترمیشیم نیزم یموجودات رو

 "تابه.  یم ییروشنا یتا آخر عمر باوجود تو تو میزندگ

و  دنیم تیزن ها اهم ییبایزن ها از گوش... مردها به ز شنیمدرسه: مردها از چشم عاشق م مشاور

 یجامعه ینادرست، دخترها یطه-ب-ا-ر هی یکه تو یزیچ نیقشنگ مردها... اول یزن ها به حرفا

 نهاتو ت رمیمیپسرهاست... دوست دارم من بدون تو م یعاشقانه و دروغ ها یحرفا زنهیما رو گول م
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پسر، گول  هیشون از زبان  دنیما باشن یهستن که دخترا یناجمالتی... ایمن هست یزن زندگ

و خودتو به  دنیدروغ عادت ند دنی... گوشاتونو به شندیریبگ میو عاقالنه تصم دی... عاقل باشخورنیم

عقل تونو از  ونقلب و احساسات ت دی... نذاردینکش شیو قلب تونو پ دی... عقل تونو پس نزندینزن ینفهم

 یدخترا یرو به زندگ یو اثرات مخرب مونهیم ینادرست باق شهینادرست هم یبطه-ا-ر هیکار بندازه... 

 .کنهیما وارد م یجامعه یاحساس

به  شتریو گرمه و ب مانهیکه صم هیابطه ا-دختر و پسر ر یبطه و دوست-ا-مدرسه: منظور ما از ر مشاور

هم نگاه داره و نگاه هردو ب یابطه دخالت جد-ر نیا ی... عواطف دو طرف تویِواشکیو  یصورت پنهان

نامه و تلفن و...  دنو رد و بدل کر انهیمخف یدارهاید قیاز طر شتریو ب ینه نگاه پاک و انسان یِتیجنس

 .رهیصورت بگ

باجنس مخالف اونو با پدر و  رگذاریبرخورد تأث نیاول یکه تو رنیادبگی دیپاک با یو پسرا دخترها

اونا استفاده کنن و  یو عمل یعلم یمشاور آگاه و مسلمون مطرح کنن تا از تجربه ها کی ایمادرشون 

به  دیهم با رها... والبته پدر و مادرنیعاقالنه بگ میتصم هیبشن  یجد یها بیدچار آس نکهیقبل از ا

 نظارت کنن... نیشون و به دور از هرگونه توه تیو احترام به شخص یبچه هاشون بامهربون یرفتارا

مشاور  هی ایخودشون رو با پدر و مادرشون  یمهم روزانه یاگه دخترها و پسرها مسائل و معاشرت ها

از روابط  یلیخ یو جلو نحل مسائل اونا داشته باش یتو یدیتونن نقش مف یبذارن اونا م ونیدرم

براتون از  خوامیگرفته بشه... امروز م رهیکه احتمال داره بعد از برخورد اول شکل بگ یو ناسالم یپنهان

انجام  قاتیروابط دختر و پسر بگم... حرفام براساس تحق ریجبران ناپذ یو اجتماع یروان یها بیآس

 لیسرکوب شدن استعدادهاست: م بیآس نی... اولدیپس خوب گوش کن تهیشده ست و کامال واقع

کنترل  یو اگه به درست رهیگیکل مکه بارشد جسم نوجوون ش زهاستیچ نیاز مهم تر یکی یجنس

تمام حواس و توجه انسان  شهیکنترل نشه باعث م لیم نیا ی... وقتشهیاون م ندهینشه مانع سعادت آ

نشه تمام فکر و ذهنش  یباز ـوسبشه... و اگه موفق به هـ  یهـ ـوس باز ریو تمام مغزش درگ

... اسالم کنهینم دایپ شهیاستعداد و اند ییو شکوفا گهیکار د یبرا یو وقت شهیموضوع م نیمشغول ا

ساده که مثال با  یسالم و احوال پرس کیکرده که با  یاظهار محبت به جنس مخالف رو کامال نه

بطه و گفت و گو -ا-گذشت زمان نوع ر اب یول شهیشروع م یا گهید زهیهرچ ایو هدف آموزش  زهیانگ

گفت و گوها و ارتباط  نیکه انسان تمام وقت شو صرف هم رهیم شیپ ییو تا اونجا کنهیم دایپ رییتغ

هست که از همون روز  نمی... واسه همشهینم یکم روز اول راض زانیکنه و هرگز به همون م یها م
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نه... به خودتون... به  دیبگ دیریادبگیکرد...  یریوگجل یو احساس یبطه عاطف-ا-ر هی جادیاز ا دیاول با

و  یبطه احساس-ا-ساده ست... ر یلی.... خ"نه"تون...  یدرون یها لیم از یاحساس تون... به بعض

 باجنس مخالف نه. یعاطف

و به دور از احساسه...  یبطه معمول-ا-ر هیفقط  نیما ا ی... نه براشمینه من وابسته نم دینگ باخودتون

 هی... من خودم دیحرفا... خودتونو گول نزن نیبطه ما عاقالنه ست و ا-ا-و ر میشیما بهم عالقمند نم

که اول کار  خوانیکمک م ییاونا شتریبهم مراجعه نکنه... ب ینطوریمورد ا هینبوده که  یمشاورم و روز

و  رمعقولیو غ یبوده که وارد ارتباط احساس یشون جد میبه خودشون مطمئن بودن و تصم

 ااظهاریو  یوال پرسسالم و اح هیقول شما  ابهیو  یارتباط عاد هینشن و فقط قصدشون  یراخالقیغ

 ییاونا یبرا یقطعاً وجود داره... حت بیراه شد چون خطر آس نیوارد ا دیبوده... پس نبا یمحبت باطن

و بهش  میشناسیو طرف مقابل مونو م میدون یرو م یما همه چ گنیو م رنیگیکه خودشونو عاقل م

نره...  ادتونی نوی... ا"هست بیآس"هست...  بیراه آس نیا ی... توگهیو هزارجور حرف د میاعتماد دار

 .بهیراه پر از آس نیا

 نیطرف شهیروابط باعث م نجوری: ایلیافت تحص زنهیم نیروابط به طرف نجوریکه ا یبیآس نیدوم حاال

 هی نیکنن... ا یو تلفن یحضور یو مالقات ها دارهایتمام فکر و ذکر و توجه و تمرکزشون صرف د

قشنگ پسره  یذهنش مشغول حرف ها نقدری... چون طرف اهیعلم یرشد و ترق یمانع بزرگ برا

از دستم ناراحته،  یبپوشم؟ وا یمون چ یبعد داریبهش زنگ بزنم، تو د یدوباره ک یشه که وایم

چرا به اس ام اسم جواب نداد؟  لش،یپروفا یرو هیعکس اون دختره ک زدم،یکاش اون حرف و نم

منو دوست  گهیدوست شده و د یا گهیفت دوست دارم نکنه با کس دسرش کجا گرمه؟ چرا بهم نگ

رفتن؟  رونیجور کنم واسه ب یبگم و چه بهانه ا یبخرم؟ به مامانم چه دروغ یبراش چ نیتانداره؟ ولن

از آشناها  یکینکنه  مینیهمو بب میخوایفردا م یوا رم؟یاز بابام بگ یرو چه جور نیولنتا یهیپول هد

... بدماگه از دستش  ینکنه دامادش کنن؟ وا یبراش بره خاستگار خوادیمامانش م یوا نه؟یما رو بب

 یتمام ذهنش هول و هوش همون فرد م شهیم یبطه ا-ا-ر نیهمچ هیکه وارد  یکس دینیب یم

،... واقعا  7، 8، 9 شهیکه نمره هاش م نجاستیواسه درس خوندن نداره و ا یتمرکز گهیچرخه پس د

به درک که جواب اس ام  د؟یخراب کن ییزهایچ نیتونو واسه همچ ندهیآ ستین فیح ست؟ین فیح

سر  نیبش نهی... به درک که ولنتایبراش بره خاستگار خوادینداد... به درک که مامانش م تواس 

 نیپس بش یملت بش نی... تو قراره افتخار ایکشور نیساز ا ندهیدرس تو بخون... تو آ نیدرست... بش
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به مادرت به خاطره پسر مردم  ادیچطور دلت م یمادر بش ندهی. تو خودت قراره درآو درس تو بخون..

امرار  یبرا ارهیو جون کندن به دست م یرو که پدرت باهزار سخت یپول ادیچطور دلت م ؟یدروغ بگ

رفاه تو، باهزار دروغ و بهانه اون پول و  یتو، برا یراحت یتو، برا لیتحص یمعاش تو و خانوادت، برا

  ؟یبخر هیهدقشنگش گولت زده  یپسر که بادروغ ها هی یبرا نیروز ولنتا یو برا یریازش بگ

اما اگه به  شهیها به ازدواج ختم نم یدوست نیا شتری: بینیجو بدب جادیسوم ا بیسراغ آس میریم

شون رو به  یزندگ گهیوءظن دوطرف به همدو شک و س ینیازدواج هم ختم بشه بعد از چندمدت بدب

 بطه-ا-با من ر یکه به راحت یدختر گهی... پسره باخودش مدهیو هردو رو عذاب م کنهیم لیجهنم تبد

 گهیاعتقاده پس از کجا معلوم که قبل از من بافرد د یو ب مانیا یمشروع برقرار کرده ب-نامطلوب و نا

بطه برقرار -ا-ر یا گهیو بعد از ازدواج بامن با کس د ندهیهم دوست نبوده و از کجا معلوم در آ یا

نسبت به پسر داره...  ور یاعتماد یو شک و ب ینیبدب نینکنه و به من وفادار بمونه... دختر هم هم

 .شنیبا شکست و طالق مواجه م شترشونیو ب ستین داریازدواج ها پا نیپس ا

ما  یکه مادر و پدر و جامعه یی: از اونجایرانو اضطراب و احساس نگ شیتشو بیآس نیحاال چهارم و

 یدوست نجوریو به دور از چشم اوناست... و ا یواشکیها  یدوست نجوریروابط هستن ا نجوریمخالف ا

که  ییدهایاز تهد یمثل احساس گناه و نگران ییهمراهه و فکرها یبا اضطراب و نگران یپنهان یها

و اضطراب مدام به  یتعارض درون کی رهیگیفاش کردن روابطش بادختر صورت م یتوسط پسر برا

و  یشکست روح جهیو درنت یازدواج، خوشبخت الیکاذب مثل خ جاناتیه یسر هیدنبال داره... و 

از  یاقدام به خودکش یخودشون و خانوادشون و حت یرفتن آبرو نیشدن دخترها به خاطره ازب یقربان

وارد  نینیها رو نب بیآس نیا نیخواینه... اگه م میکه بگ میریادبگی دیوابطه... ما بار نجوریا یها بیآس

 هینه... فقط  دیدر گول زدن تون داره بگ یکه سع یو به خودتون و اون آقاپسر نیروابط نش نجوریا

 کلمه ست... نــــــــــه .

سالن اجتماعات  یاون روز تو ...دمیفهمیحرفاشو م یگوشم بود و انگار تازه معن یمشاور تو یحرفا

ته سالن  نیمیو صدف و س الیو ل قیو شقا هیما رو باز کنه و مهد یتا چشما زدیمدرسه اون حرف م

به دم  شهیکلمه بودن تا سوژه اش کنن و مزه بپرونن... منم مثل هم هیمعرکه گرفته بودن و منتظر 

و حاال خودم و لعنت  اوردمیدر م یشون وصل بودم و تو جمع شون بودم و پا به پاشون مسخره باز

عاجزانه التماس  کردیازمون خواهش م دادیاون مشاور دلسوز که قسم مون م یکه چرا به حرفا کنمیم

سگ  نیو ع دمیندادم و توجه نکردم و حاال به حرفاش رس تیاهم میروابط نش نجوریوارد ا کردیم
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ساده  یدوست هیمن از  یها ینداره... تمام بدبخت یا دهیفا چیه یمونی... اما افسوس که پشمونمیپش

بشم... و  مانیا ینماز و ب یشرم بشم... ب یبشم... ب ایح یساده باعث شد ب یشروع شد... اون دوست

 بود. رید یلی... خیمونیپش یبود برا ریبود... د ریعصمت... د یعفت و ب یبعدهم ب

 نیمعلق بودن ب نی... ایحس خنث نیاز خودم و حالم نداشتم و چقدر خوب بود ا یدرک درست چیه

خبر بدون خوب بود... به شمار افتادن نفسام خوب  یب ایاز دن نیمطلق... ا یحس یب نیو هوا... ا نیزم

 بود.من خوب  یجون شدنم خوب بود... خوب بود... مرگ برا یشدن و ب هوشیبود... ب

*** 

 چهارم فصل

 

و پلک هام و به زور باز نگه داشته  دمیدیپلک هام و باز کردم... تار م یآروم ال یدیسردرد شد با

 یداریبه خواب و ب هیشب یحالت یروح چرخوندم... تو یو ب دیاتاق سف یتو یبودم... نگاهم و به سخت

 تحمل بود. رقابلیبودم... درد سرم و چشمام غ

 تموم بمونه. مهیو انتقامم ن رهیتو رو ازم بگ لیعزرائ ذارمینم یحت: من رحسامیام

 کج شد. یپوزخنده پرتمسخر یدوختم و لبام به معن نشیخشمگ یو به چشما نگاهم

 .رسهیمنم م ینوبت تالف رخانومیتر شد و گفت: بخند... بخند حر یعصبان

 .سوختیقورت دادم... دهنم خشک بود و گلوم م یدهنم و به سخت آب

 ...وام.خـیلب باز کردم و گفتم: آب...م یسخت به

 احمق؟  یبود کرد یچه غلط نی... ایبخور دمی: کوفت مرحسامیام

 نداره. یربط چیدلم خواست به توهم ه_

 یقوط هیبده که چرا  حیزد و گفت: باشه پس خودت به مامان جونت و آقابزرگت توض یشخندین

 .یکرد یو خودکش یجاخورد هیو  ازپامید

 .یدردسر بزرگ قرارم بد نیا یتا تو یو بابغض گفتم: ازت متنفرم، نجاتم داد دیلرز تنم

قول و  رهیز یزنیم یکه دار ییتو نیا گمینگفتم و نم یزیچ ی: من سر حرفم هستم به کسرحسامیام

 قرارها.

  م؟یباهم داشت یماچه قرار_

 .یخشم منو خاموش کن یو شعله ها یها رو به جون بخر یعذاب تمام صالح می: قرار داشترحسامیام
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 .تونمینم_

 .یاریکم م کردمی: فکرشو مرحسامیام

 .خورتمیگذشتم داره مثل خوره م یحماقت ها_

که من دوست ندارم از خـ  ینیو ا یهنوز عاشقم دونمیم ریحر اعشقت؟ی: هه حماقتت رحسامیام

عرضه ها نفس تو قطع نکن و به آغـ  یاما بمون و بجنگ... مثل ب دهیعذابت م شتریمادرت ب انتیـ

 یکه تو یرگاته بمون و بامن بجنگ و اون عشق یها تو یذره خون صالح هیـوش مرگ پناه نبر... اگه 

 یخوریخودت خفه کن... بامن بجنگ و بذار شکستت بدم که قطعاً هم شکست م یقلبته رو بادستا

 ره.جوجه شکست بخو هیگرگ از  هیکه  دهینشن یچون تاحاال کس

 .یو نفرت کن نهیمنم مثل خودت پر از ک یخوایم_

 کردم؟  یخودکش دنی: همه فهمدمیحال پرس یو نداد که آروم و ب جوابم

 : نه.رحسامیام

  ؟یچ یعنی_

به چه کار  دمیفهم دمیو د ازپامید یاون قوط ی... وقتینیپخش زم دمی: اومدم تو اتاقت درحسامیام

بهم گفته  رکجاست؟یو گفتم: حر نییتو پاک کردم و بعد رفتم پا... آثار جرم یدست زد یاحمقانه ا

غش یج یبراش گرفتم... مامانت رفت صدات بزنه و بعد صدا خوادیکنکور م یبود کتاب تست برا

 هیو گفتم بگه فقط  دمیگوشه کش هیکه کردم دکترتو  یکار نی... اولمارستانیب متیبلندشد و آورد

معده تو شست و شو داد به مامان و بابات گفت:  نکهیاونم قبول کرد و بعد از ا دهیشد تیمسمو

 ... اونام باور کردن.یمسموم شد

 هواتم دارم. دمیمن همون قدر که زجرت م ینیبیکه خم شد به جلو و گفت: م دمیکش یراحت نفس

 تشکرکنم؟  دیبا_

 : معلومه.رحسامیام

 باشه... ممنون._

 .زمیهمسرعز مکنی: خواهش مرحسامیام

 .ادیحال م گرمیج دمیو گفت: حرصت م دینگاهش کردم که خند باحرص

 بهم آب بده تشنمه._
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رو پر از آب کرد...  وانیکنارِ تخت برداشت و ل زیم یبهم کرد و بعد بلندشد... پارچ و از رو یطوالن نگاه

 .دیاما اون دست شو عقب کش رمیو بگ وانیو به سمتم گرفت، آروم دستم و دراز کردم تا ل وانیل

 ندارم. یباز یحسام حوصله_

 تشنته؟  یلی: خرحسامیام

 آره تکون دادم. یسرم و به معن بامکث

 بخور. ری: خب بگرحسامیام

به  شتریو دستم و ب دمیکش یبه سمتش دراز کردم که بازم رفت عقب... نفس کالفه ا شتریو ب دستم

 .رمیو بگ وانیسمتش کش دادم تا ل

و  وانیشده بود آب داخل ل اهیچشماش بزرگ شده بود و چشماش کامالً س ینهیکه دوباره قر یلدرحا

 و گفت: آب خوردن از دست من و دوستم کراهت داره بانو. ختیر نیزم یرو

 .رهینم ادمیوقت حرفا و حرکات آدما  چیو گفت: من ه دیکوب زیم یرو وانیل 

 ام گرفت. هیو گر رونیاتاق رفت ب از

از تخت  یلیکردم پارچ آب و بردارم اما خ یکش دادم و سع زیتشنه ام بود... خودم و به سمت م یلیخ

 .زمیخودم آب بر یو برا نمیبش ایفاصله داشت و اونقدر حال نداشتم که بلندشم و 

 .ری: حربابا

 .دمیچهارچوب در د یدر نگاه کردم و اندام بابا رو تو به

 : بابا تشنمه.دمینال بابغض

کرد و  کیو به لبام نزد وانیآورد باال و خودش ل کمی... تختم و ختیاومد داخل و برام آب ر عیسر

 باسرعت آب و خوردم. ختیریکه اشکام م یدرحال

 چقدر نگرانت شدم. یدونیصورتم و کنار زد و گفت: نم یتو یشده ختهیر یموها بابا

 .دیببخش_

 : زود خوب شو.بابا

 سرم بود. یحسام باال دارشدمیب یوقت نیبود و تکون دادم و گفتم: کجا سرم

 بمونه. شتیپ میاز حسام خواهش کرد مینماز بخون می: من و مادرت رفتبابا

 مامان کجاست؟ _

 کرد و دعا کرد همونجا خوابش برد. هیکه گر نقدرینماز خونه ا ی: توبابا
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 .شهیرو که دخترشم دوست داره و نگران و دلواپسم م یمادره و من هیام که باشه بازم  یهر چ اون

 نگرانت بود. یلیمامانت خ یهوشیب روزی: از دبابا

چشمات گود افتاده... چت  رهی... رنگت زرده... زیچقدر الغر شد ریبهم انداخت و گفت: حر ینگران نگاه

 .یضیشده دخترم؟ چندمدته همش حالت بده و مر

 کنارم باش خوبم. شهیه بردم و بابغض گفتم: خوبم... شماهمنشست و به آغـ ـوشش پنا کنارم

 کنارتم. شهیمن هم رمیبـ ـغلم کرد و گفت: حر محکم

 صدام نکن. ینطوریصدام نکن... توروخدا ا ینطوری...! بابا ارمیحر

 بـ ـغل بابا بودم که در باز شد و مامان اومد داخل. یتو یا قهیچنددق

 .یشد و گفت: خداروشکر بهوش اومد یچشماش اشک دنمید بابا

 یات برم چ دهیصورت رنگ پر نیبابا فاصله گرفتم و اومد سمتم... دستم و گرفت و گفت: قربون ا از

 هیک یآشغال مدرسه رو نخور ول یها چیساندو کنمیم دیچقدر تأک ن؟یکه حال و روزت شده ا یخورد

 که گوش بده.

 اهیهم نگران بود... گذشته اش س یلیما نگرانم بود... خا زهیاوج محبتشم لحنش سرزنش آم یتو یحت

 وجودش بود. یبود اما بازم مهر و محبت مادرانه تو

 .یو گفت: استراحت کن تا زودتر خوب ش دیو بـ ـوس میشونیپ

 حالت خوبه؟  سنای: دیو بابا ملحفه رو روم انداخت... به مامان نگاه کرد و پرس دمیتخت دراز کش یرو

 خوبم.: مامان

 .دهیرنگت پر نیبش نجایا ای: ببابا

 و بستم و تظاهر کردم خوابم برده. چشمام

 که دکترش گفت حالش خوبه. یدی: نگران نباش دبابا

 سرحال و شاده خودم تنگ شده. ریحر یدلم برا ضهی: چندمدته همش مرمامان

 بشه. فیبدنش ضع کمی... فشاره درساش و کنکور باعث شده زی: قربونت برم اشک نربابا

بـ ـغل پدرم جا داد و ازش  یکه چطور مادرم جسم گناهکارشو تو دمیپلکام و باز کردم و د یال آروم

 آرامش طلب کرد و پدرم چقدر عاشقانه نوازشش کرد و به آرامش دعوتش کرد.

دل ساده  یخودم نبود بلکه برا یبار برا نیو ا ختیپدرم رو... اشکام ر یسادگ نمیو بستم تا نب چشمام

 و مهربون پدرم بود.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

361 
 

*** 

 دستم و مچاله کردم... نفسام از حرص بلند و کشدار شده بود. یتو یبرگه تیباعصبان

  ؟یکرد کاریتو چ ی: خانوم فرخرحسامیام

 درصد. 75: هیمهد

 .یگفت: به درک عوض رلبیز هیسراغ نفر بعد و مهد رفت

 یباخشم گفتم: حسام بااعصاب من باز یو آروم ول زشینشست که رفتم سمت م قهیاز چند دق بعد

 نکن.

 ! یکنیواسه من اعصاب اعصاب م یبعد اومد یستیزد و گفت: تونصف قرص اعصابم ن یپوزخند

 .مونهیدرصد م 100درصدم مثل  90المصب _

 .دونستمی: عه نه بابا نمرحسامیام

درصد زدن هم نمره دادن بعد تو به  70که درس شونو  ییبه اونا یحت رهایدب یهیگفتم: بق تیباعصبان

 ! یدیدرصد زدم نمره نم 90و  کمیزیکه ف یمن

 : گفته بودم صد در صد.رحسامیام

 سؤال و اشتباه زدم. هیاحمق من فقط _

 .نیگمشو برو سرجات بش شعوریب یی: احمق تودیغر

 از سؤال ها رو اشتباه زدم؟  یکی یچرا نگفت یبود ستادهیسرم ا یباال لیاون روز که مثل عزرائ_

  ؟یهمه بفهمن زن من یخوای: برو بتمرگ سرجات مرحسامیام

 من؟! رحسام؟یاون؟ زن ام زن

 !؟ی: چرا مثل مجسمه به من زل زدرحسامیام

که حاال شدم  کردمیفکر م نیترسناکش زل زده بودم و به ا رتیبه صورت جذاب اما س جیو گ هنگ

چه طرز پلک زدنه؟  نیاز زنم، ناقصه، ا نمیاایزدم که باحرص گفت: ب و تندتند پلک یزن اون... عصب

 !؟یگرفت کیت یزن من شد ینکنه از وقت

درصدشو باال بزنه دونمره به مستمرش  یهرک یو گفتم: حسام تو قول داده بود دمیکش قینفس عم هی

 .یاضافه کن

 صد در صد بزنه. ی: گفتم هرکرحسامیام

 غلط دارم؟  ی: چرانگفتدمیدندونام غر یاز ال آروم
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 تا بلندنشدم. ری: برو بتمرگ حررحسامیام

 مثالً؟  یکنیم کاریچ یبلندش_

 یتون ینم یچکاریزدم و گفتم: ه یو باخشم نگاهم کرد که پوزخند دیبه پشت گردنش کش یدست

 استاد. یبکن

 : باشه.رحسامیام

 .دادیم دیتهد یبو یباشه بدجور نیا

 درس مزخرف گذاشتم. نیا یکه برا یوقت فهیح_

 تا برم که آروم گفت: برگه تو اشتباه بهت دادن. برگشتم

  ؟یچ یعنیگفتم:  بااخم

 : اخماتو برام نکش توهم.دیغر باحرص

  ه؟یگفتم: منظورت چ متیو اخمام و باز کردم و بامال دمیکش یکالفه ا نفس

مچاله شده رو پهن کرد و به اسمم اشاره کرد و گفت:  یبرگه زیم یرو از دستم چنگ زد و رو برگه

 نوشته اسماء گلکار تو اسمت اسماء ست؟  نجایا یرفته بزن ادتیهاتو  نکیاعی یکور

 حق بااونه. دمینگاه کردم د بادقت

  ن؟یحس ای لی: اسم بابات سهرحسامیام

 .نیحس_

 .هلیشته سنو نجایا نیقده گاو درشت تو باز کن و بب ی: اون چشمارحسامیام

 .یادب یب یلیو خشم گفتم: خ باحرص

 .ارهیهات حرصم و درم ی: خنگ بازرحسامیام

 برم دفتر. دیرو برداشتم و گفتم: با برگه

 .حی: زنگ تفررحسامیام

 االن._

 .حی: گفتم زنگ تفررحسامیام

 .یریجلومو بگ یتون یتوهم نم رمیزدم و گفتم: شوهرجونم االن م یحرص درکن لبخنده

 و رفتم دفتر. رونیبه خون نشسته اش از کالس رفتم ب یچشما درمقابل

 شده گلکار؟  ی: چیستار
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 عوض شده. یآزمون گلکار سال سوم یجهیآزمون من بانت یجهیخانوم نت_

 .رهیبگ یبرات کپ یاصل یجهیبگو از نت ی: برو به خانوم نادریستار

 کارش تموم شد و برگشتم داخل کالس. قهیو بعد از ده دق یداخل اتاق خانوم نادر رفتم

 .ارهیطوفان تاشب از پا درم م نیبه پا بود که مطمئن بودم ا یطوفان رحسامیام یچشما یتو

 گذاشتم و گفتم: صد در صده. زشیم یرو رو برگه

 بهم نگاه کنه برگه رو برداشت و بهش نگاه کرد و بعد دونمره بهم اضافه کرد. نکهیا بدون

 لج کنه و بهم نمره نده. کردمیکردم... فکرم تعجب

 گفتم: حسام ! باتعجب

 بهم نگاه کنه گفت: برو بتمرگ سرجات. نکهیا بدون

 نشستم. هیلبام نشست و کناره مهد یرو یروزیپ لبخنده

 و کت شو درآورد و شروع کرد به درس دادن. بلندشد

به سمتم  گهیبد د یحس ها یلیعذاب و خ... ی... شرمندگیدیترس... ناام کردمیبهش نگاه م یوقت

 .اوردنیهجوم م

و تمام آرزو هام برباد رفته بود... شرمنده  یبودم از زندگ دیآورد... ناام یکه سرم م ییاز بالها ترس

همه  نیاز وجودش و از ا دمیکشیداشت... عذاب م یمادرم واقعا شرمندگ یبودم ازش چون گذشته

 بهم. شیکینزد

... من ته خط بودم یبزرگ یلیبود و گناه خ یکاره احمقانه ا ی... خودکشدادیتم نماون روز نجا کاش

نبود، سرزنده و شاداب نبودم و  یعیخونه طب یو... رفتارام تو امیهم آخرتم و خراب کرده بودم هم دن

کنکور  نیابده و حساس تر بشه... خداروشکر  ریبهم گ شتریموضوع باعث شده بود مامان ب نیهم

بودن  یعصب نشیمختلفم که حاد تر یها یضیمر یبرا دونستمیوجود داشت که اگه وجود نداشت نم

از  یوقت یحت اوردیدرهمه حال حرص منو درم رحسامی... امارمیب یو افسرده بودنم بود چه بهانه ا

 نیمتا از حرص به مرز جنون برسم و ه کردیم یتونست خودشو تکون بده هم کار ینم یخستگ

و نرم و نازک و مؤدب فاصله  فیلط ریبشم و از اون حر یعصب یلیخ یلیموضوع باعث شده بود خ

... شمیم ختهیپدرم به دار آو یسادگ دنیو هربار باد شمیو زنده م رمیمیمامان م دنی... هربار بادرمیبگ

و االن واقعاً عاشق پدرمه  مونهیو پش کشهیخودش خجالت م یمادرم از گذشته گفتیبهم م یحس هی

 یطوره... من مطمئنم هرچ نینکرده و قطعاً هم هم یکاره خالف چیباپدرم ازدواج کرده ه یو از وقت

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

364 
 

که همسر پدرم شده اشتباهات گذشته رو تکرار نکرده اما خب  یگذشته اش بوده و از زمان یبوده تو

و  زنهیشون رقم م تهآدما رو گذش یندهیکه آ نهیداد و بدتر ا رییگذشته رو تغ شهیوقت نم چیه

منم خراب کرد البته به لطف  یندهیگذاشت بلکه آ ریخودش تأث یندهیآ یمادرم نه تنها رو یگذشته

ام مقابل  دهید بیو آس فیتن نح نیو من باهم شهیوقت خراب نم چیمادرم ه یو زندگ ندهیمن آ

رو نجات  یرعلیو ام رمپد یخودم زندگ یندهیکردن آ یو باقربان جنگمیو م ستمیا یگذشته اش م

 .دمیم

 ی... وقتدمیقرص خواب خوردم و تاشب خواب هیناهار بخورم  نکهیمدرسه که اومدم خونه بدون ا از

 شب بود. 9ساعت  دارشدمیب

 .نییو شستم و لباسام و عوض کردم و رفتم پا صورتم

 : ساعت خواب.بابا

 خسته بودم. یلیخ دیزدم و گفتم: ببخش یلبخند

 .یکنی: انگار تو مدرسه کوه ممامان

که روم بود چقدر از کوه کندن سخت  یو روان یکه فشار روح دونستیشو ندادم چون اون نم جواب

 تر بود.

بابت خداروشکر کردم...  نیخونه نبود و از ا رحسامی... اممیدوره هم نشست میشام خورد نکهیاز ا بعد

 .اوردیکردم و سرم درم شیمدرسه حرص شو درآوردم و عصب یکه تو نویا یاگه خونه بود حتماً تالف

 که برام پوست کنده بود و جلوم گرفت و گفت: بخور. یا وهیبشقاب م مامان

 گفتم: نه ممنون. آروم

آب بدنت خشک شده... اشتهاتم کم شده، شام  ریپاهام گذاشت و گفت: بخور حر یو رو بشقاب

 بخور. وهیحداقل م ینخورد

 برداشتم. بیتکه س هی لیم یشدم و ب میتسل

 اگه کارت باشناسنامه ات تموم شده برگردونش. ری: حرآقابزرگ

 یبرداشتمش و گوشه نیزم ی... خم شدم و از رونیاز دستم افتاد زم بیس یو تکه دیلرز دستام

 لرزونم گفتم: چـ...شم. یبشقاب گذاشتم و باصدا

 نره. ادتیتا  اریاالن برو ب نی: همآقابزرگ

 گذاشتم و رفتم داخل اتاقم. زیم یرو رو وهیو بااسترس گاز گرفتم و بشقاب م لبم
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 بگم؟  یمرد چ نیخاک حاال من به ا رهیز یحسام بر یباحرص گفتم: اله رلبیز

شناسنامه  میکه عقد کرد یاز همون روز رحسامیکردم آروم باشم... ام یبااسترس راه رفتم و سع یکم

 خودش نگه داشت. شیرو بهم نداد و پ

کجا گذاشتمش... فردا  دونمی... آقابزرگ نمزهیو گفتم: چ نییآروم شدم رفتم پا کمی نکهیاز ا بعد

 .دمیبهتون م کنمیم داشیپ

  ؟ی: نکنه گمش کردآقابزرگ

 .کنمیم داشیبگردم پ المهیوسا یخب فکرنکنم گم شده باشه ال یول دونمینم یعنیگفتم: نه...  عیسر

 تکون داد و گفت: باشه. سرشو

 رفتن داخل اتاقاشون. ریبود که همه باگفتن شب بخ ازدهی ساعت

  ومده؟یحسام کجا رفته که تا االن ن یعنی: دمیتختم نشستم و از خودم پرس یرو

 راحت بخوابم. الیباخ تونمیم ستی... بهتر که ندونمیهام و باال انداختم و گفتم: نم شونه

 ویو د یا نهیک یکه اون خو خوامیم نیسراغم و هرشب بااسترس ا ومدهین میازدواج کرد یوقت از

تونم  ینم یو حت برهیو یرو رهیکه بدنم م ترسمیازش م نقدریا یسراغم... گاه ادیصفتش بزنه باال و ب

به شعله  شدیم لیو تبد شدیرو به اون رو م نیاز ا وفتادیگذشته م ادهی یدرمقابلش زبون باز کنم... وقت

 من بودم... فقط من. سوزوندیرو که م یو تنها کس شیآت یها

 تخت برداشتم... خودش بود. یرو از رو ی... گوشدیزنگ خورد که شونه هام از ترس باال پر میگوش

  ه؟یمکث جواب دادم: چ یباکم

 اتاقم. ای: پاشو برحسامیام

 ! یتو که خونه نبود_

 .ای: االن که هستم پاشو برحسامیام

 .امینم_

 .ومدمیتا ن ایگفت: پاشو ب یجد

 .امینم_

 یشو دار اقتیسراغت و اونطور که ل امیخودم م یاتاقم نباش یتو گهیساعت د میتا ن ری: حررحسامیام

 .کنمیباهات رفتار م

 .ترسمیم امیگفتم: نم بابغض
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 ات کنم. کهیت کهیو ت امیپس منتظر باش من ب ای: باشه نرحسامیام

 کردم. هیگر یها یتخت و صورتم و بادستام پوشوندم و ها یرو پرت کردم رو یگوش

و  مکهیخونم رو م یو قطره قطره دونهیخودش م ی... اون منو دشمن خونترسمیمن از اون م ایخدا

 .کنهینابودم م

 یو صورت خشنش تو دهیورز کلیساعت در اتاقم باشدت باز شد و ه میبعد از گذشت ن قاًیدق

 شد. انیچهارچوب در نما

اش  نهیسـ ـ یپر از خشمش ثابت موند... قفسه یچشما یتخت بلندشدم و نگاهم تو یاز رو ترسبا

 .رفتیم نییو باال و پا شدیم یپر و خال ژنیتندتند از اکس

و نفسم قطع  ختیرینم گهیبه عقب قدم برداشتم... درو بست و قفلش کرد... از ترس اشکام د آروم

و اون به جلو... ترسناک شده بود درست مثل شب تولد نوزده  داشتمیشده بود... من به عقب قدم برم

 پاش بود و باال تنه اش برهنه بود. یشلوار گرم کن مشک هی... میسالگ

 .ترسمیگفتم: من ازت م دیلرزیکه چونم از بغض م ی... درحالستادیو جلوم ا دمیچسب وارید به

 .لتمیچون من عزرائ یبترس دمی: بادیم غرصورت یگذاست و خم شد و تو وارید یدوطرفم رو دستاشو

آخرت  ی: دفعهدیگرگ غر هیمثل  یکه آروم ول دمیهم فشار دادم... صداشو شن یچشمام و رو باترس

 .یو به حرفم گوش نکرد یگرفت دهیبود که حرف منو نشن

 بود که صورت و تنش سرخِ سرخ بود. نیخشمگ نقدریباشه تکون دادم... ا یسرم و به معن تندتند

 برو. کنمیو گاز گرفتم و آروم گفتم: خواهش م لبم

 زد و گفت: عشق من، اومدم که بمونم. یپوزخند

 .ستی... حالم خوب نکنمیگفتم: امشب نه خواهش م باالتماس

 خوامیگفت: من امشب م یترسناک و محکم ینذاشت و باصدا یصورتش و گوشم باق نیب یا فاصله

 جا باتو باشم. نیهم

 .ستیحالم خوب ن یلعنت_

 .یستی: به درک که خوب نرحسامیام

  ؟یچ ادیب یکیبهش نگاه کردم و گفتم: اگه  میاشک یباچشما

 .یشرعاً و قانوناً زنم کنمیخالف شرع که نم ادی: برحسامیام

 اش زدم و گفتم: ازت متنفرم. نهیبه سـ ـ یمحکم مشت
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 طور عشقم. نیبه چشمام گفت: منم هم رهیو خ دیچیدوره کمرم پ دستاش

بازوهاش گذاشتم و  یو دستام و رو ختیر یشتریبرد... اشکام باسرعت ب نیفاصله رو از ب باخشنونت

بود که  یزیچ یقدرتمندتر از اون یلیبود خ دهیفا یتالشم ب یکردم از خودم جداش کنم ول یسع

داشت نه هـ ـوس فقط و فقط  ازیمرد خشن و زورگو بود که اصالً نه به من ن هی... اون کردمیفکرشو م

 .دادیو عذابم م وفتادیگرگ به جونم م هیمثل 

 یلبام و رو نیبود واسه هم ندیخوش آ یلیخ رحسامیام یموضوع برا نیهام بلندبود و ا هیگر یصدا

 نبره. لـ ـذتها و هق هق هام  هیو از گر ادیصدام درن گهیهم فشار دادم تا د

  ؟یداریب ریتق... آرزو: حر تق

 جداشم. رحسامیکردم از ام یسع باترس

 .ری: حرآرزو

 : ردش کن بره.دیاز گردنم گرفت و غر یمحکم گاز

 آرزو؟  هیگفتم: چـ... یلرزون یباصدا

 .دمیاز اتاقت شن هیگر ی: حالت خوبه؟ صداآرزو

 باحرص به چشمام زل زده بود. رحسامیام

 .یدیاه شن: اشتبگفتم

 تو. امیدرو باز کن ب یداریحاال که ب برهی: خوابم نمآرزو

 .رهینگاهم کرد که آروم گفتم: تا درو باز نکنم نم یشاک رحسامیام

 .شهیخوش حال م نهیحال بب نی: باشه درو باز کن اتفاقاً من و تو رو تو ارحسامیام

 .یبهداشت سیبازوش فرو بردم و گفتم: برو داخل سرو یناخونام و تو باحرص

  گه؟ید یکنیم یو گفت: شوخ دیخند بابهت

 نه برو تاشک نکرده._

 گفت: عمراً . بااخم

 برو. کنمیحسام جان خواهش م_

 سگمنکن. ری: حردیغر

 .کنمی... خواهش مکشهیطول نم شتریب قهیگفتم: توروخدا پنج دق باالتماس
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به چشمام  رهی... برگشت و خیبهداشت سیو رفت به سمت در سرو رونیفوت کرد ب یشو عصب نفس

 .کنمیم یتالف ریگفت: حر دیباتهد

به  نهیآ ی... جلودمیبرداشتم و پو ش نیزم یو از رو راهنمیپ عیو سر یبهداشت سیداخل سرو رفت

 گردنم مونده بود. یخودم نگاه کردم... احمق رده دندوناش رو

 تا آروم بشم و بعد درو باز کردم. دمیکش قیو اشکام و پاک کردم... چندتا نفس عم دمیو پوش میروسر

 !؟یباز کرد رید نقدریمشکوک بهم نگاه کرد و گفت: چرا ا آرزو

 بودم. ییدستشو یعنیبودم...  زیچ_

 زده به سرم. یخواب یچرا ب دونمیداخل و گفت: نم اومد

 بهش زدم. یتخت نشست و لبخنده پر از استرس یرو

  ؟ی: خوبآرزو

 آره چطور؟ _

  ؟یکرد هی... چشماتم سرخه... گردمیشن هیگر یکنار اتاقت رد شدم صدا از ی: وقتآرزو

 .یبخوابم که تو اومد رمیبگ خواستمیتازه م خوندمیداشتم درس م یشد ونهید هیچ هینه بابا گر_

 .میوقته حرف نزد یلیکن خ فیاز مدرسه تعر کمی نیبش ایب یدی: خب هنوز که نخوابآرزو

و آبروم و باخاک  رونیب ادیب یبهداشت سیبشه و از سرو زیلبر رحسامیصبر ام یخدا االنه که کاسه یا

 کنه. کسانی

 .ادیآرزو پاشو برو من خوابم م_

اون  ی... راستمیحرف بزن کمی نیبش گهید برهیو کناره خودش نشوند و گفت: خوابم نم دیو کش دستم

لحظه حس  هی شهیباورت م یمثل جنازه وسط اتاق افتاده بود یکه مسموم شد یخورده بود یروز چ

 .یکردم مرد

 شدم. یچرا اونطور دونمینخورده بودم... نم یخاص زهیچ_

 چه خبرا؟  گهی: دآرزو

 .ادیخوابم م گهی... اَه پاشو برو دستین یخبر_

 .یبخواب یتونیتوهم نم رهی: تا من خوابم نگآرزو

 لبم و گاز گرفتم و به ملحفه چنگ انداختم. مضطرب

 گفته؟  یکردم زن داداش محمدجواد چ فیبرات تعر ی: راستآرزو
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 گفتم: نه. یآروم و گرفته ا یباصدا

به چه  ی... عقددیریبگ یجشن عقد دیبعد از سال مادرجونم نبا میبرگشته گفته ما عزادار شعوری: بآرزو

 یباز یاالن داره جار نیاز هم ی... خره عوضدیریبگ یعروس کیمراسم کوچ هیبعداً  خورهیم یدرد

 .ارهیدرم

خودش و محمدجواد... منم  یشروع کرد به حرف زدن درباره گهیزدم و اون د یپر استرس لبخنده

که  شدیساعت تمام م کی قاًینگاهم به ساعت... دق هیبود  یبهداشت سینگاهم به در سرو هیهمش 

دست کتک مفصل  هی رونیب ادیبود... مطمئن بودم ب ییدستشو یتو رحسامیو ام زدیآرزو داشت ور م

 .کنهیم همونمم

پاشو برو بخواب  ینگه داشت داریبه زور خودتو ب یا ونهیگفتم: د عیکه سر دیکش یبلند یازهیخم آرزو

 بذار منم بخوابم.

 پس چه مرگته؟  یریبابا فردا که پنج شنبه ست مدرسه هم که نم ی: اآرزو

 بخوابم. خوامیخستم م_

 .ارهیتو کم م شیخرسم پ یتا موقع شام خواب بود یاز مدرسه اومد ی: از وقتآرزو

 .ریخب رفتم... شب بخ لینگاهش کردم که بلندشد و گفت: خ درمونده

 .ریگفتم: شب بخ عیسر

که از  یدرحال رحسامیباز شد و ام یبهداشت سیو هنوز در اتاق بسته نشده بود که در سرو رونیب رفت

 .رونیاومد ب دیباریم شیچشماش آت

 به سمتم هجوم آورد و... یبلند یباقدما هویآب دهنم و قورت دادم،  باترس

 نکش. گاریاتاق من س ی: تودمیغر باحرص

 زد. گارشیبه س یبهم کرد و پک محکم یتفاوت یب نگاه

 .زدیداشت حالم و بهم م گاریس ی... بوکردیتو گلوم داشت خفه ام م بغضِ

 .خورهیپاشو پنجره رو باز کن داره حالم بهم م_

 تو دستش پک زد. گارهیبه س لـ ـذتتفاوت نگاهشو به سقف دوخت و با یب

 و رفتم سمت پنجره و بازش کردم. دمیچیبلندشدم و باخجالت ملحفه رو دورم پ 

 .نوریا ای: گمشو از کناره پنجره برحسامیام

 .دهیمنو نم کیسه نصف شب دم پنجره کش یکس رتیخوش غ ینترس آقا_
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 رو اعصاب من راه نرو. ری: حررحسامیام

 .کنهیتمام تنم درد م یگفتم: ازت متنفرم عوض بابغض

 .یمعطل کرد یبهداشت سیسرو یساعتِ تمام تو کیکه منو  ییتو ی: عوضرحسامیام

 من بود؟  رهیمگه تقص رفتیکه نم یدید_

 .یو بامن ازدواج کرد: اون که دوستته بهش بگرحسامیام

 گاریس نقدریا خورهیهه باشه که بعد بذاره کف دست همه... روشن نکن حسام داره حالم بهم م_

 بدبخت. یریمیم یکشیم

 .گهیروشن کرد که گفتم: پاشو برو د گارشویتوجه س یب

 : خفه شو لطفاً.رحسامیام

 شتریب دنشیکش گاریو اشکام از حصاره چشمام آزاد شدن... س دمیتخت پشت بهش خواب یرو باحرص

طاقت  یسردرد ها شهیمتنفر بودم چون هم گاری... به شدت از سدادیعذابم م یا گهید زهیاز هرچ

 .کردیم هیرو بهم هد ییفرسا

بود که به حرفم گوش  یبار نیآخر نیساعت بعد خم شد و کناره گوشم گفت: خانوم کوچولو ا مین

 .یتو اتاقم باش دیبه بعد تا لب تَر کردم با نی... از اینکرد

 نگفتم. یزیو گاز گرفتم و چ لبم

 .زمیفردا آماده کن عز یعذاب ها یبه بازوم زد و گفت: خودتو برا یآروم یـوسه بـ

که در انتظارم بود هق  ییها یتمام بدبخت یصورتم و به بالشت فشار دادم و برا رونیاتاق که رفت ب از

... اوردیو اشکم و درم دادیعذابم م دیشکل جد هیزدم... درست همون طور شد که گفت... هر روز به 

گفت  لیبه وک عدسرزنشم کرد و دعوام کرد و ب یبه آقابزرگ گفتم شناسنامه ام رو گم کردم کل یوقت

... کم کم عادت شدیمتوجه نم یو کس سوزوندمیاز درون م رحسامیام ی... رفتارها و کارهارهیبگ یالمثن

وقت بهش عادت نکردم اونم عشق  چیته قلبم بود که ه بیعج یلیخ یلیسوزش خ هی یکردم ول

و داغ که  زیت یغیتکه ت هشده بود ب لیرفته بود و تبد نیداشتم و از ب رحسامیبود که به ام یپژمرده ا

 .دیبر یو دردش نفسم رو م شدیم دهیقلبم کش یهرلحظه رو

*** 

 رحسامیام دونستمیتباه شده و عذاب آور عادت کرده بودم... نم یزندگ نیو من به ا گذشتیم روزها

 ! بیعج یلیشده... خ بیکه چندمدته عج دونستمیم نویداره فقط ا یچه هدف
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 کردمیتاب نشسته بودم و به استخر زل زده بودم... حالم گرفته بود و چهره ام غمزده... احساس م یرو

دخترونم...  یایدن یخندون و بانشاط نبودم... دلم تنگ شده بود برا ریاون حر گهیگرفتم د یافسردگ

برق  یلبم... برا یلبخنده رو یدغدغه ام... برا یذهن ب یاحساسات پاک اون موقعم... برا یبرا

 .ردنیاون روزها برنمگ گهیوقت د چیتنگ شده بود و افسوس که ه نایا یهمه یچشمام... دلم برا

  ؟ییدختر دا ی: خوبآرشام

  ؟یو گفتم: سالم آره ممنون شماچطور دمیام کش یبه روسر یدست

  نم؟یبش نجای: خوبم... اجازه هست اآرشام

 تاب نشستم و گفتم: البته. ینقطه نیتر گوشه

 ازم نشست و گفت: چه خبرا؟  بافاصله

 .ستین یخبر_

 .یتوخودت یلی: چندمدته خآرشام

  ؟یدار ی: مشکلدینگفتم که پرس یچیه

 !؟ینه چه مشکل_

 .یبهت عالقه مندم عوض شد یدیفهم یاز وقت کنمی: حس مآرشام

 نگفتم. یچیو باخجالت به دستام دوختم و ه نگاهم

 کردم؟  یازت خاستگار نکهیاز ا ی: واقعاً ناراحتآرشام

که  دادینم رییتغ رویو حر ومدیوقت نم چیه رحسامیکاش ام ی... ادیاز اشک پر شد و چونم لرز چشمام

اما اون کارشو  دادمیو بهش جواب مثبت م شدمیآرشام خوشحال م یقطعاً از خاستگار ومدیاگه نم

عوض کرد بعد منو عاشق خودش کرد و  ندمیو توقع هام و از همسر آ ارهایخوب بلد بود اول مع یلیخ

 .میبعد گند زد به زندگ

 .میخوریمابه درد هم نم کنمیفقط احساس م : نه ناراحت نشدمآرومگفتم

 هویشد که  یچ دونمیاما نم میهم بود نیع قاًیچون دق میخوردیبه درد هم م شیسال پ کی: تاآرشام

 آدم متفاوت. هیکرد و شد  رییدخترعمه تغ رِیاون حر

 .کننیم رییآدما باگذشت زمان تغ_

 یمن به تو از بچگ ومدهیماهه به وجود ن هی ایروزه  هی: درسته... اما بدون احساس من به تو آرشام

من از  ستم،ی: من داداش تو نزدمیو سرت داد م یکردیکه داداش صدام م یعالقمندم از همون موقع
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من بازم  یاگه عوضم بش یبدون خوامیم ری... حردونستمیذهنم تو رو مال خودم م یهمون موقع تو

اون  یفقط منتظرم درست تموم بشه و کنکور بد یبش یا گهیمال کس د دمیو اجازه نم خوامتیم

 یزندگ یتو زیچ نیفکرکن... مهم تر شنهادمیندارم... به پ ی... بادرستم مشکلکنمیصبر نم گهیموقع د

 .کنمیبه تو عالقمندم پس مطمئن باش خوشبختت م یکاف یمشترک عالقه ست منم به اندازه

 زدم. یاز گفتن حرفاش رفت و من فقط پوزخنده دردناک بعد

شدم... آه  رحسامیوقته که مال ام یلیکه من خ یدرصورت یبش یا گهیمال کس د ذارمینم گفتیم هه

 که لعنت بر خودت باد. یخودت کرد ریحر

 باز شده؟  شتین ینطوریبهت گفت که ا ی: چرحسامیام

 من بازه؟  شین کجا یگینگاه کردم و گفتم: چرا چرت م بهش

 گفت: تو اتاقت منتظرتم. بااخم

 کنه. ریگفتم: خدا به خ رلبیو ز الیداخل و رفت

 شده؟  یگوشه اتاق نشسته... بااخم گفتم: باز چ یمبل تک نفره یرو دمیداخل اتاقم که د رفتم

 گفت؟  یم ی: آرشام بهت چرحسامیام

 مشت چرت و پرت. هیچشم دوختم و جواب دادم:  دمیرنگ پر یو به چهره ستادمیا نهیآ یجلو

 گفت؟  یم ی: چدیغر

منو  یبهم عالقمنده و به زود گفتیو گفتم: م دمیبه دستام مال کمیمرطوب کننده رو برداشتم و  کرم

 .کنهیمال خودش م

گرد و پر از ترس  یو باچشما دمیبه سمت قدم برداشت که کرم از دستم افتاد و به کمد چسب یجور

 نگاه کردم.بهش 

  ؟یگفت ی: تو چدیصورتم غر یخون بود... به موهام چنگ انداخت و تو یکاسه چشماش

 نگفتم. یچیتو چشمام حلقه زد و بادرد گفتم: آخ... ه اشک

تو دهنش و  یکوبوندیم یکی دیبا ینگفت یچیه ی: دِ تو غلط کرددیو غر دیموهام و کش شتریب

 .یصاحب دار یگفتیم

 .یولم کن شهیم یکنیپوست سرم و م یبه ناله گفتم: حسام دار هیشب ییباصدا

گفت: اون گفت بهت عالقمنده و توهم  تیبه چشمام انداخت و ولم کرد... باعصبان یپر از نفرت نگاه

 آره؟  یداد لشیتحو یو لبخنده پر عشوه ا یمثل خر ذوق کرد
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گرگ شده بودم برات  یشده بودم و عاشق تو ونهیکه د یاون مدت یگفتم: چرت نگو من تو بابغض

  زم؟یآرشام بر یکه برا ختمیعشوه ر

با خبردارشدن همه از همه  شهیاشتباهت برابر م نیحواست تو جمع کن کوچکتر ری: حررحسامیام

 .یچ

 .کنمینم ینکن من اشتباه دمیو کالفه گفتم: تهد خسته

 نره شوهرت منم. ادتی: خوبه... رحسامیام

 .رهینم ادمی گفتم: باغم

 .نیطرف صورتم نشست و گفت: آفر هی دستش

 یدونی... مزنمیم شیهردوتونو آت نمیآرشام و دور و برت بب گهیباره د هیو گفت:  دتمیشد و بـ ـوس خم

 .ادیازم برم یبشم هرکار ونهید یکه وقت

به  یدر پ یمحکم و پ ینگفتم و فقط نگاهش کردم... از نگاهم حرصش گرفت و بـ ـوسه ها یچیه

 یو از درد نفس نم دمیشنیکمرم رو م یاستخونا ی... صدادیچیلبام زد... کمکم دستاش دوره کمرم پ

 زدن هم نداشتم. کیاما جرأت ج دمیکش

 .ری: حردیگوشم غر کناره

و نابودم  گرفتیکه جونم و م یدی... تهددیتهد هیاخطار بود...  هی نی... اختیر یشتریباشدت ب اشکام

 .کردیم

ولم  قهیکردم... بعد از پنج دق شیهمراه خواستیدوره گردنش حلقه شد و همون طور که م دستام

 تخت نشستم و زانوهام و بـ ـغل کردم. ی... غمزده رورونیکرد و از اتاق رفت ب

 کردم که لعنت برخودم باد. خودم

*** 

جا بخوابم  نیهم خواستیکه دلم م ومدیخوابم م نقدریگذاشتم و چشمام و بستم... ا زیم یو رو سرم

مرد  نیدرحال درس دادن بود... ا یرگبار یطور نیو خفه کنم که هم رحسامیو البته قبلش ام

نقدر یا دادهیبوده و منه بدبخت و زجر م داریتاصبح ب شبیانگار نه انگار د کردیمنو متعجب م شهیهم

 .دهیو سرحاله که انگار هشت ساعت کامل رو خواب یپر انرژ

 عتیبهت بگه جلو بچه ها ضا یزیچ هی یخوایم نیدرست بش ری: حردمیرو شن هیآروم مهد یصدا

 کنه.
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 گفتم: بره به درک. تودلم

 باتوئم. ی: ههیمهد

 اَه خفه شو به توچه. _

 : منه خرو بگو که به فکره توئم.هیمهد

 .یالزم نکرده به فکره من باش_

 ام خورد. ینیعطرش به ب یبو قهیاز چند دق بعد

 زیم یپام احساس کردم و از درد دلم ضعف رفت... چشمام و باز کردم و سرم و از رو یرو پاشو

 درهمش افتاد. یبرداشتم و نگاهم به اخما

 حل کردن بودن. نیها درحال تمر بچه

 یپاشو رو شتریب یرحم یبه پاش زدم و باابرو به پام اشاره کردم تا پاشو برداره اما باب یمحکم مشت

دست شو کنار  عیسر یلیداد و از درد خم شدم به جلو و به دستش چنگ انداختم که خپام فشار 

 تابچه ها متوجه نشن. دیکش

 دهیکه داره به سؤالم جواب م دادیم شینما یدفترم و همونطور که الک یبرداشت و خم شد رو پاشو

  زم؟یعز دیآروم گفت: خوابت از سرت پر

 بکشمت. خوادیگفتم: دلم م باحرص

 .یخوابیسرکالسِ من م یکنی: توغلط مرحسامیام

 مرده شور تو و کالس تو باهم ببره._

 : مواظب باش زبون تو نبرم خانومم.رحسامیام

 استراحت کنم. قهیبذار دو دق رندهیحسام بهم گ_

  ؟یگفت: بذارم سرکالس بخواب یعصبان 

 بخوابم. شبید یمگه تو گذاشت_

 .نیهم یعنی یمتأهل یزندگ زمیگفت: عز باتمسخر

از کالس  زهیم یسرت رو نمیبب گهیباره د هیهم فشار دادم و بااخم گفت:  یو باحرص رو دندونام

 .رونیب کنمیپرتت م

درآوردم و نفس شو  نهیقلب شو از سـ ـ المیخ یو تو دمشیو تودلم به فحش کش زشیسمت م رفت

 قطع کردم.
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  ؟یکنیاش م کهیت کهیباچشمات ت یدار ینطوریبهت گفت که ا ی: چهیمهد

 .یچیه_

 غازِ بچه ها شروع شد. هیصدمن  یرفت حرفا رحسامیکه ام نیخورد و بعد از ا زنگ

  ؟یدوست ری: هنوز باامهیمهد

  ه؟یک ریام_

 .گمیو م رحسامیگفت: خوله ام هیو مهد دنیها خند بچه

 زنش شدم. یخبرندار هه

  ؟ی: دوستقیشقا

 حوصله گفتم: آره. یب

 کنه؟  یازت خاستگار خوادی: نمقیشقا

 .دونمینم_

 .یچندمدته عوض شد ر؟ی: چته حرالیل

 زشت شده. یلیاندامت خ یهم الغر شد یلی: خهیمهد

مثل چوب  یکه شد یبهت بخور دنی: نه نه بابات نون نمدیچیگوشم پ یتو رحسامیام شبید حرف

 .یبشکن ترسهیبهت دست بزنه م کنهی... آدم رغبت نمتیکبر

 من. یحرفش ناراحتم کرد و چقدر اون خوشحال شد از ناراحت نیا چقدر

 خوبه بازم از طرف من ازش تشکر کن. یلیکه ازش گرفتم خ ی: چه خبر از ونداد؟ گوشقیشقا

هفته  هیشده  یجور هیدعوا کردم  ریکه باحر یاز اون روز یباحرص گفت: بره گمشه عوض هیمهد

 شده. یجور هیباهام بهم زد منم چهارتا فحش بهش دادم و گفتم چه بهتر... احمق از اون روز  شمیپ

  ؟ی: چه جورقیشقا

 ازم گرفت. رویآماره حر یدعوام کرد و بعدشم کل یرفت کل ریاون روز که حر دونم،ی: نمهیمهد

 گفتم: چرا؟  باپرخاش

 .دیسؤال پرس ادیاز تو و خانوادت ز یول دونمی: نمهیمهد

 شده؟! ریباخنده گفت: نکنه عاشق حر الیل

 نیعوض تر از ا یلیاون خ یآره ول گفتمیم شناختمشیو گفت: اگه نم دیهم بلند خند هیمهد

 .کنهینگاهم نم یحت ریمثل حر ییحرفاست به کسا
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 مگه من چمه؟  یرو به عقب هول دادم و گفتم: هــو هیمهد

 هیکه تو  ییدافه نه تو یبود که همش دنبال دخترا نینداشتم... منظورم ا یمنظوره بد ی: وحشهیمهد

 کتاب دعا. گهید یکیتو  حهیدستت تسب

... من و خدا... آه که چقدر ازش دور شدم... نماز و قرآنم و دمیدلم خند یحرفش تو نیبه ا چقدر

که دوستم  شمیم یچون هم آغـ ـوش مرد بخشهیمنو نم گهیخدا د گهیبهم م یحس هیاما  خونمیم

 .یهـ ـرزگ یعنی نینداره و ا

 باهات بهم زده؟  یستی: ناراحت نقیشقا

 خوب قبول بشم. یرشته هیدرسم تمرکز کنم تا یفقط رو خوامیم میکی: نه به کنکور نزدهیمهد

 چیداشته اما ه یادیز یدوست پسرها نکهیچقدر خوش شانسه... باا هیبه حالش... مهد خوش

راحت به درسش  الیباخ تونهیشو نابود کنه... االن م ینبوده تا زندگ یعوض رحسامیکدومشون مثل ام

درس خوندن ندارم...  یبدتر شده و اصالً حوصله میکه ازدواج کردم حال روح یفکرکنه اما من از وقت

اما حاال اصالً فکرنکنم قبول بشم... هرچند  ارمیم یسه رقم یماجراها مطمئن بودم رتبه نیتا قبل از ا

 هیالمصب گرده...  نیزم نی... مثل من که تاوان دادم... ادهیتاوان م یروز هیهم  هیه مطمئنم مهدک

 و زود داره اما سوخت و سوز نداره. ری... دشهیهم نوبت اون م یروز

نشسته بودم و به استاد زل زده  میصندل یمجسمه رو هیاز مدرسه رفتم کالس کنکور و فقط مثل  بعد

 ینم کاریدلم بود... اون ب یتو یبیعج ی... ترس و دلهرهیلعنت رحسامِیود از امبودم و ذهنم پر ب

پدرم و  و... آقابزرگ هم مثل من ارهیشده از پا درم یقیها رو از هرطر ینشست مطمئن بودم صالح

رو به همه  یکاش همون موقع خانجون همه چ یو خانجون... ا سنایکاره  ی... قربانهیقربان هی یرعلیام

انتقام  یباعقده رحسامیهمه مدت زجر نکشه و ام نیپدرم نابود نشه و خاله حسنا ا یتا زندگ گفتیم

 فقط منم، فقط من. هکه نابود شد یکه اون رسمیم جهینت نیبه ا کنمیفکر م یبزرگ نشه... هرچ

خسته شده  یلیشده بود و خ کیاز تموم شدن کالس کنکور آقاحشمت رسوندم خونه... هوا تار بعد

 بودم.

 به کلم بخوره. یباد هیموهام و باز کردم تا  یرهیمقنعه ام و درآوردم و گ یحال یاتاقم شدم و باب وارد

 مانتوم شدم که در اتاقم باز شد... اووووف باز شروع شد. یبازکردن دکمه ها مشغول

  ؟ی: کجابوددیبست و بااخم پرس درو

 قبرستون... خب معلومه کالس کنکور._
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 کالس کنکور؟  یبر دهیبهت اجازه م ی: کرحسامیام

 زده به سرت؟  ؟یگیو گفتم: چرا چرت م دمیخند بابهت

 یکار یدیهام و که چش یلیپر از خشمش بهم زل زد و گفت: بامن درست صحبت کن... س یباچشما

 بندازم. ادتینکن دوباره مزه شو 

 ادمیدردناک و محکمش و  یها یلیس ینشه و به قول خودش مزه یعصبان نیاز ا شتریب نکهیا یبرا

برم کالس کنکور خب معلومه مامان  دهیاجازه م یکه ک هیگفتم: منظورت چ متینندازه آروم و بامال

 .دهیاجازه م

 دست شوهرته نه مادرت. ارتیاخت گهید یازدواج کرد یو وقت ی: تو شوهر داررحسامیام

  ده؟یچون شوهرم اجازه نم رمیه مامانم بگم کالس نمبرم ب ؟یگیم یچ یمتوجه ا_

 .یگفتیم یرفتیآره م یذره عرضه و شهامت داشت هی: اگه رحسامیام

 .ینکن دوباره باحرفات گولم بزن یسع_

رو  یهمه چ یبهش بگ یریآتو داره چرا نم هیمادرت دستِ تو  ؟ی: احمق چه گول زدنرحسامیام

 سنگ توئه. رهیبکنه چون دستش ز یکار چیتونه ه یاون نم ؟یزن من یبهش بگ یریچرا نم ؟یدونیم

 کنم ! دیمادرم و تهد یدیم ادیبهم  یدار یهست یحسام تو جور آدم یوا_

 که... وونهیح هیاون  ستی: کدوم مادر احمق؟ اون مادر نرحسامیام

 یکه باشه مادره منه تو حق ندار یوسط حرفش و گفتم: حرف دهن تو بفهم اون هرچ دمیپر باخشم

 .یحرف بزن ینطوریدرباره اش ا

اون  ؟یفهمیمنو خراب کرد م ی: مادرِتو زندگدیغر ریش هیبازوهام و گرفت و تکونم داد و مثل  محکم

زد و سه سال تمام همبستر پدرم بود... مادِرتو  یوجدانِ که به مادرم انگ هـ ـرزگ یب انتکارهیخـ ـ هی

 نداره. یا دهیفا چینبند چون ه تیواقع یپس چشماتو رو ...ریحر نهیا

 یسرماخوردگ یتلخه... تلخ تر از شربت ها قتیبه گلوم چنگ انداخت... حق بااونه... چقدر حق بغض

 .دادیبه زور به خوردم م یبچگ یکه مامان تو

  ه؟یو چه جور آدم هیمادرت ک یدی: حاال فهمرحسامیام

 گفتم: آ...ره. بابغض

از خودم...  خورهیگفتم: حسام داره حالم بهم م یلرزون یشد که باصدا رهیپر از اشکم خ یچشما به

وقت  چیتو صورتم و ه ندازهیاما خفه خون گرفتم تف م دونستمیرو م یبفهمه من همه چ یپدرم وقت
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 پوشبزرگ شه و بفهمه سر یوقت یرعلینگفتم به خاطره خودش بوده... ام یزیکه اگه چ کنهیدرک نم

... یتوهم مثل همون هـ ـرزه ا گهیتو گوشم و م خوابونهیم یکیمادرش  یهـ ـرزگ یگذاشتم رو

رو کناره اسم خودم  یانگ هـ ـرزگ ایآروم شونو متشنج کنم  یکنم؟ زندگ کاریچ دیحسام من با

 تحمل کنم؟ 

ف شرع هم کاره خال یتو زن من ری: حردیدندوناش غر یانگشتاش فشار داد و از ال نیو ب بازوهام

بطه -ا-به پدرم نامحرم بود سه سال ر نکهیبلکه مادرته که باوجود ا یستیپس هـ ـرزه تو ن یکنینم

 .یرداز کجا خو یهـ ـرزه چنان بزنمت که نفهم یبه خودت بگ گهیباره د هیداشت باهاش، پس اگه 

 .وفتمیتو بـ ـغلش گرفتم تا ن رحسامیتار شد... زانوهام خم شد که ام دمیرفت و د جیگ سرم

تا باد بهت  یول یو مقاوم یدختره قو هی کردمی... فکرمشهیبودنت حالم بد م فیضع نی: از ارحسامیام

 متنفرم. فیضع ی... از آدمایکنیغش م یخوریم

ضد و  ی... حالم از خودم و رفتارهاکردیتنش گرم بود و چقدر تن سرده منو باحرارتش گرم م چقدر

قلب زخم خوردم مونده بود...  یاز اون احساس احمقانه تو ی... انگار هنوزم ذره اخوردیم مبه ضمینق

بود که به شدت ازش متنفر بودم...  یمرد نیبود که بهش دلبسته شدم و اول یمرد نیاول رحسامیام

رو االن من  دهیکه اون کش ی... البته انتقام حق اونه چون عذابکردیهم آرومم م دادیاون هم عذابم م

باکاره مادرم نابود شده چون االن منم  شیو نوجوون یکه چطور کودک کنمیو درکش م کشمیدارم م

 .رمیس یاز زندگ یاوج جوون یو تو شهیمادرم خراب م یداره به خاطره گذشته مینوجوون

  ؟ی: خوبرحسامیام

کردم... نگران نبود اما بازم رنگش نگاه  یاش آوردم باال و به دو گودال مشک نهیسـ ـ یو از رو سرم

 .دیپرسیحالم و م

کم شو لمس کردم و گفتم: حق باتوئه... متأسفم بابت  شیصورتش گذاشتم و ته ر یو رو دستم

 نابود شدت. یزندگ

 .گردونهیام و برنم یو نوجوون ی: تأسف تو کودکرحسامیام

 .دونمیو زمزمه کردم: م کیو بردم نزد صورتم

احساس دوگانه... حس خواستن و  نینذاشت. چقدر بد بود ا یصورتش و لبام باق نیب یا فاصله

 احساس احمقانه بود. نیو چقدر ا خواستمیو هم نم خواستمیو هم م رحسامینخواستن... من ام

  ر؟یحر ی: آبجیرعلیام
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بود و دستش  ستادهیچارچوب در ا ینگاه کردم که تو یرعلیفاصله گرفتم و به ام رحسامیاز ام باشتاب

 در گردش بود. رحسامیمن و ام نیب جشیبود و نگاه گ رهیبه دست گ

 نگاه کردم. رحسامیو بااسترس به ام دیلرز تنم

  ؟یکنیم کاریچ نجایا یرعلی: امرحسامیام

 نشون بدم. ریحر یو به آبج میکرد و گفت: اومدم نقاش رحسامیبه من و بعد به ام ینگاه طوالن یرعلیام

 تو. ینقاش نمیبب اری: برحسامیام

 شو بهش داد. یرفت سمتش و دفترنقاش یرعلیام

 قشنگه. یلیخ نی: آفررحسامیام

  ؟یکنیم هیچرا گر ریحر یقشنگه... آبج یلی: معلم مونم گفت خیرعلیام

ازش  شهیکه معلمش هم ستیمثل تو زرنگ ن رتیحر یگفت: آبج رحسامیو پاک کردم و ام اشکام

 باشه درساشو خوب نخونده معلمش دعواش کرده. یراض

گفت: عمو حسام قول داده  قهینگاه کرد... بعد از چند دق رحسامینگفت و فقط به ام یچیه یرعلیام

 .یبخر کهیبرام توپ چهل ت یبود

 نیبده به آقاحشمت درو باز کنه بعد از تو ماش دمیرو بهت م چییسو نهیتوماش دمی: خررحسامیام

 بردارش.

 زد و گفت: ممنون. یلبخنده شاد یرعلیام

 یفوتبال باز امیشو بهش داد و گفت: برو بردارش تا ب نیماش چییبه روش زد و سو یلبخند رحسامیام

 .میکن

به در زل زد و بعد  یا هی... چند ثانستادیا هویرو گرفت و به سمت در رفت اما  چییسو یرعلیام

 آرزو. یمثل راز آبج دارمیخودم نگه م شینکن من راز تو پ هیگر یبرگشت و رو بهم گفت: آبج

 .هیگر رهیو باشدت زدم ز رونیاتاق رفت ب از

 : درک و شعوره داداشت به مامانت نرفته به بابات رفته.رحسامیام

دادم  هیتک واریدادم و زانوهام و بـ ـغل کردم و سرم و به د هیتک وارینشستم و به د نیزم یحال رو یب

 ام و به سقف دوختم... خسته شده بودم... به خدا کم آورده بودم. یاشکو نگاه 

  ه؟یهات چ هیگر لی: االن دلرحسامیام

 .ندازهیفکرکردن بهشم رعشه به تنم م یحت ی... واومدیم یرعلیام یبه جا گهید یکیاگه _
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 من شوهرتم. یکنیصد دفعه کاره خالف شرع نم نی: ارحسامیام

 گلوم منفجر نشه. یتو نیهم فشار دادم تا بغض سنگ یزدم و لبام و رو یپوزخند

 .ینرسون بیآس یرعلیبه ام یبه سمت در رفت که گفتم: تو قول داد 

 سر قولمم هستم. دونمی: مرحسامیام

 یخودم جمع شدم و آروم و ب یتو نیجن هیو مثل  دمیخواب نیزم یو همونجا رو رونیاتاق رفت ب از

 خواب شدم. یای... کم کم خوابم برد و وارد دنختمیصدا اشک ر

 زدمی... نفس نفس مدمیباشدت از خواب پر دمیکه د یچقدر گذشته بود که باخواب وحشتناک دونمینم

وحشتناک  یلیاومد و ترس تمام وجودم و پر کرد... خ ادمیخوابم  یعرق بود... صحنه ها سیو تنم خ

 .یـــلـــیبود... خــــ

... آسمون دیدیخشک و ترک خورده م نیزم کردیآب و علف بودم و تا چشم کار م یب ابونیب هی یتو

تنها  ی... تنهاسوزوندمیروشن بود و م شی... انگار دورم آتدیتابیباتمام توان م دیقرمزِ قرمز بود و خورش

شدن به  لیتبد شیآت ی... شعله هاگشتمیآشنا م هیو دنبال  کردمیبودم و باترس به اطرافم نگاه م

از اون  شتریمانع شد و نتونستم ب ییروین هی... به سمتشون رفتم که یرعلیآقابزرگ و مامان و بابا و ام

قدم بردارم... نگاه هرچهارتاشون سرزنش گر و پرنفرت بود... ازم دور شدن و فاصله گرفتن خواستم برم 

 لینقطه تبد هیت کنم... کم کم به ذاشت حرکیدستم و گرفته بود و نم یکیدنبالشون اما نشد... انگار 

کردم  یسع هیبود... باگر رحسامیدست ام یپنهان شدن... نگاهم به دستم افتاد که تو دمیشدن و از د

خواب هم قدرتمند بود...  یتو یاما اون حت یرعلیبکشم و برم دنبال بابا و ام رونیدستم و از دستش ب

 .دمیو بعد باشدت از خواب پر ابونیله وره وسط بشع شیزد و هولم داد داخل آت یلبخنده وحشتناک

 دونستمیشو نم یبود و معن ی... خواب وحشتناکدمیکش قیو چندتا نفس عم دمیبه صورتم کش یدست

 هم بفهمم. خواستمیو نم

آرزو درحال  دمیو د نییپا یدوش گرفتم و حالم بهترشد... لباسام و عوض کردم و رفتم طبقه هی

 پخش کردنه. ینیریش

 سالم._

 ینیرینکنه ش ه؟یچ ینیریش نینشستم و گفتم: چه خبره؟ ا یرعلیجوابم و دادن و کناره ام همه

 آرزوئه؟  یعروس
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شرکت غول  هیشرکت آقابزرگ با دیقرارداده جد ینیریش ریتعارف کرد و گفت: نخ ینیریبهم ش آرزو

 .کنهیکمک م یلیشرکت آقابزرگ هم خ تیو موفقه که به موفق کریپ

 برداشتم و گفتم: آهـــا مبارکه. ینیریش هیزدم و  یمصنوع لبخنده

 .دیکش یبلندشد و ساحل نفس کالفه ا نیآرو یهیگر یصدا

 درست کن. رشوی: آرزو پاشو شآتوسا

 من درست کردم. شمیپ ی: به من چه دفعهآرزو

 درست کنم. رشویتا ش شیریگیزحمت م یجان ب ری... حرکنمی: خودم درست مساحل

 البته._

 .کردیاش قطع شد اما هنوزم نق نق م هیکردم آرومش کنم... گر یو تو بـ ـغلم گرفتم و سع نیآرو

 یبداخالق؟ گشنت شده؟ االن مامان هیبامزه و خوشگل بود... به روش لبخند زدم و گفتم: چ یلیخ

 پس نق نزن. ارهیبرات غذا م

 بده. ینیریبهش ش ایب ی: آبجیرعلیام

 بخوره. ینیریتونه ش ینم نیا زمیگفتم: نه عز باخنده

 بده بهش. تونهی: میرعلیام

 بخوره. ریش تونهیفقط م کهیکوچ یلیخ نینه ا_

دست شو گرفتم و گفتم:  عیزد و من سر نیآرو یدستشو به لبا یتو ینیریتوجه به حرفم ش یب 

 .یکنیمردم و خفه م یاالن بچه یرعلیام

 چقدر خوشش اومد. نی: ببیرعلیام

 .خوردیلباشو م یرو یو خامه دیمالینگاه کردم که لـ ـباشو با لـ ـذت بهم م نیآرو به

 بازم بهش بده. ای: بیرعلیام

 .کنهیگفتم: نه مامان دعوات م آروم

 : چرا؟ یرعلیام

  ؟یخوریم یکه دار ینیریش نیچندم نیا_

 .یمکث کرد و بعد آروم گفت: پنجم یکم 

 .یشیم ضیمر یرعلیو محکم گاز گرفتم و گفتم: ام لبم

 : دوست دارم.یرعلیام
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 .شهیدندونات همه خراب م_

 .شهی: نمیرعلیام

 .کنهیدعوات م ادیمامان م_

 دوست دارم. ینیری: خب شیرعلیام

 شکالت... بدو برو صورتتو بشور. هیشب یشد یخورد ینیریکه شکالت و ش نقدریا_

 تو من بخورم. ینیری: شیرعلیام

 .یشیم ضیگرفت و گفتم: بچه مر خندم

 یچه جور یریگیقندم یریگیقندم گهیبخورم همش م ینیریش ذارهیوقت نم چی: مامان که هیرعلیام

 برم مغازه ! ذارهیمامان که نم رمیگیقند م

 .یشیم ضیمر یعنی... یریگیم ابتیکه د نهیا یریگیو خوردم و گفتم: منظورش از قندم خندم

 تو بخورم؟  ینیریش ستی: خب حاال که مامان نیرعلیام

 : بخور قربونت برم.بالبخندگفتم

 بهم زل زده. رحسامیام دمی... سرم و آوردم باال که دکردمیخودم احساس م ینفرو رو هی نیسنگ نگاه

 استاد. یدار یریگفتم: خودگ رلبیتفاوت نگاهشو گرفت... ز یتکون دادم که ب هیچ یو به معن سرم

 داد. ریو ازم گرفت و بهش ش نیاومد و آرو ساحل

 ! یــــرعــــلـــی: امـــمامان

 .دیو شونه هاش باال پر دیبلند مامان ترس یاز صدا یرعلیام

 : بله؟ یرعلیام

  فه؟یکث نقدریکه لباسات ا یبااخم گفت: از جنگ برگشت مامان

 .کردمیم ی: باعموحسام فوتبال بازیرعلیام

  ؟ی: خاک بازمامان

 : نه فوتبال.یرعلیام

 ینیریبه تو اجازه داد ش یک نیخدا صورت شو بب یا ام،یتو حموم منتظرم باش تا ب : پاشو برومامان

  ؟یبخور

 عمه بذار بخوره. یدار کارشی: چآرزو
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که دندون درد  زنهیو هرشب ونگ م دهیو دوتا دندون داره که پنج تاشو کش ی: بذارم بخوره! سمامان

هرشب  نِیحس رهی... همش تقصستیقندش نرمال ن گهیکه بردمش چکاپ دکترش م روزیداره... د

 .امی... پاشو برو حموم تا بخورهیتا تهش م نمیو ا خرهیعالمه آت و آشغال م هیهرشب براش 

 حموم بودم. روزیحموم د رمی: نمیرعلیام

 نکن. ی: پاشو برو بااعصاب من بازمامان

 .یدینم تیاهم سوزهیچشمام م گمیم یو وقت یکنیموهام و م ی... تو همهرمی: نمیرعلیام

 .کنمیو آروم گفت: خودم حموم م دیلب ورچ یرعلیبااخم نگاهش کرد که ام مامان

 زودباش. رمی: نخمامان

 .ادیدردم م خوامینم میشوریمحکم م یلیبابغض گفت: تو خ 

 من ببرمت. یخوایم_

 گفت: آره. عیسر

 .برمشی: نه خودم ممامان

 ببره. ریحر یو گفت: نه آبج دیدستم و کش یرعلیام

 و منو هم مجبور کرد دنبالش بدوم. دیسمت اتاقش دو به

و بعد  دیشد و پوش میشلوارک کوتاه درآورد و پشت تختش قا هیشو درآورد و از داخل کمدش  راهنیپ

 .یآبج میگفت: بر

  ؟یدیچرا شلوارک پوش ؟ینطوری: ادمیبالبخندپرس

 .کشمیگفت: خب معلومه چون خجالت م یبامزه ا بالحن

 و بردمش داخل حموم. دمیو دست شو کش دمیخند

ساله بود  میشش و ن باًیرو پر از آب کردم و داخلش نشست... هنوز هفت سالش نشده بود و تقر وان

بود و البته بانمک  زهیم زهیر یلیو خ خوردیهفت ساله نم یمدرسه... جسته اش به بچه ها رفتیم یول

 و خوشگل.

 موهاش و شستم. آروم

 .سوزهی: چشمام میرعلیام

 .سوزونهیشامپو که اصالً چشما رو نم نیدروغ نگو کلک ا_

 .سوزهی: به خدا چشمام میرعلیام
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 شستم و گفتم: خوبه؟  صورتشو

 شو صابون زدم و شستم. دهیتن سف فیتکون داد و بال سرشو

  ؟یکردیم کاریباعموحسام چ یداشت ریحر ی: آبجیرعلیام

 .چکاریپر از سوالش زل زدم... آروم گفتم: ه یزد و به چشما خشکم

 کرد. یدستش باز یرو یو باکف ها دینپرس یسؤال گهید

 پاهاتو بشورم. اریپاشو شلوار تو درب_

 .خوامیگفت: نم بااخم

 .کنمیپاشو بهت نگاه نم_

 دروغ گو دشمن خداست. گهی: گولم نزن، دروغم نگو، مامان میرعلیام

 .کنمیواقعاً نگاه نم گمیدروغ نم_

 انداخت باال و گفت: نوچ. ابروهاشو

 تو خودت خودتو بشور. رونیب رمیصورتش و گفتم: پس من م یرو دمیآب پاش کمی باخنده

 نکن. یرعلیبلندشد و گفتم: ام غمیج یروم که صدا ختیعالمه آب ر هیکارم  یتالف یبرا

 به سمتم. ختیقشنگش بلندشد و بازم آب ر یخنده ها یصدا

 .یبهت گفت بلندش یک یخوریم زیل نیوان نشوندمش و گفتم: بش یگرفتم و تو دستشو

خندم بلندشد و منم شروع کردم به آب  یروم که کم کم صدا ختینشسته بازم آب ر همونطور

 روش. ختنیر

 زیتا ل رونیب ایب اطیو بشور بااحتبسه خودت یشو گرفتم و گفتم: داداش کیکوچ یشدم و دستا خسته

 .ینخور

 .یو گفت: باشه مرس دیگونم و بـ ـوس محکم

 تکوندمیو م سمیخ یبود و داشتم لباسا نیی... سرم پارونیبه روش زدم و از حموم اومدم ب یلبخند

 .یکیکه خوردم به 

 .دمیو د رحسامیو سرم و آوردم باال که ام ستادمیا

 .یشیم یصورتم کنار زد و گفت: تومادر خوب یو از تو موهام

  م؟یبچه دار بش ی: دوست داردیو پرس دیلرز دلم

 عقب هولش دادم و گفتم: چرت نگو. به
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حموم بهش غذا  شیکه ببر یخوشگل داشته باش یبچه هی یدوست ندار زم؟یو گفت: چرا عز دیخند

  ؟یو بخند یکن یباهاش باز ینطوریا یبد

 گفتم: حسام ! باترس

 .کردمیم یگفت: کوفته حسام... نترس داشتم شوخ کالفه

... آرشام و دهیهــا کل لباسات به تنت چسب رونیب یرینم ینطوریو گفت: ا دمیکش یراحت نفس

 آرسام تو سالنن.

 ! دونستمیو من نم یبود یرتیغ نقدریتو ا_

 .ارمیبرات لباس ب رمیبهم کرد و گفت: صبرکن م یپراخم نگاه

 .نهیبیم یکیگفتم: نه  عیسر

 : نترس حواسم هست.رحسامیام

 اومد و لباسا رو پرت کرد تو بـ ـغلم. قهیاتاق راه رفتم... بعد از چند دق یو بادلشوره تو رونیب رفت

 که متوجه نشد؟  ی: کسدمیپرس

 متوجه نشد. ی: نه خانوم ترسو کسرحسامیام

  ؟یکرد ی: واقعاً شوخدمیبره که آروم پرس خواست

 گفتم. ی: پ ن پ جدرحسامیام

 کنم و قرص بخورم. یریشگیمن پ یخوایحسام م_

 گفت: نه خودم حواسم هست. بااخم

 مطمئن باشم؟ _

 اعتماد کرد. شهی: گفتم که حواسم هست به قرص نمرحسامیام

 شدیم نطوریمن حامله بشم که اگه ا خوادیراحت شد که اونم نم المیو تکون دادم و رفت... خ سرم

هرچه  یول دونمیرو از خانوادم پنهان کنم؟ نم یازدواج پنهان نیا تونمیم یاما من تاک شدمیم چارهیب

 بفهمن بهتره. رترید

دلم ضعف رفت... چقدر بچه ها  دنشیباد رون،یکه حوله اش تنش بود از حموم اومد ب یدرحال یرعلیام

پدر اون بچه  خوادیاصالً دلم نم یول شهیروز مادر بشم؟ قطعاً م هیمنم  شهیم یعنی... ننیریش

 باشه. رحسامیام

 لباسام و بپوشم. رونیب یریم ریحر ی: آبجیرعلیام
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 .زمیآره عز_

 .ی: مرسیرعلیام

 .دنیچیشام و م زیداشتن م هی... مامان و بقرونیزدم و از اتاق اومدم ب یلبخند

خشک شون  امیبدو برو تو اتاق تا ب سهیکه مامان گفت: چرا موهات خ رونیاز اتاق اومد ب یرعلیام

 کنم.

 .خوامی: نوچ نمیرعلیام

پاهاش نشوندش  یو به سمت بابا رفت... بابا باخنده بـ ـغلش کرد و رو دیبه سمتش رفت که دو مامان

 نکن. تیمامان تو اذ نقدریبابا ا رمردهیو گفت: ش

 موهام و خشک کنه. خوادی: خب دلم نمیرعلیام

 .شهیبه زور که نم گهید خوادیت: خب مامانش نمرو به مامان گف بابا

 و تو. دونمیمن م یگفت: سرما بخور یرعلیبااخم رو به ام مامان

 کرد. فیبابا از مدرسه و دوستاش تعر یبرا الیخ یب یرعلیام

و  خوردی... تندتند داشت غذا مرمینگاه بگ نمیریاز برادر ش تونستمیو من نم میشام نشست زهیم دوره

عالمه  هی کردیبود و هروقت مامان درست م یبود... عاشق قرمه سبز یدوره دهنش پر از قرمه سبز

 شینقدر آتیا ؟یشیپس چرا تپل نم یخوریم نقدریقربونت بره، ا تی... تو دلم گفتم: آخه آبجخوردیم

 هوا. رفتیم شدیو دود م شدیهمش هضم م عیکه سر سوزوندیم

  ؟یشماریرو م یرعلیام یلقمه ها ری: حرییدا

چاق  یول خورهیو شکالت م ینیریهمه غذا و ش نیکه ا کردمیفکرم نی: نه داشتم به ابالبخندگفتم

 .شهینم

 .سوزونهیم شی: ازبس آتییدا زن

 انگل داره. دمی: شاآتوسا

 : نه دکترش گفت نداره.مامان

 .خورهیم ادیز نیگیکه م نقدریا نیزنیچشمش م نیپسرم دار کارهی: چبابا

 نیا یدوکالم درباره شهی... نمنیپسرت افتاده زم یباخنده گفت: آسمون سوراخ شده و تلپ ییدا

 خان حرف زد. یرعلیام
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 یب نیا ذارمی... نمیداداش ذارمیو من باخودم گفتم: نم خوردیو تندتند غذاشو م الیخ یب یرعلیام

تو رو هم  یانتقامش زندگ شیحسام با آت ذارمیکودکانه ازت گرفته بشه... نم یایدن نیو ا یالیخ

 بسوزونه.

 .یخوریم نقدریا ینترک یرعلی: امآرسام

 .ترکمیبادهن پر گفت: نوچ نم یرعلیام

 فوتبال؟  میو گفت: بعداز شام بر دیخند آرسام

 بخوابم. خوامی: نوچ خستم میرعلیام

 .میکن یباز میبر ایو گفت: توروخدا ب دیبلندخند آرسام

 بخوابم. خوامیگفت: اَه گفتم که نه م کنهیداره مسخره اش م شدیکه متوجه نم یرعلیام

باهات  دهیبچه مون افتخار نم یریو آرزو هم خنده شون گرفت و آتوسا گفت: آرسام چقدر گ آرشام

 کنه پس اصرار نکن. یباز

 عروس. یکالم از نه نه هی: آرسام

 نداد. یبااخم بهش نگاه کرد اما جواب آتوسا

 هی یرعلیکرد و به سمت اتاقش رفت که مامان صداش زد و گفت: ام زیبادستمال دهن شو تم یرعلیام

 نرفته؟  ادتی یزیچ

 .ریبرگشت و گفت: دست تون درد نکنه... شب بخ یرعلیام

 ادب تر شده. یبره مدرسه مؤدب تر بشه ب نکهیا یداخل اتاقش و مامان گفت: به جا رفت

 سال بعد. یذاشتیم دیمدرسه با رفتیامسال م دی: اون نباعمه

 دست برداره بهتر که نشد بدترم شد. یطونیو ش طنتی: گفتم بره مدرسه بلکه از شمامان

 و دردسره. طنتیسالم پر از ش یبچه ضهینکنه مر طنتیکه ش ی: بچه ابابا

 یعنیاهم تف یواقع یو کناره گوشم گفت: مامان و بابات چقدر باهم تفاهم دارن اصالً معن دیخند آرزو

 تو. یمامان و بابا

 بلندشدم. زیازپشت م ریشب بخ هینزدم... بابت شام تشکر کردم و با  یحرف

 .یو ظرفها رو بشور میجمع کن زویم یکمک کن ستی: بدنمامان

کارها رو  نیا یمجبور گهیچهار روز د یباشه برو دخترم ول یباز کردم گفت: آهــا درس دار تادهن

 .یاالن انجام بده تا عادت کن نیاز هم یخودت انجام بد یخونه یتو
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خونه رهیم گهیآرزو خانوم انجام بده که چهار روز د دیکارها رو با نیکه هنوز مجرده ا ری: حرییدا زن

 خودش. ی

 انجام بده. دی: آتوسا از من بزرگ تره پس اون باآرزو

کارها  نیا خواستمیجورشو بکش من اگه مپس االنم  یو زود ازدواج کرد ی: تو هالک شوهر بودآتوسا

 .کردمیرو بکنم که شوهر م

 .یکردیزودتر از آرزو ازدواج م یلیخ ی: اگه خاستگار داشتآرسام

 باحرص گفت: بابا. آتوسا

 .یاریصداشو درم یرو به آرسام گفت: آخه پسر توکرم دار ییدا

 .ادیم یو گفت: خب قوپ دیخند آرسام

 خاستگارشو رد کرد. شیپ یهفته یبود : وااااا آرسام کورییدا زن

 : منظورتون از خاستگار همون مهندس کچله بود که سن آقابزرگ و داشت؟ آرسام

 : وااااا آرسام !!!عمه

 .دمیصداشونو نشن گهیباال و د یتوجه بهشون رفتم طبقه یب

که اصالً تمرکز نداشتم شروع کردم به درس  یاز کتابام و باز کردم و درحال یکیتختم نشستم و  یرو

 خوندن.

 شتریب یاما کم دمی... فکرکردم اشتباه شندیبه گوشم رس هیگر یسه نصف شب بود که صدا ساعت

 .کنهیم هیداره گر یکیواقعاً  دمیدقت کردم و د

بود رفتم  نییبود چراغ ها رو روشن کردم... صدا از پا کی... سالن تاررونیو بستم و از اتاق رفتم ب کتابم

 . یِرعلیاز اتاق ام هیگر یکه متوجه شدم صدا نییطبقه پا

 .کردیم هیخودش مچاله شده بود و آروم گر یتختش تو یگوشه هیاتاقش شدم...  وارده

  رجونم؟یشده ام ینشستم و گفتم: چ کنارش

 .کنهیدلم درد م یبهم نگاه کرد و بابغض گفت: آبج شیاشک یبه طرفم و با چشما برگشت

 دلت؟  یگفتم: کجا نگران

 : همه جاش.یرعلیام

 کنم ببرنت دکتر. داریبذار برم مامان و بابا رو ب_

 .زنهیو غر م کنهیدعوا م کنهیو گرفت و گفت: نه... مامان اگه بفهمه دلم درد م دستم
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 .ینخور مگه کوش کرد ینیریچقدر بهت گفتم ش_

 .کنهیدلم درد م یلیخ یگفت: آبج هیاگرب

 .ینبات بدم خوب بش یتو آشپزخونه بهت چا میپاشو بر_

 آشپزخونه. یتو میگرفتم و باهم رفت دستشو

گذاشته بود و  زیم یهم سرشو رو یرعلی... امادیسازو روشن کردم و منتظر موندم آب جوش ب یچا

 .کردیم هیدستش دوره شکمش بود و آروم گر

دلت  یلیخ رهیگرفت، کنارش نشستم و موهاشو نوازش کردم و گفتم: خواهرت برات بم شیآت دلم

  کنه؟یدرد م

 نکن. هیگر یشیو گفتم: االن خوب م دمیشو بـ ـوس یشونیآره تکون داد... پ یسرشو به معن آروم

 ادینبات انداختم که گفت: نبات شو ز وانیل یو تو ختمیر ییچا وانیل هیجوش اومد و براش  آب

 بنداز.

  ؟یجات دوست دار ینیریش نقدریگرفت... آخه تو چرا ا خندم

 گذاشتم و گفتم: بخور. زیم یرو هم زدم و جلوش رو ییچا

 کنم صبرکن سرد بشه بعد. هیبعد به خاطره سوختن دهنم گر یدلم خوب بشه ول یخوای: میرعلیام

 خب. لیو خوردم و گفتم: خ خندم

 : نخورم بدترشم.چیرعلیام

 .یشیب منه خو_

 سرد بشه. یینگفت و منتظر موند تا چا یچیه گهید

 .یریگیوگرنه دوباره دل درد م یکن یپرخور دینبا گهید_

 .کنهیهاشو خوشمزه درست م یقرمه سبز یلی: خب مامان خیرعلیام

 .یداداش یخوردینم ینیریخب ش_

 دوست دارم. ینیری: شیرعلیام

 زودباش بخور برو بخواب. شمیتو نم فیمن حر _

 و برداشت و فوت کرد و بعد خورد. وانیکوچولوش ل یبادستا

 نبات و خورد بابغض گفت: چرا خوب نشدم؟  ییچا نکهیاز ا بعد

 نکن. هیگر یشیخوب م_

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

390 
 

 .یمنو خوب من یچون نتونست یشینم ی: تو مامان خوبیرعلیام

 و پرحرفم و بهش دوختم. نینگفتم و فقط نگاه غمگ یچیه

 یصندل یمن گذاشت و پاهاشو رو یپاها یو سرشو رو دیدراز کش یصندل یو رو ختیر اشکاش

 کنارش دراز کرد.

 .خورمیو شکالت نم ینیریش گهی... ددمیبه حرف مامان گوش م شهیهم گهیزد و گفت: د هق

به حرف بزرگ ترت  شهیگلوم جاخوش کرده بود گفتم: آره هم یکه تو ینوازش کردم و بابغض موهاشو

و خام  خوردمیگول اونو نم کردمیگوش کن... تو مثل من نشو، منم اگه به حرف بزرگ ترم گوش م

و نابود  میاحساس احمقانه زندگ هیو به خاطره  وفتادمینم ریگ تیوضع نیا یو تو شدمیحرفاش نم

 .کردمینم

 : دلم.دیکرد و نال هیفقط گر دیفهمیاز حرفام نم یچیکه ه یرعلیام

 دلش گذاشتم و آروم آروم ماساژشش دادم. یو رو دستم

آرومش قطع شد... به صورت معصومش چشم دوختم...  یهیگر یچقدر گذشت که صدا دونمینم

تو  یاما برا شمینم یبابغض گفتم: من مادره خوب رلبیخوابش برده بود... آروم اشکاشو پاک کردم و ز

وقتم  چیدرسته من نتونستم دل درد تو خوب کنم اما ه ،یمن ونیمد شهی... تو همشمیم یخواهره خوب

از  تونمیم ینتونم دردها تو خوب کنم ول دی... من شایرو بچش یرتیغ یو ب ییآبرو یدرده ب نذاشتم

 یوقت ذارمی... نمشمیم ایخواهره دن نیتو بهتر یاما برا شمینم یدردهات کم کنم... من مادره خوب

و  یشدوستا و همکارات خجالت بک شیپ ذارمیبوده... نم یآدممامانت چه جور  یبفهم یبزرگ شد

کوچولوت...  یدستا نیهم یفدا می... زندگیحرومزاده خونده بش ذارمی... نمرتیغ یبهت بگن ب

لبخندت... من خودم و  یتو... آرزو هام فدا یندهیآ یتباه شدم فدا یندهیدل پاکت... آ یفدا اهامیرو

تاوان  گهیچندنفر د کنهیاشتباه م گهید یکیرحمه  یب ای...دن نیتا تو و بابا خودتونو بساز کنمیخراب م

 یکاف ی... من تاوان دادم بسه، من به اندازهنیتو و بابا تاوان بد ذارمیاما داداش کوچولو من نم دنیم

 یبچه ا یلی... تو خیتو هم خراب بشه و تو هم عذاب بکش یزندگ ذارمیپس نم کشمیدارم عذاب م

چشمات به خاطره  شهی... کاش همددردها مثل دل درد بو ی... کاش همهزهایچ یبعض دنیفهم یبرا

ما آدم بزرگ ها پر از کثافطه  یایسخته دن یلیخ یزندگ یرعلیبشه... ام یمثل دل درد اشک یدرد

 کن. یوقت بزرگ نشو بچه بمون و بچگ چیه

 ! ری: حررحسامیام
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  ؟یکنیم کاریچ نجاینگاه کردم که گفت: ا اشکم بهش یپشت پرده از

 نبات درست کردم. یبراش چا کردیدلش درد م یرعلیو پاک کردم و گفتم: ام اشکام

  ؟یکنیم هینشست و گفت: تو چرا گر یصندل یرو

 .دیخواب هیکنار زدم و بابغض گفتم: باگر شیشونیپ یرو از رو یرعلیام یموها

 بهم کرد و بعد آروم گفت: دلم براش تنگ شده. یطوالن نگاه

 !؟یبهش نگاه کردم و گفتم: چ باتعجب

 .یچیدوخت و گفت: ه یرعلیبه ام نگاهشو

 ها. تیواقع یسر هی دنیفهم یبرا کهیکوچ یلیرو نوازش کردم و گفتم: اون خ یرعلیام صورت

 بودم. کی: منم کوچرحسامیام

 .یاما االن بزرگ شد _

 و شکنجه شدم. دمیهرلحظه درد کش یبزرگ شدم ول: آره رحسامیام

 گفتم: حسام مادرم و ببخش.  باالتماس

که  یکه درحق مادرم کرد؟ به خاطره تهمت هـ ـرزگ یانتیبه خاطره خـ ـ ؟ی: به خاطره چرحسامیام 

 هیداده شد؟ به خاطره  هیکه به خاطره اون به مادرم هد یا انهیوحش یبهش زد؟ به خاطره کتک ها

به  شد؟که ازم گرفته  ییمادرم؟ به خاطره محبت ها یمهیبه خاطره وجوده نصف و ن م؟یپدر یعمر ب

 ببخشمش؟  یبه خاطره چ ر؟یحر یخاطره چ

 چشماش زل زدم و بدون فکر گفتم: به خاطره من... به خاطره من ببخشش. به

 بود. بیرنگم نگرفت و جوابش فقط همون نگاه عج یآب یچشما ین یرنگ شو از ن یریق نگاه

 پر از تنفرش گرفتم. یزدم و نگاه از چشما ینیغمگ پوزخنده

 .رمیگیآرامش نم نمیعذاب دادن مادرت و تا عذاب شو نب یمن اومدم برا ری: حررحسامیام

 دونمیآماده کردم... م یزیهرچ یتو ذهنته بدون من خودم و برا یبد یفکرا دونمیحسام م _

بکن چون  خوادیدلت م یهرکار رمیگیجلوتو نم گهید ،یریگیاشک من و مادرم آرامش م یباهرقطره

پس االن وقت  ینابود شد یهشت سالگ یکردم و تو تو یزندگ یخوشبخت یمن هجده سال تمام تو

رو  یرعلیام یندهیبکن فقط آ یکنیم ی... هرکاریکه من من نابود بشم و تو خوشبخت بش دهیرس نیا

 پاهات له نکن. رهیپدرم و ز رتیطور غرور و غ نیخراب نکن و هم
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که کنار  یاون هشت سال ی... توکنمیم یحسود یرعلیسکوت گفت: به ام یزل زد و بعد از کم زیم به

پدره  هیاون  هیآدم خوب یلی... پدرت خدینکش یبارم باهام نقاش هینکرد  یبارم باهام باز هیپدرم بودم 

 .هیواقع

 .لرزهیمحکمش م شهیهم یصدا کردمیم حس

تنه تمام  هیداشت  یهوام و داشت مادرم بود... اون سع شهیهم یبچگ یکه تو ی: تنها کسرحسامیام

لب  یول دیدیاز پدرم نم یمحبت چیو جبران کنه، خودشم ه دمیدیرو که از پدرم م ییها یمحبت یب

و  شمجنگ و دعوا بزرگ ب یمن تو خواستیاونم فقط به خاطره من... اون نم زدیو دم نم کردیباز نم

فقط به خاطره من زبون به دهن گرفت و  کنهیم انتیبود پدرم بهش خـ ـ دهیکه فهم یتمام مدت

فقط به فکره من بود و پدرم  شیزندگ ی... اون تونمینب بیطالق و آس یطالق نگرفت تا نشم بچه

 یبکنه؟ هرچ یکار نیاخواهرش همچمادرت چطور تونست ب ریتمام مدت به فکره مادرِ تو... حر

ازش  دیحم یبود پس چرا وقت دیعاشق حم نقدری... اگه اکنمینم دایسؤال پ نیا یبرا یجواب کنمیفکرم

 کرد ردش کرد؟  یخاستگار

 ام بلندنشه. هیگر یدندونام گرفتم تا صدا ونیو م لبم

آروم  رمیمن تا انتقام نگ ریدلمه؟ حر یچقدر غم تو ینیبیبهم نگاه کرد و گفت: م نشیغمگ یباچشما

 هینابود نشه ومثل  میزندگ یتا باق رمینابود شد اومدم انتقام بگ میو هشت سال از زندگ ستیب شمینم

حراج زد به  چوبکه  ییسنای... شمیآروم م سنایکنم و فقط با انتقام و نابود شدن  یزندگ یآدم عاد

که عفت مادرم و لکه دار کرد و اسم  ییسنایاحساس عذاب وجدان نداشت...  یمادرم و لحظه ا یآبرو

وقت  چیکه روح مادرم و به قتل رسوند و ه ییسناینشون داد...  سهیو خودشو قد دیشو به لجن کش

گناهه و  یب حسناگفت  یقبل از اومدن من به همه م شدیسالها که اگه م نیا ینشد تو مونیپش

 ی... هرجوررمیگیشده پس م یمادرم و هرجور ی... آبرورمیمادرم و پس بگ یپاک... من اومدم آبرو

 شده.

 اتاقش. برمشیرو بـ ـغل کرد و آروم گفت: م یرعلیبلندشد و ام یصندل یرو از

 اش بهم نگاه کرد. نهیپر از ک یو باچشما ستادیکه دستشو گرفتم... ا رونیاز آشپزخونه بره ب خواست

و  یسوزونیانتقامت فقط منو م یشعله ها یتو ینره گفت ادتی یانتقام حق توئه ول ریباشه انتقام بگ_

 پدرم چوب حراج نزن. یمادرت به آبرو یپس گرفتن آبرو ی... برایگینم چکسیرو به ه تیواقع

 .فهمنیرو نم تیواقع یرعلینگران نباش پدرت و ام یسوزی: فقط تو مرحسامیام
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 هم گذاشتم. یو رو سمیخ یو پلکا رونیآشپزخونه رفت ب از

... کردیم یزندگ یعذاب چیو بدن ه یعمرشو عاد یو باق دیرسیتا به آرامش م گرفتیانتقام م دیبا اون

منه  یول دهیعذابم م یکه به هرشکل یاون... اون یآرامش و خوشبخت یمن فدا یآرامش و خوشبخت

 .زنهیخر هنوزم قلبم براش م

 *** 

 شهیهم یام و برا یشغل یندهیکه آ بود یگذشته بود و مدرسه ها تموم شده بود... فردا روز چهارماه

 لمینذاره کنکور بدم و باادامه تحص رحسامیام کردمیتا کنکور بدم... فکرم رفتمی... فردا مزدیرقم م

 نکرد. نکارویمخالفت کنه اما خداروشکر ا

 .کردمیو درس ها رو مرور م زدمیاسترس داشتم و مدام کتابام و ورق م یلیخ

  ؟یگیم یزنگ خورد... جواب دادم: چ میگوش

 .شمیپ ای: پاشو برحسامیام

  ؟یدرکم کن شهیحسام من فردا کنکور دارم م_

 نزن. یاضاف احرفی: پاشو برحسامیام

 اسم شو صدا زدم: حـــــســــــام ! باحرص

 : زودباش منتظرم.رحسامیام

 پات علف سبز بشه. رهیمنتظر بمون ز نقدریگفتم: ا رلبیگوشه و ز هیرو پرت کردم  یگوش

ماهه که  کیباخودم گفتم:  هویگذشته بود که  یساعت میشروع کردم به تست زدن... ن تیاهم یب

 هیانصاف یراحت درس بخونم االن که بهم زنگ زده ب الینکرده تا باخ تمیسراغم و اصالً هم اذ ومدهین

 و به حرفش گوش نکنم. ششینرم پ

 .ریم و گفتم: چرت نگو حرتکون داد نیو تندتند به طرف سرم

... اعترافش سخت بود اما خودمم ذاشتیم رحسامیدرسم تمرکز کنم اما مگه فکره ام یکردم رو یسع

 یهیبابق یکمیناراحتم کرد و بغض کردم... باالخره اون شوهرم بود  تیدلم براش تنگ شده بود... واقع

 شوهرا فرق داشت اما خب بازم شوهرم بود.

 کردم و به تست زدن ادامه دادم. رونیو از ذهنم ب رحسامیتوانم فکره ام باتمام

آتوسا از اتاق  دمیآب بخورم که درکمال تعجب د رونیدونصف شب بود که تشنم شد و رفتم ب ساعت

 .رونیاومد ب رحسامیام
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 گرفتم. واریکه از د وفتمیبود ب کیرفت و نزد یاهیس چشمام

 ... خدالعنتت کنه حسام.دمشیو رفت داخل اتاقش اما من د دیسالن ند یکیتار یمنو تو آتوسا

به طرف اتاقش رفتم و درو باز کردم و  تیو چشمام پر از اشک شد... باعصبان دیاز بغض لرز چونم

و فقط  کردیم انتیبشه... شوهرم داشت به من خـ ـ داریب ی... برام مهم نبود کسدمیمحکم بهم کوب

 مهم بود. نیا

 ! یدیکش ریشمش هی... بهم نگاه کرد و گفت: چرفتینشسته بود و داشت با لبتابش ور م زشیم پشت

 یی: چه مرگته؟ به جادیسمتش و دستم رفت باال بزنم تو گوشش که دستم و گرفت و بااخم غر رفتم

 !؟یهست یباشم تو شاک یکه من شاک

  کرد؟یم یگفتم: آتوسا تو اتاق تو چه غلط یبلند یباصدا

 ینطوریا نیواسه هم ،یمامان و بابات بفهمن زن من یترس ینم گهیخانوم خوشگله د هیچ :رحسامیام

 رو سرت؟  یندازیصداتو م

 آره؟  شتیپ ادیآتوسا ب یزنگ زد ومدمیمن ن یدیحسام د یکثافت یلیگفتم: خ هیباگر

 هـــــا؟  ست؟یادامه دادم: تو چرا لباس تنت ن باحرص

 زد و جوابم و نداد. یمرموز لبخنده

... خـ خورهیاش زدم و بابغض گفتم: ازت متنفرم... حالم ازت بهم م نهیبه سـ ـ یمحکم یها مشت

 ؟یلوند ای کردیم هیبطه گر-ا-مدت ر ی... باآتوسا بهت خوش گذشت؟ مثل من تویکار عوض انتیـ

 .یشرف یب یلیحسام خ

 و گرفت و بااخم گفت: بس کن. دستام

 .یکن انتیبه من خـ ـ یتو حق ندار ست؟یتنت ن راهنیچرا پ کرد؟یم کاریهق گفتم: تو اتاقت چ باهق

 .ریجلوم و بگ یکنم اگه عرضه دار انتی: دوست دارم بهت خـ ـرحسامیام

وقت زورم به اون  چیمن ه شدیانگشتاش خارج کنم اما نم نیکردم دستام و از ب یشدم و سع یوحش

 .دیرسینم

 .ادیحال گفتم: ولم کن... بذار برم تا آتوسا جونت ب یرفت و ب نیاز ب میکم انرژ کم

 چرت نگو. ری: حررحسامیام

... اون رونیموقع شب از اتاق تو اومد ب نیآتوسا ا ستمی... حسام من خر نگمیگفتم: آره چرت م باخشم

  خواد؟یم یاتاق شوهر من چ یساعت دو نصف شب تو یعوض یدختره
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: نخندحسام... نخندکه دمیدندونام غر یصورتش از ال کیلباش نشست که باحرص نزد یرو یلبخند

 تورو. ای کشمیو م اخودمی

که به تو زنگ زدم  نیهم وفتادهیذهنته اتفاق ن یکه تو یزی: کوچولو حرص نخور اون چرحسامیام

 خواستهیره... گفت مکار کنم چون فردا امتحان دا یاضیباهاش ر کمیآتوسا اومد تو اتاقم و ازم خواست 

و بعد  وابنتا همه بخ ومدهین کنهیبد م یو فکره ها ذارهیباباش نم دونستهیاما چون م ادیسر شب ب

 .ادیب

  ؟یگی: راست مدمیمکث پرس یگرفتم و بعد از کم آروم

 .یخودتو دسته باال گرفت یلیترسم که بخوام بهت دروغ بگم... هه جوجه خ ی: اونقدر ازت نمرحسامیام

  ؟یبود یطور نیگفتم: جلوش هم بااخم

 و درآوردم. راهنمیرفت پ ی: نه وقترحسامیام

  ؟یکرد ی: حسوددیکه پرس رونیو راحت دادم ب نفسم

 هم فشار دادم. یکرد و دندونام و محکم رو میلبش کفر یرو لبخنده

بدون من ناز زن  نوی... ایمن ناز کرد یدفعه آخرت بود برا یگونم و لمس کرد و گفت: راست انگشتاش

 .خرمیوجه نم چیجماعت و به ه

بخوابم تا فردا سرحال باشم و تمرکز  دی... من فردا کنکور دارم بایوقت نشناس یلیناز نکردم توخ _

 داشته باشم.

 گفتم؟  ی: خب مگه من چرحسامیام

  ؟یگفت یرفته چ ادتیخودت _

 اتاقم. اتوی: گفتم برحسامیام

  م؟یکن یخاله باز ای میت ستاره ها رو بشمارتو اتاق امیگفتم: ب باتمسخر

 .میفقط کناره هم بخواب چکدومیدرآورد و گفت: ه ادامو

 زد و گفت: تو چقدر ذهنت منحرفه. ینگاهش کردم که پوزخند ناباور

 .ییبه بازوش زدم و گفتم: منحرف تو یمشت

 .هیپاهاش نشوندم و گفت: کامالً مشخصه منحرف ک یدوره کمرم حلقه کرد و رو دستاشو

  ؟یتا فقط باهاش درس کار کن نجایشونه اش گذاشتم و گفتم: آتوسا واقعاً اومد ا یو رو سرم

 : آره.رحسامیام
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: دمیبه چشماش پرس رهیطرف صورتش گذاشتم و سرشو به سمت خودم برگردوندم و خ هیو  دستم

  ؟یتوهم فقط باهاش درس کار کرد

 : فقط باهاش درس کار کردم.رحسامیام

  ؟یکردیمثل اون موقع ها که بامن درس کار م_

 به چشمام کرد و گفت: نه. یطوالن نگاه

  ؟یگولش بزن ینکرد یسع یعنی_

 .رمیسگم نکن پاچه تو بگ ینصف شب ری: حررحسامیام

آورد...  یپهلوم بود به پهلوم فشار م یرنگش نگرفتم... دستش که رو اهیس یو از مردمک ها نگاهم

 .گفتمینم یچیاومد اما ه یدردم م

... آب دهنم و باترس قورت دادم و خواستم ترسوندمیبه پا شده بود که م یچشماش طوفان یتو

 بلندشم که حصاره دستاش دورم تنگ تر شد.

 .زدیپلک هم نم یو حت گرفتیشو از چشمام نم نیخشمگ نگاه

 لباش گرفت و ... نیلبام و ب انهیوحش یلیو خ عیسر یلیخ

 : دیغر یگرگ زخم هیبرد و مثل  نیصورت و گوشم رو از ب یفاصله  زدیکه نفس نفس م یدرحال

 .ستمین ؟یفهمیم ستمیباز نمن مثل پدرم هـ ـوس_

 سکته کنه. ادی... هرلحظه منتظر بودم از حرص زدیلرزیداغ داغ بود و از خشم م بدنش

 اش گذاشتم و گفتم:  نهیسـ ـ یبودم... دستام و رو دهیترس یلیخ

 آروم باش. زمیعز دمیفهم_

از ترس  یکنم ول کاریچ دونستمیخون بود... نم یخشم فکش منقبض شده بود و چشماش کاسه از

 فاصله رو به صفر رسوندم. ختیریکه اشکام م یبه خودش پناه بردم و درحال ادیز

 .یبخواب دیبا یزمزمه کرد: فردا کنکور دار یخشدار یو باصدا آروم

 تونهیاتاقش ازم گرفته بود و فقط خودش م یآتوسا تو دنیکه د یآرامش کردمیچرا حس م دونمینم

فقط شوهره منه و حق داره منو لمس  رحسامیبه خودم بقبولونم که ام خواستمیم دیبهم برگردونه... شا

 .برهیدستام و دوره گردنش حلقه کردم و زمزمه کردم: خوابم نم نیکنه... واسه هم

 و گفتم: حسام ! دمیکش یکالفه ا نفس

 .شمیتانکشم آروم نم هی: چرحسامیام
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 .رمیگیمنم سردرد م_

 مشکل توئه. گهید نی: ارحسامیام

 .یتو اتاقم تا تو راحت باش رمیو گفتم: باشه م دمیخودم کش یرو رو ملحفه

 .کشمیم گذاشت و گفت: بخواب نمشون یشو رو دست

 نیتو دستش نگاه کرد و همون طور خاموش ب گارهی... به سدمیو دوباره دراز کش دمیکش یراحت نفس

 لباش گذاشتش.

 گاریس یوقتم بو چیه یبکش گاریس دمیوقت ند چیه یبد بمیفر یداشت یاون موقع که سع_

 .یدادینم

 متنفره. گاریاز س سنای یدوردونه زیعز دونستمی: آره چون مرحسامیام

  ؟یدونستیاز کجا م_

 نظر داشتم. رهیتو و خانوادتو ز یادیتو سرم مدت ز ومدیشبه فکره انتقام ن هی: کوچولو من رحسامیام

 محمدرضا؟  ییدا ای مونینظر داشت رهیتو ز_

  ه؟ی: منظورت چرحسامیام

 محمدرضاست. ییدا یبش صیگرفتن انتقام حر یبرا نقدریکه باعث شده ا یاون_

 .ستین نطوریگفت: ا بااخم

ساخت  یجاسوس یپدرت پرونده یسرت انداخت و برا یطوره چون اون اول فکره انتقام و تو نیهم_

چرا؟ چون اونم مثل تو از  یدونیم یریانتقام بگ سنایو انداختش زندان و بعد مخ تو رو کار گرفت تا از 

حسنا  یچون اونم طرد شده ست مثل خاله حسنا، باخودش گفته به بهانه ادیها خوشش نم یصالح

 .ارمیشدنم رو سره آقابزرگ درم ریطرد شدن و تحق یتالف

 نیاز آقابزرگ متنفر باشه آقابزرگ بهش گفت از ب دیاون چرا با ؟یگی: چرا چرت و پرت مرحسامیام

 یول ستیها متنفر ن یتمام، از صالح رو انتخاب کن اونم عشق شو انتخاب کرد و یکیمن و اون زن 

 گفتنیو طاها م سنایکه  یتمام مدت یدوست داره اونم مادره منه چون تو یلیرو خ یصالح هی

شو  یکه ازدواج کرد عروس یو روز دیپرس یبرادرشون مرده مادرِ من باهاش درتماس بود و حال شو م

محمدرضا رو تنها نذاشت  ییوقت دا چیکرد... مادرم ه یخوشبخت یگفت و براش آرزو کیبهش تبر

مادرم دفاع کنه و  یاز آبرو خواستیوقت مادرم و تنها نذاشت اون فقط م چیمحمدرضا هم ه ییدا

 چینامـ ـشروعش اونم با شوهر خواهرش بذاره کف دستش... اون ه یبطه-ا-رو به خاطره ر سنایحق 
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رو بهش گفتم از انتقام گرفتن  یهجده سالم شد همه چ ی... خودم وقتریوقت به من نگفت انتقام بگ

 یبرا یت... وقدادیها بهم م یاز صالح یاطالعات هی یمنعم نکرد البته بهم کمک هم نکرد فقط گاه

 یخوایم ی: چه جوردیروز ازم پرس هیرو انجام دادم  رانیاومدنم به ا یشدم و کارها یخودم مرد

گناهه تَر و خشک و  یاون دختر ب رحسامیجمله گفت: ام هیفقط نقشه ام و بهش گفتم  ؟یریانتقام بگ

 باهم نسوزون.

  ؟یگفت ینداد که نشستم و گفتم: تو چ ادامه

 نیمنم تو ا سوزونهیتَر و خشک رو باهم م یرحمه گاه یب ایو گفت: دن زیم یو پرت کرد رو گاریس

 بود که بهش دادم. یجواب نیرو دادم ا ینیگناه بودم اما تاوان سنگ یماجرا ب

 جلوتو نگرفت؟ _

 .ینش مونیپش یکه گرفت یمیوقت از تصم چیه دوارمی: نه فقط گفت امرحسامیام

  ؟ینشد مونیپش_

 .شمینم مونیوقتم پش چی: هنوز نه... هرحسامیام

 .دمیند یمونینگاهش پش یزدم... به صورتم زل زد و من تو یتلخ لبخنده

از عذاب  یشدیم مونیزود پش یلیخ زدیمن م یقلبش گذاشتم و گفتم: اگه قلبت برا یو رو دستم

اشکش  یو همدم لحظه هاشو قطره ها یگناه بود اما خودت گناهکارش کرد یکه ب یدادن دختر

 .یکرد

 .شدمینم مونی: اون موقع هم پشرحسامیام

 نه؟  یوقت دوستم نداشت چی: حسام تو هدمیپرس آروم

 : نه.رحسامیام

 زدم و گفتم: منم ازت متنفرم. یپربغض لبخنده

 .یدوستمم دار ی: آره ولرحسامیام

 ندارم._

و خودتو  یدیترسیاز وجوده آتوسا نم نقدریامشب ا ی... خودتو گول نزن که اگه نداشتی: داررحسامیام

 .یکردیمهمون تختم نم

 متنفر بودم.اش مشت شد و بغض گلم و فشرد... ازخودم و احساسم  نهیسـ ـ یرو دستم
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من بهش  گفت،یو به ملحفه چنگ زدم و بغضم و قورت دادم... اون راست م دمیبهش خواب پشت

هاش عادت کرده بودم و  تیوابسته شده بودم... چهار ماه بود که زنش بودم و به وجودش و آزار و اذ

 اقعاًتلخ بود... و تیرفت... چقدر واقع یم ادمیزود از  یلیو آزارهاش خ تیچون بهش عالقه داشتم اذ

و اشک و مهمون چشمام  دهیسخت... هه خنده داره اون منو عذاب م رفتنشیتلخ بود و پذ تیواقع

 من دوستش دارم... لعنت به من... لعنت به قلبم... لعنت به احساسم. یول کنهیم

 .ختیمردونه و قدرتمندش دورم حلقه شد اشکام ر یدستا یوقت

 .ستیبه سرم زد و گفت: خودتو سرزنش نکن احساسات آدما دست خودشون ن یـوسه آروم بـ

 من ازت متنفرم. یگفتم: ول بابغض

 .یگی: باشه کوچولو تو راست مرحسامیام

 .ستمیتو اتاقم ن فهمهیبرم مامانم م دیبا _

 بخواب. سی: هرحسامیام

 بذار برم. _

 زنم کنارم بخوابه. خوامی: مرحسامیام

  ؟یو گفتم: اگه مامانم بره تو اتاقم چ باترس

 بخواب. رهی: نمرحسامیام

 تو اتاقم. رمیو م برهیخوابش م گهیساعت د کیگفتم:  باخودم

 نمیبشم و بب داریگفت: اگه صبح ب یجد یلیفکرم از ذهنم رد نشده بود که کناره گوشم خ هنوز

 .کشمیم شیرو به آت الیو نیا یستیکنارم ن

 گونه هام جا خوش کرد. یهم فشار دادم و اشکام رو یچشمام و رو باترس

 .رمینم ییسرم و تکون دادم و گفتم: جا آروم

 گفت: خوبه. رلبیز

که تو آغـ ـوش گرفته  یا نهیاشکام از حصاره چشمام خارج شدن و اون گرگ پر از ک صدایو ب آروم

کم خواب مهمون چشمام شد  ... کمترسوندمینوازش هاشم م ی... حتکردیبودتم آروم موهام و نوازش م

 و هردو خوابمون برد.

 چشمام و باز کردم. کردیم تمیو اذ خوردیکه به صورتم م یبانور

 به ساعت نگاه کردم... شش بود. باترس
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خوابم اخم  یتو یبودم و محکم بـ ـغلم کرده بود و غرق خواب بود... حت رحسامیبـ ـغل ام یتو

 داشت.

 ترسناک. یو گفتم: اخمو دمیـ ـوسدوتا ابروهاشو ب نیاراده ب یب

 .دمیشو از دورم باز کردم و بلندشدم و تندتند لباسام و پوش دست

خدا لعنتم کنه... خدا لعنتم کنه... خدا لعنتم  یشد... وا دهیبرم که نگاهم به سمتش کش خواستم

منه خر دلم و به  اد؟یداره سرم م ییچه بال ایتونم ازش دل بکنم... خدا ی... نمیوا یوا یکنه... وا

 قاتل روحم باختم !

و گفتم: هم دوست دارم هم ازت متنفرم و  دمیو پاک کردم و رفتم سمتش و پتو رو روش کش اشکام

 از عالقمه. شتریب یلیحس تنفرم خ

 چشماش گذاشت تا نور بهش نخوره. یخورد و دست شو جلو یتکون

 به اطرافش کرد. یشد و نگاه داری... بدمیسمت پنجره و پرده رو کش رفتم

 : ساعت چنده؟ رحسامیام

 شش._

 .رمیچشماشو بست که گفتم: دارم م دوباره

 : اوهوم.رحسامیام

 داره نه رفتنم. یتیاومدنم براش اهم نه

 به سالن کردم. یدرو باز کردم و نگاه اطیبااحت

 .ری: حررحسامیام

  ه؟یگفتم: چ آروم

 .یمکث گفت: موفق باش یاز کم بعد

 گفتم: ممنون. رلبیلبام نشست و ز یرو یمحو لبخنده

 وارد حموم شدم. عیو بادو به اتاق خودم رفتم و سر رونیاتاق اومدم ب از

 بستم. رویکه به در حموم زده شد ش ییها باتقه

  ر؟ی: حرمامان

 بله؟ _

 !؟ی: حموممامان
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 آره._

 رونیابیب ؟یتو آماده کرد لی... وسای: االن چه وقت حموم کردنه، تو مثالً امروز کنکور دارمامان

حموم؟  یاالن واجب بود بر نیهم فهممی... آخه من نمیصبحانه بخور سرجلسه کنکور ضعف نکن

 تو آماده کن. لیوسا رونیابیب

 .رونیب امیلبام نشست و گفتم: االن م یرو یپوزخند

 : زودباش.مامان

 و قورت دادم و تن آلودم و شستم. بغضم

نکردم حسام شوهرمه... اون شوهرمه...  یدوش گفتم: من گناه رهیز هیوجدان اومد سراغم و باگر عذاب

 اون شوهرمه و محرممه پس گناه نکردم.

اما خب مجبورم تحمل کنم...  ستمین یوضع راض نیکه خودمم از ا یدونیمن گناه نکردم... تو م ایخدا

حداقل تو منو  کنمیپس خواهش م خرمیون مهمه عذاب رو به ج نیو ا زنمیو دم نم کنمیتحمل م

 گناهکار ندون.

*** 

تخت نشستم... نور آفتاب داخل اتاق و روشن کرده بود... مگه ساعت  یو رو دارشدمیب یبد باحال

 .دادنیو نشون م میساعت شش و ن یچنده؟ عقربه ها

 معده ام بود رو باال آوردم. یکه تو یو هرچ دمیدو یی... به سمت دستشوعق

بود و چهره ام مثل مرده  دهینگاه کردم... رنگم پر نهیآ یصورتم چند مشت آب زدم و به خودم تو به

 بود. دیروح و سف یها ب

 کردم. یآروم یمعدم گذاشتم و ناله یو رو دستم

 تخت غلت زدم. یخوابم نبرد و فقط تو گهی... ددمیتختم دراز کش یرو

  ؟یداریب ریفت: حراتاقم و گ یهشت بود که مامان اومد تو ساعت

 آره سالم._

 تبل خانوم. یخوابیچقدر م زم،ی... پاشو عزریو گفت: سالم صبح بخ دیپرده ها رو کش 

 .رفتینم نیتا عشق و عالقم نسبت به مادرم از ب یگفتیرو بهم نم تیوقت واقع چیحسام کاش ه آه

 .میصبحانه بخور نییپا ای: بمامان

  ؟یحسنا رو دوست داشت: خاله دمیسمت در که آروم پرس رفت
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 خشک شد و بامکث جواب داد: آره. رهیدست گ یرو دستش

 چقدر؟ _

 .یلیگفت: خـ... دیلرزیکه صداش م یدرحال

  ؟یوقت دربارش صحبت نکرد چیچرا ه_

  ؟یپرسیرو م نای... چرا اومدین شیپ تشیموقع دونم،ی: نممامان

 .یطور نیهم_

 منتظرتم. نیی: پامامان

 .نییاصالً حال و حوصله نداشتم لباسام و عوض کردم و رفتم پا نکهیو باا بلندشدم

 .ریسالم صبح بخ_

 راهنیپ هیثابت موند...  رحسامیام ینشستم... نگاهم رو یاز صندل یکی یجوابم و دادن و رو همه

پهن و  ینهی... سه تا از دکمه هاش باز بود و سـ ـومدیرنگ بهش م نیتنش بود... چقدر ا یسورمه ا

پر  یا... عاشق موهاش بودم، موهخوردیحرص م نکارشیمردونه اش مشخص بود و چقدر آقابزرگ از ا

... کردیم ییصورتش خودنما یرو شهیکه هم یشیخدا رو به باال بودن و ته ر یشهیکه هم یو مشک

 که باعث شد بهش عالقمند بشم چهره اش بود. یزیچ نیاول دیشا

جشن  هی خوانیبود اونا م شیسال مامان محمدجواد دوهفته پ یدونیکه م: آقابزرگ همون طور ییدا

 آشناها باخبر بشن که آرزو و محمدجواد به عقد هم دراومدن. یتا همه رنیبگ یعقد

 .میریگیساده م یمهمون هی: خب آقابزرگ

 هم سفارش دادم. یتازه لباس عقد خوامیساده نم ی: آقابزرگ من مهمونآرزو

 .دیو باخجالت گفت: ببخش نییباخشم بهش نگاه کرد که سرشو انداخت پا ییدا

 .اطیداخل ح ونیو آقا الیخانوما داخل و م؟یریداره جشن بگ ی: خب داداش چه اشکالمامان

 آقابزرگ بگه. ی: هرچییدا

 .ستین یبه جشن عقد یازین میریگیشونو زود م ی: عروسآقابزرگ

نترس آقابزرگ  گهیبگو د یبزرگ و باشکوه باشه... چرا ساکت شیجشن عقد خوادیآرزو م ی: ولآتوسا

 انیب یتو گوشت... آدما آزاد خوابونهیو ته تهش دوتا چک م زنهیفوقش دوتا داد سرت م برهیسرتو نم

 .یخوایم یصاحاب و تکون بده و بگو مهمون یاون زبون ب کهیکوچ یدارن آبج

 باحرص صدا زد: آتوسا. ییدا
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  ؟یکنیم ینکنه حسود یخودش گرفت و آرسام گفت: آخ یقمه برال هی الیخ یب آتوسا

 هالک شوهرم؟  یدونستی: هه آره نمآتوسا

 .دونستمیم زمی: چرا عزآرسام

منو  یلیموضوع خ نیو ا یکنیکل کل م هیفقط بابق ایبااخم به آرسام نگاه کرد و گفت: تازگ آقابزرگ

 .دهیآزار م

 .خوامی: حق باشماست معذرت مآرسام

 تو قطع نکرده. رهیکن تا آقابزرگ ج یآره زود معذرت خواه یو گفت: آخ دیباتمسخر خند آتوسا

 آتوسا ثابت موند. یچنگال تو دستش از دستش افتاد و نگاهش رو آرسام

 شد چون به سرعت لبشو گاز گرفت. مونیکه زد پش یاز حرف آتوسا

 بلند شد و آروم گفت: نوش جون. کردیپنهان م هیپر از اشک شو از بق یکه چشما یدرحال آرسام

 رفت دنبالش. عیو عمه سر رونیرفت ب الیو از

 چنگال تو دست شو محکم فشرد و زل زد به پشقابش. آرشام

 .خوامیبلندشد و آروم گفت: معذرت م آتوسا

که آتوسا به  نیو هم دیبره سمت پله ها که آقابزرگ رفت دنبالش و دست شو محکم کش خواست

گوشش و داد زد: قبل از حرف زدن  یمحکم خوابوند تو یدهیکش هیبرگشت آقابزرگ  سمت آقابزرگ

 فکرکن.

بار حق باشماست  نیکرد نه بغض کرد فقط گفت: ا هیها عادت داشت نه گر یلیس نیکه به ا آتوسا

 حرفم اشتباه بود... متأسفم.

 چشمام. ی: گمشو از جلوآقابزرگ

 یصندل یمخصوص خودش نشست و عصبان یصندل یتندتند از پله ها رفت باال و آقابزرگ رو آتوسا

 رو تکون داد.

چون ماهمه از  ییجز دا میهم از حرف آتوسا ناراحت شده بود... درواقع ماهمه ناراحت شده بود بابا

و  هیحور بابا و عمه شتریب شدیم زهایچ نیبحث ا یو وقت میدیپوشیو م میخوردیآقابزرگ م بیج

بود و  هساپورت شون کرد یاز نظر مال یباشه آقابزرگ از بچگ ی... هرچشدنیآرشام و آرسام ناراحت م

احساس اضافه بودن و  یاز اون گاه یو جدا دونستنیم ونیخودشونو به آقابزرگ مد ییجورا هیاونا 

 .کردنیسربار بودن م
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 وارد خونه شد... چشماش سرخ و متورم بود. عمه

 نداشت. یآتوسا منظور هیحور :ییدا زن

 ستیتو دلش ن یزیچ می... ماهمه به زبون تلخ آتوسا عادت کرددونمیزد و گفت: م یلبخنده تلخ عمه

 .گردهیبرنم گهیکه ناراحتم کرد آرسام بود... رفت گفت د یزیچ زنهیم شیزبونش آدم و آت یول

 نگران نباش. گردهی: برمآقابزرگ

رو داد گفت بدم به شما... گفت بابت  نایگذاشت و گفت: ا زیم یم و روآرسا چییو سو یکارت بانک عمه

... گفت ونهیبهتون مد شهیازتون تشکر کنم و بگم هم نیدیو شش سال که زحمت شو کش ستیب نیا

 .ادیشرکتم نم گهید

 آرسام مثل پسره خوده آقابزرگه. هیحور یآبج یچ یعنی: ییدا

و  یتو که پسرش نیوقت منت رو سرش نبود... درست ع چیبلندشد و گفت: اگه پسرش بود ه بابا

 .ستیرو سرت ن یمنت

  ه؟یمنظورت چ نیبه طرف در رفت که آقابزرگ گفت: حس بابا

 نداشتم... خداحافظ. ی: منظوره خاصبابا

 .پاشهیخانواده ازهم م نیکه باخودش گفت: داره ا دمیآقابزرگ و شن یزمزمه

 .دمیداخل راه رو دو یبهداشت سیبه سمت سرو عی... همه به من نگاه کردن که سرعق

... صورتم و دیپرسیو حالم و م دیکوبیبه در م ی... مامان بانگرانرونیب زدیجونم داشت از حلقم م یوا

 .رونیشستم و رفتم ب

  ؟ی: خوبدیباهول پرس مامان

 و بادستمال خشک کردم و گفتم: آره. صورتم

 بخور. یزیچ هی ایب یشد ینطوریا نیهم واسه هیمعده ات خال ینخورد یزی: چمامان

 نشوندم. یصندل یو رو زیزور بردم سمت م به

  ؟یلب زد: خوب رحسامیام

 آره باز و بسته کردم. یچشمام و به معن آروم

 برام لقمه گرفت و به زور به خوردم داد. مامان

 باآرسام صحبت کنه و برش گردونه. گمیم نی: به حسمامان

 برگرده. خوامی: نه نمعمه
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 دار نشه. حهیغرورش جر یبخوابه ول ابونیو گفت: حاضرم بچه ام تو خ میباتعجب بهش نگاه کرد همه

 .میماهمه به زبون تلخش عادت دار ؟یشناسیتو آتوسا رو نم هیحور یگی: چرا چرت ممامان

 .مونهی: من مطمئنم اون االن خودشم پشییدا زن

 اما نگرفتم. رمیجلوشو بگ تونستمی... مگردونهیاون غروره پسرم و برنم یمونی: به هرحال پشعمه

وقت  چیکنه ه هیکنه و به آقابزرگ تک یزندگ نجایا شهیهم یاگه برا نیکرد ی: خوب کاررحسامیام

 دیبلکه با نیاز آتوسا ناراحت باش دیو مرد بشه شما نبا سهیخودش وا یبره رو پاها نیبذار شه،یمرد نم

بشه...  داریآرسام ب یاون باعث شد رگ مردونگ نیحرف و زد... حرف سنگ نیکه ا نیازش ممنونم باش

 نیزم ی... سرگرسنه روهیاز خودش بخوره نه از بق یلقمه نون خشک بخوره ول هیعمه خانوم آدم 

شرکت  یتو دیموفقه چرا با کیمهندس مکان هیرو به جون نخره... آرسام  هیمنت بق یبذاره ول

کارکنه  بهیشرکت غر هی ی... آدم توازمندنیبهش ن یادیز یکه شرکت ها یآقابزرگ کار کنه درصورت

 منت آشنا رو نکشه. یول

 !؟یمعرکه ا اریب شیآت شهی: حسام تو چرا همآقابزرگ

که من  گمیم رحسامیآرشام گفت: حرف حسام درسته آقابزرگ اما محض اطالع ام رحسامیاز ام قبل

کار  بهیغر یو برا کشهیرو نم بهیمعاون اون شرکتم و از سهام شرکت سهم دارم پس آرسام منت غر

به خاطره تالش و  دهیکه رس ییبرادرش و تا امروز به هرجا یبرا کردیمن کار م یاون برا کنهینم

نون  ستین هیبقدارم از پول آقابزرگ و  اسهامیدارم و  یحساب مچهین هیخودش بوده منم اگه  تیموفق

کارمنده ساده، پس مادرم و  هیکه کردم حقوق گرفتم درست مثل  یخودمه و به خاطره تالش یبازو

 کیلطفاً  پس کنمیشونو م یو تا عمر دارم نوکر خورنیبلکه از من م خورنیها نون نم بهیبرادرم از غر

 نرو. یطرفه به قاض

 گذرهیم یشرکت آقابزرگ چ یتو نکهینرفتم فقط نظرم و گفتم و ا یطرفه به قاض کی: من رحسامیام

دردسر  یب یلیاستاده سادم که خ هینداره من  تیمن اصالً اهم یبرا دهیها رو م یو آقابزرگ خرج ک

 .کشمیرو هم نم یو منت کس کنمیاز حقوق خودم استفاده م

گفت: داداشِ من از  یستانه اآرشام گذاشت و بالحن نه چندان دو یشونه یو دست شو رو بلندشد

 شهیم دایپ یکی گهیسهام بخر چهار روز د گهیجا د هیبرو  یکیاون سهام تو بفروش به  یشنویمن م

... تا هسهامم مال من نیباپول من بوده ا یدی: به هرجا رسزنهیم ادیتو گوشت و فر خوابونهیم یکیکه 

 یکس چیه گهید ینطوریو راه تو از شرکت آقابزرگ جدا کن ا اینشده مثل آرسام به خودت ب رید
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 کردمیآپارتمان اجاره م هی رفتمیم گرفتمیتو بودم دست مادرم و م یمنت سرت بذاره من جا تونهینم

باتالش و  یدیستو به هرجا که ر دونمی... من مکردمیم یمنت زندگ یدردسر و ب یب یخونه هی یو تو

 یعنی دوننینم نویها ا یاما بعض یاز تالش خودت دار یکه دار یکوشش خودت بوده و االن هرچ

جرقه  نیتر کیآدم باکوچ یدوستا یها باش گاه یبعض نیکه بدونن و قبول کنن مواظب ا خوانینم

اپول اونا به ب کننیکه فکرم یینشده راه تو سوا کن از کسا ری... تا دیخون یبه دشمن ها شنیم لیتبد

 .یدیرس نجایا

 حرف تو رک و راست بزن. ه؟یداد زد: حسام تو منظورت چ ییدا

 رهیو دستمم ز رمیگیام و از شما نم رهیبااخم گفت: سره من داد نزن خوشبختانه من ج رحسامیام 

خانواده نظرم و گفتم  نیاز ا یمن باال نبر... من فقط به عنوان عضو یپس صداتو برا ستیسنگ تون ن

 .نیشیو ناراحت م نیریگیمشکل شماست که حرفام و به منظور م گهید نیو خالص... ا

 باال. یرد شد و رفت طبقه ییدا یاز جلو یمحکم یو قدما بااخم

بچه  یهیخونه باحرف ها و حرکات مزخرفش رفتاره بق نیا یکه اومده تو یباخشم گفت: از وقت ییدا

 داده. رییخودش گذاشته و تغ ریها روهم تحت تأث

ما  یبچه ها تیباترب یلیخ تشیچون اون ترب ستیبه صالح ن یادیخونه ز نیا ی: وجوده اون تومامان

 .کنهیفرق م

 .دمیازش ند یمن تاحاال رفتاره نامناسب ی: ولییدا زن

 کاهه. رهی: مرموز و آب زییدا

 .دینکن بتیغ شهیم_

 .یداغ تر از آش شد یوسط... کاسه نیا یگیم یبااخم گفت: تو چ مامان

... به رمیدادن نماز اول وقت بخونم... روزه بگ ادیکه بهم  ییو گفتم: نه فقط دارم به کسا بلندشدم

و  خورنینامحرم نگاه نکنم و گناه مرتکب نشم بفهمونم که االن دارن گوشت برادره مرده شونو م

 گناه. یعنی نیو ا کننیم بتیغ

 رفتم. رحسامیمامان از پله ها رفتم باال و به اتاق ام نینگاه سنگ درمقابل

  ؟یبه شوهرت سر بزن یشده اومد یخانوم چ ری: به به حررحسامیام

  ؟یکنیاز آتوسا مراقبت م شهیو بااخم گفتم: تو چرا هم ستادمیا نهیبه سـ ـ دست
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برات تنگ شده  به گردنم زد و گفت: منم دلم یمحکم یشو برداشت و اومد سمتم و بـ ـوسه فیک

 .زمیبود عز

 جواب سؤالم و بده. اریدرن یزدمش و گفتم: مسخره باز کنار

 حرفش درست بود. ی: درسته لحنش بد بود ولرحسامیام

 اون همه آدم درست نبود. یمرد اونم جلو هینه نبود... خورد کردن غرور _

 چرا؟  یباال آورد شیساعت پ مین ؟یهمشون برن به درک خودت چطور الیخ ی: برحسامیام

 بود ضعف داشتم. ینبود معدم خال یمهم زهیچ_

 کالس دارم. 9برم ساعت  دی: بارحسامیام 

 برو خداحافظ._

 : مراقب خودت باش عشقِ من.رحسامیام

 بهش نگاه کردم و باخنده رفت. باحرص

 .دادیعذابم م شهیکلمات و بالحن پرتمسخرش هم نجوریباا احمق

که به گوشم  یخبره جالب هیو  رهیشرکت هم نم گفتیگذشت و آرسام واقعاً برنگشت... بابا م روزها

کاره آقابزرگ بود از  نیکجا قبولش نکرده بودن و البته ا چیبود که به عنوان مهندس ه نیبود ا دهیرس

کار ندن تا  رسامشرکت ها سپرده بود به آ یمشهور بود به همه یلیداشت و خ یادیکه نفوذ ز ییاونجا

خوشحالم کرد،  یلیارزشمند بود و خ یلیکه آرسام کرده بود برام خ یآرسام مجبورشه برگرده و کار

 ییشهر مشغول به کار بود... تنها کسا نییپا یمنطقه هی یساده اونم تو کیمکان هیآرسام به عنوان 

 یرو خواستیانگار واقعاً م ...میبود رحسامیکارش خوشحال شده بودن من و بابا و عمه و ام نیکه از ا

 .سهیخودش وا یپاها

*** 

 .میریشد جشن بگ یآرزو راض ادیز یماه گذشته بود و باالخره آقابزرگ بااصرها کی

 .رونشیشده بود هم داخلش هم ب نیشکل تزئ نیباتریبه ز الیامشب بود و و جشنش

و  ییهم آتوسا و زن دا اراشیدست تا آرزو رو آماده کنه... الیاومده بود و ییبه سفارش زن دا شگریآرا

 .کردنیم شیمامان و عمه رو آرا

بود آدم و از  یحرفه ا یلی... خکردمینگاه م شگریآرا ینشسته بودم و به کاره ماهرانه یطور نیهم من

 بود. بایآرزو ساده اما فوق العاده ز شی... آراکردیرو به اون رو م نیا
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 آمادت کنه. نیتوهم بش ری: حرییدا زن

 گفت: الزم نکرده. عیسر مامان

به سر و صورتش برسه چهارتا خاستگار براش  کمیشو بذار  الیخ یامشب و ب سنای: اَه ییدا زن

 .داشهیپ

 .ییگفتم: زن دا بااخم

 .رجانیکردم حر یو گفت: شوخ دیخند

 .شهیشب که هزار شب نم هی گهیکنه د شیآرا کمی رمی: عمه بذار حرآرزو

 .حیدخترونه و مل یلینبود گفت: خ یراض نکهیبهم کرد و بعد باا ینگاه مامان

 .نیبش ایبالبخند گفت: باشه ب شگریآرا

و صاف و  نیساده دوست دارم فقط برام اتو بکش یطور نینشستم و گفتم: موهام و هم یصندل یرو

 .نیکن شیشالق

 : باشه چشم قشنگ.شگریآرا

 یشیسرما ستمیگرمم شد... س یلیگذشته بود که خ یساعت میزدم و کارشو شروع کرد... ن یلبخند

 دیکشیداشت برام خط چشم م شگریگرمم بود... کم کم حالت تهو گرفتم... آرا یلیروشن بود اما من خ

 .دمیکه باشتاب دست شو پس زدم و به سمت توالت دو

 عق... عق. _

 .رهیهــــا تمام زحمتم به باد م یدر زد و گفت: صورت تو نشور شگریآرا

 وسط. نیا یگیم یباحرص گفتم: توچ رلبیز

 .رونیو شستم و از توالت رفتم ب دهنم

 : باز چت شد؟ مامان

 فکرکنم گرما زده شدم._

 .یروز نشد خوب باش هی: مامان

 نشستم. یصندل یحرف رو یب

چه  دونمی... نمچرخهیسقف دوره سرم م کردمیکردنم بود و من احساس م شیدرحال آرا شگریآرا

 لیدارم... اوا جهیماه مردم و زنده شدم... همش حالت تهو و سرگ کی نیا یمرگم زده اما تو
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چقدر  دونهیبود فقط خدا م یو جوابش منف دمیچک خر یب یب نکهیحامله شدم تا ا کردمیفکرم

 دراومد. یخوشبختانه جوابش منف یول مبود دهیترس

... حالم خوب نبود دمیتخت دراز کش یودم رفتم و روکارش تموم شد به اتاق خ شگریآرا نکهیاز ا بعد

 خواستمیفقط م شهیخراب م اموهامی شمیو هنوز حالت تهو داشتم و برام اصالً مهم نبود که آرا

 بخورم و بخوابم. خواستیتنبل شده بودم و فقط دلم م یلیروزها خ نیبخوابم... ا

 شدم. دارینفر از خواب ب هیدست  یبود که باتکون ها یک دونمینم

 مهمونا اومدن. یپاشو همه ریحر ی: آبجیرعلیام

تخت نشستم و گونه شو محکم بـ  یرو عیآلود بهش نگاه کردم و دلم ضعف رفت براش... سر خواب

  ده؟یلباسا رو برات خر نیا یبه قربونت بره ک یو گفتم: آبج دمیـوس

 رژم و محکم بادستش پاک کرد و گفت: بابا. یجا

 ببـ ـوسمش تا تموم بشه. نقدریا خواستیناز شده بود که دلم م یبه قدر یاون کت و شلوار مشک تو

 .نمیتو بب یدوماد شاهللیو گفتم: ا دمیکوچولوشو تو دستم گرفتم و بـ ـوس یبغض کردم... دستا هوی

 زن تو بشه؟  ادیم یآخه ک کنهیهم م یکه باخنده گفتم: چه ذوق دیخند

 .نییپا یان گفت صدات کنم بر: پاشو مامیرعلیام

گفتم:  یرعلیبه ام نیلختم رو شونه کردم... رژم پاک شده بود واسه هم یو موها ستادمیا نهیآ یجلو

  ؟یاریرژ ب هی شیشیآرا زیم یتو اتاق مامان از رو یریداداش م

 : دعوام نکنه.یرعلیام

 .نهینب اریب یجور هی_

 : باشه.یرعلیام

 رژ برگشت... پدرسوخته قرمز هم آورده بود. هیبا قهیو بعد از چند دق رفت

  ؟یارینبود ب یرنگ گهید_

 از همشون قشنگ تر بود. نی: ایرعلیام

 .ادیدرب یرنگ یکه لبام از ب یکم به لبام زدم فقط درحد یلیو خ دمیخند

و قشنگ بود و از داخل  کیش یلیبودن خ دهیپوش نیبود و درع یبلنده مشک راهنیپ هیو که  لباسم

 تا لباسم و بپوشم. رونیجونم برو ب یرعلیکاورش درآوردم و گفتم: ام

 .یخوشگل شد یلیخ ی: باشه... راستیرعلیام

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

410 
 

 پاشنه بلندم و پام کردم. یو کفشا دمیلباسم و پوش عی... سررونیبه روش زدم و رفت ب یلبخند

 و قدم بلندتر شده بود. زدیتو تنم برق م لباسم

کردم... نصف شون  یمهمونا اومده بودن، باهمشون سالم و احوال پرس ی... همهنییپا یطبقه رفتم

 شون. شناختمیبودن و نم نایمحمدجواد ا یالیفام

 کیقشنگ و ش یها زهیدوره م اطیپرده رو کنار زدم... مردها داخل ح یگوشه هیسمت پنجره و  رفتم

 روشن بود. یقشنگ یبامشعل ها اطینشسته بودن و کل ح

 پرده رو بنداز. ایح ی: بمامان

 مامان قفل شد. ینگاه عصبان یپرده رو انداختم و نگاهم تو عیسر

 سمت پنجره. یرفت نمینب گهیو از پنجره دورم کرد و بااخطار گفت: د دیدستم و کش باحرص

رنگ  یاون لباس زرشک یحرف سرم و تکون دادم... رفت تا به مهمونا خوش آمد بگه... چقدر تو یب

 نقدریکرده بود... مادرِ من چرا ا باترشیو مدل موهاش ز شیقشنگ شده بود و چقدر آرا یمجلس

  باست؟یز

 یلیو ما خ نییاومدن پا الیشکل و یچیمارپ یساعت آرزو همراه بامحمدجواد از پله ها کیاز  بعد

 .میحجاب کرد عیسر

 معرکه اش کرده بود. یلیخ یرنگ پف پف ینباتخوشگل شده بود و اون لباس  یلیآرزو خ یوا

... کالً به هم ومدیالغر بود که البته اونقدر هم به چشم نم کمیبود فقط  افهیهم خوش ق محمدجواد

 .ومدنیم

 یچادرم و از سرم برداشتم چون به معن عیمردها و من سر شیساعت رفت پ میبعد از ن محمدجواد

 از گرما. پختمیکلمه داشتم م یواقع

 عیسر یلیخدمت از جلوم رد شد که خ شیپ هیگرمم بود...  یلیسرد و خنک بود اما من خ الیو یهوا

 از عطشم کم کرد. کمی شینفس خوردمش... آخ هیشربت برداشتم و  وانیل هی

 نشستم و کفشام و از پام درآوردم... اوووو پاهام چقدر ورم کرده !! یصندل هی یرو

برداشتم و تو دهنم  السیگ هی زیم یرو یوهیانداختم باال و از داخل ظرف م الیخ یهام و ب شونه

 .السیگ یظرف جلوم پرشده از هسته ها دمیگذاشتم... کم کم به خودم اومدم و د

 نفس خوردم. هیبرداشتم و بازم  زویم یشربت رو وانیل

 نخورده. ی: پاشو خودتو جمع کن دخترهمامان
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 ینخورد وهیتاحاال تو عمرت م کنهیندونه فکرم یکیکه باحرص گفت: درهمش نگاه کردم  یاخما به

 مردم آب شدم از خجالت. یکه جلو یکشیشربت رو سر م وانیل یجور هی

 خب گرمه._

 من از سرما پوستم قرمز شده ! ینیب ینم یگی: چرا مزخرف ممامان

 خب من گرممه._

 .وهیکنه زشته جلوت پره از پوست م یخدمت خال شی: اون ظرف رو بده به پمامان

 خب. لیگفتم: خ بااخم

دفعه گفتم اول موز  کی... هزار و خورهیم یدنیخانوم آروم و جرعه جرعه نوش هی: صددفعه گفتم مامان

... ده هزار یریبادندونت گاز بگ یطور نیهم نکهیو از پوست جدا کن و بعد تکه تکه کن و بخور نه ا

همه آدم  نیا یکن و باچاقو بذار دهنت بعد تو جلو میتقس کیکوچ یتکه هارو به  ینیریبار گفتم ش

  ؟یفرار کرد ی... از سومالیزنیو گاز م یتو دستت گرفت ینیریش

 .دیخب ببخش لیخ یاَه مامان کوفتم کرد_

همه دوست و  نیا یبعد االن جلو یکوفت کن یزیچ هیبلکه  زنمیموقع ها خودم و م یهی: بقمامان

 .ینیریو ش وهیبه جون ظرف م یدشمن مثل نخورده ها افتاد

 سرزنشم کرد که بغض کردم. نقدریا

که اگه  دیگاز گنده بهش زدم که البته مامان ند هیبرداشتم و  بیس هیازم دور شد و من از لج  بااخم

 تو حلقم. کردیرو از پهنا م وهیظرف م نیهم دیدیم

 .میپاشو برقص ری: حرآتوسا

 نه حال و حوصله شو ندارم._

و  دیو بعد دستم و کش زیم یگاز گنده بهش زد و انداختش رو هیو ازم گرفت و مثل خودم  بیس

 .ادینم رمونیشب ها گ نیاز ا گهید ونهید ایگفت: ب

نگذشته بود که به نفس نفس افتادم و  قهیوسط و مجبورم کرد باهاش برقصم... هنوز دو دق بردم

 السیعالمه گ هی ستیمامان ن دمید ینگاه به دروبر کردم و بعد وقت هیخسته شدم... سرجام نشستم و 

 تو ظرفم گذاشتم و تندتند خوردم.

 خسته شدم. دمیچقدر رقص یجلوم نشست و بانفس نفس گفت: وا آتوسا
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موز پوست کند و  هیراحت  یلیپنهان کردم که اونم خ دشیرو از د وهیپشقاب پر از پوست م باخجالت

 بهش گاز زد.

 و بخورم. لیف هی تونمیگشنمه که م نقدریا شگرمیدست آرا رهی: از صبح زآتوسا

 ها ادامه دادم. السیراحت به خوردن گ یلیزدم و خ یلبخند

و باولع  دیکشیم لمیکه خوردم اما خب م یا وهیخودمم تعجب کرده بودم از اون همه م واقعا

 .خوردمیم

زد  شیاز بس بهم ن رضایزن عل نیساعت اومد سمت ما و گفت: چرا منو تنها گذاشت کیبعد از  آرزو

 سالم تو بدنم نموند. یجا هی

 !؟ یتو بد یجواب جار یتونیما درازه بعد اونوقت نم ی: تو که زبونت خوب براآتوسا

 ز من بزرگ تره.باشه اون ا یکنم هرچ یاحترام یبهش ب خوامی: نمآرزو

 جوابشم بشنوه. زنهیبلندشد و گفت: بزرگ تره که بزرگ تره حرف م آتوسا

 و به سمت زن داداش محمدجواد رفتن. دیآرزو رو کش دست

  شه؟یوقت شام م یبود... پس ک گشنم

... دمشیکشینفس سر م هی دمیترسیجرعه آب پرتقال خوردم اگه از مامان نم هیو باد زدم و  خودم

 هوا گرمه. نقدریچرا ا یلعنت

 از خجالت شکمم دراومدم. یشام سرو شد و من حساب باالخره

 !! یخورد ادیچقدر ز ری: حرآتوسا

 و گفت: نوش جونت. دیباخجالت بهش نگاه کردم که خند 

 یسروصدا یبه درو برش کرد و تو یو بعد نگاه دینوشابه شو سرکش وانیزدم و ل یمحو لبخنده

 که بااخم قاشقم و به سمتش پرت کردم و گفتم: چندش. باد گلو زد هی کیموز

 هیمنبر و بگه:  یساعت برامون بره رو هیهوا گرفت و گفت: مامانت کجاست  یو قاشق شو رو دیخند

پشقاب شو  ی... صدارهیکارد و چنگال رو بگ ینظوریغذا بخوره... ا ینطوریا دیخانوم بااصل و نصب با

 .رهیو غ رهیو دوبار بجوه و غ یلقمه شو س... نهی... بدون قوز بشارهیدرن

 مهمونا رفتن. یتموم شد و همه یخنده... کم کم مهمون رهیز میزد هردو

 ورم کرده ام انداختم. یبه پاها یکاناپه نشستم و کفشام و درآوردم و نگاه یرو خسته

 .ااهللی... ااهللی: آقابزرگ

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

413 
 

 به سمتم پرت کرد و گفت: سرت کن. یچادر رنگ هی مامان

... رمیافتاد نتونستم نگاه ازش بگ رحسامینگاهم به ام یمردها وارد شدن و وقت یکردمش و همه سرم

 از حد جذاب شده بود. یادیرنگ ز یاون کت و شلواره سورمه ا یتو

 .یبزرگ نشست یآقا یصندل یپاشو رو ری: حرمامان

 .دیخودم اومدم و گفتم: ببخش به

 از مبل ها نشستم. یکی یو رو لندشدمب

 بااخم لب زد: چادرو بکش رو صورتت. مامان

 جلوتر. دمیچادرو کش آروم

 ماچ آبدار به بابات بده. هیپدرسوخته  نجایا ای: ببابا

 .دیباخنده رفت سمت بابا و محکم گونه شو بـ ـوس یرعلیام

 کرده؟  ینطوریموهاتو ا ی... کنی: موهاشو بببابا

 عموحسام. :یرعلیام

 : دست عموحسام درد نکنه پسرم و چه خوشگل کرده.بابا

 .ااهللی: آرسام

 خونه شد و گفت: سالم. وارده

 .یو گفت: خوش اومد دیبه روش پاش یلبخنده مادرانه ا عمه

 : ممنون.آرسام

 سالم پسرعمه._

 به روم زد و گفت: سالم فسقل خانوم. یلبخند

 دایرفتارش پ یتو یخاص ینیسنگ هیو شوخ نبود  طونیم شاون آرسا گهیعوض شده بود... د چقدر

 بود.

 شده تکون دادم که بااخم به پاهام اشاره کرد. یچ یبااخم بهم زل زده بود... سرم و به معن رحسامیام

 .نیی... باخجالت لباسم و دادم پاشدیرفته بود باال و مچ پاهام معلوم م لباسام

 .ریشب بخ رمیم گهی: من دآرسام

 .میحرف بزن دی: بمون باآقابزرگ

 .گهیوقت د هیباشه  دارشمیزود ب دیشده صبح با رمی: دآرسام
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 نیزوار در رفته و روغن ماش رگاهیاون تعم یتو یکه بر یدارشیباپوزخندگفت: صبح زود ب آقابزرگ

  ؟یزیبر ییاوستات چا یو برا یعوض کن

 هست؟  ی: آره مشکلآرسام

  ک؟یمکان یکه بش یشرکت و ول کرد یبخش به اون مهم تیری: مدآقابزرگ

 خوشبخت بشن خداحافظ. دوارمی: بابت امشب ممنون امآرسام

 .یخوابیجا م نیداد زد: تو امشب هم آقابزرگ

 و گفت: ممنون خودم خونه دارم. ستادیا آرسام

 شهره؟  ینقطه نیتر نییپا یتو ینیرزمی: منظورت همون زآقابزرگ

 .یباهاش صحبت کن ینطوریا یشما حق ندار : آقابزرگآتوسا

خوره  رهیهم ج گهیدفاع کنم د میو زندگ تیاز شخص تونمی: لطفاً توساکت شو چون خودم مآرسام

 قطع بشه جواب شو ندم. میبیپول توج نکهیو از ترس ا رمیکه خفه خون بگ ستمیآقابزرگم ن

 بابغض گفت: من فقط خواستم... آتوسا

 برم. نیپس اگه اجازه بد ادیخوابم م یلیوسط حرفش و گفت: من از صبح سرپام خ دیپر آرسام

 جا بخواب. نی: امشب رو همآقابزرگ

باعث شد آرسام قبول  نیلحنش بود و هم یاز خواهش تو یینبود بلکه رگه ها یلحنش دستور نباریا

 فقط امشب. یکنه و بگه: باشه ول

 بخوابه. شیهمون اتاق قبل یطبقه باال تا تو رفت

 گفت و رفت باال. یکوتاه رِیشب بخ رلبیز آتوسا

 دختره بابا. یبه مننگاه کرد و بالبخندگفت: چه خوشگل شد بابا

 بردش. نیدادم که لحن پر حرص مامان از ب لشیتحو یلبخند

محمدجواد  یعمه و خاله یجلو یهمه برد... وا یسرم و بخوره امشب آبروم و جلو شی: خوشگلمامان

 .نیزم رهیرفتم ز آب شدم

 کرده؟  کاری: مگه چبابا

و  وهینخورده ها م نیمثل ا قاًینشسته و تندتند و باعجله دق یصندل یکرده؟! خانوم رو کاری: چمامان

تو دستش گرفته و گاز  یطور نیو تکه تکه نکرده و هم اری... خدا منو مرگ بده خخورهیم ینیریش

من خورده  گهخورد ا نیکه ا یمحمدجواد که خنده اش گرفت به خدا... اون همه شربت ی... خالهزنهیم
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بود که  ختهیپشقابش ر یغذا تو نقدری... موقع شام اومدمینم رونیب ییدستشو یبودم تاصبح از تو

نه  یدی... نه به اون موقع که به زور غذا دهنش مرهیلحظه شک کردم حر هیجا نداشت...  گهیپشقاب د

 .یکه خورد نقدریتاصبح ا یرینم ریکنار... حر شیدیکشیغذا م زیاز کنار م دیمشب که بابه ا

 نداره. تیعصبان نکهی: خدانکنه، خب نوش جونش ابابا

 خان زاده ست. هیو انگار نه انگار  ارهیدرم ینخورده باز هیبق یکه جلو رهیگیحرصم م نی: از امامان

 بلندشدم و به چادر چنگ انداختم و رفتم به سمت پله ها. یباناراحت

 کن. دارمی: نصف شب اگه حالت بد شد بمامان

 .زننیسالن دارن باهم حرف م یآتوسا و آرسام تو دمیشو ندادم و از پله ها رفتم باال که د جواب

 خودت بود. رهیهمش تقص ی: لعنتآتوسا

 .یبا اون پسره دوست بش یم برمن بود... من مجبورت کرد رهی: آره تقصآرسام

 به حرفاشون گوش کردم. یشدم و باکنجکاو میستون قا پشت

 .یتو بود سه ساله تمامه منو عالف خودت کرد رهیبابغض گفت: آره تقص آتوسا

 .یدادیخاستگارت جواب مثبت م نیو به اول یشدی: خب عالفم نمآرسام

 .کردمیکارو م نیخر عالقه نداشتم قطعاً هم یگفت: اگه به تو هیباگر آتوسا

 گرد شد از تعجب. چشمام

 .نمتیبیدارم دوتا م یکنار باور کن از خستگ یبر شهی: آتوسا مآرسام

 برگرد خونه. خوامی: معذرت مآتوسا

 .شمیخوره آقابزرگ نم رهیج گهید گردمیبرنم گهی: دآرسام

 .دی: از دهنم پرآتوسا

 .ستیمهم ن الیخ ی: بآرسام

 : آرسام من هنوزم دوست دارم.آتوسا

 ندارم. گهیمن د ی: ولآرسام

 باغم گفت: چرا؟  آتوسا

  ؟یکنیفکرم ی: خودت چآرسام

 : من باپندار دوست شدم چون تورو عذاب بدم.آتوسا

 .یو له کرد رتمیغ ی: تو منو عذاب ندادآرسام
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 .یدیمال رهیخسته شدم از بس سرم و ش یاما نکرد یکنیبا بابام صحبت م یگفتی: توهمش مآتوسا

اومدم بهت گفتم آتوسا دوست دارم  شیسه سال پ دم؟یمال رهیگفت: من سرتو ش تیباعصبان آرسا

طوره،  نیمعلومه که هم یگفت یمنم دوست دارم گفتم تو اول و آخرش زن خودم یگفت یبرگشت

باآقابزرگ و بابات  کردمیو خودم و آماده م کردمیکه داشتم پول پس انداز م یالمصب تو اون سه سال

سرتو  یگیعاشقانه بهت گفتم که م یجمله هی دمت؟یبار دستتو گرفتم؟ به بار بـ ـوس هیحرف بزنم 

رفتم  یچون وقت دهیکنم چون بابات تو رو به من نم تیاحمق من نتونستم خاستگار دم؟یمال رهیش

اسم  گهیباره د هیتو دهنم و گفت:  دیباپشت دست کوب خوامیمن دخترتو م ییو گفتم: دا ششیپ

و  نیچون از خودم خونه و ماش دهی... آتوسا پدرت تو رو به من نمذارمیزندت نم یاریمنو ب رهدخت

وقت از عرش  چیتوهم ه میخوریچون مابه درده هم نم خوامیتو رو نم گهیندارم من د یحساب بانک

 هیشهر با نییپا یمنطقه یتو یدوازده متر ینیرزمیز هی یتو یایب یسره فرش... حاضر یاینم

 یحاضر ده،یگند م یو بو بارهیروغن از سر و کولش م ادیکه هروقت از سرکار م یکن یزندگ کینمکا

  ؟یازدواج کن یآدم نیباهمچ

 : آره.آتوسا

و  میکن تیلیشب ها عشق رو ت میتون یمغزتو از کار انداخته... آتوساخانوم ما نم ی: هه عاشقآرسام

 .میبخور

 یهزار متر یخونه یگوره بابا دم؟یکش یماه چ هی نیا یمن تو یدونیتو م یگفت: لعنت هیباگر آتوسا

دوازده  یخونه یو کباب بره المصب تو باش من باهات تو یو کباب سلطان یو مازارات ینیو المبورگ

 یب یامدل باال از پاه یها نیماش یو به جا کنمیم یزندگ یشش متر یخونه یتو چیکه ه یمتر

 ازیو به جاش کناره تو نون و پ خورمیغذا کباب بره نم رم،یو اونور م نوریو ا کشمیصاحابم کار م

بفهم و درکم کن،  ی... لعنتکنمیم یو کناره عشقم با آرامش زندگ خورمیبادل خوش م یول خورمیم

رو  یسلطان اری... کامدهیبرام د یبابام چه خواب یفهمیزندان آقابزرگ، تو نم نیآرسام خستم از ا

کرد  یمنو از بابا خاستگار شیپ یداره... هفته یکه شرکت خودکارو ساز یآره همون ؟یشناسیم

 رت،یخوش غ یآقا نیفروخت... بش شیباز جواب مثبت داد منو به شرکت خودکارو ساز شیباباهم بان

دوست پسر  ونهـ ـرزه بود ا هیبه دستت برسه و بگو: اون  میو منتظر باش تا کارت عروس نیبش

گرمابه و  قِیشف قیهمه پسر پندارو انتخاب کردم چون رف نیا نیچرا از ب یکنیداشت... احمق فکرم

 نکهیا یعنتر به جا یمن، عشقت باهاش دوست شدم... تو رسوندیخر بود به گوشت م یگلستان تو
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تو همون  اقتی: لیو گفت یداد لمیحوفقط پوزخند ت کنمیدارم اشتباه م یتو گوشم و بهم بفهمون یبزن

 هـ ـوسبازان.

 !؟یسلطان اری: کامجگفتیگ آرسام

 خرپول. یآتوسا: آره همون عوض 

گفتم تورو  ییبه دا یو گفت: من وقت دیخند نی... غمگوفتهیگرفت تا ن واریدست شو به د آرسام

گفتم  یکنیم یدخترم و ازم خاستگار یکه اومد یدار یبرگشت بهم گفت تو از خودت چ خوامیم

پولدارن اما چشم  نکهیها باا یبهش عالقه دارم گفت عالقه رو بذار دم کوزه آب شو بخور... آه صالح

 .شهیا نم-ض-ر -جوره ا چیپول پرست شون ه یهینداره و روح یریشون س

 ببر. نجای: آرسام منو از اآتوسا

 خودم جا ندارم بعد تو رو کجا ببرم؟  ی: دختر من براآرسام

 .کشمیازدواج کنم خودم و م ی: اگه مجبورم کنن باسلطانآتوسا

 .کنهی: اون پولداره خوشبختت مآرسام

 دوساله داره. یبچه هی: پول بخوره تو سرم مرده زن مرده ست آتوسا

 .رهیگیبچه اش پرستار م ی: براآرسام

  ؟یکن هیبق شکشیمنو پ یتونیمن عشقتم چطور م ی: عوضدیاش گرفت و غر قهیاز  آتوسا

 نون خشکم ندارم. هیپول  یندارم... حت یچی: هآرسام

 .نجای: به درک فقط منو ببر از اآتوسا

 آتوسا. یشیم مونی: پشآرسام

 .یتا خودتو جمع و جور کن کنمی: صبرمآتوسا

  ؟ی: اگه دادنت به سلطانآرسام

فقط مرد  وفتهیاتفاق ب نیا ذارمیهرجور شده نم دمیم یجواب منف ذارم،ینم ستم،یمی: جلوشون واآتوسا

 .یببر نجایو منو از ا میخاستگار یایو مردونه قول بده ب

 بهت فشار آورد؟  میپول یو ب ی: اگه ندارآرسام

 .سازمیم تیالمصب باش باهمه چ ی: فقط توآتوسا

 : پندار.آرسام
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هفته باهاش دوست بودم اونم فقط درحده تلفن  هی: به قرآن... به خاک خانجون قسم من فقط آتوسا

مابه  خوامتینم گهی: آتوسا من دیگفت یگاو اومد یتو ارمیلج تو رو درب خواستمیبه جون خودت م

تا آروم  کردمیم یتالف یجور هی دیدار شد با حهیخب لجم گرفت و غرورم جر میخوریدرده هم نم

 .رمیبگ

 بذارم خستم.مرگم و  ی: آتوسا بذار برم کپهآرسام

 .یهات بشم بگو که هنوزم دوستم دار یخستگ ی: من فداآتوسا

 اما دوست دارم. یگستاخ و سرکش بود شهیهم نکهیبهش کرد و گفت: باا ینگاه طوالن آرسام

 .ستمیمیوا ایدن یهمه یو جلو کنمیبه خاطرت صبرم ی: تاهروقت که بخواآتوسا

 .رمیبگ یبرات مراسم عروس تونمی: نمآرسام

 سرت. ی: فداآتوسا

 .ستین یخبر نی: از آپارتمان و ماشآرسام

 : به درک.آتوسا

 مارکدار فرت. ی: لباساآرسام

 : فرت.آتوسا

 دوجفت کفش پر. ی: هفته اآرسام

 : پر.آتوسا

 املت. نه،یرو، خاگ میرو، دورو، ن هیتخم مرغ،  شهیمون م ییغذا ی: منوآرسام

 .یکه تو بپز ی: به شرطآتوسا

  ؟یشینم مونی: پشآرسام

 .شمی: نمآتوسا

 صبرکن. گهیسال د هی: پس فقط آرسام

 : باشه.آتوسا

 : حاال بذار برم بخوابم.آرسام

  ؟ینکنه معتاد شد نیتوروخدا چشماشو بب یخواب یاز ب یری: نمآتوسا

 : المصب از شش صبح سرپام.آرسام

  ه؟ینطوری: دستات چرا اآتوسا
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 .هیطور نیکارگر هم هی ی: دستاآرسام

آقابزرگ  یخودتو از سلطه نکهی... از اکنمیبهش کرد و بعد گفت: بهت افتخار م ینگاه طوالن آتوسا

بامنت  یکباب بره الیو نیا یتو یول خورمی... من کناره تو تخم مرغ مکنمیبهت افتخار م ینجات داد

 .خورمینم

 آتوساخانوم. شهی: بعداً مشخص مآرسام

چون همه مون از پول  کنهیکه من از آقابزرگ و دستوراتش متنفرم اون فکر م یدونی: تو مآتوسا

 نیکه به ا یماست درصورت سیبه دستوراتش عمل کنم و اون رئ دیبا میکنیشرکتش استفاده م

و  کننیو کار م کننیاون شرکت جون م یمثل خر تو نیآقا و بابام و ام نیکه آرشام و حس کنهیفکرنم

 .رنیگیتالش شون رو م لپو

 ماست. تیاون باعث موفق میونی: به هرحال ما به آقابزرگ مدآرسام

 .یباتالش خودمون بوده، برو بخواب تا غش نکرد میدیرس ییما به هرجا کنمیفکرنم نطوری: من اآتوسا

 سوخته. اهیس ری: شب بخآرسام

 سوخته عمته. اهیو گفت: س دیخند آتوسا

 .یی: توآرسام

 : دوست دارم خره.آتوسا

 .بستمیدل نم مونیم یاگه خر نبودم که به تو گهی: خرم دآرسام

 هفت جد و آبادته. مونیبه در زد و گفت: م یرفت داخل اتاقش و آتوسا باخنده لگده محکم آرسام

 اتاقش. یلباش بود رفت تو یکه لبخند رو یدرحال

  ؟یستادی: فال گوش وارحسامیام

 گفتم: نه. جینگاه کردم و گ بهش

 ت و رفت داخل اتاقم.و گرف دستم

 هیاز ترس به بق یشوکه بودم... آرسام و آتوسا همو دوست دارن؟ آره انگار هم و دوست دارن ول 

 .فهممیشونو م یشگیهم یکل کل ها و جر و بحث ها لینگفتن... حاال دل یزیچ

 .ادیلباس بهت م نیچقدر ا رمیچادرو از دورم باز کرد و گفت: حر رحسامیام

 .ستمیتو ن ریگفتم: من حر بااخم

 من چش شده؟  یکوچولو ی: اوخرحسامیام
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 .کنهیخستم... پاهام درد م یلیحسام خ_

 ورم کرده ام و ماساژ دادم. یتخت نشستم و پاها یرو

  گفتن؟یم یکنارم نشست و گفت: آتوسا و آرسام چ 

 .اوردمیسر درن یزیاز حرفاشون چ دونمینم_

 !گفت؟یم ی: مامانت چرحسامیام

 شربت خوردم از دماغم درآورد از بس غر زد. وانی... دولگرفتیم رادیو از کارام ا زدیغر م شهیمثل هم_

 آورد گفت: نوش جونت عشقم. یکه فوق العاده حرصم و درم یو زد پشت گوشم و بالحن موهام

 .شمیسرحال م دمیو گفت: حرصت م دیبهش نگاه کردم که خند یشاک

 بخوابم. خوامیپاشو برو م_

 .یخوشگل شد اد،یبهت م شیو ناز کرد و گفت: آرا گونم

 خوشگل بودم._

 : اوه بله مادمازل.رحسامیام

 به سراغم اومده بود. یاحمقانه ا جانیو ه زدی... قلبم تند مختیر یبرد و دلم هر نیها رو از ب فاصله

تخت بخوابم... خودشم روم خم شد  یشونم نشست و مجبورم کرد به عقب خم بشم و رو یرو دستش

 و...

 یدر اتاقم بلند شد... باهول کنارش زدم و باحرص دندوناشو رو یگذشته بود که صدا یا قهیدق پنج

 هم فشار داد.

  ه؟یگفتم: کـ... یلرزون یباصدا

  ؟یداریب ری: حرمامان

 تو لختم. ایآره ن_

و  رونیب دیکه دست شو از دستم کشکشوندم  یبهداشت سیو به سمت سرو رحسامیباهول دست ام 

 .یریکارت رو اعصابم راه م نیباا ریگفت: حر

 برو تو حموم منتظر باش تاصدات کنم برو فدات شم._

 .رمیحرفا خر نکن نم نی: منو باارحسامیام

 گفتم: حسام جان برو. باالتماس
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و درو بستم و قفل  یبهداشت سیو بردمش داخل سرو دمینگاهم کرد که دست شو کش نیخشمگ

 کردم.

 و در اتاق و باز کردم. دمیبه لبام کش یلباسم و بستم و دست پیز

 !؟یکنیلباس عوض م یدار ی: واااا توکه گفتمامان

 .نیتا معطل نش دمشیپوش عیبودم سر اوردهیهنوز کامل درش ن_

  کنه؟ی: حالت خوبه؟ دلت که درد نممامان

 نه._

 اگه حالت بد شد صدام کن. گمی: بازم ممامان

 باشه._

 .دمیکش یبهم کرد و رفت... درو بستم و نفس راحت یمشکوک نگاه

 .رونیبااخم اومد ب رحسامیرو باز کردم و ام یبهداشت سیسرو در

 تخت؟  رهیز کردمیم متیباز کن اخماتو کجا قا_

 صداتو بشنوم. خوامی: ساکت باش نمرحسامیام

 حرصش گرفت. شتریم نشست که بلبا یرو یلبخند تشیعصبان از

 گرفتتم و گفت: باز چه مرگت شد؟  رحسامیبودم که ام یهوشیمرز ب یرفت و تو جیسرم گ هوی

 .یدیم یبد یحال به عقب هولش دادم و گفتم: چه بو یدلم و ب رهیتلخش زد ز عطره

 .مهیشگیهمون عطره هم نی: زده به سرت ارحسامیام

 .دهیبو م یلیخ اریکت تو درب_

خانوم  ستمیاونقدر هالکت ن یکن یباز لمیالزم نکرده ف ؟یبهانه ردم کن نیبه ا یخوای: مرحسامیام

 .ریگلکار... شب بخ

 شو گرفتم و گفتم: چرت و پرت نگو واقعاً حالم بدشد. دست

 .یخب استراحت کن خوب بش لی: خرحسامیام

 : حسام نکنه حاملم؟ دمیپرس دیشو تو دستم فشردم و باترد دست

 .یستی: نه من مطمئنم نرحسامیام

 باشم. دیگفتم: شا باترس

 جو نده. ی: من حواسم جمعه پس الکرحسامیام
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 پس من چه مرگمه؟ _

 .یگرما زده شد ادی: به احتمال زرحسامیام

 باشه. نطوریهم دوارمیو گفتم: ام دمیتخت دراز کش یرو

 بوده؟  یچک منف یب یجواب ب ینشست و گفت: مگه نگفت کنارم

 .یستیآره تکون دادم که گفت: پس نگران نباش چون حامله ن یو به معن سرم

 از وجودش کنارم آرامش گرفتم. بیو از پشت بـ ـغلم کرد و من عج دیخواب کنارم

  ؟یلباس تو عوض کن یخوای: نمرحسامیام

 گفتم: نه خستم. یبسته و لحن خمار یباچشما

 نگفت. یچیصورتم جمع کرد و ه یو از تو موهام

... بـ ـوسه دیکمرم کش یگرم شو رو یکنار زد و انگشتا یو کم راهنمیو باز کرد و پ راهنمیپ پیز ومآر

 نمونده. یاصل یباز یبه اجرا یزیبه کتفم زد و آروم گفت: چ یا

  ؟یحرفش نشدم و خواب آلود گفتم: چ یمتوجه

 بخواب. یچیو گفت: ه دیگوشم و بـ ـوس رهیز

 برو. ادیمامانم ب نکهیصبح قبل از ا یدم دما_

 : حواسم هست بخواب.رحسامیام

 یلیکه خ یی... خواب هادمیآشفته و وحشتناک د یکه خوابم برد و تاصبح خواب ها دینکش قهیدق به

 شد. لیتبد تیزود به واقع

 

 

 

*** 

  

 عق... عق ._

پس  ستمیبود؟ اگه حامله ن یچک منف یب یمن چه مرگم شده... اگه حاملم پس چرا جواب ب ایخدا

 گرمازده شدم. رحسامیبه قول ام دیدارم؟ شا جهیچرا همش حالت تهو و سرگ

 .رونیاومدم ب ییو شستم و از دستشو صورتم
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  هو؟ی: چت شو آرزو

 کردم. یفکرکنم پرخور یچیو خشک کردم و گفتم: ه صورتم

 .یخوریم یلیروزها خ نیا یندارم ول یها منظوره خاص ینش ی: ناراحتآرزو

هـ  یو گاه خوردمیو م دیرسیبه دستم م یهرچ یود... انگار دست خودم نبود مثل جاروبرقبااون ب حق

دکتر تا  برتمینم رحسامی... چرا امشدینم دایفصل پ نیا یکه اصالً تو کردمیرو م ییزهایـوس چ

  ستم؟یمطمئن بشم حامله ن

 .یچقدر چاق شد یدقت کرد کلتیبه ه ری: حرآرزو

 یاز اون دختره الغره استخون گهینگاه کردم... متأسفانه بازم حق بااون بود... د نهیآ یخودم تو به

زنانه... بغض کردم و چشمام به خاطره بخت  کلیه هیشده بود به  لیدخترانم تبد کلینبود... ه یخبر

 پر از اشک شد. اهمیس

 .یالغر بود یلیاون موقع خ یخوشگل تر شد یلیخ ی: ولآرزو

 نشستم. یصندل یهم فشار دادم و اشکام و مهار کردم و درمونده رو یو رو چشمام

 : ابروهام و برداشتم خوشگل شدم؟ آرزو

  ن؟یریگیم یعروس یک ی... راستیلیزدم و گفتم: آره خ یجون یب لبخنده

 .ستین یدوسه ماه بعد... البته قطع ادی: به احتمال زآرزو

 الم نشد؟ کنکور اع جی: نتادیتکون دادم و اون پرس یسر

 نه بابا هنوز که زوده._

  گه؟ید ی: قبولآرزو

 .دونمینم_

 چه خبره. مینیبب نییپا می... پاشو بری: چرت نگو قبولآرزو

زود خسته  یلیخ ایو همون ده تا پله نفسم و گرفت و به هن هن افتادم... تازگ نییرفتم پا باهاش

 تنبل شده بودم. یلیو خ شدمیم

 !!! ری: وااااااا حرعمه

 بله؟ _

 .یریراه م ینطوری: درست راه برو عمه جان زشته اعمه

  رم؟یراه م ی: مگه چه جوردمیگلوم بود پرس یچرا تو دونمیکه نم یبه من نگاه کردن که بابغض همه
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 حامله. یو آروم گفت: مثل زن ها دیگز لب

 پله گرفتم. یو دستم و به نرده ها دیدوره سرم چرخ الیو

 ! واقعاً که.هیچه حرف نیا هیباپرخاش گفت: حور مامان

 .نینبود فقط گفتم درست راه بره هم نینداشتم قصدمم توه ی: به خدا من منظورعمه

  ؟یریراه م ینطوریبار پشته کمرته که ا ییلویبااخم به من نگاه کرد و گفت: نکنه صدک مامان

ون داد و بانگاهش گفت: من مطمئنم سرشو تک شهیدوختم که مثل هم رحسامیپربغضم و به ام نگاه

 .یستیحامله ن

 .یرفتیراه م یطور نیهم قایدق یحامله بود رویحر یوقت ادتهی سنای: عمه

  ه؟یحور هی: حرف حسابت چمامان

 .زنمیحرف شو م یطور نیهـــا دارم هم ینفرو بزن هیفقط  یآماده ا سنای: واااا عمه

 حرف نزن. نقدریا مینیناهار و بچ زهیم میابری: بمامان

 رفتن داخل آشپزخونه. کردنیو مامان همونطور که باهم جروبحث م عمه

 یآرزو خاله ی... شب عقدیچقدر خوشگل شد ایتازگ ریبهم زد و گفت: حر یلبخند ییدا زن

 ازت خوشش اومده بود. یلیمحمدجواد خ

 .نییدوخت و من سرم و انداختم پا ییبه زن دا زشوینگاه ت رحسامیام

آخرهفته آماده کن  یخودتو برا رخانومیگفت: حر گذاشتیم زیپلو رو وسط م سیهمونطور که د مامان

 .میمهمون دار

  ؟یگفتم: کـ... یلرزون یباصدا

 کایامر یکنه... پسره دکتره تو یپسرش خاستگار یتورو برا ادیب خوادیمحمدجواد م ی: خالهمامان

 لی... خودش تحصیرد کن یتون یجوره نم چیه گهیرو د یکی نیپارچه آقاست ا هیدرس خونده و 

 نداره. یکرده ست بادانشگاه رفتن توهم مشکل

 یآقابزرگ لبخند بود و چشما یلبا یهم بود و رو یبود و آرشام اخماش تو یشیآت رحسامیام نگاه

 ! دیچرخی... مدیچرخی... مدیچرخیدوره سرم م الیو من فقط و زدیمامان برق م

و عمه و آرزو گوشم و  ییمامان و زن دا غیبلندشد و ج یبیمه یو صدا نیزم یپرت شدم رو باشدت

 کر کرد.
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... دست و ومدیدرم شیبه نما میشب تولده نوزده سالگ یبسته بود و پشت پلکام صحنه ها چشمام

 ی... اشکام... دردهام... حرفادمیکشیکه م ییها غی... جخواستمیکه م یی... کمک هازدمیکه م ییپاها

... اوشیس ی... خاستگاریو خودکش ازپامید یعقد... قرص ها یمادرم... خطبه ی.. گذشته.رحسامیام

 ترسناک حسام... حسام... حسام... حسام! یچشما

*** 

زد و گفت: باالخره بهوش  یدستم چشمام و باز کردم... پرستار لبخنده زشت یسوزش تو بااحساس

 .یاومد

 به ناله گفتم: من کجام؟  هیشب ییباصدا

 .مارستانی: بپرستار

 خانوادم کجان؟ _

 نگرانتن. یلی: پشت در اتاق منتظرن... بنده خداها خپرستار

جوره  هیداشت... اصالً چرا لبخند داشت... چرا  یهیو باخودم گفتم: چه لبخنده کر رونیاتاق رفت ب از

  کرد؟یبهم نگاه م یخاص

 .دیچهارستون بدنم لرزتخت نشستم و  یآقابزرگ باشتاب رو ینعره یصدا دنیباشن

 شده؟  یزهرا، چ یافاطمهی

 ترک برداشت. واریکه فکرکنم د واریچنان باشدت باز شد و خورد به د در

 آقابزرگ نفسم رو قطع کرد. یبه خون نشسته یسرخ و چشما صورت

 شده؟  یگفتم: چ...چ...چ بالکنت

و  نییکه از تخت پرت شدم پا یبهم زد جور یفوق العاده محکم یلیبه سمتم حمله آورد و س هوی

 کرد. سیسرم از دستم کنده شد و رگم پاره شد و خونش دستم و خ

 شده؟  یام گرفت و گفتم: آقابزرگ چ هیگر

 بهم زد و نعره زد: کثافت هـ ـرزه. یمحکم تر از قبل یلیدوباره س 

 گوشم اکو شد. یبارها و بارها تو حرفش

  ه؟یحرومزاده از ک نی: کثافت ادیو لگد به جونم افتاد و عربده کش بامشت
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اون  ی... چقدر بهش گفتم حامله شدم ببرم دکتر ولیحسام خدا لعنتت کنه... خدا لعنتت کنه عوض آه

بازم باحرفاش گولم زد و گفت: من مطمئنم حامله  ادیب شیپ یتیموقع نیهمچ نکهیکثافت به خاطره ا

 .یستین

 آبرو. یو نعره زد: ب واریبه د دیبه موهام چنگ زد و سرم و محکم کوب آقابزرگ

 یشد رو ریسراز میشونیاز پ یگرم عیما نکهیتا ا یانجام داد... هربار محکم تر از باره قبل نکارویا چندبار

 صورتم.

 بابا رعشه به تنم انداخت: آقابزرگ ولش کن. ادهیفر

بهم لگد زد و هـ  دادمیخودم ماساژشون م یاوقات بادستا یکه خودم بعض ییباهمون پاها آقابزرگ

 ـرزه صدام کرد.

آقابزرگ  یو چقدر نگاهش از لگدها کردیبود و نگاه م ستادهیگوشه ا هیپر از اشک  یفقط باچشما بابا

 دردناک تر بود.

 آقابزرگ جون بدم. یمشت و لگدها رهیز خواستی... فقط دلم مخواستمی... نه کمک مزدمیم غیج نه

 بابا اضافه شد. یناباور آرشام هم به نگاه اشک نگاه

... کم بهت محبت کردم؟ یسراغ هـ ـرزگ یبرات کم گذاشتم که رفت یکثافت چ ی: دخترهآقابزرگ

آبرو مامان و بابات کم  ی... بیخدا لعنتت کنه که کمرم و شکوند ریحر ه؟یحرومزاده مال ک نیبگو ا

 ره... آیمه فرق دارتو باه گفتمیها؟ خاک برسره من که م بهیسراغ غر یبهت محبت کردن که رفت

 یتو هیپدرسگ مال ک نیبگو ا ی... چرا الل شدستیهـ ـرزه ن یآتوسا سرکش هست ول یفرق داشت

 کثافت؟! یباعث شد هـ ـرزه بش یشکمت؟ چ

 هیقفل بود که  رحسامینگاه ام یمن نگاهم تو کردیحرفا رو بارم م نیکه آقابزرگ ا یتمام مدت تو

لباش بود...  یلبخند هم رو ی... به واهلل که حتکردیبود و فقط نگاه م ستادهیا نهیگوشه دست به سـ ـ

... دیکشیزبانه م یو گاه کردیفروکش م یچشماش گاه یتو یکه چطور شعله ها دمیمن اون لحظه د

خودشم نجات نداد... اون لحظه تمام  یبچه یطلب کمک نکردم اما اونپست فطرت حت یمن از کس

 یقلبم خونه کرد نفرت بود... مشت و لگدها یکه تو یزیت هوا و تنها چعشق و عالقم دود شد و رف

ره آرشام درد یدرد داشت نگاه پر از تحق رحسامیآقابزرگ درد نداشت نگاه بابا درد داشت لبخنده ام

 تیواقع یرو کنهیدست و پاش لهم م رهیکه داره ز یآقابزرگ نیداشت... منه خر به خاطره هم

 یدخترش نره و حاال من دارم تاوان گذشته یسرپوش گذاشتم و خودم و هـ ـرزه نشون دادم تا آبرو
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 یشد زد رو اردو یاشک یو چشما دهیرنگ پر یاز در اتاق باصورت یو همون مادر وقت دمیمادرم و م

 .دمییزایتو سگ م یکاش به جا ریاش و زجه زد: حر نهیسـ ـ

حرومزاده مال  نیدستاش گرفت و داد زد: ا نیار زد و چونم و محکم بسمتم اومد و آقابزرگ و کن به

  ه؟یک

 نگاهش کردم. یاشک یباچشما فقط

گذاشته اش  یکدوم اشغال ه؟یحرومزاده مال ک نیداد زد: ا هیبهم زد و باگر یپشت سرِ هم یها یلیس

  ؟یدامنت؟ چرا الل شد یتو

 .کردنیم نگیز نگیو گوشام ز سوختیهاش م یلیاز س صورتم

 نیدید یچشماش جمله یبود، تو رینگاهش تحق یو عمه تو کردینگاهم م یاشک یباچشما آرزو

 .دمیدیرو م رهیگفتم مثل حامله ها راه م

نگاهش  یسیوا نکهیا یدخترت حامله ست... به جا نیبه سمت بابا رفت و بازجه گفت: حس مامان

که  ی... منسنای یکنیم یریسخت گ یگفتیبره... م نیننگ ازب یلکه نیبرو بکشش... بکشش تا ا یکن

و دخترش  کنهینم یریکه سخت گ یبه حال مادر یدختره مجردم حامله شد وا کردمیم یریسخت گ

 یرو که شده قاتل آبرو یخون یبرو بزن تو دهنش... برو اون لخته رتیخوش غ یآقا نی... حسهآزاد

 ببر. نیها رو از ب یصالح

 یاش بلند شد و چقدر اون آه برا نهیاز سـ ـ یقینگاه پر از اشک شو بهم دوخت و درآخر آه عم بابا

 من دردناک بود.

 .ـــــــــریوارد اتاق شد و نعره زد: حــــــــر تیباعصبان ییدا

پاش بود و پاشو محکم به سرم  رهیرحمانه به سمتم حمله آورد... سرم ز یب ییو دا دیجونم لرز یب تن

به شکمم زد که از درد چشمام گرد  ی... آقابزرگ بهش ملحق شد و لگده فوق العاده محکمدیکوبیم

 شکسته شد. یبلند ادهیشد و سکوتم بافر

 رهیز فمیها به جونم افتاده بود و تن نح یمثل وحش ییآقابزرگ نفسم و قطع کرد و دا یها لگده

 دست و پاش کامال له شده بود.

 چه خبره؟  نجایا_
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پلک هام و باز کردم و به زن  یو آقابزرگ دست نگه دارن... آروم ال ییبلند دکتر باعث شد دا یصدا

زوم  نکشیسرش... نگاهش از پشت ع یمشک یتنش بود و مقنعه دینگاه کردم که روپوش سف ینکیع

 بابا. یشده بود رو

 تاوان دل شکستشه. نیگفت: ا رلبیو ز ختیگونه هاش ر یاشکاش رو بابا

 .نیناباور زمزمه کرد: حس رلبیز دکتر

 .رونیباشتاب از اتاق رفت ب بابا

 یکردم تا خالف نر ی: هرکاردیصورتم غر یبه سمتم حمله آورد و به موهام چنگ انداخت و تو مامان

 یشکمته مال کدوم ب یتو ینیکثافت ا ی... هـ ـرزهدمیترسیکه ازش م یهمون یشد قاًیدق یول

  ه؟یشرف

 : مال من.رحسامیام

 شد. یو نگاها پر از بهت و ناباور دیسرها به سمتش چرخ یهمه

دست  رحسامیبه سمتش حمله کرد و ام یبلند یکه به خودش اومد آرشام بود که بانعره ینفر نیاول

: جوجه بزرگتر از تو هم نتونسته دیدندوناش غر یهوا گرفت و از ال یشو آورد باال و مشت آرشام و رو

 !؟یکنیم کیج کیج ریش هی یجلو یتو اومدمن دست کنه بعد  یرو

 دختر خالت بود. ریحسام، حر یعوض یلی: خفه شو آشغال... خآرشام

 که شوهرشم نه گناهه نه جرم. یزن منه و حامله شدن زنم از من ری: حررحسامیام

 یلیخ تونستیبود... م یگرگ واقع هیمهارش کرد... اون  رحسامیام یبه سمتش حمله برد ول ییدا

 دفاع کنه. وونایح یهیخوب از خودش درمقابل بق

دهنم بود و  یو من در حال جون دادن بودم... طعم بده خون تو گرفتیها هرلحظه اوج م سروصدا

و  دمیچیپی... از درد دلم به خودم مکردیدرد م داًیو سرم شد دیکشی... گوشم سوت مزدیحالم و بهم م

 بودن از خون سرم. سیموهام خ

 زنگ بزن. سیزد: پرستار نگهبانا رو خبر کن و به پل دایفر دکتر

  ؟یشنویمنو م ی: صدادیمن زانو زد و پرس کناره

 آغشته به خون شد. دشیدرد به دستش چنگ انداختم و روپوش سف از

 .رنی... نترس االن همه شون مستین یچیو گفت: ه دیاز بغض لرز چونش
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 ختیریکه به خاطره اوضاع اسفناکم م ییو ترحم بود و چقدر اشکاها یچشماش دلسوز یتو چقدر

 رنگ ترحم داشت.

 .رونیرو که به جون هم افتاده بودن ازهم جدا کنن و ببرن ب یوحش یوونایداشتن اون ح یسع نگهبانا

 یهمون دکتر بلندشد و روبهش داد زد: آقا نکهیتا ا شدنینم فشیو نگهباناهم حر رفتینم آقابزرگ

تا مثل  رونیمنه حاال هم محترمانه برو ب مارستانیب نجایا ستیحکومت تو ن یقلعه نجایمحترم ا

 نزده باال. میوانیح یخودت خو

 سنگسارت نکنم. ستمین ینگاه پر از نفرتش و به من دوخت و گفت: محمدعل آقابزرگ

 یا من تاوان هـ ـرزگت یکردیدخترتو سنگسار م یبود یلبام نشست... تو اگه محمدعل یرو یپوزخند

 گذشته شو ندم.

 یچیه گهیاومد سمت من... د عیکرد و بعد سر رونشیو از اتاق ب دیدست آقابزرگ و کش دکتر

 مطلق به سراغم اومد. یهم افتاد و خاموش یبازم رو مهین ی... پلک هادمیشنینم

*** 

 آ...آب._

 دکتر قفل شد. ینکینگاه ع یشدن لبام چشمام و آروم باز کردم و نگاهم تو سیباخ

  ؟یزد و گفت: خوب یحیمل لبخنده

 .دیو چونم لرز ختیر اشکام

 .زمینکن عز هیگر_

 : کجان؟ دمیپرس یکناره تخت نشست و به سخت یصندل یرو

 .یهوشیهفته ست که ب هی... تو یکالنتر ادیبه احتمال ز دونمینم_

 افتاده؟  ییهفته چه اتفاقا هی نیا یتو یعنی_

 از حال اونا خبر ندارم فقط از حال تو خبر دارم. دونمینم_

  ه؟یرنگش چشم دوختم و گفتم: حال من چه جور یقهوه ا یچشما به

که به شکمت و پهلوهات وارد شده بچه ات سقط  ییمکث کرد و بعد گفت: به خاطره ضربه ها یکم

 یلیبود... به خاطره سشکاف برداشته  تیشونیشد و دوتا از دنده هات شکسته... سرت شکسته بود و پ

 گوش چپت پاره شده. یپرده یکه خورد ییها

 کنه. ناخوشحالشیا دوارمیزدم و گفتم: ام یپوزخند
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 !؟یچ_

 .یچیسرم و تکون دادم و گفتم: ه باتأسف

  ؟یاز دوست پسرت حامله شد_

 گفتم: نه از شوهرم. آروم

 گفت: پس چرا زدنت و به بچه ات گفتن حرومزاده؟! باتعجب

 .یباهام درد و دل کن یتونیم یاگه بخوا مانمیندادم که گفت: من اسمم مرجانِ، دکتر زنان و زا یجواب

  ؟یبه شدت متنفر بش یزیچ هیباغم گفتم: تاحاال شده از  

 : آره.مرجان

 حال و روز انداختم. نیکه به ا یگفتم: من به شدت از عشق متنفرم... از عشق آبک بابغض

 نم از عشق متنفرم.زد و گفت: م یتلخ لبخنده

 مرده. یلعنت به هرچ_

 و گفت: لعنت. دیخند

 .خورنیمردها رو م بیزن خنگه که فر یلعنت به هرچ_

 .می: لعنت... اول از همه هم لعنت به من و تو که خامشون شدمرجان

 .میو گفتم: انگار همدرد دمیخند هیونگریم

 .می: آره همدردمرجان

 اونا رو شوکه کرد. میخبر حاملگ نیخانوادم بفهممن ازدواج کردم واسه هم نکهیمن بدون ا_

 بهم کرد و گفت: بابات نزدت. یطوالن نگاه

فرق  وونایاون ح یفرشته ست... چون اون باهمه هیبه گلوم فشار آورد و گفتم: آره چون اون  بغض

 کارو بکنه. نیو مجبور شد ا ستیگناهکار ن رشیحر دونهیداره... چون اون م

 !!؟ره؟ی: تو اسمت حرمرجان

 صورت پربهت و ناباورش نگاه کردم و گفتم: آره. به

 : آه !مرجان

 چطور مگه؟ _

اما حاال که از  کنهی... اول که اسم تو پرستار گفت فکرکردم اشتباه میطور نیهم یچی: همرجان

 .گهیدرست م دمیفهم دمیخودت شن
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 .ادیم نیبه حس ریباخودش گفت: حر رلبیو ز دیخند نیغمگ

 !؟یشناسیتو پدره منو از کجا م_

 .شناسمیگفت: من پدر تو رو نم عیسر

 بهم سر بزنه؟  ومدین یهفته کس هی نیتو ا_

 هم شوهرت. یدخترجوون که اگه اشتباه نکنم اسمش آرزو بود اومد و چندبار هیبار  هی: چرا... مرجان

 شوهرم ! هه

  ؟یستیعاشقش ن گهی: دمرجان

خودشم  یبه بچه یپست فطرت انتقام جوئه که حت هیاون  خورهیازش متنفرم حالم ازش بهم م_

 رحم نکرد.

 که بچه ات مرده؟  ی: ناراحتمرجان

که بتونم به اون  ستمین یطیشرا یاز مردن اون بچه دارم... تو یچه حس دونمی... واقعاً نمدونمینم_ 

گناه بود تو  ی... اما خب اون بمونهیفکرکردن به اون نم یبرا ییجا که ادهیز نقدریفکرکنم... مشکالتم ا

حامله باشم آخه تست  کردمینم... اصالً فکرسوزهیم شیگناه یب یگناه بود و دلم برا یماجرا... آه ب نیا

 بود. یچک جوابش منف یب یب

 .ادیتست ها جوابشون خطاست و اشتباه درم نیاوقات ا ی... بعضزمیعز کنمی: درکت ممرجان

 خودم و نگاه کنم. یاریم نهیآ هیو گفتم:  دمیکش قیآه عم هی

 : بذار زخمات خوب بشه بعد.مرجان

 .نمیخودم و بب خوامینه االن م_

از ترس شونه هام  دمیخودم و د یبرگشت... وقت نهیو با آ رونیمکث بلند شد و از اتاق رفت ب یباکم 

 چشمامه. یایخودمه در رهیتصو ریتصو نیا کنهیکه ثابت م یزیتنها چ رحسامی... به قول امدیباال پر

 یشده بود و لبم پاره شده بود و هنوز رد خون رو یچیبود... سرم باندپ یصورتم کبود و زخم تمام

 .کردیم ییصورتم خودنما

 یروز هی یسالمت ولنداره آقابزرگ... قربون دستت سرت  یزدم و تودلم گفتم: اشکال یپوزخند

تو  یو مردونگ رتیو غ دمیدخترتو خر یچون منه به قول تو هـ ـرزه آبرو یشیم مونیکه پش رسهیم

 و پدرم و حفظ کردم.

 .ری: حررحسامیام
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 نگاه کردم... فقط نگاه. بهش

 .رونیرو ازم گرفت و رفت ب نهیآ مرجان

  ؟یکنینگام م ینطوریچرا ا هی: چرحسامیام

 پوزخنده پر از تأسف. هیزدم...  یپوزخند

  ؟ی: بهتردینشست و پرس یصندل یرو

 .ستمینه بهتر ن گمیم یخوشحال بش نکهیا یبرا_

 .یخواست نوی: تو خودت ارحسامیام

 .ستمین مونمیخشمت فقط منو ببلعه پش یآره من خودم خواستم شعله ها_

 .رمیاز مادرت انتقام بگ یذاشتیم دی: بارحسامیام

 خوشحال باش. یگرفتاالنم ازش انتقام _

 چشماش زل زدم و گفتم:  به

که سر مادرت  ییدرست همون بال نیا شد؟ بب-ض -ر -و انتقام جو ت ا نیخشمگ یهیحسام روح_

 یزدن درصورت یبه اون انگ هـ ـرزگ دم،یچش دیرو که مادرت کش یاومد سر منم اومد، درست درد

 یدست و پاها رهیکه هـ ـرزه نبودم... مادرت ز یزدن درصورت یکه هـ ـرزه نبود به منم انگ هـ ـرزگ

... درست همون طور یترسیمنم م دنیاالن از د یدیمادرت ترس دنیآقابزرگ له شد منم شدم... از د

 یستادیتو هم ا کردینگاه م زدیکه آقابزرگ به مادرت م ییو به فحش ها و لگدها ستادیکه مامانم ا

سؤالم جواب بده  نیکردن حق تو بوده فقط به ا یتالف گمیو م کنمیهمه رو قبول م نایا ،ینگاه کرد

  ره؟یبچه ات بم یبذار یچطور تونست

که از خشم دورگه شده بود گفت:  ییچشمام نگرفت و باصدا یبارون یایسرخ شو از اعماق در نگاه

وق منو برد آلمان باذ یتو که دوماهش بود... مادرم وقت یبچه نیهم دوماهش بود درست ع یهست

جمع دونفره مون  یهست میذاریاسم شو م یشیخواهر دار م یبهم گفت دار مایهواپ یتو یمادرانه ا

مادرت بود...  شیپ شهیجمع مون دونفره بود چون پدرم هم شهیما هم ریسه نفره... آره حر شهیم

آلمان منتظرش بودم تا برگرده...  یماه تو هیبردم آلمان  یماهه حامله بود وقت هیمادرم اون موقع 

د اون یجون بود... با مهیمرده بود و خودش ن یبرگشت که هست یمادرم زمان یشد دوماهه ول یهست

 .یدیکشیو م دیکه مادرم کش یدرد دی... بامردیبچه م
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 یشد اما پدرت نشد منم از مردن بچه گنیغم یمثل پدرت... مادرت از سقط شدن هست یکیتوهم _

 مثل پدرت. یکیپس توهم  یشدم اما تو نشد نیام غمگ دوماهه

 .ستمیو داد زد: من مثل اون ن دیشو محکم به تخت کوب مشت

و به  یبهم تـ ـجـ ـاوز کرد نکهیماجراها عاشقت بودم... آره باا نیتا قبل از ا کنمیحسام اعتراف م_

 دمیکه د یاون روز وقت ی... ولگهیباهات ازدواج کنم اما بازم عاشقت بودم... خرم د یزور مجبورم کرد

نسبت بهت مرد  عشقمگرفتم و قلبم تکه تکه شد و تمام  شیآت یکنیو بالبخند نگاه م یستادیچطور ا

... خورهیهات بهم م نهیواقعاً ازت متنفرم و حالم از تو و ک گهیگورستون قلبم دفن شد... االن د یو تو

 یکنیم یدومل و دست کار نیا یو تو ه دهیب مکه همه مون رو عذا نهیدومل چرک هیگذشته مثل 

 گندش بلندشه و همه مونو نابود کنه. یتا بو

تفاوت که  نیکه من پشت سر گذاشتم با ا یمثل گذشته ا قاًیاالِن تو شده دق رخانومی: حررحسامیام

قلب  ... چون نه دل دارم نهسوزهی... منم ازت متنفرم دلمم اصالً برات نمیمن بچه بودم و تو بزرگ

 نمیبیاالن که م یدونیو نفرت و به جاش گذشت... نم نهیدرآورد و ک نهیدارم... مادرت قلبم و از سـ ـ

چرا؟ چون  یدونیم سوزهیدلم برات نم ری... حربرمیم لـ ـذتچقدر  زنهیمرغ سرکنده بال بال م نیع

اتفاق برام فقط مثل  نیپس ا کردیکه دل سنگ و آب م یی... روزهادمید نمیبدتر از ا ییمن روزها

 نیشدم ا یافع ممن مار خورد ینیبیم یشیساعته و بعد خوب م هیدردش فقط  مونهیزنبور م شین

 زنبور بود و تمام. هیزدن  شیمن مثل ن یاتفاق عمرت بود اما برا نیتو وحشتناک تر یاتفاق برا

 و نفرت بود. نهیک شدیم دهیکه د یزیچشماش تنها چ یتو

 .شترهیبگم جواب اون کوبنده تره و دردش ب یچون هرچنگفتم  یچیه گهید

  ه؟ی: چه خبر از بقدمیآروم پرس قهیاز چند دق بعد

 .خورنیباشه... هنوز هارن و آدم م یخوایم ی: چه خبررحسامیام

 لب زدم: بابام. بابغض

 اتاقش حبس کرده. ی: از اون روز خودشو تورحسامیام

افتاده معلوم  یزنش چه اتفاق یگذشته یداغونش کرده اگه بفهمه تو نقدریموضوع ا نیا یوقت_

 .زنهی... خودشو دار مزهیریو بهم م شهیچقدر داغون م ستین

 نیهرلحظه خشمگ شهیموضوع باعث م نیو هم رمیانتقام بگ خوامیاون طور که م ی: نذاشترحسامیام

 تر بشم. صیتر و حر
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 کجان؟  هیمامانم و بق_

  ؟یکارکردیلباش نشست و باترس گفتم: چ یرو یطانیش لبخنده

 جونِ تو انداختم زندان اونم به جرم قتل بچه ام. یی: آقابزرگ و دارحسامیام

 من بود. یکه بچه شیپ قهیپنج دق نیهه تا هم_

 منم هست. ی: به موقعش بچهرحسامیام

 .یطانیحسام خوده ش یستیتوآدم ن_

 : پس بترس از من.رحسامیام

 .ترسمیبه واهلل که ازت م ترسم،یم_

به چشمام کرد و بعد گفت: مادر منم سرش شکسته بود... دندهاش خورد شده بود...  یطوالن نگاه

... دندوناش خورد ارهیشو به دست ب ییکه انجام داد تونست شنوا ییگوشاش کرشده بود و باعمل ها

که اگه  نمهیس یتو یچه درد یفهمیوقت نم چیشده بود... تمام موهاش کنده شده بود... آه توه

 .یکشتیخودت مادرتو م یخودت بادستا یدیفهمیم

 من. یبه جا دهییزایکاش سگ م یو گفتم: گفت ا ختیر اشکام

 .یکنیتو فدا م یبه خاطرش زندگ یهمون مادرته که دار نی: ارحسامیام

 یرعلیام یو به خاطره مادرم فدا نکردم به خاطره پدرم و داداشم فدا کردم... راست مینه من زندگ_

 کجاست؟ 

 خودش تا از سر و صداها دور باشه. ی: آرسام بردش خونهرحسامیام

 گفتم: خداروشکر. رلبیو ز دمیکش یراحت نفس

 مگه نه؟ یدیم تیحسام رضا _

 !؟یهست یوحش یوونایح بلندشد و داد زد: هنوزم به فکرده اون تیباعصبان

 ماجراها تموم بشه. نیبده ا تیو به سقف دوختم و خسته گفتم: رضا نگاهم

 ماجراها ادامه داره. نینه جانم تا حسام هست ا ؟یسادگ نی: هه تموم بشه به همرحسامیام

بدتر  یخودتو برا ریگلو خفه کردم... باخودم گفتم: حر یهم گذاشتم و آهم و تو یو رو سمیخ یپلکا

 از عذاب دادن تو. شهینم ریگرگ انسان نما حاالحاال ها س نیآماده کن... ا نایاز ا

 *** 

 .چوندمیپیهم م یبود و مدام انگشتام و تو نییپا سرم
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 .ریحر ادی: تف تو روت بآقابزرگ

 و قورت دادم. بغضم

 گولت زد؟  یغرب زده چه جور یپسره نی: اآقابزرگ

 م که زبونت درازه.هنوز یصالح ی: آقارحسامیام

  ؟یخراب کن مونویکه زندگ ی: خفه شو حسام... پست فطرت اومدآقابزرگ

و چه  یبکن یتونیم کاریچ ؟یبکن یخوایم کاریتونو خراب کنم چ یاومده باشم زندگ رمی: گرحسامیام

بود  ریمن و حر یبچه شیکه کشت یشرعاً و قانوناً زن منه و اون بچه ا ریحر ادیاز دستت برم یکار

 بدم. تیپس زبون تو کوتاه کن تا رضا

 ناموس. یبخوره تو سرت ب تتی: رضاییدا

 .یو خبر ندار یناموس تر از تو خودت یلطفاً ساکت باش که ب یکی: تورحسامیام

 .هیکالنتر نجایا یصالح یکه سرهنگ باهشدار گفت: آقا ارهیحمله ب رحسامیشد تا به ام زیمخین ییدا

 پدرسگ. شهیاز گوره تو بلندم ناهمهیباحرص نشست و باخشم به من گفت: ا ییدا

 شه. ییدا ستیکه سگه پدرش ن ی: اونرحسامیام

 گفت تا خشم شو کنترل کنه. رلبیز یاستغفراهلل آروم ییدا

 من تـ ـجـ ـاوز کرده. یمردک به نوه نیدارم ا تیآقاشکا نی: من از اآقابزرگ

و  یبطه داشتن بازن شرع-ا-انداخت و گفت: اگه ر زیم یشناسنامه ها رو رو لکسیر یلیخ رحسامیام

 تـ ـجـ ـاوز کردم. ریتـ ـجـ ـاوزه باشه قبول پس من به حر تیقانون

 واقعاً زن و شوهرن. نایا یصالح یبه شناسنامه ها نگاه کرد و گفت: آقا سرهنگ

 ه سگ؟ باحرص داد زد: شناسنامه ات گم شده بود؟ آره تول آقابزرگ

 .هیگر رهیو زدم ز دیترک بغضم

  ؟یازدواج کرد دونستینکنه پدرت م یپدرت ازدواج کرد ی: چطور بدون اجازهییدا

  دونست؟ینگفتم که داد زد: م یچیه

 گفتم: ن...نه. باترس

  ؟یازدواج کرد ی: آشغال چه جورآقابزرگ

 به خودمون ربط داره. شیگفت: چه جور لکسیر یلینگاه کردم و اون خ رحسامیام به

 !!ینامـ ـشروع داشت یبطه-ا-گاو ر نیبا ا یدیتو به کجا رس ریحر یوا ر،یحر ی: واآقابزرگ
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 بکشم. شینکن سگ بشم و دودمان تو به آت یاحترام خودتو نگه دار کار یحاج ی: هورحسامیام

 ن،یبرس یا جهینت هیبه  گهیهمد یخوندن برا یکر یبه جا گهیگفت: بسه د یبلند یباصدا سرهنگ

  انه؟ی یدیم تیپارسا باالخره رضا یشما آقا

 : نه.رحسامیام

 یبطه-ا-شالق به جرم داشتن ر یضربه کینود و  دیدختر با نیآقا و ا نیا م،یدار تی: ماهم شکاییدا

 نامـ ـشروع بخورن.

 .دادیآرامشش منو زجر م نی... اکردینگاه م ییبه دا لکسیر یلینگاه کردم که خ رحسامیبه ام باترس

 .خرمیگفت: نترس م آروم

شالق و تحمل کنم اونم  یتنم نمونده بود که بخوام ضربه ها یتو یجون گهی... ددمیکش یراحت نفس

 درکار نبوده و بهم تـ ـجـ ـاوز شده بود. ینامـ ـشروع یبطه-ا-که ر یدر صورت

نوه تون زن  یصالح ی... آقادیل کندردسر مشکل تونو ح یب یلیخ حتی: از من به شما نصسرهنگ

 یبرا ینطوریا یبد تیپارسا شماهم بهتره رضا یو آقا یبکن یکار یتونیآقاست و شماهم نم نیا

 هردوتون بهتره.

 .دمینم تیبهتر باشه رضا خوامی: نمرحسامیام

و فوقش  انیقاتل به شمار نم ونیآقا نی: اون بچه دوماهه بود و هنوز جون نداشته پس اسرهنگ

انسان کامل  هیبهتون بدن... اگه اون بچه چهارماهه بود جون داشت و  هیرو به عنوان د یمبلغ توننیم

 زندان. نشونیبنداز نیتونستیبود اون موقع م

 .دیشدن دندوناش به گوشم رس دهییسا یدستاش مشت شد و صدا رحسامیام

 تونمیزنم که م یگوش پاره شده یهخورد شده و پرد ی: به خاطره سر شکسته و دنده هارحسامیام

 بندازمشون زندان.

 کنه. تیشکا دی: آره اما زن تون باسرهنگ

 ندارم. یتیمن شکا_

 .ـــری: حـــردیغر رحسامیام

 برم. نجایهرچه زودتر از ا خوامیندارم فقط م یتیگفتم: من شکا بابغض

 .کنمیم اهیروزگارتو س یعل یکناره گوشم گفت: به وال 

 .اههیاالنشم روزگارم س نیهم یلعنت_
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 .کنمیم مونتی... پشکنمیم مونتیپش رخانوم،ی: باشه حررحسامیام

 ندارم. یتیشکا چیسرهنگ گفتم: من ه روبه

 .دیرو امضا کن نجای: اسرهنگ

 آزاد شدن. ییکه گفت و امضا کردم و آقابزرگ و دا ییجا

 .یکردیم نکارویا دیو گفت: احمق تو نبا رونیب میاومد یو از کالنتر دیدستم و کش رحسامیام

 کش مکش و دادگاه و پاسگاه ندارم. یحال گفتم: حوصله یب

 دیمنه خر شا یشالق رو نوش جون کن یضربه کیتا نود و  کنهیم یخرت کار یی: اون دارحسامیام

 .یتونیتو نم یبتونم تحمل کنم ول

 .شیخریم یتو که گفت_

 آسونه؟! ی: فکرکردرحسامیام

 در کار نبوده. ینامـ ـشروع یبطه-ا-ر یتو به من تـ ـجـ ـاوز کرد یعوض_

 من بهت تـ ـجـ ـاوز کردم. یثابت کن یتونی: زر نزن تو نمرحسامیام

 .یخدالعنتت کنه عوض_

 .رونیاومدن ب یاز کالنتر ییو آقابزرگ و دا دییلبشو جو یعصب

 منتظرتونم. خونه یگفت: تو نیخشمگ یدرهم و صورت یبااخما آقابزرگ

 شون شدن و رفتن. نیماش سواره

 .نیتو ماش نی: گمشو برو بشرحسامیام

 رفتم و داخلش نشستم... اونم سوارشد و باسرعت روند. نیبه سمت ماش باحرص

 .دیمامان به گوشم رس یادهایو فر غیج یصدا دیرس الیپام به و تا

شده، هار شد، پاچه  یپدرت وحش ینگاه کردم که باپوزخندگفت: گرگ ماده رحسامیبه ام باترس

 .رهیگیم

 .دنیبرامون بر یچه حکم مینیتو بب میابریو گفت: ب ختیاز ترس ر اشکام

 گفتم: ح...حسام. یلرزون یباصدا

 کننیجرأت نم یاگه محکم باش یول زننتیمثل اون روز فقط م یو گفت: اگه ترسو باش ستادیا جلوم

 .رنیانگشت شونو به طرفت بگ
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اشتباهم و قبول کنم و سرزنش هاشونو به جون  دیکنم با یزبون دراز تونمیکردم پس نممن اشتباه _

 بخرم.

 .یخور یو توسر فی: از بس که ضعرحسامیام

و دنده هام  رفتیتند راه م یلیرفت... خ الیبهش نگاه کردم که دستم و گرفت و به سمت و باخشم

 .کردیدرد م

 : حسام آرومتر.دمینال

 داخل. میپهلومه آرومتر راه رفت... درو باز کرد و رفت یدستم رو دید یو وقت ستادیا

 ایب یاون توو خودتو حبس کن نکهیا ی: به جازدیو داد م دیکوبیمحکم به در اتاق خودش و بابا م مامان

 و دخترتو سنگسار کن. رونیب

 ده.تو حکم ن یبرا ینطوریو بگم و مادرت سنگسار بشه تا ا تیبذار واقع ری: حررحسامیام

 خفه شو._

 رحم؟  یزن ب نیا یقربان ؟یکنیم یک یخودتو قربان ی: خاک برسر داررحسامیام

 نگو. یچیگفتم: توروخدا ه بابغض

 .دارمیدست از سره توهم برنم یول گمینم یو به کس تی: من سر قولم هستم، واقعرحسامیام

مامان و  یو دستا ستادیجلوم ا رحسامیبار ام نینگاهش به من افتاد و به سمتم حمله آورد که ا مامان

 .شیبزن ذارمینم گهید شیگرفت و گفت: بسه هرچقدر زد

 .یو گفت: مثل مادرت آشغال و هـ ـرزه ا رحسامیتف کرد تو صورت ام مامان

محکم دستم  نقدریچنان قرمز شد که هق هقم از ترس بلندشد و دستشو گرفتم... ا رحسامیام صورت

 یدیو گردنش ورم کرده بود و سف یشونی... رگ پدمینیشیشتام و مانگ یاستخونا یو فشور که صدا

بود... به واهلل که  نیسنگ رحسامیام یجمله برا نی... ادیکشیشده بود و تندتند نفس م اهیچشماش س

 هضم بود. رقابلیو غ نیکه عاشق مادرش بود سنگ یاون یجمله برا نیا

 .دیدوره سرم چرخ الیزد که و ینعره ا چنان

که هـ  یاون اریتودهن مامان و نعره زد: کثافت اسم مادر منو به زبونت ن دیدستش محکم کوب باپشت

 آشغال. ییـرزه ست تو

که بود بازم مادرم  ی... قلبم به درد اومد... هرچنیکف زم ختیافتاد و خون دهنش ر نیزم یرو مامان

 بود.
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  ؟یکنیخواهره من دست بلند م یکه رو یهست یداد زد: تو ک ییدا

چشمش و عربده زد: من  رهیخوابوند ز یمشت محکم رحسامیهجوم آورد که ام رحسامیسمت ام به

 .نیزد ششیو زنده زنده آت نشیکه کشت ییحسامم... حسام... پسره حسنا همون حسنا

 .زدیم ییبه دا یمحکم یلیخ یبود و مشت ها دهیبه مرز جون رس رحسامیام

 !؟یکنیمن دست بلند مرو پدره  یشرف توبه چه جرأت ی: بنیام

 چوندیهوا گرفت و محکم پ یدستشو رو رحسامیکه خواست بزنتش ام نیبه سمتش رفت و هم نیام

 یکه دست تو برا یباش یسرجات کره خر... توسگ ک نی: بشدیچفت شده اش غر یدندونا یو از ال

 باال؟! یبریمن م

گرفته بود  شیکه باحرف مامان آت ییاز اونجا رحسامیملحق شد و ام نیو ام ییهم به دا آرشام

 هرسه شون بود. فیتنه حر هیبرابر شده بود و  نیقدرتش چند

 تا همون نزنن. کردمیالتماس م هیبودم و باگر ستادهیگوشه ا هیفقط  من

نبود  یدختر ریحر ،یتـ ـجـ ـاوز کرد ریشرف به حر یب یشد؟ تو داتیاز کجا پ هوی: کثافت تو آرشام

 ا کنه.-ض-ر-مرد اجازه بده هـ ـوس شو باهاش ا هیکه بخواد گناه کنه و به 

 گردنش گذاشت و فشار داد و نعره زد:  یو دستاشو رو واریبه د دشیهولش داد و کوب رحسامیام

نوکره  یدینکردم فهم یتـ ـجـ ـاوز نکردم اون عاشق من بود و هست، من به زور کار ریمن به حر_

 آقابزرگ؟ 

 گفت:  یخفه ا یو کنار بزنه باصدا رحسامیداشت ام یکه سع یدرحال آرشام

 .یتو بهش تـ ـجـ ـاوز کرد_

 داد زد:  رحسامیام

 .یخواستیبهش بگو که منو م ریحر_

 : دیقرمزش بهم نگاه کرد و غر یباچشما

 .یرو بامن گذروند یدرس بخون هیمهد یخونه یریم یو اون شب که گفت یبگو که عاشق من بود_

 زد:  ادینگفتم که فر یچیه

 پا نذاشتم. رهیدِ بگو تا قفل المصب دهنم و باز نکردم و قولم و ز_

 زدم:  ادیرو بگه باتمام توانم فر تیواقع نکهیترس ا از
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 رمیمن دوستش دارم، عاشقشم، اون به من تـ ـجاوز نکرد اون شب که گفتم م گهیآره اون راست م_

خودم رفتم  ینرفتم با حسام بودم... من خودم باپاها هیمهد یدرس بخونم خونه نایا هیمهد یخونه

 در کار نبود. یاجبار ششیپ

 و گفت:  نیزم یآرشام و پرت کرد رو رحسامیام

 نوکره آقابزرگ حاال بهت ثابت شد بهش تـ ـجاوز نکردم؟ _

 و داد زد:  رونیاز اتاق اومد ب بابا

 .دیهمتون خفه ش گهیبسه د_

 ششیتنش بود... ر شیدوهفته پ یبود و هنوز همون لباسا نیشد... چشماش غمگ شیدلم ر دنشیباد

 چشماش گود افتاده بود. رهیبلند شده بود و ز

 گمشو. شهیهم یو برا ریجمله گفت: دست شوهرتو بگ هیزل زد و فقط  بهم

 : بابا...دمیهق هقم اوج گرفت و نال یصدا

 .ریحر شی... از امروز پدرت مرد تو کشتستمیتو ن یزد: به من نگو بابا من بابا داد

 یکه تو یشیآت ینیبینم ریخ تیمطمئن باش تو زندگ ینیبینم ریخ رحسامیگفت: ام رحسامیروبه ام 

 .سوزونهیو تو رو هم م رهیگیروز دامن تو م هی یخودم و دخترم انداخت یزندگ

 ته گرفته و سوزونده.وق یلی: دامن منو خرحسامیام

 درمان شو بهت بدم. هیبگو دردت چ یسوزیم گهید یجا هی: تو از آقابزرگ

 تصادف مرد؟  یزد: مادرِ من تو ادیفر

 کشت. شی: نه مادرتو تصادف نکشت... هـ ـرزگآقابزرگ

کف  نیتا حق شو بذار نیوقت دنبال اون مرده نگشت چیچرا ه ی: باشه مادرِ من هـ ـرزه ولرحسامیام

 دستش؟ 

که رفت ته  ینیاون ماش یکه تو یبدون نوهمیا دیپس با یخبر دار تیواقع ی: معلومه از همهآقابزرگ

 دره کناره مادرت اون مرده هم نشسته بود و هردو باهم رفتن ته جهنم.

رو که من قسمش داده بودم  یتیهم فشار داد تا نگه واقع یدستاشو مشت کرد و لباشو رو رحسامیام

 نگه. یسبه ک

 موضوع داره؟  نیبه ا یحرفا چه ربط نی: امامان
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ازتون متنفر بودم  شهیکه من هم نهیپر از ترس مامان نگاه کرد و گفت: ربطش ا یبه چشما رحسامیام

 .نیو هستم... مادر منو شما کشت

 ریکارو باحر نیا ی... چون ازمون متنفر بودمینداشت یدادزد: چرت نگو ما تو مرگ حسنا نقش مامان

  ؟یکرد

 باهاش نکردم. یخودش عاشق من شد من کار ری: حررحسامیام

 : کثافت.مامان

 که... اوووف ال اال اله اهلل. هی: کثافت اونرحسامیام

 داشت خودشو کنترل کنه تا گذشته رو نکوبه تو صورت مادرم. یسع چقدر

کشوندم... درو باز کرد و باشدت پرتم  الیاومد سمتم و دستم و محکم گرفت و به سمت در و آقابزرگ

 .ییهرجا یبرو به درک دختره یمامرد یهمه یو داد زد: از امروز تو برا رونیکرد ب

بعد تو  خرمیتو به جون م یرو دارم به خاطره آبرو ناهمهیبهش نگاه کردم و تودلم گفتم: من ا باغم

 .ییهرجا یگیرحمانه بهم م یب نطوریا

 باال. رفتیکه از پله ها م دمیشنیمحکم شو م یاقدم یداخل و صدا رفت

 شدم. نیکه پخش زم رونیباشدت پرتم کرد ب نقدریا

 .کردیبهم نگاه م یبود باترحم و دلسوز ستادهیآقابزرگ ا نیکه کناره ماش آقاحشمت

اتاقم تمام لباسام و  یسرم نگاه کردم... آقابزرگ از پنجره یشد به باال ختهیسرم ر یکه رو ییبالباسا

آشغالتم  یلباسا نیکثافت... ا یآبرو یب رونیب الیو نیگمشو از ا شهیهم یو داد زد: برا نییانداخت پا

گلکار  ریبه اسم حر ینوه ا گهیاز امروز من د هالناسیا ینذار... آ یاز خودت باق یرد و نشون چیببر و ه

 مرد. شهیهم یمرد... برا ریندارم... حر

 ختنیقلبم... انگار سرب داغ ر یها و هق هق هام قطع شد... انگار خنجر فرو کردن تو هیگر یصدا

 ریگوشم اکو شد: حر یزد و زنده زنده سوزوندم... صداش تو شمیکار آت نیدلم... انگار آقابزرگ باا یرو

 مرد. شهیهم یمرد... برا

 و بازوم و گرفت و گفت: پاشو. رونیاومد ب الیاز و رحسامیام

 توئه. رهیتقص ناهمشیگفتم: ولم کن ا هیو باگر دمیکش رونیو از دستش ب بازوم

 : پاشو سگم نکن.دیغر نیخشمگ
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 ریحر یها برا یصالح ینمرده بلکه همه ریها حر یصالح یبلندم کرد و داد زد: آ نیزم یرو از

نفسته رو بردم و نفس تو گرفتم...  یگفتیکه م یریتو بردم... اون حر یخان سوگل یمردن... محمدعل

 ذشتهگ یچشماتو باز کن و باچشم باز به همه جا نگاه کن... تو حتیخان از من به تو نص یمحمدعل

 تیواقع نیکن بب ی... مادرِ من هـ ـرزه نبود برو گذشته رو کالبدشکافیدونیهست که نم یزیچ هی

 .یصالح یبوده آقا یچ

... تو هم پدرت آشغال شهیوقت آدم نم چیآدم که ذاتش خراب باشه هاز همون باال داد زد:  آقابزرگ

 .رونیمن ب یمثل همونا... حاال گمشو از خونه یوونیح هیبود هم مادرت آدم نبود توهم 

اوالً... دوماً بامن  نیدهن تو آب بکش ا یاریب فتیاسم مادرِ منو به زبون کث نکهی: قبل از ارحسامیام

سرت خراب  یرو رو الیو نیا یروز هیاحد و واحد قسم  یصحبت نکن و گرنه به خدا ینطوریا

 .کنمیم

  ؟یاریسره من درب یخوایشو م یکرده تالف یمادرت هـ ـرزگ ه؟ی: تو دردت چآقابزرگ

 نکرد اون... ینعره زد: مادره من هـ ـرزگ رحسامیام 

 .گهیزدم: بسه د داد

 التماس زمزمه کردم: نگو تورو قرآن نگو.بهم نگاه کرد و با نشیخشمگ یباچشما

 باشه تکون داد. یو سرشو به معن دیکش قینفس عم چندتا

 .میابریو گفت: ب دیو کش دستم

چشمت اشک  هی ی... الهیو سوزوند گرمیکه ج ینینب ریخ ریو داد زد: حر رونیاومد ب الیاز و مامان

 چشمت خون. هیباشه 

 منم. ستیکه مقصر ن ینکن من...من...تنها کس نیمامان نفر_

 .یهوا و هـ ـوست شد یکه بنده ییکه مقصره تو ی: تنها کسمامان

 یکه بنده یتا بفهمه اون ارمیب ادشیگذشته رو  یچاک دهنم و بکشم و روزها شدیکاش م ایخدا آه

 هوا و هـ ـوسش شده من نبودم بلکه خودش بوده.

 .کردیفقط نگاه م نشیغمگ یباچشما بابا

آدما برام  نیکدوم از ا چیو رفتم سمتش و بابغض گفتم: ه دمیکش رونیب رحسامیو از دست ام دستم

 مگه نه؟  یبخشی... منو میفقط تو مهم ستنیمهم ن

 : نه.بابا
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 بکنم. نکارویو گفتم: بابا من مجبور بودم ا ختیتندتر ر اشکام

 مجبورت کرد؟  ی: چبابا

 منو ببخش.بگم فقط  تونمینم_

 .یکرد یکار نیهمچ شهیسرشو تکون داد و گفت: باورم نم باغم

 داره. مانیمن ا یگناهیلبام نشست... اون هنوزم ته دلش به ب یرو لبخند

 .نمتیبب خوامیوقت نم چیه گهیبرو د شهیهم یبرا ری: برو حربابا

 نیا دینگاهش کردم... شا ریدل س هیپر از اشکش چشم دوختم و  یگلوم و فشرد و به چشما بغض

 یتو شهیجذابش واسه هم ینگاهش کردم تا طرح چشما سمیخ یباچشما نقدریبود... ا دارید نیآخر

 وقت فراموش نشه. چیذهنم ثبت بشه و ه

شو با اشک  یبود... روم دست بلند نکرد بلکه ناراحت یمرد برام قابل احترام و دوست داشتن نیا چقدر

 چشماش بهم فهموند. یتو یها

تنم  دونستیبودنش بود... چون اون م رتینبود بلکه به خاطره باغ شیرتیغ ینزدتم به خاطره ب اگه

... گناهمیداشت که من ب دیذره ام هیتحمل کنه... چون ته ته ته دلش  تونهیاونو نم یضربه ها گهید

و  کردیزنش کنه خودشو سرزنش ممنو سر نکهیا ی... اون به جاستمین یی... هرجاستمیکه هـ ـرزه ن

 ییمن بود... اون از آقابزرگ و دا رتیمرد پدر خوش غ نیکرده و ا یکجا کم کار گفتیباخودش م

 یی... آقابزرگ و دازدیچشماش داد م یاشک تو رتشویتر بود... غ رتیتر و باغ دهیآدم تر و فهم یلیخ

 بود. اشکاشپدره من و  رتیکه کوه غ یترن درصورت رتیمنو بزنن باغ شتریب یهرچ کردنیفکرم

 .دیو دستشو پس کش ختیدستشو گرفتم که اشکاش ر میزخم بادست

 

نگام کن...  مهینصفه ن یخستم از عشق ها گهیصدام کن... د مهیبچگ ییتو الال یصدام کن... صدا "

از  شهی... مگه رشهیکه زندگ یآدم از اون گذرهیمگه م شهیجون ندارم که بگم... نم گهیبه جون چشات د

 "جون ندارم که بگم  گهی... به جون چشات دشهیساقه هاش خسته م یزرد

 

وقت نذار اون مثل من خطا بره...  چیباش... ه یرعلیو پربغض گفتم: دوست دارم بابا... مراقب ام آروم

کنه... مراقبش باش بهش بگو  تشیکن نذار مامان مثل من ترب تشیهواشو داشته باش خودت ترب

 دوستش داره. یلیخ رشیحر یبجآ
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 پدرم بود. یو من هنوز نگاهم به نگاه اشک دیدستم و گرفت و دنبال خودش کش رحسامیام

 بشم و من هنوز نگاه از پدرم نگرفته بودم. نیکرد سوار ماش مجبورم

ذهنم حک  یتو رشیلحظه به پدرم زل زدم تا تصو نیخارج کرد و من تاآخر الیو از و نیماش باسرعت

 کنم. یزندگ الشیعمر باخ هیبشه و 

 هم گذاشتم. یدادم و آروم پلکام و به رو هیو به پنجره تک سرم

 .کردیم تمیاز درد جسمم اذ شتریو درد روحم ب کردیتنم درد م تمام

 .شدیآروم من شکسته م یباهق هق ها نیو سکوت ماش زدینم یبود اما حرف یعصب رحسامیام

ست که  نهیگرگ پر از ک نیکه برام مونده هم یو از دست دادم و االن تنها کس خانوادم شهیهم یبرا

 کرد. اهیو س میزندگ

سخت  یبدش شاهده زندگ یکه بخت منه... که تموم اتفاقا هیکور یآخر راه اومدن با روزگار گره"

هام و همش  یکس یب اتمومی... کشمیکه از تو خوردم و از حرارتش زبونه م یزخم نیا دیمنه... شا

 کشمیفقط از دست زمونه م

... یشب تکرار نیتا نترسونتم ظلمت ا ی... بگو هستیذاریو مثل همه منو تنها نم یبازم هوامو دار بگو

 مونهینم یمن ابر یرهی... آسمون بخت تشهیماه تو امشب پشت ابرها پنهون نم یو رو یبگو هست

  شهیهم

برم که به  ی... نکنه دستم و ول کردرسمینم امیراه م نیا یکه پشتم به خودت گرمه و باز هرچ من

 نی... من به ایکنیاومدم که در بسته رو وا نم یمن اشتباه دمیرسم... شا ینم خوامیکه م یهرچ

  یکنیاز تو که منو رها نم کنمیدل نم یسادگ

شب  نیتا نترسونتم ظلمت ا ی... بگو هستیذاریو مثل همه منو تنها نم یبازم هوام و دار بگو

 یمن ابر یرهی... آسمون بخت تشهیماه تو امشب پشت ابرها پنهون نم یو رو ی... بگو هستیتکرار

 شهیمونه هم ینم

 مونهینم یمن ابر یرهی... آسمون بخت تیذاریکه تو تنهام نم دونمیهمه تنهام گذاشتن اما م ایخدا آه

 ". شهیهم

 (ستین یابر شهیآسمان هم _ گانهی)محسن 

 *** 

 فوق العاده قشنگ متوقف کرد. یبزرگ بانما یالیو هی یو جلو نیماش
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 کوتاه سرشو تکون داد. رحسامیسالم کرد و ام رحسامیدرو باز کرد و به ام ریمرده پ هیبوق زد و  دوتا

 و پارک کرد و گفت:  نیماش

 شو. ادهیپ_

 رفت و منم آروم دنبالش رفتم. الیشدم... به سمت و ادهیو پ دمیکش سمیخ یبه گونه ها یدست

 گذاشتم. الیپام و داخل و دیباز کرد و رفت داخل و منم باترد دیرو باکل یاصل در

به جز من و تو و  چکسی... هیکنیم یزندگ نجایبه بعد تو ا نیمنه و از ا یخونه نجای: ارحسامیام

وقت  چیو ه کننیم یزندگ که اون دونفرم تو اتاق نگهبان کنهینم یزندگ نجایو دخترش ا اسریآقا

پشت در  و دهیالزم و انجام م یدهایو خر الستیو نینگهبان ا اسری... آقاذارنینم الیو یپاشونو تو

 و عشق حال. حیتفر یخوده خوده زندانه پس فکرنکن اومد نجای... خالصه که اذارهیم

 نگفتم. یچیزدم و ه پوزخند

 نقشه هام. یبه همه یو درآخر گفت: گند زد ینگاه طوالن هینگاه کرد...  بهم

  ه؟یدردت چ گهیپس د یتوکه انتقام تو گرفت یدیتوکه به هدفت رس_

 مادرت بود اما مادرت نابود نشد. یهدف من نابود دمی: من به هدفم نرسرحسامیام

 که من کردم شد. یشد... باکار_

 .رونیپا لهت کردن و از خونه انداختنت ب رهیکه ز یکرد ییکسا ی: خودتو فدارحسامیام

 که با خاله حسنا کردن. یو گفتم: درست مثل کار دیاز بغض لرز چونم

 .شهی: آره انگار گذشته داره تکرار مرحسامیام

 بخوابم. تونمیکجا م یبگ شهیخستم م یلیخ_

به بعد  نیز ابزرگ شد و گفت: ا یلیخ یلیاتاق خ هیو گرفت و دنبال خودش کشوند... وارد  دستم

 اتاق من و توئه. نجایا

 دیو سف یمشک شمیواریکاغذ د یبود حت یبه رنگ مشک لشیوسا یبزرگ بود و همه یلیخ اتاقش

 نبود. ندیبرام خوشا یهمه رنگ مشک نیبود... ا

استاد دانشگاه چقدر  هی: مگه دمیلحظه از خودم پرس هیبودن...  متیو گرون ق کیهمه ش الشیوسا

 داره؟  ییالیو نیکه حسام همچ ارهیپول درم

 باند سرتو عوض کنم؟  یخوایعوض شون کن... م هی: لباسات خونرحسامیام

 .نجاینه... من که لباس ندارم ا_
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 اون کمد لباس هست. ی: تورحسامیام

مبل داخل  یو بهش دوختم که کت شو رو زمیزنونه... نگاه ت یپره از لباسا دمیو باز کردم و د درکمد

 شده. دهیتو خر یهمه برا نایا یاتاق پرت کرد و گفت: نترس هوو ندار

 .رونیب کنهیپرت م الیآقابزرگ منو از و یدونستیپس م_

 رونیاون همونطور که دخترشو پرت کرد ب هیچه جور آدم دونمیم شناختمی: آقابزرگ تو مرحسامیام

 .کردیتورو هم پرت م

نتونستم...  ارمیکردم مانتوم و از تنم درب یسع یت نشستم... هرچتخ یدست لباس برداشتم و رو هی

 نشسته بودم. ی... به سختدیکشیم ریو پهلوهام ت کردیدستام درد م

 مانتوم و باز کرد و آروم از تنم درش آورد. یپام زانو زد و دکمه ها یتخت جلو نییپا رحسامیام

 .ترسوندمیمحبت هاشم م یحت

 آورد. رونیو از سرم ب راهنیو بعد پ دیکش رونیب راهنمیپ یها نیآروم دستام و از آست یلیخ اول

 تنم افتاد اخماش درهم رفت. یرو یها یها و خون مردگ ینگاهش به کبود یوقت

 بود. یتنم کبود و زخم تمام

 تخت برداشت که مچ دست شو گرفتم. یو از رو زیتم راهنیپ

 نگاهم کرد که بابغض گفتم: بهم محبت نکن. یسؤال

 فقط من برات موندم. ،یو ندار چکسیه گهیکه برات مونده منم... تو د ینره تنها کس ادتی: رحسامیام

 ی... از اون قول هایوقت تنهام نذار چیقول بده ه ی... گفتم: ازت متنفرم ولدیلرز یم هانهیفج صدام

... حسام تو یستیمیمردونت که پاش وا ینه از اون قول ها یدب بمیفر یخواستیکه اون موقع م یالک

 گهی... من دینو باهام بمو یقول بده تنها نذار یول یکنیو لحظه به لحظه شکنجکه ام م یقاتل روحم

ندارم... فقط  میزندگ یو تو چکسیه گهیموندن ندارم... آه د یبرا ییجا چیه گهیندارم... د یپناه چیه

 .یبرام موند یکه دشمنم ییتو

 .ی... االن من فقط تو رو دارم توهم فقط منو دارذارمیو تنهات نم مونمی: باهات مرحسامیام

 عوضش کنم. دیبا هیو آروم تنم کرد و گفت: باند سرت خون راهنیپ

 اومد و باند و برام عوض کرد. هیاول یکمک ها یو باجعبه رونیاتاق رفت ب از

  اهه؟یاتاق س نیا یها لیوسا یچرا همه_

 .اههی: چون دل صاحبشون سرحسامیام
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 دندون شکن بود. شهیبسته شد... جواباش هم دهنم

  کنه؟یم تیبه نظرت آقابزرگ از من و تو شکا_

 لمیکرد وک تی... نترس اگه هم شکاکنهیکارو نم نی: نچ فکرنکنم به خاطره آبروشم که شده ارحسامیام

 شالق و بخره. یضربه ها نکهیا ایتبرعه مون کنه  تونهیکار کشته ست م

 .ییتو سزاور اون ضربه ها_

 و گفت: بخواب جوجه. دیخند

 حرفم خنده داشت؟  یکجا_

تحمل کنم چون  تونمیده برابره اونم م چیضربه شالق که ه کیمن نود و  یی: جوجه طالرحسامیام

 .ستیدلمه ن یکه تو یاز درد شتریدردش ب

 .دیتخت دراز کش یشو درآورد و رو راهنیگذاشت و پ زیم یرو رو هیاول یکمک ها یجعبه

ناله ام و  یول دیچیتو تنم پ ییکه درد طاقت فرسا دمیپهلوم گذاشتم و آروم دراز کش یو رو دستم

 گلو خفه کردم. یتو

 سرش بود. رهیسقف زل زده بود و دستش ز به

 .یبهم تـ ـجـ ـاوز کن یخواستیگفتم: توخودتم اونشب نم آروم

 از نقشه ام بود. ی: جزئرحسامیام

 .یدیمن زجر کش یخودتم به اندازه یآره ول_

 بردم. یحرفم پ ینگفت و من به درست یچیبست و ه چشماشو

 شد؟  یکرد چ یخاله حسنا رو باز یکه نقش معشوقه یاون مرده... اون_ 

کنم... انگار آب  داشیپوقت نتونستم  چی... هدونمیکه از خشم دو رگه شده بود جواب داد: نم ییباصدا 

 .نیشده رفته تو زم

 زمزمه کردم: خدا ازش نگذره. رلبیز 

 هم افتاد و خوابم برد. یکم پلکام رو کم

شدم... دستم و به گوشم زدم که حس کردم  داریگوشم از خواب ب دیشب بود که بادرد شد نصف

 شد. سیدستم خ

اتاق و روشن کرد... به دستم  ینشستم و چراغ خواب کنار تخت و روشن کردم... نورش کم یسخت به

 کرد. یو درد م دیکشی... سوت مومدیاز گوشم خون م یبود... وا ینگاه کردم که خون
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 .دارشویغرق خواب بود... آروم تکونش دادم و گفتم: حسام... حسام ب رحسامیام

 : هــــــوم؟ رحسامیام

 .ستیبغض و مهمون گلوم کرد و گفتم: حسام پاشو حالم خوب نگوشم  درد

  ه؟یپلکهاشو باز کرد و خواب آلود گفت: چ یال

 داره. یزیخونر کنه،یگوشم درد م_

 و بلندشد و چراغ و روشن کرد. دیکش یکالفه ا نفس

 ام هیگر یبالشت خشک شد... به بالشت نگاه کردم و از ترس صدا یسمتم اومد که نگاهش رو به

 بلندشد... تمام بالشت آغشته به خون بود.

  ؟یشنویمنو م ینشست و گفت: صدا کنارم

 .شنونمیم یکی نیگوشم نه باا نیباا یآره ول_

 .تی: سگ توروح آقابزرگ وحشدیغر رلبیو ز دیچنگ زد و پوش نیزم یشو از رو راهنیپ

 ادب. یب_

 نکن. یداد زد: ازش طرفدار تیباعصبان

 ... کمکم کرد لباسام و عوض کنم.نییسرم و انداختم پا هیباگر

 روند. مارستانیو به سمت ب میشد نشی... سوار ماشرونیب میرفت الیو گرفت و از و دستم

 .دمیشدم مرجان و د مارستانیب تاوارد

  ؟یخوب رجانیبه روم زد و گفت: سالم حر یلبخند

 .مارستانیب ومدی: اگه خوب بود که نمرحسامیام

  زم؟یشده عز یو اخماش رفت توهم و روبه من گفت: چ ومدیخوشش ن رحسامیازلحن خشن ام مرجان

 داره. یزیگوشم خونر_

 متخصص. شیپ برمتیم ای: بمرجان

 و انجام بدم. رشیپذ یکارها رمیکه بااخم گفت: م دمیکش رونیب رحسامیاز دست ام دستم

 گفت: برج زهرمار. رلبیو مرجان ز رشیبه سمت پذ رفت

 شه. قهیدو دق یکی یبرج زهرمار برا_

گوشم و  نکهیو بعد از ا میلبام اومد... باهام به اتاق متخصص گوش رفت یو منم لبخند رو دیخند

 عمل کنم. دیکرد گفت: هرچه زودتر با نهیمعا
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بودم و  یسترب مارستانیب یو انجام داد و گوشم و عمل کردم... چند روز میبستر یکارها رحسامیام

 .الیو میحالم خوب شد برگشت نکهیبعد از ا

 ایمرخص شدم مرجان شمارشو بهم داد و گفت: هروقت خواستم درد و دل کنم  مارستانیاز ب یوقت

 ... منم ازش تشکر کردم و شمارشو گرفتم.رمیداشتم باهاش تماس بگ اجیبه کمک احت

نشد... حق با  دهینکردن و موضوع به دادگاه کش یتیشکا رحسامیاز ام ییآقابزرگ و دا خوشبختانه

 بود به خاطره آبروشونم که شده ساکت موندن. رحسامیام

*** 

و بابا تنگ شده بود اما  یرعلیام یآورد... دلم برا یبهم فشار م الیو نیا یتو ییو تنها گذشتیم روزها

 .اوردمیبه زبون نم یزیو چ زدمیدَم نم

 ای ومدیهم م یسرکار وقت رفتیروح و عذاب آورد بود... صبح تا بعدظهر م یب رحسامیمن و ام یزندگ

 .کردینگاه م لمینشسته بود و ف یو یت یجلو ایاتاق کارش بود  یتو

بود... زخمام خوب شده بود و  نینگاه کردم... بازم الغر شده بودم و چشمام غمگ نهیآ یخودم تو به

از اون کلبه پرتم کرد  رحسامیبود که ام یزخم یاصورتم مونده بود ج یکه رو یزخم یتنها جا

 شده بود. یخورده بود به نرده و زخم میشونیو پ رونیب

 مونده بود. یکف دستم باق یهم رو یاز اون سوختگ یکمرنگ یهاله

 .دمیبرداشتم و پوش دیسف یتاپ شلوارک مشک هیحموم و بعد از داخل کمد  رفتم

 یکوتاهشون کنم ول خواستیبلند شده بودن، دلم م یلیحوصله شونه کردم... خ یو ب موهام

 دعوام کنه. رحسامیام دمیترسیم

  ر؟ی: حررحسامیام

 .امیکه بشنوه گفتم: تو اتاقم االن م یبلند یاز دستم افتاد و باصدا شونه

 سالنه. یتو دمیو د رونیاتاق رفتن ب از

 سالم._

 .کی: علرحسامیام

  ؟یزل زد یکاناپه پرت کرد و گفت: به چ یشو رو فیک

 .یچیگفتم: ه آروم

 .یآب دستم بد وانیل هیخونه و  امیبار ب هیگفت: آرزو به دل موندم  رلبیباتأسف تکون داد و ز سرشو
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 برداشت و باسرش خورد. خچالیآب و از داخل  یداخل آشپزخونه و دنبالش رفتم... بطر رفت

 باسرش نخور._

 رو خورد. ینداد و نصف بطر تیاهم

 ! یگفتم: از کربال اومد باتعجب

 نه؟  یدرست نکرد یزیگذاشت و گفت: طبق معمول چ زیم یرو رو یبطر

 کدبانو بودنتم. نیکه گفت: هالک ا نییو باخجالت انداختم پا سرم

 دم کنم. ییسازو روشن کردم تاچا یو چا رونیآشپزخونه رفت ب از

بلد  یاماخب اونقدر آشپز شدیم دایتوش پ یبهش کردم... همه چ ینگاه کل هیو باز کردم و  خچالی در

 نبودم.

ها رو پوست کندم آب جوش اومد...  ینیزم بیدرست کنم... تاس ینیزم بیس سیگرفتم سوس میتصم

شدم براش ببرم اما باخودم گفتم: گناه داره  مونی... پشختمیفنجون ر هی یدم کردم و براش تو ییچا

 عمل کنم. فمیبه وظا دیرکاره من زنشم بااز صبح س

 .کنهیم یباز شیو داره باگوش دهیکاناپه دراز کش یلباساشو عوض کرده و رو دمیداخل سالن و د رفتم

لباش نشست و گفت:  یرو یگذاشتم و باتعجب بهم نگاه کرد... لبخنده پرتمسخر زیم یرو رو ینیس

 .یبه خودت داد یتکون هیکه  نمیبیم رخانومیبَه بَه حر

 نکن ببرمش هــــا. یگفتم: کار بااخم

 .دمیطالقت م یشیو گفت: اخم نکن زشت م نشست

و فنجون و برداشت و اول بو کرد و بعد مشکوک  دیهم فشار دادم که خند یدندونام و رو باحرص

  ؟یختیکه توش نر یزی: چدیپرس

 .یا ونهیحسام تو د_

 .ادیاز تو برم ی: آخه هرکاررحسامیام

 ها سرخ کردم. سیها رو خالل کردم و بعد باسوس ینیزم بیتوجه بهش رفتم داخل آشپزخونه وس یب

 داخل آشپزخونه. ایب یشام بخور یخوایو صدا زدم: اگه م دمیچ زویم

 اومد داخل آشپزخونه. قهیاز چند دق بعد

 !؟ یدرست کرد سیباسوس ینیزم بیس ی: کل زورتو زدرحسامیام

 .کنمیبهتر درست م یگفتم: خب از فردا غذاها باخجالت
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 .ستین یخبر رونیب یامشب از غذا هیشکرش باق ینشست و گفت: باز حداقل جا یصندل یرو

 و روبه روش نشستم. دمیبشقاب کش یتو براش

و  کردیها رو جدا م سی... سوسکردمیبهش نگاه م یرچشمیحرف شروع کرد به خوردن... ز یو ب آروم

 .خوردیها رو م ینیزم بیفقط س

 ساالد و جلوش گذاشتم و گفتم: باساالد بخور. ظرف

 .کنهیدهن خودم گذاشتم که بازم متوجه شدم گوجه ها رو از داخل ساالد جدا م کیکوچ یلقمه هی

 موضوع نشده بودم؟! نیا یبد غذاست... چطور قبالً متوجه چقدر

 نخورد. گهیسه چهار لقمه خورد پشقاب شو کنار زد و د نکهیاز ا بعد

 برات تخم مرغ درست کنم؟  یخوایم_

  ؟یکنیکارو م نیکه ازشون متنفرم... نکنه از قصد ا ییزهایرو چ یذاریدست م قاًی: دقرحسامیام

 .یو تختم مرغ و گوجه دوست ندار سیدونستم سوس یگفتم: نه به خدا من نم عیسر

 .کنمی: باور مرحسامیام

 ازم دلخور باشه. خواستیچون دلم نم دیچرا بغض کردم... شا دونمیو نم رونیآشپزخونه رفت ب از

 جمع کردم و ظرف ها رو شستم. زویم

نگاه  یو یسالن ت یزل زده بودم و اونم تو زیآشپزخونه نشسته بودم و به م یتو یطور نیهم

 .میداشت یمزخرف ی... چقدر زندگکردیم

  ؟یاریم ییبرام چا ریاز دوساعت از داخل سالن صدا زد: حر بعد

 گفتم: آره. عیسر

 و رفتم داخل سالن. ختمیر ییبراش چا 

  ارم؟یب یخوایم یا گهید زهیگذاشتم و گفتم: چ زیم یرو رو ینیس

 نذاشت و گفت:  یصورتش و گردنم باق نیب یگرفت و کناره خودش نشوندم، فاصله ا دستمو

 .ادیخوشم نم اریخدمتکارها رو درن یادا_

 نگفتم. یزیکردم و چ یدستم باز یبا انگشتا آروم

 .کردیپخش م ییکایامر لمیف هی یو یت

 ریش هیچنگال  یتو کردمیشونه اش بود... حس م یدوره شونه هام حلقه بود و سرم و رو دستش

 .رمیاس
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 نقدریداشت که ا یچ لمیف نیچشم دوختم... آخه ا یو یاش نشست و به ت نهیسـ ـ یآروم رو دستم

مثل  کردیهم که نگاه م ییها لمیف یبود... حت یزیبراش جذاب بود؟ همش بزن بزن و خون و خونر

 خودش ترسناک بود.

سـ  یاومد و باخجالت سرم و تو شیپ یاحساس یصحنه هی لمیگذشته بود که وسط ف یساعت مین

 هم فشار دادم. یرو اش پنهان کردم و چشمام و نهیـ

 ی... چشماش خالدمیبهم زل زده... لبم و باخجالت گز دمیآروم سرم و آوردم باال که د هیاز چندثان بعد

لبم نشست و لبم و  رهی... انگشتش زکردیبود و سرما رو به آدم منتقل م یخیبود... نگاهش  یاز هرحس

گوشم بـ ـوسه زد و  رهیاش دوختم... لباش به ز قهیدندونام آزاد کرد... باخجالت نگاهم و به  نیاز ب

اون  یول میکردیم یکه باهم زندگ شدیماه م هی باًینذاشت. شوکه شدم... تقر یمون باق نیب یفاصله ا

گوشم  یتو زدنیحرف م یسیکه به انگل یزن و مرد یماه... صدا هی نیبهم دست نزده بود تو ا یحت

 بود.

ازش خجالت  نقدریچرا امشب ا دونمیشد به صورتم... نم رهیو خ دیکش یقینفس عم یقیاز دقا بعد

 یفرار بشیو از نگاه عج کردمیم یبگیبودم... باهاش احساس غر گهیجوره د هی... کالً امشب کشمیم

 بودم.

 و از تنم درآورد و از گردنم کام گرفت. راهنمیکه بهم زل زده بود پ همونطور

 و... ـغلم کرد و به سمت اتاق خواب رفت بـ

*** 

قبول  ینیبب یکنکور اعالم شده نگاه نکرد جیگفتم: نتا ذاشتمیطور که لباساشو داخل کمد م همون

 نه؟  ایشدم 

 نداد که گفتم: حسام باتوئم. جواب

 متوجه نشدم. ؟یگفت یآورد و گفت: چ رونیکتابش ب یاز تو سرشو

 نه؟  ایدانشگاه قبول شدم  ینیبب ینگاه نکرد دمیپرس_

 لباش نشست و گفت:  یرو یدار یمعن لبخنده

 .یقبول شد_

 گفتم:  جانیباه

 کدوم دانشگاه؟  ؟یواقعاً؟ چه رشته ا_
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 .یدانشگاه فردوس یدندون پزشک ی: رشتهرحسامیام

 و گفتم:  دمیکش یجانیپره غیج

 رتبه ام چند بود؟  یوا_

 بود. 212: خانوم خوشگل و زرنگم رتبه اش رحسامیام 

 .کردینم تمیاذ رحسامیو لحن تمسخرآلود ام دمیخندیاز مدتها از ته دل م بعد

 لبم خشک شد. یکه زد لبخند رو یباحرف

 ادی یخونه خونه دار ینیشیدانشگاه م یبر ستیخوشحال نشو چون تو قرار ن ادی: زرحسامیام

 .یریگیم

 مشتم فشردم و اشک تو چشمام حلقه زد. یو تو راهنیپ

 م.: حسادمینال بابغص

 : جونه دلم؟ رحسامیام

 کارو بامن نکن. نیپر از التماس بود: ا صدام

 نداد. تیمشغول خوندن کتابش شد و بهم اهم دوباره

 منو خراب نکن. یشغل یندهیو از دست دادم و داد زدم: حسام آ کنترم

 .نییپا اریبهم نگاه کرد و گفت: صداتو ب بااخم

 میو آورد ی... از خانوادم جدام کردیو تباه کرد میشو پرت کردم تو صورتش و داد زدم: زندگ راهنیپ

و خفه خون  کنمیزبون باز نم یول رمیمیدارم م یعذاب آور... از دلتنگ یزندان بزرگ ول نیا یتو

برم ... بذار یدیتو همش عذابم م یول سازمی... من دارم همه جوره باهات مینش یتا عصبان رمیگیم

 دانشگاه. یبر ذارمینم یو بگ یکه بعد تو همه شو به باد بد دمیزحمت نکش نقدریدانشگاه من ا

 یزیماه بهت چ کی نیا یمن باال نبر... تو یگفت: صداتو برا یدیو بالحن پر از تهد ستادیا جلوم

وادت من هنوزم به شدت از تو و خان ستین یخبر چیه زمی... نه عزهینگفتم هوا برت داشته خبر

... دلت دمیا نشده و دست از انتقام نکش-ض-ر -انتقام جوم ا یهیمتنفرم و هنوزم به قول خودت روح

... نه دنیمحل سگ بهت م نمیجاده گمشو برو بب نمیراه ا نیخب ا لیخانوادت تنگ شده؟ خ یبرا

 یب هی یشیاگه منم ولت کنم م یو ندار چکسیه گهیتو مونده منم... تو د یکه برا یخره تنها کس

 کنهیقبولت م هو دوبار بخشتتیپنبه رو که آقابزرگ م نیا ریبخوابه... حر ابونیخ یتو دیخانمان که با
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دانشگاه...  یبر دمی... من شوهرتم و اجازه نمیاونا مرد یتو برا بخشتت،یچون نم اریرو از گوشت درب

 کن. یو خونه دار تیسر خونه و زندگ نیزن خوب بش هیمثل 

 کنم. شرفتیسنگدل نباش بذار درس بخونم و پ نقدریزدم و گفتم: ا هق

 نه خودم. یکه نه تو گشنه بمون ارمیدرم یکاف یمن به اندازه یکن شرفتی: الزم نکرده پرحسامیام

 زدم: ازت متنفرم. داد

 .نیزم یبهم زد که پرت شدم رو یمحکم یلیس

من  یآخرت بود که صداتو برا ی: دفعهدیغر صورتم ی... خم شد و توهیگر رهیزدم ز یبلند یباصدا

  ؟یدیباال فهم یبرد

  ؟یدینگفتم و فقط هق زدم که نعره زد: فهم یچیه

 آره تکون دادم. یسرم و به معن باترس

 : خوبه.رحسامیام

 غمم و بـ ـغل کردم. یدادم و زانوها هیتک واریآروم رفتم عقب و به د آروم

 تر نشه. یدرد گرفته بود اما خفه خون گرفتم تا جر گوشم

گفت: فردا جلسه  یاز کت و شلوار هاشو از داخل کمد برداشت و پرت کرد به طرفم و بالحن بد یکی

 دارم اتوش کن.

هم فشار دادم تا صدام بلند نشه... من شدم خدمتکارش... ازصبح تا شب همش بشور و  یو رو لبام

خفت  نقدریکه ا یو خودم باعشق مزخرفم خراب کردم... لعنت به عشق می. زندگبساب و بپز و اتو کن..

 برام آورد. یو خوار

*** 

شده بود و گند زده بود به  میوارده زندگ رحسامیکه ام شدیسال م کی قاًیبود... دق دهیماه مهر رس بازم

 که باهاش آشناشدم. ی... لعنت به روزمیزندگ

بود تا  یمناسب تیمدرسه موقع رفتیدلتنگش بودم... االن که م یلی... خدیکشیپر م یرعلیام یبرا دلم

 .دنشیبرم د

 یلیخ تونستمیسرکار بود و م رحسامی... امیرعلیام دنیتا برم د رونیرفتم ب الیروز آماده شدم و از و هی

 .نمشیبب ریدل س هیو  یرعلیام دنیراحت برم د

 : خانوم؟ اسریآقا
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 بله؟  _

  ن؟یری: کجاماسریآقا

 به شماجواب پس بدم؟  دیمن با_

 .رونیب نیآقاگفتن که نذارم بر یعنی: بله... اسریآقا

 بخرم. یضرور زهیچ هی دیبا رونیبرم ب دیمن االن حتماً با_

 .خرمیبراتون م رمیم نی: به من بگاسریآقا

 .هیخصوص زهیچ هیبه شما بگم  شهینم_

 .خرهیبراتون م رهیاون م نی: به دخترم بگاسریآقا

 .نیمن خودم پا دارم الزم نکرده شما زحمت بکش_

 ندادم. تیو بهش اهم رونیرفتم ب الیو از

 رو دادم. یرعلیگرفتم و آدرس مدرسه ام نیماش هی ابونیسرخ

 بشه. لیمنتظر بودم مدرسه اش تعط نیماش ینشده بود و تو لیاش هنوز تعط مدرسه

 .داکنمیرو پ یرعلیشدم تا ام ادهیپ عیو سر رونیب ختنیبچه ها ر یساعت بعد همه مین

 بود. ومدهیخوشبختانه هنوز ن آقاحشمت

 بغض کردم... چقدر دلتنگش بودم. رونیب ومدیکه داشت همراه دوستش از مدرسه م دنشیباد

 .یرعلیزدم: ام صداش

به  یو سرشو به سمتم برگردوند و نگاهم کرد... لبخند ستادی... بلندتر صداش زدم... ادیو نشن صدام

 منو دوست نداره. گهیوش زدم که اخم کرد و نگاه شو ازم گرفت... قلبم مچاله شد... اونم در

  ر؟یحر یآبج شیپ یایب یخواینم یرعلیام_

 برو. نجای: نه از ایرعلیام

 گفتم: چرا؟  بابغض

 گهیخوشگلش کم کم از اشک پر شد و گفت: د ینگاه شو آورد باال و بهم نگاه کرد... چشما آروم

 .دنمید یومدیو ن یدوست ندارم تو دوماهه رفت

... خواهرتو زمیعز دی... ببخشدیگفتم: ببخش هیو باگر دمشیزانو زدم و محکم به آغـ ـوش کش جلوش

 ببخش قربون شکلت برم.
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 یتنها الیو یدلم برات تنگ شده بود تو یلیکوچولوشو دوره گردنم حلقه کرد و گفت: خ یدستا

 کنهیم هیاگریکنه... مامان  یتاباهام فوتبال باز ستی... عموحسامم نکنهینم یباز بابا باهام گهیتنهام د

 .کننیم یباهام باز ی... فقط آتوسا و آرزو گاهکنهیم ادعوامی

 .شهیدرست م یها همه چ یو گفتم: قربونت برم غصه نخور دمیشو بـ ـوس صورت

  شمون؟یپ یگردیبرنم گهی: تو دیرعلیام

 .شهیگفتم: نه نم باغم

 .خورهیغصه م یلیخ یستین نکهی: چرا؟ بابا از ایرعلیام

براتون  یلی... دلمم خخورمیغصه م ستمین شتونیپ نکهیو گفتم: منم از ا دمیکوچولوشو بـ ـوس یدستا

 .شهیتنگ م

 هم تنگ نشه. یو دلمون برا میاز هم دور نباش گهیخودت تاد شی: خب منو ببر پیرعلیام

 .تونمی... نمزمیعز شهینم_

  ؟یدوستمون ندار گهی: دیرعلیام

 پرستمش. یدوست دارم و م استیادنیچراعشقم معلومه که دوست دارم من داداش کوچولوم و تا دن_

 بابغض گفت: منم باخودت ببر. 

  ؟یاز بابا جداش یخوایم_

 : نه.یرعلیام

 بابا بمون خب؟  شیپس پ_

 : باشه.یرعلیام

و به  یمونیببـ ـوسش و بهش بگو که تا آخر عمر کنارش مهروقت بابا ناراحت بود بـ ـغلش کن و _

 .یدیحرفش گوش م

 باشه تکون داد. یبه معن سرشو

 برم مراقب خودت باش. دیبا گهیگفتم: د یبـ ـغلم فشردمش و باناراحت یتو

  دنم؟ید یاینم گهی: دیرعلیام

 .امیاگه تونستم م_

  ؟یکن یباهامون زندگ یاینم گهیچرا د ؟یشده؟ کجارفت یچ ریحر ی: آبجیرعلیام

 نشده... تو فقط کنار بابا بمون و هروقت غصه داشت بـ ـغلش کن خب؟  یچیه زمیعز_
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 : خب.یرعلیام

 و گفتم: عاشقتم. دمیشو محکم بـ ـوس یشونیپ

 و گفت: منم عاشقتم. دیخند

 دنتیکس نگو اومدم د چیگفتم: به ه عیآقاحشمت سر نیماش دنیلبام نقش بست و باد یرو لبخند

 خب؟ 

 : باشه.یرعلیام

 .نتمیشدم تا آقاحشمت نب نیسوار ماش عینگاه رو بهش انداختم و سر نیآخر

 حرکت کرد. عیشد و آقاحشمت سر نیکه نگاهش به من بود سوار ماش یدرحال یرعلیام

 .دیبه راننده گفتم: آقاحرکت کن یگرفته ا یباصدا 

 : کجابرم؟ راننده

 ارتیبرم حرم ز رونیرو بگم که منصرف شدم و گفتم بره حرم... حاال که اومدم ب الیآدرس و خواستم

 .رمیآرامش بگ کمیوقته حرم نرفتم... برم تا  یلیکنم، خ

 حرم نگه داشت. یساعت جلو کیو به حرکت درآورد و بعد از  نیماش

و سرم کردم و بعد وارد حرم  دمیچادر خر هیها  یشدم... از چادر فروش ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 شدم.

 شد از اشکام. سیو صورتم خ دیرنگ افتاد بغضم ترک یینگاهم به گنبدطال تا

 مخصوص امام رضا رو خوندم. ارتیصحن نشستم و ز یکردم و بعد تو ارتیز

و سرنوشت  ادیم شیپ یچ دونمیوضع نجات بدم... نم نیو از ا میرضا کمکم کن تا بتونم زندگ اامامی 

 دمیاما شا گفتمیرو به بابا م تیواقع دیبا دیکنم... شا کاریچ دونمیو بدتر از اون نم دهیبرام د یخواب چه

 رحسامیبده تا کناره ام تواندستم و ول نکن بهم  ایرو نفهمه... خدا تیکارم درسته و بهتره بابا واقع

 کن و آرامش از دست داده شو بهش برگردون. رونیرو از دلش ب نهی... کارمیدووم ب

 .الیگرفتم و رفتم و یتاکس هیو  رونیشده بود که از حرم اومدم ب کیتار باًیتقر هوا

 شهیرعشه به تنم افتاد... اون که هم رحسامیام نیماش دنیدرو برام باز کرد و رفتم داخل... باد اسریآقا

 ده !... هنوز که ساعت شش نشومدیهفت م ایساعت شش 

بود و دود همه  کیاتاق کامالً تار یدلم... فضا رهیزد ز گاریس یلرزونم در اتاق و باز کردم و بو یبادستا

 .دیکشیم گاریکه به در زل زده بود س یتخت نشسته بود و درحال یجاشو گرفته بود... رو
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 س...سل...ام._

و پنجره  دمیلرزونم رفتم سمت پنجره و پرده ها رو کنار کش یسرخ شو بهم دوخت و باپاها یچشما

 رو باز کردم.

  ؟یبود ی: کدوم گوررحسامیام

 .ارتیمبل گذاشتم و آروم گفتم: رفتم حرم ز یو رو فمیک

  کنم؟یعرعر م ای: من چهارپام رحسامیام

 به خدا رفته بودم حرم._

 قبول. ارتتیحرم... خوبه ز یرفته بودخاموش کرد و گفت:  یگاریجاس یتو گارشویو ته س بلندشد

 آروم به سمتم قدم برداشت که باترس عقب عقب رفتم. آروم

  ؟یرعلیام دنید یتو نرفت یعنی: رحسامیام

 خـ...ب دلـ...م براش تنـ...گ شـ...ده بود. _

 دروغ گفتن به من. یبرا هیقانع کننده ا لی: دلت براش تنگ شده بود... دلرحسامیام

 بعدش رفتم حرم. دروغ نگفتم_

 خوب بود؟  یرعلی: امرحسامیام

 ترسناک شده؟  نقدریشده؟ چرا چشماش سرخ؟ چرا ا ینطوریچرا ا ایخدا

 جلو. ایگفتم: حسام غلط کردم ن بابغض

 ام اوج گرفت. هیگر یکمربندش نشست و قفل کمربندشو باز کرد صدا یدستش رو یوقت

 .دیچیحرکت کمربندشو از شلوارش جدا کرد و دوره انگشتاش پ هی یتو

 نکن. نکارویگفتم: غلط کردم رفتم، حسام توروخدا ا هیباگر

 .دیچیاتاق پ یتو ادمیفر یکه بهم زد صدا یضربه ا نیبرداشت و بااول زیسمتم خ به

 رون؟یب یرفت یک یبااجازه ؟یگیبه من دروغ م یعربده هاش گوشم و پر کرد: تو به چه جرأت یصدا

  ؟یهـــــــا؟ باتوئم چرا الل شد

 یزدم از درد و اون ب غیکمربند به صورتم نخوره... فقط ج یو محافظ صورتم کردم تا ضربه ها دستام

 زد و باکمربندش بدنم و نوازش کرد. ادیرحمانه سرم فر

 یعالقه نیدست بردار از ا: دیزدم که به نفس نفس افتاد... به موهام چنگ زد و کناره گوشم غر نقدریا

 ها. یاحمقانه به صالح
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 گفتم: توروخدا ولم کن. باناله

 .دیو درو محکم بهم کوب رونیمبل و از اتاق رفت ب یکرد رو پرتم

 مبل چمپاته زدم و بلندبلند زار زدم. یرو

اوان ت ناهمهیا ایهنرشو رو نکرده بود که امشب کرد... خدا هی نی... هماهمیبه من و بخت س لعنت

قدم  رحسامیو به سمت ام ذاشتمیپا م رهیگرفتن توئه... اون موقع که تو و قانون هاتو ز دهیناد

وون مثل یح هی... غلط کردم بایریگیرو ازم م نایتاوان ا یروز هیفکرنکردم که  نیبه ا داشتمیبرم

دوست شدم... غلط کردم بهش عالقمند شدم... غلط کردم اون شب رفتم به اون کلبه...  رحسامیام

غلط کردم فقط تو رو به تمام مقدسات قسم نجاتم بده از  ایغلط کردم باهاش ازدواج کردم... خدا

 گرگ. نیدست ا

که  رحسامیام ینیکه روز خوش نب یو بـ ـغل کردم و از سوزش بدنم نفسم قطع شد... اله خودم

 .یو گرفت میخوش

 بلندشدم و چراغ و روشن کردم. یسخت به

پوست  یام بلندشد... رو هیگر یبدنم دوباره صدا دنیداخل حموم و لباسام و درآوردم و باد رفتم

 گهیساعت د میها تا ن یقرمز نی... اکردیم یبهم دهن کج یقرمز و خون مردگ یلکه ها دمیسف

 داره. دنیو اون موقع بدنم د یبه کبود شهیم لیتبد

 بدنم کمتر شد. یساعت کوفتگ می... بعد از گذشت ندمیرو از آب گرم پر کردم و داخلش دراز کش وان

و به  خوردی... حالم ازش بهم منمشیبب گهید خواستی... دلم نمرونیاز حموم برم ب خواستینم دلم

 .ترسمیشدت ازش م

 بود. ریگرگ اس هیل چنگا یپناه بودم که تو یب یبره هی من

 یانهیو به رفتاره وحش ختمیری... آروم آروم اشک مکردیگرفته بود و بغضم داشت خفه ام م دلم

حد ازم متنفر باشه... سوزش قلبم  نیتا ا کردمی... فکرنمکردی... چقدر قلبم درد مکردمیفکرم رحسامیام

 از سوزش بدنم بود. شتریب یلیخ

 .رونیو از حموم رفتم ب چوندمیو حوله رو دورم پ رونیاز گذشت دوساعت از داخل وان اومدم ب بعد

 یبود و درحال دهیتخت دراز کش یام خورد... باترس بهش نگاه کردم که رو ینیبه ب گاریس یبو بازم

 .دیکشیم گاریکه ابروهاش بهم گره خورده بود س

 تا موهام و خشک کنم. ستادمیا نهیآ ی... جلودیلرزیبدنم از ترس م چهارستون
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کمربند به صورتم  یاز ضربه ها یکیشد...  ریاشکم سراز ینگاهم به گونم افتاد بازم چشمه یوقت

 .کردیم ییگونم رده کمربند خودنما یخورده بود و رو

که کنترل اشکام اصالً دست خودم نبود به دستام کرم مرطوب کننده زدم... از داخل کمد  یدرحال

 .دمیلباس برداشتم و پوش

 حال و دل مرده شروع کردم به شونه زدن موهام. یب

 .کردیتموم م گاروی... فکرکنم در روز دوبسته سگرفتیجون منو م دیکشیکه م یگاریباهرس یلعنت

 یکار جر نیا دونستمیبخوابم اما م گهیاتاق د هی یبرم تو خواستیدلم م که دمیترسیازش م نقدریا

 .شهیو هارتر م کنهیترش م

مشتم فشار  یو ملحفه رو تو دمیتخت خواب ینقطه نیلرزونم رفتم سمت تخت و گوشه تر یباپاها

 دادم.

 کردم بخوابم. یهم گذاشتم و سع یپلکام و رو د،یلرزیم دیو خاموش کرد، بدنم مثل ب چراغ

*** 

... وجوده همو میکردینم یانگار باهم زندگ رحسامیماه من و ام کی نیا یماه گذشته بود و تو کی

تنم خوب  یرو یبودم... زخما ریازش دلخور و دلگ یلیو من خ میزدی... باهم حرف نممیگرفتیم دهیناد

که خونه  ر... صبحانه و ناهاشتریشدن و دردشون ب یدلم هرلحظه تازه تر م یرو یزخما یشده بود ول

... تا رمیتا نم خوردمیم یزیچ هیو خودمم قبل از اومدنش  دمیچیم زویبراش م ومدینبود شبم که م

که اونم با  شمیپ ومدیخواب م یاتاق تنها بودم و فقط برا یو من تو کردیآخرشب تو اتاق کارش کار م

هاش تنگ شده... از دلم  سهبـ ـو یرم که دلم برا... از خودم متنفمیدیخوابیعالمه فاصله از هم م هی

آغـ ـوش خشنش  یلحن تمسخرآلودش تنگ شده... از خودم متنفرم که دلم برا یمتنفرم که برا

که سرم آورده هنوزم دلداده و وابسته  ییهمه بال نی... بااامیوقت سره عقل نم چیتنگ شده... من ه

 ییو بعد از تنها شمیتنها م یتنهاکه برام مونده اگه اونم ولم کنه که  یشم... آخه خب اون تنها کس

 یپناه ببرم؟ درسته من اشتباه بزرگ یو زدن به ک دمیمادر و پدرم ولم کردن و ق ی... وقتکنمیدق م

به پدرشه اگه پدرش تنهاش  شهیدختر هم هی دهی... آخه امکردیم یپشتم و خال دیپدرم نبا یکردم ول

پناه ببره که هرلحظه  رحسامینامرد مثل ام هی هب شهیپناه ببره؟ مجبور م یش کنه به کبذاره و ول

که افسرده و  یتا حد ارهیبهم فشار م یلیداره خ ییروزها تنها نیعذابش بده و شکنجه اش کنه... ا

کلمه هم  هی ی... در روز حتبرمیم نیاز ب یو یبلند ت یرو باصدا الیدل مرده شدم و فقط سکوت و
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رفته و زبونم فلج  ادمیکه باهاش حرف بزنم... فکرکنم حرف زدن  ستین یچون کس زنمیحرف نم

ماهه  هیقهر  نیکه از ا یانگار تنها کس کنهیبهم نگاهم نم یحت ادیاز سرکار م یوقت رحسامیشده... ام

ه من باش مونیاون پش نکهیا یکه اون مقصر بوده و هست... به جا یمنم درصورت کشهیداره عذاب م

باهام حرف بزنه...  خوادی... دلم میرعلیام دنیو رفتم د مکه چرا به حرفش گوش نکرد مونمیپش

 ییبگه فقط حرف بزنه... به خدا تنها گهیم یکنه هرچ نیسرزنش کنه زخم بزنه مسخره کنه بهم توه

خودت خوبه و  یفقط برا ییسخته... تنها ییتنها ای... جنون آوره... خدارهیسخته... به وهلل نفس گ

به دشمن جونم چشم دوختم و  یکس یو ب ییعقل فقط از سرتنها یب هن ونمیمن نه د ایبس... خدا

خوب کارشو بلد بود...  یخشن و ترسناکش بودن... اون عوض یصدا دنیکنارشم... گوشام محتاج شن

شعله  یم توزنده زنده هم سوزوند یوقت یکه حت یروح و قلبم و تمام و کمال مال خودش کرد جور

کامالً  یلبام اسم اون باشه... من وقت یام به اون باشه و رو یو نگاه آب هاون بزن یقلبم برا شمیآت یها

باختم که مادر و پدرم ولم کردن و فقط اون کنارم موند... تنها بودم و محتاج  رحسامیخودم و به ام

بود...  رحسامیکه کنارم بود ام یساون زمان تنها ک یکنارم باشه تا نترسم و تو یکیبودم که  نیا

عذابم بده و  ییتنها یبشه و خودش تو بمینص ییخانواده رو ازم گرفت تا تنها یهمه که یحسام

 یفقط برا ییبود که برام مونده... تنها یشکنجه ام، و من بازم دلداده اش باشم چون اون تنها کس

سکوت عذاب آورد نجاتم بده...  نیاز ا ایخدا ...میرو ندار ییخوده خدا خوبه ما بنده هاش تحمل تنها

 کس نکن. چیه بیرو نص ییتنها نیا

 مبل نشسته بودم و زانوهام و بـ ـغل گرفته بودم که وارد اتاق شد. یاتاق رو داخل

 شیته ر خواستی... چقدر دلم مدیباریاز سر و کولش م ینگاهم و به سمتش چرخوندم... خستگ آروم

 یکس یو به آغـ ـوشش پناه ببرم... فکرکنم بهش معتاد شده بودم... از ب مرتب شو لمس کنم شهیهم

 معتاد شده بودم. رحسامیکشنده به اسم ام یماده هیبه 

شو درآورد و همونطور که  راهنیتخت و پ یگوشه و کت شو پرت کرد رو هیشو انداخت  فیک

 وارد حموم شد. کردیکمربندشو باز م

که  یتخت برداشتم... باکار یشو گذاشتم داخل کمد و کت شو از رو فیک شهیو مثل هم بلندشدم

اراده به  یبهم خورد... کت شو که برداشتم ب تمیو حالم از شخص دمیانجام دادم از خودم خجالت کش

 مکه ه یباش یکردم... چقدر بد بود که عاشق کس هیهام هد هیکردم و عطرشو به ر کیام نزد ینیب

 بودم و هم ازش متنفر بودم. رحسامی... آره من هم عاشق امینفرازت متنفر و هم ازش مت
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 نیبرداشتم تا بندازمش داخل ماش نیزم یشو از رو راهنیشو داخل کمد گذاشتم و پ کت

رو  یو شلوار راهنیپ چیوسواس داره ه دمیفهم کردمیم یکه باهاش زندگ یمدت ی... توییلباسشو

تا براش بشورم  ییداخل لباس شو نداختیم دیپوشیشلوار رو م راهنیپ هیهرروز که  دیپوش یدوبار نم

 .شدینم فیبود و کث زیهم لباساش تم شهیکه هم یباشه درصورت زیبعد تم باره یو برا

رو  ی... برنجدمیخودم و عقب کش عیبرنج رو برداشتم که بخاره برنج خورد به صورتم و سر یسرقابلمه

... چهیبپ الیو یخورد... دوست داشت برنج و خودم دم کنم و عطرش تو یپختم و نم یکه با پلوپز م

 داشت. یبیعج یکالً اخالقا

 صورتم و باآب سرد شستم. عیسر سوخت،یم یبرنج به صورتم خورده بود و پوستم کم بخار

 هم جا افتاده بود. یبود و خورشت قرمه سبز دهیدم کش برنج

موضوع باعث شده بود  نیو هم کردمیسرگرم م یارزکیو تم یمدت فقط خودم و باآشپز نیا تو

 بهتر بشه. یلیخ میآشپز

از  شتریب یلیخ رحسامیگذاشتم... ام زیم یرو یو همراه با ظرف قرمه سبز دمیکش سید یرو تو پلو

رو بدون لپه...  مهیدوست داشت و ق ایرو بدون لوب یبد غذا بود... قرمه سبز کردمیکه فکرم یزیاون چ

 خوردیمچون دوست نداشت... خورشت بادمجون ن کردمیگوجه خورد م دیوجه نبا چیساالد به ه یتو

 دیرو با ینیزم بیباشه... س اریخ ایبا نعنا  دیداشت... ماستش حتما با تیچون به بادمجون حساس

... فسنجون و ترش دوست داره و مرغ و زنهیدرست کنم و اگه نرم باشه لب نم یبسیبراش تُرد و چ

و سرخ کرده شو دوست  خورهیرو فقط شکم پرشو م ی... ماهیباش یکه سوخار خورهیم یقط درصورتف

کدوم خودش بهم نگفته بود خودم  جیرو ه نایاز حد بد غذا بود و ا شیمن ب یونهینداره... عشق د

 بودم. دهیرفتارش فهم یبادقت کردن رو

 نشست. شیصندل یداخل آشپزخونه و رو اومد

 یخورشت و رو ومدی... بدش مدمیبشقاب شو برداشتم و براش برنج کش دیلرزیکه دستم م یدرحال

 هی نکهی... بعد از اختمیریخورشت م کمی زیمرتب و تم یلیبشقاب خ یگوشه هی دیبا زمیبرنجش بر

 بشقاب و جلوش گذاشتم. ختمیظرف خورشت ر یگوشه

 هی... دمیخودم کش یغذا برا کمینشستم و  یصندل یامشب کناره اون شام بخورم... رو خواستیم دلم

 !خوره؟یبه بشقابش زل زده بود... چرا نم یطور نیقاشق خوردم و اون هم
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به  هیشب شتریلبام نشست که ب یرو یقاشقش نگاه کرد و نگاه منم رفت سمت قاشقش... لبخند به

 رفته بود. ادمیوقت بود که لبخند زدن از  یلیبود... خ یدهن کج

 و برداشتم تا خشکش کنم که گفت: دوباره بشورش. سیخ قاشق

از برق زدنش مطمئن شدم  یبلندشدم و دوباره شستمش و خشکش کردم و وقت زیحرف ازپشت م یب

 کناره بشقابش گذاشتمش.

 بهشون کرد و بعد شروع کرد به خوردن. قینگاه دق هیو چنگال و برداشت و  قاشق

 نوبره. یوسواس نقدریگفتم: مردهم ا تودلم

 اریبرام مهم نبود... از ماست و خ زهایچ نینبودم و ا ی... من اصالً وسواسمیباهم تفاوت داشت ماچقدر

باشه... خورشت بادمجون  ادیز مهیق یباشه... لپه ادیز یرازیمتنفر بودم... دوست داشتم گوجه ساالد ش

سرد دوست داشتم و اون  یذاباشه... پلو شفته و له باشه... من غ ایپره لوب یدوست داشتم... قرمه سبز

 بد؟  ایهمه تفاوت خوب بود  نی... اخوردیغذاشو داغ داغ م

غذاشو خورد رفت داخل سالن... اول به بشقاب اون و بعد بشقاب خودم نگاه کردم... اون  نکهیاز ا بعد

غذاش کامالً دست نخورده بود اما من از  یمونده یگوشه خورده بود و باق هیاز  زیمرتب و تم یلیخ

شده  فیکثبود و دورو بره ظرفم  یوسط بشقاب شروع کرده بودم به خوردن و تمام برنجم خورشت

 و من باشتاب و تندتند. خورهیباحوصله غذا م شهی: اون همگهیتفاوت د هیبود... 

 گذاشتم و شستم. ییظرف شو نیجمع کردم و ظرف ها رو داخل ماش زویم

 بردم و بعد رفتم داخل اتاق. ییبعد از دوساعت براش چا شهیدم کردم و مثل هم ییچا

اون که  یکاش بشه کوتاهشون کنم ول یموهام و شونه کردم... چقدر بلندشده بودن، ا نهیآ یجلو

 .رونیاز خونه برم ب دهیاجازه نم

شدم اما  یزنانگ یایم و وارد دنکه از دختر بودن فاصله گرفت یِادیبه ابروهام افتاد... مدت ز نگاهم

 یعالقه داشتم اصالح کنم و خودم و باابروها یلیمجرد بودم خ یوقت ادمهیهنوز اصالح نکردم... 

 .شگاهیبرم آرا ذاشتیکاش م ی... انمیبرداشته بب

 .دمیخودم کش یو ملحفه رو رو دمیتخت به پهلو دراز کش یرو

 .دیکش گاریساعت اومد داخل اتاق و پنجره رو باز کرد و همونجا کناره پنجره س میاز ن بعد

 فاصله رو پرکنه. نیا شدی... کاش مدیتخت دراز کش یتموم شد رو گارشیس نکهیاز ا بعد
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بشه... اون اشتباه کرده اون منو زده  یهم که برام مونده صرف منت کش یذره غرور هی نیهم خوامینم

فرق  هیهم بابق شیمنت کش ینحو یحرفا بود حت نیمنو بکشه اما اون مغرورتر از ا منت دیپس اون با

 داشت.

 گوشم بود. ی... تالوپ تلوپ قلبم تودیکش یقیموهام فرو برد و نفس عم یکردم صورت شو ال حس

 مشتم فشردم. یهم فشار دادم و ملحفه رو تو یچشمام و رو دیشو به گردنم کش ینینوک ب یوقت

 .کردیو حالم و خراب م خوردیگرمش به گردنم م ینفسا

 مردونه و قدرتمندش دورم حلقه شد و منو به خودش چسبوند. دست

کمربندش از  یهااون لحظه تمام ضربه ینذاشت و منه خر تو یصورتش و لبام باق نیب یا فاصله

 خاطرم پاک شده بود.

 .دیو کنار زد و سرشونه ام و بـ ـوس راهنمیپ یقهی 

 .کردیم تیغرورش منو اذ نیو چقدر ا زدیم ینه حرف کردیم یعذرخواه نه

پر از اشکم به چشماش زل زدم...  یکمرم بخوابم و کامالً روم خم شد... با چشما یکرد رو مجبورم

 صورتم کنار زد و آروم زمزمه کرد: چرا صورتت سرخه؟  یموهام و از تو

 یمن پر بود از معن یکرده بود برا انشیب یاساحس چیو بدون ه یمعمول یلیجمله که خ هی نیهم

 بود. یام کاف ونهیدل احمق و د یو برا ینگران

 گفتم: بخاره برنج خورد به صورتم. یگرفته ا ییدستام و دوره گردنش انداختم و باصدا آروم

 به صورتم زد. یدر پ یپ یول یآروم یـوسه ها بـ

آروم  دیـوس بـیو درآورد و دستاش دوره کمرم حلقه شد و همون طور که گردن و بدنم و م راهنمیپ

 استخون. یگفت: باز که شد

 موهاش فرو بردم و بابغض گفتم:  یهام و ال پنجه

 به خاطره همون. گذرهیبهم خوش م یلیخ نجاینه که ا_

که خوشش  زدمیم یه حرفبط-ا-ر یاز بازوم گرفت... هروقت تو یشد چون گازه محکم یعصبان

 .دادیرو باگاز گرفتن از گردن و بازوهام نشون م تشیحرص و عصبان ومدینم

 .شهیاز هم رتریتر و نفس گ یهردومون بلند و کشدار شده بود و مدت بـ ـوسه هامون طوالن ینفسا

تاب نشده بود... اون شب احساس کردم اونقدرهاهم بهم  یب نقدریوقت ا چیکه زنش بودم ه یمدت تو

 .ستین لیم یب
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و نفس  اقیو چقدر اشت کردینفساش پوست تنم و نوازش م یگوشم بود و گرما ینفساش تو یصدا

 بود. بینفس زدن هردومون عج

*** 

 پنجم فصل

 

 یزنگ خورد... بعد از مدتها صدا میکه گوش کردمینگاه م یو یسالن نشسته بودم و داشتم ت یتو

 زنگش بلند شده بود.

نگرفته بود و از  ممی... گوشزدیزنگ م الیاز احوالم باخبر بشه به تلفن و خواستیکه م یگاه رحسامیام

 .کردمیبابت خداروشکر م نیا

 دادم: بله؟  جواب

 آرزو به گوشم خورد. یهیگر یصدا

 شدم... گفتم: الو آرزو؟! نگران

 رو بکش. یاسب وحش نی... افسار اریشوهرتو بگ یجلو ری: حرآرزو

 !؟یحرفا رو بزن نیکه ا یبعد از ماه ها زنگ زد ؟یگیم یدار یچ_

  ؟یکنیها بسته چرا افسارشو کنترل نم یشوهرت کمربه قتل صالح ری: حرآرزو

  انه؟یشده  یچ یگیزدم: م داد

باآقابزرگ قرارداد بسته بود شرکت حسامه... شرکت رُزا مال  شیکه چندمدت پ ی: اون شرکتآرزو

 یبه جا شیمعاون و وکل کردهیمدت که باشرکت آقابزرگ کار م نیشرکته و تمام ا سیاونه... اون رئ

 ضاقرارداد ها رو ام یو معاونش ازش وکالت نامه داشته و به راحت کردنیجلسات شرکت م یاون تو

مرز  یده که تمام سهام شرکت آقابزرگ ارزشش و از دست بده و توکر ی... شرکت رزا کارکردهیم

 یشرکت و از برشکستگ میتا بتون میها رو فروخت نیها و ماش نیباشه... تمام خونه ها و زم یبرشکستگ

 با ما داره؟  یچه دشمن کنه؟یم نکارویچرا حسام ا ری... حرمینجات بد

 یبه من؟ به جا ی... حاال چرا زنگ زددونمیحال گفتم: نم یب رفت،یم جیافتاده بود و سرم گ فشارم

  ارم؟یتا اموال تونو از چنگ حسام درب یزنگ زد یحالم و بپرس یزنگ بزن نکهیا

 .گذرهینداره تو بـ ـغل حسام بهت خوش م دنی: حال تو که پرسآرزو

 آه._
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تا تو  دمیبه جون خر که من عذاب ها رو یدیلبام شکل گرفت... آرزو نفهم یرو یدردناک پوزخنده

خانواده  شدیبهم نخوره که قطعاً اگه گذشته برمال م تیمحمدجواد نره و نامزد یخانواده یآبروت جلو

تو نگاهم  هب یو محمدجواد حت شدیها همه جا پرم یصالح ییآبرو یو ب ییو خبر رسوا دیپاشیاز هم م

 .کردینم

 به من زنگ نزن. گهید ادیاز دستم برنم یگفتم: من کار بابغض

ماجرا کنسل  نیست که داره به خاطره ا گهیمن دوهفته د یعروس یلعنت یبکن یکار هی دیزد: توبا داد

 .شهیم

است نوه به فکره  شیبه فکره خو یاز دوستام: هرک یکیاون به فکره خودشه... به قول مامان بزرگ  هه

 است. شیر

خودت، جشن  یبرو سره خونه و زندگ یشن عروس... بدون جرینگ یگفتم: خب مراسم عروس باپوزخند

 گرفتن؟  یمن عروس ینداشت... مگه برا یکم از عروس تیعقد

 یو ب ینکن من باعزت و احترام عروس شدم نه مثل تو باخفت و خوار سهی: منو باخودت مقاآرزو

 ادیبشه و به نون شبش محتاج بشه... بهش بگو ز کسانیکه شرکت شوهرت باخاک  ی... الهییآبرو

و اونو و باخاک  دهینجات م تیوضع نیحرفاست خودشو از ا نیخوشحال نباشه آقابزرگ زرنگ تر از ا

 .نیآقابزرگ بش یخانوم شماهم منتظره ضربه ریحر چرخهیپاشنه نم هیرو  شهی... در همکنهیم یکی

هم  یا گهید یمگه بال ن؟یاریسرم ب نیخوایم ییبال چه گهیزدم: د ادیو فر دمیمرز جنون رس به

 هیبه خوده حسام... چ یزدیزنگ م یشهامت داشت یلیخ یمونده؟ تو اصالً چرا به من زنگ زد

شکل برگزار کنه؟ نترس آقابزرگ  نیتورو به بهتر یآقابزرگ اونقدر نداشته باشه که عروس یدیترس

تورو کنسل نکنه... من  یداره که عروس یحرفا داره اگه هم برشکست بشه اونقدر نیاز ا شتریب یلیخ

 ؟یبخت بعد تو فکره لباس عروس و تاج و تخت و شمع گل و پروانه ا یبا اشک و آه اومدم خونه

 و... آره تو باعزت گذرهیتو بـ ـغل حسام بهم خوش م یگیکه م یدونیم یمن چ یتو از زندگ یلعنت

کرد بعد بردت  تی... آره محمدجواد مرد و مردونه اول خاستگارییآبرو یو من با ب یشداحترام عروس 

حسام سگش شرف داره به  نیکارو بکنه و حاال هم نیشوهره من اونقدر مرد نبود که ا یتو تخت ول

 گهیآقابزرگه... د بیخودش بده و نگاهش به ج دهیشو زورش م یخرج عروس یکه حت یمحمد جواد

 زخم نشو. یشیبه من زنگ نزن مرحم نم

 .هیگر رهیکاناپه و باشدت زدم ز یرو پرت کردم رو یگوش
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 ! ری: حررحسامیام

 .ستادنیپشت سرم ا اوشیهمراه با س دمیو د برگشتم

 تو. ادیو م ندازهیسرشو م یست که هرک لهیانگار طو ؟یدیگفتم: چرا قبل از اومدن خبر نم غیباج

 کاناپه چنگ زدم و سرم کردم. یچادرم و از رو 

 : باز چه مرگته؟ رحسامیام

  ؟یشرکت دار یروبهش داد زدم: چرا به من نگفت هیباگر

 ... دوماً دارم که دارم تورو سننه؟ نییپا اری: اوالً صداتو برحسامیام

 گفتم: من زنتم. بابغض

 یدارم و چ یکه چ پس ازم حساب کتاب نخواه یستیکه ن بمیج قی... رفی: درسته زنمرحسامیام

 ندارم.

مهمه که هنوز  نی... استیمن مهم ن یبرا یندار ای یدار یتو چ نکهیا ؟یگیچرت م یچرا دار_

کنارت  یکاف یبه اندازه ینیبینم ی... دِ لعنتیکنیها رو نابود م یصالح یو دار ییدرحال انتقام جو

چشمات خاموش  یخشم تو یو شعله ها رهینم نیو نفرت از ب نهیک نیپس چرا ا کشمیعذاب م

آرزو و آتوسا و آرشام و  وفتن؟یبابرشکست شدن آقابزرگ چندنفر از نون خوردن م یدونیشه... تو مینم

 نیا ی... لعنتشهیو نون شبشون قطع م شهیم کاریچندتا کارگر ب یدونیبه درک تو م نیو ام ییدا

که آرزو به من زنگ بزنه و  یکن یکار دیمن... چرا با شمیاول سوزونهیها رو م یلیانتقامت داره خ شیآت

... چرا یشاهانه شو بده و بهم بگه من باعزت و احترام عروس شدم و تو باخفت و خوار یپُزه عروس

بارم که شده به فکره من باش...  هی یمن زنتم... برا یکنن... لعنت رمیخورد بشم و تحق یدیاجازه م

همشون مشکوک  بگه؟ راهیم زنگ بزنه و بد و بکه مثل خواهرم دوستش داشتم به یکس دیچرا با

کارها بهشون نفهمون که  نیتوروخدا باا ه؟یتنفرت چ لیو دل یکنیرو م نکارهایا یشدن که تو چرا دار

 حرفت. رهیبارم که شده سره حرفت بمون و نزن ز هی یبرا یقولت... لعنت رهیهست... نزن ز یراز هی

باال  رهیبرام م یکی یکه صدا نیدارم هم یباال آلرژ یتن صدا: من به دیصورتم غر کیجلو و نزد اومد

 نییپا اریصداتو ب یزنیبامن حرف م یوقت گمیبار م نیهزارم یباال... برا زنهیم میوانیح یناخودآگاه خو

ف و حساس هست یضع شیطور نیو کبودت کنم... اعصابم هم اهیمثل اون دفعه س خوادیچون دلم نم

 دمیروهم خودم م یعقده ا یدهیشوهر ند ینزنم... جواب اون دختره تشینکن تا آت خونکشیپس س

ده  کنمیم تتیو خلوت اذ ییتنها یکه من همونقدر که تو یدیفهمی... کاش مکنمیو از زنم دفاع م
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که پشت سره زنم  یتو دهن کس کوبونمیو م کنمیها و دشمنات ازت دفاع م یبرابرش درمقابل صالح

 کنه. یزر زر اضاف

مکث گفتم: حاال که سهام آقابزرگ  یسرخش نگاه کردم و بعد از کم یبه چشما یاشک یباچشما

  ؟یارزشش و از دست داده خوشحال

شمال  یتو یالیکه و گشتیم ی: خوشحالم... اون موقع که آقابزرگت در به در دنبال مشتررحسامیام

تا شرکت شو سرپا  فروختیاشو مه نیهاشو حراج گذاشته بود و مدل به مدل ماش نیشو بفروشه و زم

 قابزرگتآ یاالن برا دم،یواسطه بردم جلو و تمام اموال شو خر هینگه داره من خوشحال بودم و خودم 

... یزپرت یورشکسته مهیشرکت ن هیو  رونیب یکه ازش پرت شد ییالیکه مونده همون و یزیتنها چ

منو گرفت...  زهیهمونطور که اون همه چ رمیگیشو م ی... همه چرمیگیآقابزرگ تو ازش م یمن همه چ

 داد. لمیگوشت تحو کهیت هیمن بود و اون مادرم و ازم گرفت و  زهیمادرم همه چ

: ازت دمیاش زدم و نال نهیبه سـ ـ یحال مشت یرفت و حلقم خشک شد... آروم و ب لیتحل میانرژ تمام

 .یاله ینابوش یو نابود کرد میمتنفرم... زندگ

که اول از همه با انتقام  یاون ؟یفقط خودت نابود شد یکنینعره زد: چرا فکرم یگرگ زخم هی مثل

آلمان ول کردم و اومدم باتو ازدواج کردم  یو تو میگرفتن نابود شد خوده من بودم که عشقم و زندگ

تو کناره  گهمنم نابود شدم ا یاگه تو نابود شد ری... آره حرمهیکه ازش متنفرم و دشمنِ خون یباکس

منم تو رو به زور  یکنیاگه تو منو به زور تحمل م کشمیمنم کناره تو عذاب م یکشیعذاب م من

عشقم تنگ شده پس دهن تو  یخانواده ات تنگ شده منم دلم برا یاگه تو دلت برا کنمیتحمل م

 ترم. یچون من از تو زخم ریببند و خفه خون بگ

 و من ناباور و پربهت بهش زل زده بودم. دیکشیمدت اون نعره م نیا تمام

آلمان ول کردم و  یو تو میکه عشقم و تمام زندگ یگوشم تکرار شد: منم نابود شدم وقت یتو صداش

 و ! میو... عشقم و... تمام زندگ میتا باتو ازدواج کنم... عشقم و... تمام زندگ نجایاومدم ا

 گهیکس د ستمیقلبش ن یوش بود که اگه من توخ نیدلم به ا کردمیم یکه باهاش زندگ یمدت تمام

 هم آغـ ـوش عشقشه. الشیخ یوقته تو یلیاما نگو شوهرم خ ستیقلبش ن یهم تو یا

 ... تف.ریحر اهتیبه بخت س تف
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که وجود داشت که کمکم کنه خودش بود...  یهم افتاد و زانوهام خم شد و تنها کس یرو پلکام

... چقدر بد بود که کردیو خودش باز درمانم م دادی... عذابم مکردی... حالم و خراب مزدیخودش زخم م

 .بردمیاز ترس خودش به خودش پناه م

 ریش هیهم  یو وقت ارهیرو درم رهایش یکاناپه گذاشتم... باحرص و غرغرگفت: ادا یـغلم کرد و رو بـ

 .رهیاز حال م نهیبیم یواقع

 آب قند درست کن. وانیل هی اوشی: سرحسامیام

 : خوردن آب از دست من کراهت داره.شاویس

 بودن. یا نهیدوتا دوست ک نیا چقدر

هم فقط  شینیو سنگ نهیسنگ یلیکه خ یزنیم ییحرفا هی یگاه ینیبیروبه من گفت: م رحسامیام

 .دهیخودتو عذاب م

 ... صورتم و باچادر پوشوندم و از ته دل زار زدم.ختیگونه هام ر یباسرعت هرچه تمام تر رو اشکام

 بودم. ریس ینود ساله از زندگ رزنیپ هی یتمام توانم و از دست داده بودم... به اندازه گهید

 .ادیبهش بده حالش جا ب ای: باوشیس

 .یآب قندو بخور خوب بش نیرو تمومش کن... ا یو زار هیپاشو گر ری: حررحسامیام

وضعم چقدر  نیبب ایدل سنگش به رحم اومده و برام آب قند درست کرده... خدا اوشیانگار س هه

 .کننیم یدوتا دوست سنگدل دلشون به حالم سوخته و برام دلسوز نیوحشتناکه که ا

 درهمش نگاه کردم. یبه اخما میاشک یکنار زدم و باچشما چادرو

  ه؟یب شوهره من کقل یکرد که دست شو گرفتم و گفتم: تو کیو به لبام نزد وانیل

 ندارم. یحوصله نعش کش یرفت توهم و گفت: بخور بهتر ش شتریب اخماش

 رحم بود ! یب چقدر

 یجا یک ه؟یقلب شوهره من ک یو داد زدم: تو نیزم دمیو از دستش چنگ زدم و باشدت کوب وانیل

 منو گرفته؟ 

تو رو نگرفته  یجا یتو دهنم و عربده زد: کس دیشد و باپشت دست محکم کوب نیحرکتم خشمگ از

 .یقلبم گرفت یرو تو گهید یکی یکه جا ییتو نیا

 که بهم زد کامالً پخش کاناپه شدم. یشدت تودهن از

 ! رحسامیآروم صدا زد: ام اوشیس
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 لبام نشست. یرو یبود... پوزخنده پر درد یپر از بهت و ناباور صداش

 .طهیسل یآدم شده باش دیخونه با امی: شب که مدیشد به طرفم و کناره گوشم غر خم

  ؟یرخوبی: حردیپرس اوشیو س رونیرفت ب الیو از

 نداره. یزدم: حال من به تو ربط ادیتوانم فر باتمام

چقدر پر از زخم و  دونمیگذروندم م رحسامیو با ام میکه تمام بچگ یبهم کرد و گفت: من یطوالن نگاه

 پس توهم درکش کن. کنمیرفتاراشم درکش م نیدرده بابت ا

 درکش کنم؟! یگیبعد تو م رهیگیذره ذره جونم و م یلعنت_

 یزیتا بهش کرم نر رهیرو بگ یکی یپاچه یالک یطور نیکه هم ستین یآدم رحسامی: اماوشیس

 رحسامیکه با ام یاز من نی... ازنهیم شتیآت یچیکه به پرو پاش بپ نینداره اما هم یبه کس یکار

 ینطوریا خوادیو همون طور باش که اون م چیباپنبه سر ببر... به پرو پاش نپ حتیبزرگ شدم بهت نص

... بهتره همون طور که خودش شهیهم اعصاب اون راحته و متشنج نم یدار یبهتر یهم خودت زندگ

 یهنوز صدات باالست و به قول خودش ادا نهیو بب ادیوگرنه شب که ب یگفت تاشب درست شده باش

 تورو. ای کشهیم اخودشوی کنهیاکتفا نم یتودهن هیبه  یاریرو در م رهایش

 بودن. بیدوتا دوست هردو عج نیو حرفاش ذهنم و مشغول کرد... ا رونیرفت ب الیو از

  ؟یهست یتو عاشق ک یگفتم: گرگ وحش رلبیلبم و پاک کردم و بابغض ز یگوشه خون

 کرده بودم سرخ شده بود. هیرنگم از بس که گر یآب ی... چشمایبهداشت سیداخل سرو مرفت

... هیگر رهی... نتونستم خودم و کنترل کنم و باشدت زدم زختیبازم اشکام ر یو شستم ول صورتم

تنم  یتو یجوون چیه گهیکه د قهیو بعد از چنددق دیچیپ یبهداشت سیسرو یهق هقام تو یصدا

تخت پرت کردم و تا خوده  ینمونده بود صورتم و دوباره شستم و رفتم داخل اتاق خواب... خودم و رو

 کردم. هیشب گر

 بود. ومدهیهنوز ن رحسامیام یدونصف شب شده بود ول ساعت

آلمان ول کرده و اومده سراغ  یشو تو یاون گفت عشق و زندگ یعشقش... ول شیحتماً رفته پ هه

 .ستیکردن به من ن انتیاروشکر هرجا که هست درحال خـ ـمن... پس خد

 تخت نشستم. یاتاق باشدت باز شد که باشتاب رو در

بود و  ختهیشکمش باز بود و موهاش بهم ر یتا رو راهنشیپ ینگاه کردم که دکمه ها یمرد به

 .زدیم شیآت یشعله ها یچشماش به قرمز یاهیصورتش سرخِ سرخ... س
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 .کردیخمارش بهم نگاه م یداده بود و باچشما هیدستاشو به چهارچوب در تک دوتا

  ؟ی: مستدمیبلندشدم و آب دهنم و باصدا قورت دادم... آروم پرس باترس

 لیترسناک تبد یخنده اش به قهقهه ا واشی واشیو  دیخنده کش اومد و کم کم خند یبه معن لباش

 شد.

چه برسه به مست  گهیترسناکه د یدرحالت عاد شیطور نیخدا خودت به دادم برس... اون هم یا

 کرده اش.

مــــخـــــم راه  یرو یـــــادیگفت: امــــروز ز یخوران به سمتم اومد و بالحن کشدار تلوتلو

 .یرفــــتــــ

 غینشو وگرنه ج کی... حسام به من نزدایجلو ن یدوست دار یگفتم: غلط کردم... جون هرک بابغض

 .زنمیم

 یبــــاز ـــریکرد و باهمون لحن خمار و کشدار گفت: چــــرا بادم شـــ یترسناک یخنده

  ؟یکــــنیمـــ

خوب شده...  میقبل یتوروخدا نزنم... تازه زخما زنمیسرت داد نم گهید ریکردم... ام یغلطه اضاف ریام _

 خ... ریام

 یگود یبـ ـغلم کرد و صورت شو تو عیسر یلیحرکت خ هی یحرفم تموم نشده بود که تو هنوز

 و زمزمه کرد:  دیکش قیگردنم فرو برد و چندتا نفس عم

 صدام کن. ریصدام کن... بازم ام ریام_

 زده بود و چشمام گرد شده بود. خشکم

 گفت:  یو بالحن خمار دیو صورتشو به گردنم مال دیکمرم کش یرو دستشو

 چقدر دلم برات تنگ شده بود. یاوه ال_

 .ستیحق من ن نیا ای: خدادمیو به سقف نگاه کردم و نال دیاز بغض لرز چونم

 ریخانوم ام یچون عشقش ال شدیم یعصبان کردمیم رصداشیاون موقع ها ام یچرا وقت فهممیم حاال

 .کردهیصداش م

 .ختیریم یشتریمن باسرعت ب یو اشکا شدیدستاش دوره کمرم تنگ تر م یحلقه هرلحظه

 آروم زمزمه کرد:  دتمیـوس بـیم همونطور

 دارم. اجیبهت احت یلیتنهام نذار خ زابتیال_
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 ...!زابتیال

 جیخمارش نگاهم کرد... گ یازش فاصله گرفتم... باچشما کمیاش نشست و  نهیسـ ـ یرو دستام

 گفتم:

 مرده بود؟! هیهمون استادت نبود که پنجاه سالش بود و به خاطره سرطان ر زابتیال نمیبب زابت؟یال_

 تخت و... یزد و پرتم کرد رو یپوزخند

بهم خـ  ینطوریحداقل ا گمیعشق شوهرم آلمانه خوشحالم و باخودم م نکهیمن چقدر ساده ام... از ا آه

مرده  دونمیکه نم یزابتیرحمم جسمش بامنه و روحش باال یشوهره ب نکهیغافل از ا کنهینم انتیـ

 و چند سالشه؟  هیست زنده ست اصالً ک

 یاون منو به جا گفتیبهم م یحس هی یعاشقانه نکرد ول یزمزمه ها شهیاونشبم مثل هم رحسامیام

 بودم. رشیحر یزمان هیکه  یکرد نه من یعشق باز زابتیو اون شب باال نهیبیم زابتیال

*** 

دلم  شتریب شدی... هواش باعث مزهیغم انگ زییزل زده بودم... چقدر فصل پا رونیپشت پنجره به ب از

 .رهیبگ

 تر و افسرده تر از قبل شدم. نیغمگ زابتهیدختر به اسم ال هیعاشق  رحسامیام دمیکه فهم یوقت از

 .کنهینم تمیو اذ چهیپیبه پرو پام نم ادیز نیواسه هم ستیحالم خوب ن ادیز دهیفهم اونم

 شهیو بدتر از اون حالم از خودم بد م خورهیحالم ازش بهم م دیعشقش د یکه منو به جا یاون شب از

 .شیشب باز هیو از خودم متنفر شدم که شدم عروسک خم

 .کنمیشدم و هرلحظه از خدا طلب مرگ م ریس یکلمه از زندگ یواقع یگرفته... به معن یلیخ دلم

خشم  یآرزو رو درآورد... شعله ها زهیآم نیتوه یحرفا یهمون طور که اون روز گفت تالف رحسامیام

فقط  دمیخبرو شن نیا نکهیکشوند... بعد از ا شیشاهانه اش رو به آت یمراسم عروس رحسامیو انتقام ام

ده بود و یند بیآس یشد... خداروشکر کس شتریب رحسامیچقدر ترسم نسبت به ام دونهیخوده خدا م

 .کردمیبود که فکرشو م یزیترسناک تر از اون چ یلیگرفته بود... اون خ شیاز باغ آت یفقط قسمت

  ؟یبهش زل زد ینطوریره که ادا یچ رونی: برحسامیام

 نداره. یچینگرفتم و جواب دادم: ه رونیو از ب نگاهم

 .نجایا انیو نامزدش م اوشیوقت تو تلف نکن و برو غذا درست کن، شب س ی: پس الکرحسامیام

 .ریغذا بگ رونیاز ب_
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 .یندار یسرت شلوغه وقت آشپز یلی: آها نکه خرحسامیام

  نجا؟یا انیب خوانیبهش انداختم و گفتم: چرا م ینگاه

 داشته باشه؟  یخاص لیدل دیخونه ام با ادیشب ب هی خوادیم قمی: رفرحسامیام

تو اتاقم تا راحت  رمیاومدن م یوقت ریغذا بگ رونیندارم زنگ بزن از ب یمن حوصله مهمون باز_

 .نیباش

و کنار شوهرت  یکنیم یآشپز یریم یخانوم واقع هیتو اتاقت... مثل  یبر یکنیم جای: تو برحسامیام

 .یکنیم ییرایو از مهمونات پذ ینیشیم

 هه شوهرم._

 رو دمم. یذاریپا م ی: باز داررحسامیام

 پامه. رهیاش ز کهیت هی نمیبیم رمیدرازه هرجا م یادیدم تو ز ستیمشکل از من ن_

 .دمیو به طرف آشپزخونه دو دمیکش یبلند غیقدم به سمتم برداشت که ج هی

 تاجواب تو بدم. سایوا ی: جرأت داررحسامیام

 ندارم که مشت و لگدهاتو تحمل کنه. یجون گهیاگه جرأتم داشته باشم د_

 بهت مشت و لگد زدم که باره دومم باشه؟  یمن ک یزد: دِ لعنت ادیسالن فر یتو از

 خفه شو. ریو محکم گاز گرفتم و گفتم: اَه حر زبونم

 .دمیشب تدارک د ینکردم و برا یزبون دراز گهید

گشاد انتخاب کردم  یشلواره مشک هیلباسام  نیغذاها رو درست کردم دوش گرفتم... از ب نکهیاز ا بعد

به نظر برسم و  بایز خواستیچرا دلم م دونمی... نمیمشک یشال طوس هیو  یبلنده طوس راهنیپ هیبا

 .ارمیکم ن اوشینامزد س یجلو

: دمیزل زده بودم از خودم پرس نهیآ یرنگم تو یآب یو شونه کردم و همون طور که به چشما موهام

 قشنگه که حسام عاشقشه. یلیقشنگه؟ حتمًا خ زابتیال یعنی

 اومدن. نییپا ایاومد داخل اتاق و گفت: ب رحسامیام

 .امیبستم و گفتم: باشه تو برو االن م رهیموهام و باگ عیسر

به  ی... دستاوردیپرم لجم و درم ینداشتم و ابروها یشیآرا چیسرم... ه یباعجله شالم و انداختم رو 

 .نییپا یو رفتم طبقه دمیلباسام کش

 کرد. یدختر اعصابم و خط خط هیو لوند  فیظر یخنده ها یصدا
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 بود ثابت موند. ستادهیا اوشیکه کنار س یدختر چشم سبز و بور یرو نگاهم

 گفت: زنت کو؟  یظیغل یدست داد و بالهجه رحسامیباام 

گفتم: سالم  یو بالبخنده نه چندان دوستانه ا دمیکش رونیو از دستش ب رحسامیجلو و دست ام رفتم

 .رحساممیمن زن ام

دستم محکم فشردم و گفتم: خوش  یو تو رحسامیتاشون از حرکتم شوکه شدن که دست ام هرسه

 .نیاومد

 .یباش لیحل دیهستم توهم با نایزد و گفت: ممنون جاست یلبخند

 .ریحر زمینه عز لیو گفتم: حل رحسامیام یکه باآرنج آروم زدم به پهلو دنیخند اوشیو س رحسامیام

 .ی: اوه سارنایجاست

 .چرخهیزبونش نم یگاه زنهیحرف نم یفارس ادی: چون زاوشیس

 نداره. یمتوجه شدم اشکال_

 .دینی: بشرحسامیام

و چشمام از  دمیکوب ینیس یها رو رو وانیمبل ها نشستن و رفتم داخل آشپزخونه... باحرص ل یرو

 اشک پر شد.

 !ده؟یباشوهره من دست م یبه چه حق اون

 از شربت پر کردم. دیلرز یم کیستریو ه یکه عصب یها رو بادست وانیل

  ر؟ی: حررحسامیام

  ؟یدیبااون دختره دست م یکشیتو خجالت نم ر،یدردِ حر ریکوفتِ حر ریمرضِ حر_

 گفت: درست صحبت کن. بااخم

 که من درست حرف بزنم. یکنیگفتم: مگه تو درست رفتار م بابغض

 .مونهیمثل خواهرم م نای: جاسترحسامیام

 .موننیاونام مثل داداشم م خندم،یو م گمیو م دمیبه بعد با همه مردها دست م نیباشه پس منم از ا_

تو به گوره پدرت  یکنی: توغلط مدیدندوناش غر یانگشتاش گرفت و از ال نیمحکم ب و چونم

 .یخندیم

 درست صحبت کن. _

  کنه؟یم یمن حسود یکوچولو ی: آخرحسامیام
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 یهم حسود یلیخ کنمیم یچشماش زل زدم... زل زدم... زل زدم و بعد زمزمه کردم: آره حسود به

 .کنمیم

 دستام و محکم دوره گردنش حلقه کردم و... ییهوی یلیفکرکردن و خ بدون

که دستام  رهیکرد ازم فاصله بگ یسع کردیکه از داخل سالن صداش م اوشیس یباصدا یقیاز دقا بعد

 دوره گردنش محکم تر شد.

کناره گوشم گفت: حسوده  زدیکه نفس نفس م یدستش دوره کمرم تنگ شد و درحال حصاره

 کوچولو.

که برام مونده رو از چنگم  یتنها کس ذارمیپشت سرش فرو بردم و گفتم: من نم یموها یو ال انگشتام

 .ارنیدرب

 .مونهی: خنگه اون مثل زن داداشم مرحسامیام

بهت دست بزنه وگرنه به خدا  یدیاجازه م گهیو نه د یخندینه م یزنیگفتم: نه باهاش حرف م بااخطار

 .کنمیرفتار م دیو اونطور که نبا شمیم ونهید

  ؟یکنیم دمیتهد یگفت: دار بااخم

 .کنمیگفتم: نه دارم خواهش م باغم

 شون. شیچشمم ثابت موند و آروم گفتم: برو پ ینهیقر یتو نگاهش

 هم نکن. یالک یفکرها ای: زودبرحسامیام

رو برداشتم و  ینیو س دمیکش قیو اشکام و پاک کردم... چندتا نفس عم رونیآشپزخونه رفت ب از

 رفتم داخل سالن.

هم  رحسامیو ام اوشیتعارف کردم... بالبخند برداشت و تشکر کرد... به س نایاز همه به جاست اول

 نشستم. رحسامیتعارف کردم و کناره ام

 شتریکه ب یدیسف یپاش بود و مانتو یشلواره جذب قدِ نود مشک هیانداختم...  نایبه جاست یقیدق نگاه

که آزادانه وسط  یشال رهیرنگ شو باز گذاشته بود و از ز ییبور و طال یبود... موها راهنیبه پ هیشب

 .کردیو جلب توجه م شدیم دهیسرش رها بود د

... کردنیم ییخودنما دشیو سف فیظر یسه ربع بود و دستا راهنشیپ اهمونیمانتو  یها نیآست

داشتن و جلوشون باز بود و  یلندب یرنگش جلب شد که پاشنه ها یسورمه ا یتوجه ام به کفشا

 .شدیم دهیالک زده اش د یپا یناخونا
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 بود. کیخوشگل و ش یلیخ

 اومده؟  شیپ ی: مشکلنایجاست

 و از روش برداشتم و گفتم: نه. نگاهم

به  دیرس رانیتا پام از آلمان به ا نیبه خاطره هم نمیبب رویکنجکاو بودم خانوم ام یلی: خنایجاست

 .ریام یخونه میگفتم بر اوشیس

  ؟یتازه از آلمان اومد_

 .دمیرس شهیم ی: آره دوساعتنایجاست

 نگفتم. یچیزدم و ه یکج لبخنده

آروم،  یعذرخواه هیشد و بغض گلم و گرفت... با میحسود نای... به جاستزدیعشق و داد م اوشیس نگاه

 بلندشدم و رفتم داخل آشپزخونه.

 که شوهرش دوستش داره. خوشبحالش

 شام صداشون کردم. یو برا دمیداخل سالن و چ زهیم

 یو من فقط باغذام باز زدنیموضوعات مختلف حرف م ی... اون سه تا باهم دربارهمینشست زیم دوره

 .کردمیم

 . hallo eliجواب داد:  جانیزنگ خورد و باه نایجاست یگوش

 دستش. یتو یگوش یو نگاهش زوم شد رو دیچرخ نایسرش به سمت جاست عیسر یلیخ رحسامیام

 .شناسنیهم م نایو جاست اوشیو س زابتیال پس

حرف  یتندتند به آلمان نایلبام نشست .. جاست یرو یبه گلوم چنگ انداخت و لبخنده پردرد بغض

 .گهیم یچ دمیو من نمفهم زدیم

 بود. نایدست جاست یتو یهنوز نگاهش به گوش رحسامیام

  ؟یرسونیم یپس مرگ منو ک ایخدا

 ینیزن شو بب دیبا یال یوا رمیام یگفت: اوه آره اتفاقاً خونه یبه فارس قهیبعد از چند دق نایجاست

ازش خوشم اومد... اوه البته  یلی... من که خخورهینم ریبچه ست و اصالً به ام یلیبامزه ست... خ یلیخ

 .یـوسمت با بـیم زمیعز

 نه.باتو صحبت ک خوادیگرفت و گفت: م رحسامیرو به طرف ام یگوش
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رو  یگوش یول رهیرو نگ یپر از اشکم التماس کردم گوش یبه من نگاه کرد و من باچشما رحسامیام

 . hallo eliگرفت و آروم گفت: 

 بلند شد و ازمون فاصله گرفت. زیازپشت م 

 یدخترت از ب ؟یینمونده تورو هم از دست بدم... بابا کجا یزیو قورت دادم و تو دلم گفتم: چ بغضم

به  نقدریمن ا ی... اگه تو االن کنارم بودیکردیو ترکم نم یبه دشمنش پناه آورده... کاش بود یکس

 حسام محتاج نبودم.

 قلوپ خوردم. هینوشابه رو برداشتم و  وانیلرزونم ل یبادستا

ته راه رو  یبهداشت سیجوابشو داد و به سمت سرو اوشیکه س دیپرس یزیچ هی یبه آلمان نایجاست

 رفت.

 .ادیبدش م فیضع یاز زن ها شهیهم ری: اماوشیس

 بکن. یکار هیبغض کردن  ینگاه کردم که گفت: به جا بهش

  ه؟ی: منظورت چبااخمگفتم

... ارهیاگه تو رو تا آخر عمرشم کنار خودش نگه داره و عذابت بده بازم آرامشو بدست نم ری: اماوشیس

 .رهیکن آرامش بگ یکار هی

زن  هیقلب حسام معتلق به  ی... درضمن وقترهیگیوقت آرامش نم چیه و نفرته نهیکه پر از ک یکس_

 و ماته منم. شیک یباز نیا یکه تو یبکنم... اون تونمینم یکار چیست من ه گهید

 .بازهیم کنهیفکرم یکه قبل از باز هی: بازنده اوناوشیس

  ه؟یحرفا چ نیتو منظورت از ا_

 نداد. یهاشو باال انداخت و جواب شونه

هم  رحسامیدرهم ام یکرده بود و اخما جمیگ اوشیس یاومد و سره جاش نشست... حرفا رحسامیام

 .کردیم میکفر

 خوب بود؟  زابتی: الاوشیس

 جواب داد: خوب بود. آروم

 چطور بودن؟  هی: بقاوشیس

 : خوب بودن.رحسامیام

 !ن؟یک هیبق
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 ظرف ساالد فرو کردم. یو تمام مدت سردرگم چنگالم و تو دمینپرس یسؤال

  خونه؟یخانومت درس نم ری: امنایجاست

 : نه.رحسامیام

 : چرا؟ نایجاست

 ندارن. لیحق تحص رهایو ظرف غذام و برداشتم و گفتم: چون اس بلندشدم

 .نکیمتعجبش رفتم داخل آشپزخونه و بشقاب و پرت کردم داخل س یچشما درمقابل

حرف زده بود ناراحت و گرفته شده  زابتیباال ی... از وقتختیر اریاخت یدادم و اشکام ب هیکانتر تک به

 .زدینم یبود و حرف

 زندان آزاد کنه. نی... فقط منو از اششیعاشق اون دختره منو ول کنه بره پ یلیاگه خ خب

تو رو کلفت  گهیآقابزرگ د ؟یکه بر یکجا رو دار ؟یبر یخوایاگه تو رو ول کنه تو کجا م ریحر هه

 .یو خوراک ولگردها بش یبخواب ابونیخ یتو دی... باکنهیخونه شم حساب نم

کردنه و من هرلحظه کنار  یتاوان بدم؟ مامانم باآرامش کنار بابام درحال زندگ دیبا یمن تاک ایخدا

 یکیعاشق  رحسامیبفهمم ام نکهیخونه تاقبل از ا نی... تحمل اکشمیسابقش زجر م یپسره معشوقه

تر و  نگو زندانم ت شنیتر م کیبهم نزد وارهاشید کنمیست راحت بود اما االن هرلحظه فکرم گهید

 .رهیگیو نفسم و م شهیتنگ تر م

که  یباال و به اتاق یرفتم طبقه نیشون واسه هم شیتونستم برم پ یداشتم و نم اجیاحت ییتنها به

 کم از شکنجه گاهم نداشت پناه بردم.

 یقطره اشک تو هی یبود... قبالً وقت یبد درد یکس یکردم... ب هیصدا گر یبتخت نشستم و  یرو

همون مادر  یو حت کردیرو سرش... بابا نوازشم م ذاشتیرو م الیآقابزرگ و شدیچشمام جمع م

و آرزو بامسخره  کردیکودکانه اش آرومم م یباحرفا یرعلی... امختیریمن اشک م یگناهکارم پا به پا

: خرس گنده تو گفتنیو م کردنیم تمیو ساحل و آتوسا اذ رفتیهاش... عمه قربون صدقه ام م یباز

  ؟یکنیم هیگر یاالن هجده سالته بعد نشست

عشق احمقانه  هیو چقدر راحت به خاطره  دمیمنه خر نفهم یهمه نعمت و محبت بود ول نایا ایخدا

 همه نعمت و از دست دادم. نیا

 .دمیموهام و باز کردم و دراز کش یرهیو از سرم برداشتم و گ شالم
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 یو برام آهنگ دختر کردیموهام و ناز م کردمیبابا لوس م یاوقات که خودم و برا یگاه ریبخ ادشی

 برنگرد. گهیگوشمه که گفت: برو و د ی... هنوز صداش توخوندیدارم شاه نداره رو م

 .یچیداره؟ ه یچه سود یمونیپش یول مونمیچقدر پش آسون و ساده از خانوادم گذشتم و چقدر

اشکم  یرو به روم زل زده بودم و چشمه دیو سف اهیس واریگذشته بود و من همچنان به د یچندساعت

 نداشت. یتموم

 دیفندکش به گوشم رس ینگذشت که صدا یزی... چدیتخت دراز کش یوارده اتاق شد و رو رحسامیام

 بلندشد. گاریس یبو هیثان کیو بعد از 

 ... لعنت به تو حسام.کردیکارو م نیو از قصد ا رمیگیسردرد م دونستیم

 موهام حس کردم. یساعت انگشتاشو ال میاز ن بعد

  ؟یکن هیتو اتاق گر یایو ب یباعث شد مهمونا رو ول کن ی: چدیپرس آروم

 .زابتیبه چشماش بابغض گفتم: ال رهیو خ دمیزدم و به پهلو رو بهش خواب غلت

 سرش گذاشت و به سقف زل زد. رهیو دست شو ز رونیشو محکم داد ب نفس

  ه؟یک زابتی: الدمیپرس یگرفته ا یشدم و باصدا زیخ میگاه کردم و ن هیو تک دستم

 محمدرضا. ییگفت: دختره دا یسکوت طوالن هیبه صورتش منتظره جواب موندم... بعد از  رهیخ

 ام بلند شد. نهیاز سـ ـ یقیاراده آه عم یسرعت و ب به

  ؟ی: دوستش داردمیپرس یرفته ا لیتحل یباصدا

 داشت؟  یبست و جواب نداد... سکوتش چه معن چشماشو

 .یهق گفتم: پس دوستش دار باهق

 نگفت. یچیه بازم

اش گذاشتم و بابغض  نهیسـ ـ یخودم بخوام دستم و دورش حلقه کردم و سرم و رو نکهیا بدون

 گفتم: دوستش نداشته باش منو دوست داشته باش.

 یاز وقت تمینداشتم... کالً شخص یخوب یروح طی... من شرایکن ییبد بود عشق و محبت و گدا چقدر

تنهام بذاره  نکهیفرق کرده بود... بهش وابسته شده بودم و از ا کردمیم یزندگ رحسامیکه با ام

 مبرا چکسیواهمه داشتم و ه ییبشم آخه از تنها ینطوریکه ا دادمیحق م... به خودم دمیترسیم

بود که پناهگاه امنم رو ازم گرفته  رحسامیپناهم خوده ام نینمونده بود... همه ولم کرده بودن آخر

درونم شکل گرفته بود و اون  دیجد رِیحر هیبود... کارام و ابراز عالقه هام دست خودم نبود انگار 
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بود... تنها که  سخت یی... تنهاادیز یلیمحتاج محبت بود... خ یلیخ دیجد ریحر نیو ا کردیکنترلم م

تنها که  ی... تابفهمیتا درکم کن یگرفتیقرار م تمیتو موقع دی... باشنیم زیدشمن هاتم برات عز یباش

درت  ییتا از تنها یشیم یهم راض نیزم یآدم رو نیو پست تر نیبه بودن در کنار بدتر یحت یباش

 .ارهیب

*** 

 دهایرو گرفته و پشت در گذاشته. خر دهایخر اسریآقا دمیبلند شد. درو باز کردم و د الیزنگ و یصدا

 چپوندم. خچالیحوصله همشونو داخل  یرو برداشتم و بردم داخل آشپزخونه... ب

خوش  نیاعذاب آور بود... دلم به  الیو نیگذاشتم... سکوت ا زیم ینشستم و سرم و رو یصندل یرو

 .ستمیتنها ن گهیو د ادیم رحسامیام گهیبود که پنج شش ساعت د

پارچ آب برداشتم و به گلدون آب  هیبلندشدم و  یصندل یبه گلدون کنار پنجره افتاد... از رو نگاهم

گل  نیو شوکه شدم... ا دمیگلبرگ هاش کش یگل هاش ثابت موند... دستم و رو یدادم... نگاهم رو

 !ه؟ینوعگل مص نیا دمیلبام نقش بست... چطور نفهم یرو ی... هه، پوزخنده دردناکستین یعیکه طب

 نگاهم و از گلدون گرفتم... جواب دادم: بله؟  میگوش یباصدا

 معرفت. ی: سالم بهیمهد

 !؟یخودت هیمهد یشد و گفتم: وا یاز ذوق چشمام اشک یمیقد یآشنا هی یصدا دنیباشن

 .یریخبر بگ یزنگ نزن هیشعور  ی: بهیمهد

 تنگ شده. یلیدلم براتون خ ؟یکنیم کاریچ ؟ی... خوبدیببخش _

 ذره شده. هیدلم برات  دمتیهمه مدت ند نیا ریحر ی: ماسه تاهم دلمون برات تنگ شده... واهیمهد

 خوبن؟  الیو ل قیطور... شقا نیمنم هم_

 .یرو بدم باهاشون حرف بزن یتا گوش زننیجان، دارن دست و پا م نی: آره اونام همهیمهد

دلش برام تنگ  گفتیبهم زنگ زده بود که م یکی... بعد از مدتها هیگر رهیو بلند زدم ز دیترک بغضم

 شده.

 !!!؟ یکنیم هیگر یدار ری: وااااا حرهیمهد

 چیساندو یحرف زدن سرکالس... برا یتقلب هامون... برا یزمان مدرسه تنگ شده... برا یدلم برا _

 ال مدرسه.آشغ یها

 نکن. هیگر زمی: عزهیمهد
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 .مینیهمو بب رونیب ادی: بهش بگو بدمیو شن قیشقا یصدا

  رون؟یب میبر یایم ری: الو حرهیمهد

 .تونمینه نم_

  ذاره؟یبابا چرا؟ نکنه آقابزرگت نم ی: اهیمهد

 نه... من ازدواج کردم._

 !؟یزدن: چـــــــ غیتاشون ج هرسه

  ؟ی: باکهیمهد

 .رحسامیام_

 : درووووغ !هیمهد

 وقته ازدواج کردم. یلینه خ_

 .نمتی: واجب شد حتماً ببهیمهد

 خونه ام. نیایشما ب رونیبرم ب تونمینم_

 یلی! خیمعرفت ما رو دعوت نکرد ی... بی! فکرکردم فقط عقد کردیگرفت تمی: کثافت عروسهیمهد

 .یشعوریب

 .کنمیم فیرو تعر یهمه چ نیایحاال شما ب_

 آدرس تو.: بده هیمهد

 .نهیباال شهر نش یها هیگفت: اووووو استادمون از اون خرما یو گفتم که بالودگ آدرس

 باشه؟  نیایزود ب_

 .ی... بامییاونجا گهیساعت د می: تانهیمهد

 منتظرم._

 .دمیپوش یدست لباس درست و حساب هیرفتم به اتاق خوابمون و  عیرو قطع کردم و سر یگوش

 و بادوستام خوش بگذرونم. رمیافسرده فاصله بگ ریامروز از اون حر خواستیم دلم

تنم با چشمام ست شده بود و  یکاربون ینگاه کردم... تاپ و شلوارک آب نهیآ یخودم تو رهیتصو به

ساده  نیبسته بودم که درع یرنگم و دم اسب ییخرما یرو به وجود آورده بود... موها یجالب یصحنه

 .ومدیبهم م یلیبودن خ
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بود انتخاب کردم و پام  دهیخر رحسامیکه ام یکفش ایدن هی نیرو از ب یخوشگل دیسف یها صندل

 کردم.

 و قهوه دم کردم و شربت درست کردم. ییو چا نییپا یبه طبقه برگشتم

 رو آماده کردم. ییرایپذ لیوسا یو همه دمیچ ینیریش یخور ینیریداخل ش قهیباسل یلیخ

 زنگ خورد و جواب دادم: بله؟  الیو تلفن

 شمان و باشما قرار داشتن. یدوستا گنی: خانوم سه تا خانوم اومدن که ماسریآقا

 به داخل. نیشون کن ییگفتم: درسته راهنما عیسر

... انیدارن م اسریاون سه تا همراه باآقا دمیرو باز کردم که د یو سرم کردم و در ورود چادرم

اومده بود  یرو داشتم که بعد از مدتها کس یزندان هیدم... حس خوشحال ش یلیخ دنشونیباد

 مالقاتش.

 ها. ونهید نیکه باخنده گفتم: صبرکن دنیو به سمتم دو دنیکش غیج دنمیباد الیو ل هیمهد

 .نیبر نیتونیشما م اسریآقا_

 .نیصدام کن نیداشت اجیاحت یزی: به چاسریآقا

 باشه._

 توو. نیایچقدر دلم براتون تنگ شده بود... ب نیدونیها نم ونهید نیگفتم: چطور عیرفت و سر اسریآقا

 رو سرم و شروع کردن به زدنم. دنیداخل و درو بستم... چادرم و درآوردم که پر اومدن

  ؟یدعوت نکرد ی: در به در شده چرا ما رو عروسقیشقا

 .کردمیپولداره خودم تورش م نقدریا دونستمیم رکنهیاستاد پارسا تو حلقومت گ ی: الهالیل

 .یها رو تنها تنها خورد ینیریکاه ش رهیآب ز ی: عوضهیمهد

 .نیها ولم کن یکنارشون زدم و گفتم: اَه وحش باخنده

 .یگفت: چقدر فرق کرد الیشون بهم زل زدن و بعد ل هرسه

 شدم؟  یچه جور_

 .یستیاون موقع ها ن ریباالانداخت و گفت: مثل حر شونه

 .دینیبش نیایب_

 و مدرنه. کیکرد و گفت: چقدر ش الیبه و ینگاه کل هی الیو ل میمبل ها نشست یرو

  ن؟یزدم و گفتم: چه خبرا خوب یمحو لبخنده
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قبول  یمتوجه شدم فردوس دمیدیکنکورو م جینتا یتو چه خبرا؟ گور به گور شده وقت می: ماخوبهیمهد

 .رکنهیتو گلوت گ یشد

 ت.لبام نقش بس یرو یتلخ لبخنده

  ؟یبرداشت ی: چه رشته االیل

 .رمیمن دانشگاه نم_

 گرد شد و باهم گفتن: چـــــــرا؟! چشماشون

 حسام دوست نداره._

 .لی: شوهر ذلهیرفت توهم... مهد اخماشون

  ن؟یخوریم یجو عوض بشه گفتم: چ نکهیا یبود... برا نیلبخنده غمگ هیبهش فقط  جوابم

 .مینیخودتو بب قهیدو دق میاومد یزحمت بکش خوادی: نمهیمهد

  ؟یشد یتاحاال تعارف یتو سرش و گفتم: از ک زدم

 نامزد کردم. یچپ شو آورد باال و گفت: از وقت دست

 ؟یاز تعجب باال رفت و گفتم: واقعاً ک ابروهام

 .شهیماه م هی: هیمهد

 .گمیم کیتبر یوا_

ها رو زد و پسره اومد  ییاز سال باال یکیبدبخت همون ترم اول دانشگاه مخ  یدهی: ترشالیل

 .شیخاستگار

 .یدار یو گفتم: چه سرعت عمل دمیخند

از همون روز اول دانشگاه دورم موس  یدیاون مخ منو زد؟ ند ایو زدم  انی: کثافت من مخ پوهیمهد

 ! کردیموس م

 پدر شرکت دار... مادر ماما.... به هرحال تک پسره خانواده... دکتر... پولدار... ومدی: نکه توهم بدت مالیل

 خودش مهمه. ستیمهم ن زهایچ نیمن ا ی: براهیمهد

 !؟یخودت هی: اهـــوع مهدقیشقا

 و برگشتم داخل سالن. ختمیشربت ر وانیرفتم داخل آشپزخونه و چهارتا ل بالبخند

 : شوهرت کجاست؟ قیشقا

 شرکتش. ایدانشگاه ست  ای_
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 : مگه شرکتم داره؟ قیشقا

 آره._

بگو شرکت  تتی... به اون داداش قوزممیکن دایواجب شد من و توهم شوهر شرکت دار پ الیل :قیشقا

 بزنه تا جواب مثبت بدم.

 تو شرکت بزنه؟ حتما باپول عمه اش. یبعد بره برا زنهیبا نوشابه سق م کیک یپول ی: لهراسب از بالیل

 بلنده. یاالغ شاس ستیلهراسبه فورد ن یپا رهیکه ز ی! حتماً اوننیپول ی: آره شما بقیشقا

دارن به ما بفهمونن  یچرا ملت سع دونمیادامه داد: من نم قیو شقا میدیحرفش خند نیمون باا همه

 ... واااااال .میاریپوالتونو از چنگ تون درنم نیخب بابا نترس لیپولن؟ خ یب

 منوبخور هنوز زن داداشم نشده بامن سرجنگ برداشته. ایخب ب لی: خالیل

 .مینیبب اریتو ب یعروس یپاشو آلبوم عکسا ریحر ی: ههیمهد

 .مینگرفت یگفتم: ماعروس یو قورت دادم و بالبخنده مصنوع بغضم

 : چرا؟!قیگرد بهم نگاه کردن... شقا یباچشما

 .الیخ یاش مفصله ب هیقض_

 .یکن فیاالن تعر نیمهمه شو ه دیبا ی: غلط کردهیمهد

 تیدست به دامن دروغ شدم و گفتم: خانوادم با ازدواج من و حسام مخالف بودن ما بدون رضا بازم

 .میرینگ یعروس میداد حی... ترجمیخانواده هامون ازدواج کرد

 : واقعاً؟!الیل

 آره._

  ستن؟یباهات درارتباط ن گهیخانوادت د یعنی: هیمهد

 .دمشونیوقته ند یلیگفتم: نه خ باغم

 باعشقت خوبه؟  یبالبخندگفت: زندگ هینگفتن و بعد مهد یچیه یا هیچندثان

 .دیکه از چشمم چک یقطره اشک یزدم و تمام احساسم خالصه شد تو یپوزخند

 شد؟  یچ زمیعز ریدستم و گرفت و گفت: حر قیشقا

کس و ندارم... تمام روز  چیتنهام ه یگفتم: حسام ارزش از دست دادن خانوادم و نداشت... تنها بابغض

... نذاشت برم دانشگاه و درس بخونم... رونیبرم ب تونمینه م ادیم یام و نه کس یزندان الیو نیا یتو

سقف بزرگ و  نیا رهیهم ز گهینفره د هیو به جز خودم  ادیکه شب از سرکار ب نهیا میتمام دلخوش
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و خودم تباه کردم اونم  می... زندگنمشیبرم بب ذارهینم یول کشهیپر م یرعلیام یباشه... دلم برا ریدلگ

 یقلب شوهرم به جا یطرفه ست و تو هی دمیفهم ایکه تازگ یآبک یعشق زوار در رفته هیبه خاطره 

 .زابتهیبه اسم ال یزن آلمان هیمن 

 .شهیدرست م یهمه چ زمیشد و بـ ـغلم کرد و گفت: آروم باش عز یچشماش اشک قیشقا

 .هیباارزش زهیچ یلیخانواده خ نی... قدرِ خانوادهاتونو بدونشهیدرست نم یچیه گهید_

 .یمرده... غصه نخور گل یهرچ یآروم باش... گوره بابا سی: هقیشقا

 هیو مهد رفتیشالش ور م یبود و باگوشه نییسرش پا الیکردم و ازش فاصله گرفتم... ل یالک یخنده

 هم اخماش درهم بود.

 ناراحت تون کنم. خواستمینم دیببخش_

 باشه. یآدم نیاستادپارسا همچ کردمی: اصالً فکرنمهیمهد

 .رمیگینگم غمباد م یبه کس نارویلحظه احساس کردم اگه ا هی... دیفراموشش کن الیخ یب_

  ؟یریگی: چرا طالق نمهیمهد

تو صورتم بعد به نظرت دوباره  ندازهیتف نم گهیآقابزرگ؟ آقابزرگ د شیبرم کجا؟ برم پ رمیطالق بگ_

 .رمیطالق بگ خوامیمنم نم دهیتازه حسام طالقم نم کنه؟یمنو قبول م

 : چرا؟ الیل

 و آروم و پربغض گفتم: دوستش دارم. نییو انداختم پا سرم

 : خاک برسرت.الیل

 نیدوتاهم گوش نکن بش نیتو خراب نکن به حرف ا یدستم و تو دستش فشرد و گفت: زندگ قیشقا

 تو بساز. یزندگ و

 یاصالً مگه زندگ نیرو دوست داره ا یزن خارج هیو  کنهیم انتیبهش خـ ـ گهی: خرِ خدا داره مهیمهد

 و بسازش؟! نیداره که بش

 .دادیگذشته زبونش تلخ بود و باحرفاش عذابم م نیهنوزم ع هیمهد

گذشته اش بوده تازه اون آلمانه حسام اصالً  یاون دختره تو کنهینم انتیگفتم: بهم خـ ـ عیسر

 .نتشیبینم

 : به هرحال دوستش که داره.هیمهد

 .هیهم فشردم و تودلم گفتم: لعنت به تو مهد یو رو دندونام
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 نیازدواج کرده... ا ریکه اون دختره رو ول کرده و باحر دهید ریحر یتو یزیچ هی: باالخره حتماً قیشقا

 .یتو سر و سامون بد یزندگ یتونی... تو مستیداده پس طالق راه چاره ن حیتو رو به اون ترج یعنی

 .رهیمادرم و از من بگ یها یانتقام بد خواستیداد چون م حیآره منو به اون ترج هه

 .گهید نیبخور ن؟یخورینم یزیحرفا... چرا چ نیا الیخ یب_

 : اشتهامون کور شد.الیل

 مبل رو به سمتش پرت کردم و گفتم: حرف مفت نزن. یرو کوسن

هم هست...  یکه تو دوست دار ییها ینیریاز اون ش نیرو به سمتش گرفتم و گفتم: بب ینیریش ظرف

 .گهیبردار د

 زد و برداشت. یلبخند

 .هی: ابروهات که هنوز پاچه بزهیمهد

 و گفتم: آره. دمیخند

  ؟یبرنداشت یکه ازدواج کرد یمدت نیتو ا یعنی: قیشقا

 نوچ._

 : چرا؟ قیشقا

 .شگاهیبره آرا تونهینم یعنی رونیبره ب ذارهیخب خنگه استاد نم هیچ لشیدل یکنی: فکرمهیمهد

 : چه بد.قیشقا

 براش ابروهاشو برداره. نجایا ادیزنگ بزن مامانت ب قیگفت: خب شقا جانیباه هوی الیل

 .ستیگفتم: نه الزم ن عیسر

 .قیخفه شو... زنگ بزن شقا یکی: اَه تو هیمهد

 عروس اونجا داشت. هی: مامانم رفته لواسون امشب قیشقا

 سره به گشت و گذاره. کیمامانت  نیتوهم باا شی: اهیمهد

 یلیسرشم خ هیعال یلیکه کارش خ یدونی... مزننیمختلف بهش زنگ م ی: خب از جاهاقیشقا

 شلوغه.

  م؟یکن کاریناراحت گفت: حاال چ الیل

 ابروهام و بردارم. خوامیمن نم چکاریه_
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 یحت یاگه به خودت برس گهید یکیسراغ  رهیکه استاد م یکنیکارو م نیباپرخاش گفت: هم هیمهد

خونم دارم پس  یتو نویخوشگل تر از ا یکیمن که  گهیچون باخودش م کنهینگاهم نم گهیزن د هیبه 

 بکنم. ناینگاهم و صرف ا یچرا الک

 حق بااون بود. دیشا ...نییسرم و انداختم پا 

 ارِ ی... دستنجایا ادیب میبه ترسا بگ میتونیم دمیگفت: آهـــا فهم یبلند یدفعه باصدا کی قیشقا

 مامانمه.

 زودباش زنگ بزن. ی: خب چرا منتظرهیمهد

 : من که شماره شو ندارم.قیشقا

 .ریداد زد: گندت بزنن خب زنگ بزن به مامانت شمارشو بگ الیل

 ترسا رو گرفت و بعد به ترسا زنگ زد. یبه مامانش زنگ زد و شماره عیسر قیشقا

... یلطف دار زمی... فدات شم عزیگلم منم خوبم توخوب ی... مرسزمی: الو ترساجون... سالم عزقیشقا

 .یبا ی... مرساریب لتمیوسا زمیفرستم؟ آره عز یکه برات م یآدرس نیبه ا یایب یقربونت برم وقت دار

 کرد و فرستاد. پیتندتند آدرسو براش تا قیشقا

 ... فدات شم... عق.یگلم منم خوبم تو خوب ی: عق... حالم بهم خورد مرسالیل

نه خره من چون باشما راحتم  کنم؟یشما رفتار م نیمامانم ع یباهمکارا ی: گمشو فکرکردقیشقا

 کنم.صحبت  یعاد کنمیمامانمم جرأت نم یجلو یوگرنه حت کنمیصحبت م ینطوریا

 : بابا باکالس.هیمهد

 اصالح کنم. خوامیبچه ها من نم_

 : ببند.هیمهد

 دعوام کنه. رحسامیام دمیترسیانگشتام و در آوردم... م یصدا بااسترس

و حرفه  حیمل شیخوشگل نبود اما آرا ادیساله... ز یس باًیدختره تقر هیساعت ترسا اومد...  مین بعداز

 .ومدیاش هم به صورتش م یصورتش کار شده بود قشنگش کرده بود و دماغ عمل یکه رو یا

 کنه؟  شیآرا خوادی: خب کدومتون مترسا

 صورتش بذار. یماسک خوب رو هیکنه ابروهاشو بردار و  شیآرا خوادی... نمری: حرقیشقا

 .زمی: باشه عزترسا

 اصالح کنم. خوامیبچه ها من نم_
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 و ترسا کارشو شروع کرد... از درد و سوزش پوستم اشکم دراومد. یصندل یزور نشوندنم رو به

 رو صورتت بذارم تا سوزش پوستت قطع بشه. یماسک عال هیخب تموم شد بذار  لی: خترسا

 یلیپوستم بمونه و بعد خودش خ یرو قهیدق ستیو گذاشت ب دیپوستم مال یسبز رنگ رو عیما هی

 پوستم کند. یخشک شده رو از رو عیراحت اون ما

 !! ریحر یچقدر عوض شد ی: واهیمهد

 نیشونه هام گذاشت و مانع شد... گفت: بش یکه ترسا دستاشو رو نمیبب نهیآ یتاخودم و تو بلندشدم

 هنوز باهات کار دارم.

 !کار؟یگفتم: چ باتعجب

 .شهیموهاش بذارم معرکه م نییرنگ بلوند پا هیگفت:  قیروبه شقا 

 زدم: نـــــه . غیج عیسر

 سه تا تندتند گفتن: آره آره بذار. اون

 .کشتمیتوروخدا نه حسام م_

 .یکنیخودتو خوشگل م ی: غلط کرده از خداشم باشه دارهیمهد

 یعیتا مرتب بشن بعد چون رنگ طب زنمیاز نوک موهات م کمی... یشیخوشگل م یلیخ زمی: عزترسا

 .یشیناز م یلیخ زارمیم نشییوشگل پارنگ بلوند خ هی هیقهوه ا یها هیموهات توما

رنگ رو درست کرد و از قسمت  عیکرد و ما یچینوک موهام و ق عیسر یلیمخالفت نداد و خ یاجازه

 موهام و رنگ کرد. یکمر تا انتها

 .کنهیم شهیگفتم: امشب خونم و تو ش بااسترس

 .یو به خودت برس یکن شیآرا یحق دار ی: غلطه اضافه... تو زنشالیل

 .دیساعت ترسا موهام و شست و سشوار کش میاز ن بعد

 : منم دلم خواست چقدر خوشگله رنگش.هیمهد

 .کنمیتو رو هم رنگ م یموها ی: بخواترسا

 بد نشه؟  یِتونی: آخه االن زهیمهد

 .کنمیرنگ محشر برات درست م هیخوب بلدم  یلی: نه من کارم و خترسا

 .شهینازتر م یلیخ ینطوریکن ا یتموم بشه بعد تو... ترساجون ابروهاشم قهوه ا ری: اول کاره حرقیشقا
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ابروهاتم رنگ  یخوایدوست نداشته باشه... م دیگفتم شا یبدم ول شنهادشویپ خواستمی: آره منم مترسا

 کنم؟ 

 .دیبکن نمیا نیشما که همه کار کرد_

 .نمیهرچه زودتر خودم و بب خواستیمشغول شد و ابروهامم رنگ کرد... دلم م عیسر یلیخ ترسا

 .نمیابروهام رنگ گرفت صورتم و شستم و ترسا باالخره اجازه داد خودم و بب نکهیاز ا بعد

ام  ییبایفرق کرده بودم و ز یلیشوکه شدم و اصالً خودم و نشناختم... خ دمید نهیآ یخودم و تو یوقت

ناز شده بود و رنگ  یلی... موهام خومدیم یلیابروهام به موهام خ یده برابر شده بود... رنگ قهوه ا

 .دمیرنگ شو پسند یلیبلوندش اونقدر روشن نبود و خ

  زم؟ی: خوشت اومد عزترسا

 : ممنون... آره دست تون درد نکنه.بالبخندگفتم

 حاال نوبت منه. گهی: خب دهیمهد

 نشست و ترسا موهاشو رنگ کرد. یصندل یرو

جون چرا اسمت تو گذاشتن  هی: مهددیپرس دیمال یم هیمهد یموها یکه ترسا رنگ و رو همونطور

 .ادیاسمت اصالً بهت نم هیمهد

ماه  کیکه مرده  یبوده وقت هیگفت: اسم مامان بزرگم مهد هیکه مهد دمیخند الیو ل قیو شقا من

 .هیاسمم و گذاشتن مهد نیاومدم واسه هم ایبعدش من به دن

 اسمشو عوض کنه و بذاره مژده. دخوایگفت: البته م یبالحن مسخره ا قیشقا

 رو به سمتش پرت کرد و گفت: برو عمه تو مسخره کن. یچیق هیمهد

 از مژده قشنگ تره. هیبه نظره من مهد_

موهاتو حالت بدم... تاامشب شوهرت  نیدوباره بش ایجون تموم شده ب هیکاره مهد رجونی: حرترسا

 شوکه بشه. یحساب

 خوبه. یطور نینه هم_

 .یشی... خوشگل مگهید نیابشیو گفت: ب دیو کش دستم

 هـــا. یشیناز م یلیبرات فرشش ماهه بذارم؟ خ یخواینشستم و گفت: م یصندل یرو

 حالت دارشون کن. کمی سیگفتم: نه توروخدا فقط با بابل عیسر

 .زمی: باشه عزترسا
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 کردن موهام و واقعاً موهام معرکه شد. سیکرد به بال شروع

 : برم سرم و بشورم؟ هیمهد

 بمونه. گهید قهی: بذار پنج دقترسا

 و باذوق به خودم نگاه کردم... چقدر فرق کردم. دمیبالبخند به موهام دست کش نهیآ یجلو

 .ومدیبهم م یلیبود نه پهن، مدلش خ کینه بار ابروهام

 بکنه. شتمیترساجون آرا یخوایم ری: حرالیل

برام  قیشقا یو بد یریمارک خوب برام بگ یشیکامل آرا یبسته هی یتونیترساجون م ینه... راست_

  اره؟یب

بدمش به  یخوایکارم الزم بود اگه م یچون برا دمیکامل خر یبسته هیخودم  یاالن برا نی: همترسا

 .خرمیخودم بعداً م یتو برا

 بهت زحمت دادم. دیممنون... ببخش خوامیآره م_

 د.بو فمیوظ زمیعز هیچه حرف نی: اترسا

مبلغ قابل توجه  هی ذاشتیبرام توش پول م شهیهم رحسامیکه ام ییداخل اتاق و از داخل کشو رفتم

 .هیبق شیبرداشتم و داخل پاکت گذاشتم و برگشتم پ یا

 آموزشگاه منتظرمن. یبرم... شاگردام تو دیمن با گهی: خب دترسا

 .یاومد نکهیو به سمتش گرفتم و گفتم: ممنون از ا پاکت

 قابل نداره.: ترسا

 ممنون._

 وگرفت و تشکر کرد. پاکت

 بخور. گهیقهوه د هیبمون _

 برم کالس دارم. دیبا زمی: ممنون عزترسا

 هنگ کردم. شیاون همه لوازم آرا دنیرو باز کردم و باد شیلوازم آرا یکرد و رفت... بسته یخداحافظ

 : رنگ موهام خوب شده؟ هیمهد

 .ادی: بهت مقیشقا

 شده. : آره قشنگالیل

 فرق کرده. یلیقشنگ تر شده... خ یلیخ ریحر ی: ولهیمهد
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 تو هم قشنگ شده... مبارکت باشه. یبه روش زدم و گفتم: رنگ موها یلبخند

 .شهیم کیهوا داره تار گهید می: برالیل

 کجا؟ هنوز که زوده._

 .میوقته اومد یلیخ میبر گهی: نه دالیل

 رفتن شدن. یاصرار کردم بمونن قبول نکردن و آماده یهرچ

  ام؟یباهاتون ب یتا دم در خروج نیخوایم_

 ممنون. میخودمون راه رو بلد زمی: نه عزهیمهد

  دنم؟ید نیایبازم م_

 .ونهید میای: معلومه که مالیل

 و رفتن. میکرد یهم خداحافظ از

چرا تا تنهاشدم دلشوره گرفتم... اگه  دونمیمو به خودم نگاه کردم... ن ستادمیا نهیآ یجلو بازم

  ؟یدعوام کنه چ رحسامیام

 مبل نشستم و زانوهام و بـ ـغل کردم. یاتاق خوابمون پناه بردم و رو به

 والی... بس کن هیعرضه شد یچقدر ترسو و ب ریگذشته بود که به خودم تشر زدم: اَه حر یساعت مین

 .ستیکه ن

 .دمیبرداشتم و پوش یتاپ شکالت هیشلواره جذب کرم فاق کوتاه با هیداخل کمدم  از

باز بود... چندتا نفس  یلیتاپم خ یو از خجالت سرخ شدم... باالتنه دمیلبم و گز عیخودم سر دنیباد

 دنیوقته شوهرته پس خجالت کش یلیخ رحسامیخجالت و بذار کنار ام ریو گفتم: حر دمیکش قیعم

 نداره. یمعن

 لبام نشست. یو از رنگ و حالت قشنگ شون لبخند رو ختمیو دورم ر موهام

 ادیبه پوست صورتم زدم تا ز یکم یلیکرم و برداشتم و مقدار خ یشیلوازم آرا یبسته یتو از

 یرژ صورت هیو درآخر  دمیزدم و خط چشم کش ملیبود... ر دیچون رنگ پوست خودم سف دنشمیسف

 زدم.

 .شدیم دهید شتریچشمام ب یداد و رنگ آب رمییتغ یکم کل شیآرا همون

  ؟ییرکجای: حررحسامیام

 .امیلب از دستم افتاد و باهول گفتم: تو اتاقم االن م رژ
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 ها رو جمع کردم و داخل کشو انداختم. شیلوازم آرا عیسر یلیخ

 بستم. یمدل آبشار رهیو باگ موهام

  ر؟ی: حررحسامیام

 اومدم._

 .رونیو از اتاق رفتم ب دمیکش قیخوندم و چندتا نفس عم یالکرس تیآ هی

 جز به جز صورتم رو از نظر گذروند. قیکرد و دق کیچشماشو بار دنمیباد

 یصورتم و زدم پشت گوشم و باصدا یتو یتکه از موها هیدهنم و باصدا قورت دادم و بااسترس  آب

 .یلرزونم گفتم: س...سالم خس...ته نباش

 از کنارش رد شدم و به آشپزخونه پناه بردم. عینگاهش روم بود که سر هنوز

خودشو به  یقلبم جور یادی... از استرس و ترس زدمیو بادستم باد زدم و تندتند نفس کش خودم

 .ومدیکه دردم م دیکوب یام م نهیسـ ـ یوارهید

 رفتار کنم. یباشم و عاد لکسیکردم ر ی... سعختمیفنجون ر هیدم کردم و براش  ییچا

 چشماش بود. یبود و ساعدش رو دهیکاناپه دراز کش یرو برداشتم و رفتم داخل سالن... رو ینیس

  رون؟یب ی: رفته بوددیکه پرس زگذاشتمیم یرو رو ینیشدم و س خم

 .نجایاومده بودن ا الیو ل قیو شقا هینه... مهد_

سرت درد  شبی: ددیزل زده بود پرس ییو فنجون و برداشت و همون طور که به بخارش چا نشست

  ؟یخوب شد کردیم

 آره._

رفت به سمت  یبلند یو باقدما دیرو سرکش ییچا وانینفس و همونطور داغ ل هینگفت...  یچیه گهید

 اتاق.

 داغ و خورد؟  ییاون چا یحد گشاد شد... چطور نیباز موند و چشمام تاآخر دهنم

 .یهست یعیرطبیموجوده غ هیتو  رحسامیو برداشتم... هنوز داغ بود... ام فنجون

 رحسامیکه ام کردمیدرست کردم... داشتم آروم و باحوصله کاهوها رو خورد م یشام ماکاران یبرا

پاش بود و حوله دوره گردنش بود وارد آشپزخونه شد و  یشلوار گرمکن مشک هیکه فقط  یدرحال

 د.باسرش خور شهیبرداشت و مثل هم خچالیآب و از داخل  یبطر
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جذاب ترش کرده  یلیخ ختهیبهم ر یبود... و اون موها ختهیر شیشونیپ یبود و رو سیخ موهاش

 بود.

 آخ._

 زیم یاز رو یدستمال کاغذ هیو به طرفم اومد... دستم و گرفت و  زیم یرو گذاشت رو یبطر عیسر 

 فشار داد. میانگشت خون یبرداشت و رو

 کردم. یآروم یو ناله ختیسوزش انگشتم اشکم ر از

 گفت: حواست کجاست؟  باسرزنش

اش  هیگفت: لوس چه زودم گر رلبیپراز جذبه اش نگاه کردم که ز یبه چشما میاشک یباچشما

 .رهیگیم

 .سوزهیگفتم: خب م بابغض

 نشه. ینطوریکن تا ا یزی: کمتر هرحسامیام

 هیلباش لبخنده...  یرو دمیبهش نگاه کردم که باتعجب د یرچشمی... زنییسرم و انداختم پا باخجالت

 .یتمسخر چیو بدون ه یلبخنده محو اما کامالً واقع

  سوزه؟ی: هنوزم مرحسامیام

 .دمیبلندکش غیج هیکه کامالً قرمز شده بود  یدستمال کاغذ دنیانگشتم نگاه کردم و باد به

  ونه؟یو گفت: چته د دیاز جاپر رحسامیام

 گفتم: چقدر خون ازم رفته ! هیباگر

 .یبرنداشت ریوبه زخم شمش: خرحسامیام

 گفتم. یآب و از سوزشش آخ بلند رهیش رهیو برد ز دستم

زخمم  یچسب زخم برداشت و رو هی هیاول یکمک ها یو خشک کرد و از داخل جعبه دستم

 چسبوند.

 نکن لوسِ کوچولو. هیو پاک کرد و گفت: گر اشکام

 گفتم: ممنون. آروم

 .ینکن یچشم چرون گهیبشه تا د ی: درس و عبرترحسامیام

 اش زدم و بااعتراض گفتم: حسام. نهیبه سـ ـ یمحکم مشت

  گم؟یو گفت: مگه دروغ م دیخند
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 .کردمیچشم نازک کردم و گفتم: من اصالً هم به تو نگاه نم پشت

 : نه بابا؟ رحسامیام

 نکن. تمیگفتم: اذ بابغض

 اهیچشمام... منم نتونستم نگاه از دوگودال س یموند تو رهیاز تعجب رفت باال و نگاهش خ ابروهاش

 .رمیرنگش بگ

 .یشد و زمزمه کرد: چقدر لوس شد کیصورتامون بهم نزد آروم

 دوره کمرم حلقه شد و... دستاش

و  دمیلباش کش یاجاق گاز چشمام و باز کردم... دستم و آوردم باال و آروم انگشتم و رو مریتا یباصدا

 پاک کردم. لباش بود و یکه رو یرژه کم

 .رونیچش شد که باشدت هولم داد عقب و از آشپزخونه رفت ب هوی دونمینم

 کرد؟  ینطوریشد؟ چرا ا ی... چوفتمیگرفتم تا ن زیو به م دستم

 .دمیچ زویدرهم و برهم بود م یکه ذهنم پر از فکرها یقابلمه رو خاموش کردم و درحال رهیز

 بخور. اشامیزدم: حسام ب صدا

 نشست. یصندل یاومد و رو یوحشتناک یبااخما قهیاز چند دق بعد

 انجام دادم؟  یگلوم و گرفت... چرا اخم داره؟ مگه کاره اشتباه بغض

ها فرو برد و فقط دوسه تا  یماکاران یچنگال شو تو لیم یو جلوش گذاشتم... ب دمیغذا کش براش

 .رونیچنگال خورد و بعد از آشپزخونه رفت ب

 که مزه اش خوبه پس چرا نخورد؟  یماکاران نیا

 که دوست داشت توش قارچ زده بودم اما نخورد. همونطور

 .ستیسالن ن یننشسته و تو یو یت یجلو شهیمثل هم دمیجمع کردم و رفتم داخل سالن که د زویم

... حتماً رنگ موها و ابروهام و دوست نداره... حتماً زشت شدم که خوشش شهیگفتم ناراحت م یدید

 .ومدهین

 زد به گلوم و به سرفه افتادم. گاریس یده شب بود که رفتم داخل اتاق و بو ساعت

 .دمیهام کش هیتازه رو به ر یرو باز کردم و هوا پنجره

 .اطهیتو ح اسریآقا نوریا ایبه گوشم خورد: از کناره پنجره ب شیعصب یصدا

 .ستین اطیتو ح_
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 .نوریا ایب گمی: مرحسامیام

خاموش کرد و از اتاق رفت  یگاریجاس یباحرص تو گارشویاز کناره پنجره اومدم کنار... س یباناراحت

 .رونیب

چشمش بهم  خوادیزشت شدم؟ انگار نم نقدریا یعنی ره؟یگیو گفتم: چرا ازم فاصله م ختیر اشکام

 ! وفتهیب

 نگاه کرد... نگاه کردم... نگاه کردم ! نهیآ یخودم تو به

 تکرار شد: گوشم یتو اوشیس یحرفا

 باهات به آرامش برسه. ریسر ببر... بذار ام باپنبه

 کنهینگاهم نم گهیزن د هیبه  یاستاد حت یخوشگل باش شهیو هم ی: اگه به خودت برسهیمهد

 بکنم. نایزن خوشگل توخونه دارم پس چرا نگاهم و صرف ا هیمن که خودم  گهیباخودش م

 .دمیفرار کردنش از خودم رو فهم لیو دل رحسامیام درد

تونست احساساتش و کنترل کنه واسه  یدرد اون بود... نم نیخوشگل شده بودم و هم یادیز من

 .گرفتیازم فاصله م نیهم

 یچهره نیلبم بود گفتم: من باا یرو یکه لبخنده مرموز یو درحال دمیکش نهیآ رهیتصو یو رو دستم

قلب  یخودم و تو یمن بشه... جا رهیکنم حسام اس یکار هیحسام باشم... چطوره  رهیچرا اس بایز

... کنمیمن زابتیال میتقد یو شوهرم و دو دست جنگمیم میزندگ یو برا رمیگیپس م زابتیشوهرم از ال

باشم؟ از امشب  یباز نیا یلحظه هم نتونه ازم دور بمونه... چرا من بازنده هی یحسام حت کنمیم یکار

 یآقا کنمیم ی... کاریممنوع از امشب فقط و فقط دلبر یاشک و آه و افسردگ گهی... دگردهیرق برمو

 .یبدون من نفس بکش یو نتون یوفتین زابتیال ادهی گهید یپارسا که حت

 .دمیجوره از دستش نم چیمن مونده و من ه یکه برا یتنها کس اون

 .ختیموهام و باز کردم و موهام دورم ر یرهیگ

مرغ گرفته تاجون  ریبود که از ش نیا الیو نیا یزدم و رفتم سمت کمدم... خوب یبدجنس لبخنده

 .یکردیم دایتوش پ زادیآدم

 خوش رنگ و ناز رو برداشتم. یصورت هیداخل کمد  یلباس خواب ها نیب از

 لحظه از خجالت گُر گرفتم. هینگاه کردم...  نهیآ یو به خودم تو دمشیپوش
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شونه  نهیآ یحالت داره خوشرنگم و جلو یکردم آروم باشم... موها یو سع دمیکش قینفس عم چندتا

 زدم.

رژو داخل کشو  عیسر یلیرفت که خ نییدر باال و پا یرهی... دستگدمیرو به لبام کش یصورت رژ

 انداختم و دوباره شونه رو برداشتم و مثالً خودم و مشغول شونه کردن موهام نشون دادم.

 چهارچوب در شوکه بهم نگاه کرد. یچندلحظه تو یاتاق شد و متوجه شدم که برا وارد

 .دمیموهام کش یو پراز ناز شونه رو رو آروم

که نگاهشو به سمتم  دمید نهیو از داخل آ ستادیبست و به سمت تخت رفت اما وسط راه ا درو

 چرخوند و بهم چشم دوخت.

 و دلم آشوب بود. زدیاسترس قلبم تندتند م از

 ام انداختم و انگشتام و الشون فرو بردم. گهید یشونه یموهام و رو باناز

 پشت سرم احساس کردم و لبام و از داخل گاز گرفتم. حضورشو

رفت اما به خودم مسلط شدم و خودم و  جیسرم گ ادیز جانیاز ه دیچیگرمش دورم پ یدستا یوقت

 کنترل کردم.

اش آروم شونه رو از دستم گرفت و  گهی... بادست ددیکش یقیبرد و نفس عم موهام فرو نیشو ب ینیب

 گذاشت. زیم یرو

 فکرکن. کمی... ییدست و پا یچقدر ب ریکنم؟ اَه حر کاریچ دیبا االن

 جذابش چشم دوختم. یو به چشما دمیفکر کردن آروم تو بـ ـغلش چرخ هیچندثان بعداز

  گذره؟یم یکرد: تومغز کوچولوت چ زمزمه

 یچیو باناز گفتم: ه دمیعضالت بدنش کش یام و رو گهیدستم و دوره گردنش انداختم و دست د هی

 .زمیعز

صورتشو لمس کردم که  یبه طور وسوسه کننده ا نقدریشصتم گونه شو نوازش کردم... ا باانگشت

 .دیتاب صورت شو به کف دستم مال یچشماشو بست و ب

هات  یآروم به گردنش چسبوندم... زمزمه کردم: باتمام بدپام بلندشدم و لبام و  یپنجه ها یرو

 دوست دارم.

 عیسر یلیتر بـ ـغلم کرد... به صورتم نگاه کرد... نگاه کرد... نگاه کرد... نگاه کرد و درآخر خ محکم

 دستاش بلندم کرد و... یرو
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*** 

که غرق  رحسامیام دنیاتاق چرخوندم... سرم و برگردوندم و باد یو باز کردم... نگاهم و تو چشمام

شب  هی شبیلبام نقش بست... د یرو یاومد... لبخنده محو ادمی شبیخواب بود تمام اتفاقات د

 سکردم و احسا ینم هیبطه گر-ا-مدت ر یتو شهیمثل هم گهیهردومون... من د یمتفاوت بود... برا

که  یو به تنها کس بار گذشته و انتقام رو فراموش کرده بود نیاول یهم برا رحسامیام کردمیم

و  شتریب اقشیو اشت شدیتر م ونهیکه هرلحظه د ختمیبراش ناز و عشوه ر نقدریمن بودم... ا کردیفکرم

ذهنش بودم و باتمام وجود خواستار  یبود و فقط من تو ستادهیا ایچقدر خوب بود که اون لحظه دن

 من بود.

 دیتابیکه از پنجره به داخل اتاق م ی... نوردمیباالتنه ام کش یدادم و ملحفه رو تا رو هیتاج تخت تک به

 .کردیحالم و خوب م

بود و درست  ختهیر شیشونیپ یبالشت بود... موهاش رو رهیدستش ز هیبود و  دهیدمر خواب رحسامیام

 تخس شده بود. یپسربچه ها نیع

 بیو نوازشش کرد... عج دمیصورتش کش یکنار زدم و انگشتام و رو شیشونیپ یموهاشو از رو آروم

... به گهیکه سرم آورده بود بهش عالقه داشتم... عشق بود د ییبود که هنوزم بعد از اون همه بال

 .شهیم وشو نه فرام شهیاما نه از شدتش کم م رهیگی... جون تو مشهیو فراموش نم رهینم نیازب یآسون

و دوباره  دتمیم و گرفت و تو بـ ـغلش کشدادم... دست لشیتحو یحیپلکاشو باز کرد... لبخنده مل آروم

 : ساعت چنده؟ دیپرس یدورگه ا یچشماشو بست و باصدا

_ 9 . 

 شده. رمیبه ناله گفت: د هیشب ییدرهم رفت و باصدا اخماش

 نوازش کردم و آروم زمزمه کردم: عشق من امروز جمعه ست. موهاشو

 بود از رفتارم. نگاهم قفل شد... تعجب کرده یباز کرد و نگاهش تو چشماشو

 آقامون. ریزدم و گفتم: صبح بخ شیشونیبه پ یآروم یو بردم جلو و بـ ـوسه سرم

 نگفت. یچیاما ه زدیچشماش تعجب و بهت موج م یتو

 .دمیکش قینفس عم هی لـ ـذتشونش گذاشتم و چشمام و بستم و با یگود یتو سرم

 هست. رحسامیتنها نشدم... ام یتنها هنوز

 اومده بود؟  یک گهید روزیبه شونم زد و گفت: د یـوسه آروم بـ
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 اومد. قی...آهـــا دوست مامان شقایچکیه_

 کرد و زمزمه کرد:  کیگوشم نزد یبه الله لباشو

 اون ابروهاتو برداشت؟ _

 اوهـــوم._

 .یتر بـ ـغلم کرد و گفت: خوشگل شد محکم

 جمله ام. نیمنتظره ا شبیلبام نشست و گفتم: چه عجب... از د یرو یلبخند

 یکناره تخت جعبه زیم یداد... از رو هیبه چشمام کرد و بعد نشست و به تاج تخت تک یطوالن نگاه

 دونه روشن کرد. هیبرداشت و  گارشویس

 نکش. یخال یگرفتم و گفتم: معده گاروینگاهم کرد که س یپک و زد که دستشو گرفت... سؤال نیاول

 رنگ جلب شد. ییخاموش کردم و توجه ام به فندک طال یگاریجاس یتو گارویتعجب کرد... س بازم

 .دمیکش زابت،یو ال ریکه حک شده بود: ام ییجا یو انگشتم و رو برداشتمش

اگه دوستش داره چطور  یو دوست داره، ول رحسامیاونو دوست داره پس حتماً اونم ام رحسامیام اگه

 کنه. قیتشو گاریس دنیبده و اونو به کش هیبه عشقش فندک هد تونهیم

 شده؟  ی: چرحسامیام

 چندسالشه؟  زابتی: الدمیباشه پرس یمعمول کردمیم یکه سع یبالحن 

 : هم سن خودمه.رحسامیام

اون  نایلبام حفظش کرده بودم گفتم: جاست یکه به زور رو یدستم فشردم... بالبخند یو تو فندک

 .امیشب گفت من بچه ام و اصالً به تو نم

 نداشته. ی... ناراحت نشو منظوردونهیرو نم یجمالت فارس شتریب یمعن: اون رحسامیام

مردونه اش گذاشتم و آروم و باناز گفتم: ناراحت نشدم  یشونه یترشدم و دستم و رو کینزد بهش

 ... من بچه ام؟ نهیبدونم توهم نظرت هم خوامیم یول

 گفت: نه. یسکوت طوالن هیبه چشمام بعد از  رهیخ

 صبحانه رو آماده کنم. زیم رمیو گفتم: م دمشیلبام نشست و محکم بـ ـوس یور یواقع لبخنده

 .رونیو از اتاق رفتم ب دمیتخت برداشتم و پوش یخوابم و از رو لباس

 .دمیو از ته دل خند دمیپر نییو باذوق باال و پا رونیو از اتاق گذاشتم ب تاپام
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 رلبینگاه کردم و ز نهیآ یته راه رو شدم و صورتم و شستم... به خودم تو یبهداشت سیسرو وارد

 یمن تو رو بابچه باز یمنو اگه بچه هم بدون ،یبش ریغافل گ یلیپارسا از امروز قراره خ یگفتم: آقا

 .کنمینم میتقد یدختره آلمان هی... تنها کسم و به دمی... تو رو از دست نمکنمیهام عاشق م

 برداشتم و موهام و جمع کردم. زیم یموهام و از رو یرهیو گ رونیاومدم ب یاشتبهد سیسرو از

که حموم کرده بود و  یساعت بعد درحال مین رحسامیدم کردم... ام ییو چا دمیرو چ زصبحانهیم

 بود اومد. سیموهاش خ

 .ختمیر ییو چا دمیبه روش پاش یلبخند

سرما  ؟یپاهاش نشستم و دستام و دوره گردنش حلقه کردم و گفتم: چراموهاتو خشک نکرد یرو

 .یخوریم

 : گشنم بود حوصله نداشتم خشک شون کنم.رحسامیام

 .یشام نخورد شبمیخودم براش لقمه گرفتم و تو دهنش گذاشتم و گفتم: د بالبخند

 رو از چشمام بخونه. گذرهیذهنم م یکه تو یزیاونچ خواستی... انگار مگرفتیاز چشمام نم نگاه

 براش گرفتم. گهید یلقمه هیاما به خودم مسلط شدم و  شدمینگاهش ذوب م رهیز داشتم

 مگه نه؟  میکنیم یباهم زندگ شهیحسام ماهم_

  ه؟یگفت: منظورت چ جیگ

  ؟یمنو طالق بد یکه بخوا رسهیم یبدونم روز خوامیم_

 گفت: نه. بااخم

 یکناره تو زندگ الیو نیا یتا آخره عمرم تو دیمن با یعنیشتم و گفتم: پس دهنش گذا یرو تو لقمه

 کنم.

 : درسته.رحسامیام

که باهام  شهیم یادیباشم... مدت ز یزندان الیو نیا یتا آخرعمرم تو تونمیخب عشقم من که نم_

  رون؟یبرم ب یگاه شهی... مرونیبرم ب یاجازه نداد یول میکنیم یزندگ

 : نه.رحسامیام

 نداره. یو حفظ کردم و گفتم: باشه اشکال لبخندم

و رو  کننیباهاشون مخالفت م ادیکه ز ییبازم تعجب کرد... مردها از زن ها کنمیاصرار نم دید یوقت

 .ادیخوش شون نم زننیحرف شون حرف م
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 بازم براش لقمه درست کردم... لقمه رو به سمت دهنش بردم که دستم و گرفت. باحوصله

 .رونیب برمتیکه خودم وقت داشتم م یگاه ینه ول ییبهم کرد و گفت: تنها ینگاه طوالن هی بازم

 .یزدم و گفتم: مرس یبزرگ لبخنده

 دهنم گرفت. یرو از دستم گرفت و جلو لقمه

 نیبودم و کوچک تر رحسامیمحبت ام یکارش بغض کردم... آره من گدا نیبود اما از ا مسخره

 .کردیم یمحبتش باروح و روانم باز

شونش گذاشتم و گفتم:  یرو خوردم و دستام و محکم تر دوره گردنش حلقه کردم و چونم و رو لقمه

 ترسم. یم یلیخ ییوقت تنهام نذار، من از تنها چیه

 *** 

بد  یزهایکردم آروم باشم و به چ یشد... سع شتریبار به ساعت نگاه کردم و دلشورم ب نیهزارم یبرا

 فکرنکنم.

  ارم؟یبرات ب یخوریم یزیچ_

  ان؟ینم اوشیو س ری: نه ممنون پس چرا امنایجاست

 افتاده؟ یاما االن هشته... نکنه اتفاق ادیبکنه تا ساعت هفت م رمیحسام فوق فوقش اگه د دونم،ینم_

 .زنمیزنگ م اوشی: نگران نباش االن به سنایجاست

 تو راهن. انیزنگ زد و بعد گفت: دارن م اوشیس به

 رفع شد و آروم گرفتم. میو نگران دمیکش یراحت نفس

  ؟یشناسیو از کجا م زابتی: تو الدمیپرس قهیچند دق بعداز

 .میباهم بزرگ شد اوشیو س ریو ام ی: من و النایجاست

 واقعاً؟!_

 .زابتمیال ی: آره... من دخترخالهنایجاست

 از تعجب رفت باال. ابروهام

 تون بگو. یاز بچگ کمی_

 شتریباهم بزرگ شدن و ب زابتیو ال ری... اممیبود گهیهمد یبگم... اومـــم خب ماهمباز ی: چنایجاست

 .کردمیم یباهاشون باز نایا یال یخونه رفتمیکه م یباهاشون بود منم گهگاه اوشیاوقات س

 بود؟  یطونیش یبچه یلیحسام خ_
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 یلیکه خ یبود اون یوقتش با ال شترِیو ب کردینم یباز ادیغد و مغرور بود... ز شتری: نه... بنایجاست

 باال. رفتیراست م واریبود از د اوشیبود س طونیش

  رانن؟یا اوشیس یمامان و بابا_

 : نه آلمانن.نایجاست

  کنه؟یم یزندگ رانیچرا ا اوشیس_

 رانیهمونجا بهم گفت ا میهم نامزد کرد یو دوست داره... وقت رانیا یتو یزندگ اوشی: کالً سنایجاست

 منم قبول کردم. میکنیم یزندگ

 توچندسالته؟ _

 ترم... تو چندسالته؟  کیسالمه... من از اون سه تا کوچ 26: نایجاست

 سالم بشه. ستینشده ب یزیچ_

 .ادی... رنگ ابروهات بهت میفرق کرد نجایا میزد و گفت: چقدر بااون شب که اومد یخالص لبخنده

 اومدن داخل. اوشیو س رحسامیجواب شو بدم در باز شد و ام تاخواستم

 .نیمبل بلند شدم و گفتم: سالم خوش اومد یو از رو دمیو جلو کش میروسر

 جوابم و داد. رلبیکه اخماش درهم بود ز یدرحال رحسامیام

 کنده شده بود. راهنشیپ یبود و دوتا از دکمه ها یبود و لباساش خاک ختهیبهم ر موهاش

  ه؟یگفتم: چرا لباسات خاک یبانگران

 .دیجوابم و بده رفت داخل اتاق و درو محکم بهم کوب نکهیا بدون

 شده؟  یگفتم: چ اوشیس روبه

 و گرفت. رحسامیام یشو نزده بود اومد پاچه ی: آرشام واکسن هاراوشیس

 خدا... دعوا کردن؟  یگونم و گفتم: وا یرو زدم

 .کردنیم ی: نوچ خاله بازاوشیس

 شده؟  یخوشمزه مثل آدم بگو چ یگفتم: آقا تیباعصبان

 هـــا. ی: اعصاب نداراوشیس

 هم فشار دادم و رفتم داخل اتاق. یباحرص دندونام و رو 

 .کردمیبود و به گردنش نگاه م ستادهیا نهیآ یجلو رحسامیام

  ؟یگفتم: خوب یبانگران
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 .ستمی: نه خوب نرحسامیام

شرف به  ی: اون بدیصورتم غر یدستش گرفت و تو یبرداشت و مچ دستم و محکم تو زیسمتم خ به

  زنه؟یتو زنگ م

 گفتم: نه به خدا. باترس

 .ارهیشده بدستت م یگفت هرجور ی: گفت تو دوستش داررحسامیام

 دروغ گفته._

 .یکنیاز من پنهان م یدوستش دار دمی: شارحسامیام

 !؟یشد ونهینه حسام د_

اسم زن منو به  خورهیو نعره زد: اون گوه م نیزم یپرت کرد رو تیباعصبان زویم یرو یها لیوسا

 .ارهیزبونش م

 افتادم و گفتم: آروم باش. هیگر به

 شده؟  یکن چ فیو تعر نیگرفتم و بردمش سمت تخت و گفتم: بش دستشو

 دستاش گرفت. نیبه موهاش چنگ زد و سرشو ب یعصب

  ؟یدی؟ اصالً تو اونو کجا دشد که دعواتون شد یحسام دروغ گفته من دوستش ندارم... اصالً چ_

... هه آقابزرگت تونست باهزار جون کندن شرکت شو نجات بده، میمناقصه داشت هی: امروز رحسامیام

شرفِ کثافت حال تو  یمناقصه تموم شد ب یهار شد... وقت ادیمناقصه رو من بردم و اون ازحسادت ز

 یریو م یکنیزود تو منو ول م ای ریبه اون نداره اونم گفت د یمنم گفتم حال تو ربط دیرو ازم پرس

  ؟یدوستش دار ر؟ی... آره حریاون چون تو اونو دوست دار شیپ

 .ستیتو قلبم ن یا گهیچرت نگو به جز تو مرده د_

 .میشد ریحرف و زد خونم به جوش اومد و بهش حمله کردم و باهم درگ نیا ی: وقترحسامیام

 شده ! یگردنش افتاد و باهول گفتم: گردنت زخم یبه خراش رو نگاهم

 .کهیخراش کوچ هی: رحسامیام

 که اخماش رفت توهم. دمیزخمش کش یو رو انگشتم

  سوزه؟یم_

 .هیبق شی: نه... پاشو برو پرحسامیام

 کنم. یبذار زخم تو ضدعفون_
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 خراش ساده ست. هیکه نخوردم  ری: الزم نکرده ترحسامیام

 نگرانت شدم. یرکردیگرفتم و بابغض گفتم: د دستاشو

 چشمام زل زد و گفت: اون دوست داره. به

 تو دوستم داشته باشه. ستیاون مهم ن_

  ؟ی: حسام دوستم داردمیو دوطرف صورتش گذاشتم و پرس دستام

 گفت: نه. یمکث طوالن هیاز  بعد

  ؟یو گفتم: پس چرا از حرف آرشام ناراحت شد دیکش ریت قلبم

 .رمیگیرو که پشت سره ناموسم زر زر کنه رو کاگل م یمن دهن ی: تو ناموس منرحسامیام

 زدم و گفتم: فقط ناموستم؟  ینیغمگ پوزخنده

 آروم باش. رینداره حر ینگفت که به خودم مسلط شدم و تو دلم گفتم: اشکال یچیه

ره تو دوستم نداشته باش ندا یو زمزمه کردم: اشکال دمیو بردم جلو و زخم گردنشو آروم بـ ـوس سرم

 من دوست دارم. یول

خواب ناله  ی: امروزصبح از درد گوشت تودیکه دستم و گرفت... پرس رونیتا از اتاق برم ب بلندشدم

 ... االن حالت خوبه؟ یکردیم

 منتظرتم. رونیو لباساتو عوض کن... ب ریزدم و گفتم: آره... برو حموم دوش بگ یمحو لبخنده

 .یلعنت یشیپس چرا عاشقم نم کنمیتالشم و دارم م یگفتم: من همه رلبیو ز رونیاتاق رفتم ب از

تو بـ ـغلش بود و  نایداده بود و جاست هیبه کاناپه تک اوشیافتاد... س نایو جاست اوشیبه س نگاهم

و به سرش بـ ـوسه  کردیموهاشو نوازش م اوشیبود و چقدر عاشقانه س اوشیس یبازو یسرش رو

 .زدیم

 .اوردمیشانس ن یچیه من که توهب لعنت

  ر؟یافتاده حر ی: اتفاقدیفاصله گرفت و پرس اوشیمن شد از س یمتوجه یوقت نایجاست

 گفتم: نه. آروم

 ما. شیساعت اومد پ میبعد از ن رحسامیو ام دمیشام و چ زیم

اسم  بهیمرد غر هیکه  نیاز ا رتیخوش غ یدرهم بود و رگ گردنش هنوز متورم بود... هه آقا اخماش

 خرج نکن عشق خرج کن. رتیمن غ یزن شو به زبون آورده خونش به جوش اومده... المصب برا

 شام آماده ست. ز،یسرم نیایب_
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 قاشق هم نخورده بود هنوز. هی یو حت کردیم یفقط باغذاش باز رحسامیام

 هــا ! یشیترسناک م یشیسگ م یوقت رحسامیگفت: ام خوردیهمونطور که غذا م اوشیس

 تو رو هم نگرفتم. یتا پاچه ری: پس خفه خون بگرحسامیام

 زدم. یواکسن هار ستین یغم یری: پاچمم بگاوشیس

 !! ـــــای: ســـــرحسامیام

  ه؟یدردت چ گهید یدیتوکه به حسابش رس گهیخب غذاتو کوفت کن د ـــای: دردِ ســاوشیس

 ...ی: دردِ من ارحسامیام

 اومد حرفشو قطع کرد. رونیکه از ب یدادیداد و ب یباصدا

 .میتا مرد و مردونه باهم بجنگ رونیب ایپارسا گمشو از پناهگاهت ب ی: آقاآرشام

 آرشامه. نیاحسی_

 آرشامه انگار استغراهلل خداست. یگیم یجور هیبه من نگاه کرد و گفت:  

 .دمیلبم و گز بااضطراب

... نه به امینگهش دار همونجا االن م اسر؟یآقا هیجواب داد: چ رحسامیزنگ خورد که ام الیو تلفن

 .رسمیم یصالح یآقا یزنگ نزن خودم به حساب نوچه سیپل

و جلوشو گرفتم و  دمیبه سمت در رفت که به سمتش دو یبلند یو باقدما دیکوب زیم یرو رو یگوش

 گفتم: توروخدا نرو.

 برو اونور. ای: بدیدندوناش غر یال از

 نرو. کنمیگفتم: حسام خواهش م هیباگر

 .رونیرفت ب الیزد و از و کنارم

 لجم گرفت. خوردیو باآرامش غذا م لکسیر یلیکه خ اوشیس دنیباد

 اون نمکدون و بده. ینمکه... جس یمرغ ب نی: اَه چقدر ااوشیس

 یو داد زدم: به جا نیبه زم دمینمکدون و به سمتش گرفت که نمکدون و چنگ زدم و کوب نایجاست

 .ریکوفت کردن پاشو برو جلوشونو بگ

شون  یکیته تهش  گهی... درهیم شهیتموم م زننی: به من چه... فوق فوقش دوتا مشت بهم ماوشیس

نمک تو  یمرغ ب نیا نیحرص نخور بش خوابه،یقبرستون م ینهیسـ ـ رهیهم م یکیزندان اون  وفتهیم

 بخور.
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 .رونیکاناپه چنگ زدم و سرم کردم و رفتم ب یاز روهم فشار دادم و چادرم و  یدندونام و رو باحرص

 هنگ کردم. زدنیکه به هم افتاده بودن و همو م یاون دوتا روان دنیباد

  ؟یخوایم ی: آخه جوجه تو از من چرحسامیام

 ... بهم بدش تا دست از سرت بردام.روی: حرآرشام

 .یبدست آورد رویحر ینیخواب بب یتو نکهیبه صورتش زد و گفت: مگه ا یمشت محکم رحسامیام

 یکی... توکه یکرد شیزندان الیو نیا ی... توینگه داشت نجایتو اونو به زور ا ی: تو گولش زدآرشام

 آشغال؟  یازدواج کرد ریپس چرا باحر یرو دوست دار گهید

من  دنینگاه کرد و باد یشوکه شد... به در ورود دونستیکه اون م ییزهایلحظه از چ هی رحسامیام

 نعره زد: گمشو برو تو.

 گفتم: حسام ولش کن. باالتماس

اومدم که ببرمت...  ریو به عقب هول داد و داد زد: حر رحسامیسواستفاده کرد و ام تیاز موقع آرشام

آشغال بهت نرسه...  نیکه دست ا ییجا هی برمتیم ایپست فطرت نجاتت بدم... ب نیاومدم از دست ا

 .میبر ایخودم کنارتم ب خوادتینم گهیدنداره که آقابزرگ  یاشکال

 به آرشام حمله کرد. یگرگ وحش هیزد و مثل  یبلند یاز خشم نعره رحسامیام

 ! کشتشیداره م ینیبیمگه نم ریجلوشو بگ اسریزدم: حسام تورو خدا ولش کن... آقا غیج هیباگر

 : آقاگفت دخالت نکنم.اسریآقا

 .شیکشت ونهیو گرفتم و دادزدم: ولش کن د رحسامیسمتشون و دست ام رفتم

 .نیزم یزد که افتادم رو کنارم

  ؟یرخوبی: حردیهول شد و پرس آرشام

تو دهنش و داد زد: به توچه؟ حال زن من به  دیکوب یتر شد و مشت محکم نیخشمگ رحسامیام

 داره آشغال؟  یتوچه ربط

 .یتو به زور نگهش داشت ستی: اون زن تو نآرشام

آشغال بفهمون  نیبلندم کرد و داد زد: به ا نیزم یاومد سمت من، بازوم و گرفت و از رو رحسامیام

 .یکنارم یچون دوستم دار

 .دیزدم و گفتم: دعوا نکن هق

 : من تو رو به زور نگه داشتم؟ رحسامیام
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 نه تکون دادم. یو به معن سرم

خودت  لیفهمون که توخودت بامکثافت ب نیهمه به خاطره توئه به ا نایا ی: چرا الل شدرحسامیام

 .یو بامن ازدواج کرد یکنارم

 منتظر بهم نگاه کرد که بابغض گفتم: من حسام و دوست دارم اون منو به زور نگه نداشته. آرشام

 یبر ذارهیکرده نم یزندان الیو نیا یاون تو رو دوست نداره... اون تو رو تو ری: دروغ نگو حرآرشام

 کنم تا ببخشتت. یآقابزرگ و راض دمیقول م میبامن بر ایب... یدانشگاه و درس بخون

 مادرت. ینکن جنازه تو بفرستم برا یکار یخورد یکاف ی: آرشام گمشو برو به اندازهرحسامیام

و  وونیح نیبگو که ا ریوجود دست بردار نبود... گفت: حر نیبود اما با ا یصورت و لباساش خون تمام

من دوست دارم  ؟یداشته... بگو که مجبورت کرده باهاش ازدواج کنو به زور نگه ات  یدوست ندار

 بهتر باشم. یلیسگ خ نیاز ا دمیقول م میباهم بر ای... بریحر

 عیسر یلیدوباره به آرشام حمله کرد که آرشام خ د،یچنان نعره زد که چهارستون بدم لرز رحسامیام

 .زنمیوگرنه م سایو گفت: همونجا وا دیکش رونیاسلحه ب هیاز پشت کمرش 

 .دمیکش یزیبلند و ت غیو من ج ستادیشوکه ا رحسامیام

 یو خفه خون گرفتم ول یکرد یخونه زندان نیا یدخترو تو نی: بسه شش هفت ماهه که اآرشام

 اگه شده به زور. یحت برمیباخودم م روی... حرکنمیتموم م شهیهم یماجرا رو برا نیامشب ا

 .یبزن دیتابهت بفهمونم حرف گنده تر از دهنت نبا نیاون اسلحه رو بنداز زم ی: اگه مردرحسامیام

 .یبکن یتونینم یکار چیآشغال ه یو تو ادیشده بامن م یامشب هرجور ری: حرآرشام

من  یتوروخدا... لعنت نیبذارش زم ست،ین یکه تو دستتِ اسباب باز یاون اریدرن یباز ونهیآرشام د_

  م؟یاز زندگ یخوایم یشوهرم و دوست دارم... چ

 به زور نگه ات داشته. نیا یدوست ندار نوی: تو اآرشام

 .هیدست آرشام گفت: خال یتو یاسلحه دنیو باد رونیاومد ب الیاز داخل و اوشیس

 یتو نایمن و جاست غیج یکرد که صدا کیگرفت و شل رحسامیام نیاسلحه رو به سمت ماش آرشام

 شد. کهیهزار ت نیماش یشهیو ش دیچیپ اطیح

 .هیخال یدی: آره دآرشام

 .یهست یباند مزیبابا عجب ج ولی: ااوشیس

  ن؟ینوکره ا یآقابزرگ اخراجت کرد شد یوقت یکنیم کاریکثافت چ نیا یخونه ی: تو توآرشام
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 باشه همون جام. شتری: من هرجا پول باوشیس

شما همتون دست  ؟یکنیم کاریخونه اش چ یبعد االن تو ریحر یخاستگار یشرف تو اومد ی: بآرشام

  ه؟یکاسه ست... بگو ماجرا چ هیتون تو

 : صدتومن بده جواب تو بدم.اوشیس

 .ستین یاالن وقت شوخ اوشیزدم: س غیج

 طرف. نیا ایب ری... حرفهممیرو م یخودم همه چ ی: به زودآرشام

 .نییپا اریهق گفتم: اون اسلحه رو ب باهق

 رو نترکوندم. یاستاد دوهزار نیتا مخ ا نوریا ایزد: ب داد

 .نویبفهم ا خوامیو داد زدم: احمق من حسام و دوست دارم تو رو نم ستادمیا رحسامیام یجلو

 : اون تو رو دوست نداره.آرشام

 به درک من که دوستش دارم._

 کنارم زد و گفت: برو اونور. رحسامیام

 بزن. یاگه جرأت دار گهیو گفتم: بزن د ستادمیجلوش ا مصمم

 .چکسیه امالی یشیمن م امالیبه چشمام زل زد و گفت: تو  آرشام

 پس بزن. شمیمن مال تو نم _

 شهیاسلحه رو به سمتم گرفت و گفت: من هم دیارزیکه دستش م یاز اشک برق زد و درحال چشماش

آقابزرگ قول داده  از همه داغون شدم... شتریمن ب یکه کرد یباکار دونستمیتو رو همسره خودم م

 نیباا نکهیو اومدم دنبالت... باوجوده ا دمی... من دوره همه رو به خاطره تو خط کشیبود تومال من بش

مرد  نیبازم اونقدر دوست دارم که اومدم دنبالت... ا یول یازش بچه سقط کرد یو حت یآشغال بود

 .کنمیو خوشبختت م مونمیکنارت م... تاآخر عمرت ریحر میبر ایمن عاشقتم ب یدوست نداره ول

 بزن. یتونی... حاال اگه مامینم_

 یباشدت هولم داد به کنار و باصدا رحسامیماشه گذاشت که ام یبهم کرد و انگشت شو رو یزیت نگاه

 .الیببر داخل و رویحر اوشیگفت: س یبلند

جرأت داره که بزنه... بزن آرشام... آره بزن  نقدریا نمیو گفتم: نه بذار بب ستادمیو جلوش ا بلندشدم

 ها پاک باشه. یننگ صالح یدردسرها منم... بزن تا همه راحت بشن... بزن تا لکه نیچون باعث تمام ا

 ــــــــــــــــاوشی: ســـــــــــــــرحسامیام
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 .میبر ایدستم و گرفت و گفت: ب اوشیس

ولم کن... بذار  یگفتم: ولم کن... لعنت هیو گر غیاجبکشم... ب رونیکردم دستم و از دستش ب یسع

 ... ولم کن.نیپس بذار بزنه تا همتون راحت بش یبزنه... حسام توکه منو دوست ندار

 و درو بست. الیهولم داد داخل و اوشیس

 به توچه. یبه سمتش پرت کردم و داد زدم: عوض زویم یرو گلدون

 بود بخوره به ناکجا آبادم. کیداد و گفت: اوه پسر نزد یجاخال

 اون اسلحه اش پر بود. رونیگفتم: بذار برم ب باخواهش

 .دهیضدگلوله پوش یقهیجل رحسامی: نترس اماوشیس

 .راهنشهیپ رهیز یو گفت: منظورم همون رکاب دیاحمقا حرفشو باور کردم که خند مثل

 .سیزنگ بزن به پل اوشیگفت: س نایام اوج گرفت و جاست هیگر یصدا

 .هیفکره خوب نمیا نیبشکن زد و گفت: آفر هی اوشیس

 الیو یگلوله تو کیشل یکه صدا گفتیزنگ زد... داشت آدرس و م سیشو درآورد و به پل یگوش

 انداخت. نیطن

 وحشت زده به من نگاه کرد. نایصداش قطع شد و جاست اوشیزد و نفسم بند اومد... س خشکم

 : نه .دمینال رلبیز

 باناله زمزمه کردم: حسام. رلبیشدم... ز نیرفت و پخش زم یاهیو چشمام س دیدوره سرم چرخ الیو

*** 

 غیتخت نشستم و ج یباشتاب رو رحسامیآرشام و ام یاآوردیچشمام و باز کردم... با  یبد باسردرد

 زدم: حـــســـام.

 .نجامی: آروم باش ارحسامیام

 .دیکشیم گاریو به سمتش چرخوندم... لب پنجره نشسته بود و س سرم

  ؟یشد و رفتم کنارش و گفتم: خوب یاشک عیسر یلیخ چشمام

 چشمام چشم دوخت و گفت: نه. به

  ؟یسالم ؟یکه نشد یهق هقم بلند شد و گفتم: چرا؟ زخم یصدا

 روحم زخم خورده ست. ی: جسمم سالمه ولرحسامیام

 شستم و باغم نگاهش کردم.خودش لب پنجره ن مثل
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 .خورهی... حالم ازت بهم مریحر ییدروغگو یلیزد و گفت: خ گارشیبه س یقیعم پک

 بهت گفتم؟  یچه دروغ _

 روشن کرد. گهید گارهیس هیو  رونیپرت کرد از پنجره ب گارشویس ته

  زنم؟یکردم که حالتو بهم م یبگو چه اشتباه_

 .یستیو باهاش در ارتباط ن زنهیبهت زنگ نم ی: گفترحسامیام

 .ستمیمن باهاش درتماس ن یبه عل_

 من تو رو دوست ندارم؟  دونهیداره... از کجا م بی: هه پس حتماً آرشام علم غرحسامیام

که  دونهیدانشگاه؟ از کجا م یکه نذاشتم بر دونهیرو دوست دارم؟ از کجا م گهید یکی دونهیاز کجا م 

  دونه؟یرو از کجا م نایهــــا ا رون؟یب یبر ذارمینم

 .ستمی... به خدا من باهاش درتماس ندونمیهق کنان گفتم: نم هق

خوره آقابزرگه... گمشو برو از جلو  رهیمثل آرشامه که ج یکیتو  اقتی... لشمی: گمشو برو از پرحسامیام

  ؟یهست یچشمام... عشقت اومده دنبالت منتظره چ

 .یرحم یب یلیپر از غمم بهش نگاه کردم و بابغض گفتم: خ یباچشما

 .یتو مثل مادرت ستمینباشه، من مثل پدرم ن انتکاریخـ ـ یرحم باشه ول ی: آدم برحسامیام

 لباش گذاشتم و گفتم:  یو رو دستم

به خودت زحمت نده و زخم نزن چون  گهیشکسته پس د یکاف ی... ادامه نده... دلم به اندازهسیه_

... من خـ یکنیغرورم و حراج م یحرفا ته مونده نیبرام نمونده... لعنت بهت که باا یجون گهید

پرتم کردن  الیکه از و یهمون روز دم،ید الیو یبار آرشام و همون روز تو نی... من آخرستمین انتکاریـ

نداشتم چه آرشام و  یمجرد بودم شماره ی... من وقتدمشینه باهاش حرف زدم نه د گهی... درونیب

 دهیپرس الیو ل قیشقا ای هیاز مهد دیبهش زنگ بزنم... شا تونمیبرسه به االن که متأهلم بعد چطور م

 نیاوناهم ا دهیو ازشون پرس میزندگ تیو وضع دنمی... اونام گفتن اومدن دانهیبامن در ارتباط هستن 

 یرو ندارم... من وقت یکی نینزن چون تحمل ا یرو بهش گفتن... حسام به من انگ هـ ـرزگ زهایچ

 یلیاوقات خ یکنم؟! گاه انتیبهت خـ ـ تونمیچطور م یقلبم یتو یلعنت یآرشام و دوست ندارم و تو

خفه  یول زمیریکه از درون فرو م نیو من باوجوده ا یزنیم یزیآم نیتوه یلیخ یو حرفا یشیبد م

 .گمینم یچیو ه رمیگیخون م

 به چشمام گفت:  رهی... خدمیدیاتاق برق چشماشو م یکیتار یتو
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 .یکن فیدوستات تعر یمونو برا یزندگ یمسائل خصوص یتو حق ندار_

 نفر درد و دل کنم. هیداشتم با اجیحالم بد بود احت یلیاون روز خ ی... ولدونمیم_

 لب پنجره خاموش کرد و دستم و گرفت و گفت:  گارشویس

 .اجلویب_

 و به آغـ ـوشش پناه بردم. دیترک بغضم

 و ناز کرد و گفت:  موهام

 به بعد که دل کوچولوت پر از غصه شد باخودم درد و دل کن. نیاز ا_

 اش فشردم و گفتم:  نهیو به سـ ـ سرم

 کنم؟  تیاز خودت به خودت شکا_

 : آره.رحسامیام

 باشه._

 نیرسه که ا یم یروز یعنی ایدارن؟ خدا یتموم یاشک ها ک نی... اختمیبـ ـغلش اشک ر یتو آروم

  ره؟یاشک ها ترکم کنن و لبخند سراغم و بگ

 .ستمی... من مثل مادرم نستمینکردم... من هـ ـرزه ن انتیحسام من بهت خـ ـ_

 .دونمیم سی: هحسام

نزن... همه منو  یبکن فقط بهم تهمت هـ ـرزگ یکنیم یکن... هرکار میبزنم... بهم فحش بده... زندان_

 .ستمی... من هـ ـرزه ننیچشم نب نیاما تو منو به ا ننیبیم ییدختر هـ ـرزه و هرجا هیبه چشم 

گفتم... خب فکرکردم خودت اونا رو بهش  یزیچ هیبودم  یبه خودش فشردم و گفت: عصبان محکم

 .یگفت

 .دمیترس یلیخ _

رو گذاشتم کف دستش انداختمش زندان االن داره آب  یآروم باش... حق اون عوض سی: هرحسامیام

 .نهکیخنک نوش جان م

 شد؟  یزخم_

  ؟ی: نگرانشدیغر

 اومد. کیشل یخب صدا یگفتم: نه ول عیسر

 زد. یی: هوارحسامیام
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 خودت حالت خوبه؟  _

 آره. رمیو فاکتور بگ می: اگه اعصاب خط خطرحسامیام

 آروم باش... فراموشش کن._

داد تاباهم  شنهادیخونه ام و به زنم ابراز عالقه کرد و بهش پ یگفت: اومد تو یخشن و خشدار بالحن

 آروم باشم؟  نایباوجوده ا تونمیکنن، به نظرت م یبرن زندگ

 بهش فکرنکن. گهیکف دستش پس د یبازوش گذاشتم و گفتم: توهم حق شو گذاشت یرو دستمو

 : آخ.رحسامیام

 شد؟  یگفتم: چ عیسر

 .ی...چی: هرحسامیام

 کجان؟  نایو جاست اوشیس_

 .دنیمهمون خواب یاز اتاق ها یکی ی: تورحسامیام

 مگه ساعت چنده؟ _

 : چهار صبح.رحسامیام

 بودم؟  هوشیمگه من چقدر ب_

 اسریبود و به آقا دهیترس یبود هوشیچون ب ناهمیجاست یکالنتر میرفت اوشی: من و سرحسامیام

 یات کنه و اونم چون تو نهیمعا ادیبه دخترش گلنار گفته ب اسرهمیگفته بود دکتر خبرکنه که آقا

 بهت آرامبخش زده. یزدیم غیو ج یگفتیم ونیخواب هذ

 دخترش دکتره؟ _

  ؟یِپزشک ی: نچ دانشجورحسامیام

 گفتم: خوش به حالش. رلبیز

 یشیم یعصبان یگذاشتم و گفتم: وقت شیشونیپ یو رو مینگفت که سرم و بردم جلو و پبشون یچیه

 .یشیترسناک م یلیخ

 و زد پشت گوشم و گفت: رو ناموسم حساسم. موهام

 مگه من برات مهمم؟  ؟یمن حساس یچرا رو_

 به چشمام کرد و جواب نداد که باخواهش گفتم: جواب بده. یطوالن نگاه

 نداشتم. رتیروت غ یو گفت: اگه برام مهم نبود دییهم سا یبست و دندوناشو رو چشماشو
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زمزمه کردم: دوست دارم  رلبیو ز دمیکش یتاد و نفس راحتهم اف یآرامش گرفتم که پلکام رو نقدریا

 .نهیگرگ پر از ک

*** 

 .ی: آه... آرحسامیام

 بود. دهی... اخماش درهم بود و رنگش پردارشدمیناله هاش از خواب ب یباصدا

 : آه .رحسامیام

 .دارشویتکونش دادم و گفتم: حسام... حسام ب آروم

  ه؟یچشم شو باز کرد و هموطور که اخم داشت گفت: چ هی

  ؟یکنیحالت خوبه؟ چرا ناله م_

 خوبم. ستین یزیشو بست و گفت: چ چشم

  ؟یکنیپس چرا ناله م یاگه خوب_

 .یدی: اشتباه شنرحسامیام

 !ده؟یخواب راهنیباپ ییمرده گرما نیشده ا یبهش نگاه کردم... چ یشتریب بادقت

 !ده؟یرنگش پر چرا

  ؟یخوب یگفتم: مطمئن ینگرانبا

 بذار بخوابم. ری: اَه حررحسامیام

و رفتم  دمیدست لباس مناسب پوش هیکه دوش گرفتم  نینگفتم و رفتم حموم... بعد از ا یچیه گهید

 .نمیرو بچ زصبحانهیتا م نییپا

 خوادیحرصم و درآورده بود که دلم م شبید نقدریا اوشیهم هنوز خواب بودن... س اوشیو س نایجاست

 احمق دلقک. یسربه تنش نباشه... پسره

 .نییاز پله ها اومدن پا دنیخندیکه م یدرحال نایو جاست اوشیهشت بود که س ساعت

 : سالم خانومِ دوستم.اوشیس

 گفتم: سالم. بااخم

 صابون زده بودم. یحساب یحلوا هی یدلم و برا ؟ی: نمرداوشیس

 چشم توهم که شده هنوز زنده ام. ینه، به کور_

 .یمرده نداشت هیبا یکه فرق شبی: داوشیس
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 نکن. تشیاذ ی: هاننایجاست

 : فقط چون عشقم گفت.اوشیس

 گفتم: مردشور تو و عشق تو باهم ببره. رلبیاز کنارش رد شدم و ز 

 .دمی: شناوشیس

 بهتر._

 شده بود و دوش گرفته بود. داریب رحسامیاتاق برگشتم، ام به

 .ریصبح بخ_

 فقط سرشو تکون داد. درجوابم

 گفت: لعنت بهت. رلبیو ز دیکت شو پوش عیسر یلیحرکت خ هی یهم فشار داد و تو یرو چشماشو

 بود؟  بامن

  ؟یشدم و گفتم: بامن بود ناراحت

 .ینه توهم زد ؟ی: چرحسامیام

پس اگه  ستیاتاق ن نیا یتو یا گهیبازوش گذاشتم و گفتم: به جز من و تو که کس د یو رو دستم

  ؟یبود یباک یبامن نبود

 کرد. یآروم یو کنار زد و بازم ناله دستم

  ؟یکنیناله م نقدریگفتم: توچته؟ چرا ا باترس

 برم. دیشده با رمی... دیچیگفت: ه بااخم

 .اری... کت تو دربنمیصبرکن بب_

 !ارم؟یساعته تالش دارم بپوشمش حاال درش ب هی: رحسامیام

 گفتم: چرا؟ مگه چت شده؟  یبانگران

 .ستین یمهم زهی: چرحسامیام

 بود؟  ییهوا ری... گفتم: تدیاز بغض لرز صدام

 خدا دم مشکشه. شهی... اَه اَه لوس... اشکش همریحر ی: رو مخرحسامیام

 چه مرگت شده. نمیبب اریداد زدم: کت تو درب تیباعصبان

 شدم. ی... خب عصباندیشده نگاهم کرد که آروم گفتم: ببخش کیبار یباچشما

  ؟یدارم تابفهم یبلند آلرژ ی: چندبار بگم به صدارحسامیام
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 خب نگرانتم. _

 .ستین یزی: گفتم که چرحسامیام

 بود. یبه بازوش افتاد... کت کرم رنگش خون نگاهم

 .ادیگفتم: از دستت خون م باوحشت

 : گندت بزنن.دیهم فشار داد و نال یشده کالفه چشماشو رو یمتوجه شد کتش خون یوقت

 .اریکتش گذاشتم و گفتم: توروخدا کت تو درب یو رو دستام

 و منم کمکش کردم. ارهیکرد کت شو درب یشد و سع میتسل

 .ختنیر یگونه هام م یبود... اشکام باسرعت رو یرنگش خون یقهوه ا راهنیپ

شده اش افتاد باترس  یچیباندپ یبه بازونگاهم  یدرآوردم... وقت راهنشویهاشو باز کردم و پ دکمه

 سرت اومده؟  ییگفتم: چه بال

 خراش ساده ست. هی: رحسامیام

  اد؟یخون م نقدریخراش ساده ا هیزدم: از  داد

 من... ریهم فشار داد و گفت: حر یرو دندوناشو

تکرار  ستین ازین کنهیم تتیبلند اذ یصدا دونمیو باشهامت گفتم: حرف نزن... باشه م دمینترس نباریا

 .زمیسرم بر یتو دیبا یچه خاک نمیتا بب نی... حاال هم بشیکن

 یتخت نشوندمش... تمام باند دوره بازوش خون یو رو دمینگاهم کرد که دست سالم شو کش باتعجب

 بود.

 شد. شینگاهم به زخمش افتاد دلم ر یآروم باز کردم و وقت باندو

 خراش ساده ! هی یگیم نیتو به ا_

 .ستین یزی: شلوغش نکن چرحسامیام

  مارستان؟یاحمق چرا نبردت ب اوشیاون س_

 نگفت و فقط نگاهم کرد. یچیه

 بخوره. هیبخ دیزخم با نیا_

 ستین قیکردن اونقدر عم شیبرام ضدعفون مارستانیرفتم ب شبی... دستین هیبه بخ یازی: نرحسامیام

 الزم باشه. هیکه بخ

  ؟یشد یزخم یچرا بهم نگفت_
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 .کردیرو دعوا نم ی: چون دونستنِ تو دردرحسامیام

 .یکه بهم بگ یکنیگفتم: چون منو آدم حساب نم رلبیز بااخم

: دیپرس اوشیرو از داخل آشپزخونه برداشتم... خواستم برگردم به اتاق که س هیاول یکمک ها یجعبه 

 باز چرا دعواتون شده؟ 

 نداره. یبهش بگم به تو ربط خواستیدلم م چقدر

  مارستان؟یب یگفتم: چرا حسام و نبرد یطلبکار حنبال

 : بردمش.اوشیس

  ده؟ینفهم نویبوده که ا یداره اون چه جور دکتر اجیاحت هیاون زخمش به بخ_

 یعنیداره فکرکرده متخصص قلب و عروقه...  یتجرب پلمی... جوجه دیخب بابا توخوب لی: خاوشیس

  ؟یدیالزم داره تو فهم هیزخمش بخ دهینفهم یدکتر به اون باتجربگ

 شدم و گفتم: هرچه زودتر صبحانه تو کوفت کن و گور تو گم کن. یشترعصبانیب

 لبخند زد و گفت: هستم در خدمتتون. لکسیر

تخت نشستم و  یبهش بندازم رو ینگاه نکهیروم و ازش گرفتم و رفتم داخل اتاق... بدون ا باحرص

 زدم. نیوش بتادر کمیکردم و بعد  زیاول باپنبه زخم شو تم

  ه؟یاشکات چ نیا لی: االن دلرحسامیام

 منه. رهی... همش تقصاهمهیگفتم: بخت س بابغض

 .ییتو ستیکه مقصر ن ی: اشتباه نکن تنها کسرحسامیام

 سرعت سرم و آوردم باال و بهش نگاه کردم که نگاهشو به دستش دوخت. به

 .دمیچیرو دوره بازوش پ زیباند تم آروم

  ؟یدرد دار یلیخ_

 : نه.رحسامیام

 امروز حتماً برو دکتر... ممکنه عفونت کنه._

 .ستین یمهم زهیشلوغش نکن چ ری: حررحسامیام

 ری... حرری... حرریخدا... حر یو گفت: ا شیشونیبه پ دیکه باکف دستش کوب هیگر رهیزدم ز باشدت

 مگه مردم؟  ؟یکنیم هیاالن چرا گر

 نکن. هیگر سیو بـ ـغلم کرد و گفت: ه دینگفتم که دستم و کش یزیچ
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 از دستت بدم. خوادیدلم نم یکنیکه بهم م ییها یباهق هق گفتم: باتمام بد 

 .شهینم شمیچیعذابت تاآخر عمرت کنارته ه یتر بـ ـغلم کرد و گفت: فرشته محکم

بشه و ازدست بدمش... اگه اونم  شیبودم طور دهیبودم... ترس دهیکردم... ترس هیمهابا گر یـغلش ب توبـ

 یعنی ؟یچ یعنی یفهمی... اون تنها پناه من بود... تنها پناه مشدمیم شهیتنهاتر از هم دادمیازدست م

چ جا نرو و کنارم بمون یکن اما فقط ه رمیتحق یعنیکتکم بزن،  یعنیسرم داد بزن،  یعنیعذابم بده، 

 ترسناک تنها نباشم. یایدن نیا یتا تو

بود که  نیا ینبود که آدم حسابت نکردم برا نیا یناره گوشم گفت: اگه بهت نگفتم براک آروم

 .یاریدرم یباز یو کول یکول دونستمیم

 .یخودت یاش زدم و گفتم: کول نهیبه سـ ـ یآروم مشت

سرم و آوردم باال... اشکام و پاک  وفتادیبار اتاق م کیسال  کیلبخندش که هر دنید یو برا دیخند

 .یکرد و گفت: نخواستم نگران بش

تنها پناهم و  خوامیگفتم: نم دیلرزیکه لبام از بغض م یکم و مرتبش رو لمس کردم و درحال شیر ته

 از دست بدم.

 .دیگونه ام کش یپراشکم زل زد و نوک انگشتاشو آروم رو یچشما به

 .ستینگاهش ترسناک ن گهید کردمیم ... فقط حسهیتو نگاهش چ دونستمینم

نذاشت و چشماشو بست... دستش دوره کمرم تنگ تر شد و منو  یصورتش و لبام باق نیب یا فاصله

 تر کرد. کیبه خودش نزد

  ؟ی: درد نداردمیگذاشت و آروم پرس میشونیپ یشو رو یشونیپ

 نه تکون داد. یسرشو به معن آروم

به  یتند و پشت سرهم یکرد و چشماشو بست و بـ ـوسه ها چش شد که محکم تر بـ ـغلم دونمینم

 صورت و گردنم زد.

 یبود که بهم انرژ یحس خوب هیاما ته ته قلبم  ازین ایمحبته  یبـ ـوسه ها از رو نیا دونستمینم

 .دادیم

پشت  یموها یپنجه هام و ال دیـوس بـیگردنم بود و گردنم و م یگود یطور که صورتش تو نیهم

 سرش فرو بردم.

 ! کردمیرو لبم و درک نم لبخنده
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 : دمیگذشته بود که آروم پرس قهیدق چند

  رون؟یب ادیآرشام از زندان ب یدینم تیرضا_

 : دیکمرم چنگ انداخت و لباشو محکم به گوشم فشار داد و غر به

 .رونیتا زبون تو از حلقت بکشم ب اریاسم شو ب گهیبار د هی_

 میهم که باش یتیدندونام فشردم... تو هرموقع نیهم فشار دادم و از ترس لبم و ب یو رو چشمام

 .دهیخشونت خاص خودشو از دست نم

 ادامه داد. دنمیاما دست برنداشت و به بـ ـوس دیلرزیم تیبدنش از حرص و عصبان نکهیباا

اما باخودم ... هه خنده دار و مسخره ست ختشیبهم ر یلیآرشام خ شبید یحرفا کردمیم حس

 الیخ نیاون اصالً مهم نبودم و ا یکه من برا یمنو از دست بده... درصورت دهیترس دیشا گفتمیم

 نبود. شیب یخام

 .دیکش قیعم یلینفس خ هیازم فاصله گرفت و  قهیاز چند دق بعد

 اریدست لباس ب هیتوش بود گفت: پاشو  تیاز عصبان ییکه رگ ها ییبه موهاش زد و باصدا یچنگ

 بپوشم.

از داخل کشو برداشتم که  ینفت یآب راهنیپ هیسرم انداختم...  یو جمع کردم و شالم و رو موهام

 ! یآب راهنیبا پ ی: شلواره قهوه ادیغر

 خب شلوارتو عوض کن. _

  ؟یفهمیشده رو م رمید یمعن ری: حررحسامیام

 بدم؟  یخب چه رنگ :دمیبود آروم پرس نییکه سرم پا یمشتم فشردم و درحال یو تو راهنیپ

 رو بده. هی: اون نسکافه ارحسامیام

که گفت رو از داخل کمد برداشتم و بهش کمک کردم تا تنش کنه... دکمه هاشو بستم و  یراهنیپ

 گفتم: کدوم کت تو بدم؟ 

 المصب و باز کن خفه شدم. نی... اخوادی: کت نمرحسامیام

 !؟یوا حسام مگه تو کالس ندار_

  ؟یچگفت: خب که  بااخم

 نافت بازه. رهیخدا تا ز یشهیدکمه هات هم یکشیخجالت نم_

 .ذارمیاول و باز م یدوتا شهیمن هم یگی: چرا چرت مرحسامیام
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 .هیدونه باز باشه کاف هیالزم نکرده _

  ؟یفهمی: گرمه مرحسامیام

 .ادهیخوشگل تو دانشگاه ز ی... بگو دخترهاستیگرم ن_

 داشت؟  یچه ربط نی: االن ارحسامیام

 ریکه به پوشش استاداش گ هیچه جور دانشگاه نی... ایکنیم پیاونا خوشت یکه برا نهیربطش ا_

 !ده؟ینم

  ؟یکنینگاه م ینطوریچرا ا هیحرف فقط نگاهم کرد که گفتم: چ یب

اش که تا وسط سـ  قهیهاشو تا داد... باغرغر گفتم:  نیبزنه نگاهشو گرفت و آست یحرف نکهیا بدون

 لخت برو سرکار. یکنیکه تا آرنج باالست خب چرا تعارف م ناشمیاش بازه آست نهیـ

 . ــــــــری: حـــــــــردیداشت خنده شو پنهان کنه غر یکه سع یدرحال

 ندادم. تیبرداشتم و اهم نیزم یشو از رو یخون راهنیپ

 لکه ها روشون نمونه. یبرداشتم و گفتم: خداکنه جا کتشم

 ن دور.: بندازشورحسامیام

 .زکنمیلکه هاشونو تم تونمیم_

 .دنیخون م ی... بوستیبهشون ن یازین گهی: بندازشون دور درحسامیام

 .شورمیباخوشبو کننده م_

  ؟یبه نفهم یخودتو زد ایسخته  نقدریا شیمعن دنیبندازشون دور فهم ری: حررحسامیام

 دیرو با یاریدرم یکه هرچ ینطوریشون ا یدینپوش شتریدوبار ب فهیرفت توهم و گفتم: خب ح اخمام

 .یلباس بخر

که من ندارم...  خوادیشو برداشت و گفت: کل کل کردن باتو اعصاب م فیتخت بلندشد و ک یاز رو 

 خداحافظ.

 گفتم: مراقب خودت باش. یبلند یکه باصدا رونیب رفت

 .ونهید یگفتم: وسواس رلبیدستم نگاه کردم و ز یو کت تو راهنیپ به

*** 
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 یب یلی... واقعاً که خدادمینم تیاهم اوشیمزخرف س یها یو به شوخ دادمیپام و تکون م باحرص

 شرتیت نیو ا یتنگ نیبا شلواره به ا رحسامیام یراحت جلو نقدرینامزدش ا دهیچطور اجازه م رتهیغ

 جذب راه بره؟ 

و  دیآلمان بزرگ شده و عقا یهم تو اوشیاز اون س یجدا هیجواب خودم و دادم: خب اون آلمان خودم

که  رحساممیدارن و نه تعارف... ام یسیباهم بزرگ شدن... نه باهم رودربا نایافکارش بازه و بعدشم ا

 .هیبراش عاد زهایچ نیا

شوهره من  یدرست لباس بپوشه... چرا جلو دیبا رانهیا نجایا هیکه عاد هیباخودم گفتم: عاد باحرص

 سرش لخته؟ 

  ؟یخورینم یزیچرا چ ری: حرنایجاست

 حرص خورده بودم که حالت تهو گرفته بودم. نقدریا

 و چاق بشه. زهیبهم بر شیاسکلت کلیترسه ه یم مهیرژ ریگفت: حر یبالحن سرزنش آلود رحسامیام

 منه. یاسکلت کلیه نیبرداشتم و گفتم: االن مد هم بیس هی بااخم

 .هیمده مزخرف یلی: خاوشیس

 یخرک یها یسربه سرش نذار... اون به شوخ اوشیگفت: س رحسامیدم که امبهش نگاه کر تیباعصبان

 تو عادت نداره.

 استخدام شدم. ریشرکت ام یامروز تو ریحر یگفت: راست نایو جاست دیخند اوشیس

 مخالفم. گمیمن بازم م ی: ولاوشیس

 .میماباهم حرفامونو زد یبی: بِ نایجاست

 .دیخنده و همه باتعجب بهم نگاه کردن... خندم و کنترل کردم و گفتم: ببخش رهیز زدم

 بیس یبیگفتم: بِ یگذاشتم و بالحن پرتمسخر رحسامیام یو تکه تکه کردم و بشقاب و جلو بیس

 بخور.

 بشه. یحرص شتریتا ب دمیحرصش گرفت، خند اوشیس

خودتم  یبیبه سمتم گرفت و گفت: بِ بیتکه س هیلباش بود  یرو یکه لبخنده کج یدرحال رحسامیام

 بخور.

 : حــــــســـــــام !!دیغر اوشیو س دمیبلندخند رحسامیو ام من

 شما دوتا. دیلوس یلیخ رهی: خب حق باحررحسامیام
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 .ریحر یبد یلی: خنایجاست

 !خوره؟یم یبیکجاش به بِ کلیقد و ه نیآقا با ا نیمن ا زهیآخه عز_

 : اسکلت.اوشیس

 .گهیگفت: بسه د رحسامیتوهم که ام دمیو کش اخمامم

  ؟یدیشرکت انجام م یتو ی: حاال چه کاردمیبحث عوض بشه پرس نکهیا یبرا

 .ی: مترجمنایجاست

پر بود  واراشید یو بزرگ بود و همه کیکردم... ش اوشیبه آپارتمان س یتکون دادم و نگاه کل یسر

که توخونه  نقدریخونه شون اما خب ا امیامشب ب خواستی... دلم نمنایخودش و جاست یاز عکس ها

 .کنهیم رییو حال و هوام تغ شهیم یتنوع هیباخودم گفتم  د،یمونده بودم دلم پوس

لباش  یرو یافتاد لبخنده بزرگ یگوش ینگاهش به صفحه یزنگ خورد... وقت رحسامیام یگوش

 . hallo die liebeجواب داد:  عینشست و سر

 باخودم گفتم: عشق من !!! رلبیه زو به سمت تراس رفت ک بلندشد

 نشه. یاشکم جار یتابغضم نترکه و چشمه دمیو تندتند نفس کش دیاز بغض لرز لبام

 .یبهداشت سیبهم کرد که بلندشدم و رفتم داخل سرو یا رهینگاه خ اوشیس

 نکن. تمیاذ ینطوری... توروخدا اریاز من انتقام نگ ینطوریو بابغض گفتم: حسام ا ختیر اشکام

اون دختره رو دوست داشته باشه  دی... آروم باش... شاریو گفتم: آروم باش حر دمیبه صورتم کش یدست

و از دست رفته ست... تو زن  یالیعشق خ هیشناسنامه شه... اون فقط  یاما شوهره توئه اسم تو تو

 پس ناراحت نباش. ،یحسام

 .زدیداخل سالن... هنوزم تو تراس داشت حرف م برگشتم

 .شهیغذا سرد م ؟یکنیصدا م رویام رجونیگفت: حر دیچیم زویکه داشت م نایجاست

 باشه. _

 سمت تراس. رفتم

... عشقم آروم باش امیتونم ب ینکن فدات بشم... نه االن نم هی: منم دلم برات تنگ شده... گررحسامیام

خلوت شد  کمیکه سرم  نی... چشم قشنگ من همرهیگیم شیدلم آت یکنیم هیگر ینطوریا گهید

 .امیم

 هم من چشم قشنگش بودم. یزمان هیخفم کرد...  بغضم
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نباش من  یچیتونگران ه زمی... عزمیموضوع حرف نزن نیا یدرباره شهی: نه... هنوز نه... مرحسامیام

 هیشب شتریب ستیاون ن هینه شب کار؟یچ یخوایهست... عکسش؟ عکس شو م یحواسم به همه چ

 دلم برات تنگ شده. یلیخ یلی... منم خستین نطوریتوئه... خوبه... نه عشقم ا

 عق !_

که بااخم به چشمام زل زده بود گفت: بعداً بهت  ینشون نداد... درحال یواکنش چیه دنمیو باد برگشت

 . ich liebe dich... زنمیزنگ م

 دهنم گرفتم... خم شدم و دستم و به در تراس گرفتم. یعق زدم که دستم و جلو دوباره

اما اونقدرم خر  ستمیبلد ن یگفتم: درسته آلمان یلرزون ینداشتم باصدا یخوب تیکه اصالً وضع یدرحال

 .شهیم یچ شیمعن شید بهیل شیکه نفهمم ا ستمین

شده بودم  یعصب نقدریمعدم بود رو باال آوردم... ا یکه تو یو هرچ دمیدو یبهداشت سیسمت سرو به

 .زدمیازم عق مشده بود ب یمعدمم کامالً خال یوقت یکه حت

گفت... هه فکرکرده از پشت  یدوست دارمشو به آلمان دیکه منو د نیاما هم زدیحرف م یداشت فارس 

 ... خدالعنتت کنه... عق .ستین میحال یکوه اومدم و آلمان

 شد؟  رچتی: حررحسامیام

 دلم شکسته. کمینشده فقط  یچیچم شده؟ هه ه دیپرسیو ازم م زدیدرضربه م به

 .رونیاومدم ب یبهداشت سیاز سرو رفتیم جیکه سرم گ یو شستم و درحال صورتم

  ؟ی: خوبرحسامیام

 گفتم: خوبم... خوبم. زدمیکه نفس نفس م همونطور

  هو؟یشد  ی: چنایجاست

 .ارمیحالم و جا ب قیعم ینفس ها دنیکردم باکش یشو ندادم و سع جواب

داشتم تعادلم و حفظ کنم... سرم  یداده بودم و سع هیتک یبهداشت سیو به چهارچوب در سرو دستام

ام باعث  جهیباال قطعاً سرگ ارمیداشتم و مطمئن بودم اگه سرم و ب جهیبود چون به شدت سرگ نییپا

 بشم. نیکه پخش زم شدیم

 ادیو فر دمیاراده خودم و عقب کش یب یلیدست شو به سمتم دراز کرد که کمکم کنه که خ رحسامیام

 زدم: به من دست نزن.
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خون...  نیچشماش سرخ شد ع اهیفکش منقبض شد و رنگ س رحسامیشوکه بهم نگاه کردن و ام همه

 صورتش به سرعت همرنگ چشماش شد. دهیپوست سف

 کردم آروم باشم. یاما سع دمیترس

 .نی... گفت: برو بشدیلرزیاز خشم م صداش

 یگرفتم و چشمام و رو زیکه دستم و به م وفتمیبود ب کیلرزونم به سمت کاناپه رفتم... نزد یباپاها

 .دیگونه هام سرخورد و چونم از بغض لرز یهم فشار دادم... اشکام رو

 : حالت خوبه؟ اوشیس

 یلعنت یجهیسرگ نیدستام گرفتم... چشمام و بستم تا ا نیکاناپه نشستم و سرم و ب یتوجه رو یب

 .چرخهیسرم تندتند م کردمینداشت و حس م یتموم بشه... اما تموم

 بخور حالت بهترشه. یزیچ هی ایب یشد ینطوریا هیمعدت خال دچونی: شانایجاست

 .خوامیگفتم: نه نم یناله مانند یباصدا

... پاشو ظهرم ناهار یخوریوقت خدا که مثل آدم غذا نم چیبخور... ه یزیچ هی: پاشو رحسامیام

 .ینخورد

 نداره. ینعش کش یخودش حوصله به قول ستینگرانمه؟ نه نه نگرانم ن هه

 بازوم گرفت و گفت: پاشو. از

و آروم  دیبار دزد نیاول یبه چشماش زل زدم... زل زدم... زل زدم... نگاه شو برا میاشک یباچشما

 .دهیگفت: پاشو رنگت پر

 و گفت: بخور. دیبردم... برام غذا کش زیکرد و به سمت م بلندم

 برات آب قند درست کنم؟ یخوایگفت: م نایهم نشستن و جاست هیبق

 .رهیگیو قند جون شو م ینیری... شزنهیجات نم ینیریباحرص گفت: نه خانوم لب به ش رحسامیام

 اوشیو س نایجاست یجلو نیاز ا شترینشه و ب یهم فشار دادم و خفه خون گرفتم تاعصبان یو رو لبام

 خوردم نکنه.

  کنه؟یکه زنشم به معشوقش ابراز عالقه م یمن یرحمانه جلو یب نقدریا چطور

 .یتا بخور دمیکش ،یکن یکه باهاش باز دمیغذا نکش ری: حررحسامیام

 دهنم گذاشتم و به زور قورتش دادم... عق ! یقاشق تو هی 
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... زدمیتو معدم نبود و فقط عق م یچیه گهیو فقط عق زدم... د دمیدو یبهداشت سیبه سمت سرو باز

 .رونیدم معدم از حلقم بزنه بهرلحظه منتظر بو

 دکتر. میابری... بای: برحسامیام

 .هیگر رهیتوجه به غرورم بلند بزنم ز یباعث شد بغضم بترکه و ب شیکالفه و عصب یصدا

 رو چرخوندم تا قفل بشه. رهیبستمش و دستگ عیام درو باز کرد که سر هیگر یصدا دنیباشن 

 چه مرگت شده. نمیبب رونیب ایب یچ یعنیکارها  نیا ری: حررحسامیام

 من. یبرا ادهاشیمعشوقشه و چه مرگت شده ها و فر یهاش برا زمیو عز عشقم

... گمینم یچیه زنهی... داد مشهیتا بهم عالقمند بشه اما نم کنمیم ی... هرکارارمیدارم کم م گهید ایخدا

... هروقت که بخواد گمینم یچیه ارهیمادرم و به روم م ی... گذشتهگمینم یچیه کنهیم رمیتحق

 یرییتغ چیکه بوده هست و ه یا نهیو اون همون گرگ ک گمینم یچیو بازم ه شمیم مشیتسل

ذهنش  یساله که من زنشم و من همبسترشم اما تو کیتحمل ندارم...  گهید کشمینم گهینکرده... د

 ست. گهینفره د هی شیست و روحش پ گهید یکی

 ایاگه تمام دن گفتمیبه تو بود... باخودم م دمیافتاده؟ تمام ام یدخترت به چه روز ینیبب ییکجا بابا

که  یاما باکار خوادیو باتمام گناهام منو م ستهیمیکنن بابام مرد و مردونه پشتم وا یپشتم و خال

 ینیبب یزنینم نگز هیبهم  یو نابود کردم و تو حت می... من به خاطره تو زندگینابودم کرد یکرد

 می... همتون... از همتون متنفرم... من خودم و زندگنیرحم ی... همتون بیرحمیب یلیمرده... خ ایزندم 

 یکه وقت یام... برادر یدر چه وضع نهیتا بب رهیگیخبر نم هیازم  یکه حت یکردم؟ پدر یک یو قربان

 رهیکه ز ی... آقابزرگکنهینم سلحظه هم احسا هی یو نبودم و حت ستین ادشیمنو  یبزرگ بشه حت

... دهییزایمن سگ م یکاش به جا یکه گفت ا ی... مادرییدست و پاهاش لهم کرد و بهم گفت هرجا

که  ریبم یکس یبرا گنیهمه عذاب رو دارن؟ نه ندارن... م نیآدما ارزش تحمل کردن ا نیا ایخدا

هم  به خاطره من سرفه یحت نایا ازکدوم  چیآدما مردم اما ه نیا یهمه یبرات تب کنه... من برا

بخت  اهیس ی... اکنهیم تشیعشقش اذ یاما اون فقط دور رمیمیم رحسامیام ینکردن... هرلحظه برا

 .ریبخت حر رهیت ی... ارینگون بخت حر ی... اریحر

 .نایجاست یزشته جلو رونیابیب ری: حررحسامیام

 .رونیو شستم و رفتم ب صورتم
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اگه حالت خوب  ه؟یاشکا چ نیا لیدل یبگ شهی: مرحسامیدرهمش بازم اشکم و درآورد... ام یاخما

  ه؟یچ یبرا هیگر گهیکه ببرمت دکتر د ستین

 .یشیآب قندو بخور خوب م نیا ای: بنایجاست

 و گرفت و باقاشق داخلش آب قندو هم زد و گفت: بخور تا حالت خوب بشه. وانیل 

 بهش زل زدم. یطور نیو به سمتم گرفت که نگاهم و از چشماش نگرفتم و هم وانیل

 ! ری: حررحسامیام

 .کنهیحالم و بد م شینیکرد که دستشو پس زدم و گفتم: نه شر کیو به لبام نزد وانیل

 : بخور فشارت افتاده.رحسامیام

 نه._

 زودباش بخور. کشتتیگفت: نم بااخم

شد  باعث نشیریش یقلوپ خوردم و مزه هیو به لبام چسبوند... آروم  وانیو قورت دادم و ل بغضم

 هم فشار دادم. یکردم و چشمام و محکم رو زی... دهنم و باشالم تمهیگر رهیباشدت بزنم ز

 انگار تلخه. یکنیجور رفتار م هی... ستیگفت: زهر که ن یباحرص خفته ا 

 .یبخور تا نمرد ی: اوووو چقدر ناز و ادا داراوشیس

 .دیکنیم شیعصب شتریحرفا ب نی! باااوشی: عه سنایجاست

 کاناپه نشوندم... خودشم کنارم نشست و با زور آب قندو بخوردم داد. یو رو دیدستم و کش رحسامیام

 حالم و بد کرده. شتریب نشیریش یمزه کردمیم حس

 ببرمت دکتر؟  یخوای: مرحسامیدادم... ام هیحال سرم و به کاناپه تک یب

 دکتر. میپاشو بر ستینه تکون دادم که گفت: حالت خوب ن یو به معن سرم

 ...م.شیخ...وب م_

 گرمم بود... شالم و از دوره گردنم کنار زدم و بادستم خودم و باد زدم. یلیخ

 برو شام تو بخور. اوشیبود گفت: س دهیهمونطور که ابروهاش بهم چسب رحسامیام

 اشتهامون کور شد. گهی: نه داوشیس

 برو شام تو کوفت کن. گمیگفت: م یدستور بالحن

 .یچونیپیخب بگو از جلو چشمام گمشو چرا حرفو م: آهـــا اوشیس

  ؟یدار چارهیاون ب کارهیرفت که گفتم: چ اوشیس
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 دارم. چارهیاون ب کارهیچ یشیمتوجه م ینگاه به خودت بنداز هی: رحسامیام

مانتوم و  یقهی عیسر یلی... خدمیرد نگاهشو دنبال کردم که از خجالت سرخ شدم و لبم و گز باتعجب

 و آروم گفتم: حواسم نبود. دمیباال کش

و خبرنداره تمام  زنهیصاحب شو کنار م یشال ب یطور نی... همی: به نفعته حواس تو جمع کندیغر

 .شهیم دهیدار و ندارش د

 .یادب یب یلیگفتم: خ باحرص

 تا آروم بشه. دیکش یقیهم فشار داد و نفس عم یرو چشماشو

 بخوابم. خوامیخونه م میگفتم: حسام بر قهیاز چند دق بعد

  ؟ی: بهتررحسامیام

 اما گفتم: آره. بهترنبودم

شالم  تیکه باعصبان نییمانتوم رفت پا یقهیو گرفت و کمکم کرد بلندبشم... بلندشدم و دوباره  دستم

  ؟یدیتو سطل آشغال... فهم رهیمانتو م نیخونه ا میاالن که رفت نیو گفت: هم دیچیو دورم پ

 .شیدیخودت خر _

 .دمیمن به گوره پدره پدرسگم خند :رحسامیام

 .شدیم یعصبان شتریب دادمیجواب شو م شتریب ینگفتم چون هرچ یچیه

 .میریم گهیممنون ما د یبابت همه چ نایجاست اوشی: سرحسامیام

 .نی: اما شما که هنوز شام نخوردنایجاست

 استراحت کنه. دیبا ریممنون حر گهی: نه درحسامیام

 .شهیبااستراحت خوب نم ری: حراوشیس

 توجه به غذا خوردنش ادامه داد. یکه ب میمتعجب بهش نگاه کرد همه

 بود؟  ی: منظورت چرحسامیام

 هاشو باال انداخت و جواب نداد. شونه

 .میابریصورتش بود گفت: ب یاز اجزا یکه انگار جزئ یاخم باهمون

 تو زحمت. یافتاد نایممنون جاست_

 نکردم که. ی: کارنایجاست

 و به حرکت درآورد. نیو ماش میشد نی... سواره ماشرونیب میو از خونه اومد میکرد یخداحافظ
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 کولرو روشن کن._

 .نییروشن کرد و پنجره رو زدم پا کولرو

  کنن؟یپنجره روهم باز م کننیکولرو روشن م ی: تو دهات شما وقترحسامیام

 خب گرممه._

 .شهیسرد م یبذار گریدندون رو ج قهی: دو دقرحسامیام

 تازه به صورتم بخوره. یتاهوا رونیاز پنجره بردم ب یتوجه سرم و کم یب

 : آره برو جلوتر... برو جلوتر موهاتو به همه نشون بده.رحسامیام

 و درست نشستم. دمیشالم و جلو کش باحرص

 دکتر؟  میاالن بر نیهم ستیگفت: اگه حالت خوب ن قهیچند دق بعداز

 نه خوبم._

 .میدیبه خونه رس نکهینگفت تا ا یچیه گهید

... نیزم یدرآوردم و انداختم رو عیدکمه هام و باز کردم و مانتوم و سر شدمیکه وارده اتاق م همونطور

 .گرفتمیم شیگرمم بود که داشتم آت نقدریا

 باد زدم.بود خودم و  زیم یکه رو یمانتوم رو هم درآوردم... باکتاب رهیتاپ ز یو کنار زدم و حت شالم

تونست داخل اتاق ما  ینم چکسی... هدیپنجره رو کش یوارد اتاق شد اول از همه باحرص پرده یوقت

 یلیخ اسریآقا کردیفکرم دیپنجره حساس بود... شا نیا یرو نقدریچرا ا دونمینم یهـــا ول نهیرو بب

 .نتمیباشم و بب ستادهیاتاق ا یو منم تو اطیتو ح ادیب یاتفاق

 گرمه !؟ نقدریچرا ا یوا

 روشنه؟  یشیسرما ستمی: سدمیپرس آروم

 برداشت و بااخم گفت: آره. نیزم یو از رو مانتوم

 رو انداخت داخل سطل آشغال که گفتم: دوستش داشتم. مانتو

 که من دوستش نداشتم. نهی: مهم ارحسامیام

 نظره اونه که مهمه. شهیهم ستینزدم... نظره من که مهم ن یو حرف دمیتخت دراز کش یرو

  ست؟ی: گشنت نرحسامیام

  ؟یبخور ارمیب یزیچ هیتو  یبرا یخواینه... م_

 .یبخور ضعف نکن یزیچ هیپاشو  ی: نه... ظهرم ناهار نخوردرحسامیام
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 .کشهیبه غذا نم لمیخوبم م_

 .کشهیتو فقط به حرص دادن من م لی: مرحسامیام

: خوب نشده؟ دمیبه زخمش کرد که پرس یشو درآورد... نگاه راهنیمبل و پ یشو پرت کرد رو کت

  کنه؟یدرد م

 و گفت: نه خوب شده. دیدراز کش کنارم

 شد؟  ینطوریشد که ا یاون شب چ_

خراش  هیاز کنار بازوم رد شد و  ریت دیماشه رو کش یچشماش گذاشت و گفت: وقت یرو ساعدشو

 بازوم انداخت. یرو

 آرش... شهیهنوزم باورم نم_

 من ممنوع بود. یکه بهم کرد حرفم و خوردم... آوردن اسم آرشام برا یتند بانگاه

 .غمبرهیپسره پ یاون عوض یکنیچون فکرم شهیگفت: آره باورت نم باحرص

 نبود. نینه منظورم ا_

 کرد. یخاله باز یمن بدجور یکه بود بااعصاب نداشته ی: منظورت هرچرحسامیام

 .یمن اعصاب ندار یوقت برا چیگفتم: توه تودلم

بود  کیو کوچ یخراش سطح هی... دمیزخمش جلب شد و آروم انگشتم و روش کش یام به جا توجه

خراش ساده چقدر منو نگران  هی نیکه هم دونهیفقط خوده خدا م یکه االن کامالً خوب شده بود ول

 کرد.

که من زنشم و من  نهیاست مهم  گهید یکیو قورت دادم و باخودم گفتم: به درک که تو قلبش  بغضم

 یچون اگه از دستش بدم به معن دمیعذاب رو از دست نم یفرشته نیجوره ا چیکنارشم... من ه

چون اون تنها  خوامشیها و اخم و تَخماش م یباتمام بد خوامشی... من مشمیکلمه تنها م یواقع

 که برام مونده. یسک

اش گذاشتم... اشکم از گوشه چشمم سرخورد و  نهیسـ ـ یو دورش حلقه کردم و سرم و رو دستم

 .دیاش چک نهیسـ ـ یقفسه یرو

 کرد. یکمرم نشست و آروم آروم باموهام باز یرو دستش

 .میبدتر از شب تولد نوزده سالگ ی... حتییبد بود تنها چقدر

 .یگفت: پوستت سرده و قرمز شده... سرما نخور آروم
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 نچ گرممه._

نگفتم و کم کم آغـ  یزیگرمم بود اما چ نکهیهردومون انداخت... باا یو رو باال دیرو باپاش کش ملحفه

 خواب دعوتم کرد. یایـوش گرمش به دن

 کرده. ریگلوم گ یتو یزیچ هی کردمیشدم... احساس م داریاز خواب ب یبد باحال

کلمه  یواقع یعرق بود و به معن سیتخت نشستم و چراغ خواب و روشن کردم... تمام تنم خ یرو

 .گرفتمیم شیداشتم آت

 ...عق

 .یبهداشت سیرفتم داخل سرو عیسر

 دهیاس دمیشا یهمون آب قندِ لعنت دیشا ه؟یچ دونستمیکه نم یزرد رنگ هیجز ما اوردمیباال ن یچیه

 معدم.

عق زدم که حس کردم معدم کامالً مچاله شد... صورتم و شستم و بدون فکرکردن دومشت آب  نقدریا

 .ختمیخودم آب ر یبازم رو لـ ـذتو از عطشم کمتر شد... با ختمیبدنم ر یرو

 .وفتمیگرفتم تان واریداخل اتاق و دستم و به د برگشتم

 بخور. یزیچ هی: برو رحسامیام

 نشستم. نیزم یسرخوردم و رو واریو کناره د دمیکش یبلند نیترس ه از

 .ونهید دیزهره ام ترک_

 حرف نگاهم کرد. یباز کرد و ب چشماشو

 برداشتم و خودم و باد زدم. یپاتخت یو دراز کردم و کتاب شو از رو دستم

 تو چرا گرمته؟  یخوب نی: هوا به ارحسامیام

 .رمیگیم شیاز درون دارم آت دونمینفس گفتم: نم بانفس

 .ابخوابیدکتر... ب میری: فردا مرحسامیام

کنارم زد و داد  عیسر هویـغلش که  تو بـ دی... منو کشدمیتخت دراز کش یبلندشدم و رو نیزم یرو از

 !؟یسیزد: چرا خ

 .ونهید یگرفت... وسواس خندم

 .ختمیخودم آب ر یخب گرمم بود رو _

 .دیشو به تشک تخت مال سیو دست خ دیکش یعصب نفس
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  ؟یخندیم یگفت: به چ باحرص

 .یچیه_

 یتیمسئول چیمن ه یگفت: اگه سرما بخور کردیو همونطور که خشکم م دیرو به بدنم کش ملحفه

  ؟یدیهم ندارم فهم یدار ضیوقت مر کنمیقبول نم

 .دمیو گفتم: آره فهم دمیمحکم بهش چسب ارمیحرص شو درب شتریب نکهیا یبرا

 برو اونور. ریحر یــی: اَرحسامیام

 نخوردم. یتکون چیو ه دمیتودلم خند بدجنس

 احمق. یکرد سیو گفت: تمام تخت و خ نیزم یرو پرت کرد رو ملحفه

 دوست ندارم. یشوهره وسواس_

 حساسم. کمی: من وسواس ندارم فقط رحسامیام

 .شتریب کمیاز  کمی_

 .کنمیم یکارتو تالف نیو آروم باخودش گفت: ا دیچیدورم پ دیباترد دستشو

زن  هیکه سرشب به  هیهمون مرد نیو کم کم هردومون خوابمون برد و انگار نه انگار ا دمیخند زیزریر

زود  یلیگرفت... خ یم ادمیزود  یلیهاش خ یابراز عالقه کرده بود و جون منو گرفته بود... بد گهید

 .شدیم یو خواستن زیزود دوباره برام عز یلی... خدمشیبخش یم

 برم. دیکالس دارم با گهیپاشو ببرمت دکتر... دوساعت د ریشد: حر داریاز خواب ب رحسامیام یباصدا

 بخوابم. خوامیم امیآلود گفتم: نه نم خواب

 ندارم. یادیمن وقت ز ر،ی: پاشو حررحسامیام

بذار  دمینخواب یاصالً درست و حساب شبیشکمم جمع کردم و گفتم: من د یزدم و زانوهام و تو غلت

 بخوابم توروخدا.

 بخواب. ریبگ می: پاشو از دکتر اومدرحسامیام

 فقط بذار بخوابم. رمیحالم خوبه... دکتر هم نم_

 .یاز گرسنگ یریمیبخور م یزیچ هی: حداقل پاشو رحسامیام

 .یشیتوهم خوشحال م ینطوریخب چه بهتر ا_

 رنگش بهم زل زده. اهیبانگاه س دمینگفت که چشمام و باز کردم و د یچیه

  ه؟یزدم و گفتم: چ یخواب آلود لبخنده
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 .یچیگفت: ه رلبیز

 ساعت چنده؟ _

 : هشت.رحسامیام

  ؟یده کالس دار_

 .میبخواب ایب یو گفتم: پس هنوز وقت دار دمیآره تکون داد... دستشو کش یبه معن سرشو

 .ادیخوابم نم گهی: نه من درحسامیام

 .گهید ایتا خوابم ببره... ب یمنو بـ ـغل کن دی... باگهی... زودباش دایو خواب آلود گفتم: ب دمیکش دستشو

 و بـ ـغلم کرد. دیلبخند بود کنارم دراز کش مچهین هیلباش  یکه رو یدرحال

 و گفتم: محکم تر. دمیبسته گونه شو بـ ـوس یو باچشما آروم

 تر بـ ـغلم کرد و گفت: لوس. محکم

 لبام نشست و دوباره خوابم برد. یرو یمحو لبخنده

*** 

 یلیرو دوست داشتم، خ الیو نیا اطینگاه دوخته بودم... ح رونیبودم و به ب ستادهیپنجره ا کنار

 .یساعت ها بهش زل بزن خواستیقشنگ بود و دلت م

  ؟یبرام قهوه درست کن شهیم ری: حررحسامیام

 البته._

 .ستادمیرفت و ا جیسمت آشپزخونه قدم برداشتم که سرم گ به

 شد؟  ی: چرحسامیام

 .یچی... هیچیه_

 داخل آشپزخونه و قهوه ساز و روشن کردم. رفتم

 بود. ندیبرام خوشا یبیقهوه به طرز عج ی... بودمیکش یقیعم نفس

 حیمبل نشسته بود و درحال تص یرو رحسامیو برگشتم داخل سالن... ام ختمیدوتا فنجون قهوه ر یتو

 دانشجوهاش بود. یکردن برگه ها

 گذاشتم و کنارش نشستم... قهوه شو برداشت و همونطور داغ خورد. زیم یرو رو ینیس

 معده ات ضرر داره. یداغ نخور برا_

 : چشم خانوم دکتر.رحسامیام
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 گفتم: خانوم دکتر عمته. نیخانوم دکتر از صدتا فحش بدتر بود واسه هم نیا

 .دیکارش رس یزد و به ادامه یمحو لبخنده

 حوصلم سر رفت و گفتم: حسام؟  قهیاز ده دق بعد

 : هــــوم؟ رحسامیام

 سرکار؟  یریامروز نم_

 : نچ.رحسامیام

 مشغول کارش شد که گفتم: حسام؟  دوباره

  ه؟ی: چرحسامیام

 من حوصلم سر رفته._

 کنم؟  کاریچ یگی: خب مرحسامیام

 ندادم... لحنش کالفه بود انگار دوست نداشت باهام صحبت کنه. یجواب

 دوست نداره. کنهیباخودم گفتم: دوست نداره که دوست نداره غلط م قهیاز پنج دق بعد

 حسام؟ _

 هم نگاه کرد و گفت: بـــلـــه؟ ب یشاک

 .رونیپاشو منو ببر ب_

  م؟یبر یکجا دوست دار زمی: چشم عزرحسامیام

 رونیب میابریخب ب یکاریامروز ب نی... فقط همالیو نیدلم گرفت تو ا م،یمسخره ام نکن پاشو بر _ 

 .گهید

 کارام و آوردم خونه انجام بدم. کارم؟یگفته ب ی: کرحسامیام

 م، ن حوصلم سر رفته. رونینداره پاشو منو ببر ب یربط چیبه من ه_

 سره جاش. ادیپاشو برو ناهار درست کن حوصله ات م ،یِکاریاز ب ناهمهی: ارحسامیام

 .خوادیم رونیب یندارم، اصالً من دلم غذا یآشپز یحوصله خوام،ینم_

خودم  یبه جون خودم اگه غذاتو کامل نخور رونیب برمتیو گفت: م رونیشو محکم فوت کرد ب نفس

 .یکن تیبهانه ست که منو اذ ناهمهیا دونمی... من که مکنمیخفه ات م

 .خوادیم رونیب ینه به خدا واقعاً دلم غذا_

 : پاشو برو آماده شو.رحسامیام
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 ینفت یآب یشلواره ل هیو  یمشک یمانتو هیزدم و رفتم داخل اتاق... از داخل کمد  یروزیپ لبخنده

 .دمیبرداشتم و پوش

که حس کردم بهم  بستمیبودم و موهام و م ستادهیا نهیآ یاتاق تالباساشو عوض کنه... جلو یاومد تو 

 شده. رهیخ

  ؟یکنینگام م ینطوریو گفتم: چرا ا برگشتم

  ؟یبپوش یتنگ تر نداشت نی: مانتو از ارحسامیام

 و تو. دونمیتنت باشه من م یمانتو تو نیا گهید یقهینگفتم که گفت: تاپنج دق یزیچ

 .دمیبرداشتم و پوش گهید یمانتو هیحرف  یب

 ! ــــری: حــــررحسامیام

  ه؟یمن چ رهیپر از حرص بود... آروم گفتم: خب تقص لحنش

 بپوش. نویکرم برداشت و داد دستم و گفت: ا _ یمشک یمانتو هیاز داخل کمد  بااخم

که دارم  نهیو برگشتم تا نب دمیرو که داد و تنم کردم... لبم و گز ییرو درآوردم و مانتو یقبل یمانتو

 .بندمیدکمه ها رو به زور م

 تنگ شدن؟! نقدریشدن... چرا ا ینطوریچرا لباسام ا ایخدا یوا

  ؟ی: آماده ارحسامیام

 .شهیدکمه هاش بسته نم نیباخجالت گفتم: حسام ا 

 گرد شده نگاهم کرد. یگردوند و با چشمامنو به طرف خودش بر عیسر

  ؟یچاق شد یعنی: رحسامیام

شکم  یبهم کرد و گفت: نه چاق نشد یقیهام و باال انداختم... مانتو رو از تنم درآورد و نگاه دق شونه

 .یآورد

 .رمیگفتم: نخ باحرص

 به خودم انداختم، حق بااون بود شکمم بزرگ شده بود. یو نگاه ستادمیا نهیآ یجلو

 .دیخر میریروز وقت کردم م هیرو بپوش...  هی: همون اولرحسامیام

رژ زدم که چپ  کمی نیواسه هم دهیرنگم پر کردمیو آماده شدم... حس م دمیدردسر لباس پوش باهزار

 نزد. یحرف یچپ نگاهم کرد ول

 .میابریشو برداشت و گفت: ب چییو سو یگوش
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 و راه افتاد. میشد نیماش ... سواررونیو برداشتم و باهاش رفتم ب فمیک

 کولرو روشن کن._

 : هوا که خوبه.رحسامیام

 من گرممه._

 ببرمت؟  یخوای: کجامدیروشن کرد و بعد پرس کولرو

 . یِنیاون رستوران چ میفکرکنم گفتم: بر نکهیا بدون

 : چرا اونجا؟ دیپرس یسکوت طوالن هیاز  بعد

 .خوادیتند م یدلم غذا_

 .کنهیهـ ـوس م بیعج یزهایدلت چ ای: تازگرحسامیام

 .گهید یجا هی میبر یخب اگه دوست ندار_

 همون رستوران نگه داشت. یساعت جلو مینزد و بعد از ن یحرف

گلوم  یتو یداخل رستوران... تا پام و داخل رستوران گذاشتم بغض مزخرف میو رفت میشد ادهیپ هردو

 نشست.

 .یدیکارها خودتو عذاب م نیکه باا ریلعنت به تو حر نجا؟یا میایگفتم ب چرا

 کرد. ییبزرگتر شد که همون زن ما رو به سمت همون اتاقک راهنما یوقت بغضم

 .یوارد اتاقک شدم بغضم جاشو داد به لبخنده تلخ یوقت

  ؟یخوریم ی: چرحسامیام

 .یقبل ی... همون منودونمیهام و باال انداختم و گفتم: نم شونه

 سفارشو گرفت و رفت. شخدمتیپ

  ادته؟یرو  میاومد نجایروز که ا اون_

 نداد. یابروهاش بهم گره خورد و جواب 

تو  بیحسام و چقدر زود من فر یکردیم یزدم و گفتم: چقدر خوب نقش باز یدردناک لبخنده

تا  دمیدیکاش اونقدر از پدر و مادرم محبت م ی... ایخرم کرد زمیخوردم... هه بادوتا عشقم و عز

 نبود. ندیو خوشا نیریمثل تو برام ش یا بهیغر یدروغ یمحبت ها

تو دل تو به من  کردمیهم نم یمن اگه کار ینگاه عاشق من شد نیهمون اول ی: تو تورحسامیام

 .یباخته بود
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و باحرفات گولم  یکردینگاه، اما اگه تو اون کارها رو نم نیهمون اول یآره دلم و بهت باختم، تو_

 یبه اون کلبه امیخودم ب یکه خودم باپاها دمیرسینم تیخروقت به اون درجه از  چیمن ه یزدینم

اعتماد  اونقدربهت  دیمنم بودم... من نبا ی... حق باتوئه اون شب همونقدر که تومقصر بودزینفرت انگ

 نکهیساده لوح بودم که اصالً به ا نقدریمن ا یشب تاصبح رو کنارت باشم ول هیکه قبول کنم  کردمیم

احمقم نه؟ هه  یلیبود... خ یذهنم جشن و مهمون یفکرنکردم فقط تو یبکن یکار نیممکنه همچ

 به چشمامم اعتماد نکنم. یبه بعد حت نیشد که از ا یدرس و عبرت

نداره... حسرت خوردن  یا دهیفا چیحرفا ه نیزدن ا ریحر ؟یرو بگ نایتا ا نجایا میایب ی: گفترحسامیام

که  یدونیحرفا نخور چون م نیخودتو سرزنش نکن و مخ منو هم باا ینداره پس الک یا دهیفا چیهم ه

 .رمیگیپاچه تو م یبشم بدجور یعصبان

 حرفا رو بزنم اما خب دست خودم نبود. نیا خواستمینم دیشدم و گفتم: ببخش میمن تسل شهیهم مثل

 .دیچ زیم یاومد و غذاها رو رو شخدمتیپ

 و دلچسب بودن. زیانگ برعکس باره قبل غذاها برام هـ ـوس نباریا

 دوست داشتم. یلیشروع کردم به خوردن... طعم تند غذاها رو خ باولع

  ه؟ی... همونطور بادهن پر گفتم: چکردیباتعجب نگاهم م رحسامیام

 .یخوریغذا م نقدریباره که ا نیاول نیا میکنیم یکه باهم زندگ ی: توکل مدترحسامیام

 شبید یدیتازه ند ه؟یکه فوق العاده تند بود خوردم و گفتم: خب مگه چ یقاشق پر از خورشت هی

 چقدر غذا خوردم !

 .ی: بعدشم همه شو پس دادرحسامیام

 خورده بودم. ادیخب ز_

 ندادم و به غذا خوردنم ادامه دادم. تیبهم کرد که اهم یمعنادار نگاه

من که بلدنبودم بااونا بخورم باقاشق و  یول خوردیمخصوص غذا م یآروم بااون چوب ها یلیخ اون

 .خوردمیچنگال م

 چقدر خوردم. شیو گفتم: آخ دمیآب و سر کش وانیل

 غذا اشکت دراومده بود. نیا ی: باره قبل از تندرحسامیام

 غذا تندتر از تو که نبود، بود؟  نیعادت کردم... ا یو تند یزدنم ناخواسته بود: آخه به تلخ هیکنا

 بهم کرد و بعد پوزخند زد. یا رهیخ نگاه
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  رحسام؟یآروم صداش زدم: ام قهیاز پنج دق بعد

  ه؟ی: چرحسامیام

  ؟یباشگاه اسب سوار میبهش نگاه کردم و بعد آروم گفتم: بر یرچشمیز

 : نه.رحسامیام

 .کنمیخواهش م_

 : گفتم که نه.رحسامیام

 توروخدا._

 اونجا؟  می: چرا بررحسامیام

 .نمیرو بب ایدوباره ج خوادیدلم م_

 خونه. می: الزم نکرده پاشو بررحسامیام

 توروخدا حسام._

 و گفت: نه. دیکش یکالفه ا نفس

 .گهید میابریب یکاریو گفتم: آخه همش امروز ب دمیورچ لب

 خب. لیبهش کردم... بااخم گفت: خ یپراز خواهش نگاه

 و گفتم: عاشقتم. دمیخند باذوق

 .یکنیم ونهیکه تو امروز منو د میو گفت: پاشو... پاشو بر بلندشد

 به بازوش چنگ زدم. نیزم یرو وفتمین نکهیا یرفت... برا جیکه سرم گ بلندشدم

 چت شد؟  ری: حررحسامیام

 من توهم زده بودم؟  ایبود  یواقعاً پر از نگران صداش

  ؟یخوب ری: حررحسامیام

 رفت. جیآره فقط سرم گ _

 که گوش کنه. هیک وفتهیفشارت م زینر مویغذات ل یرو نقدریگفت: چقدر گفتم ا باسرزنش

 .میابریغرنزن ب_

 .ستیخونه حالت خوب ن میری: مرحسامیام

 گفتم: خوبم به جون تو خوبم. عیسر

 تو ارزش داره. یگفت: چقدرم که جون من برا رلبیو ز دیو کش دستم
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برم ارزش داره... چون  ایتمام دن یکه جون اون به اندازه دونهیلبخنده تلخ بود... اون نم هیفقط  جوابم

 که برام مونده خودشه. ی... چون اون تنها کسمه... تنهاکسامهیمن تمام دن یاون برا

 و راه افتاد. میشد نیماش سوار

 بشه. نیتازه وارد ماش یتا هوا نییرو دادم پا پنجره

 رحسامیبردمش... حق با ام نیزود از ب یداخلش... بازم بغض اومد سراغم ول میو رفت میدیباشگاه رس به

 .کردیرو حل نم یچیگذشته ه یبود حسرت خوردن برا

 .ارنیرو ب ایو گفتم: بگو ج ستادمیدست شو گرفتم و جلوش ا باذوق

 .ارهیرو آماده کنه و ب ایبودمش گفت ج دهیکه بار قبل د یهمون پسر جوون به

 هست؟  نجایهم ا یا گهیاسب د_

 : آره.رحسامیام

 .مشونینیبب میبر کننیرو آماده م ایتاج_

 داخل استبل. میتکون داد و رفت سرشو

 هم خوشگل بودن داخل استبل بود. یلـــیهم که خـــ گهیاسب د چندتا

 مال توئه؟  ناهمهیگفتم: ا یبزرگ بالبخنده

 : نه.رحسامیام

مال  نیو گفتم: مثالً ا دمیناز بود دست کش یلیکه خ یو قهوه ا دیاسب سف یبترسم رو نکهیا بدون

  ه؟یک

 .اوشی: مال سرحسامیام

  ه؟یاسمش چ_

 .ی: ِهنررحسامیام

 قشنگه. _

  ه؟یمال ک یاون مشک_

 .نای: جاسترحسامیام

  ه؟یاسمش چ_

 .کای: جسرحسامیام

 اون زشته دوستش ندارم._
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 زود جمعش کرد. یلیلباش نشست که خ یرو یمحو لبخنده

و خوشگل بود ذوق زده شدم و  بیعج یلیداشت و خ یقهوه ا یها الیناز که  دِیاسب سف هی دنیباد

 گفتم: حسام اون اسبه از همشون خوشگل تره مگه نه؟ 

 زد و گفت: آره. یبیعج لبخنده

  ه؟یمال ک_

 .زابتیکه به اسب زل زده و هنوز لبخند داشت گفت: ال یدرحال

 کردم.گلو خفه  یخورد... آهم و تو چیو دلم پ دیرو لبم ماس لبخند

  ه؟یگفتم: اسمش چ یبهم نگاه کرد که بالبخنده زور عیسر

 .یبامکث جواب داد: نازل نباری... ادمینداد که دوباره سؤالم و پرس جواب

هم زشته، هم خودش زشته هم اسمش  یلیخ رمیگیتخس گفتم: حرفم و پس م یدختربچه ها مثل

 زشته.

هم اهل ورزش و  یلیبشه؟ هه نکه خ یکه چ نیاسب دار هیها هرکدوم  یبه کمر گفتم: عقده ا دست

 .نیهست یسوارکار

 .ایج شیپ میابری: برحسامیام

 .رونیاز کنارش رد شدم و از استبل رفتم ب بااخم

مگه  د؟یوقت برام اسب نخر چیاسب داشته باشن؟ چرا من ندارم؟ چرا آقابزرگ ه هیهرکدوم  دیبا چرا

اصالً چرا  د؟یچرا بابا برام نخر د؟یبرام اسب نخرنوه اش نبودم پس چرا  نیتر یمن دوست داشتن

  خره؟یندارن؟ اصالً چرا حسام برام اسب نم یها باشگاه سوارکار یصالح

 دخترم؟  ی: چطوررحسامیام

 زد. یقیلبخنده عم رحسامیو ام دیمال رحسامیصورتشو به دست ام ایج

 از من دوست داره. شتریاسب شو ب یاون حت آه

 .نهیاومده تاتو رو بب ری: امروز حررحسامیام

اونم از من بدش  کردمیرنگش به من نگاه کرد... نگاه شو دوست نداشتم حس م اهیس یباچشما ایج

درد  ایبوده باج یعصبان ای گرفتهیهروقت که دلش م رحسامیحتماً ام ادی... خب معلومه که بدش مادیم

 .دونهیمنو دشمنِ صاحب خودش م ایو حاال هم ج گفتهیو از من و مادرم بد م کردهیو دل م

  ؟یکنینگاهش م ینطوریشده؟ چرا ا یچ ری: حررحسامیام
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 سوارش بشم. خوامیم_

 ندارم. یسوارکار ی: من امروز حوصلهرحسامیام

 خب به من چه؟ من که حوصله شو دارم._

  ؟یسوار بش ییتنها یتونی: آخه تو مگه مرحسامیام

 .تونمیلجم گرفت و گفتم: معلومه که م 

 .یتون ینکن نم ی: لجبازرحسامیام

 سوارش بشم. خوامیگفتم: م مصمم

 .یتونیو گفت: نم دیکش یکالفه ا نفس

 .تونمیم_

 و خشم نگاهم کرد و بعدگفت: برو لباس بپوش. بااخم

 مال سوسوالس. یبه قول خودت لباس سوارکار_

 بامن لج نکن. ریو گفت: حر دیکش یعصب نفس

 .شهیو خوش به حال تو م رمیمیم وفتمیتازه اگه ب گه،یداَه حسام کمکم کن سواربشم _

رو داد دستم و گفت: دفعه آخرته  اینشوندم... افسار ج ایج یو بلندم کرد و رو دیو محکم کش دستم

 .رمیگیم دهیرو ناد نبایا یکنیکه بامن لج م

 بود و مراقبم بود. ستادهیگوشه ا هی رحسامیآروم آروم شروع کرد به راه رفتن... ام ایج

 .وفتمیم کردمیتعادل نداشتم و هرلحظه احساس م ییجورا هی... زدیاز ترس تند م قلبم

 گفت: دخترم آرومتر. رحسامیقدماش تندشد که ام ایج

 وونیح یتو تیگفتم: ازت متنفرم اون صاحب عوض رلبیقدماش آروم شد... ز ایج یطرز باورنکردن به

 که زنشم دوست داره. یاز من شتریرو ب

و افسارشو محکم تر  دمیکش یبلند غیشد... از ترس ج ادیز یلیشد که سرعتش خ یچ دونمینم

 گرفتم.

 .سای... دخترم واسایوا ایداد زد: ج رحسامیام

 .ترسمی... داد زدم: حسام من مختیریو من اشکام م دیدویتندتند م ایج

 رو کنترل کنه. ایکرد ج یشد و سع کینزد بهمون
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که افسارش از دستم در رفت و تعادلم و از دست  ستادیدوتا پاش ا یو رو دیکش یبلند ههیش ایج

 .نیزم یوجود بازم افتادم رو نیبـ ـغلم کرد اما باا عیسر رحسامیکه ام نییدادم و از روش افتادم پا

 .هیگر رهیدلم گذاشتم و باشدت زدم ز یدلم احساس کردم و دستم و رو یتو یبیعج درده

  ؟یدید بیچت شد؟ آس ؟یخوب ری: حررحسامیام

 حرف بزنم. تونستمینم یدرد داشتم که حت نقدریا

 .دیکشیم ههیو ش دیدویهنوز تندتند م ایج

 رو ببر. ایزد: صدرا ج داد

 رو آروم کرد و بردش داخل استبل. ایج یپسره به طرز ماهرانه ا اون

 نشده که. تیطور ؟یکنیم هی: چرا گررحسامیام

 : دلم.دمیهم فشار دادم و نال یو رو لبام

 !ر؟یحر یگیم یچ ؟ی: چرحسامیام

 .کنهیدرد م یلیکتش چنگ انداختم و گفتم: حسام دلم خ به

 !؟یو گفت: چ دیپر رنگش

 زدم و از درد خم شدم. یبلند غیج

باخشم گفت: مگه حرف تو گوشت  رفتیم نیبـ ـغلم کرد و همونطور که باسرعت به سمت ماش عیسر

 !؟یکن یسوارکار یتونیم یگیبابات که م ایآخه تو نه نه ات سوارکار بوده  ره،یم

باخودش حرف  رلبیو اون ز کردمیم هیسوارشد... بلندبلند گر عیگذاشتم و سر نیداخل ماش آروم

 .زدیم

خون نفسم  دنیام خفه شد... دستم و به شلوارم زدم و باد هیگر یشدن شلوارم صدا سیخ بااحساس

 بند اومد.

 گفتم: خ...خون. یلرزون یباصدا

 .یکنیم یخدالعنتت کنه که بامن لجباز ریزد: حر ادیفر میدست خون دنیباد

 هام قطع شده بود. هیگر یروند و من که شوکه شده بودم صدا یشتریب باسرعت

درد  نقدریچرا دلم ا دونمیبـ ـغلم کرد اما نم عیسر یلیخ رحسامیبود چون ام دهیند بیآس بدنم

 !ه؟یخون چ نی... ادونستمیرو نم رفتیکه ازم م یخون ی! معنکردیم

 .مارستانیبـ ـغلم کرد و بردم داخل ب عیسر رحسامیو ام میدیرس مارستانیب به
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 زد: برانکارد. داد

به سمتم اومد و  یبرانکارد به سمتمون اومد... نگاهم به مرجان افتاد که بانگران هیبا عیپرستار سر هی

 شده؟  یچ ری: حردیپرس

 .کنهیدرد م یلیگفتم: دلم خ باناله

 شده؟  یگفت: چ رحسامیرو به ام مرجان

 که...که... کنمیداره... فکرم یزی: از اسب افتاد خونررحسامیام

 به موهاش زد و ادامه داد: حامله ست. یچنگ

 !؟یبهش نگاه کردم و بادرد گفتم: چـــ... ناباور

  ؟یموضوع نشد نیکه متوجه ا یهست ی: المصب تو چه جور زنرحسامیام

 گفتم: حسام مرده؟  هیباگر

 .ذارمیرو به دلت م ینشده باشه وگرنه داغ اسب سوار شی: دعاکن طوررحسامیام

 خونه... پرستار ببرش داخل اتاق. نیکه رفت یوقت یبرا نی: دعواهاتونو بذارمرجان

 .ریرو ازم نگ یکی نیا ایشکمم گذاشتم و گفتم: خدا یو رو دستم

 ادیز نقدریشوکه ام کرده بود و دردم ا یلیخ رحسامیهم افتاد و صداها قطع شد... حرف ام یرو پلکام

 بود که از حال رفتم.

 چشمام و باز کردم. کنهیداره صورتم و نوازش م یکی نکهیا بااحساس

  ؟ی: خوبدیو پرس دیدست شو عقب کش عیسر رحسامیام

 .ارمیب ادیو به ر یکردم همه چ یسکوت کردم و سع هیچندثان

 ذهنم تکرارشد بابغض گفتم: مرد؟  یتو یهمه چ یوقت

  ؟یکنیم هیام بلندشد... مرجان وارد اتاق شد و گفت: عه عه چرا گر هیگر ینگفت که صدا یچیه 

 هم مرد. یکی نیمرجان جون بچم مرد... ا_

 گفته مرده؟  ی: کمرجان

 حسام._

 زدم؟ من اصالً حرف زدم؟  یحرف نیهمچ ی: من کرحسامیام

االن  نیاز هم یول یهم نداره... تو دوماهه باردار ینرمال تیوضع یول زمی: بچه ات نمرده عزمرجان

ات  نهیکه هرآن ممکنه سقط بشه... من معا دهینشون م نویخطرناکه و ا یلیخ نیو ا یداشت یزیخونر
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 فیجسم ضع زا ی... جدایبچه رو نگه دار نیا یتونیکه تو اصالً نم گمیکردم باتوجه به تجربه ام م

مراقب  یلیخ دیبا ینداره... البته ممکنم هست که زنده بمونه ول ینرمال تیوضع ادیهم ز نیخودت جن

 زهیاگه چ ای یدیبه سرت بزنه بچه تو از دست م یاسب سوار یهوا گهیباره د هی... مثالً اگه یباش

سقط  هیتا  دنیهم م تدست به دس ناهمهیا یداشته باش یاگه استرس و نگران ای ،یبلند کن نیسنگ

 .یدیکوچولوتو از دست م یوفتیب یزیبه خونر گهیباره د هی... اگه یرو تجربه کن گهید نیجن

 : االن خوبه؟ دمیپرس یبانگران

 .میبش نیمطمئ نیتا از خوب بودن جن یباش یو چهارساعت بستر ستیب دیآره با ی: تاحدودمرجان

 شکم گذاشتم و اشکام از حصاره چشمام خارج شدن. یو رو دستم

 نایدوره ا یخوایبرات سمه اگه بچه تو م نایا یاضطراب همه یترس نگران هیباهشدارگفت: گر مرجان

 رو خط بکش.

 باشه ممنون._

 صدام کن. یداشت اجیاحت یزیبه چ رونمیزد و گفت: من ب ینیدلنش لبخنده

 شده بود. رهیبهم خ زدیکه مرجان حرف م یاز همون موقع رحسامیرفت و ام مرجان

  ش؟یخوای: نمدمیپرس یسخت به

 .زدمیم شیرو باهم آت ایتو و ج شدیم شی: اگه طوررحسامیام

 .شیخوایلبام نشست و گفتم: پس م یرو یلبخند

 و من از سنگم؟! یفقط خودت احساس دار ی: نکنه فکرکردرحسامیام

 .کنمیفکرو م نیآره هم_

 اول مونو بکشن. یبچه یذاشتینم یاگه نبود یزد که گفتم: تو واقعاً از سنگ پوزخند

 گفت: اون بچه رو دوست نداشتم. یسکوت طوالن هیاز  بعد

 چرا؟!_

 : استراحت کن.رحسامیام

 از جواب دادن طفره رفت. هه

 متنفرم. تیاز اون اسب وحش_

 شده. یکه اونطور یزد یحرف هیحتماً  شهینم یوحش ی: اون الکرحسامیام

 نزدم. یحرف چیه رمینخ_
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 خب استراحت کن. لی: خرحسامیام

 .ریدستم و بگ_

داشت... دستم و تو دست گرم و مردونه اش گرفت و  اجیاحت نیبه ذره ب دنشیزد که د یمحو لبخنده

  ر؟یگفت: حر

 جانم؟ _

 .یاریب ایبچه رو سالم به دن نی: قول بده ارحسامیام

 .دمیزدم و گفتم: قول م یپربغض لبخنده

 : بخواب.رحسامیام

 .ادیخوابم نم_

  ؟یکه باردار یصورتم کنار زد و گفت: خوشحال یو از تو موهام

 آره._

 .یبچه متنفرباش نیاز ا کردمی: فکرمرحسامیام

 چرا؟ _

 .ی: چون از باباش متنفررحسامیام

 نیباباش از من متنفره... تازه ا مستیزدم و گفتم: جمله تو اصالح کن، من از باباش متنفرن یپوزخند

 هامو پرکنه پس قطعاً از وجودش خوشحالم. ییاومدنش تنها ایبچه قراره بابه دن

 شکمم گذاشت و گفت: دوستش دارم. یرو دستشو

 .یمامانش و هم دوست داشت کاش

 حسام؟  _

منم  یبرا نیهمتون اسب دار نایجاست اوشی... تو سخوامینگاهم کرد که گفتم: منم اسب م منتظر

 اسب بخر.

 برات. خرمیزد و گفت: م یکمرنگ لبخنده

 گفتم: واقعاً؟  باذوق

 : واقعًا.رحسامیام

  ؟یخریم یک_

 .یمرخص شد مارستانیاز ب ی: وقترحسامیام
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  ؟یخریبچمونم اسب م یبرا_

کره اسب  هیکه  خرمیاسب م هیزد و گفت: برات  یقینتونست خودشو کنترل کنه و لبخنده عم نباریا

سوارکار ماهر  هیو  شهیکره اسبش بزرگ شد بچه مون سوارش م یکوچولوهم داشته باشه... بعد وقت

 .شهیم

 .دنیرس یبه رنگ شبش واقعاً خوشحال به نظر م یزدم... چشما یبزرگ لبخنده

ش... به مادرشو پر کنه و بشه همدم مادر یها ییتا تنها ومدیم ای... به دنومدیم ایبه دن دیبچه با نیا

 رو بشکنه...  الیو زیتا سکوت خوف برانگ ومدیم ایدن

 تا پدرش به خاطره اونم که شده مادرشو ول نکنه و نره سراغ عشقش.  ومدیم ایدن به

*** 

... اوووف از چاه حفر کردنم سخت تر و نفس دمیخط چشم نازک کش هی دیلرزیکه دستم م یدرحال

 تره. ریگ

: دیبه گوشم رس رحسامیام یکه صدا دمیبلندم و حالت دادم... رژ لب و به لبام کش یمژه ها ملیبار

  ؟ییکجا ریحر

و اخم کرد تاخنده اش  دیلبشو گز دنمی... بادرونیو از اتاق رفتم ب دمیبه موهام کش یدست عیسر

 کنترل بشه.

 .شعوریاش زدم و گفتم: برو به عمه ات بخند ب نهیبه سـ ـ یمشت محکم باحرص

ادب  یبرآمده بود گذاشت و گفت: تومثل مامانت ب کمیشکمم که  یادب... دستشو رو ی: برحسامیما

 هـــا. ینش

 .ونهیگرفت و گفتم: د خندم

 .دهی: باز که رنگ و روت پررحسامیام

 حالم خوب نبود اما االن خوبم. کمیامروز _

 مراقبت باشه. ادیب اسریدختره آقا گمیم ای شتیپ ادیب نایبگم روزها جاست یخوای: مرحسامیام

 .خوامیو دوره گردنش انداختم و گفتم: نوچ نم دستام

  ه؟ی: وقت دکترت کِرحسامیام

 ! یکرد ری... امشب دگهیهفته د هی_

 مهم داشتم. یجلسه هیشرکت  ی: تورحسامیام
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 دلم برات تنگ شده بود._

 درمقابل ابراز عالقم سکوت کرد. شهیهم مثل

دوره کمرم حلقه شد و فاصله رو پر کرد... دستام دوره گردنش محکم تر شد و ازبـ ـوسه هاش  دستش

 بردم. لـ ـذت

دلم... کنارش زدم و بااخمگفتم: صددفعه گفتم عطر نزن عطرت  رهیعطرش زد ز یاز چندلحظه بو بعد

 .کنهیحالم و بد م

دندون رو  قهیتو بـ ـغلم، دو دق یاومد دمیکه از راه رس نی: امشب محبتت گل کرد و همرحسامیام

 گهید یصبرکه ندار یعطرم بره... ول یتا بو گرفتمیدوش م رفتمیمثل هرشب م یذاشتیم گرتیج

 بـ ـغلم. یایب یفقط هول

 به عقب هولش دادم و گفتم: آره جون عمت. باخنده

 که رو لباش خنده بود از کنارم رد شد و رفت داخل اتاق. یدرحال

خوش اخالق بشه  یبداخالقت کم یو گفتم: وجودت باعث شده بابا دمیشکمم کش یو رو دستم

 .یمامان یمرس

 نیباشه واسه هم دیتو د کمیتاپ و شلوارک جذب تنم بود که باعث شده بود شکم کوچولوم  هی

 خنده اش گرفت. دتمید یوقت رحسامیام

 نیواسه هم رمیتهو بگ حالت شهیباعث م کردیعطر تلخش برعکس گذشته که حالم و خوب م یبو

که  ییروزها یول زنه،یعطر و ادکلن نم مونهیکه خونه م ییو روزها رهیگیدوش م رسهیتابه خونه م

و  پیخوش ت نقدریکه ا خورمیحرص م یو من کل کنهیم یخودش خال یسرکار ادکلن و رو رهیم

 .رکارس رهیم کیش

 نه؟  ایخانومش خوشگلن  یکارمنده ها نمیروز حتماً برم شرکتش تا بب هیشد  واجب

... میریگیغذا م رونیو از ب کنمینم یوقته که آشپز یلیخ نیواسه هم کنهیغذا هم حالم و بد م یبو

 .کنمیرو دارم تحمل م یسخت یلیخ یدرکل حاملگ

 .ختمیفنجون ر هیدرست کردم و براش  ییچا

 خونه رو انجام بده؟  یکارها رمیخدمتکار بگ هی یخوای: مرحسامیام

 لواشک تو دهنم گذاشتم و گفتم: نه مگه خودم چوالقم؟  کهیت هی

 .یمراقب باش یلیخ دیحساسه، دکترت گفت با تتی: وضعرحسامیام
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 مراقبم._

 نگرانتم. ستمی: روزها خونه نرحسامیام

 بچه؟  اینگران من  _

 سکوت گفت: خب هردوتون. یدوخت و بعد از کم زیشو به م نگاه

 لبام شکل گرفت... اون فقط نگران بچه شه. یرو ینیغمگ لبخنده

 .کنمیخوب مراقبت م یلیخ تیو گفتم: نگران نباش من از امانت اوردمیخودم ن یرو به

  شه؟یمشخص م تشیجنس ی: کرحسامیام

 پسر؟  ایدختر باشه  ی... دوست دارشهیهفته مشخص م نیو گفتم: مرجان گفت ا دمیو مک انگشتم

 فقط سالم باشه. کنهینم ی: فرقرحسامیام

 .کنهینم یمن فرق یاوهوم برا_

 لواشک نخور. نقدریا گهی: بسه درحسامیام

 دوست دارم._

 توهم. دیخنده اش گرفت اما اخماشو کش ازلحنم

  ؟یگفت نایو جاست اوشی: به سدمیبهش نشستم و پرس کینزد

 : آره چطور؟ رحسامیام

 .یطور نیهم یچیزدم و گفتم: ه یمرموز لبخنده

 .خواستمیم نویکه حاملم و من هم دیرسیم زابتیبه گوش ال ینطوریا

 آلمان؟  گردهیبرنم نایو زدم پشت گوشم و گفتم: جاست موهام

 .مونهیم نجایا شهیهم ی: نه برارحسامیام

  کنن؟یم یازدواج کرده که باهم زندگ اوشیمگه باس_

 .شهیحالت بد م گهیبسه د ری... حررنیگیم یعروس گهی: محرمن... چندمدت درحسامیام

  خواد؟ی... نکنه توهم دلت مخوادیعه خب دلم م_

 گفتم:  ینگاهم کرد که بالحن بامزه ا یجوره خاص هی

 .دمینگاهم نکن بهت نم ینطوریا_

 بردم. نیلبامون رو از ب نیب یاراده فاصله یلبخند کش اومد که ب یبه معن لباش
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 یطوالن یبـ ـوسه هی... بعد از دیخودش کش یو آروم منو رو دیکاناپه دراز کش یعقب خم شد و رو به

 شد. رهیرنگ چشمام خ یآب یایبه در

 .شمیخوشحال م یلیخ یخندیم یصورتشو لمس کردم و گفتم: وقت فمیکث یباانگشتا

 .یکرد یو گرفت و گفت: همه جام و لواشک دستم

 باصدا و پرذوق. یخنده هی... دمیخند

 که هست. نهیو گفتم: هم دمیو به لباش کش انگشتم

 رفت... نیلبامون رو از ب نیب یو فاصله دیکش نییموهام رفت و سرم و به پا یال انگشتاش

*** 

به دست و صورتم  یو آب یبهداشت سی... رفتم داخل سرودارشدمیاز خواب ب یدیشد یگرما بااحساس

 زدم.

 تازه خورد به صورتم. یرو باز کردم و هوا پنجره

 نگاه کردم که غرق خواب بود. رحسامینشستم و به ام یصندل یرو

 .رمیگیم شیاز درون دارم آت کردمیحالم خوب نبود... حس م ادیچون ز بردیخوابم نم گهید

و موهام و از دورم  دمیکش یتاپ و شلوار نازک تنم بود اما بازم گرمم بود... نفس کالفه ا هی نکهیباا

 جمع کردم.

 از حد من نداشت. شیب یگرما یرو یریاما تأث شدیاتاق موارد  یخنک مینس رونیب از

راحت  نقدریخودش انداخت... حرصم گرفت که ا یانگار سردش شد که غلت زد و پتو رو رو رحسامیام

 حوصلم سر رفته بود. یو حساب بردی... خوابم نمدهیخواب

 رحسامیکنم... کنارش نشستم و آروم تکونش دادم و گفتم: حسام... ام تیو اذ رحسامیسرم زد ام به

 .دارشویب

  ست؟یحالت خوب ن هیو گفت: چ دیاز خواب پر باهول

 نترس خوبم._

  ؟یکرد دارمیگفت: پس چرا ب بااخم

 هـ ـوس کردم. یزدم و گفتم: من بستن ییدندون نما لبخنده

 .خرمیرداصبح مو چشماشو بست و گفت: ف دیبه بالشت کوب سرشو

 .خوادیم ینه االن... من االن دلم بستن_
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 االن ساعت سه نصف شبه. ری: حردیغر

 .خوادیم یگفتم: من دلم بستن یساختگ بابغض

 .ادیخوابم م یلیمغازه ها بسته ست منم خ ی: تافرداصبح صبرکن االن همهرحسامیام

 بخر. یپدر خوب بلندشو و برو بستن هیپس مثل  خوادیم یبچه االن بستن نیا _

 و خواب آلود گفت: باشه. آروم

 زدم: حـــــســــام ! غیج

 به بالشت فشار داد و باناله گفت: بچه بذار بخوابم. صورتشو

 بخر. یبچت بستن یبرو برا گهیپاشو د_

 مامان بچم؟  ایبچم  یبهم نگاه کرد و گفت: برا یشاک

 بچت._

 ادیاالن باباش خوابش م کنهیمن فهم داره، شعور داره، درک م یچشماشو بست و گفت: بچه دوباره

 .کنهیتافردا صبح صبر م نیواسه هم

 نداره. یگفتم: باشه پس اگه بچت چپ و چول شد به من ربط یبغض الک باهمون

و  تیمسؤل یب رنقدیبرات که بابات ا رمیشکمم گذاشتم و گفتم: بم ینگاهم کرد که دستم و رو بااخم

 .گذرهیرحمه که از خوابش به خاطره تو نم یب

 .طونیش اهیو بلندشد و گفت: لعنت بر دل س دیکش یپرحرص نفس

 خودم و کنترل کردم. عیگرفت اما سر خندم

 ! رمیبگ یبستن ی: آخه من ساعت سه نصف شب از کدوم قبرستونرحسامیام

 باشه. یا وهیم_

 .خوادیبچت م خوامیبهم نگاه کرد که آروم گفتم: من که نم باحرص

 .میرسیمابه هم م رخانومیبرداشت و گفت: باشه حر نیزم یشو از رو راهنیپ

 .میدیوقته که بهم رس یلیگفتم: ماخ طنتیباش

 : ال اله اال اهلل.رحسامیام

 برداشت و باهمون شلوار گرم کن پاش رفت. زیم یشو از رو چییسو

 .یتوبخواب ذارمیخنده و گفتم: بچت نذاشت من بخوابم منم نم رهیبلندزدم زرفت  یوقت

 دونه گذاشتم تودهنم. هی دمیخندیکه م یبرداشتم و درحال زیم یآلوچه رو از رو یبسته
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صورت شو پوشونده  یابروهاش بهم گره خورده بود و اخم بزرگ یکه بدجور یساعت بعد درحال کی

 بود اومد.

آدم مردم  یتخت پرت کرد و گفت: تو روح هرچ یبه زور باز نگه داشته بود... خودشو رو چشماشو

 آزاره.

 .ییبابا یو از دستش گرفتم و گفتم: مرس کیپالست

 رو درآوردم و سرشو باز کردم. یظرف بستن کیداخل پالست از

 .اریقاشق ب هیگفتم: پاشو  عیدهنم آب افتاد و سر یتوت فرنگ یبستن دنیباد

 ! ـــــــــــریزد: حــــــــــــر ددا

 .شهیم شیطور هیحسام پاشو االن بچم  ی... واگهیدادم و گفتم: پاشو د تکونش

 بذار بخوابم. زتی: جان عزرحسامیام

 دلم ضعف رفت. گهیزدم: پاشو د غیج

 و باقاشق برگشت. رونیبه بالشت زد و رفت ب یمحکم مشت

من  یحرف بزن گهیکلمه د هیجلوم گرفت و گفت:  دادیدستش فشار م یو همونطور که تو قاشق

 و تو. دونمیم

 قاشق خوردم. هی عیقاشق و گرفتم و سر باخنده

 معرکه ست. یلیخ یاومــــــــــم... وا_

وجودم از  یخوردنم ادامه دادم... گرما یو چشماشو بست و من تندتند به بستن دیدمر خواب رحسامیام

 رفت و سرحال شدم. نیب

پر کردم و به لباش زدم و  یو قاشق و از بستن دمیخند طونیبود که ش دنیتو مرز خواب رحسامیام

 گفتم: بخور.

 خدالعنتت کنه. ریو داد زد: حر دیخواب پر از

 و گفتم: بخور. دمیخند زیزریر

 .ــــخــورمی... نــــمـــــــخـــورمی... نـــمخورمیزد: نم داد

 .دمیبغض دار باشه گفتم: ترس کردمیم یسعکه  ییچونم و لرزوندم و باصدا 

 نکن. هیخب گر لیخب خ لی: خرحسامیام

  ؟یزنیگفتم: چرا سرم داد م بابغض
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 .زنمیداد نم گهینکن د هی: گررحسامیام

 لگد زد دردم اومد. دیبچه ترس یاما االن سرم داد زد_

 : آروم باش غلط کردم.رحسامیام

 گفتم: بخور. دیرس یبه نظر م یکه کامالً واقع یو خوردم و باهمون بغض ساختگ خندم

 .خورمی: نمرحسامیام

 هـــا. کنمیم هیگر_

  ه؟ی: زوررحسامیام

که دستاشو از خشم مشت کرده بود  یو درحال دیکش یآره تکون دادم... نفس پرحرص یو به معن سرم

 دهن شو باز کرد و قاشق و گذاشتم تو دهنش.

  ؟یفهمیسردمه م خورمینم ریگفت: حر یدهنش گرفتم که عاص یجلو گهیقاشق د هی

 بخوره. دیباباشم حتماً با گهیم رهینم نییاز گلوش پا ییبخور زودباش بچم تنها_

 ... لباشو به گوشم فشار داد و گفت: دمیبه جلو که ترس دیخز

 .یکه هز کن ارمیاز روزگارت درب یدمار هی ادیب ایبچه به دن نیصبرکن ا_

  ؟یکنیم دیزن حامله رو تهد هی یکشیو گفتم: خجالت نم هیگر رهیز زدم

 نکن. هیگر ریگفت: حر عیکرد و سر هول

هول  کردمیم هیتا گر نینکنم و حرص و جوش نخورم واسه هم هیکرده بود که گر دیتأک یلیخ مرجان

 .کردیم

 هــــا. شهیم شیزیچ هینکن بچه  هیگر ری: حررحسامیام

  ؟یکنیم دمیچرا تهد_

 نکن. تمی: خب اذرحسامیام

 کرده. یمنه که بچت هـ ـوس بستن رهیمگه تقص_

 من داره؟! کارهیچ گه،یبخوره د نهی: خب هـ ـوس کرده که کرده بشرحسامیام

 .رهینم نییاز گلوش پا ییخب گفتم که تنها_

 .دیکش یموهاش چنگ زد و نفس کالفه ا به

  کارکنم؟یمن چ یگی: حاال مرحسامیام

 بمون و پا به پام بخور. داریب_
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 : من سردمه.دیشده اش غر دیکل یدندونا یال از

 خب منم گرممه._

 کرد آروم باشه. یو سع دیبه پشت گردنش کش یدست

 .خورمیخب توبخور بعد من م لی: خرحسامیام

 .مینوچ باهم بخور_

ون اگه حامله بره... خداروشکر کردم که حاملم چ نیمشت محکم به بالشت زد تا خشمش از ب چندتا

 تو صورت من. زدیمشت ها رو به بالشت بزنه م نیا نکهیا ینبودم قطعاً به جا

کوچولو خودم  هیگذاشتم تو دهنش و بعد  یقاشق پر از بستن هیهم بود  یکه اخماش تو یدرحال

 یلیمن خ ایهوا سرد بود  اواقعاًیاز سرما...  لرزهیظرف بود که متوجه شدم داره م یخوردم... آخرا

 گرمم بود.

خب همش  دیرو کنار گذاشتم و دستام و دوطرف صورتش گذاشتم و گفتم: ببخش یبستن یخال ظرف

 فسقله. نیا رهیتقص

 من. ی: اوه خدارحسامیام

 شد؟! یچ_

 سرده. یلیهم فشار داد و گفت: دستات خ یرو چشماشو

 کرده بود. خیدستام بود دستام  یرو یظرف بستن چون

 .دیو گفتم: ببخش دمیخند

 .ترسهیو گفتم: اخم نکن بچم م دمینگاهم کرد که گونه شو بـ ـوس بااخم

 بچه. نیا یگفت: توروح نه نه بابا رلبیز

 .رهیگیم ادیادب نگو  یب_

 .ـــــــــری: حـــــــــررحسامیام

 و گفتم: جونم؟  دمیخند زیزریر

 : بذار بخوابم.رحسامیام

 اش گذاشتم و گفتم: حسام؟  نهیسـ ـ یتو بـ ـغلش و سرم و رو دمیخز

  ه؟یگفت: باز چ کالفه

 من هـ ـوس هندوانه کردم._
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 فردا صبح. شااهللیو گفت: ا دیسرش کش یو ملحفه رو رو دیازم فاصله گرفت، دراز کش عیسر

 .رهیفرداصبح د _

 یباشم فقط تو رو جون هرک دهیهندوانه خر یدارشدیکه از خواب ب نیهم دمی: قول مرحسامیام

 برم سرکار. دیبذار بخوابم فردا با یدوست دار

 نکردم. تشیاذ گهیو د دمیکنارش دراز کش بالبخند

 صداش زدم: حسام؟  قهیو بعد از دو دق دمیکش یطوالن یازهیخم

 : دردِ حسام.رحسامیام

 .برهیخوابم نم ینطوریبـ ـغلم کن ا _

 تو بـ ـغلش. دیصورتش کنار زد و منو کش یرو از رو ملحفه

 دوست دارم. یلیخ یو دورش انداختم و گفتم: باباجون دستم

توچشماشه... بـ  یحس خاص هی کردمیبه چشمام زل زد... حس م یبیباز کرد و باحس عج چشماشو

 زد و محکم تر بـ ـغلم کرد و گفت: بخواب مامان کوچولو. میشونیبه پ یـوسه آروم

 .دادیهاش بهم آرامش م یون باتمام بدآغـ ـوشش فرو رفتم... ا یتو شتریو بستم و ب چشمام

صورتم کنار زدم و  یکنارم نبود... خواب آلود موهام و از تو رحسامیام دارشدمیکه از خواب ب صبح

 و دست و صورتم و شستم. یبهداشت سیرفتم داخل سرو

 سالن هم نبود. یرفته بود سرکار چون تو رحسامیام انگار

 خنده. رهیبلند زدم ز دمیکه د یزیآشپزخونه شدم و باچ وارد

 بود. دهیظرف چ یقاچ کرده بود و رو قهیباسل یلیبود و خ دهیخر هندوانه

اگه سرت داد  دیببخش ومدیخوابم م یلیخ شبیداشت گذاشته بود: سالم فسقل بابا... د ادی زیم یرو

مثل بابات  دیاتو ب یهندوانه ها رو بخور تا به قول مامانت چپ و چول نش نیزدم... االنم هرچه زودتر ا

 ... دوست دارم کوچولو.یایب ایو جذاب به دن افهیخوش ق

 پر از بغض. یشد به لبخند لیشادم تبد لبخنده

کاش منم دوست داشت و  یشکمم گذاشتم و گفتم: خوش به حالت که دوست داره... ا یو رو دستم

 دوست دارم. ری: حرگفتیبهم م زشیبارم که شده بااون زبون تند و ت هی یبرا

 بارم که شده از زبونش بشنوم که دوستم داره. هی یآرزو رو به گور نبرم و برا نیا دوارمیام آه

*** 
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و  بایبه نظرم ز یلیبود اما خ دیو سف اهیس ریتصو هیفقط  نکهینگاه کردم... باا توریبه صفحه مان باذوق

 .ومدیم یدوست داشتن

 .رسهینظر خوب مبه  یاز فسقل شما... همه چ نمی: امرجان

 مشخصه؟  تشی: جنسرحسامیام

 بالبخندگفت: دختره. مرجان

به روش زدم... دستم و گرفت و به  یبه من نگاه کرد که لبخند یکاماًل واقع یبالبخند رحسامیام

 فشرد. یگرم

  ن؟یقلب شو بشنو یصدا نیخوای: ممرجان

 : آره.میباذوق گفت هردو

بار  نیبغض کردم منتها ا شهیبود... مثل هم ایدن یملود نیتاالپ و تلوپ قلبش برام قشنگ تر یصدا

 .یاز خوش

 .یبلندش یتونیتموم شد م گهی: خب دمرجان

  ؟ینداشت یزیخونر گهی: ددیتخت نشستم و پرس یرو

 نه._

 رییتغ تیجسم طیشرا شهیباعث م یاسترس و نگران نیبازم مراقب باش کوچک تر ی: خوبه ولمرجان

 .یکن یزیکنه و خونر

 باشه._

 منتظرتم... ممنون دکتر. رونی: من برحسامیام

 .کنمی: خواهش ممرجان

 کرده. رییگفت: تغ عیکه رفت مرجان سر رحسامیام

 ... البته به خاطره بچشه.یلیمانتوم و بستم و گفتم: آره خ یها دکمه

 که رفتارش باتو خوب شده. نهی: مهم امرجان

 .شهیم یهمون حسام قبل ادیب ایدن بچه به_

 : خب تو نذار بشه.مرجان

هم که بکنم  یاما متأسفانه روح شوهرم به من تعلق نداره پس هرکار کنمیمن تمام تالش خودم و م_

 ست. دهیفا یب
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 یلیدوست داشت چرا اومد باتو ازدواج کرد؟ پس حتماً خ یلی: حسام اگه اون دختره رو خمرجان

 اومده سمت تو.دوستش نداشته که 

 کنم. فیرو برات تعر یخونمون تا همه چ ایروز ب هیزدم و گفتم:  یتلخ لبخنده

  ؟یکن فیبرام تعر یخوایم ی: مطمئنمرجان

رو که  یراز بزرگ نیا خوادی... دلم میهست یاما تو دوست خوب میدار یادیز یتفاوت سن نکهیباا_

 یمدت نیکمتر بشه... تو ا شینیسنگ کمیهم بگم تا  گهید یکیرو به  کنهیم ینیرو دوشم سنگ نقدریا

 لهبرات حرف زدم تو هم باحوص یلیخودم و حسام خ یاز زندگ شتیپ ومدمیم نهیکه به خاطر معا

راز  نیراحت بزرگ تر الیباخ تونمیپس بهت اعتماد دارم و م یکرد حتمیو مادرانه نص یگوش کرد

 و بهت بگم. میزندگ

شده که مثل  دایپ یکیزد و مادرانه دستم و تو دستش گرفت و گفت: خوشحالم که  یقیعم لبخنده

 نیاول یشیآخه تو م م،یبش یمیصم یلیخ خوادیدلم م م،یخودمه... من و تو هردو از عشق زخم خورد

 و تنها دوستم.

 .یکن فیداستان تو تعر دیتوهم با_

هام شدم اونم ادعا  یاز همکالس یکیق دانشجو بودم عاش یندارم... وقت ی: من داستان خاصمرجان

 .نیازدواج کرد... هم گهید یکیبعدش منو قال گذاشت و با یداشت که عاشقمه ول

 به مردها اعتماد کرد. شهیمتأسفم... کالً نم_

 و گفت: موافقم. دیخند

 گمیو آدرسو بهت م زنمیو گفتم: بهت زنگ م نییو از تخت اومدم پا دمیبه روش پاش یلبخند 

 و بهم سربزن. ایب یهروقت که قابل دونست

 .شمیو مزاحمت م امی... حتماً مونهید هیچه حرف نی: امرجان

 ... خداحافظ.ومدهی... برم تاصداش درنیایب شمیخوشحال م_

 : مراقب خودت و کوچولوت باش.مرجان

 .رونیتشکر کردم و از اتاق رفتم ب 

 ساعته منتظرتم. هی: رحسامیام

 .گهیخب غر نزن اومدم د لیخ_

 که دختره؟  ی: خوشحالدمیو پرس میشد نی... سوار ماشرونیب میرفت مارستانیو گرفت و از ب دستم
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 : آره.رحسامیام

 خوشحالم. یلیمنم خ_

 نزد. یروند و حرف الیبه سمت و 

... رحسامِ یآشنا مثل ام یبهیغر هیاونم  کردمی... حس مبیعج یمعما هیمعما بود...  هیبرام  مرجان

هام  یمقصره تمام بدبخت نکهیجوون بود و خوشگل مثل مادرم... مادرم... دلم براش تنگ شده... آره باا

 اونه اما دلم براش تنگ شده.

 یهردلتنگ یدر دل تو به رو دیبا یگاه رحمهیب ایاما خب دن زنهیو بابا که دلم پرپر م یرعلیام یبرا

 .یببند

 ز سرم برداشتم و باهاش خودم و باد زدم.شالم و ا دیرس الیبه و تاپام

 چرا گرمته؟  یخوب نی: واقعاً طبع تو تعجب آوره هوا به ارحسامیام

 .هیعیشدم... طب ینطوریحامله شدم ا یآب رو برداشتم و گفتم: از وقت یبطر خچالیداخل  از

 .خورهیاون بچه سرما م ینطوری: ارحسامیام

احمق توجه ها و  زها؟یچ نیبه ا یکنیچرا عادت نم ریگرفت... پس بگو نگران بچشه نه من... حر دلم

 نکن اون فقط و فقط به فکر دخترشه. ریتعب یخودت الک یخوب شو برا یرفتارها

 فسقل خانوم هست. نیمن حواسم به ا خورهیگفتم: نترس سرما نم یعاد یلیوجود خ نیباا

  اد؟یب ی: قراربود کسدمیپرس بلندشد که الیزنگ و یصدا

 .نانیو جاست اوشی: حتماً سرحسامیام

 آب خوردم و شالم و سرم کردم. کمی عیسر

 : سالم بر پدر نمونه.اوشیس

 خوله نمونه. ی: سالم بر عمورحسامیام

 دست شو به سمت من پرت کرد و گفت: سالم زن داداش. یتو یو خرس گنده دیخند اوشیس

 .کردیصدام م ینطوریبار بود ا نیاول نیداداش! ا زن

 .نیهوا گرفتم و گفتم: سالم خوش اومد یو رو خرس

 .ی... تپل و بامزه شدیچقدر بانمک شد ریحر ی: وانایجاست

 .دینیزدم و گفتم: بش یلبخند
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دم کردم و  ییچا کردنیدرد م یوحشتناک یلیپاهام به طرز خ نکهیکاناپه نشستن و باوجوده ا یرو

 بردم داخل سالن.

 خودتو خسته نکن. نیبش ای: بنایجاست

  ؟ینشستم و گفتم: چه خبر خوب رحسامیام کناره

 بود؟  یبچه چ تیجنس ؟ی: آره توخوبنایجاست

 باذوق گفت: دختره. رحسامیام

 .نایباتعجب بهش نگاه کرد که نه اون متوجه شد نه جاست اوشیس

نگاه خاص و معنادار... کم کم لباش کش اومد و لبخند زد و گفت: دختر  هیشو به من دوخت...  نگاه

 .خورهیخوبه پسر به درد نم

 .اپسریکه دخترباشه  کردینم یفرق ریمن و حر ی: برارحسامیام

 چقدر خوشحال شد. یدونینم ریام یگفتم، وا ی: به النایجاست

 گفت. کی: آره به منم زنگ زد و تبررحسامیام

 .زنهی... هه خب معلومه که زنگ مزنهیزنگ م رحسامیون دختره به ام... اایخدا یوا

موج  ینگاهش نگران یبه من نگاه کرد... تو عیسر رحسامینگفتم که ام یچیو قورت دادم و ه بغضم

 بچه اش. یمن نه برا یالبته برا زد،یم

 کردم آروم باشم. یو سع دمیکش یقینفس عم 

  رون؟یب می: امشب باهم شام براوشیس

  ر؟یحر یری: مرحسامیام

 .گهیشب د هیاگه بشه  کنهیدرد م یلیاما پاهام خ خوادیم یلیدلم خ_

 : ضدحال.اوشیس

 .نیخب شما سه تا بر_

 .میریم گهیشب د هی: الزم نکرده رحسامیام

نمک هات درست  یدرست کن از اون مرغ ب یزیچ هیپاشو خودت  میرینم رونی: خب اصالً باوشیس

 کن، اون دفعه خوشمزه شده بود.

 .اوشیس ییباخنده گفت: توچقدر پرو نایجاست

 .کردمیم یزندگ نجاینبود من ا رحسامیام یوقت یخودمه ناسالمت یمثل خونه نجای: ااوشیس

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

556 
 

غذا درست کنه حالش بد  تونهیحامله شده نم یاز وقت ریحر ارنیغذا ب رونیاز ب زنمی: زنگ مرحسامیام

 .شهیم

 کار در رفتن جور شد. رهیاز ز یو بهانه ات برا ی: خوب شد حامله شداوشیس

 حالم خوبه. کنمیزدم و گفتم: امشب و درست م یمحو لبخنده

 : الزم نکرده.رحسامیام

 .میریغذا بگ رونیو گفتم: بعد از مدتها اومدن زشته از ب بلندشدم

 نمک باشه. یبدو برو درست کن مثل اون دفعه ب ده،یدخترخوب و فهم نی: آفراوشیس

خودم غذا  خواستیخسته بودم اما دلم م یلیخ نکهیگرفت و به سمت آشپزخونه رفتم... باا خندم

 درست کنم.

ام گرفتم تا بوشو  ینیب ی... شالم و جلورمیکه بوش باعث شد حالت تهو بگ کردمیسرخ م ازیپ داشتم

 احساس نکنم.

 کوچولو؟  ی: خوبرحسامیام

 ام بود گفتم: آره. ینیب ی... همونطور که شالم جلودیلبام نشست که ند یرو لبخند

 تازه بخور. یهوا کمی رونی: برو برحسامیام

 نه خوبم._

 کمکت کنم؟  یخوای: مرحسامیام

 اونا نگران منم نباش. شینه برو پ_

 : باشه پس اگه حالت بد شد خبرم کن.رحسامیام

 و تکون دادم و رفت داخل سالن. سرم

 مرغ رو پر از مخلفات کردم و بعد داخل فر گذاشتم. شکم

 نشستم. یصندل یرو زدمینفس نفس م یکه از خستگ یدرحال

 حالم بهترشد بلندشدم تا برنج و درست کنم. نکهیپاهام و ماساژ دادم و بعد از ا کمی

 مانعم شد. رحسامیبلند ام یم و صافش کنم که صدابرنج نرم شد خواستم قابلمه رو بردار نکهیاز ا بعد

 ! ـــــــری: حـــــــــررحسامیام

 برگشتم و بهش نگاه کردم. باترس

 !؟یرو بردار ینیقابلمه به اون سنگ یخواستیم یفکر یب یلیو حرص گفت: خ باخشم
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 .ستیباره اولم که ن ه؟یخب مگه چ_

 باره اولته. یکه حامله شد ی: از وقترحسامیام

 .یگیحواس گفتم: آهـــا راست م یب

  ؟یدکترتو فراموش کرد یحرف ها یزود نی: به همرحسامیام

 خب حواسم نبود._

 رو برداشت و برنج رو صاف کرد. قابلمه

 .زهیروشون آب بر کمینشستم و گفتم: آب و باز کن و  یصندل یرو

  ؟ی... چرا باپلوپز درست نکردگهید میدادیسفارش م رونیکه گفتم و کرد... باغرغرگفت: خب از ب یکار

 یتو زی... حاال دوباره برنج ها رو برشهیعطر و طعمش بهتر م ینطوریا ،یدوست ندار یتو اونطور _

 قابلمه.

 .اوشیس یگفت: کوفت بخور رلبیکارو کرد و ز نیا بااخم

 غرنزن. نقدریبرو ا ایخب ب لیخ_

 .دمی... بگو خودم انجام منی: بشرحسامیام

 .زمی... برو عزگهیتموم شد د_

 .می: اگه کارها تموم شده پس پاشو باهم بررحسامیام

 بلندشدم و برنج رو دم گذاشتم و باهاش رفتم داخل سالن. یصندل یرو از

 تو زحمت. یحالت افتاد نیباا دی: ببخشنایجاست

 عشقم. میمن و تو رحمت ی: چه زحمتاوشیس

  ؟یمردیم یخوردیم رونیب یشب غذا هی: کارد بخوره به اون شکمت رحسامیام

 .ارمیدارم باال م گهیبه خوردم داده د رونیب یغذا نایکه جاست نقدری: ااوشیس

 گفتم: حسام. یقاشق پر خورد که بابغض ساختگ هیبرداشت و  زیم یآلوچه رو از رو ظرف

تو خندق  زهیریم عیسر ادیم رشیگ یهرچ نویظرف و از دستش گرفت و گفت: بده من ا رحسامیام

 بالش.

  شه؟یم یبخورم چ کمیروبه من گفت: خب گدا  اوشیس

 چه برسه به تو. دمیگرفتم و گفتم: من به حسام نم رحسامیو از ام ظرف

 .خرمی: بده بخورم فردا سرِ راه برات ماوشیس
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 ایاز اون سره دن رمیرو م نایمن ا دم،یخریخودم م یبرا رفتمیبود که م کی: اگه مغازش نزدرحسامیام

 .خرمیم

 .نایمشهد پره از ا یمغازه ها یهمه یضی: اوووو مگه مراوشیس

 خاص باشه. یمغازه هیاز  کننیخانوم سفارش م رمی: نخرحسامیام

 .هیاون مغازه فقط بهداشت یآلوچه گذاشتم تو دهنم و گفتم: آلوچه ها هی

 : خب بده منم بخورم تک خور.اوشیس

 .یبدترتو از زن حامله هم  اوشی: سرحسامیام

 برداشت که بااخم گفتم: نخورش. زویم یلواشک رو اوشیس

 : بروبابا.اوشیس

 .یبازم برام بخر یبر دیحسام فردا با_

تا اون سره  نکهیمن سرم شلوغه وقت ا یچنگ زد و گفت: روان اوشیلواشک و از دست س رحسامیام

 برم و لواشک و آلوچه بخرم و ندارم. ایدن

 بده بخورم. رم،ی: خب خودم ماوشیس

 .یری: آره جون عمت تو مرحسامیام

 .رمی: به جون تو ماوشیس

  ؟یری: واقعاً مرحسامیام

 به جون تو. گمی: دارم ماوشیس

 .یبر دیلواشک و به سمتش گرفت و گفت: فردا با رحسامیام

 .رمی: ماوشیس

بچم و بهت  یخودتم بخر من لواشکا یبرا یریگرفتم و گفتم: حاال که م رحسامیو از دست ام لواشک

 .دمینم

 خودم. یهم برا خرمیتو م یهم برا رمی: بده بخورم ماوشیس

 بخور. یدیانداختم و گفتم: نوچ هرموقع خر ابروباال

 .سی: خساوشیس

بزرگ لواشک خوردم و اون باصدا آب دهن شو قورت داد و  یکهیت هی ارمیحرص شو درب نکهیا یبرا

 طاقت فرساست. یاز اون شکنجه ها نیگفت: ا
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 .گهیبه منم بده د ریگفت: حر اوشیو س میدیخند نایو جاست رحسامیو ام من

 .دمینم_

 .ییگدا یلی: خاوشیس

 .دهی: اصرار نکن چون نمرحسامیام

 دادم. لشیتحو یبااخم نگاهم کرد و لبخنده حرص درکن اوشیس

 .زنهیه تو رو صدا مگفت: بدو آشپزخان اوشیفر بلندشد که س مریتا یصدا

 .یبخر یبر دیبخوره هـــــا وگرنه با یحسام نذار_

 : باشه.رحسامیام

 .دمیچ زویآوردم و م رونیداخل آشپزخونه و مرغ رو از داخل فر ب رفتم

 شام آماده ست. نیایب_

دلم و به  رهیبکشم بوش زد ز رحسامیام یکردم تا برا کهیکه مرغ رو ت نیو هم مینشست زیم دوره

 .دمیدو یبهداشت سیسمت سرو

 ... عق .عق

  ر؟یحر ی: خوبرحسامیام

 و شستم و گفتم: آره برو شام تو بخور. صورتم

 : برات آب قند درست کنم؟ رحسامیام

 نه، نه._

 . عق

 .هیبق شیشد صورتم و شستم و برگشتم پ یکامالً معدم خال نکهیاز ا بعد

  ر؟یحر ی: خوبنایجاست

 آره. _ 

 بخور. یزیچ هی ای: برحسامیام

 .کنهیگفتم: نه بوش حالم و بد م عیسر

 مرغ و بو کرد و گفت: بوش که خوبه. اوشیس

 .هیعیطب زهایچ نی: خب اون حامله ست انایجاست

 .دیشماغذاتونو بخور دیببخش_
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 ساالد بخور. ایحداقل ب یبخواب یخال یبامعده یخوای: مرحسامیام

 .کشهینم لمینه م_

 شروع کرد به غذا خوردن. لیم ینگاهم کرد و بعد ب نگران

... ومدیازش بدم نم گهیکه ته ظرف مرغ رو درآورد... نظرم نسبت بهش عوض شده بود و د اوشمیس

 بودن. یواقع یمثل برادرها رحسامی... اون و امستین یهم آدم بد یلیخ دمیشناختمش و فهم شتریب

 .میکنیما جمع م نیگفت: تو بش اوشیجمع کنم که س زویشام و خوردن خواستم م نکهیاز ا بعد

 گفتم: واقعاً؟  باتعجب

 .میگفتن دوره هم بخند یزیچ هی: پ ن پ اوشیس

 .کننیجمع م ریکنارم نشست و گفت: البته خودش و ام نایجاست

 حاال خودتم جمع کن. یداد یخونگ ی: تو سفارش غذارحسامیام

 کمک کن. ایپاشو ب رحسامیا... امباحرص گفت: مفت خور اوشینشست که س اونم

 یبود ظرف ها یفقط کاف میسفارش داده بود رونینداره اگه االن از ب یربط چی: به من هرحسامیام

 داخل سطل آشغال... هرکه پر طاووس خواهد جوره هندوستان کشد. میبار مصرف رو بنداز کی

 یکه غذا نایباز صدرحمت به جاست ن،یلنگ پهن کرد نایجاست یجلو ی: تو و زنت از تنبلاوشیس

بار مصرفش  کیهمون ظرف  یخدا به حال شما رحم کنه که تو کشه،یو داخل ظرف م رونیب

 .نیخوریم

 ظرف بشوره. ذارمینم نیکارکنه واسه هم ادیز دینبا ری: حررحسامیام

 بشورم؟  دیکه ظرف ها رو هم با ستین نی: تو که منظورت ااوشیس

 .نهیمنظورم هم: اتفاقاً رحسامیام

 گفت: عـــــــمـــــــراً ! یبلند یباصدا اوشیس

 .یکار دار ی: زودباش بجنب داداش که کلرحسامیام

 .میدیجمع کرد و ما سه تا آروم خند زویباحرص م اوشیس

من و  یظرف ها رو شست اومد کنار نامزدش نشست و کل دادیغرغر و داد و ب یباکل نکهیاز ا بعد

 کرد. نیو نفر رحسامیام

 کنه. رتیس ایکه از دن یاریب ایبه دن طونیش یپاره شیدختر آت هی ی: الهاوشیس

 .بارهیبارون نم اهیگربه س ی: به دعارحسامیام
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 خنده اش گرفت. اوشمیخنده و س رهیز میبلند زد نایو جاست من

 .اریرو ب وهیحسام پاشو ظرف م_

 رو به همراه بشقاب هندوانه آورد. وهیظرف م رحسامیام

 بخور. نویا یمن گذاشت و گفت: شام نخورد یو جلو بشقاب

 .خوامی: منم هندوانه ماوشیس

 قاچ مونده. هی نی: فقط همرحسامیام

  ؟یخریکم م نقدری: چرا ااوشیس

و  خورهیهندوانه م دونهی یروز ریحر کنمیم دایهندوانه پ یفصل به سخت نیا ی: من تورحسامیام

 .خوادیم وبیکردنش صبر ا دایو پ ستیکه فصلش ن کنهیرو هـ ـوس م ییزهایهمون چ قاًیدق

 !؟یخوریم یدونه هندوانه رو چه جور هی ی: ماشاهلل روزاوشیس

 .خورهیدخترم م خورمی: من نمبالبخندگفتم

 عموش بخوره. دهیقاچ رو م نیا ستین سی: فسقل عموش مثل مامانش خساوشیس

 !؟ ینکنه حامله ا اوشیس ی: وانایجاست

 ممکنه. یزیدوره زمونه هرچ نیتو ا دونمی: نماوشیس

 به خدا. یگفت: روان رحسامیگرفت و ام خندم

 حرص خورد. یخوردم اونم کل لـ ـذتقاچ هندوانه رو برداشتم و با اوشیس یچشما درمقابل

 پرتقال بخور. اعشقمی: بنایجاست

 .ریحر رکنهی: تو گلوت گاوشیس

 .بارهیبارون نم اهیگربه س یبه دعا_

 گرفت. ادیبچتم  یتوئه، توگفت رهیتقص ناهمهیگفت: ا اوشیکه س دیخند رحسامیام

 و گفتم: پوستش کن. رحسامیدادم به ام بیس هی

 پرو. یپاشو خودتو جمع کن دختره دهیهم م ی: چه دستوراوشیس

 و گرفت و شروع کرد به پوست کردنش. بیس رحسامیام

 کنن. لتی: خاک برسره زن ذلاوشیس

 و تکه تکه کرد و پشقاب و داد دستم. بینگفت... س یزیزد و چ یلبخند رحسامیام

  ه؟یاون خرسِ چ یراست_
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  ه؟یچ یدونی: خرسِ، خرس نماوشیس

  نجا؟یا شیکه چرا آورد نهیگفتم: منظورم ا بااخم

 من به برادرزادم. یهیهد نیگفت: اول یبالبخنده بزرگ 

 .نهیلبام بش یو باعث شد لبخند رو دیخالصانه و پاک به نظر رس یلیخ لبخندش

 ممنون._

 گوش نکرد. ی: بهش گفتم عروسک برداره ولنایجاست

 .میریگیدفعه بعد عروسک م خرمیاون فسقل کادو م یبرا امی: من هربار که باوشیس

  م؟یو اتاق شو آماده کن دیخر میبر شهیمشخص شده م تشیحسام حاال که جنس_

 یو طراح نهیاتاق شو بچ ادیب نریزاید زنمیزنگ م دیخر میخودمون بر ستی: البته... الزم نرحسامیام

 کنه.

 خودم باشه. یقهیباسل خوامیم_

 .کنهیبه طراح بگو اون همون کارو م یکه دوست دار یو هررنگ ی: هرجوررحسامیام

  م؟یکدوم اتاق و براش آماده کن_

 دوره. رحسامیباالست و فرسنگ ها از اتاق تو و ام یکه طبقه ی: اتاقاوشیس

 گفتم: چرا؟! باتعجب

 و گفت: مسخره اش نکن. اوشیزد تو سر س رحسامیام

هجده ساله ست خب  یبچه هیکه انگار  میکدوم اتاق و براش آماده کن گهیم یجور هی: خب اوشیس

 یمشکل ایکرد  هیکه اگه گر گه،ید دیرو آماده کن رحسامیبه اتاق خودت و ام کیکه نزد یاتاق دیبا

 .نیاومد متوجه بش شیبراش پ

 .شتنیان یخوب شد گفت_

 .می: مخلصاوشیس

 باش تا اموراتت بگذره._

 نگاه کردم. نایو جاست رحسامیشروع کرد به سوت زدن که باتعجب به ام اوشیس

 .زنهی: عشقم کم آورد داره سوت منایجاست

 ست. ونهید یلیگرفت و گفتم: عشقت خ خندم

 .میکناره هم خوشحال شهیها هم ونهیمثل خودش... ماد ونمید هی: منم نایجاست
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 .ونهیکن د یونگی... دیونگید یعنی یکن... عاشق یونگید ری: حردیچیگوشم پ یتو رحسامیام یصدا

 و خنده. یالیخ یدارن پر از ب یقشنگ یایها دن ونهیزدم و گفتم: د یلبخند

 باش. ونهی: توهم داوشیس

 باشم. ونهید خوامینم گهید هیکردم کاف یونگیبار د هینه _

 سرم و گرم کردم. بیس یو باتکه ها نییبهم کرد که سرم و انداختم پا ینگاه معنادار رحسامیام

 رفتن. نایو جاست اوشینصف شب بود که س باًیتقر

 .دمیکش یطوالن یازهیو درآوردم و خم شالم

 پاشو برو بخواب. یخسته شد یلی: امشب خرحسامیام

 سرکار؟  یریفردا م_

 .دمیشرکت رو هم خونه انجام م ی: کالس ندارم کارهارحسامیام

 نکردم. دای... لواشکامم پهیظرف آلوچه کامالً خال دمیآلوچه بخورم که باتعجب د کمیتا  زیسمت م رفتم

 زدم: حــــســـــام ! غیج

 شده؟  ی: چدیو پرس شمیاومد پ باهول

  ؟یزدم: ازت متنفرم چرا آلوچه هام و خورد غیرو به سمتش پرت کردم و بابغض ج یخال ظرف

 و شکست. نیداد و ظرف افتاد زم یجاخال

 : من نخوردم.رحسامیام

 دروغگو. _

 ظرف آلوچه و لواشک به جونت بسته ست. نیا دونمیم یمگه مرض دارم بخورم وقت ری: حررحسامیام

 خورده؟  یپس ک_

 .اوشیس ینخوابتا صبح از دل درد  دوارمیاش گرفت و گفت: ام خنده

 احمق متنفرم. یزدم: از اون پسره غیج

 خب آروم باش. لی: خرحسامیام

 .خوامیمن لواشک م _

 کمی کنمیتا اون مغازه هم دوساعت راهه خواهش م نجاینصف شبه... از ا کیساعت  ری: حررحسامیام

 درکم کن.

 روم و ازش گرفتم و رفتم داخل اتاق خواب. باقهر
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که هـ ـوسم کردم برام فراهم  یزیحتماً اون چ دی... باشدمیم ونهید خواستیدلم م یزیچ هی یوقت

 خورده که من متوجه نشدم؟  ی... کاوشیکوفتت بشه س ی... الهمردمیوگرنه م شدیم

 .دمیتخت دراز کش یو رو دمیخوابم و پوش لباس

 ی... از شکست عشقستین دمیداخل کمد کنار تخت لواشک باشه کشو رو باز کردم که د نکهیا دهیباام

 هم بدتر بود المصب.

 که بهش پشت کردم. دیوارد اتاق شد و کنارم دراز کش رحسامیام

 .خرمیم رمی: فردا مرحسامیام

 .یگیدروغ م_

 .گمی: دروغ نمرحسامیام

 .یریاونجا نم گهید یگفت یدیخر یکه رفت شیدفعه پ_

 .رمی: مرحسامیام

 .خوامینم_

 و نوازش کرد و گفت: چرا؟  موهام

 .یزنیغر م یچون بعدش کل_

 .زنمی: غر نمرحسامیام

 .یزنیبعدش م یول یزنیغر نم یگیم شهیهم_

 غر نزنم. دمیو گفت: قول م دیکش یقیگردنم فرو برد و نفس عم یگود یتو صورتشو

  ؟یجلوشو نگرفت خوردیداشت م یچرا وقت_

 خورد. یروم گفت: من اصالً متوجه نشدم کگردنم و به حصاره لباش درآورده و آ پوست

 متنفرم. یاز اون عوض_

افتاده که به  رمیلوس ننر گ یبچه هیبه چشمام گفت:  رهیگذاشت و خ میشونیپ یشو رو یشونیپ

 .کنهیم هیخاطره لواشک و آلوچه گر

 .زمیریروز از اونا نخورم بهم م هیکه من اگه  یدونیتو م_

 .یشکمو شد یلیخ یحامله شد ی: از وقترحسامیام

 .ستیخودم که ن رهیتقص_
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که به زور بهت  نهیبهتر از ا یبه صورتم زد و گفت: شکمو باش یآروم یزد و بـ ـوسه ها یمحو لبخنده

 غذا بدم.

  ؟یبخر یریموهاش فرو بردم و گفتم: واقعاً فردا م یو ال انگشتام

 : آره کوچولو.رحسامیام

 .یمرس_

رو هم تحمل  زهایچ نیا دیبا رمیگیزن ده سال کوچکتر از خودم م یبـ ـغلم کرد و گفت: وقت محکم

 .گهیکنم د

 باش. ریپذ تیمسؤل نیبازوش گذاشتم و گفتم: آفر یسرم و رو باخنده

 نقطه ضعفم. یرو یذاریدست م ادیو گفت: خوشم م دیبلند خند یاز مدتها باصدا بعد

 .گهید رنیپذ تیو گفتم: خب باباها مسؤل دمیشو بـ ـوس چونه

 .زمینواخت و گفت: بخواب عز میشونیپ یرو یـوسه ا بـ

و نفسم قطع شد... ناباور به چشماش نگاه کردم که سرم و تو بـ ـغلش گرفت و گفت:  ستادیا قلبم

 ... بخواب.ریبخواب حر

 ناخواسته اون کلمه رو گفته بود چون خودشم مثل من متعجب و بهت زده بود. انگار

 .دمیچشمام و بستم و خواب یلبام نشست و باحس فوق العاده ا یرو لبخند

*** 

بهتر شده  یلیرفتاراش خ رحسامیو دخترم بزرگتر... ام شدمیو من چاق تر م گذشتیو ماه ها م روزها

نرم... و  نییاز پله ها باال و پا ادیتا ز مینقل مکان کرد نییپا یاز اتاق ها یکیو من عاشق تر شدم... به 

 به اتاق خودمون. میگردیدوباره برم میهروقت که فارغ بش

 تنگ شده. یرعلیبابا و ام یبرا یلیخ یلیکه دارم دل تنگمه... دلم خ یخوبه و تنها مشکل یچ همه

چاق و تپل شده بودم... همش پنج  یلیو به خودم نگاه کردم... حرصم گرفت خ ستادمیا نهیآ یجلو

 ه ماهه باردار بودم.انگار نُ یماهم بود ول

به  الیزنگ و یبستم که صدا پسیخنده دارم کرده بود... موهام و باکل یلیکه تنم بود خ یباردار لباس

 .دیگوشم رس

 بهم بزنه. یسر هی ادیبود... امروز بهم زنگ زد و گفت م مرجان

 لبام نقش بست. یرو یلبخنده بزرگ دنشیباز کردم و باد درو
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 کوچولو.: سالم مامان مرجان

 !اد؟یکوچولو م کلیه نیگفتم: کوچولو! آخه به ا باخنده

 داخل خانوم دکتر. دییو گفتم: بفرما دیخند

 داخل و دسته گل خوشگل تو دست شو به سمتم گرفت و گفت: ناقابله. اومد

 .یلطف کرد یلیگل و گرفتم و گفتم: ممنون خ دسته

 .کنمی: خواهش ممرجان

 مرجان جون. نیبش_

  ست؟ی: آقاحسام خونه ندینشست و پرس کاناپه یرو

 نه سرکاره._

 شربت؟ قهوه؟  ییچا ؟یخوریم یتکون داد که گفتم: چ یسر

 .خورمینم یچی: بشبن خودتو خسته نکن همرجان

 ... راحت باش.گهیکه زشته... تعارف نکن د ینطوریا_

 فنجون قهوه. هی: خب مرجان

 .امی: االن مبالبخندگفتم

 و برگشتم داخل سالن. ختمیداخل آشپزخونه و دوتا فنجون قهوه ر رفتم

 فسقلت خوبه؟  ؟ی: چه خبرا خوبمرجان

هست که  یمشک هیحتمًا  گهیحسام م دهیطبع گرمم امونم و بر نیمرجان ا یول میآره هردو خوب_

 .کنمیو عرق م شهیگرمم م نقدریا

 نی... ایندار یمشکل چیه گفتیآخرت م شینرماله جواب آزما تینباش همه چ یچی: نگران همرجان

 .هیعیطب یطبع گرم تو دوران باردار

 .سوزهیکه انگار تو آفتاب تابستون داره م یمن رفتارام مثل کس یزمستون شده ول _

 .هیعی: نگران نباش طبمرجان

  ؟یرو ولش کن خودت چطور نایا_

 : خوب.مرجان

 .یخوشحال شدم اومد_

 اما نشد. امیزودتر ب خواستیدلم م یلی: خمرجان
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  ؟یمرجان جون تو بچه ندار_

 : چطور؟ مرجان

 .یوقت از خودت و خانواده ات حرف نزد چیتازه ه یآخه االن تنها اومد_

 : من ازدواج نکردم.مرجان

 گفتم: واقعاً؟ چندسالته تو؟  باتعجب

 . 40: مرجان

 .یگفتم: همسن مامان و بابام ینیغمگ بالبخنده

  ؟یندار : ازشون خبرمرجان

 از خودت بگو. کمی یبا مامان و بابات؟ عه مرجان مردم از فضول ای یکنیم ینه... تنها زندگ_

کدوم دست راستمه کدوم دست چپمه  دمیعاقل شدم و فهم یکرد و گفت: از وقت یکوتاه یخنده

که  دونمیم نویکجان فقط ا دونمیو مامان و بابام ولم کردن... نم کنمیم یپرورشگاه زندگ یتو دمیفهم

ده سالم بود  یو زدن... وقت دمیق شهیهم یپرورشگاه و برا هی یاومدم گذاشته بودنم جلو ایبه دن یوقت

سال  کینبود چون  ادیاونقدر ز میو گرفتن... مدت خوشبخت میمسن سرپرست باًیآقا و خانوم تقر هی

م و وارد دانشگاه شدم... همه هم... بزرگ شد یایدن یهمه میشد یبعد مامان فاطمه مرد، من و باباعل

مکار دانشگاه  یاز گربه ها یکیتا گربه شاخم نزنه اما  ومدمیآسته م رفتمیخوب بود... آسته م یچ

ها دنبالم  ییاز سال باال یکیدلم و برد... از همون روز اول که وارد دانشگاه شدم  یباکارهاش بدجور

خاص خودشو  استیبندازه و چرت و پرت بگه نه، اون س کهیت یامروز یراه افتاد... نکه مثل جوون ها

مزاحمم بشه...  یو کس ادیب شیبرام پ یمشکلتو دانشگاه  ذاشتیهوام و داشت نم شهیداشت... مثالً هم

 ختیمِن مِن کرد و عرق شرم ر یکل نکهیروز دوستاش فرستادنش جلو و بعد از ا هی نکهیخالصه ا

بود... نگاهش  اشیکه باعث شد دلم و بهش ببازم شرم و ح یزیچ نیگفت به من عالقمند شده اول

 مردِ... هی نیپاکش بود... لحنش خالصش بود... حس

 ! نیوسط حرفش و گفتم: حس دمیپر

 ی... مرجان تو کیاسم شو گفت یدیبابام و د ی!! تو اونروز وقتنیکه بابهت گفتم: حس دیگز لبشو

  ؟یهست
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کار  مارستانیاون ب یمن تو یدونیبود... همونطور که م یمن و تو اتفاق یی: باور کن آشنامرجان

و  دمیو د نیاما حس رمیدعوا رو بگ یاومدم تا جلو ومدیاونروز اونقدر از اتاقت سروصدا م یوقت کنم،یم

 .یتو دخترش دمیفهم

 یوقت ،ختمیخاطرات گذشته به سمتم هجوم آورد و بهم ر دمشیاون روز د یادامه داد: وقت بابغض

 یاون نه تنها به من بلکه به آدما دمیفهم زدتیم یاونطور یبد شد، وقت یلیحالم خ دمیآقابزرگ تو د

دست  رهیز زو تو رو ا رونیکنترلم و از دست دادم و از اتاق انداختمش ب نیکرده واسه هم یبد یادیز

شدم... من پدرتو فراموش کردم  کیبه تو نزد یقصد و قرض چیمن بدون ه ریو پاش نجات دادم... حر

 .دمیشو شن یفراموشش کردم که خبره عروس یمن زمان

  ؟ی: تو پدرم و دوست داشتدمیزده پرس بهت

بهم ابراز عالقه کرد باخواهرش  نکهیبعد از ا نی... حسمیدوست داشت گروی: درواقع هردو همدمرجان

 یچندمدت دهیباپدرم صحبت کرد و گفت اگه اجازه م هیبود... حور هیآشنام کرد اسم خواهرش حور

کنه... چون من  شیازدواج راض یباآقابزرگش صحبت کنه و برا نیتا حس میباهم درارتباط باش

 چیالبته ه میباهم درارتباط بود نیمخالف بود... من و حس هیبودم و معلوم نبود خانوادم ک یپرورشگاه

... روز به روز عاشق تر میکردیچهارچوب قانون ها حرکت م یوو ت میذاشتیپا نم ریها رو ز میوقت حر

 خوادیو م شهیمن یروز اومد و گفت آقابزرگش راض هی نکهی... تاامیشدیدلبسته م شتریو ب میشدیم

که  یشب قاًیکنه اما نشد... دق یتالش کرد آقابزرگ شو راض یلی... خیخاستگار ادیباخواهرش ب

کابوس وحشتناک... من از سرشب تا آخر شب  هیشد به  لیبشه تبد میشب زندگ نیبهتر کردمیفکرم

 چیاما ه یگارخاست یبرا انیموندم تا ب نیو حس هیبه دست منتظره حور ییچا ینیچادر به سر و س

 کردمیقلب عاشق... فکرنم هیدل شکسته و  هیغرور زخم خورده و  هیو من موندم و  ومدنیوقت ن

... دادیم هیشاخ گل هد هیدانشگاه بهم  یکه هر روز صبح تو ینیسباهام بکنه... ح نکارویا نیحس

از محبت  رکه نگاهش پر از عشق و حرفاش پ ینی... حسرفتینم ادشیوقت تولدم  چیکه ه ینیحس

کلمه شکستم و نابود شدم...  یواقع یبادخترعموش ازدواج کرده... به معن دمیبود... چند روز بعد فهم

 یاومد سراغم و گفت: برا یونیلیچک صدم هیکه آقابزرگت با دیکامالً خورد شدم و نفسم بر یزمان

دخترم و دامادم  یگمشو از زندگ شهیهم یو برا ریبگ نویا ادهیهم ز یلیخ ونیلیصدم یپرورشگاه یتو

که هرشب  دونهینرفت... فقط خدا م ادمیحرفش  نیوقت ا چیجلمه رو گفت ه نیهم قاًی... دقرونیب

تو  ختمی... چک و گرفتم و پاره کردم و تکه هاشو رشمیو ذره ذره آب م نمیبیکابوس آقابزرگ تو م
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بهم زد که  یلیست... چنان س دهاز اونه باخانوا شتریب یلیارزشم خ یصورتش و گفتم: منه پرورشگاه

م باعث شد حال ... غروره شکستم و عشق ناکامکنمیسال دردشو احساس م ستیهنوز بعد از گذشت ب

درسم  باًیو تقر میکرد یاونجا زندگ یادیتهران... مدت ز میرفت یبا باباعل نیواسه هم زهیبهم بر میروح

 دهیتمام اموال شو به من بخش یشه بودم... باباعلیفوت کرد... تنهاتر از هم یتموم شده بود که باباعل

هاشو فروختم و پول شو  نیدوباره برگشتم مشهد... زم نیهاش مشهد بود واسه هم نیبود، خونه و زم

سرپرست کردم و فقط همون خونه رو نگه داشتم و توش باخاطرات  یو ب یپرورشگاه یصرف بچه ها

 مارستانیب یاون روز تو نکهیفراموش شده بود تا ا نی... حسکنمیم یزندگ یمامان فاطمه و باباعل

جاافتاده تر و مردونه تر شده بود...  کمینکرده بود فقط  یرقف یلی... مثل همون موقع ها بود خدمشید

 سادهیکه رو به روش ا یدکتر نیکه ا دیخوشگل بود... آقابزرگت منو نشناخت و نفهم یلیمامانتم خ

که همون لحظه  یهم منو نشناخت تنها کس هیحور یحت ست،خانواده  یب یهمون پرورشگاه

 شناختتم پدرت بود.

 .شهیباورم نم_

بشم  کیبه پدرت نزد ایمادرتو خراب کنم  ینشدم که زندگ کتینزد نیمن به خاطر ا ری: حرمرجان

 شدم. کیبهت نزد یقصد و غرض جیمن بدون ه

 .دونمیگفتم: م بابغض

قرار  نیخنده داره اما من و حس یتو دختر خودم کنمیشدم چون احساس م کی: من بهت نزدمرجان

 .ادیم نیبه حس ریآخه حر ریحر میاسم دخترمونو بذار میگذاشته بود

ازت  ؟یاریتا پدرم و بدست ب یدیچرا باآقابزرگ نجنگ ؟یدیداد زدم: چرا به خاطر عشقت نجنگ هیباگر

 متنفرم مرجان... از همتون متنفرم.

 کردم؟  کاریگفت: چرا؟ مگه من چ بابغض

من دختر تو بودم نه  نیکردیمن بدبخت بشم... اگه تو و بابا باهم ازدواج م نیشما همون باعث شد_

 .سنای

 آروم باش. زمی: عزمرجان

ازدواج کرد؟ اگه اون باتو ازدواج  سنایچرا پدرم با ؟یستیآروم باشم... تو چرا مامان من ن خوامینم _

 انتقام گرفتن از من نداشت. یبرا یلیوقت دل چیمن دختر تو بودم و حسام ه کردیم
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کردم... کنارم نشست و دستام و گرفت و باهول گفت:  هیو بادستام پوشوندم و باشدت گر صورتم

 آروم باش. رجانیحر

 یتو ینحو هیدست به دست هم داده تا من بدبخت بشم... چرا همتون به  یمرجان چرا همه چ_

 هم مقصره. یرعلیام یباباهم مقصره حت یتو هم مقصر ن؟یمن مقصر اهیبخت س

 .دی: ببخشمرجان

وقت بامادرم خوشبخت نبود  چی... پدرم هیکردیو باپدرم ازدواج م یگذشتیکاش از عشقت نم یا _

 .کردیم یفقط تظاهر به خوشبخت

 : گذشته ها گذشته ح...مرجان

 .رهیگیو جونم و م کنهیشماها داره ذره ذره منو آب م یزدم: نه نگذشته، گذشته داد

 .کنهیم تتیاذ ی: به من بگو چمرجان

مرجان مادرِ من به خواهرش  دهیو عذاب م کنهیم تیا داره منو اذشماه یهمه یگفتم: گذشته هیباگر

 کرده و... انتیخـ ـ رحسامهیکه مامان ام

 کرد. هیو گر ختیکردم و مرجان پا به پام اشک ر فیرو تعر یچ همه

 .یگفتیبه پدرت م دی: تو بامرجان

همه  نیخاطر پدرم ا... من به گردوندیمن روهم بهم برنم یپاک کردیرو حل نم یچیه قتیگفتن حق_

 زنده ست؟  ایدخترش مرده  نهیبب زنهیزنگ نم هی یاما اون حت کنمیعذاب و تحمل م

 .یباهاش ازدواج کن یحسام به زور اون کارو باهات کرده و تو مجبور شد دونهی: خب اون که نممرجان

 تباه بشه. یرعلیام یندهیآ خوامیله بشه نم رتشیغرور و غ خوامیبفهمه نم خوامینم_

مادرت به دروغاش ادامه بده  یدیو اجازه م یکنیو از پدرت پنهان م قتیحق ی: اما تو دارمرجان

پس  یمادرشو بهش برگردونه اما تو نذاشت یوسطه حسام اومده تا آبرو نیآدم ا هی یاز اون آبرو یجدا

 باشه. یو عصبان نیبهش حق بده خشمگ

 پدرم بره. یآبروتونم بذارم  یاما نم دمیمن بهش حق م_

 .یایمشکالت برب یکه از پس همه یستین ی: تو اونقدر قومرجان

ام  یقو ییو تنها رحسامیام یها یلیآقابزرگ و س ینبودم اما مشت و لگدها یگفتم: آره قو بابغض

 برادرم تباه بشه. یپدرم و آرزو ها یزندگ ذارمیخودم تباه شد اما نم یو آرزوها یکرد... زندگ
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نابوده چون تنها دخترش  شیاالنشم زندگ نیپدرت هم ؟یپدر چه خبر دار هی: تو از دلِ مرجان

 هـ ـرزه ست. هیدخترش  کنهیو فکرم ستیکنارش ن

 که فکرکنه زنش هـ ـرزه ست. نهیبهتر از ا یلیفکرکنه دخترش هـ ـرزه ست خ نکهیا _

 و بگو. تیبه پدرت واقع ری: حرمرجان

... اگه غرور پدرم له بشه من نابود نمیو بب دنشیتونم خجالت کش ینم برمیآبروشو نم گمینه نم_

 .شمیم

  ؟یراحت گول حسام و خورد نقدری: چطور امرجان

 هه خر بودم و محتاج محبت._

 .بهیغر هینه  یاوردی: محبت و تو آغـ ـوش پدرت بدست ممرجان

بشه و بزنه تو گوش مادرم و بهش  دایپ یکی ش،یسال پ ستیکاش زمان به عقب برگرده، به ب یا_

 بگه کارش اشتباه ست.

 کرده. یکار نیآدم باخواهرش همچ هی شهی: هنوزم باورم نممرجان

وقت تاوان دختره اون  چینبودم و ه سنایمن دختر  یکردیزدم و گفتم: اگه تو باپدرم ازدواج م هق

 .دادمیبودن رو پس نم

 : متأسفم.مرجان

 .گردونهیو برنم میتأسف تو آرزوها و زندگ_

 اشتباه من و تو کجا بوده؟  یدونی: ممرجان

 .میبود که عاشق شد نجایگفتم: آره... اشتباه ما ا باغم

 .زنهیو گلوتو م شهیتلخ م یرسیبه تهش که م نهیریاولش ش نهیریموشی: آره... عشق مثل لمرجان

اون کنارم  رونیآقابزرگ از خونه پرتم کرد ب ی... وقتخوامیهاش م یآره اما من حسام و باتمام تلخ_

مادرم به سمتم حمله آورد اون کنارم  یو فقط نگاه کرد اون کنارم بود... وقت ستادیپدرم ا یموند... وقت

برام مونده با به  ساماز دست دادم و فقط ح شهیهم یبود و جلوشو گرفت... مرجان من خانوادم و برا

 .کنمیها رو فراموش م یصالح شهیهم یو برا دمیم لیودم و تشکخ یاومدن دخترم خانواده ایدن

 گناهیادامه بده و نقش ب ششیپدرت تا آخر عمرش دروغ بشنوه و مادرت به نما یدی: اجازه ممرجان

 کنه؟  یها رو باز

 طالق باشه. یبچه یرعلیام خوادیاز اون دلم نم یتونه از مادرم جداشه و جدا یپدرم االن نم_
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 طالق چشونه؟  یبچه ها : مگهمرجان

 نکهیا یعنی یداره هم به پدر و اوج خوشبخت اجیبچه هم به مادر احت هی یول ستیشون ن یچیه_

 .رمیرو ازش بگ یرعلیام یتونم خوشبخت یمن نم یکن یکنار پدر و مادرت زندگ

 .یدیخودتو غذاب م ینطوری: امرجان

 ارم.من کنار اون آرامش د ستینه حسام اونقدرام ترسناک ن_

 .ارهیمادرشو به دست ب یکه آبرو رسهیبه آرامش م ی: اما اون زمانمرجان

داشتن آرامش  یرو بفهمه برا یکه پدرم همه چ دمیآرامشم رو از دست م یمنم وقت یول دونمیم_

 فاش بشه. قتیحق ذارمیخودمم که شده نم

 بچت ضرره. ینکن برا هیگر گهی: باشه... دمرجان

با مادرم  کردیوقت پدرم و مجبور نم چیکاش آقابزرگ ه یو پاک کردم و باافسوس گفتم: ا اشکام

 ازدواج کنه.

 پدرت خودش خواسته. دی: از کجا معلوم که پدرتو مجبور کرده؟ شامرجان

 رو نسبت به مادرم نشون نداد. یوقت عشق چیپدرم ه ینه... چشما_

 ستیتوهم نگاهت مثل من عاشقه تو هنوزم بعد از ب هیکیچشماش زل زدم و گفتم: نگاه من و تو  به

 حسام عاشقشم. یها یدرست مثل من که باتمام بد یسال عاشق پدرم

 .ستمیعاشق پدرت ن گهی: نه من دمرجان

  ؟یو ازدواج نکرد یپس چرا هنوز مجرد_

 .یهست یدیزدم و گفتم: د ینداد که لبخنده تلخ جواب

 .ستمی: نمرجان

 .کنهیرو حل نم یچیانکار کردن ه_

  ؟یکن یتا آخر عمرت بادشمن مادرت زندگ یخوای: ممرجان

 رو ندارم. یا گهید چکسیآره چون اون صاحب روح و جسممه و پدر دخترمه... تازه من به جز اون ه_

 .یبه بعد به جز حسام منو هم دار نیاز ا ،یو گرفت و گفت: تو منو دار دستم

 .یو مادرم بودکاش ت یبزرگ تر شد و گفتم: ا بغضم

 دخترم. یشیمادرت، توهم م شمیبه بعد من م نیـغلم کرد و گفت: از ا بـ

 نه؟  یگینم یزیمرجان توکه به پدرم چ _
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 به خودش و زنش من حق دخالت ندارم. شهیمربوط م نیحس یشخص ی: معلومه که نه زندگمرجان

  ؟یکردیم کاریچ یمن بود یتو اگه جا_

 .رفتمیوقت به اون کلبه نم چی: همرجان

 .شدمیوقت عاشق حسام نم چیه گشتیاگه زمان به عقب برم _

 تو بساز. ندهیآ الیخ ی: گذشته رو بمرجان

 .دمیحسام و از دست نم_

 خشمش خاموش بشه. یکن که نفرتش جاشو بده به عشق و شعله ها ی: پس کارمرجان

 .زابتهیاما اون عاشق ال کنمیخودم و م یتمام سع_

 .دادینم حیترج زابتیبود انتقام و به ال زابتی: اگه عاشق المرجان

 حق باتوئه. دیشا دونمینم_

 : حرفات واقعاً شوکه ام کرد.مرجان

 تو و پدرمم منو شوکه کرد. یگذشته_

 هـــا. شهیم ینکن حسام اگه بفهمه عصبان هیگر گهی: دمرجان

درسته  یکنیو از پدرت پنهان م قتیکه حق نیا نیبازم فکرکن بب ریو پاک کردم و گفت: حر اشکام

 و بهش بگو. قتیاما اگه غلط بود حق چیاگه به نظرت درست بود که ه انه؟ی

 رو بهم بزنم. یرعلیآرامش پدرم و ام تونمینم کنم،یم یمن کار درست_

همه عذاب و به جون  نیمادرت ا یکه به خاطر پدرت و آبرو یخوب یلیزد و گفت: توخ یمحو لبخنده

 .یدیرخ

 بهیغر هیکه چشم بسته به  ی... کسدمیرو م میو ساده لوح یفکر یتاوان ب کشمیمن اگه عذاب م_

 .شهیبهتر نم نیاز ا تشیوضع کنهیاعتماد م

 .میزنیو مفصل باهم حرف م امیم گهیروزه د هیبرم  دیوقته که اومدم االن با یلی: خمرجان

 هنوز که زوده بمون._

 .مارستانیبرم ب دیداشتم با یهمش دوساعت مرخص گهی: نه دمرجان

 .ایبازم ب یباشه ول_

 .امی: حتماً ممرجان

 .یکه به حرفام گوش داد یمرس_
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 .یاز تو که بهم اعتماد کرد ی: مرسمرجان

 .ینره حسام و عاشق خودت کن ادتیـغلم کرد و گفت: مقاوم باش،  بـ

 .میدیخند هیبغض و گر ونیم

 و رفت. دیکردم... گونم و بـ ـوس شیدم در همراه تا

 کردمیداشتم، احساس م یگفته بودم حس خوب یکیرو به  ریاون راز بزرگ و نفس گ نکهیا از

 دوشم کمتر شده. یرو شینیسنگ

 .کردیکاش بامرجان ازدواج م یبوده... ا گهید یکیپدرم قبالً عاشق  شهینم باورم

 .دیکشیعذاب نم چکسیه ینطوریعاشق ها بهم برسن... ا یکاش قراربود همه یا

*** 

 ششم فصل

 

 شده؟  یزیچ ری: حررحسامیام

 جواب دادم: نه. رمیبگ رونینگاهم و از ب نکهیا بدون

  ؟ی: مطمئنرحسامیام

 آره چطور مگه؟ _

 : چشمات سرخه.رحسامیام

 .هیفصل تیفکرکنم حساس_

  م؟ی: مهمون داشترحسامیام

  ؟یدیآره از کجا فهم_

 .زهیم یفنجون رو: دوتا رحسامیام

 پنجره فاصله گرفتم و فنجون ها رو برداشتم و گفتم: مرجان اومده بود. از

  ه؟ی: مرجان کرحسامیام

 .گهیدکترم د_

  کار؟یچ نجای: اومده بود ارحسامیام

دعوتش کردم،  ینطوری... همادیگذاشتم و گفتم: خودم ازش خواستم ب نکیها رو داخل س فنجون

 .هیخانوم خوب
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 سفارش بدم؟  یخوریم ی: چرحسامیام

 بخوابم. رمیم کنهیسرم درد م خورمینم یزیمن چ_

 کاش بودم. یبود و پر از ا ری... ذهنم درگدمیتخت دراز کش یاتاق خواب و رو یتو رفتم

 نبودم. سنایکاش من دختره  یا

 .خوردمیو نم رحسامیام نیدروغ یدوست دارم ها بیکاش فر یا

 .کردیکاش مرجان باپدرم ازدواج م یا

 دوستم داشت. رحسامیکاش ام یا

 کاش... یا

 کاش... یا

 کاش ها. یا نیبه تمام ا لعنت

 شده؟  یزیاتاق و کنارم نشست... آروم موهام و نوازش کرد و گفت: چ یاومد تو رحسامیام

 نـ...ه . _

 .لرزهیصدات م یگیدروغ م ی: وقترحسامیام

هوا گرمه... نه ولش کن خودت سرما  یکنی... پنجره رو باز مکنهیسرم درد م کمیفقط  گمیدروغ نم_

 .یخوریم

  ؟یکنیهمش احساس گرما م یرو باز کرد و گفت: به دکترت گفت پنجره

 .ستین یمهم زهیآره، گفت چ_

 .یداغ کمیبازوم گذاشت و گفت:  یرو دستشو

 خوبم نگران نباش._

 که گفتم: برو شام بخور. دیدراز کش کنارم

 غذا خوردن و دوست ندارم. یی: تنهارحسامیام

 .کشهیبه غذا نم لمیم ستیحالم خوب ن کمیامشب  دیلمس کردم و گفتم: ببخش صورتشو

 .یو گفت: بخواب تا هرچه زودتر خوب بش دیو گرفت و بـ ـوس دستم

 بازوش گذاشتم و چشمام و بستم. یو رو سرم

 : کوچولو دوست دارم.دمیآرومش و شن یس کردم و زمزمهح میشونیپ یرو لباشو
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که دخترشو دوست داشت منو هم  نقدریبودم اما بازم بغض کردم... کاش ا یداریعالم خواب و ب یتو

 دوست داشت.

عالم خواب و  یو تو گرفتمیم شیکه از گرما داشتم آت دونمیم نویچقدر گذشته بود فقط ا دونمینم

 .دمیکوبیاز پادرد پاهام و به تخت م یداریب

 !؟ ری... حرری: حررحسامیام

  ه؟یبه ناله گفتم: چ هیشب ییباصدا

  ؟یکوبی: چته چرا پامرحسامیام

 .سوزنیپاهام از درون م کنمی... گرمه حس مکننیپاهام درد م _

 پاهام گذاشت و گفت: پاهات که سرده سردن. یرو دستشو

 گرمه. یلی... گرمه، خسوزنیبسته گفتم: م یباچشما 

 میبر یخوایکن... م تیکمتر فعال گمیچقدر بهت م ،یدیاز خودت کار کش ادی: حتماً امروز زرحسامیام

 دکتر؟ 

 .اریمسکن ب هینه برام _

 بچه خطر داره. یبرا یسرخود قرص بخور یتون ی: نمرحسامیام

 به فکره من باش. کمی یبزنم: لعنت ادیفر خواستیدلم م چقدر

 پاهاتو ماساژ بدم؟  یخوای: مامرحسیام

 گرفتم... اون به فکره منم هست. آروم

 .ینه بخواب فردا کالس دار_

 .یبهترشد دیپاهاتو ماساژ بدم شا کمی: بذار رحسامیام

به زور چشماشو  دمیپلکام و باز کردم که د قهیشروع کرد به ماساژ دادن پاهام... بعد از چند دق آروم

 باز نگه داشته.

 .ابخوابیشدم و دستشو گرفتم و گفتم: بسه عشقم ب خم

  ؟ی: بهتررحسامیام

 .ایآره ب_

 خواب وحشتناک و پر از درد. هیآغـ ـوشش فرو رفتم... بازم خوابم برد اما  یو تو دیکش دراز

 .دارشویب ریامشب... حر یکه تو منو دق داد دارشویب ری... حرری: حررحسامیام
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  ه؟یحال گفتم: چ یب

  کنه؟یدرد م تییجا ؟یکنیناله م نقدری: چرا انگرانگفت

 گرمه. یلی: حسام خدمیو نال هیگر رهیز زدم

 گرمته؟  نقدریهم سرده تو چرا ا یلیهوا خ ریکرد و گفت: حر هول

 .ادیفقط از سوزش پاهام نفسم بند م دونمینم_

 بدنت نرماله. یگذاشت و گفت: دما میشونیپ یرو دستشو

 .ارمیدرب کمکم کن تاپم و_

 .یخوری: سرمامرحسامیام

 بره. نیگرما از ب نیبه درک فقط ا_

ته ته جهنمم  کردمیحس م گرفت،ینکردم... گرما داشت جونم و م یرییتغ چیو از تنم درآورد و ه تاپم

 دورم و گرفته. شیو آت

 .میترسونیناله نکن م نقدریا ری: حررحسامیام

 .رمیگیم شیو به بالشت فشار دادم و گفتم: دارم آت صورتم

 تونستم باز نگه دارم. یکه پلکام و نم یحال بودم، به حد یب

 

تشت آب  هیبا  رحسامیام دمیگرفتم و چشمام و باز کردم که د یبااحساس سرما انرژ قهیچند دق بعداز

 پام نشسته و پاهام و داخل تشت آب گذاشته. نییپا

 و گفتم: ممنون. ختیر اشکام

  ؟ی: االن خوبرحسامیام

 خوبم._

تو هروقت حال  ؟یختیشده؟ چرا بهم ر یامروز چ یبگ یخوایپاهام و ماساژ داد و گفت: نم آروم

 .زهیریبده جسمتم بهم م تیروح

 گفتم: مرجان ! بابغض

 !؟یگفت: مرجان چ باتعجب

 پدرمه. یمیمرجان عشق قد_
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منم تعجب کردم... حسام آقابزرگ پدرم و مجبور کرده تابامادرم  از تعجب رفت باال و گفتم: ابروهاش

 .سنایمن االن دختر مرجان بودم نه  کردیکارو نم نیازدواج کنه... اگه آقابزرگ ا

 نکن. هی: گررحسامیام

همه مون فرق  یاالن زندگ کردیو گرفته... فقط اگه بابا بامرجان ازدواج م میحسرت تمام زندگ _

 .کردیم

 .کردیو مرجان فرق م یرعلیتو و بابات و ام یهمه مون نه... فقط زندگ ی: زندگرحسامیام

براش از  رمیبابام تنگ شده... بم ی... دلم براخورهیو آدماش حالم بهم م ایگرفته... از دن یلیدلم خ_

 کرد. یزندگ انتکاریخـ ـ هیعمر با هیعشقش گذشت و 

 : بهش فکر نکن.رحسامیام

 خوبم. پاشو قربونت برم بسه_

 : توبخواب.رحسامیام

 .یخودتم خسته ا هینه پاشو کاف_

 گذاشت. یبهداشت سیآورد و تشت و داخل سرو رونیو آروم از داخل تشت ب پاهام

  ؟یبخشیو بـ ـغلم کرد... بابغض گفتم: حسام تو منو م دیخواب کنارم

  ؟ی: بابته چرحسامیام

خودخواهم نه؟ به خاطره آبرو  یلی... خیو بگ قتیو حق یریمادرتو پس بگ ینذاشتم آبرو نکهیبابت ا_

 کردم. یخاله حسنا رو قربان یپدرم آبرو رتیو غ

 .رهیگیهق نزن دلم م ینطوریا سیو گفت: ه دیو بـ ـوس میشونیپ

 یو بدونه و تو حقته که از آبرو قتیپدرم حقشه حق گهیکارم درسته... مرجان م ستمیمطمئن ن گهید_

 کنم؟  کاریچ دیمن با ... حسامیمادرت دفاع کن

 .یکه به فکره خودت و بچه مون باش نهیا یبکن دیکه با یو ناز کرد و گفت: تنها کار موهام

  ؟یکنیولم م ادیب ایبچه به دن نیا ی: وقتدمیچشماش نگاه کردم و پرس به

بچه مادر  نیکنارت باشم تازه مگه ا شهیبه بچه داره؟ مگه قول ندادم هم ی: چه ربطرحسامیام

  خواد؟ینم

 .خوادیمثل منو نم یبچه مادر یبابا یول خوادیم_
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مثل من... منو وادار کرد خدا و  کنه،یوادار م یزدم و ادامه دادم: عشق آدم و به هرکار یتلخ لبخنده

دنبال  یو بر یریبگ دهیرو که مادره بچتم رو ناد یمن کنهیتو رو هم وادار م رم،یبگ دهیرو ناد ایتمام دن

 .ششهیکه روحت پ یون کسا

 !ر؟یحر یگیم ی: چرحسامیام

 .زابتیال شیپ یریو م یکنیرو که منو ول م یروز نمیبیاالن دارم م نیگفتم: از هم باآه

 .ری: حردیفشار داد و نال یرو چشماشو

 یتو زابتیال یکه من تو بـ ـغلتم ول شهیرحم م یاونقدر ب شهیرحم م یب یلیخ ی... گاهگهیعشقه د_

 نی... اون شب بدتریکردیابراز عالقه م زابتیبه ال یول یبامن بود یذهنته... اون شب که مست بود

 .یکردیم انتیباجسم خودم به خودم خـ ـ ی... داشتمیبدتر از شب نوزده سالگ یبود حت میشب زندگ

 بـ...سه. ریگفت: حـ...ر دیلرز یکه م ییباصدا

 شدم و دست و بال تو بستم. چتیببخش که پا پ_

 : بـــس کـــن.رحسامیام

کاش  یا نی... لعنت به ایکاش توهم دوستم داشت یو ا شدمیباهات آشنا م گهیجور د هیکاش  یا_

 .یریمادرتو پس بگ یو آبرو یو بگ قتیکه نذاشتم حق یها... لعنت به من

 دیلرزیمحکمش م شهیهم یکه صدا یآغـ ـوشش گرفت و درحال یبـ ـغلم کرد و سرم و تو محکم

 بس کن و خودتو عذاب نده. ونهید یگفت: کوچولو

اما به خاطره من  ادیسرده و از پنجره سوز م یلیخ رونیب یهوا نکهیا یعنی نیسرده سرد بود ا بدنش

 .گهینم یچیو ه کنهیتحمل م

 سرما نخوره گفتم: حسام سرده. نکهیا یبرا

 جره رو بست.منو رها کرد و بلندشد و پن آروم

هست که  یخاص زهیچ هینگاهش  یتو کردمیتخت نشست و به چشمام چشم دوخت... حس م یرو

 توان به زبون آوردنش و نداره.

 بهش زل زدم. میاشک یو آوردم باال و صورتشو لمس کردم... باچشما دستم

برد. دستامو دوره گردنش  نیلبامون رو از ب نیب یخم شد و دستاشو دوطرفم گذاشت و فاصله آروم

 . کناره گوشم زمزمه کرد: دمشیحلقه کردم و همراه بااشکام بـ ـوس
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و  دهیکه حرصم م یشکمو باش طونِیش رِیشدم همون حر داریفردا که ب خوادیمامان کوچولو دلم م_

 .کنهیهـ ـوس م بیعج یزهایچ

 و نجوا کنان گفت:  دیو بـ ـوس میشونیپ

 من. یغصه نخور کوچولو شهیدرست م یهمه چ_

*** 

 گفتم: قشنگ شده نه؟  رحسامیرو به ام ینگاهم و دور تا دور اتاق چرخوندم... بالبخنده بزرگ باذوق

 قشنگ شده. یلی: آره خرحسامیام

 باشه. دیسف یباشه اما من گفتم صورت دیرنگ هاش قرمز و سف بیترک گفتیم نریزاید_

 تر و قشنگ تره. حیرنگ مل نی: آره ارحسامیام

 تخت بچه رو تکون دادم. یخوشگل باال زهیآو یفوق العاده ا باحس

  ؟یاز پشت بـ ـغلم کرد و گفت: خوشحال رحسامیام

بره و  نیاز ب الیو نیسکوت عذاب آور ا خوادیدلم م ادیب ایخداکنه هرچه زودتر به دن ،یلیاوهوم خ_

 هاش. هیخنده ها و گر یپربشه از صدا الیو نیا

 : حالت خوبه؟ دیو پرس دیو آروم بـ ـوس گونم

 آره._

 .ییاستراحت کن از صبح سرپا کمی ابروی: برحسامیام

 .میو وارد اتاق خودمون شد رونیب میاز اتاق بچه رفت باهم

 تخت نشستم و گفتم: اتاق خواب خودمونو دوست ندارم. یرو 

 گفت: چرا؟! باتعجب

 دنیشب هاهم باد نمیبیم اهیرنگ س شمیم داریهرروز صبح که ب... رهیگی... دلم ماههیهمه اش س _

رو  گهید یرنگ ها دیحالش بد شد... اون با دید اهیکه رنگ س نقدری... بچه مون اخوابمیم اهیرنگ س

  م؟یهم بشناسه... حسام دکور اتاق و عوض کن

 : امامن دکور و رنگ شو دوست دارم.رحسامیام

به اون اتاق بگو تا اون  میگردیبرم ادیب ای... بچه که به دنکنهیفسرده ماما من دوست ندارم... آدم و ا_

 بده. رییدکور و رنگ هاشو تغ نریزایموقع د

 باشه؟  یچه رنگ یخوای: مرحسامیام

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

581 
 

 .دیسف ی: سورمه ابالبخندگفتم

 .الیخ یپس ب گهید هیست مثل مشک رهیهم ت ی: خب سورمه ارحسامیام

... ی... پرده ها مشکی... کمدها مشکی... تخت مشکشترهیب یلیخ شی... اون اتاق رنگ مشکرمینخ_

 وارهایکل د خوادی... َاه حالم بهم خورد... من دلم میدارن... لوستر مشک یها طرح مشک یواریکاغذ د

... اومــــم باشه یسورمه ا یباشه... روتخت یباشه... پرده هاسورمه ا دیباشه... تخت و کمدها سف دیسف

 ترم هست. کیش ینطوریباشه... ا شتریب دیکمتر و رنگ سف یرنگ سورمه ا نکهیا گهید

 .زهینفرت انگ یدیهمه سف نی: ارحسامیام

 .زنهیکالً افسرده م تیدکتر نشون بده روح هیچپ نگاهش کردم و گفتم: خودتو به  چپ

 .زنهیو بش م شیکالً ش تیدکتر نشون بده روح هی: توهم خودتو به رحسامیام

 .برمیکامل به سر م ی... درسالمتدمیدکتر خودم و نشون م شیپ رمیممن هرماه _

 اتاق خودمون. یطراح یبرا ادیروز ب هی گمیبه زند م زنمیخب زنگ م لیزد و گفت: خ یمحو لبخنده

 .یو گفتم: مرس دمیخند باذوق

 هــــا. یچاق شد یلیخ ریو گفت: حر دیو کش لپم

 .رمیدستش و بااخم گفتم: نخ یرو زدم

 بنداز. نهیآ ینگاه به خودت تو هی: پس رحسامیام

 ... زشت شدم؟ یبد یلیو گفتم: خ دمیورچ لب

 .یفقط چاق شد ی: زشت نشدرحسامیو به خودم نگاه کردم... ام نهیآ یجلو رفتم

 شدم. یم روزیهر روز چاق تر از د گفتیم راست

 هم الغرم. یلیخ رمیوجود دست به کمر گفتم: نخ نیباا

از لباساتم  دونهی یحت م؟یکرد دیخر نقدریا روزیعمه من بود که د یوم پس البد برا: اوهرحسامیام

 .ستیاندازت ن

 .شمیدوباره مثل قبل م ادیب ایبچه مون به دن یوقت اریگفتم: حسام حرص منو درن غیباج

 : خداکنه... گفته باشم هـــا من زن چاق دوست ندارم.رحسامیام

 خنده هامون. یو اتاق پر شد از صدا دیگرفت... اونم خند خندم

 بانمک. یو گفت: چاقالو دیـغلم کرد و چال گونم و بـ ـوس بـ

 .ییبه بازوش زدم و گفتم: خودت چاقالو یآروم مشت
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 .ییموهام فرو برد و گفت: تو یتو صورتشو

  ه؟یک اوشیس یعروس یراست_

 .گهی: سه چهار ماه درحسامیام

  اد؟یم ایتا اون موقع بچه مون به دن_

 .رنیبگ یک ستیمعلوم ن دونمی: نمرحسامیام

  ؟یامروز کالس ندار_

 : چرا بعدظهر کالس دارم.رحسامیام

 .یشیم یچطور نمیتو بزن بب شیروز ته ر هیو گفتم:  دمیمرتبش کش شیته ر یو رو دستم

 : نوچ دوست ندارم.رحسامیام

 .کنهیم تمیاذ شتیهم ته ر شهی... تازه همنمتیبب شیبدون ته ر خوادیخب دلم م_

اون محکم تر گرفتم...  یکردم کنارش بزنم ول یکه باخنده سع دیصورتشو به صورتم مال طنتیباش

 .دمیخندیو بلند م ومدیقلقلکم م

 حسام نکن. یوا_

 .دیتوجه به حرفم بازم صورتشو به صورت و گردنم مال یب

 بودم. ایزن دن نیشبخت ترو من اون لحظه خو رفتیخنده هامون تاسقف آسمون م یصدا

 .خورهیزنگ م تیبلندشد که گفتم: حسام گوش شیگوش یصدا

 شو از روش برداشت. یو گوش یبه گونم زد و رفت سمت پاتخت یبـ ـوسه محکم 

  ؟یمامانم خوبه؟ چ ن؟ی... ممنون شماخوبییداد: سالم دا بالبخندجواب

  ؟یکنیم هی... چرا گریکنینگرانم م یدار ییشده؟ دا یجمع شد و گفت: چ لبخندش

 شـــده؟  یزد: بـــگـــو چــــ داد

 یاز دستش افتاد و زانوهاش خم شد و رو یپر از ترس شد و خشکش زد، کم کم گوش چشماش

 .ختینر یاشک یزانوهاش افتاد... چشماش از اشک پر شد ول

 شده حسام؟  یجلوش نشستم و گفتم: چ یبانگران

 : مامانم.دیالبود ن نیکه نگاهش به زم یدرحال

  ؟یمامانت چ_

 گفت: مـ...امـ...انم، مامان حـ...سنام مُـ...رد. یلرزون یبهم نگاه کرد و باصدا نشیغمگ یباچشما

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

583 
 

 رلبیشوکه بود مدام ز یلیخ یلیدهنم گذاشتم... اون که خ یو دستام و رو دمیکش یبلند نیه

تنهام گذاشت... مامانم مُرد... حاال من  شهیهم ی: مُرد... چشم قشنگِ من مُرد... براگفتیباخودش م

 ای... چشم به راهم بود اما نرفتم... خدادنشیو نرفتم د رانیدوساله که اومدم ا دمشیند کارکنم؟یچ

 کابوس باشه... مامانم... مامان حسنا منو تنها نذار. هیهمش 

 بود. بیعج ختیریاشکاش نم نکهیبد بود و رنگش کبود شده بود... ا یلیخ حالش

 آروم باش. رحسامیبه چشماش گفتم: ام رهیو دوطرف صورتش گذاشتم و خ دستام

تو تنها  رفتمیخب اگه م نمش؟یباخودش گفت: دلم براش تنگ شده بود چرا نرفتم بب رلبیز

داشتم باهاش...  یریتماس تصو شیپ یبار هفته نی... گفت دلش برام تنگ شده... آخریموندیم

رفت...  شهیهم یمامانم برا ری... حرستیجه نشدم که حالش خوب نحالش خوب نبود... چطور متو

 ی... دل المصبم به همون تن بنمیب یاما اونو نم گذرنیدنبالم... ماه و سال ها م ادینم توق چیه گهید

 رو هم ازم گرفت. یدلخوش نیحرف زدنش خوش بود... خدا هم یجون و به سخت

 داد زدم: حسام آروم باش. هیباگر

 برم آلمان. دیبه ناله گفت: با هیشب ییباصدا

و  دیکش رونیچمدونش و از داخل کمد ب هیکه کامالً مشخص بود حرکاتش عصب یو درحال بلندشد

... رمیتمام لباساش و باشتاب و تندتند انداخت داخل چمدون و گفت: خاک برسرم که االن دارم م

 یغلط چیه یشو ثابت کنم ول یگناه ی... خاک برسرم که قول دادم بدنشیخاک برسرم که نرفتم د

 ای... خاک برسرم که چشم به راه گذاشتمش... مامان توروخدا نرو... حساِم تو تنها نذار... خدامنکرد

 مسخره باشه. یشوخ هیهمش 

به  هیبودم و باگر ستادهیگوشه ا هیکنم و فقط  کاریچ دونستمیبودم از حالش که نم دهیترس نقدریا

 .کردمینگاه م شیحرکات عصب

 !کرد؟ینم هیگر چرا

... ریآلمان بگ یبرا طیبل هی... برام الیلرزونش شماره گرفت: الو دان یشو برداشت و بادستا یگوش

نداره که  یربط چیبه من ه یهرچه زودتر برم آلمان... لعنت دیاالن، من با نیاالن... داد زد: هم نیهم

 باشم. انآلم دیبکن فقط من تاشب با یکنیم یجور کن هرغلط یشخص یمای... هواپستیپرواز ن

 و کالفه راه رفت. یتخت و به موهاش چنگ زد و عصب یشو پرت کرد رو یگوش

 ... انگار مغزش قفل کرده بود.ینگاه طوالن هیسرشو آورد باال و به من نگاه کرد...  قهیاز چند دق بعد
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 نکن. هیاومد سمتم و گفت: گر هیاز چندثان بعد

 حالت بده._

اما  هیفکر یب یلیخ طیشرا نیا یتنها گذاشتنت تو دونمیبرم آلمان... م دیو پاک کرد و گفت: با اشکام

 سپارمیم اسری... به آقانمشیدفنش کنن بب نکهیقبل از ا خوامیهرچه زودتر برم... م دیدرکم کن با

 ستمیکه ن مدت نیا گمیم مونهیم نجایا نایجاست یآلمان ول ادیب دیشا اوشیحواسش بهت باشه... س

 نیباا یتون ینم شهینه، نه نم برمت،یآلمان؟ خب م یایبامن ب یخوایم ؟یترسیبمونه... م شتیپ ادیب

  کارکنم؟یچ ای... پرواز برات خطر داره... خدایبش مایحال سوار هواپ

 گفتم: حسام تو رو قرآن آروم باش. هیباگر

 مامانم مُرد. ری: حردینال یمردونه ا بابغض

 الی... برو، باخزمیآغـ ـوشش فرو رفتم و گفتم: متأسفم... متأسفم عز یو تو هیگر رهیزدم ز باشدت

از  یلیبهش بگو خ یرفت یمادرت نگران من نباش من حواسم به خودم هست... وقت شیراحت برو پ

من و  اننگر زمیفاش بشه... برو عز قتیکار مادرم شرمنده بودم... بهش بگو منو ببخشه که نذاشتم حق

 .کنمیمون نباش از دخترمون مثل چشمام مراقبت مدختر

 .نمیچشماشو نب یهم فشار داد تا اشک حلقه زده تو یرو چشماشو

تنهام گذاشت... نه خوب  شهیهم یمامانم مُرد... مُرد... برا اوشیزنگ خورد... جواب داد: س شیگوش

 خب منتظرتم. لی... خریحر شیرو بفرست پ نای... جاستششیهرچه زودتر برم پ خوامی... مستمین

که  یزیو قطع کرد و باشتاب و عجله از داخل گاوصندوق پاسورت و مدارک شو برداشت... چ تماس

 یصدا دادمیم حی... ترجکردیو خودشو سرزنش م زدیباخودش حرف م رلبیبود که ز نیا کردینگرانم م

 شدیباعث م شیعصبو حرکات  یشونی... پرنمشیحال نب نیا یتو یهاش گوشم و کر کنه ول هیگر

 نگران بشم. یلیخ

آشفته  یباحال اوشیدرو باز کرد و س اسریبه صدا دراومد و آقا الیچقدر گذشته بود که زنگ و دونمینم

 اومد داخل اتاق.

شد و بعد به من نگاه کرد که غرق ترس و  یو نگران شیچشماش پر از تشو رحسامیحال ام دنیباد

 اضطراب بودم.

 : داداش !اوشیس

 واقعاً رفت؟  اوشیشد و گفت: س اوشیس یتازه متوجه رحسامیام
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و مردونه  هیگر رهیباشدت زد ز اوردیدرم یو مسخره باز دیخندیو در همه حال م شهیکه هم یاوشیس

 و گفت: متأسفم داداش. دیو به آغـ ـوش کش رحسامیام

من تنهام...  دونهیاون م: نه نرفته گفتیم رلبیبود و ز ستادهیسنگ ا کهیت هیفقط مثل  رحسامیام

 .ذارهیشو تنها نم رحسامیام

 متأسفم. یلی: خاوشیس

 .دنشونیدروغ گفته تابرم د یی: چرا؟ اون نمرده دارحسامیام

 باهق هق گفت: حسام خـ... خاله حسـ...سـ...نا مرده. اوشیس

دم... دلم احساس کر یتو یو درده بد دیکه تمام وجودم لرز دیکش یچنان آه سوزناک رحسامیام

 که دستم و به کمد گرفتم. وفتمیبود ب کینزد

 برم. دیمن با اوشی: سرحسامیام

 .می... اومدم تا برمیری: باهم ماوشیس

 برم. دیبا یسمت من و گفت: نگرانتم ول اومد

 برو نگران من نباش._

 .سپارمی: مراقب خودت باش دخترمونو به تو مرحسامیام

 مراقبشم._

دعا کن...  ییبابا یبرم... برا دیبا یشکم برآمدم گذاشت و بابغض گفت: ببخش باباجون ول یرو دستشو

 کابوس باشه. هیدعاکن همش 

 می... برزنمیو گفت: بهت زنگ م دیو بـ ـوس میشونیپر از اشکش به چشمام نگاه کرد و پ یباچشما

 .اوشیس

و نگران من و  گرفتیبهم نگاه کرد... دلش آروم نم نشیغمگ یشو برداشت و دوباره باچشما چمدون

 مادرش. اعزادارهینگران من باشه  دونستیوضعم بود... نم

 .ششیپ ادیم ناینباش جاست ریو گفت: داداش نگران حر دیحال شو فهم اوشیس

 : خداحافظ.رحسامیام

 حسام؟ _

 و منتظر نگاهم کرد، بابغض گفتم: من واقعاً متأسفم. برگشت
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چشم شو  یباره از اشک پر شد و اشکش درحال سقوط بود که باانگشتش اشک گوشهدو چشماش

 گفت: مراقب خودت باش. یگرفته ا یگرفت و باصدا

 .ستیگفتم: حالش خوب ن اوشیکه به س رونیاتاق رفت ب از

 .ترسونهیحالش منو م نیکه در اثر بغض کلفت شده بود گفت: داغونه... ا ییباصدا

 مراقبش باش._

 تکون داد و گفت: توهم مراقب خودت باش. سرشو

 خودت مراقب پدر بچم باش. ایگفتم: خدا رلبیو ز رفتن

 یهق هقم فضا یام بلندشد و صدا هیگر ی... کم کم صداختمیتخت نشستم و آروم آروم اشک ر یرو

 اتاق و پر کرد.

 ! نیاز ا ریرو داشتم غ یشد؟ انتظار هرچ ینطوریا یهمه چ هوی چرا

تو ثابت کنه... ببخش منو... توروخدا ببخش...  یگناه یب رحسامیمنو ببخش که نذاشتم ام حسنا خاله

 دهیبارم ند هی یحت نکهی... باایدیعمر به خاطره مادرم عذاب کش کیمادرم و ببخش... ببخش که 

تو به  ادهاز دست د ی... منو ببخش که نذاشتم آبرویبودمت اما دوست داشتم چون تو مادرِ عشقم بود

 .یاریدست ب

*** 

 .وفتهیبچت ب یبرا یاتفاق هی ترسمیم ریآروم بگ ری: حرنایجاست

  دن؟یرس یروز گذشته پس چرا بهم زنگ نزده... مطمئن هیراه رفتم و گفتم:  یبانگران

که به تو زنگ بزنه... گفت هنوز شوکه  ستین یتوحال ریزنگ زدم گفت ام اوشی: آره، به سنایجاست

 برده. ادیمه رو از ست و انگار ه

 حالش چطوره؟ _

 داغونه. شیکه خوبه اما حال روح شی: حال جسمنایجاست

لگد نزن  نقدریشکمم گذاشتم و باناله گفتم: توروخدا ا ینشستم... دستم و رو یصندل یرو یبد باحال

 .یبرینفسم و م یدار

 تا اون بچه هم آروم باشه. ریآروم بگ قهی: خب دودقنایجاست

 گرمه. یلیخودم و باد زدم و گفتم: خ بادستم

 تو گرمته؟! ادیداره نم نمک بارون م رونیگفت: ب باتعجب

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

587 
 

 زحمت. یهم گرمه... پنجره رو باز کن ب یلیآره گرمه خ_

 .دمیکش یتازه وارد خونه شد و نفس راحت یرو باز کرد و هوا پنجره

 .ی: سرما نخورنایجاست

 نه خوبم._

خبرو نداشتم...  نیشوکه شدم انتظاره ا یلیخ دمیشن یروبه روم نشست و گفت: وقت یصندل یرو

بود از پله  کیلحظه از ترس نزد هیکه  یجور زدیبد زجه م یلیخ یبهم زنگ زد پشت گوش یال یوقت

 .وفتمیها ب

 .رمیمیبد بود از دلشوره دارم م یلیحالش خ رحسامیام _

 یاتفاق خوادیتو و دخترشو دست من سپرده دلم نم ریکن امن یقرار یب نقدری: توروخدا انایجاست

 و شرمنده اش بشم. وفتهیبراتون ب

 مادرش. دنیکه نرفته د کردیبراش چقدر خودشو سرزنش م رمیبم_

باهم از صبح  یو ال اوشی... من و سمیبچه بود یوقت ادمهیمادرشو دوست داشت...  یلی: اون خنایجاست

مامانش  شیپ شهیاما اون صبحانه و ناهار و شام شو هم میباهم بود شهیو هم میکردیم یتا شب باز

... دادی... کم کم که بزرگتر شد خودش به مادرش غذا مگذروندیوقت شو بامادرش م شتریو ب خوردیم

-ا-... رگفتیو آرزو هاش م ندهیآ ی... از کارهاکردیم فی... اتفاقات مدرسه رو تعرخوندیبراش کتاب م

من و  ی... حس اون به مادرش برادیپرستیبود... مثل خدا مادرشو م بیعج یلیاون بامادرش خ یبطه

مثل  دوارمی... امشهیم شیاتفاق زندگ نیبود... از دست دادن مادرش بدتر بیعج یو ال اوشیس

که گفت  یجمله ا نیاول دیخبرو شن یوقت اوشیمحکم باشه و خودشو جمع و جور کنه... س شهیهم

داره کمکش کن داغ مادرشو  ازیبه تو ن یاز هروقت شتریاون ب ریخم شد... حر رحسامی: کمره امبود نیا

 فراموش کنه.

 ستمیبه فکره خودم ن نباریچون ا کنمینم ی... حسودکنهیکنارشه اون آرومش م زابتیگفتم: ال باخودم

 به فکره عشقمم... بذار عشقم کناره عشقش به آرامش برسه و غم شو فراموش کنه.

 درست کنم؟  یزیچ هیبرات  یخوایم ینخورد یزیچ روزی: از دنایجاست

 نه تکون دادم. یسرم و به معن آروم

 اون بچه گشنشه. ری: حرنایجاست

 نده. ری... توروخدا گکشهینم لمیم_
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 درو باز کرد... گلنار اومد داخل و بهم سالم کرد. نایزنگ بلندشد و جاست یصدا

 سالم._

 غم آخرتون باشه. دوارمیام گمیم تیافتاده تسل ی: بابام گفت چه اتفاقگلنار

 .زمیممنون عز_

مهندس قبل از رفتن  ی... آقانیغذا بخور نینتون ستیتون خوب ن ی: حدس زدم چون حال روحگلنار

براتون سوپ درست کردم...  دیضعف نکن نکهیا یبرا نیسفارش تونو کردن واسه هم یلیبه من و بابا خ

 تا بچه تونم گشنه نمونه. دیازش بخور کمی

 .ینبود زحمت بکش یازین زمیعر یلطف کرد یلیخ_

 بود. فمی: وظگلنار

نکرده حال تون بد شد  ییخدا ایافتاد  یگذاشت و گفت: اگه اتفاق زیم یدست شو رو یتو ینیس

 .دیخبرم کن

 خانوم من خودم مراقبشم. ی: مرسنایجاست

 .ری... شب بخکنمی: خواهش مگلنار

... ینخورد یچیو ه یفقط راه رفت روزیرو جلوم گذاشت و گفت: بخور از د ینیس نایرفت و جاست گلنار

 .یبخور غش نکن یزیچ هی

 .خوامینم ناینه جاست_

 گهیو د کنمیمنم از ترس غش م یو غش کن یدرکم کن اگه ضعف کن کمی ریبااسترس گفت: حر 

 بخور. یزیچ هیکمکت کنه... پس توروخدا  ستین یکس

 چند قاشق خوردم. لیم یشدم و ب میاصرار و خواهش کرد که تسل نقدریا

 .گهیشد؟ بخور د ی: چنایجاست

 ممنون. رشدمیس_

 .ی: همش دوسه قاشق خوردنایجاست

 .ارمیباال ب ترسمیبسه م_

 .یداریب روزیبخواب از د کمی: باشه پس برو نایجاست

 گفتم: حسام زنگ نزد. یناراحت با

 بخواب. کمی... برو زنهی: زنگ منایجاست
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  ؟یاگه زنگ بزنه و خواب باشم چ_

 .کنمیم دارتی: بنایجاست

  ؟یدیقول م_

 .کنمیم دارتیب اوشی: آره به جون سنایجاست

تخت نشستم... از دلشوره  یگرفتم و بلندشدم... رفتم داخل اتاق خواب و رو یدستم و به صندل 

 .شورهیتو دلم رخت م یکی کردمی... حس مختیاشکام ر یادیز

 آرامش روح خاله حسنا قرآن خوندم. یو برداشتم و برا قرآن

 و تحملش کنه. ادیغم بزرگ کنار ب نیکمک کن تا باا رحسامیبه ام ایخدا

 و گفتم:  دمیشکمم کش یو دستم و رو دمیتخت دراز کش یرو

 و بتونه غم از دست دادن مامان شو تحمل کنه. رهیدعاکن تا آرامش بگ ییبابا یمامان قربونت بره برا_

 خواب آشفته و وحشتناک. هیشد و خوابم برد...  نیساعت پلکام سنگ کیاز  بعد

*** 

تلفن نشستن و زل  یهفته ست که کارم شده پا هی زنه؟یزل زده بودم... چرا زنگ نم میبه گوش باغم

 .میری... حداقل زنگ بزن بگو حالت خوبه تا من و دخترت آروم بگلمیموبا یزدن به گوش

 یمن و تو رو فراموش کرده... اشکال دهیشکمم گذاشتم و بابغض گفتم: بابات عشق شو د یو رو دستم

 .هیشه کافکه حالش خوب با نیمن هم ینداره فقط خوب باشه... برا

 .یباهاش صحبت کن ریرو بده به ام یگوش اوشیمن زنگ بزنم به س یخوایم ری: حرنایجاست

نه... حتما سرش شلوغه که وقت نکرده زنگ بزنه... بهتره مزاحمش نشم هروقت که وقت کنه _

 .زنهیخودش زنگ م

 حالت خوبه؟  ده،یپر یلی: رنگت خنایجاست

  ؟یکنیزحمت فشارم و چک م یب رهیم جیسرم گ کمیآره فقط _

 : آره حتماً... دستگاه فشار کجاست؟ نایجاست

 .زهیم یاتاق رو یتو_

... خطرناکه... حاال نهییپا یلیداخل اتاق و بادستگاه برگشت... فشارم و گرفت و باسرزنش گفت: خ رفت

  کارکنم؟یچ

 کنم. آب قند درست وانیل هیلبشو گاز گرفت و بعد گفت: آهـــا بذار  بااسترس
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 زحمت نکش. خوادینه نم_

 .ونهید هی: زحمت چنایجاست

 نیواسه هم وفتهیب یبچم اتفاق یبرا خواستیآب قند درست کرد و به زور خوردم... دلم نم وانیل هی

 بود. نییدوباره فشارم و گرفت اما بازم پا نایساعت جاست میکامل خوردمش و بعد از ن

 .ترسمیمن م ریگفت: حر بابغض

 .یکنیبه منم استرس وارد م ینطوریا ونه،یباش د عه آروم _

 : برم گلنارو خبرکنم؟ نایجاست

بچه ممکنه خطر  یتونم بخورم چون برا یاگه دارو هم بده نم ستیماما که ن هیپزشک یاون دانشجو_

 داشته باشه.

 .مارستانیب میکنم؟ پاشو بر کاری: پس چنایجاست

حال و نفس زنان گفتم:  یهم فشار دادم... ب یرفت و چشمام و رو جیگ یبه طرز وحشتناک سرم

 .اریو از تو اتاق ب میگوش

 مرجان و گرفتم. یو آورد و شماره میگوش عیسر

 .ری: سالم حرمرجان

 خون... ایگفتم: سالم...ب باناله

 شده؟  یچ ری... حرریگفت: حر باهول

 .ستیلم خوب نخونه ام... حا ایگرفتم و گفتم: پاشو ب قیدم عم هی

 : شوهرت کجاست؟ مرجان

 .گمیم ایب_

 : باشه باشه اومدم.مرجان

 کردم. زیو باپشت دستم تم میشونیپ یکنار و عرق رو هیرو گذاشتم  یگوش

 پاشو اون پنجره رو باز کن._

 گفت: بازه. باترس

 گرمه. یلیبکن خ یکار هی نایجاست_

  کارکنم؟ی: چنایجاست

 .رمیگیم شیخدا دارم آت ی... وادونمینم_
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 پرونده برگشت. هیو با  رحسامیرفت داخل اتاق کار ام عیسر 

 بود و نگران بود. دهیترس یلیو تندتند شروع کرد به باد زدنم... خ ستادیا جلوم

 دادم و چشمام و بستم. هیحال سرم و به کاناپه تک یب

... رمیو آروم بگ یبزن تا بفهمم خوب ... زنگختنیگونه هام ر یگرمم به رو یزنگ بزن... اشکا حسام

دل بکن و زنگ بزن و حال  زابتیاز ال قهیپنج دق ی... فقط برارهیتابته زنگ بزن آروم بگ یدخترمون ب

 حداقل زنگ بزن حال کوچولوتو بپرس. ستیدخترتو بپرس... حال من که برات مهم ن

 .و توان باز کردن چشمام و نداشتم دیرسیصداها به گوشم نم گهید

 اما توان حرکت نداشتم. کردمیو حس م خوردیکه به صورتم م ییها ضربه

 صورتم احساس کردم اما نتونستم چشمام و باز کنم. یآب و رو یسیخ

صداها قطع شد و  یبودم... کم کم همه هوشیب مهیگوشم بود... انگار ن یتو یدرهم و برهم یصداها

 کامالً از هوش رفتم.

 یرو ناهمیکه کنار تختم خوابش برده بود... جاست دمیچشمام و باز کردم... مرجان و د یبد باسردرد

 بود. دهیمبل داخل اتاق خواب

 بود و انگار شب شده بود. کیدستم سرم وصل بود اما تموم شده بود... اتاق تار به

 .رهیگیگردنت درد م ینطوریا دارشویمرجان و تکون دادم و گفتم: مرجان... مرجان ب آروم

  ؟ی: خوبدیو باترس بهم نگاه کرد... باهول پرس دیخواب پر از

  ؟یاریآره نگرام نباش... سرم تموم شده از دستم درش م_

 خوابم برد. یک دمینفهم دی: آره... ببخشمرجان

 توببخش مزاحمت شدم._

 یممکن بود چه اتفاق یاگه زنگ نزده بود یدونیم ونهید هیو از دستم جدا کرد و گفت: مزاحم چ سرم

 مبل خوابش برد. یکرد که همونجا رو هیاز ترس گر نقدریدختره بدبخت ا نی!؟ اوفتهیب

 .ینطوریا رهیگیاز اتاق ها بخوابه کمرش درد م یکیکن بره تو  دارشیب_

 .دارشویب نای... جاستنای: جاستمرجان

  ه؟یباز کرد و خواب آلود گفت: چ چشماشو

 بهوش اومد. ریاق بخواب... نگران نباش حر: پاشو برو تو اتمرجان

 .دیمن نگاه کرد و حالم و پرس به
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 تو زحمت. نیهردوتون افتاد دیخوبم... توروخدا ببخش_

 باهم گفتن: خفه. هردو

  ؟یخوابیبلندشد و گفت: من رفتم بخوابم مرجان خانوم شما نم نایزدم و جاست یجون یب لبخنده

 خونه. رمیبعد م مونمیم ریحر شیپ گهید کمی: مرجان

 جا بخواب. نیهم ،یبر ییموقع شب خطرناکه تنها نی: انایجاست

 جا بخواب. نیهم گهیآره راست م_

 .خوابمیاتاق ها م نیاز هم یکیتو  گهیساعت د هیتو برو منم  زمی: باشه عزمرجان

 .ری: پس شب بخنایجاست

مگه صد  ؟یکنیم کاریباخودت چ یدار ریرفت و مرجان دوباره کنارم نشست و گفت: حر نایجاست

 برات سمه. یحرص و جوش و نگران گمیدفعه نم

 .یاز دلتنگ ترکهیخبرم دلم داره م یهفته ست ازش ب هی _

که وقت نکنه بهت  هیعیطب زهاستیچ نیو ا یمراسم خاکسپار رهی: خب داغداره مادرشه، درگمرجان

 زنگ بزنه.

زنگ بزنه؟ حال منه در به در به درک زنگ بزنه  کنهیوقت نم قهیپنج دق یعنیگفتم:  یدیشد بابغضِ

... مثالً بگو چشمش به ستیبهانه عاقالنه ن نیا اریب گهید یبهانه هیحال بچه شو بپرسه؟ مرجان 

 افتاده و من و دخترشو فراموش کرده. زابتیال

 شما رو فراموش کنه؟  شهیمگه م ؟یگی: چرا پرت و پال ممرجان

سـ  رمیم اخودمی شهیم شیطور هیبچه  نیا ای یه تافردا بهم زنگ نزنه از دلتنگگفتم: به خدا اگ هیباگر

 قبرستون. ینهیـ

 .ی: عه خدانکنه روانمرجان

 .گرفتمیمگه من آروم م یداشت آرومم کنه ول یمرجان سع 

 و گفتم: خودشه. دمیاز جا پر میزنگ گوش یباصدا

 .ارمیتو م یشونه ام گذاشت و گفت: بخواب... دراز بکش گوش یرو دستشو

 و از داخل سالن آورد و بهم داد. میو گوش دمیکش دراز

 جواب دادم: حسام. عیسر

 : جانم؟ رحسامیام
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 .هیگر رهیزدم ز باشدت

 .زمینکن عز هی: گررحسامیام

 .رمیمیم یاز نگران یگیمعرفت نم ی... بجوشهیو سرکه م ریس نیهفته ست دلم داره ع هی_

نبود که بتونم بهت زنگ بزنم... االنم  یجور طمیحق باتوئه اما خب شرا دی: خدانکنه... ببخشرحسامیام

 اونجا االن نصف شبه بهت زنگ زدم. نکهیتوجه به ا یب نیواسه هم زدیچرا دلم شورتو م دونمینم

 .ردمیمیداشتم م یگنگرانت بودم از دلتن یلیگفتم: خ هیدر اثر گر یگرفته ا یباصدا

 نگو. ینطوریا سی: هرحسامیام

  ؟یخوب_

 گفت: خوبم. آروم

 .گهیکه داره دروغ م دمیفهمیپر از بغضش م یاز صدا نوینبود... ا خوب

 بازم متأسفم._

 بست. شهیهم یخوشگل شو برا یچشما ری: حررحسامیام

 متأسفم من واقعاً متأسفم. _

 : دخترم خوبه؟ رحسامیام

 دلتنگ باباشه.آره فقط _

 دلتنگشه. یلی: باباشم خرحسامیام

  ه؟یاون چ یزندگ ینقش من تو ؟ی... فقط دلتنگ دخترشه... پس من چآه

  ؟یکه ندار ی: حالت خوبه؟ مشکلرحسامیام

 مراقبمه نگران نباش. ناینه خوبم جاست_

 .یستیخوب ن کنمی: حس مرحسامیام

  ؟یگردیبرم ی... کزمیخوبم عز_

 .امیم گهیتاچند روزه د: رحسامیام

 برات تنگ شده. یلیدلم خ _

 که چقدر سکوتش داغونم کرد. دینگفت و سکوت کرد و نفهم یچیه

 مراقب خودت باش. _

 طور. نی: توهم همرحسامیام
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 دوست دارم._

 آورد. یسکوت کرد... سکوتش بندبند وجودم و به درد م بازم

 .زمیخداحافظ عز_

 : خداحافظ.رحسامیام

... آروم گرفتم، رونیام و هول دادم به ب نهیسـ ـ یرو کنار گذاشتم و نفس حبس شده تو یگوش

 بود. یمن کاف یکه حالش خوب بود برا نیهم

  ؟ی: آروم گرفتمرجان

 آره... صداش گرفته و ناراحت و پربغض بود اما آروم گرفتم._

 واقعاً؟  ی: دوستش دارمرجان

 که دارم. یور و تلخه اما دوستش دارم... اون تنها کسبرام زجرآ قتیو گفتم: حق دیلرز چونم

 .یاریخانوادتو به دست ب قتیباگفتن حق یتونی: تو ممرجان

 یباشه... گذشته نطوریبمونه که گمون نکنم ا یباق یخانواده ا قتیالبته اگه بعد از فاش شدن حق_

 .پاشونهیو خانواده رو از هم م رهیگیتلخ مادرم جون همه رو م

 .یفیضع یلیمادرت خ یباگذشته دنیجنگ یتو برا گمیبازم م :مرجان

 تحمل کنم. دیبا_

 احساس احمقانه به کجاها که نرسوندتت. هی ری: حرمرجان

مادرم خسته شده بودم...  یمحبت یو ب یاعتماد یداشتم... از شک و ب اجیتنها بودم... به محبت احت _

که بودم  یکه منو همونجور خواستیرو م یکیم تحمل شده بود... دل رقابلیآقابزرگ غ یدستورها

 میخودم تصم یزندگ یخودم برا خواستمیکنم... م یزندگ خوادیکه دلم م یقبول کنه و بذاره هرجور

 کنم. یو اونطور که آرزوشو داشتم زندگ رمیبگ

  ؟یکن یزندگ ینطوریا ی: دوست داشتمرجان

 میکنیم افکرشویو  میخوایاونطور که م شهی... همستیبروقف مراد ن ایدن شهینه... اما خب هم_

: گفتمیکه باخودم م کردیعاشقانه رفتار م نقدریو ا زدیخوب و قشنگ م یحرفا نقدری... حسام اشهینم

 نکهیناغافل از ا شم،یم ایزن دن نیندارم و با اون خوشبخت تر اجیاحت گهید چکسیاگه اون باشه به ه

طعمه  هیطعمه... آه من فقط  هی... نهیاون گرگ پر از ک یطعمه بودم برا هیطعمه ام...  هیمن فقط 

 بودم.
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 .کنهی: عشق آدم و کور و کر ممرجان

از گذشته شتریحس ها ب نی... ایو دلبستگ یحس وابستگ نی... لعنت به ایآه لعنت به عشق و عاشق_

حس ها  نیهم شهیمحتاجشم و هم شهیحسام هم یها یچون من باتمام بد کنهیم تمیمادرم اذ ی

شد که عاشقش  یهاشو فراموش کنم... آه مرجان کجا اشتباه کردم؟ چ یزود بد یلیخ شهیباعث م

 شدم؟ 

تا  نیبود که باخودت زم ییاشتباهت انتخاب دوستا نی... بزرگتریجاها اشتباه کرد یلی: توخمرجان

 یآزاد نیواسه هم ردن،کیتو فرق م یباخانواده الیو ل قیو شقا هیمهد یآسمون فرق داشتن... خانواده

 یها یریگو اسم سخت  دونستنیم یگذاشته بودن و روشن فکر ارشونیرو که پدر و مادرشون دراخت

که هم رنگ و هم شکل خودت  یشدیدوست م ییباکسا دی... تو باذاشتنیتو رو امل بودن م یخانواده

 نی... دومکردهیتا آسمون فرق م نیکه نظرها و رفتارها و پوشش شون باتو زم ییبودن نه کسا

 یدرصورت یکردیبود که تو خدا رو فقط به خاطره ترس از مامان و آقابزرگت عبادت م نیاشتباهت ا

نه به خاطره  یآرامش خودت و به خاطره خودش عبادت کن یقلب و برا میخدا رو از صم دیکه با

اشتباه دوستات قرار  یحرفا ریتأثزود تحت  یلیبود که خ نیاشتباهت ا نیترس از خانوادت... سوم

و به سرت بزنه که به اونا  یبش قیشدن به حسام تشو کینزد یاونا باعث شد که برا یو حرفا یگرفت

 نیا تیبهتر از روشن فکربودنه... اشتباه بعد یلیامل بودن خ یگاه ری... حریستیکه امل ن یثابت کن

توحق  ؟یو اعتماد کرد یزود به حسام وابسته شد نقدری... چطور ایساده و احمق بود یلیبود که خ

 یدیاز حسام نپرس یکه حت یساده بود نقدریبه اون کلبه... تو ا یو بر یبه خانوادت دروغ بگ ینداشت

دونفره  کیجشن کوچ هی یگفتیبهش م یگشتی... خب دخترخوب برممیچرا از شب تاصبح باهم باش

انتقام اومده بود سمت تو همون صبح تا عصرم  یبرا که فوقش از صبح تا عصر باشه... البته حسام

 نایا یاز همه یدونی... اما میکردیجوره به حسام اعتماد کامل م چیه دیتو نبا کرد،یهدف شو اجرا م

 هیبود که با نیا ؟یبکش یهمه سخت نیو ا یبرس نجایبزرگ تر کدوم اشتباهت بود که باعث شد به ا

 نیبراشون نداره... تو بزرگتر یعاقبت خوب یامروز یدخترا و پسرا ی... دوستینامحرم دوست شد

 یادیز ی... در روز احساسات دخترایبود که بدون اطالع خانوادت باحسام دوست شد نیاشتباهت ا

و  نهیبیم بیآس یادیز یو روح دخترها شهیدست خورده م یادیز ی... جسم دخترهاشهیپا له م رهیز

بهش  دیبا یشدیوقت باحسام دوست م چیه دیهاست... تو نبا یدوست نیهمشم به خاطره هم

 نکهیکن نه ا یاستگارمنو از بزرگترم خ یشو داشت یهروقت که آمادگ یاگه دوستم دار یگفتیم
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 یوقت به هدفش نم چیاون ه یشدی... اگه باهاش دوست نمیبطه اشتباه بش-ا-ر هیباهاش وارد 

 .دیرس

کردم همه شونم قبول دارم اما االن کار از کار گذشته  یادیو گفتم: من اشتباهات ز دمیکش یقیعم آه

 یشد، حت الیداد... اگه زمان به عقب برگرده، به اون موقع که حسام وارد و رییگذشته رو تغ شهینم

... اما برمیپناه م انه بلکه به خد طانهیبه ش کنم،ی... افسار دل و نگاهم و کنترل مکنمیبهش نگاهم نم

 .گردهیافسوس که زمان به عقب برنم

رو ساخت...  ندهیآ شهیگذشته رو پاک کرد اما م شهیو نم گردهی: درسته زمان به عقب برنممرجان

خوب  یخانواده هیو  یببر نیشو از ب یبچگ یکن خشم و عقده ها یتو باحسام بساز و سع یزندگ

 .یکن تینحو ترب نیو دخترتو به بهتر یبساز

 بره و حسام تنهام نذاره. شیخوب پ یهمه چ دوارمیست... ام ندهیفقط به آ دمیتنها اماالن _

 کنه. رییتغ یبچه همه چ نیاومدن ا ایبا به دن دوارمیشکمم گذاشتم و گفتم: ام یدستم و رو 

*** 

که دوساله شوهرمه؟  هیهمون مرد نیمنه؟ ا رحسامیام نیو مبهوت به مرد روبه روم نگاه کردم! ا جیگ

... دیکه بهم کرد چهارستون بدم لرز ینگاه نیکه با اول نهیغمگ یشده؟ چشماش به قدر ینطوریچرا ا

که  هیمحکم شهیهمون مرد هم نیشونه هاش افتاده شده و کمرش خم شده... ا کنمیحس م

ه... رفتن خاله حسنا انگار واقعاً مرگ مادرش اونو داغون کرد د؟یلرزیم نیداشت زم یکه برم یهرقدمبا

 کلمه نابودش کرده. یواقع یبه معن

  ؟یبه سمتش رفتم و گفتم: خوب آروم

  ؟ی: خوبم... خودت خوبرحسامیام

 خوبم._

 بخوابم. رمیخستم م یلی: من خرحسامیام

 سمت اتاق خواب رفت و بغض گلم و فشرد. به

 !ن؟یهم

نه بـ ـغلم کرد نه بهم گفت دلش برام تنگ ... نیاما فقط هم میتمام... دوهفته ست ازهم دور ؟یخوب

 شده.

 نداره. یخوب طیدرکش کن اون االن اصالً شرا ریکه گفت: حر دیانگار حالم و فهم اوشیس
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 نینگرانشم تو ا یلیفقط خ کنمیبردم و گفتم: درکش م نیو بغضم و از ب دمیکش یقیعم نفس

 بودمش. دهیند نیآشفته و غمگ نقدریکه باهاش آشناشدم ا یچندسال

... فقط مامانش براش مونهیم ایبه ته دن دنیاون مثل رس یبابغض گفت: مرگ خاله حسنا برا اوشیس

 مونده بود اونم از دست داد.

 .یخسته ا یلیتوهم حتماً خ نیاما به خودم مسلط شدم و گفتم: بش دیاز بغض لرز لبام

 برو آماده شو. نایخونه... جاست میریم گهی: نه داوشیس

 .دیمنو باحسام تنها نذار ینطوری... ادیبمون کنمیاهش منه خو_

 قبول کرد و گفت: باشه. یا گهیکه بدون حرف د دمیترس رحسامیازحال ام یلیخ دیانگار فهم اوشیس

 و آوردم. ختمیر ییکاناپه نشست و براش چا یرو

 و عمومحمدرضا خوب بودن؟  ی: خاله املنایجاست

 ینطوری... نگرانشم اختیقطره اشکم نر هی یحت رحسامیحالش خوب نبود... ام چکسی: نه... هاوشیس

 .شهیاز درون داغون م

  کرد؟یم کارینتونست آرومش کنه؟ پس اونجا چ ی: النایجاست

انگار  د،یدیاما اون انگار ما رو نم زهیقطره اشک بر هیتا حداقل  میکردیخودمونو م ی: ماهمه سعاوشیس

 رحسامیداشت آرومش کنه اما ام یسع یلیخ ی... الدیساعتم نخواب هیدوهفته  نیتنها بود... تو ا یتنها

 نبود. ایدن نیا یانگار تو

 .زننیشوهرم حرف م یمن از معشوقه ی... چقدر راحت جلوآه

بود...  یبد تیچه وضع نیدونیغش کرد نم رحسامیخاله حسنا رو دفن کردن ام ی: وقتاوشیس

 ستیب نیکرد تا مامان شو دفن نکنن... تو ا دادیداد و ب یاما کل کردینم هیدفنش کنن... گر ذاشتینم

 بودمش. دهیند ینطوریوقت ا چیه میبود قیکه باهم رف یسال

 مرتب و خوش پوش بود. شهیکه هم هیریهمون ام نیاصالً باورم نشد ا دمشید ی: وقتنایجاست

 یدوهفته فقط و فقط تو نیتو ا میرو انجام داد یفرداش مراسم خاکسپار میرفت ی: وقتاوشیس

شب  ییو دا یمن و ال زد،یباهاش فقط به سنگ قبرش زل م زدیقبرستون سر قبره خاله بود... حرف نم

 خونه. مشیاوردیبه زور و بادعوا م شدیکه م

 چرا مرد؟ _

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

598 
 

بود...  دهیخواب تخت یسال بود که فقط رو ستیب باًینداشت... تقر یخوب تی: خاله حسنا وضعاوشیس

 شدن و نداشت. زیالیتوان د گهیهاش از کار افتاده بود... د هیها و ر هیکل

 گفتم: از من متنفره نه؟  بابغض

 کردنش سخت بود. یکه معن بینگاه عج هیبه چشمام نگاه کرد...  اوشیس

 که مامانم کرده شرمندم. یکه منم از مرگ خاله ناراحتم و از کار دیدیفهمیکاش م یا _

رو که خاله حسنا براش نوشته  یکه عمومحمدرضا نامه ا ختیکامالً بهم ر یوقت رحسامی: اماوشیس

ازش  یبراش نوشته... هرچ زابتیحتماً ال سهیتونست نامه بنو یبود و بهش داد... خاله که خودش نم

 نگفت. یزیبوده چ یتو اون نامه چ دمیپرس

 ده؟ بو یاون نامه چ یتو یعنیفکر فرو رفتم...  به

 بخوابم. کمی رمیبلندشد و گفت: من م اوشیس

 .ایو گفت: توهم ب دیرو کش نایجاست دست

خانوم شو برد تا آرومش کنه  اوشیدوتا رفتن طبقه باال و نگاه حسرت بار منم دنبالشون رفت... س اون

 ؟یفقط به من گفت: خوب رحسامیتنگ شده بود... اما ام نایجاست یو بهش آرامش بده... دلش برا

 شآرومم کن... نگفت دلش برام تنگ شده... نگفت وجوده من کنارش بهش آرام ایب رینگفت حر

که من  دیفهمیکاش م یتونم... ا ینتونسته آرومش کنه معلومه که منم نم زابتیال ی... هه وقتدهیم

ش کردن مادرم به خواهر انتیخـ ـ دیفهمیکاش م ینداشتم... ا ینقش چیمادرامون ه یگذشته یتو

 دیفهمیکاش م ی... استیمن ن رهیآبرو شدن مادرش تقص یب دیفهمیکاش م ی... استیمن ن رهیتقص

 و نبوده. ستیمن ن رهیپدرهاش تقص یب

لحظه باخودم  هینرم؟  ای ششیبرم پ دونستمیسالن نشسته بودم... نم یتو فیساعت تمام بالتکل کی

لبام نشست و گفتم احمق وجوده  یپوزخند رو عیوجوده من کنارش آرومش کنه اما سر دیگفتم شا

 وجوده دخترش آرومش کنه. دی... خب شادهیآزارش م شتریتو ب

گذاشتم و درو باز  رهیدستگ یبه سمت اتاق خواب رفتم... آروم دست لرزونم و رو دیو باترد بلندشدم

 کردم.

 اتاق و پر کرده بود. یهمه گاریبود و دود س کیدلم... اتاق تار رهیزد ز گاریس یداخل و بو رفتم

 : درو باز بذار.رحسامیام

 ببره. نیکرد دودها رو ازب یهول داد و سع رونیپنجره رو باز کرد و دودها رو بادستش به ب 
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 .دمیکش نیتو اتاق واسه هم یایب کردمی: فکرنمرحسامیام

 نداره خوبم. یاشکال_

 بچه مضره. ی: برارحسامیام

خاک برسرت  ینگو بازم به فکره دخترش بود... وا گهیخاطره خودم م چقدر خرم که فکرکردم به هه

 .یکنیم یکه به دختر خودت حسود ریحر

 و به سقف چشم دوخت. رونیداد... نفس شو محکم فوت کرد ب هیتخت نشست و به تاجش تک یرو

  ؟یبخور ارمیب یزیچ هیبرات  یخوای: حالت خوبه؟ مدمینشستم و آروم پرس کنارش

 نیرنگش که حاال فوق العاده غمگ یرینگاه شو ازسقف کند و به اعماق چشمام دوخت... دو گودال ق 

 شدن بود زل زده بود. یمرز بارون یرنگ چشمام که تو یآب یایبود به در

  د؟یسف ای اهمی: من سدیپرس یسکوت طوالن هیبعد از  

 !؟یمتعجب از سؤالش گفتم: چ 

بهم  رمیخودم و خودشو بگ یتباه شده یتا انتقام زندگ رانیا امیخواستم ب یکه م ی: روزرحسامیام 

 اهیرنگ قلب تو بپوشونه و روحتم س اهیس یکه هاله ا یترسم از روز یم رحسامیترسم... ام یگفت: م

 یکه م یزیچ رعکساما انگار کامالً ب یایو انتقام جو بار ب یا نهیک نقدریخواستم ا یکنه... گفت: نم

وقت  چیه نمیواسه هم دمیو بخش دیو حم سنای... من بخشنیبزرگ م ی... گفت: آدمایم شدخواست

 نکهی... تاقبل از ارحساممیو بهشون بگم... گفت: تو هم ببخش ام تیآقابزرگ تا واقع شیبرنگشتم پ

بزرگه و  یدماشو از دست بده ببخش... ببخش که ببخشش کار آ یدیبشه و روحت سف اهیقلبت س

... حاال دمی... پدرمم نبخشدمیمن مادرتو نبخش ریقلب... حر اهیس یو انتقام کاره آدما یتوز نهیک

و  یدینه هنوزم روحم اون سف ایقلب شدم  اهیگفت س یبدونم همونطور که مامان حسنا م خوامیم

  د؟یسف ای اهمیمن س ریهام و حفظ کرده... حر یبچگ یپاک

 .دینه سف یاهیمکث جواب دادم: تو نه س یگلوم جا خوش کرد... باکم یبغض تو 

باشم... مادرت  اهیروح شو ازم گرفت و گفت: من نخواستم که س یو نگاه ب رونینفس شو با آه داد ب 

 ییداد درمقابل آدما ادیبهم  ایدن نیمجبورم کرد گرگ بشم... ا ایدن نیباشم... ا یمجبورم کرد آدم بد

تر از  اهیباشم اما س اهیس دیبشم... من شا دهیدر نکهیقبل از اگرگ باشم... بِدَرم  دیو حم سنایمثل 

 .دینه سف اهمیاونان... درسته، من نه س یواقع یقلب ها اهی... سستمین دیو حم سنای
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جز  ومدیبه زبونم ن یچیبگم تا آروم بشه اما ه یزیچ هیکردم  یدستش گذاشتم و سع یدستم و رو 

 سکوت. 

خاک... تمام دارو  رهیرفت ز میخاکش کردن انگار منم باهاش دفن شدم... تمام زندگ ی: وقترحسامیام

ام؟ چرا  یراض ونشمیدرم یکی یها دنیکه من به همون نفس کش دیندارم و خدا ازم گرفت... چرانفهم

 ایته دن به کردمیهشت سالم بود ازم گرفت... اون موقع فکرم یازم گرفتش؟ البته اون مادرم و وقت

 ایبودم چون مادرم هنوزم کنارم بود ته دن ایآدم دن نیاون موقع خوشبخت تر دمیاما االن فهم دمیرس

 .استی... حال االن من ته دننجاستیا گنیکه م

شو تنها  رحسامیزنده شه... توروخدا زنده شه و ام ریپر از اشکش بهم نگاه کرد و گفت: حر یباچشما

فقط زنده شه و کنارم بمونه... بهم زنگ بزنه و  رمیبه حرفش گوش کنم و انتقام نگ دمینذاره... قول م

رحسام قبل از ی: امگفتیفقط م رمینبود که من انتقام بگ یوقت راض چیباهام صحبت کنه... اون ه

 یمن نم گفتی... مگناهمینکن فقط به همه بگو من ب یکار چیه ریبرو آبروم و پس بگ رمیبم نکهیا

بوده... لعنت به من که  گناهیفقط برو به آقابزرگ بگو مادرت ب یرو خراب کن سنای یدگخوام زن

... لعنت به خواستیمکه اون  یکردم جز اون کار یکارو بکنم... لعنت به من که هرغلط نینتونستم ا

 .رمیمن که نتونستم آبروشو پس بگ

 قتیکه حس کردم پر از نفرته... من نذاشتم حق ینگاه هیگونه هام تَر شد از اشکام... بهم نگاه کرد...  

 .رهیمادرشو پس بگ یو بگه... من نذاشتم آبرو

دارم بابا  دیفهم ی... وقتوفتهیب یدخترم اتفاق یبرا خوادینکن دلم نم هیو پاک کرد و گفت: گر اشکام

 قشنگه مگه نه؟  ی... هستیهست میخوشحال شد، بهم گفت اگه دخترشد اسم شو بذار یلیخ شمیم

 گفتم: قشـ...نگه. هیباگر

 تنها شدم. شهیهم ی: براباغمگفت

 آشفته ست ناراحته. نقدریباباش ا نکهیدخترت کنارته و االنم از ا نی... ببیستیتو تنها ن ونهینه د_

حسام؟  یکنی... حسش میستیشکمم گذاشتم و گفتم: دخترت هنوز کنارته... تو تنها ن یرو دستشو

... زدیمحکم به مامانش لگد م یلیخ یلیخ شدیدلتنگ باباش م یلیهروقت خ یکه نبود یتومدت

باباش کنارش  خوادیخانومش م یهست ادیمن دلم براش تنگ شده... بگو ب گهید ادیبگو بابام ب گفتیم

 .یستیتو تنها ن شتهیدخترت پ ی... حسام تاوقتشهبا

 چون دخترم کنارمه. ستمی: آره... تنهانرحسامیام
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 رو آروم کن قربونت برم. ییگفت: بابا دیلرزیکه از بغض م ییشکم برآمدم گذاشت و باصدا یرو سرشو

 هیگر یتا صدا کردمیداشتم خودم و کنترل م یلیبه گلوم فشار آورد... خ شتریتر شد و ب میهج بغضم

 گلوم نشکنه. یام بلندنشه و بغض تو

 .یریمادرتو پس بگ یاشتم آبروموهاشو نوازش کردم و گفتم: منو ببخش که نذ آروم

 نگفت... انگار دختر کوچولوش تونسته بود باباشو آروم کنه. یچیه

بود که نشسته بودم کمرم  یادیشکمم بود... چون مدت ز یگذشته بود و هنوز سرش رو یساعت مین

 .کردیخوب احساس م یلیخ نویا رحسامیو ام زدیشکمم مدام لگد م یو فسقل تو کردیدرد م

 نینفس سنگ هیو هر چندثان دادیهم فشار م یلباشو رو ی... گاهدیلرز یبسته بود و پلکاش م چشماش

 نشه. لیکه بغضش به اشک تبد کردیفرستاد... سرسختانه مقاومت م یم رونیشو با آه به ب

 آرومت کنم. تونستمیکاش م ی... ایداغون نقدریبرات که ا رمینوازش کردم و گفتم: بم صورتشو

 .یتونیو گفت: م دی... دستم و کشدیتخت دراز کش یشکمم برداشت و رو یاز رو سرشو

... فقط تو یآرومم کن یتونی: مدمیآروم شو شن یو محکم بـ ـغلم کرد... زمزمه دمیکنارش خواب آروم

 ... دلم برات تنگ شده بود چشم قشنگ.یتونیم

 اما چشماش بسته بود. انهی کنهیم دییچشماش صداقت کالم شو تأ نمیچشماش نگاه کردم تا بب به

 ینه اما آروم گرفتم... آرامش به تک تک سلول ها ای زنهیحرف و م نیاز ته دل ا دونستمینم نکهیباا

 شد. قیبدنم تزر

 دلم برات تنگ شده بود. شتریب یلیبه گونه اش زدم و زمزمه کردم: من خ یآروم یـوسه بـ

 که خوابش برده. دادیم نیمرتبش خبر از ا یتر بـ ـغلم کرد و کم کم نفس ها محکم

نگاه دوختم و تو دلم گفتم: خاله حسنا منو ببخش که نذاشتم پسرت  نشیجذاب اما غمگ یچهره به

 .رمیبشم و خودم آبروتو پس بگ مونیکه گرفتم پش یمیاز تصم یروز هی دیشا رهیآبروتو پس بگ

*** 

تو خودش بود و باکاراش  شتریگذشته نبود... ب مرحسایاون ام گهید رحسامیماه گذشته بود و ام کی

 یاون حسام ب یو من چقدر دلم برا کردینم رمیاتحقی کردیبامن دعوا نم گهی... دکردیخودشو سرگرم م

مادرم و  یهکنه... مسخره ام کنه... گذشت رمی... تحقارهیحرصم و درب خوادیرحم تنگ شده... دلم م

که  یزیاز اون چ شتریتو خودش نباشه... مرگ مادرش ب ینطوریبزنتم اما ا یبکوبه تو سرم... حت

... فقط چند لقمه در روز که رهیکه نم هیداغونش کرده... غذا خوردنش فقط در حد کردمیفکرشو م
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... مرگ خاله حسنا دشدهی... الغر شده و چندتار از موهاش سفخورهیم کنمیاونم از بس من اصرار م

 کاریچ دونمیکنم... نم رونیغم بزرگ و از دلش ب نیا یچطور نمدویکمر حسام و خم کرد و من نم

 قبل. رحسامیکنم تا بشه همون ام

من کناره پنجره  دیدیم یاتفاق وقت نیزل زده بود... قبل از ا رونیبود و به ب ستادهیپنجره ا کناره

 شه،یغرقش م ینطوریهست که ا یصاحب چ یب اطیتو اون ح ستی: معلوم نگفتیباغرغر م ستادمیا

 .یستادیدخترم خسته شد از بس ا ن،یجا بش هیاز اون پنجره دل بکن و  ریحر

 شونه اش گذاشتم و گفتم: حسام؟  ی... دستم و روستادمیسمتش و پشت سرش ا رفتم

 نشون نداد. یواکنش چیمتوجه نشد چون ه انگار

 زدم: حسام؟  بلندترصدا

 .یمنو گرفت یزدم و گفتم: جا یه محومتوجه شد و برگشت و بهم نگاه کرد... لبخند نباریا

 شونه اش گذاشتم. ی... دستشو دوره شونه هام حلقه کرد و سرم و روستادمیو گرفت و کنارش ا دستم

نگاه  رونیو به ب یستادیا یم نجایچرا روزها ا فهممیزل زده بود گفت: حاال م رونیکه ب همونطور

 یکم رونیدلت فقط بازل زدن به ب یپر بود... چون غم بزرگ تو ایدن ی... چون دلت از همهیکردیم

 .هینه بادرد دل کردن و حرف زدن بابق شهیکمتر م

 نباش. ینطوریگفتم: حسام ا بابغض

... بشو همون یکنیم ونمید ینباش... دار ینطوریبه چشماش گفتم: توروخدا ا رهیو خ ستادمیا جلوش

حالت داغونم  نینباش ا ینطوری... ازنهیو سرم غر م کنهیکه همش دعوام م یحسام گذشته... همون

... دارههنوز ادامه  یسخته اما زندگ یلیخ زیاز دست دادن عز دونمیماهه که گذشته، م هی... کنهیم

تو خودت... سر من داد بزن، منو مقصر بدون، بزن تو گوشم  زیبه فکره خودت باش... نر کمیتوروخدا 

 نیافسرده و غمگ ینطوریبکن فقط ا یکار هی... توروخدا یریو پس بگمادرت یچون من نذاشتم آبرو

 نباش.

 بـ ـغلم کرد و گفت:  آروم

... کم کم بااز دست دادنش کنار شهیدرست م ینکن... بهم زمان بده کم کم همه چ هیگر سیه_

 نکن. هی... گررینکن حر هی... گرامیم

گرگ  هی نیع گهیخسته و آروم بود؟ چرا د نقدریمحکم نبود؟ چرا صداش ا شهیصداش مثل هم چرا

معروفش که  یاز اون پوزخندها گهیچرا د شه؟یاش بلند م نهیآه از سـ ـ نقدریچرا ا زد؟ینعره نم
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مثل خاله حسنا روح از تنش جدا شده بود و  رحساممیانگار ام زنه؟یآورد نم یحرص منو درم شهیهم

 مرده بود.

پناه امن  یمنه ب یاون موهام و نوازش کرد. آغـ ـوشش براکردم و  هیبچه تو بـ ـغلش گر هی مثل

 بود. ایپناهگاه دن نیتر

*** 

شونه ام جمع کردم و بافتم... شکم  ی... همه شونو روزدمیبودم و موهام و شونه م ستادهیا نهیآ یجلو

 تو چشم بود. یادیبزرگ و گردم ز

بشه مثل قبل تا خاله  یمامان کلیتا ه گهید ایب ایو گفتم: فسقل به دن دمیدستم و روش کش بالبخند

 بهم نخندن. نقدریا ییو بابا نایجاست

  ر؟ی: حررحسامیام

 گفتم: اومد. رلبیبزرگ تر شد و ز لبخندم

 .یگفتم: سالم خسته نباش دنشیو باد رونیاتاق رفتم ب از

  ؟ی: ممنون خوبرحسامیام

 و گفتم: آره. دمیو گونه شو بـ ـوس ستادمیپام ا یپنجه ها یو رو کشینزد رفتم

 لباسام و عوض کنم. رمی: مرحسامیام

 .ششیو رفتم پ ختمیر ییداخل اتاق و منم دوتا چا رفت

 تخت برداشتم و گفتم: چه خبرا؟  یگذاشتم و لباساشو از رو زیم یرو رو ینیس

 .ستین ی: خبررحسامیام

 شرکت؟  یرفت ای یامروز کالس داشت_

 : شرکت بودم.رحسامیام

 بهمون سربزنن. ومدنیوقته ن یلیخوبن؟ خ نایو جاست اوشیس_

 : خوبن.رحسامیام

 بود و به خودش زل زده بود. ستادهیا نهیآ یجلو

  ؟یزل زد یها رو داخل کمد گذاشتم و گفتم: به چ لباس

 .رشدمیزد و گفت: پ یتلخ لبخنده

 شوهرمه. یجوون رمردهیو گفتم: عه پس چه پ ستادمیو جلوش ا دمیدستشو کش باخنده
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 ساله. یبه خودش نگاه کرد و گفت: امروز شدم س بازم

 تولدته. دونستمیگفتم: واقعاً؟ نم باتعجب

 شده. دیتوجه به حرفم گفت: موهام سف یب

بمونم و غصه  داریبه چشماش گفتم: منم اگه تمام شب ب رهیبه سمت خودم برگردوندم و خ صورتشو

کجا موهات  یگی... تازه چرا مزخرف مشهیم دیموهام سف زمیخودم بر یبخورم و دردها و غم هام و تو

نشون  ینطوریدوتا تاره؟ بذار بکنمشون البته من دوست شون دارم، ا نیشده؟ منظورت هم دیسف

 یبشه... من جوگندم یغصه بخور کل موهات جوگندم شتریب کمی یپخته تر و جا افتاده تر دهیم

 .یشیجذاب تر م یلیبشه خ یگه موهات جوگندمموهاتو رنگ کن ا ایدوست دارم... اصالً ب

 بکنمشون. ایکردم و گفتم: ب یزد که قدبلند یمحو لبخنده

 .شنیم شتریب ینطوریو گرفت و گفت: الزم نکرده ا دستم

 بشن. شتریخب من دوست دارم ب_

 نکن. یطونی: شرحسامیام

 دستام و دوره گردنش حلقه کردم و گفتم: تولدت مبارک عشقم. 

  ؟ی: تو واقعاً عاشق مندیبه چشمام پرس رهیجمع شد و خ لبخندش

 باال انداختم و گفتم: نــــوچ . ابروهامو

 .ونتمید ستمیو گفتم: عاشقت ن دمیشو محکم بـ ـوس گونه

 هام؟  ی: باتمام بدرحسامیام

 هیهات باعث شده... تو  یبد نیباعث شده عاشقت بشم؟ هم یچ یدونیهات، اصالً م یباتمام بد_

بچه  هیو  یکرد ریخوشگلم و تو قصرت اس ینازه کوچولو یفرشته هیکه منو که  یرحم یب یوالیه

 .یوجودم کاشت یکوچولوهم تو یوالیه

 لباش نشست و گفت: فرشته؟! یرو یلبخند

 سرم و تکون دادم و گفتم: اهــوم فرشته. یبامزه ا باحالت

 ییتا از تنها یاریم ایرو به دن والیبچه ه نیا یگذاشت و گفت: پس ک میشونیپ یشو رو یشونیپ

  م؟یایدرب

 عشقم. گهیدوماه د_

 .ادیب ای: دوست دارم هرچه زودتر به دنرحسامیام
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که  والیدوتا ه نیشیم ادیب ایکوچولو به دن یوالیه نیا یکارم ساخته ست وقت یطور... وا نیمنم هم_

 وقت؟  هیمنو  نیکردن... نخور ریرو اس یدوست داشتن یفرشته هی

 .کردیام نگاه م یلبش به دلبر یرنگش و لبخنده محو رو اهیس یباچشما

 گفتم:  یبچگونه ا بالحن

 .تلسمینگام نتون م ینطوریا_

 .والستیمنه ه یزندگ یفرشته تو هیو نوازش کرد و زمزمه کرد: خوبه که  گونم

چرا حس  دونمیکرد... نم ممیبه نوازش تقد هیشب ییبرد و بـ ـوسه ها نیلبامون رو از ب نیب یفاصله

 بـ ـوسه بود. نیاحساس ناب پشت ا هی... انگار کنهیبـ ـوسه باتمام بـ ـوسه هاش فرق م نیکردم ا یم

 کردم. شیگوش و گردنش گذاشتم و باعشق همراه نیو ب دستم

 لمس کردم و آروم لب زدم: دوست دارم. صورتشو

 گفت که متوجه نشدم. یزیچ رلبیقدرتمندشو دورم حلقه کرد... ز یو بازوها دیو بـ ـوس میشونیپ

 رحسامیهمون ام شهی... خوبه که داره مادیکه کم کم داره باغم از دست دادن مادرش کنار م خوبه

که  ینیاگه نشه مثل قبل فرشته کوچولوش داغون تر از ا دهیمن فهم یدوست داشتن یوالی... هیقبل

 .شهیهست م

*** 

 شدم. داریاز خواب ب کردیم تمیو اذ خوردیکه به صورتم م یدیدآفتاب ش با

 رو بکش. یلعنت نیقبل از خواب ا گمیگفتم: صد دفعه م باغرغر

 و آفتاب و مهار کردم. دمیتخت بلندشدم و پرده رو کش یاز رو یسخت به

بود و  ختهیر شیشونیپ یبالشت بود... موهاش رو رهیدستش ز هیبود و  دهیدمر خواب شهیهم مثل

 بامزه شده بود. یلیخ

و اخمام  دیچیشکمم پ یتو یتخت نسستم... درده بد یلبم بود کنارش رو یکه لبخند رو یدرحال

 رفت توهم.

 لگد نزن. نقدریو گفتم: پدرسوخته ا دمیکش قینفس عم چندتا

 پدرسوخته. ی: دفعه آخرت بود به دختر من گفتدیخواب آلودش به گوشم رس یصدا

 .زدیبه مامانش لگد نم نقدریوگرنه ا گهیو گفتم: پدرسوخته ست د ختمیبهم ر موهاشو

 .کنهیم ی: خوب کاررحسامیام
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کن...  تیدخمل بابا خوب مامان تو اذ نیپاهام گذاشت و به شکمم نگاه کرد و گفت: آفر یرو سرشو

 نکنه. تیمنو اذ گهیکن تا د یطونیاون تو ش نقدریا

 کردم دروغگو. تیو رو اذت یو گفتم: آخه من ک دمیکش موهاشو

 .دیکرد و موهام و کش اخم

 .یآ_

 .یشوهرت دست بلندکرد ی: دفعه آخرت بود رورحسامیام

  ؟یکن کاریچ یخوایبازم زدمت مثالً م ایبه گونه اش زدم و گفتم: ب یآروم یضربه

 .رسمیحساب تو م ادیب ایفسقل گرمه صبرکن به دن نی: پشتت به ارحسامیام

... تو میمیت هیروم دست بلندکن من و دخملم تو  یو به کمرم زدم و گفتم: عه جرأت دار دستم

 .یبکن یکار یتونیپس نم میو مادونفر ییتنها

 .ییتو تنها میمیت هیمن و دخترم تو  زمی: اشتباه نکن عزرحسامیام

 طرفداره ماماناشونن. شهینوچ نوچ دخترها هم_

 دخمل باباشه. نی: نوچ ارحسامیام

مردونه اش صورتم و نوازش کرد و گفت: مگه صد دفعه  یبهش نگاه کردم که بادستا یبامزه ا بااخم

 .یشیاخم نکن زشت م گمینم

 زشت عمته._

 .ییتو یی: تورحسامیام

 .یاش زدم و گفتم: خودت نهیبه سـ ـ ینه چندان آروم مشت

 پس دست تو کنترل کن. رمیگیکه سگ بشم بدجور پاچه تو م یدونیم ری: حررحسامیام

 نعره هات تنگ شده. یدلم برا یخم شدم به طرفش و گفتم: اتفاقاً چندمدته سگ نشد کمی طنتیباش

 .یشیفارغ م یهفت ماهگ نیهم ینعره بکشم که تو هی: خب اگه رحسامیام

 .شمیمنم زودتر الغر م ادیم ایچه بهتر... دخترمونم زودتر به دن_

 .یچاق بهتر یطور نی: نه همرحسامیام

 .زنمیم غیج یمسخرم کن گهیباره د هیو گفتم: اگه  دمیشو کش ینیب

 مامان کوچولو. ی: دم درآوردرحسامیام 

 ادب. یو گفتم: عمت دم درآورده ب دمیصورتش کش یو با ناز رو انگشتم
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  ؟یسرصبح یمن دار یعمه کارهی: چرحسامیام

  ؟یگفتم: مگه تو عمه دار باخنده

 .یکن نینداشتم توه یاجازه بدم همش به عمه شهینم لینداشته باشم دل: خب رحسامیام

 هـــــا. شهیم رتید ونهیکنار زدم و گفتم: پاشو د شیشونیپ یاز رو موهاشو

 از دخترم دل بکنم. خوادیبه شکمم زد و گفت: دلم نم یآروم یـوسه بـ

 .یاز مامان دخترت دل بکن یتونست یکاش نم یبه روش زدم... ا یمحو لبخنده

 .ینرمش حرکت دادم و گفتم: امروز جلسه داشت یموها یو آروم البه ال انگشتام

 .ادمهیو گفت:  دیکش یکالفه ا نفس

  ؟ینر شهینم_

 برم. دی: نه حتماً بارحسامیام

 گفتم: نرو. بااخم

 برم. دیزد و گفت: با یلبخند

 از بازوش گرفتم و گفتم: نــــــرو. یشگونین

 هـــا. زنمتیم ریدستم و گرفت و گفت: حر باخنده

 ... نامرد برو از خدا بترس.یکنیرو زن حامله دست بلند م یکشیخجالت نم_

 !؟یکنیم کاریقهقهه اش بلندشد و گفت: خوبه هنوز نزدمت اگه بزنمت چ یصدا

 پارسا. یآقا زنمتیاونوقت منم م _

 و گفتم: پاشو تنبل خان. دمیشو بـ ـوس یشونیپ

به بدنش داد و  یموهاش برد و موهاشو به باال زد... کش و قوس یتخت نشست و پنجه هاشو ال یرو

 رفت حموم.

 نیزم یشرت شو از رو یخم شدم و ت یکم یو به کمرم گرفتم و بلندشدم... آروم و به سخت دستم

 برداشتم.

آقا رو  یرروز لباسالباس عوض نکن من حوصله ندارم هرروز ه نقدریگفتم: حسام ا یبلند یباصدا 

  ؟یلباسو دوبار بپوش هی یریمیبابا م یبشورم... ا
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کمد گذاشتم و گفتم:  یرنگ و تو یشرت مشک یکه جوابم و نداد... باحرص ت دیصدام و نشن انگار

هرروز لباس بشورم و اتو کنم... مردک  ستمین کاریمن ب یو بپوش نیهم دیبا یامشبم که اومد

 .یوسواس

و بعدم پهنم  شورتمیو م ییلباسشو نیهمون ماش یتو ندازتمیرو بشنوه م نایگرفت... اگه ا خندم

 آفتاب. رهیز کنهیم

 .ومدیشرشر آب م یشدم و دست و صورتم و شستم... از حموم صدا یبهداشت سیسرو وارد

 آماده کنم؟  یخوریگفتم: حسام صبحانه م یبلند یباصدا

 .خورمی: نه نمرحسامیام

 چرا؟ _

 .گهید خورمی: نمرحسامیام

 .رونیاومدم ب یبهداشت سیباال انداختم و از سرو یا شونه

مشغول  نهیآ یو جلو رونیاز حموم اومد ب رحسامیو خشک کردم و لباسم و عوض کردم... ام صورتم

 خشک کردن موهاش شد.

 مرد جذاب شوهر منه؟  نی: ادمیو ازخودم پرس رمینتونستم نگاه ازش بگ 

خوشگل تر  یکیروز ولم کنه؟ نکنه بره سراغ  هی... اون همه جوره از من سره... نکنه دمیلحظه ترس هی

 از من خوشگل تره؟  زابتیال یعنیاز من؟ 

 .یزیه یلیخ ری: حررحسامیام

 عمته. زیبه کمرش زدم و گفتم: گمشو ه یمحکم مشت

 من؟  یبه عمه یداد ریانداخت دوره کمرم و گفت: دستت هـ ـرز شده هـــا... تو امروز چرا گ دست

 .یخوریبه خنده باز شد و گفتم: لباساتو بپوش سرما م لبام

شو درآورد که دستشو  یمشک راهنیو ولم کرد... از داخل کمد کت و شلوار و پ دیو بـ ـوس گونم

 گرفتم.

و عزادار بودن بسه... دوماهه که  دنیپوش ی... مشکگهیبهم نگاه کرد که گفتم: حسام بسه د متعجب

... خواهش هیکاف یدیپوش یهمه روز مشک نی... ااریرو از تنت درب یرخت مشک کنمیگذشته خواهش م

 بده. انیپا یعزادار نیبه ا کنمیم
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از داخل کمد  یآب راهنیپ هیرنگ شو با  ینگفت... کت و شلوار سورمه ا یچیشد و ه نیغمگ چشماش

... ستیروشن ن ادیرنگش ز نمیبرات اتو کردم... ا نویا یامروز جلسه دار دونستمیبرداشتم و گفتم: م

... دید رهیت یرنگ ها یگرفت از ب ی... بچم افسردگکنهیحالم و داره بد م گهید یبپوش رنگ مشک نویا

 بده. رییدکور اتاق و تغ ادیب یبه زند هم زنگ نزد

 .ادیم شتریرنگ بهت ب نیو شلوارو جلوش گرفتم و گفتم: ا کت

 .ری: نه حررحسامیام

 .کنمیشرک کردم و گفتم: خواهش م یو مثل گربه چشمام

 گذشت... دلم براش تنگ شده. ری: دوماه گذشت آه... چقدر سخت گذشت... چقدر درحسامیام

 ناراحته. یکنیم تیخودتو اذ نقدریا نکهیباور کن خاله حسنا از ا_

رفت تا بغضش اشک نشه و از  نییباال و پا یگلوش به سخت بکیشده بود و س نیچشماش غمگ دوباره

 نشه. ریچشماش سراز

 نکن. تیخودتو اذ نقدریا زمیعز_

و غصه خوردن مامان حسنام زنده  دنیپوش یکت و شلوار و ازم گرفت و گفت: حق باتوئه بامشک 

 .شهینم

حالت  یژل و براق کننده ا چیموهاشو شونه زد... موهاش بدون ه نهیآ یو جلو دیپوش لباساشو

 قشنگ بود. یلیو براق موهاش خ اهی... رنگ سزدیو برق م گرفتیم

 عشقم. یشو درست کردم و گفتم: چه جذاب شد قهیو  کشینزد رفتم

 : جذاب بودم.رحسامیام

 پرو نشو. گهید_

 .یو گفت: پرو خودت دیام و کش ینیب

 .شهیگفتم: نه حسام حالم بد م عیشو برداشت که سر ادکلن

 : به من چه.رحسامیام

 بزن. رونیب یرفت یوقت_

 بهتره. یلیو ازدستش گرفتم و گفتم: اصالً نزن باورکن عطره تن خودت خ ادکلن

آخرته چرا هنوز به بوها  یچرمش گذاشت و گفت: توماه ها فیک یو از دستم گرفت و تو ادکلن

  ؟یحساس
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 بدقلق و بدعنقه. یلیچون دخترت خ_

 رو ساخت. ایدن رهیتصو نیمن قشنگ تر یزد و برا یلبخند

 .رهیحوصلم سر م ییتنها ایو دوره گردنش حلقه کردم و گفتم: زودب دستام

 ... مراقب خودت و فسقلم باش.امی: کارم تموم بشه مرحسامیام

 گفتم: چشم. بالبخند

 شده. رمیو بردم جلو تا ببـ ـوسمش که سرشو برگردوند و آروم گفت: د سرم

 رمیغض به گلوم چنگ انداخت و خواستم ازش فاصله بگشدم و دستام دوره گردنش شل شد... ب شوکه

 ... مراقب خودت باش.زنمیو گفت: بهت زنگ م دیو بـ ـوس میشونیکه پ

 کرد؟  نکارویخورد کرد... چرا ا رویغرور حر دیو نفهم رفت

 نذاشت ببـ ـوسمش؟  چرا

شده...  نیم توهبه کردمیاجازه از حصار چشمام خارج شدن... حس م ینشستم و اشکام ب یصندل یرو

 ببـ ـوسمش... چرا نذاشت؟  خواستیخب دلم م

 تعجب بود. یجا کردینم نکاروی... اگه اگهید گرفتیحالم و م یجور هی دیبا خب

 .یکنیعادت نم زهایچ نیو پاک کردم و گفتم: خاک برسره خاک برسرت کنن که به ا اشکام

از گلوم  یزیحالم و گرفته بود و چ یبدجور رحسامیبخورم اما ام یزیچ هیداخل آشپزخونه تا  رفتم

 تا حداقل اون گشنه نمونه. خوردمیم یزیچ هی دیاما به خاطره دخترمم که شده با رفتینم نییپا

سرم گرم بشه و به  کمیرو روشن کردم تا یو یکاناپه نشستم و ت یزور چند لقمه خوردم و بعد رو به

 غرور خورد شدم فکرنکنم.

شبکه ها آرم حلول ماه مبارک  یهمه یباال دمیکردم و باتعجب د نییشبکه ها رو باال و پا یکی یکی

 رمضان مبارک هست.

 روزِ ماه رمضونه نیواقعاً امروز اول دمینگاه کردم و د میامروز چندمه؟ به تقو مگه

 .کهیرفته بود که ماه رمضون نزد ادمی کالً

... ماه رمضون و دوست داشتم رمیگیکه روزه نم یِسال نیاول نی... ارمیروزه بگ شهیچقدر بد که نم یوا

 ماه داشتم. نیا یتو یحس فوق العاده ا

داشت...  یخوب یحال و هوا یلیخ الیو یماه رمضون تو ریبخ ادشیگلوم جا خوش کرد...  یتو بغض

کردن دوره هم بامسخره  ی... افطارییزن دا یها ی... فرنهیعمه حور یمامان... آش ها یشعله زردها
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و  قدر ی... شب هاموندیخواب م شهیکه آتوسا هم ییآرزو... سحرها یآرسام و دل ضعفه ها یها یباز

دادن...  یبزرگ و افطار یها یحرم... گرفتن مهمون یتو ریجوشن کب یقرآن سرگرفتن... خوندن دعا

 خانوادم باشم. شیاالن پ خواستیفطر... چقدر دلم م دیع یگرفتن از بابا تو یدیع

جزء اول و خوندم  کردمیجز قرآن تالوت م کی یماه روز نیا یو برداشتم و مثل هرسال که تو قرآنم

 و پرشدم از حس آرامش.

دادم تا اذان  حیبخورم... ترج یزیچ دمیکشیگشنم بود اما خجالت م یلیشده بود و خ بعدظهر

 بخورم. یزیچ ومدیروزه نبودم اما خب دلم نم نکهیصبرکنم... باا

 از شرکت اومد. رحسامیپنج عصر بود که ام ساعت

 : سالم.رحسامیام

 .یبهش نگاه کنم گفتم: سالم خسته نباش نکهیا بدون

  ؟ی: خوبرحسامیام

 دم کنم. ییچا رمیآره... م_

 موضوع صبح باعث شد بازم ناراحت بشم. یادآوریداخل آشپزخونه و بغضم و قورت دادم...  رفتم

داده بود و چشماش  هیکاناپه نشسته بود و سرشو به کاناپه تک ی... روختمیدم کردم و براش ر ییچا

 خسته ست. یلیبسته بود... معلوم بود خ

 گذاشتم. زیم یرو رو ینیو به کمرم گرفتم و آروم خم شدم و س دستم

 هزار دفعه خم نشو. نیباز کرد و گفت: ا چشماشو

برداشتم و خودم و باهاش مشغول  زویم یرو ینشستم... مجله کاناپه یبگم رو یزیچ نکهیا بدون

 کردم.

 .کردی... انگار سرش درد مدادیهاشو ماساژ م قهیبهش نگاه کردم... باانگشتاش شق یرچشمیز

  کنه؟یسرت درد م_

 : اوهوم.رحسامیام

  ارم؟یبرات مسکن ب_

 : نه.رحسامیام

 تو بخور سرد شد. ییچا_

 کن. دارمیب گهیبخوابم دو ساعت د رمی... مخورمی: نمرحسامیام
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خوردم...  ییبرداشتم و باچا زیم یظرف رو یاز تو ینیریش هیداخل اتاق خواب... خم شدم و  رفت

 تونستم تا اذان صبرکنم. یگشنم بود و نم یلیآخه خ

 بعد اذان داد و وضوگرفتم تا نمازم و بخونم. دوساعت

 معجزه بود. هیمثل  نی... اکشهینم گاریاما س دارهیب رحسامیام دمیاتاق شدم و باتعجب د وارد

 : اذان داد؟ دیو سرم کردم و سجاده رو برداشتم که پرس چادرم

 آره._

 ... قامت بستم و نماز مغرب و عشاء رو خوندم.رونیاتاق رفت ب از

 از سرم برداشتم. عیروز اول ماه مبارک رمضان و خوندم و سجاده رو جمع کردم و چادرم و سر یدعا

 مُردم از گرما. اووووف

 اونجاست. دمیتو سالن نبود... رفتم داخل آشپزخونه که د رحسامی... امرونیاتاق رفتم ب از

 .خوردیو گردو م ریتعجب کردم... داشت نون و پن دنشیباد

 .ارنیو گردو! خب زنگ بزن غذا ب ریاالن چه موقع غذا خوردنه؟ اونم پن_

  ؟یزیریبرام م ییچا وانیل هی: رحسامیام

امکان  نیباخودم گفتم: نکنه روزه بوده؟ نه ا هویو  ختمیبراش ر ییچا وانیل هیمتعجب  همونطور

 نداره... حسام و روزه؟!

  ؟ی: حسام تو روزه بوددمینشستم و پرس یصندل یو جلوش گذاشتم و رو وانیل

 تعجب داره؟ نکنه خدا فقط مال شماست؟  هی: چرحسامیام

 از تعجب رفت باال و گفتم: نه...نه اماخب... امابروه

 خورد. ییقلوپ چا هیو برداشت و  وانیل بااخم

 گفتم: داغه. آروم

 رو خورد. ییتوجه به حرفم داغ داغ چا یب

 روزه بوده تعجب کرده بودم. نکهیاز ا نقدریچرا ا دونمینم

 درست کنم؟  یزیچ هیبرات  یخوایم_

 : نه.رحسامیام

 بـیچرا صبح نذاشت ببـ ـوسمش... چون روزه بوده اگه م فهممیکنج لبم نشست... حاال م یلبخند

 .ریحر یکه باخودم نکردم... واقعاً که خر یاحمقانه ا ی... چه فکرهاشدیروزه اش باطل م دمشیـوس
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  ؟یگرفت یبدون سحر_

 : چطور؟ رحسامیام

 .یطور نیهم_

 : آره.رحسامیام

 .کردمیدرست م یزیچ هیسحر  یبرا یگفتیخب م_

  کنه؟یغذا حال تو بد م یرفته بو ادتی: رحسامیام

 .کردمینرفته اما خب به خاطره تو تحمل م ادمی_

 .یسیاجاق گاز وا یوضع پا نی: الزم نکرده باارحسامیام

افطار کن از  نایامشب باهم د،یآوردم و گفتم: ببخش رونیکره و عسل و ب خچالیو از داخل  بلندشدم

 .کنمیدرست م یفرداشب برات افطار

 نکن. تیخودتو اذ نی... بشستین یازی: نرحسامیام

 .رمیگیم ونیروز درم کیبه بعد  نیو گفتم: منم از ا ختمیبراش ر گهید ییچا وانیل هی

 گفت: الزم نکرده. بااخم

 اما خب دوست دارم کـ..._

 .یکنیگناهم م یکنیثواب که نم یبد یاگه به اون بچه گشنگ یتو حامله ا ری: حررحسامیام

 نداره. یکه اشکال ونیروز درم کیخب _

 هم اشکال داره. یلی: خرحسامیام

 قدر. یخب فقط شب ها_

 .ری: نخرحسامیام

 .رمیگیکه روزه نم یِسال نیاول نیلقمه گرفتم و گفتم: ا هی

 ییاومد قضا ایبچه به دن یخودم و گفت: وقت رو به سمتش گرفتم که گرفتش اما کردش تو دهن لقمه

 .یریگیهاشو م

 به روم زد. ینیزدم که لبخنده دلنش یلبخند

 شام درست کنم؟  یبرا یخوریم یچ_
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 یوضع آشپز نیباا خوادیبار دلم نم نیهزارم یبرا نیا ارن،یب یزیچ هی رونیب زنمی: زنگ مرحسامیام

و بچسبونم به  سمیجمله رو بنو نیصفحه ا هی یبزرگ رو یخوایم ؟یچندبار بگم متوجه بش ،یکن

  وار؟ید

 .دمیخب فهم لیخ _

 .دوارمیبلندشد و گفت: ام یمحو بالبخنده

 .ینخورد یزیتوکه چ نیبش_

 .رشدمی: سرحسامیام

  ؟یریکجا م_

 .گهینمازم و بخونم د رمی: قندهار خب مرحسامیام

از  یکرده... خداروشکر که کم رییقلب به روش زدم و رفت... چقدر خوب بود که تغ میاز صم یلبخند

خشم و نفرت کم شده... خداروشکر که خدا هنوز تو قلبش زنده ست... خداروشکر که  یاون شعله ها

 نرفته. ادشیاز  یخداست... خداروشکر که بندگ ادیهنوزم به 

 ادامه داشته باشه. یخوشبخت نیا دوارمیو ام امیزن دن نیمن خوشبخت تر االن

 نمازشو خوند غذا سفارش داد. نکهیبعد از ا رحسامیجمع کردم و ام زویم

 زدم و گفتم: چقدر بدرنگه. مهیظرف ق یقاشقم و تو لیم یب

 .ری: بخور بهونه نگرحسامیام

 برنجش سفته هنوز نرم نشده._

 .یشفته دوست دار یادیهم نرمه تو ز یلی: خرحسامیام

 .دهیدنبه م یاش بو مهیق ییاَ_

 بخور اون بچه گشنشه. ری: حررحسامیام

  ؟یخوریخودت چرا نم_

 افطار کردم. شیدوساعت پ نیهم نکهیمثل ا رشدمی: من سرحسامیام

 .مونهیتازه رنگش مثل استفراغ م دهیم یبد یخب بو_

 ! ــریباچندش جمع کرد و باهشدار صدا زد: حــر صورتشو

  ؟یرو بخور گهید یکیاستفراغ  ادیتو دلت م مونهیمثل استفراغ م قاًیدق گم؟یخب مگه دروغ م_
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توهم و ظرف غذا رو از جلوم برداشت و انداخت داخل سطل آشغال و گفت: حالم و بهم  دیکش اخماشو

 .یزد

 بخورم؟  یدور حاال من چ شیعه چرا انداخت_

 شیبود حاال که انداخت یکه سفارش داد یچپ نگاهم کرد که گفتم: توخونه فقط همون استفراغ چپ

 .میهمونم ندار گهیدور د

رستوران  نیاز ا ادیدلم نم گهیحالم بهم خورد د ریکه خنده اش گرفت بود گفت: بس کن حر یدرحال

 غذا سفارش بدم.

 خوردش و بعد باال آوردش. گهید یکیبود که قبالً  نیمثل ا شییخدا یول _

 ! ــرـــــــیداد زد: حـــــــــر 

 و گفتم: هندوانه رو قاچ کن. دمیخند زیزریر

  ست؟ین یا گهی: امر درحسامیام

 ابرو باال انداختم و گفتم: نوچ. طنتیباش

اش  کهیت کهیگذاشت و قاچش کرد... خواست ت زیم یآورد و رو رونیب خچالیهندوانه رو از داخل  

 .میبخور یطور نیهم ایگفتم: نه ب عیکنه که سر

 .ارینگاهم کرد که گفتم: دوتا قاشق ب باتعجب

 اش کنم. کهی: صبرکن ترحسامیام

 .میپوستش بخور یتو یطور نینه هم_

 زده به سرت؟  ری: حررحسامیام

قاشق آورد و گفت: خودت بخور من  هیزد و  یآره تکون دادم که لبخنده محو یسرم و به معن بالبخند

 .خورمینم

 .نمیبب نیبش یو گفتم: غلط کرد دمیکش دستشو

 : جـــــــانـــــــم؟ رحسامیام

 بال. یو زدم پشت گوشم و باناز گفتم: جونت ب موهام

 به خدا. ییپرو یلیو گفت: خ دیخند

 بزرگ کندم و خوردم. کهیت هیو زدم وسط هندوانه و  قاشق

 گرفتم که دستم و کنار زد و گفت: خودت بخور. رحسامیدهن ام یکندم و جلو کهیت هی دوباره
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 شد. فیچون تمام لباساش کث دمیزور هندوانه رو کردم تو دهنش و بلندخند به

 دادم. یهم به زور به اون م یبازم به هندوانه خوردنم ادامه دادم و گاه الیخ ینگاهم کرد... ب باحرص

... توروخدا نگاش کن تمام صورتش یهندوانه ست بهم زد یبسه حالم و از هرچ ری: حررحسامیام

 دختر. یدیبه گند کش وزی... مفهیکث

 نه نه غرغرو. یزنیغر م نقدریکه ا یکنیم زیپر گفتم: مگه تو تم بادهن

 هم فشار داد و باحرص گفت: بادهن پر حرف نزن. یرو چشماشو

 .یوسواس _

 بزرگ کردم تو دهنش و گفتم: بخور عشقم. کهیت هی

 خنده دار شده بود. یلیخ تمیشده بود و وضع فیصورت و دستام و لباسام کث کل

 تهش نمونده. یزیکه تموم شده چ ینیبیم ری: بسه حررحسامیام

 دوست دارم. شتریته شو ب_

 .یدیوجود نداره به پوستش رس یتَه گهی: واال درحسامیام

گذاشتش کنار و  عیسر رحسامیرو بردارم که ام گهیهندوانه رو کنار گذاشتم و خواستم نصفه د پوست

 .یشیم ضیگفت: مر

 گفتم: عه خب دوست دارم بخورم. اخمبا

 نگاه کن سر و صورتشو، پاشو برو حموم. ،یکول ی: الزم نکرده... دخترهرحسامیام

 نــوچ._

 مزه داد. شتریب ینطوریشده نگاهم کرد که انگشتم و کردم تو دهنم و گفتم: ا کیبار یباچشما

 بود. ادیز شیکار فی: آره چون کثرحسامیام

 .ییو گفتم: حرص نخور بابا دمیطرف صورتش کش هیو  دستم

 .ـــــریو باچندش کنار زد و داد زد: حـــــر دستم

 .دمیتمام صورتش کش یو دستم و رو دمیبلندخند

 هـــــا. زنمتیم شمیگفت: پام دیدستم و گرفت و باتهد مچ

 .یرو من دست بلندکن یکنیو گفتم: غلط م دمشیشو گرفتم... به جلو کش قهیکردم و  اخم
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 یکرد و دستش رو کی... تن شو به تنم نزددمشیباخشونت فاصله ها رو پر کردم و محکم بـ ـوس 

موهاش فرو  یاز هندوانم رو ال سیخ یکمرم نشست... دستام و دوره گردنش حلقه کردم و انگشتا

 بردم.

 یلیگفت: منم دلم خ به چشمام رهیگذاشت و خ میشونیپ یشو رو یشونیو پ دیکش قینفس عم هی

 .شدیصبح ببـ ـوسمت اما نم خواستیم

 .شهیزدم و گفتم: االن که م یطونیش چشمک

 داغش مهمونم کرد. یباز شد و بازم به بـ ـوسه ها یخوش فرمش به لبخنده محو یلبا

 .یدیهندوانه م یو گفت: بو دیو بـ ـوس میشونیپ یاز لحظات بعد

  م؟یبازم بخور _

 .ریگفت: نخ عیسر

 هــــــا. زنمیم غیج_

 .یشیم ضیام فشرد و گفت: شکمو مر قهیلباشو به شق باخنده

 .خوادیدخترم بازم هندوانه م_

 .نمی... پاشو ببخوادیم یحموم حساب هیدخترتون االن دلش  رمی: نخرحسامیام

 نه حوصله ندارم._

 یکیو باهندوانه  کلتیو گفت: پاشو تنبل خانوم کل ه دیبلند شد... دستم و کش یصندل یرو از

 .یکرد

 گفتم: حــــــســـــام . یناراض

 و بلندم کرد و بردم داخل اتاق. دیتوجه دستم و کش یب

 .شورمیحموم ندارم... فقط دست و صورتم و م یمن حوصله_

 !؟یدست و صورتتو بشور یخوایبعد فقط م ختهیگردن و لباسات ر ی: آب هندوانه تا رورحسامیام

 نداره. یاشکال_

 .یدیتمام منم به گند کش نی: تنبل بدو برو حموم... ببرحسامیما

 کرد. زیآورد و باهاش گردن و صورتشو تم رونیشو از تنش ب راهنیپ

 .یستادی: هنوز که ارحسامیام

 حموم. رمیفردا م_
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 .یخوابیکناره من نم ینطوری: امشب ارحسامیام

موهاش برد  ینگاهش کردم... انگشتاشو ال نهیقفل کردم و دست به سـ ـ نهیسـ ـ یدستامو رو بااخم

 هندوانه بود. یدستش دوتا دونه یو باتعجب به دستش نگاه کرد... رو

 !کنه؟یم کاریمن چ یموها یهندوانه ال یدونه ریخنده که داد زد: حر رهیزدم ز بلند

 .دونمیهام و باال انداختم و گفتم: نم شونه

 .رمیکه گفتم: خودت برو حموم من نم دینفس پرحرص کش چندتا

 سمت در که دستم و گرفت و به سمت حموم کشوندم. رفتم

نکن... اصالً دوست دارم کل  تمیحموم بودم حسام اذ روزی... درمیزدم: ولم کن... من حموم نم غیج

... من ... ولم کن... خودت برو حمومخوادیهندوانه بده... اصالً من دلم هنوز هندوانه م یبو کلمیه

 حوصله حموم کردن ندارم.

 یتا حاال مجبور نباش یخوردیآدم م یداره... خب مثل بچه یهم حد یو بست و گفت: تنبل درحموم

 .یحموم کن

 .شورمیخودم و م امیخب تو اول حموم کن بعد من م_

 حرف نزن تنبل. نقدریبه چشمام گفت: ا رهیپشت کمرم نشست و خ دستش

و باز کرد و هنگ کردم... لباسو آروم از تنم درآورد که باخجالت گرفتمش و گفتم:  میلباس باردار بند

 حسام !

 لباشو به گوشم چسبوند و گفت:  طنتیباش

 کنم. یحاال نوبت منه تالف یکرد تیمنو اذ نقدریتو ا_

زدم:  غیتنم ج ی... دوشو باز کرد و بافرود اومدن آب سرد رونیو گرفت و انداخت زم لباس

 .ـــکــــشــــمـــتیـســــام مـــحــــ

 بشور کوچولو. یو گفت: حاال خودتو حساب دیخند

 دمیکه دستشو محکم کش رونی... دست شو برام تکون داد و خواست بره بخوردیاز سرما بهم م دندونام

 دوش. رهیو آوردمش ز

 .کشمتیاگه سرما بخورم م ریزد: حر داد

 د... براش ابرو باال انداختم و گفتم: آب سرد و بست و آب گرم و باز کر عیسر

 .یمن کنده بود یکه خودت برا یچاه یتو یافتاد_
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 زدم:  غیباتمام توانم ج هویشده نگاهم کرد که  کیبار یباچشما

 ســــوخــــتــــم._

 آب سرد و هم باز کرد و آب ولرم شد. عیسر

 .ونهید میزدم: سوزوند غیاش زدم و ج نهیبه سـ ـ یمحکم مشت

 و گرفت و گفت: حقته. دستام

 قورباغه هم قدته فردا روز عقدته._

 گفت: مامانت خول شده. یبه شکم برآمدم نگاه کرد و باحالت بامزه ا 

 .یزدم: خودت خول غیج

  م؟یدهنم فشار داد و گفت: مگه من و تو چقدر باهم فاصله دار یرو دستشو

 .رونیب میبر گهیو گفتم: بسه د نییدهنم آوردم پا یاز رو دستشو

خودتو  یطور نیحموم هم یایدوش برم کنار که دستم و گرفت و گفت: تو هروقت م رهیاز ز خواستم

  ؟یشوریم

 سرم و تکون دادم که گفت: واقعاً که. طنتیباش

 خب االن حوصله ندارم._

 کرد و گفت: زودباش خودتو بشور. یموهام خال یرو رو شامپو

زودباش  یکردم و گفتم: چرا به من زل زد یموهاش خال یموهام و شستم و بعد شامپو رو رو بااخم

 توهم خودتو بشور.

 لباش بود موهاشو شست. یکه رو یبالبخند

 بسه. گهیو گفتم: خب د دمیآب کش موهامو

 زد. شیلـ ـباش تمام تنمو آت یدفعه دستاش دوطرف صورتم نشست و گرما هی

 شدم و چشمام گرد شد. محکم بـ ـغلم کرد و کناره گوشم زمزمه کرد:  شوکه

 نکن. یو دلبر یطونیش نقدری... ایکنیم ونمیرفتارها د نیباا یدار_

 هیهم دل  یبچه باز یلبام شکل گرفت و دستام و دوره کمرش حلقه کردم... گاه یرو یخاص لبخنده

هات... تا  ی... تابخنده به بچه بازیکن یو بچگ یمردت بچه ش یالزمه برا ی... گاهکنهیرو م رویمردو ز

خانومم...  تس ونهیو د طونیهات... تا باخودش بگه: چقدر ش یاز لوس باز وفتهیدلش به تاب تاب ب
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 یکه بچه ش یدار اجیاحت یگاه ینودساله هم باش رزنیپ هیاگه  یالزمه... حت یو بچگ طنتیش یگاه

 سرزنشت کنه. ایلوس و بچگانه ات بخنده  یمادر مهربون به رفتارها هی نیع یکیو  یکن یو بچگ

واقعاً وسواس  رحسامی... امرونیب میحموم کردم از حموم اومد یکه تو یغیج غیدعوا و ج یاز کل بعد

 داشت مجبورم کرد شش بار موهام و بشورم.

من  کارهی... خب چونهید یوسواس یو باغرغر بندشو دورم گره زدم و غر زدم: پسره دمیو پوش حولم

 .گهید ریخودت دوش بگ یدار

 !؟ یزنیغر م یو گفت: توهنوز دار رونیحموم اومد ب از

 .سوزهیپوست سرم م یکه موهام و شست نقدریو از داخل کمد برداشتم و گفتم: ا لباسام

 !انه؟ی شدیم زیتم دی: باالخره بارحسامیام

 شد. یم زیبارم تم هیبا_

 و موهام و شونه زدم. دمیو پوش لباسام

 طرف در اتاق رفتم که گفت: کـــــجـــــا؟  به

 کنم. زیآشپزخونه رو تم رمیشجاع م یآقا یخونه_

  ؟یهندوانه بخور ای یکن زیکرد و گفت: آشپزخونه رو تم کیبار چشماشو

 کنم. زیخب معلومه آشپزخونه رو تم _

 بخواب. ریو گفت: الزم نکرده بگ دیو کش دستم

 .خوادیزدم: خب دلم هندوانه م غیج

 خانومم. یشیم ضی: مررحسامیام

 لبام نشست. یاز ته دل رو یصدام نکرده بود... لبخند ینطوریتاحاال ا ! خانومم

پنج ساله هم  یبچه هیو گفت: تو از  دیتخت دراز کش یموهاشو خشک کرد کنارم رو نکهیاز ا بعد

 .یبدتر

 .ادیاش گذاشتم و گفتم: از حموم خوشم نم نهیسـ ـ یو رو سرم

 لوس ننر. یبچه هیبچه ست...  هیبه سرم زد و گفت: خانومِ من  یـوسه ا بـ

 .یخودت _

 خواب و خاموش کرد و گفت: بخواب کوچولو. چراغ

 .ریزمزمه کردم: شب بخ یفوق العاده ا باحس
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 .ریموهام و نوازش کرد و گفت: شب بخ آروم

 یپاتخت یشدم... ملحفه رو کنار زدم و خواب آلود دستم و رو داریاز خواب ب دیشد یگرما بااحساس

ساعت چنده... دو نصف شب بود...  نمیرو برداشتم و صفحه شو روشن کردم تا بب ی... گوشدمیکش

 ساعت چهار اذان بود.

و پر از هندوانه  فیکث زیم دنی... وارد آشپزخونه شدم و بادرونیو از اتاق رفتم ب نییتخت اومدم پا از

 میشدم و تصم یمشغول آشپز عیسر نینداشتم واسه هم یزکاریلبام نشست... وقت تم یلبخند رو

 .خواستینم یادیو وقت ز شدیدرست کنم، چون زود درست م یگرفتم ماکاران

که سر شب  ییزهایحالم و بد کرد... نتونستم خودم و کنترل کنم و تمام چ ازیپ یبو شهیمثل هم بازم

 رده بودم و باال آوردم.خو

رو دم  یماکاران یام گرفتم و باهزار بدبخت ینیب یدستمال جلو هیحالم بهتر شد  یکم نکهیاز ا بعد

 گذاشتم.

 .دمیچ زویدرست کردم و م اریو ماست و خ ساالد

 کنم. داریو ب رحسامیداخل اتاق تا ام رفتم

 .رحسامی... امدارشویحسام... حسام جان ب_

 زدم: حــــــســـــام ! غیتکونش دادم و ج محکم

 خورد به صورتم. شیشونیکه پ دیباشدت ازخواب پر 

 .یآ _

  ؟یشده؟ درد دار ی: چرحسامیام

  ؟ینیبیمنو م مانیماه مونده، تو شب ها خواب زا کیبهش نگاه کردم و گفتم: هنوز  باحرص

  ؟یزد غیگفت: پس چرا ج بااخم

! زبونم مو یشیم داریمگه ب یزک یاما ماشاهلل به خرس گفت کنمیساعته دارم صدات م کیچون _

 درآورد از بس گفتم حسام حسام حسام.

  ؟یکرد داریزده به سرت؟ چرا منو ب ی: نصف شبرحسامیام

ناکارم  یتو زد یول یبخور یکردم سحر دارتیو گفتم: خب ب دمیو باکف دستم مال میشمونیپ

 .کنهیدرد م میشونیپ ی... آیکرد

 شده. یچ نمی: بذار ببرحسامیام
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 .خوامینم_

 بلندشم که دستم و گرفت و گفت: قهرنکن کوچولو. خواستم

 نشده. شیچینگاه کرد و گفت: ه میشونیپ به

 .کنهیدرد م_

 .کنهیدرد نم گهیو گفت: حاال د دیو بـ ـوس میشونیپ آروم

 .شهیغذا سرد م ای... پاشو بونهیلبام جاخوش کرد و گفتم: د یرو یلبخند

 .یکرد یو آشپز ینشوند ی: لجباز باز حرف خودتو به کرسرحسامیام

 پاشو غر نزن._

 به آشپزخونه. میو دست و صورت شو شست و باهم رفت بلندشد

  ؟ی: مگه تو خواب نبودرحسامیام

 شدم. داریو گفتم: چرا بودم اما ب دمیغذا کش براش

 .دهی: رنگت پررحسامیام

 ... بخور.ستین یزیچ _

 حالت بد شد؟  یغذا درست کرد :رحسامیام

 حالم و بد کرد. ازیپ یبو _

  ؟ی: االن خوبدیشد و پرس نگران

 .دنینشستم و گفتم: آره بخور االن اذان م کنارش

  ؟یخوری: تو چرا مدیو آروم آروم خوردم که مشکوک پرس دمیخودمم غذا کش یبرا

 .یطور نیباال انداختم و گفتم: هم شونه

 .یریروزه بگ ذارمیهــا من نم : گفته باشمرحسامیام

 ! رهیخواست روزه بگ یک_

 : از من گفتن بود.رحسامیام

چونم گذاشتم و به چهره اش زل زدم... چقدر آروم و باحوصله  رهیکرد به خوردن... دستم و ز شروع

 و مرتب. زی... تمخوردیغذا م

لبخندم و به قتل رسونده بود  یمرد روز نیرفت... ا ینم نیلبام حک شده بود که ازب یانگار رو لبخند

 و حاال انگار قصد داشت دوباره به لبخندم جون بده.
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  ؟یشماریمنو م ی: چرا لقمه هارحسامیام

 و جلوش گذاشتم و گفتم: ماستم بخور... ساالد برات بکشم؟  ماست

 : نه ممنون.رحسامیام

 .کردمیبهتر درست م زهیچ هینداشتم وگرنه  یادیوقت ز دیببخش_

 خوب بود. یلیخ نمیبانو هم دیینفرما یزد و گفت: شکسته نفس یلبخند

 کوچولو. یو گفت: مرس دیو لپم و کش دمیخند

 نوش جونت._

جمع کردم و ظرف ها رو  زوی... منم مرهیتا مسواک بزنه و وضو بگ یبهداشت سیداخل سرو رفت

 شستم.

 رو روشن کردم... اذان درحال پخش بود. یو یت

اون روز افتادم  ادهی... درحال نماز خوندن بود... ختیقلبم فرو ر رحسامیام دنیداخل اتاق و باد رفتم

 حرم و نماز خوند. میکه باهم رفت

 و پشت سرش قامت بستم. دمیازش نگاه کندم و وضو گرفتم... چادرم و پوش یبه سخت 

 روز دوم ماه مبارک رمضان رو خوندم و سجاده رو جمع کردم. یدعا

 هم نمازش تموم شد و سجاده شو جمع کرد... آروم گفتم: قبول باشه. رحسامیام

... چراغ خواب و خاموش کرد و دستشو دورم حلقه دیتخت دراز کش یگفت و کنارم رو یآروم ممنون

 کرد.

  رحسام؟یام_ 

 : هوم؟ رحسامیام 

  ؟یخوند یچرا قبالً نماز نم ؟یشد که نمازخون شد یچ_ 

خوند...  ینمازشو م شهیتوان حرکت نداشت اما هم نکهیو جواب داد: مامانم باا دیکش یقینفس عم 

 یشونیپ یرو ذاشتیتو وضو گرفتن... خودش مهرو م کردیبود... کمکش م بشیمحمدرضا نا ییدا

بند باشم...  یگفت به نمازهام پا یبهم م شهیمامانم... کم کم که بزرگ شدم خودم کمکش کردم... هم

... کردیپر از عشق نگاهم م یو اون تمام مدت بالبخند خوندمیچشماش نماز م یاتاق خودش جلو یتو

داره؟ اون شخص مامان  ینقش پررنگ شیزندگ یبزرگ کرده که خدا تو یبهت گفتم منو کس ادتهی

و  شدم مکارها ریدرگ نقدریا رانیاومدم ا یپررنگ بود... وقت یلیقلب مامانم خ یحسنام بود... خدا تو
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فراموشم  یعاد یکنار گوش مادرت سخت و عذاب آور بود که کالً زندگ الیاون و یتو یزندگ نقدریا

من  ریقلب شدم... اما حر اهیبردم... به قول مامانم س ادیگذشته شدم که خدا رو از  ریدرگ نقدریشد... ا

همونطور که مامان  خوامیدوباره شروع کردم به نمازخوندن... م نمیقلب باشم واسه هم اهیخوام س ینم

که بالبخند تماشام کنه و بعد  ستیاتاق ن یتو گهیبند باشم... اون د یخواست به نمازهام پا یحسنا م

 یدارم که حاال از اون باال، از تو مانیاز تموم شدن نمازم بهم بگه: قبول باشه عشق مامان... اما ا

 .ن: قبول باشه مردِ ماماگهیو م کنهیآسمون نگاهم م

 ... دوست دارم.یستیقلب ن اهیو زمزمه کردم: تو س دمیگونه شو بـ ـوس یبه آروم 

 تا سرما نخورم. دیبه روم زد و ملحفه رو روم کش یلبخند 

خوب بودن  یصفت نشده که خدا رو فراموش کنه... مردِ من هنوزم کم طانیمن هنوزم اونقدر ش مردِ

در  یادیز یها یخداست... بد یدوست داشتن بلده... مردِ من هنوزم بنده یبلده... مردِ من هنوزم کم

 .دنحقم کرد اما خودش نخواست که بد باشه... روزگار و آدماش اونو مجبور کردن به بد بو

*** 

گذشته رو  کردمی... احساس ممیخوب کناره هم داشت یزندگ هی رحسامیو منو ام گذشتیم روزها

 .طونیگرگ مهربون و ش هیشده به  لیتبد یا نهیک گرگ هیفراموش کرد و از 

 یغذا ذارمیو نم کنمیدرست م یو سحر یاما خودم براش افطار شمیخسته م یسختمه و کل نکهیباا

 ییتنها دونمیچون م کنمیم شیهمراه یاما موقع افطار و سحر رمیگیروزه نم نکهیو بخوره... باا رونیب

 نکارویا نمتو یدخترم نم یاما به خاطره سالمت رمیروزه بگ خوادیغذا خوردن و دوست نداره... دلم م

 هیسرکار اول  رهیصبح ها که م نیواسه هم رمیگیروزه م یمکیو قا یپنهان کنهیفکرم رحسامیبکنم... ام

 الشیخ یاگه هستم روزم شکسته بشه و بعد وقت ای ستمیتا مطمئن بشه روزه ن کنهیدهن من م یزیچ

بهم عالقمند  گمیکنم... تا م ریتعب یخودم چ یکارهاشو برا نیا دونمیسرکار... نم رهیم شهیجمع م

 کارها به خاطره دخترشه. نیا یکه همه زنهیتو گوشم داد م یکیشده 

 .ادیم گهیساعت نگاه کردم... شش بود... االن د به

اخل اتاق تا لباسام و گاز رو کم کردم و رفتم د یجا افتاده بود و کامالً درست شده بود ،شعله سوپ

 عوض کنم.

 .اوردیموضوع حرصم و درم نیورم کرده بود و ا یها و پاهام کل دست
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خسته  یلی... خدمیتخت دراز کش یبستم و رو یلباسام و عوض کردم موهام و دم اسب نکهیاز ا بعد

 .کردیشده بودم و پاهام درد م

 خوابم برد. یک دمیخسته بودم که اصالً نفهم نقدریا

 چشمام و باز کردم. کنهیداره صورتم و نوازش م یکی نکهیا بااحساس

 : سالم.رحسامیام

 .یگفتم: سالم خسته نباش یبه بدنم دادم و بالبخنده محو یو قوس کش

 : ممنون.رحسامیام

  ؟یاومد یک_

 االن. نی: همرحسامیام

که  یدیاز خودت کار کش یشو باز کرد و گفت: حتماً امروز کل راهنیپ یشو درآورد و دکمه ها کت

 موقع خوابت برده. نیا

 کردم و غذا درست کردم. یریگردگ کمیشرت شو برداشت و گفتم: نه فقط  یداخل کمد ت از

 هفته بخوابم. هی خوادیچقدر خستم دلم م یدونیو گفت: نم دیخواب کنارم

 طار نمونده.به اف یزیبست... آروم صورت شو نوازش کردم و گفتم: پاشو تنبل خان چ چشماشو

 هنوز مونده. گهیساعت د هی: رحسامیام

  ؟یامروز کالس داشت_

 : اوهوم.رحسامیام

 .کنمیم دارتیاذان داد ب یو گفتم: باشه بخواب وقت نشستم

 یتو نقدریخوابش برد... ا عیسر یلیخسته شده چون خ یرو داشته و حساب یبود روز سخت معلوم

ساعت تمام بهش زل  کیو  رمیشده بود که اصالً نتونستم نگاه ازش بگ یخواب جذاب و دوست داشتن

... به ونم یمون... به دوست ییمون افتاده بود فکر کردم... به آشنا نیکه ب ییزده بودم... به اتفاق ها

 یبچه... به زندگ نیمادرم... به مرگ خاله حسنا... به به تولد ا انتی... به خـ ـمیشب تولد نوزده سالگ

 ه انتهاش معلوم نبود.ک

 تازه به خودم اومدم و تمام افکارم و پس زدم. دیبه گوشم رس یو یاذان از ت یصدا یوقت 

 پسر. یکرد ونمیگفتم: د رلبیو ز دمیبه صورتم کش یدست

 پاشو اذانه. رحسامیدادم و گفتم: ام تکونش
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 .شمیم داریب گهید قهیآلود گفت: باشه پنج دق خواب

 تو آشپزخونه منتظرتم. ...زمیعز دارشویب_

 ختمیر ییها نشست... براش چا یاز صندل یکی یاومد و رو قهیو بعد از ده دق دمیآشپزخونه رو چ زیم 

 و جلوش گذاشتم.

  رم؟یو گفتم: فردا شب دهمه منم روز بگ ختمیخرما برداشت و روزه شو باز کرد... براش سوپ ر هی

 .ینخور یزیو از صبح تا شب چ یتحمل کن یه بتونک ستین یجور تتیتو وضع زمی: نه عزرحسامیام

 روش نشستم و گفتم: فقط فردا. روبه

 .یکنیبکشه گناه م یباور کن اگه اون بچه گشنگ ری: نه حررحسامیام

 اصرار نکردم و گفتم: بخور سرد شد. گهیبود... د یمنطق حرفش

 : دستت درد نکنه.رحسامیام

 نوش جونت._

 : توهم بخور.رحسامیام

 قاشق برداشتم و همراه باهاش چندقاشق خوردم. هی

  م؟یدعوت کن یرو افطار نایو جاست اوشیشب س هی_

 .رنیگیاونا که روزه نم یشد ونهیگفت: د باخنده

که روزه  ییکسا یحت گفتیثواب داره م یلیدادن خ یافطار گفتیم رامونیاز دب یکی... رنیخب نگ_

 .برنیثواب م یکل ننیافطار بش یاگه سرسفره ستنین

 خودتو خسته نکن. نقدری! ا؟یکن یوضعت آشپز نیبا ا یخوایم الیخ ی: برحسامیام

 مرجان رو هم دعوت کنم. خوامیم کنم،یخواهش م_

 .میریگیم رونیرو از ب ی: پس همه چرحسامیام

 .کنمیرو خودم درست م زهایچ یهیبق میریبگ رونیرو از ب یاصل ینه فقط غذا_

 بکن. خوادیدلت م یخب هرکار لی... خگهیپا داره د هی: مرغت رحسامیام

 .نجایا ادیب نایبگو فرداشب باجاست اوشیگفتم: پس به س باذوق

  ست؟ی: فرداشب زود نرحسامیام

 نه._

  ؟یدیرو م مویتکون داد و بعد گفت: آبل یسر
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 به مرجان زنگ بزنم. رمیرو برداشتم و بهش دادم و گفتم: م مویآبل خچالیداخل  از

 مرجان و گرفتم. یتلفن و برداشتم و شماره یداخل سالن... گوش رفتم

 .ری: سالم حرمرجان

  ؟یسالم خوب_

 شوهرت خوبه؟  ن؟ی: ممنون تو و کوچولوت خوبمرجان

 ... خانوم طاعات و عبادات تون قبول.میهمه خوب_

 .نی: همچنمرجان

 فرداشب دعوتت کنم. ی... زنگ زدم برایمرس_

 .شمیمزاحمت نم زمیعز ی: مرسمرجان

 خونتون. امیب دمیبگو افتخار نم_

 .ونهید هیچه حرف نی: امرجان

 هست. ناهمیجاست گهید ایب_

 .شمی: باشه مزاحمت ممرجان

 .دیخانوم شما مراحم هیمزاحم چ_

 .زنمیقطع کنم بعداً بهت زنگ م دیاالن با زمیو گفت: عز دیخند

  ؟یمارستانیب_

 : آره.مرجان

 برس... خداحافظ. باشه برو به کارت_

 : خداحافظ.مرجان

 .کنهیجمع م زویداره م رحسامیام دمیآشپزخونه که د یو قطع کردم و برگشتم تو تماس

 .کنمیرو از دستش گرفتم و گفتم: شماچرا آقامون خودم جمع م کاسه

 کوچولو. زیزد و گفت: زبون نر یلبخند

 من کوچولوئه؟  یگفتم: آخه کجا باحرص

 .نجاتیام زد و گفت: ا قهیبه شق یآروم یضربه

 .کهیگفتم: مغز خودت کوچ یمصنوع بااخم

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

628 
 

داشتم  ازیفردا ن یکه برا ییزهایچ ستی... ظرف ها رو شستم و بعد لرونیاز آشپزخونه رفت ب باخنده

 شون کنه. هیتا ته اسریرو نوشتم تا بدم به آقا

 بودم. دهیوقت بود که ند یلیخول رو هم خ اوشیو مرجان تنگ شده بود... س نایجاست یبرا دلم

*** 

 .دمیو کمرنگ کردم و لباسام و پوش حیمل شیآرا هیجمع شون کردم...  رهیو شونه کردم و باگ موهام

 نیتزئ نیرو بادارچ یشله زرد و فرن یسرم انداختم و رفتم داخل آشپزخونه و کاسه ها یو رو شالم

 کردم.

 .ختمیر لیو روش پودرنارگ دمیچ ظرف یتو قهیباسل یلیرو خ خرماها

ماه  یهیو بام ایبدم اومد اما خب زولب کمی شینیریگذاشتم دهنم و خوردم... از ش هیدونه بام هی باولع

 رمضون رو دوست داشتم.

آقابزرگ  یخونه یام... وقت یزود سرپام و مشغول غذا درست کردنم... من عاشق مراسم افطار ازصبح

بزرگ و  یها یاون افطار ی... دلم براایتا اون سره دن ایسره دن نیاز ا میکردیسفره پهن م هیبودم 

 عداد... هرچند که تمیدیم یو افطار میشلوغ تنگ شده و چقدر امشب خوشحالم که مهمون دار

 هیثواب بق یو تو کنمیپهن م یافطار یمهمون ها کمن اما خب بازم خداروشکر که امسالم سفره

 .شمیم کیشر

دوست داشت  شتریسوپ و ب رحسامیگذاشتم... ام زیو وسط م ختمیبزرگ ر یکاسه هی یو تو آش

 سوپم درست کرده بودم. نیواسه هم

رو هم خودم  یاصل یغذا تونستمیکاش م ی... ادمیبه خودم بال یرنگارنگ کل زیم دنیو باد دمیچ زویم

 درست کنم.

 وارد شدن. نایو جاست اوشیسوارد خونه شد و بعد از اون  رحسامیخونه باز شد و ام در

 .نی: سالم خوش اومدبالبخندگفتم

 .ی: سالم خسته نباشرحسامیام

 .اوشیس ی... خوش اومدیسالمت باش_

 هـــا. یشی: روز به روز چاق تر ماوشیس

 .دنیهرهر خند نایحرص و خشم نفسم بند اومد و اون و جاست از

 .خورهیتو که نم بیبهش زد و گفت: به توچه از ج یپس گردن هی رحسامیام
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 .خورهیداداشم که م بی: از جاوشیس

 .یشیمزه تر م ینمک تر و ب یگفتم: توهم روز به روز ب باحرص

 گهیبخوابم م ارشوریخ یآب نمک و دبه ها یکه شب ها تو ذارهینم گهید نای: آره آخه جاستاوشیس

 .یکناره من بخواب دیاال و بال با

 .ایح یب_

لباساتو عوض  ابرویب ؟یخندیم یحرصم گرفت و گفتم: به چ شتریکه ب دنیخند نایو جاست رحسامیام

 کن.

 یتو سره من خال یدق و دل ارهیحرص تو درم گهید یکیکاناپه گذاشت و گفت:  یو کت شو رو فیک

 .یکنیم

همش  م،یگناه داره دعوتش کن یتو گفت یول شهیپرو م مینمک و دعوتش نکن یب یپسره نیگفتم ا_

 توئه. رهیتقص

 یبهم گفت که خودت کل رحسامی: عه نه بابا من گناه دارم؟ خانوم چاقالو گناه رفته گناباد... اماوشیس

 خونه تون. میایو ب میتا من و همسرم افتخار بد یخواهش کرد

 کردم. یمن غلط اضاف_

 غلطا بکن... آخ جون آش. نیبازم از ا نی: آفراوشیس

 یخودش بکشه که باقاشق زدم رو ینشست و دستش به سمت ظرف آش رفت تا برا زیم پشت

 یپس نم ومدهیاز مهمونام ن گهید یکیاوالً... دوماً هنوز  نیآقا هنوز اذان ندادن ا یدستش و گفتم: ه

 .میشروع کن میتون

اواًل... دوماً اون مهمونت  نیتا اذان صبرکنم ا ستین یازیپس ن ستمی: خب من که روزه ناوشیس

 به من چه. ومدهیکه ن ومدهین

افطار  یدستش و گفتم: من سفره یدستش به سمت ظرف آش رفت که دوبازه باقاشق زدم رو دوباره

ماه رمضون  یچرا تو یپهن کردم که ثواب کنم نه گناه... غذا دادن به آدم روزه خور گناهه... فکرکرد

 روزه خور جرم و گناهه. ین غذا به آدمارستوران ها بسته ست چون داد

 : برو بابا.اوشیس

  ؟یصبرکن گهیساعت د مین یریمی: مرحسامیام

 .کنهیم خی: اوشیس
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 .کنهیدوباره برات گرمش م ری: کارد بخوره شکمت حررحسامیام

 چاقالو. ریجلومو بگ یتونیاالن بخورم اگه م نیهم خوادی: اصالً دلم ماوشیس

 ...یبزن گهیباره د هیدردش اومد و بااخم گفت: اگه  یلیخ نباریدستش که ا یزدم رو بازم

  ؟یکنیم کاری: خب مثالً چرحسامیام

 چهاربار. شهیبار م نیبزنه باا گهیباره د هی... اگه کنمینم یگفت: کار یبالحن بامزه ا اوشیس

قاشق و  دیباز دستش به سمت ظرف رفت که باتهد اوشیو س دمیخند نایو جاست رحسامیو ام من

 صبرانه به ساعت نگاه کرد. یو ب دیآوردم باال... بااخم دست شو عقب کش

  نا؟یجاست ینشستم و گفتم: خوب یصندل هی یرو

  ن؟ی: آره تو و دخترکوچولوت خوبنایجاست

 آره خداروشکر، چه خبرا؟ _

 .ستین ی: خبرنایجاست

 .کنمیمن باز م نیگفت: بش رحسامیبه صدا دراومد و خواستم بلندشم که ام زنگ

 باز کرد و مرجان اومد داخل. درو

 .نی: سالم خوش اومدرحسامیام

 : سالم ممنون.مرجان

 .یبه استقبالش... بالبخندگفتم: سالم مرجان جون خوش اومد رفتم

 .زمیو گفت: ممنون عز دیـغلم کرد و گونم و بـ ـوس بـ

 .یکنیشرمنده م یایرو ازش گرفتم و گفتم: هربار که م ینیریو ش گل

 نداره. یقابل هیچه حرف نی: امرجان

نشسته  زیروزه بهش فشار آورده و اول از همه دوره م یلیکه خ شونمیا یکه قبالً آشناشد نایباجاست_

 .اوشهیشوهرش آقاس

 تون. یی: خوشبختم از آشنامرجان

 آش از دهن افتاد. میساعته منتظرت هیباش  میآن تا کمی: بابا مرجان خانوم اوشیس

 باتعجب گفت: هنوز که اذان ندادن. مرجان

 .یمتوجه نشد ی: اذان و دادن تمومم شد شما تو راه بوداوشیس

 وقت بچت سقط نشه. هیباخنده گفت: بخور  رحسامیام
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حال و احوال کرد و  هم نای... باجاستنهیو مرجان هم خندمون گرفت و تعارف زدم تا مرجان بش من

 نشست.

 و تندتند شروع کرد به خوردن. دیخودش آش کش یو برا اوردیطاقت ن اوشیآخرس

 کوفتت بشه... گناهش گردن خودت._

 : گردن تو.اوشیس

 .یخفه نش_

 کرد و گفت: نگران نباش. نییتندتند باال و پا ابروهاشو

 بادهن پر حرف نزن. شعوری: برحسامیام

 روشو گرفت. عیسر رحسامیغار باز کرد و ام یدهن شو اندازه اوشیس

 زشته. اوشیباخنده گفت: س نایجاست

کارو انجام بده تا  نیفقط هم یاریحرص حسام و درب یخوایباشال قرمز... اگه م رزنهی: زشت پاوشیس

 تو خودش. رهیهفته م هی

 هفته بره تو خودش. هیشوهرم تا  خوادیمن دلم نم_

 .گمیبگو که به فکره توئم و دارم نقطه ضعف هاشو بهت م: منو اوشیس

 .یالزم نکرده نقطه ضعف هاشو بگ_

 .ختمیر ییاذان بود که رفتم داخل آشپزخونه و چا کینزد

 .نهیبرندار سنگ ریمانعم شد: حر رحسامیام یرو بردارم که صدا ینیس خواستم

 آخه؟  نهیکجاش سنگ وانیچهارتا ل_

 یبخواب یمهمونا رفتن و خواست یو مشغول کار کردن... وقت ییاز صبح سرپارو برداشت و گفت:  ینیس

... آخ گرمه آخ سرده... منه کنهیآخ اونجام درد م کنهیدرد م نجامیمنه... آخ ا یو دردسرش برا یبدبخت

 ناله هاتو بشنوم و پاهاتو ماساژ بدم. دیتاصبح با چارهیب

 فسقله. نیا رهیتقص ستیمن که ن رهیخب تقص _

 .کنهینم تتیفسقل اذ نیا یکار نکش نقدری: اگه تو از خودت ارحسامیام

 .ییبابا نقدریغر نزن ا_

 .ایبه گونم زد و گفت: شال تو بکش جلو ب یـوسه ا بـ

 .هیبق شیجلو و موهام و پوشوندم و رفتم پ دمیها رو برد... شالم و کش ییچا
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 .زیسرم ایاذان بود... گفتم: مرجان ب گهید قهیسه دق دو

هم  یلنگه ومدیکه خوشم م اوشمیو س نایها نشست... جاست یاز صندل یکی یبالبخند رو مرجان

 راحت مشغول خوردن بودن. یلیتعارف نداشتن و خ یبودن و اصالً باکس

  ن؟یکم و کسر ندار یزیچ اوشیزدم و گفتم: آقاس یلبخند

 .اریداغ ب ازیداغش کمه بدو برو پ ازی: پاوشیس

 ب بادهن پر حرف نزن.: المصرحسامیام

گفت: به قرآن اگه اون در اون گاراژو  رحسامیو خواست دهن شو باز کنه که ام دیخند طونیش اوشیس

 .زنمیگردن تو م یباز کن

  ؟یزنیخب چرا م لیآب دهن شو قورت داد و گفت: خ یباترس ساختگ اوشیس

حالم خراب شد... شالم و  دنشیداغ رو برداشتم که باد ازیبلندشدم و از آشپزخونه ظرف پ بالبخند

  ؟یخواینم یا گهید زهیگذاشتم و گفتم: چ اوشیس یام گرفتم و ظرف و جلو ینیب یجلو

  ؟یتو گرفت ینی: چرا باوشیس

 .کنهیداغ حالم و بد م ازیپ_

 خورد و صورتم جمع شد. چیداغ خورد که دلم پ ازیقاشق پر پ هیزد و  یثیلبخنده خب 

 رو نقط ضعف آدما. ذارهیکه دست م ییاز اون آدما نیو گفت: ا دیخند نایجاست

 ست. هیشوهرتو ببره که سوهان روح بق نی: مرده شور ارحسامیام

 ینوجوون هجده ساله ناز و ادا دار هیمثل  یول ی: مرده شور تو رو ببره که سن بابابزرگم و داراوشیس

 .یهست یو وسواس

 خدانکنه. شعوریعه ب_

 .بارهیبارون نم اههیگربه س یبه دعا ریحر الیخ ی: برحسامیام

  م؟یصدات کن اههیبه بعد گربه س نیو گفتم: چطوره از ا دمیخند

 .کنمیاومد کره خر صداش م ایبچه ات به دن یصدا کن بعد منم وقت ی: اگه جرأت داراوشیس

 منم هست. یاون بچه اوشیگفت: س رحسامیبهش نگاه کردم و ام باحرص

 .دونستمینم ی: عه خوب شد گفتاوشیس

 بااخم گفت: مگه من خرم که بچم کره خر باشه؟  رحسامیام

 گفت: بازم کم آورد. نایشروع کرد به سوت زدن و جاست اوشیس
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 .دیگفتم: اذان تموم شد روزه تونو باز کن باخنده

 .یعشقم روزه تو باز کن ضعف نکن ی: جساوشیس

 .ستمیمیبرو من جات وا یزک یتکون داد و گفت: به دلقک گفت یسر رحسامیام

 .میی: مخلص شمااوشیس

 .گهیمرجان شروع کن د_

 خرما برداشت و روزه شو باز کرد. هی کردیکه بالبخند به مانگاه م مرجان

 .گهیحسام شروع کن د_

 به روم زد و افطار کرد. یلبخند 

بخوام خودم  ینکن هرچ تیخودتو اذ رجانیکه گفت: حر دمیمرجان و برداشتم و براش آش کش ظرف

 .کشمیم

 لنگ پهن کرده. یجاروبرق یبذاره... ماشااهلل جلو یزیچ اوشیالبته اگه آقاس_ 

 .یخوردیم زیزمیچ یکل ینخورده بود یزیو از صبح چ ی: توهم اگه مثل من روزه بوداوشیس

 بالبخندگفت: روزه تون قبول. مرجان

 طور. نیخته و گفت: مال شماهم هماندا کهیکه مرجان بهش ت اوردیخودش ن یاصالً به رو اوشیس

  ؟یناهار خورد ر،یبخور حر یزیچ هی: رحسامیام

  ؟یگیو تکون دادم که گفت: دروغ م سرم

 خوردم. ییزهایچ هینه _

  ؟یخورد ی: چرحسامیام

 ... اومــــم ...زیچ_

 .یگیدروغ م یعنی یوفتیبه تته پته م ی: وقترحسامیام

 بخورم. یزیخب وقت نکردم چ_

 پس بخور. یو گفت: االن که وقت دار ختیآش ر برام

 به روم زد. یدار ینگاه خاص بهم انداخت و لبخنده معن هی مرجان

ها فقط  متیرفتارها و مال نیا دونستمیاما من که م کردیم ریو عالقه تعب رحسامیام یرفتارها نیا اون

که بهم وارد بشه ممکنه جون دخترش به خطر  یاسترس نیکوچک تر دونهیبه خاطره دخترشه... م

 .وفتهیب
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 نیام ازب یی... اون لحظه احساس تنهادمیخند یدرآورد و کل یمسخره باز یافطار کل زیسر م اوشیس

بخت و بداقبال بودم که  اهیآدم س هیمن  یبودم ول نیزم یآدم رو نیرفته بود و من خوشبخت تر

 .دیکه فکرشو بکن یزیبود... کوتاه تر از اون چ زیکوتاه و ناچ یلیهام خ یمدت خوشبخت

و صدا زدم تا بگم غذا  رحسامیجمع کردم... ظرف ها رو شستم و ام نایباکمک مرجان و جاست زویم

 .ومدیچون ن دیسفارش بده اما انگار صدام و نشن

 کردم. داشی... دنبالش گشتم و درآخر پشت در بالکن پستین دمیداخل سالن که د رفتم

 .زدیحرف م یباگوش یو تندتند به آلمان یعصب یلیکه خ ومدیم نایجاست یصدا

  رحسام؟یام _

  ه؟یو گفت: چ برگشت

 زشته خجالت بکش. ؟یسادیفال گوش وا_

 .دمیحرفاشو شن ی: نه... اتفاقرحسامیام

  کنه؟یصحبت م یباک گه؟یم ی: حاال چدمیپرس یباکنجکاو

 زشته خجالت بکش. یخودم گفت: فضول مثل

 .گهیو گفتم: بگو د دمیخند

... انگار قرار بوده کنهیو گفت: با باباش صحبت م میشو پشت کمرم گذاشت و از بالکن دور شد دست

 .هیشاک نایجاست یکنسلش کرده و بابا اوشیاما س رنیبگ یبعد از ماه رمضون مراسم عروس

 چرا کنسلش کرده؟ _

 .رهیگینم یگفته تا سال مامان حسنا نشه عروس اوشیجواب داد: چون س بامکث

 و تکون دادم و گفتم: آهـــا . سرم

داره به خاطره من مراسم  اوشیس زه،یبه خاطره من برنامه هاشون بهم بر خوادی: دلم نمرحسامیام

 نایجاست یکه مدنظره شون بوده رو رزو کردن... حت یاون باغ شی... از پنج ماه پزنهیشو بهم م یعروس

 یابارو کنسل کردن... ب یباس عروسشم سفارش داده اما هردوشون چون من ناراحت نشم همه چل

 اوشیکاره س نیو انجام داده بودن و با ا رانیاومدنشون به ا یبود چون کارها یعصبان یلیخ نایجاست

 .رانیا انیتونن ب ینم گهیو د رهیزحمت شون به باد م یهمه

  ؟یکن کاریچ یخوایم_

 کنم؟  کاریبه نظره تو چ دونمیگفت: نم کالفه
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سخته  یلیخ دونمیم گذره،یاز فوت خاله حسنا م یاما خب دوماه و خورده ا یناراحت نش دوارمیام_

 هیقض نیبهشون بگو که باا یشیتمام زحمتاشون به باد بره، اگه ناراحت نم فهیگناه دارن ح ناهمیاما ا

 ن.شونو برگزار کن یو مراسم عروس یمشکل ندار

 که زحمتاشون هدر بره. ستین ی: آره مطمئناً مامان حسنا هم راضرحسامیام

و  یکارو کرده توهم بهتره درکش کن نیتو و خاله قائل بوده ا یکه برا یبه خاطره احترام اوشیس_

 .کنهینم دایمشکل پ ناهمیجاست یباخانواده ینطوریشو برگزار کنه ا یمراسم عروس یاجازه بد

 

 .هیشو کنسل کنه خودخواه یبذارم به خاطره من مراسم عروس نکهیآره، ا: رحسامیام

 ی... زودباش تاصدایغذا سفارش بد یزنگ بزن دیرفته با ادتیآقا نکنه  یزدم و گفتم: ه یلبخند

 .ومدهیمهمونامون درن

 نکنه. یبیمرجان احساس غر شی... تو برو پزنمی: باشه االن زنگ مرحسامیام

 و تکون دادم و برگشتم داخل سالن. سرم

 من مامام نه متخصص ارتوپد. اوشی: آقاسمرجان

  کنه؟یکتفم درد م نقدریچرا ا نیحاال بگ کنهینم یفرق گهی: دکتر دکتره داوشیس

 .ارمیازش سردر نم یزیمن چ اوشی: آقاسمرجان

 : پس اون مدرک تو بذار دم کوزه آب شو بخور.اوشیس

 سخته؟  نقدریا دنشیداره نه ارتوپد... فهم مانینان و زامرجان تخصص ز شتنیان_

 .گهی: دکتر دکتره داوشیس

 نداره؟  یبا متخصص قلب و عروق هم تفاوت ییبای: پس حتماً از نظره شما متخصص زمرجان

 داره؟  ی: نه چه تفاوتاوشیس

 .دیباهوش یلیزد و گفت: شماخ یجیلبخنده گ مرجان

علتش  یدونیم کشهیم ریاومد چندمدته قلبم ت ادمی یزیچ هی ی: اسم متخصص قلب آورداوشیس

  ه؟یچ

 .ارمینکن االن شام م ریس وهی... خودتو بامهیمستأصل به من نگاه کرد که گفتم: علتش پرخور مرجان

 تونه جواب بده. ینم پرسمیکه م یمرجان خانوم دکتره؟ هرسؤال یتو مطمئن ری: حراوشیس
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 ییبایشما همش مال دکتره ارتوپد و ز یدارم سؤال ها مانیمن تخصص زنان و زا اوشی: آقاسمرجان

 و پروتز لب و کاشت گونه چنده؟  ینیعمل ب یکه االن مزنه دونمیبوده، آخه من چه م

  دن؟یچقدر م یتو اهدا کن هیکل هی ی: خب اگه بخوااوشیس

 آخه؟  یهست یو چه جور دکترت یدونینم نمیبابا ا یگفت: ا اوشیفقط نگاهش کرد که س مرجان

 خجالت بکش خرس گنده. کلتینکن از ه تیمرجان خانوم و اذ ایاومد و گفت: س رحسامیام

 .دونهینم یچیه ستینه، دروغ گفته دکتر ن ایواقعا دکتره  نمیبب کنمی: دارم امتحانش ماوشیس

و  دیبلندخند رحسامیبهش کرد... ام ینگاه چپ چپ اوشیگفت که س یزیچ هیکنار گوشش  رحسامیام

 گفت: سوت بزن.

 .دمیجواب تو م میاالن خانواده نشسته بذار تنها بش اوردمی: کم ناوشیس

  فه؟یضع یکنیصحبت م یدار یساعته باک هی: دیپرس اوشیاومد داخل سالن و س نایجاست

 جواب داد: بابام بود. یبالبخنده محو نایجاست

... کدوم دهیتو ورپر یاسمش شده بابام بود؟ بده من اون گوش ایگفت: عه تازگ یبه شوخ اوشیس

کارتم سوخته  میس نهیبب ندازهیتک نم هیهـــا؟ من بابام  کنهیساعت با باباش صحبت م کی یدختر

 یفرض کرد یتومنو چ کنه؟یساعتم باهات صحبت م کی زنهیهنوز سالمه بعد تو بابات بهت زنگ م ای

 االغ.

 .شعوریب ی: االغ خودتنایجاست

 بود. یاالغ؟ سؤال ؟یفرض کرد یبود که تو منو چ نیمنظورم ا یجمله رو اشتباه گرفت زمی: عزاوشیس

 پشمالو. یاالغ بامزه هی: آره نایجاست

 : که مدام درحال عرعر کردنه.رحسامیام

 .نیپرو نش خندمیبه روتون م گهی: داوشیس

  ست؟ین دیسف یالو هازدم؟ االغ مگه همون گربه پشم ی: چرا؟ حرف بدنایجاست

سؤال...  رهیز یمنو برد یلیبااخم گفت: تمام مدرک تحص اوشیخنده و س رهیز میزد رحسامیو ام من

 یچرا آبرو یهست یاستاد زبان فارس هیو... آخه تو نامزده  میاون مدرک زبان فارس یاصالً به فنا داد

گربه ست...  همگرفته االغ همون خره... االغ االغه... گربه  گریجز ج یبریمنو جلو هرکس و ناکس م

 بهم داره آخه؟! یدوتا چه ربط نیا

 .ی: خب بهم نگفته بودنایجاست
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  ده؟یسف یپشمالو یگربه هیبهت گفت که االغ  ی: انوقت کاوشیس

 : حدس زدم.نایجاست

 .کنهی: حدسات نابودم ماوشیس

 .دی: خب ببخشنایجاست

چهارتا  یتا جلو یول کنمیخانوم کار م نیا یزبان و لهجه یچندساله تمامه که دارم رو: من اوشیس

: عه گنیکه م نجاستیا شیتازه از فرنگ برگشته... بعد جالب فهمنیهمه م کنهیدهن باز م بهیغر

 یوا ست؟یتون خوب ن یپس چرا شما فارس هیخانوم اسمارت شماکه همسرتون استاده زبان فارس

اما درحق همسره خودشون  دنیم ادی یجماعت زبان فارس هیپرستن در روز به  بهیغر خودکشِ ردمم

و چندساله که دارم  نیکه من خودم و چند دوننیجماعت نفهم نم نی... حاال همکننیم یکوتاه

 هم که درحده جلبک. ویک ی... آرهیبگ ادی یتا خانوم زبان فارس کشمیم

 : جلبک اون خواهره زشتته.نایجاست

  ؟یاون طفل معصوم دار کارهی: چاوشیس

 .تهیعفر دیی: هه طفل معصوم؟ بفرمانایجاست

 : باز بابات زنگ زد پرت کرد؟ اوشیس

 پرم کرد؟  یپرم کرد؟ از چ یگفت: پرم کرد؟ چطور جیگ نایجاست

 توگوشت خوند؟  یکه باز چ نهیو گفت: منظورم ا دیکش ینفس کالفه ا اوشیس

 .ستیمن که خواننده ن ینخوند... بابا یزی: توگوشم چنایجاست

 من. ی: آه خدااوشیس

 عشقم مامانت خوب بود؟  الیخ یب نارویزد و گفت: ا یبزرگ لبخنده

 بهت سالم رسوند. یلی: اوهوم خنایجاست

 .یآلمان یگفت: سالمش بخوره فرق سرش عجوزه رلبیز اوشیس

  ؟یگفت ی: چنایجاست

 براش تنگ شده. یلیدلم خ یگفتیم یرسوندی: گفتم سالم منو هم ماوشیس

 به مامانت گفت عجوزه. گهیگفتم: دروغ م عیسر

 ! ـــریباخنده گفت: حـــر رحسامیام

  ه؟ی: عجوزه چدیپرس نایباحرص نگاهم کرد و جاست اوشیس
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 .باستیپاک و ز یفرشته ی: عجوزه به معناوشیس

 .یمان خودت دوست داشتمامان منو مثل ما شهیتو هم زمیعز یباذوق گفت: مرس نایجاست

 .دهیم ادی یمثل تو بهشون زبان فارس ی: خاک برسره دانشجوهات که استادرحسامیام

 : مگه چمه؟ اوشیس

 !گه؟ید یهمون که گفت یعنیاعجوزه  یبه کلمات فارس یزنی: کال گند مرحسامیام

 بادانشجوهات بـعـلـه. گمیم ریوگرنه منم به حر گهینده د یزد و گفت: سوت یچشمک اوشیس

  ؟یچ یعنیگفتم: بادانشجوهاش بعله؟  عیسر

 بعله. یعنی: اوشیس

 گفتم: آره حسام؟  یبلند یباصدا

دو سه تخته کم داره؟ از  یدینفهم یمعاشرت داشت اوشیهمه باس نیگفت: ا لکسیر رحسامیام

 چهارصد و نو و نه تاش مزخرفه... باور نکن. گهیکه در روز م یپونصدتا جمله ا

  گفت؟یم یبابات چ نای: جاستدیشد و پرس یرفتم که جد اوشیمشت به س یچشم غره هی

 .میکنیخونه صحبت م میرفت گفتینم یمهم زهیگفت: چ یجد ناهمیجاست

 باهات صحبت کنم. یموضوع هی یدرباره دیتو اتاق با میابریب ارنیتاشام و م اوشی: سرحسامیام

مرد  هیجا بزن من با نیهم یدار یگفت: حرف یو باترس ساختگ یباز دوباره زد کانال شوخ اوشیس

 .شمینم یاتاق خال هیوارد  بهیغر

 و گفت: پاشو مزخرف نگو. دیدندوناش گرفت تا نخنده... دستشو کش نیلبشو ب رحسامیام

 .شنینم ریوقت پ چیآدما ه نجوریداخل اتاق و مرجان گفت: ا رفتن

و خلوت خودش  ییتنها یتو شتریکه غم و دردهاشو بروز بده ب ستین یآدم اوشی: سنایجاست

 یاما تو دهیخند هیبق یهم جلو طیشرا نیبدتر یتو یاوقات شده حت ی... بعضادیبامشکالتش کنار م

 نیهمجواب مثبت بدم  شیکه باعث شد به جواب خاستگار یزیچ نیاول ختهیخلوت خودش اشک ر

به کوچک  یو حت میالیخ یو منم مثل اونم... هردو ب رهیگینم یرو جد یاخالقش بود... اون زندگ

 ارزش غصه خوردن و نداره. یزندگ می... کالً معتقدمیخندیمسائل هم م نیتر

  ن؟یخوریهم غصه نم نیروز از هم جدابش هی: اگه مرجان

 یهم خواست خدا بوده ما آدما نم وفتهیاما اگه ب وفتهین یاتفاق نیوقت همچ چیه دوارمی: امنایجاست

 ینم یا گهید یروین چیپس ه می... خدا خواسته ما ازهم جدا بشمیبا خدا و خواسته هاش بجنگ میتون
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 گهید یکیبا ومون یو زندگ میریبگ میو عاقالنه تصم میباش یمنطق دیتونه ما رو بهم برسونه پس با

 .میبساز

 .یهست یعاقل و منطق نقدری: خوبه که امرجان

... میکنیم یکه باهم زندگ یِادیمدت ز اوشیسخت گرفت... من و س دیرو نبا ی: زندگنایجاست

اشتباه از من بوده زود  شمیمتوجه م یهمون اول وقت شهیست چون هم قهیدعواهامون درحده پنج دق

 میکنیم یسع متیبامال یلیخ میاشتباهمون نش یاگه متوجه یطور، ول نیاونم هم کنمیم یعذرخواه

روزه چون از  کیشرمنده باشه... قهرهامون درحده  دیبا یبوده و ک یکه اشتباه از ک میبفهمون مبه

مسائل  نی... به کوچک ترمیدینم تیو به غرورمون اهم میکشیکردن خجالت نم یو آشت دنیمنت کش

 گذرهیسخت تر م یریسخت تر بگ یرو هرچ ی... زندگمیشیغم ها نم نیبزرگ تر میو تسل میخندیم

 .یببر لـ ـذت یو از زندگ یباش الیخ یب دیپس با

 .دیخوشبخت بش دوارمیام دیهست یزد و گفت: زوج دوست داشتن یلبخند مرجان

 : ممنون.نایجاست

  ن؟یریگیم یمراسم عروس یک_

 .ستیمهم ن زهایچ نیمن ا یوقت... برا چیه دیشا دونمیجواب داد: نم الیخ یب

 تیو به حرف مردم اهم کردیم یخودش زندگ یبود انگار فقط و فقط برا یشیآال یساده و ب دختره

 تیدور و برمون که حرف مردم براشون از نون شب هم بااهم یاز آدما یلیکامالً برعکس خ دادینم

 تره.

و غذاها  زنگ بلندشد یو همون موقع صدا رونیاز اتاق اومدن ب اوشیو س رحسامیساعت ام میاز ن بعد

 رو آوردن.

 یطور نیهم یزحمت بکش خوادیگفت: نم اوشیکنم که س یظرف خال یغذاها رو تو خواستم

 .میخوریم

 زحمت نکش. ییبشه؟ از صبح سرپا یکه چ یکنیم فیظرف کث ی: آره الکنایجاست

 زشته. ینطورینه ا_

 .ریسخت نگ ریحر نی: کجاش زشته؟ من که عادت دارم... بشمرجان

 داشته باشه. یاشکال کنمیفکرنم ستنیکه ن بهینگاه کردم که گفت: غر رحسامیام به
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و تازه  میبار مصرف خورد کی یهمون ظرف ها یگذاشتم و تو زیم یتکون دادم و غذاها رو رو یسر

 هم بهمون مزه داد. یکل

 یشب بود که مرجان بلندشد و گفت: بابت همه چ ازدهیو ساعت  میدوره هم نشست یشام کم بعداز

 .کنمیرفع زحمت م گهیخوش گذشت... من د یلیممنون... خ

 هنوز که زوده؟ _

 .شهیبمونم اما نم شتریب خوادیدلم م یلیخ مارستانیبرم ب دی: فردا صبح زود بامرجان

 .یوفتیتا از کارات عقب ن کنمیباشه پس اصرار نم_

 زحمت دادم. دی... آقاحسام ببخشیش گذشت مرسخو یلیزد و گفت: خ لبخند

 .نیآورد فیتشر نی... خوشحالمون کردهیچه حرف نی: ارحسامیام

 .نمتونیبازم بب دوارمیخداحافظ ام نایجاست اوشی: آقاسمرجان

 نایمن و جاست یعروس یماه تو نیچون آخر هم شهیآرزوت برآورده م نی: مرجان جون قطعًا ااوشیس

 .ینیبیرو م

 !؟یعروس :مرجان

 : آره.اوشیس

  ؟یک ی: عروسمرجان

 اسمارت. نایو خانوم جاست یرستم اوشیس یآقا ی: عروساوشیس

 .گمیم کیبالبخندگفت: تبر مرجان

 نگه دار خانوم دکتر. یتو تاشب عروس کی: تبراوشیس

 شادوماد. امی: حتماً ممرجان

 .شهیهم زمان برگزار م یاالن بگم هـــا مراسم پاتخت نی: از هماوشیس

 .مونهیم ادمیحرفش خندمون گرفت و مرجان گفت: چشم  نیا از

 هام آزارتون نداده باشه. یشوخ دوارمیباهاتون خوشحال شدم ام ییبالبخندگفت: از آشنا نباریا اوشیس

 خوشحال شدم. یاستاد زبان فارس هیبا ی: منم از هم صحبتمرجان

 .کننیرو چند عمل م ینیاالن ب یخانوم دکتر... آخرم نگفت مییشوما کیبابا ما کوچ ی: ااوشیس

 خداحافظ. گهی... خب دگمیبهت م تیشب عروس ارمیباخنده گفت: آمارشو درم مرجان
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بابت  یبهم خوش گذشت مرس یلیو گفت: امشب خ دیکردم... گونم و بـ ـوس شیدر همراه تادم

 دعوتت.

 ... بازم بهم سر بزن.کنمیخواهش م_

 باشه حتماً... خداحافظ.: مرجان

 مثل من. ییآدم تنها هیگفتم: توهم  رلبیو درو بستم... ز رفت

 کرده بود. شیراض یمراسم عروس یبرگزار یحرف زده بود و برا اوشیباس رحسامیام انگار

  ؟یهست یواقعاً راض رتوی: امنایجاست

 : معلومه.رحسامیام

 : عمومحمدرضا ناراحت نشه؟ نایجاست

 نگران نباش. : نهرحسامیام

  اد؟یم ی: مطمئناوشیس

 .کنمیم شی: آره من راضرحسامیام

 .نیهمتون باش خوامی: ماوشیس

 .ادیب کنمیم شی: گفتم که راضرحسامیام

  اد؟یب خوادیم یک_

 .نایو جاست اوشیس یعروس یبرا زلبتیو ال ییو زن دا یی: دارحسامیام

 نیزم یحال شدم که همونجا وسط سالن رو یب نقدریحس شد... ا یرفت و تمام تنم ب جیگ سرم

 نشستم.

 چت شد؟  ریحر ؟یباسرعت به سمتم اومد و گفت: خوب رحسامیام

 رفت. جیفقط سرم گ یچیگفتم: ه آروم

 استراحت کن. قهی... خب دو دقییگفت: از بس که سرپا باسرزنش

  ؟یخوب ریحر ی: آبجاوشیس

 ریحر یمنو آبج شهی... اون همدمیرو د یرعلیام اوشیس یلحظه به جا هی یرفت و برا یاهیس چشمام

 .زدیصدا م

 استراحت کنم. دیبرم تو اتاق با یکنیگفتم: حسام کمکم م یحال یباب
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 اوش،یدادم و گفتم: س هیبلندم کرد... بهش تک نیزم یدوره شونه هام حلقه کرد و از رو دستشو

 .نیجا بخواب نیخونه هم نینر نایجاست

 استراحت کن به فکره ما نباش.: تو برو اوشیس

 هول دادم. رونیتخت نشستم... شالم و از سرم برداشتم و نفسم و به ب یاتاق شدم و رو وارد

  ؟ی: خوبرحسامیام

 مهمونا. شیآره برو پ_

 .ستنی: اونا که مهمون نرحسامیام

 .گهیاز اتاق ها رو آماده کن... برو د یکیبرو حسام زشته... برو _

 .امیخب باشه... دراز بکش تا ب لی: خرحسامیام

خوش  نی... تمام دلم به اختیگونه هام ر یو سده چشمام شکست و اشکام به رو رونیاتاق رفت ب از

به  کینزد یلیخ یلیگوشم و خ خیب قاًی... دقادیاما االن قراره ب ستیشوهرم کنارش ن یبود که معشوقه

رو که  یو من کنه یزندگ زابتیتا با ال رهیو م شهیقلبش م میتسل یروز هیحسام  دونم،یشوهرم... من م

 .کنهیفقط به خاطره انتقام نگه داشته رو ول م

پناهتم از  نیروزها ا نیاز هم یکی ریحر گهیبهم م یحس هیبوده و هست و  رحسامیپناهم ام تنها

 .یدیدست م

اما همش  مونهیو تاآخر عمر کنارم م کنهیوقت ولم نم چیچون حاملم و مادر دخترشم ه کردمیفکرم

 ادی... اونم حتماً مارهیو خراب کنه... تاعشق شو به دست ب میتا زندگ ادیداره م زابتیخام بود... ال الیخ

 یوا ؟یچ رهیبگ زمدخترم و ا رحسامیچون من عشق شو ازش گرفتم... اگه ام رهیتا از من انتقام بگ

 .رمیمیمن م ینطوریا

 یمراسم عروس نایو جاست اوشیکه اجازه بده س گفتمینم رحسامیو به ام شدیکاش زبونم الل م یا

خواهش  ای... خدارانیا انیو خانومش و دخترش نم ییدا رنینگ ی... اگه اونا مراسم عروسرنیشونو بگ

 خراب تر نکن. نیخراب منو از ا ی... زندگانین کنمیم

 .نهیتا اشکام و نب دمیاشکام و پاک کردم و پشت بهش خواب عیوارد اتاق شد که سر رحسامیام

  ر؟یشده حر یبازوم گذاشت و به صورتم نگاه کرد و گفت: چ یو چونه شو رو دیرو روم کش ملحفه

 .یچیه_

  ؟یکنیم هیگر لیدل ی... بیکنیم هیگر ی: داررحسامیام
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 .کنهینه فقط سرم درد م_

 .شمیم ینعصبا یکنیخر فرضم م نکهی: از ارحسامیام

 هم نکن. یالک ینکن... فکرها هیو پاک کرد و گفت: گر اشکام

 و پوچ بود. یالک اتمیکاش واقعاً فکرها و حدس یا

 .یدیازش کار کش یکل یسخت گرفت یلیو گفت: مامان کوچولو امروز به دخترم خ دیو بـ ـوس گونم

و سرم و  دیتخت دراز کش یو منو به طرف خودش برگردوند... رو دیزدم... دستم و کش یمحو لبخنده

 بازوش گذاشت. یرو

 دارمیاگه شده به زور نگهش م یحت دمیو دورش حلقه کردم و باخودم گفتم: من از دستش نم دستم

 .دمیاما از دستش نم

 .ادیبه نظر م یگفت: مرجان، خانوم خوب کردیم یکه باموهام باز همونطور

 ست... من دوستش دارم. دهیمهربون و فهم یلیآره خ_

 کرد. تشیاذ اوشی: چقدر امشب سرحسامیام

 خوش گذشته. یلیگفت بهش خ_

 هنوز پدرتو دوست داره؟  یکنی: فکرمرحسامیام

 نه._

 : پس چرا ازدواج نکرده؟ رحسامیام

 پدرم و دوست نداره. گهیاما خودش م دونمینم_

 تش داره.هنوزم دوس کنمیمن فکرم ی: ولرحسامیام

  ؟ی: تو منو دوست داردمیچشماش نگاه کردم و پرس به

 پرسمیسؤال و ازش م نینگاه کردن به چشمام بود... هه چقدر احمقم که ا رهیفقط خ جوابش

 ... معلومه که دوستم نداره.دونمیکه جواب شو م یدرصورت

 .ریگفتم: شب بخ دیلرزیکه از بغض م ییاش گذاشتم و باصدا نهیسـ ـ یو رو سرم

*** 

استرس و  شدیتر م کینزد نایو جاست اوشیس یزمان عروس یرمضون تموم شده بود و هرچ ماه

 .شدیم شتریاضطراب من ب
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چاق  نقدریمن چرا ا یاز من خوشگل تره؟ وا زابتیال یعنینگاه کردم...  نهیآ یخودم تو یچهره به

 .ارمیجلوش کم ب خوادیشدم؟ دلم نم

 .ییخودش دراومده بود و شده بود خرما یعیموهام رفته بود و دوباره به رنگ طب رنگ

 کنم. رییتغ کمیمدل ابروهام و عوض کنم تا  دیبا

 خواستمیو برداشتم و به ترسا زنگ زدم... اون روز شمارشو از خودش گرفته بودم... هروقت م میگوش

 .دادیو انجام م خواستمیکه م ییو کارها الیو ومدی... مزدمیاصالح کنم به خودش زنگ م

 : بله؟ ترسا

 .ریسالم ترساجون منم حر_

  رجون؟یحر ی: خوبترسا

  ؟یممنون توخوب_

 چه خبرا؟  زمی: آره عزترسا

 اصالح صورت انجام بدم. خوامیخونه ام؟ م یایب یفقط زنگ زدم بگم وقت دار ستین یخبر_

 .خورهیهم به سرت م یباد هی ینطوریا شگاهیآرا ای: خب پاشو بترسا

و بهت  ومدمیشکم راه رفتن سخته شوهرمم سرکاره وگرنه خودم م نیاما باا خوادیدلم م یلیخ_

 .دادمیزحمت نم

 اونجام. گهیساعت د کیتا  زمیعز ستین ی: زحمتترسا

 ممنون._

 .یبا نمتیبی: مترسا

 رو آماده کردم. ییرایپذ لیو قطع کردم و وسا تماس

 .انیم اوشیس یعروس ی: براگهیفقط م زنهینم یهم حرف رحسامیام دونم،ینم اد؟یم یک زابتیال یعنی

 هم همراهشه. قیشقا دمیساعت بعد ترسا اومد و باکمال تعجب د کی

  ؟یشد ینطوریخدا مُردم تو چرا ا یو گفت: وا دیبنفش کش غیج هی دنمیباد

 شدم؟  یو گفتم: چطور دمیخند

من باورم  ی... ترسا گفت حامله اریحر یو بعد گفت: چقدر بامزه شد دیبنفش کش غیج هیبازم  قیشقا

 نشد.

 .گمیم کی... تبریبانمک شد یلیبـ ـغلم کرد و گفت: خ باذوق
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 ممنون._

 .یچاق تر شد نجایکه اومدم ا شیاز ماه پ یشیروز به روز چاق تر م ری: حرترسا

 .گهیخب االن ماه آخرمه د_

 دختره آره؟  گفتی: ترسا مقیشقا

 آره._

 چقدر خوشحالم. یدونیو گفت: نم دیخند باذوق

  ؟یذوق کرد نقدری: وا تو چرا اترسا

 هی م،یبود یمیصم یلی... به هرحال ما تو دوران مدرسه خشمیدارم خاله م کنمی: حس مقیشقا

 .میمثل خواهر بود ییجورا

 .دینی: بشبالبخندگفتم

 نیرو ازم گرفت و گفت: هم ینیس عیسر قیکه شقا ختمیکاناپه نشستن... سه تا فنجون قهوه ر یرو

 .یاریحالت تو برامون قهوه ب نیمونده باا

 مگه حالم چشه؟ _

 .ریحر یگرد و تپل شد یلی: خقیشقا

 خب مثالً حاملم هـــا !_

  ؟یدوقلو ندار ی: مطمئنترسا

 رفتم هــــا . یسونگراف نکهیآره مطمئنم مثل ا_

  ؟یاصالح کن یخوای... فقط ممی: خب بگذرترسا

 .شهیموهامم رنگ کنم اما چون حاملم نم خوادیگفتم: دلم م ناراحت

 .قهیفقط در عرض ده دق رهیگیزودم موهات رنگ م یلیرنگ دارم محشر خ هی شهیگفته نم ی: کترسا

  اد؟ین شیپ یبچم مشکل یبرا_

 .هیعینداره کامالً سالم و طب یعوارض چینگران نباش... ه زمی: نه عزترسا

رنگ  نیمامانم از ا ییبایسالن ز یهم که حامله بودن تو یا گهید ی: آره نگران نباش کساقیشقا

 .ومدهین شیبراشون پ یمشکل چیگذاشتن ه

 خب باشه. لیخ_

 نشستم و ترسا کارشو شروع کرد. یصندل یرو
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 .ومدیشون کرد... مدلش بهم م کیبار کمیداد و  رییابروهام و تغ مدل

سوزوند...  یسرم و م یو نه حت رهیکه نفسم بگ دادیم یخاص یرنگ کردم و خوشبختانه نه بو موهامم

 هم موهام و شستم کامالً رنگ گرفته بودن. یوقت

 و رنگش فوق العاده بود. زدنی... موهام برق مومدیمعرکه بود و بهم م یلیکه خ یرنگ بلوندشکالت هی

 .یخوشگل شد یلی: خقیشقا

 ممنون._

  ه؟یخبر: قیشقا

 حسامه. یمیصم یاز دوستا یکی یماه عروس نیهم یتو_

 !؟یعروس یبر یخوایحالت م نی: بااقیشقا

  ه؟یخب مگه چ_

بشه؟ بذار حسام تنها بره  یکه چ یعروس یشکم پا به ماهت بر نیباا ،یشیخسته م ونهی: دقیشقا

 .کاریچ یبر یخوایتو م گهید

 گفتم: امکان نداره بذارم حسام تنها بره. عیسر

 : چرا؟ باتعجبگفت

 هست. یعروس یکه حسام دوستش داره، اونم تو یهمون زن زابتیگفتم: ال آروم

 آلمانه. ی: تو که گفتقیشقا

 خوانیکه م یینایهم نایو جاست اوشیحسامم هست، س ییدختر دا یعنی مهییدختر دا زابتیال_

خب معلومه که  زابتهیال یدختره خاله نایتازه جاست زابتن،یحسام و ال یمیصم یازدواج کنن، دوستا

 .رانیا ادیم شیبه خاطره عروس

 : حسام هنوز دوستش داره؟ قیشقا

 داشته باشه. دیشا دونمیگفتم: نم ناراحت

  شه؟یداره بابا م نکهی: بچه شو دوست داره؟ خوشحاله از اقیشقا

 دوستش داره. نقدریکه حسام ا کنمیم یاوقات به دخترم حسود ی... گاهیلیخ _

 دوست داره. یلینکن استاد شوهره توئه، تو رو هم خ الیفکر و خ ی: الکقیشقا

  ؟یمخ شو بزنه چ زابتیاگه ال زنهیدلم شور م قیشقا_

 احمقانه نکن. یفکرها رینشو حر ونهی: مگه استاد بچه ست؟ دقیشقا
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 .ارمیجلوش کم ب خوادیخوشگله دلم نم یلیخ گهیبهم م یحس هیگفتم:  یبانگران

 قشنگ بپوش خانومانه رفتار کن. یکن لباسا شی... آرااری: خب کم نقیشقا

 کنم؟  کاریتپلِ گردم و چ کلیه نیکارها رو هم که بکنم ا نیا یهمه_

 .دونمینم گهید نویو گفت: ا دیخند 

 نشون نده. ادیو قشنگ بپوش تا شکم تو ز کیش یها ی: لباس باردارترسا

  م؟یکن دیبرات خر میمن و ترسا بر یخوایم گهی: آره راست مقیشقا

 .شهینه زحمت تون م یوا_

 .میخریقشنگ م یلباسا یبرات کل میریم قی... من و شقاونهید ی: چه زحمتترسا

 .رفتمیوگرنه باخودش م ادیرمیحسام د_

 یلیخ زهایچ نیاش تو ا قهیترسا سل... میریمن و ترسا م دیخر یحالت الزم نکرده بر نی: بااقیشقا

 خوبه.

 .دیلحظه صبرکن هیباشه پس _

اتاق و از داخل کشو پول برداشتم و برگشتم داخل سالن... اول دستمزد ترسا رو دادم و  یتو رفتم

 که الزمه رو بخره. یپول دادم تا هرچ قیبعدم به شقا

 .امیم گهیو گفت: تا دوساعت د دیگونم و بـ ـوس قیشقا

 ممنون... از توهم ممنونم ترساجون. باشه_

 .زمیعز کنمی: خواهش مترسا

 خوشگل اومدن. یلباسا یرفتن و بعد از دوساعت باکل هردوشون

اومدن  ی... وقتادیبهت م یلیرنگ خ نیا یجلوم گرفت و گفت: وا یلباس بلند سبز آب هی قیشقا

 و بپوش. نیخونت هم

 اش بازه. قهی_

 ات که بهت محرمه. یی: داقیشقا

 .کشمیخجالت م_

سرت  یمدل نیا نیرو سرت ها بب ی... ساده نندازادیشالِ بپوش رنگشم به لباست م نی: خب بااترسا

 کن.
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 ادیتا  خوادیم نیماه تمر هیفقط  نیمدل خوشگل اما سخت دوره سرش بست که باخنده گفتم: ا هی

 .رمشیبگ

 .ینطوریا نیآسونه... بب ویک ی: آقیشقا

 .دمیخب فهم لیخ_

 رو هم دوست دارم. یلباس سورمه ا نی: من اترسا

منم  دیدور هـــا شا یرو ننداز نایاومد ا ایبچه ات به دن یوقت ریحر ی: همه شون خوشگلن... هقیشقا

 ندم. یلباس باردار یرو یتا پول اضاف رمیگیرو ازت م نایا امیازدواج کردم... هروقت حامله شدم م

 به تو. دمیخب همه شونو م لیو ترسا خندمون گرفت و گفتم: خ من

 .ومدهیمامانم درن یتاصدا می: ترسا پاشو برقیشقا

 هنوز که زوده. دیبمون گهید کمیکه گفتم:  بلندشدن

اما  ادیترسا ب دادیاجازه نم یسرش شلوغ بود حت یکل ییبایسالن ز ی: نه ممنون... مامانم توقیشقا

 .نجایتو اجازه داد منم از خدا خواسته باترسا همراه شدم و اومدم ا شیپ ادیب خوادیم دیفهم یوقت

 .ایبازم ب یکرد یخوب کار_

 .یفعالً با رم،یگیو ازت م زابتیآماره ال زنمی: باشه... بهت زنگ مقیشقا

 رو جمع کردم و بردم داخل اتاق. دهایرفتن و خر قیو شقا ترسا

 و قشنگ بودن. ومدنیلباس ها رو پُرُو کردم... همشون بهم م یکی یکی

کردم... رنگ موها و مدل ابروهام و دوست  نهیآ یبه خودم تو یکمد گذاشتمشون و نگاه داخل

 .ادیهم خوشش ب رحسامیام دوارمیداشتم... ام

 بشه... باسشوار موهام و خشک کردم و بعد فرشون کردم. زیدوش گرفتم تاموهام کامالً تم هی

 بزنم. یشیرژه سرخ آت هیلحظه هـ ـوس کردم  هیکردم اما  حیمل شیآرا هی

کرم برداشتم و  یلباس بلنده قهوه ا هی دمیجد یلباسا نی... از بومدیم یلیپوستم خ دهیرنگ سف به

 .دمیپوش

 و گشاده. خیجونم چقدر  یا

  ؟ییکجا ولورکوچی: حررحسامیام

 گفتم: کوچولو عمته. یبلند یداخل اتاق باصدا از
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 یخانوم زشت و کوچولو نیشما ا دیابروش رفت باال و بعد گفت: ببخش هی دنمیداخل اتاق و باد اومد

  ن؟یدیمنو ند

 .شعوریب یزدم: زشت خودت غیبرداشتم و به سمتش پرت کردم و ج زویم یرو یشونه

 .یهوا گرفت و گفت: وحش یرو رو شونه

 عمته. نمیا_

 که من عمه ندارم. هیشکرش باق یتخت پرت کرد و کت شو درآورد و گفت: باز جا یشو رو فیک

  رون؟یب ی: رفته بوددیاومد سمتم و پرس کردیکروات شو شل م یکه گره همونطور

 .نجایاومد ا شگرینچ آرا_

 تو رنگ بخر بمال به سرت. ارمیدوطرف کمرم گذاشت و گفت: منه بدبخت کارکنم پول درب دستاشو

 .گهینباش د سیو گفتم: خس دمیو کرواتشو به جلو کش دمیخند

 .ادیبهت م یلیرنگ خ نی: ارحسامیام

 ... کروات !!یکرد بیدادم و گفتم: خوشت لشیتحو یپرعشوه ا لبخنده

لندن قرار داد بستم  یشرکت تو هیداشتم... گفته بودم با یخارج: امروز چندتا مهمون رحسامیام

 شرکت قرار داشتم. سیبارئ

  امرد؟یشرکت زن بود  سیو گفتم: رئ دمیگونه اش کش یانگشتم و رو باناز

 گفت: زن. طنتیباش

 خوشگل. یزن پنجاه ساله هینگاهش کردم که گفت:  دیباتهد

 و گفتم: عه چه خوب. دمیبلندخند

 مرد بود. سشیشرکت بزرگ و موفق رو اداره کنه؟ خب معلومه که رئ هی تونهیزن م هی: آخه رحسامیام

 .ریبه بازوش زدم و گفتم: ما زن ها رو دست کم نگ یآروم مشت

 دخترکوچولوم امروز چطوره؟  نمیبگو بب ال،یخ ی: برحسامیام

 تنگ شده بود. یلیباباش خ یخوبه فقط دلش برا_

 تنگ شده بود. یلیدخترش خ یبرا: باباشم دلش رحسامیام

 .کردمیخودم احساس م یشو رو رهیو از دوره گردنش باز کردم... نگاه خ کروات

اون  یجا کردمیکه حس م یزیچ هیچشماش بود...  یتو بیعج زهیچ هیچشماش نگاه کردم...  به

 خشم و انتقام رو گرفته. یشعله ها
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 شیگرماش تمام وجودم و به آت یلبا هیثان کیز و بعد ا دیلبام کش یو از دستم گرفت و رو کروات

 .دیکش

 اش گذاشت. نهیسـ ـ یام زد و سرم و رو قهیبه شق یآروم یـوسه بـ

 .میبرد لـ ـذتکه وجوده هردومونو دربرگرفته بود  یکمرش نشست و از آرامش خاص یرو دستام

و زمان متوقف بشه  ستهیبا ایهمون لحظه دن خواستیو من دلم م کردیآروم موهام و نوازش م آروم

موضوع که مدت  نیوقت به ا چیاما من ه کردمیم یاحساس خوشبخت یاز هروقت شتریچون ب

 .کردمیبود عادت نم زیکم و ناچ یلیهام خ یخوشبخت

 .انیم نایا ییبه گوشم زد و زمزمه کرد: فردا دا یآروم یـوسه بـ

شوهرم و دارم  یتوان روبه رو شدن با معشوقه دونمیچنگ انداختم و نفسم قطع شد... نم راهنشیپ به

 نه؟  ای

 کردمیم یکه سع ییکردم مقاوم باشم... باصدا یو سع دمیبهش چسب شتری... بدیلرز فیخف یلیخ بدنم

 .نمیمحمدرضا رو بب ییدا خوادیدلم م یلینلرزه گفتم: چه خوب... خ

 اره.لبم باحرف دلم کامالً فرق د یحرف رو دینگفت انگار فهم یزیچ

  مونن؟یما م شیپ نجای: ادمیبه سرم بـ ـوسه زد و پرس لباش

 خونه داره. رانیا یی: نه دارحسامیام

 پولداره. یلیمحمدرضا خ ییمعلومه دا پس

 تم. نهیسـ ـ یگفتم: چقدر قدم کوتاهه تا رو یالک یبحث عوض بشه باخنده ها نکهیا یبرا

 .گهید ییزد و گفت: کوچولو یصورتش نگاه کردم که لبخنده محو به

و هـ ـوس  ازین یبـ ـوسه ها از رو نیا دوارمیخم کرد و بازم بابـ ـوسه هاش عاشق ترم کرد... ام سرشو

 ذره هم که شده دوستم داشته باشه. هیو حداقل  نهینب زابتیال یمنو به جا دوارمینباشه... ام

*** 

توان  کردمیبودم اما حس م شهیبار به خودم نگاه کردم... خوشگل تر از هم نیهزارم یاسترس برا با

 و ندارم. زابتیروبه رو شدن با ال

 بشه. یممکن بود بغضم بترکه و اشکام جار هرلحظه

تونم  ینم کنمیاحساس م یست و حت برهیو یرفته فرودگاه دنبالشون... چهارستون بدنم رو رحسامیام

 تعادلم و حفظ کنم.
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 ببندم؟ بهتره بازشون بذارم. ایو باز بذارم  موهام

بودم... شالم و  ختهی... موهام و فر داده بودم و دورم ردمیگفته بود پوش قیرو که شقا یلباس همون

 رونیشال ب رهیخوشرنگم از ز ینشه... موها دهیام د قهیکردم تا  مشیتنظ یوسط سرم انداختم و جور

 رو درست کرده بود. یجالب یزده بود و صحنه

 زدم. دمیرنگ پر یرژ گونه به گونه ها یکم بااسترس

 لبم. دنییتخت نشستم و شروع کردم به جو یرو

 پس؟  رسنیم یساعت نگاه کردم... ک به

 اومد. رونیاز ب نیماش یچقدر گذشته بود که صدا دونمینم

دستام و به تخت  عیکه سر موفتیبود ب کیکرد و نزد ریبه سمت پنجره رفتم که پام به تخت گ عیسر

از  یزیو چ نیزم یرو وفتادمینکرده بود باشکم م نکارویدادم و خودم و نگه داشتم... اگه ا هیتک

 .موندینم یدخترکم باق

 پارک شده. اطیح یتو رحسامیام نیماش دمی... رفتم سمت پنجره که دستادمیصاف ا آروم

به  رحسامیام یبه خودم انداختم... رژم پاک شده بود... باعجله رژ زدم که صدا نهیآ یتو ینگاه عیسر

 .ری: حردیگوشم رس

 .زدیبه نفس نفس افتاده بودم و قلبم تند م جانیه از

 .ریدوباره صدا زد: حر رحسامیام

 کردم آروم باشم. یو سع دمیکش قینفس عم چندتا

 ینباش... حسام مال توئه... آره حسام االن پدر بچه یچیخوبه... نگران ه ی... همه چریباش حر آروم

 رو باخته. یوقته که باز یلیخ زابتیتوئه، ال

 .رونیبسم اهلل گفتم و از اتاق رفتم ب هی رلبیز

 .دیبه گوشم رس یدختر یو خنده ها رحسامیام یخنده ها یصدا

دلم برات تنگ شده  هونید طونیو بالبخند گفت: ش ختیرنگ دخترو بهم ر ییطال یموها رحسامیام

 بود.

 .رخانیو گرفت و گفت: از زنگ زدنات مشخص بود ام رحسامیدست ام ییموطال دختر

 نفسام از حرص بلند شده بود. یروشون خشک شده بود و صدا نگاهم

 .ریحر_
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 نگاه ها به سمت من بچرخه. یباعث شد همه بهیمرد غر یناآشنا یصدا

 .نیگفتم: سالم... خوش اومد یفیضع یهم سن پدرم بود نگاه کردم و باصدا باًیکه تقر یمرد به

 رحسامیام فهممی... حاال مدمیوجودش د یو تو رحسامیلحظه ام هیبهم کرد...  یزیو ت قینگاه دق مرد

 مرد. نیرفته... به هم یبه ک

 محمدرضاست. ییآقا دا نیا ری: حررحسامیام

 شناختمشون._

 بـ ـغلم؟  یایب یخوای: نمییدا

پدر  یبود که برا ی... به هرحال اون کسدمیترسیمرد م نیشدم... از ا کیلرزونم بهش نزد یباپاها

تا  رانیدرست کرده بود و انداخته بودش زندان... نکنه اومده ا یجاسوس یگناهکاره حسام پرونده

 مادرم و بکشه؟ 

هم داشت  یپر و مشک بلیس هی... شده بود دیهاش سف قهیبود فقط کناره شق یکامالً مشک موهاش

 هیکه به تن داشت باعث شد  یاش و کت و شلواره مشک دهیورز کلی... هکردیکه به جذبه اش اضافه م

 .گاردهیلحظه فکرکنم باد

لباش  یدستم لبخند رو یعیرطبیلرزونم و به سمتش دراز کردم... به دستم نگاه کرد و لرزش غ دست

 آورد.

 خوشحالم. دنتی... از دنمتیبب خواستیدلم م یلیو گرفت و بـ ـغلم کرد... گفت: خ دستم

 .ادیکنه و حالت تهو به سراغم ب یعطرش باعث شد دخترم بداخالق یبو

 ...ون خوش...حالم.دنتیگفتم: م...نم از د یلرزون یباصدا

سبز رنگ داشت اشاره  یابلوند روشن و چشم یکه موها ی... بالبخند به زنرونیبـ ـغلش اومدم ب از

 .رهیحر نیا یلی... امیلیکرد و گفت: همسرم ام

 زد و گفت: شناختم. یلبخنده قشنگ یلیام

 .زمیخوشحالم عز دنتیـغلم کرد و گفت: از د بـ

کنم... اما  یابراز خوشحال نکهیاایکمرش بذارم  یتونستم دستام و رو ینم یشوکه بودم که حت نقدریا

 خب قطعاً خوشحال نبودم.

 .نیخوش اومد_

 .زمی: مچکرم عزیلیام
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 .نهیمشتاق بود که تو رو بب شتریکه از همه ب ی... کسزابتهیدخترم ال نمی: اییدا

 هوش از سرم برد. شییبایرفت... ز جیروبه روم نگاه کردم و سرم گ یبایدختر ز به

که مشخص بود  یرنگ ییطال ی... موهادنیدرخش یسبزه پررنگ که درست مثل زمرد م یچشما

و  دهیکش ی... اندامیصورت یقلوه ا یو لبا یقلم ینی... پوست روشن و شفاف... بهیعیرنگ شون طب

 و تمام اعتماد به نفسم دود بشه و بره هوا. زمیباعث شد از درون فرو بر نایا یبلند... همه یقد

 خوشحالم. دنتیکرد و گفت: از دزد و دست شو به سمتم دراز  یحیمل لبخنده

 که عشق شو ازش گرفته خوش حاله؟! یکس دنیاز د کردم؟یباور م دیبا

 باتو بود. یال ری: حررحسامیام

اعماق چشماش  یتو کنمیچرا حس م خنده؟یچرا لباش م زنه؟یچشماش برق م رحسامیام چرا

  ه؟یشاد

 بزنم. یتا حرف دیگذاشتم و زبونم نچرخ زابتیدست گرم ال ونیسردم و م دست

 .نمتیصبرانه منتظر بودم بب یبـ ـغلم کرد و گفت: ب رمنتظرهیغ

 مم...نون._

 ماه آخرته درسته؟  رگفتیفاصله گرفت و به شکم گردم نگاه کرد و باذوق گفت: ام کمی ازم

 گفتم: آره. جیگ

 آخه؟  خورهیتو به باباها م ینگاه کرد و گفت: کجا رحسامیام به

 زد و گفت: مگه من چمه؟  یلبخند رحسامیام

اومد ازت  ایکوچولو به دن نیا یوقت نیواسه هم یخوری... تو اصالً به باباها نمستی: بگو چم نزابتیال

 .سازمیم یآلمان یفرشته کوچولو هیآلمان...  برمشیو م رمشیگیم

 .ذارمیاراده داد زدم: نه نم یب

 .دمینم یمن دخترم و به کس ... بابغض گفتم:ختیشکمم گذاشتم و اشکام ر یو رو دستم

 باتعجب به من نگاه کردن. همه

 کردم. یشوخ زمی: عززابتیال

 .مونهیمن م شیگفتم: دخترم پ هیباگر

 کردم. یفقط شوخ یال رجانی: حریلیام

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

654 
 

به چشمام  رهیاومد سمتم و دستاشو دوطرف صورتم گذاشت و خ رحسامیام شدت گرفت که ام هیگر

 کرد. یفقط شوخ یآروم باش ال ریگفت: حر

 .میایما االن م دیروبه مهمونا گفت: ببخش 

فقط  یکنیم هیمعلومه چته؟ چرا گر ریتخت نشوندم... جلوم زانو زد و گفت: حر یداخل اتاق و رو بردم

 !ک؟یکوچ یشوخ هیبه خاطره 

 .دمشینم چکسیبچه فقط دختره منه به ه نیگفتم: ا بابغض

 آروم باش. ر،یحر رهیگیبچه تو ازت نم یکس: معلومه که دختره توئه... رحسامیام

 کردم خودم و کنترل کنم. یدهنم گذاشتم و سع یو رو دستم

 نشده که. یزیچ زمی: آروم باش عزرحسامیام

  ؟یاز اومدنشون خوشحال_

  ؟ی: تو ناراحترحسامیام

همه اشک و از کجا  نیکرد و گفت: ا زیدرآورد صورتم و تم بشیکه از ج ینگفتم... بادستمال یچیه

 کوچولو؟  یاریم

 بادستام قاب گرفتم و به چشمام نگاه کرد. صورتشو

 .یشیم ایدن یبابا نیدخترم بهتر ی... تو براییباباها هیهم شب یلیتوخ کنهیاون دختر اشتباه م_

 زد و صورتم و بردم جلو و فاصله رو به صفر رسوندم. یلبخند

مهمونا  ریفاصله گرفت و گفت: حر یو کم شونم نشست یگذشت که دستش رو چندلحظه

 منتظرمونن.

 .ستیو بستم و زمزمه کردم: برام مهم ن چشمام

کار به خودم و خودش بفهمونم که  نیباا خواستمیموهاش رفت و اجازه فاصله ندادم... م یهام ال پنجه

 .میما فقط مال هم

 .رونیب میبر هیکاف زمی: عزرحسامیام

 گردنش فرو بردم و آروم زمزمه کردم: دوست دارم. یگود یو تو صورتم

اش فشار دادم  قهی یکه متوجه نشه لبام و رو یثابت موند... طور راهنشیپ دهیسف یقهی یرو نگاهم

 اش موند. قهی یو رژم رو

 .یحساس شد یلیخ ایفاصله گرفتم... گونم و نوازش کرد و گفت: تازگ ازش
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 دخترم کنارم نباشه بترسم. نکهیلحظه از ا هیباعث شد  یحرف ال_

 کنارته. شهیمادرش باشه پس دختره توهم هم شیپ دیبا شهیبچه هم هی: رحسامیام

 .هیبق شیپ ایتو درست کن و ب شیو گفت: آرا دیلباش کش یدستشو رو پشت

 باشه._

 نکن. هیهم گر گهی: درحسامیام

 .رونیزدم و سرم و تکون دادم و رفت ب یلبخند

 زدم. ملیکردم و دوباره ر زیشده بود و تم اهیچشمام و که س رهیز نهیآ یجلو

 .رونیکردم و از اتاق رفتم ب دیلبم و تجد رژ

 .خوامیاگه حرفم ناراحتت کرد معذرت م رجونی: حرزابتیال

  کرد؟یبه خوب بودن م اتظاهریواقعاً خوب بود  اون

 حساس بشم. کمیباعث شده  طمیشرا دیدرک کن دوارمیام خوامیمن معذرت م_

 خودتو ناراحت نکن. زمیعز میکنی: درکت میلیام

  ارم؟یبراتون ب نیدار لیم یچ_

 .میخورینم یزیماچ زمیعز نینکن بش تی: خودتو اذیلیام

 ادمیچون از وقت ناهار گذشته  دیببخش ن؟ی... ناهار خوردارمیب یزیچ هی رمیکه زشته م ینطورینه ا_

 رفت بپرسم.

 .میخورد یزیچ هی مایهواپ ی: آره تویلیام

 .یایلحظه م هیباشه، حسام جان _

 ها رو از شربت پر کردم. وانیداخل آشپزخونه و ل رفتم

 رو ببر. ینیس نیا_

 رفت قهوه درست کنم. ادمیرو برداشت که گفتم:  ینیس رحسامیام

 ! ریحر ی: چقدر استرس داررحسامیام

 .نمشونیبیخب باره اوله م_

 .ستنین بهیکه غر: آروم باش اونا رحسامیام

 ان. بهیمن غر یتو آشنان برا یبرا_

 .یاسترس داشته باش ستین یازی: نرحسامیام
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 رو گرم شدن. نایببر ا_

 شون. شیو برداشتم و رفتم پ کیها رو برد... بشقاب ها و ظرف ک شربت

 و تکه تکه کردم. کیگذاشتمشون و ک زیم یرو

 یقهی یافتاد که چشماش رو زابتینگاهم به ال... کردیداشت شربت ها رو تعارف م رحسامیام

 شده بود. خیم رحسامیام

  ؟یهپروت یتو ی: الرحسامیام

 دادم. لشیتحو یگرفت و به من دوخت که لبخنده خاص رحسامیام یقهیشو از  نگاه

 وقت. هی ی: غرق نشرحسامیام

 برداشت و گفت: ممنون. وانیل هیو  دیخند

 خودم درست کردم. ادیخوشت ب دوارمیو به سمتش گرفتم و گفتم: ام کیک بشقاب

 و گرفت و گفت: ممنون. بشقاب

 .ییحسنا هیشب یلی: خییدا

 از دستم افتاد و نگاهم و به سمتش چرخوندم. چاقو

 .سنایبه  ایشباهت تو به حسنا ربط بدم  دونمی: نمییدا

  ره؟یخودش انتقام خواهرشو ازم بگ یم به نوبهمرد اومده تا منو شکنجه کنه... نکنه اومده اون نیا

به  رم،یو جلوشو بگ رانیا امیب خواستمیازدواج کنه م سنایبا  خوادیم دمیشن یخوبه؟ وقت نی: حسییدا

... انگار قسمت امیتر بود اما خب نشد ب کیاز طاها برادرم بهم نزد میهرحال من و اون باهم بزرگ شد

 کنه.بود باخواهر گناهکارم ازدواج 

 .نیشد کیگناه مادرم شر یو تو نیکرد ی... شما درحق پدرم کوتاهنیومدیکاش م یا_

 نه؟  گهید یرعلی: برادرت خوبه؟ اسمش امییدا

 ی... شما نه تنها اسم تک تک صالحدیزنیم یخبر یو خودتونو به ب نیکنیم یچقدر خوب نقش باز_

 .دینکن یباز... پس نقش دیبلکه از حال شونم باخبر دیدونیها رو م

 .ریباهشدار اسمم و صدا زد: حر رحسامیام

 دمیوقته که خانوادم و ند یلیمن خ یدونیتو خوب م ییادامه دادم: دا رحسامیتوجه به هشدار ام یب

 به بن بست. یخوریپس حال شونو از من نپرس چون م

 کجان؟  نایو جاست اوشی: سیلیام
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 : دلم براشون تنگ شده.زابتیال

 میو انگار بانگاهمون داشت میهم زل زده بود یبه چشما ییبحث و عوض کرده بودن اما من و دا اونا

و  دمیترسیمرد م نیمن بودم که از ا نیاون اصالً بامن دعوا نداشت ا دمیاشای... میکردیباهم دعوا م

 رحسامیام هوجود یرو تو نهیخشم و انتقام و ک شیبود که آت یواهمه داشتم... به هرحال اون کس

 روشن کرده بود.

 .رمیبگ ییزنگ باعث شد نگاه از دا یصدا

 با سروصدا وارده خونه شد. اوشیدرو باز کرد و س رحسامیام

 زشت؟  یدختره نیزردک اومده؟ کجاست ا دمی: شناوشیس

 .ونهید نجامی: ازابتیال

 یمبل بلندش کرد... محکم بـ ـغلش کرد و گفت: هنوزم که زشت یو از رو دیدستشو کش اوشیس

 زردک.

 و گفت: دلم برات تنگ شده بود. دیخند زابتیال

 عمو محمد؟  یمن دلم برات تنگ نشده بود چطور یمبل و گفت: ول یپرتش کرد رو اوشیس

 .یبااخم گفت: دخترم و ناکار کرد ییدا

چهارنفر آدم چشم  گهینم اوردهین یچیاومده ه ایه دناز اون سر یریکبی: گوره باباش زشت ااوشیس

 ان. یانتظاره سوغات

 باباش منم. یه یبلندشد و گوش شو گرفت و گفت: ه ییدا

  ؟ی: خب مگه من گفتم مامانشاوشیس

 خودت شاالتان. ی: گوره باباییدا

 .دیهم ی: هردوتون لنگهاوشیس

 .یفرهنگ یو ب شعوریادب و ب یهنوزم ب اوشی: سزابتیال

 .یو زرد یریکبی: توهم هنوز زشت و ااوشیس

 .یباخنده گفت: داداش خول خودم زابتیال

دلم واقعاً برات تنگ شده  ؟یو گفت: خوب دیشو بـ ـوس یشونیبالبخند بـ ـغلش کرد و پ نباریا اوشیس

 بود.

  ؟ی: خوبم تو خوبزابتیال
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 : اوهوم.اوشیس

 : منم هستم هــــــــــا.نایجاست

 یلیمعلومه خ اوشیس یبترک یاله یـغلم... چقدر الغر شد ابـیخاله جون قربونت برم ب ی: وایلیام

 .یکرد تشیاذ

  ان؟یم یبودن؟ اونا ک ناخوبی: مامانم ادیرو بـ ـغل کرد و پرس یلیام نایجاست

 .انیهفته م نیهم ی: تویلیام

 کردن. یابراز خوشحال یهردوشون باذوق همو بـ ـغل کردن و کل زابتیو ال نایجاست

زل  زابتیبه ال یحیافتاد که بالبخنده مل رحسامی... نگاهم به امکردمیم یبیجمع شون احساس غر یتو

... نگاه داشتیچشم ازش برنم رحسامیو ام کردیم یلوند یو کل زدیباخنده حرف م زابتیزده بود... ال

اشتباه  ناره... مکه دوستش د یقلبشه، به کس یکه تو یشوهرم به معشوقه اش بود، به کس یبایز

 .شهیوقت مال من نم چیه رحسامینگاه ام کنمیم

 کردم و چشمام از اشک پر شد. بغض

 .زیبر ییمن چا یبدو برا ریحر ی: آبجاوشیس

 بدتر بود. هیزدم که از گر یشوهرم گرفتم و لبخند انتکاریاز نگاه خـ ـ چشم

 که خواست حال و هوام و عوض کنه. هیدردم چ دینگاهم کرد انگار فهم یباحالت خاص اوشیس

 و گفتم: چشم. بلندشدم

 افتاده بود. خچالی یبدنه یجلب شد که رو یری... نگاهم به تصوختمیر ییداخل آشپزخونه و چا رفتم

  نه؟یآزادانه باز باشن و نامحرم بب نقدریمنم؟ چطور به خودم اجازه دادم موهام ا نیا

 رفت موهام بازن. ادمیاومد که شوکه شدم و  ییهوی نقدریا اوشیس

 یهمه جا شهیو کش موهام هم رهایام و برداشتم و موهامو جمع کردم... گ رهیگ زآشپزخونهیم یرو از

 خونه پخش و پال بود.

 رو برداشتم و برگشتم داخل سالن. ینیو س دمیو جلو کش شالم

  ؟یا گهیگرفتم و گفتم: امره د اوشیس یرو جلو فنجون

 ببر. کی: برام کاوشیس

 هم مثل اون شکمو بود. یرعلی... امکردمیتصور م یرعلیام یو بزرگ اوشیس یچرا به تازگ دونمینم

 و بهش دادم. دمیبر کیبراش ک بالبخند
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 خورد و گفت: اَه چقدر بد مزه ست. کهیت هی

اگه  ،یخوریم ینطوریگفت: خوبه بدمزه ست و ا زابتیدهنش گذاشت که ال یتو گهیبزرگ د کهیت هی

  اخان؟یس یخوردیم یخوشمزه بود چه جور

 : به توچه زردک.اوشیس

 .دهیرنگت پر کنمیحس م ر؟یحر یگذاشتم که گفت: خوب نایجاست یرو جلو گهید فنجون

 من افتاد و بهم نگاه کرد. ادهیتازه  رحسامیام

 خوبم._

 .دمیخر یدخترت چ یبرا نیبب دی: امروز رفتم خرنایجاست

 درآورد و باذوق گفت: قشنگه مگه نه؟  یتاپ و شلوارک صورت هی فشیداخل ک از

 .یلی: خبالبخندگفتم

 منه. یقهی: البته سلاوشیس

 خودم انتخاب کردم. گهی: دروغ منایجاست

 خوبه؟  نقدریا قتی: آخه تو سلاوشیس

 نبود. نیخوب بود که شوهرت ا قتیاگه سل گهی: راست مزابتیال

 زردک. گنیبه درخت م نی: ااوشیس

 لباس و به طرفم گرفت که باتشکر گرفتم. نایجاست

 قشنگه. یلیممنون خ_

پول شو  سیخس اوشیس یبخرم ول خواستمیهم چشمم و گرفت و م گهید زهیعالمه چ هی: نایجاست

 نداد.

 ست من چرا پوالم و خرج کنم واال. گهید یکی: بچه مال اوشیس

و گفت: گدا گشنه دختره من به پول تو  اوشیلباس و ازم گرفت و پرت کرد تو صورت س رحسامیام

 خودت. یبچه ینگهدار برا نوهمینداره ا یاجیاحت

و  کنمیعوض م زشویسا رمیخونه م میرفتیم میسرراه که داشت ادیب ایمن به دن ی: کو تابچهاوشیس

 .خرمیم نایجاست یبزرگ ترشو برا

 خراب شد. نیکه دست به دستش کرد نقدریگرفت و گفت: عه ا لباس و ازش نایجاست
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خاله  نوینده ا تیاهم ونهیدوتا د نیا یو مرتب تا کرد و به سمتم گرفت و گفت: به حرفا لباس

 .دهیبراش خر ناشیجاست

 : ممنون.بالبخندگفتم

  ن؟ی: اتاق شو آماده کردزابتیال

 آره._

  ؟یدینشونم م ری: امزابتیال

 البته.: رحسامیام

 مشتم فشردم. یو به سمت اتاق بچه رفتن... باغم بهشون نگاه کردم و لباسو تو بلندشدن

 خواست؟  رحسامیاز من نخواست که اتاق و نشونش بدم؟ چرا از ام چرا

 زردک؟  یدار کاریبگه تو به اتاق بچه شون چ ستین یکیفضوله...  یال نی: چقدر ااوشیس

باشه... برات متأسفم فقط  ینه دختره من... خواهرم حق داره از دست تو شاک ی: زردک خودتیلیام

 .یمغز قده فندوق ندار ،یگنده کرد کلیه

 یکدوم لجهه نداشتن و به فارس چیه زابتیو نه ال یلیجالب بود که اصالً لهجه نداشتن... نه ام چقدر

 مسلط بودن.

 رفتم داخل آشپزخونه.رو جمع کردم و  یخال یها وانیل نیحوصله و غمگ یب

 پا بذاره به اتاق دخترم. زابتیال خواستینم دلم

  اد؟یاز من بدت م ری: حرییدا

 .کنمیم یبیو بهش نگاه کردم... آروم گفتم: نه فقط باهاتون احساس غر برگشتم

 درسته؟  یتو از من متنفر ی: ولییدا

 .ترسمیو گفتم: ازتون م دیاز بغض لرز چونم

 : چرا؟ ییدا

و  ختیرو بهم ر یزلزله همه چ هیو خراب کرد... مثل  میشد تمام زندگ میوارده زندگ یوقتحسام _

داغونم کرد، حاال استادش اومده  نطوریشما بود و ا یموندم... حسام دست پروده میآوره زندگ رهیمن ز

 یگذشته ندارم و انتقام گرفتن از من ب یتو ینقش چیمن ه نیدیفهمیکاش م یتا نابودم کنه... ا

 .هیرحم

  رم؟یگفته من اومدم تا از تو انتقام بگ ی: کییدا
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 یتنها نیریکه برام مونده اگه اونو ازم بگ یِو نابود کنه... حسام تنها کس میتا زندگ یدخترتو آورد_

 .شمیتنها م

 داره؟! کاریبه تو چ زابتیال ؟یگیم ی: چییدا

 .زابتهیردن بسه... حسام بهم گفته که عاشق الک یبسه... نقش باز_

 !زابته؟یگفته عاشق ال رحسامی: امدیرفت باال و پرس ابروهاش

 .ادیکردن تون بدم م ینقش باز نیاز ا_

گذشته  یتو ینقش چیو ه یگناه یکه تو ب نویمن ا ریحر نیسکوت کرد و بعد گفت: بب هیچندثان

کردم  یرو آزار بده من سع سنایتو  قیتا از طر رانیاومد ا رحسامیام یوقت ی... حتدونمیرو م ینداشت

 رمیانتقام بگ وکه از ت ومدمیاز اون من ن یحرفا بدهکار نبود... جدا نیاما اون گوشش به ا رمیجلوشو بگ

نکردم اون  قیو به انتقام گرفتن تشو رحسامیوقت ام چی... درضمن من هینکرد یچون تو گناه

 خودش به فکره انتقام افتاد.

 نیپدرش پرونده درست کرد یکه برا ی... زماننیکرد قیشما اونو به انتقام گرفتن تشو دیاشتباه نکن_

 .نیداد ادیزندان اون موقع انتقام گرفتن و بهش  نشیو انداخت

هردوتا خواهرم  یبازندگ دی... انتقام هردوتا خواهرم و... حمرمیانتقام بگ دی: من حقم بود از حمییدا

 کرد و من حق داشتم اون کارو بکنم. یباز

 گاهیجا یدونستیم یدست آقابزرگ یشماست... شما بزرگ شده تیترب یجهیگفتم: حسام نت بابغض

کنه من نابود  یمن باز یکه اگه حسام با آبرو یدونستی... شما مهیچ یصالح یخانواده یدختر تو

 نهحسام تمام وجودمه و عاشقا نکهیو باا یممکنه آقابزرگ منو بکشه اما جلوشو نگرفت یو حت شمیم

 یشما رو، شماهم ب نی... و همچنبخشمشیوقت بابت اون شب وحشتناک نم چیاما ه پرستمشیم

دهنش و  یتو نیدیکوبیم یکی گفتیشومش بهتون م یکه حسام از نقشه یزمان دیبا یستین ریتقص

 بامرگش. شهیبرابر م ییدارا نیشه و از دست دادن ا ییدختر تمام دارا هیه عفت ک نیفهموندیبهش م

بزرگت کرده... تمام حرفات درسته اما  یک فهممیم یکنیم یآقابزرگه... دهن باز ی: حرفات حرفاییدا

باتو  خوادینگفت که م یحت رهیانتقام بگ خوادیم یچه جور رحسامیام دیوقت به ذهنم نرس چیمن ه

 الیاز و ابزرگکه آق کنهیم ینگفت کار رهیتا انتقام مادرشو بگ کنهیکنه فقط گفت باتو ازدواج م کاریچ

که گذشته  دمیو گفت اونجا تازه فهم رحسامیام یبهم زنگ زد و کارها اوشیس ی... وقترونیبندازتت ب

که  یکه سره مادرش اومده بود و سره تو آورد و تهمت ییاونقدر که بال دهیو آزار م رحسامیام یلیخ
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 یسره خودش اومده بود رو تو یبچگ یکه تو ییکرد... اون فقط بال یبه حسنا زده بود رو تالف سنای

 رو. دیکه اون چش یدرد یسره تو آورد تا بچش ینوجوون

 یانوادش جدا بمونه... نمتونه از خ یدختر نم هیدختر...  هیمرده و من  هیاون  کنمیمن بااون فرق م_

 .دمیاز اون زجر کش شتریرو تحمل کن... من ب زهایچ یتونه بعض یباشه... نم یتونه قو

اون  یغلط من به کارها یدرسته چه کار یچه کار دونهیمرده، بزرگه، خودش م هی رحسامی: امییدا

و  رحسامیمن همونقدر که ام یو منو مقصر بدون ادیتو ازمن بدت ب خوادیندارم فقط دلم نم یکار

 اهگن یتوکه تو ،یندار یمن مرده اما تو که گناه یبرا سنایدوست دارم تو رو هم دوست دارم... 

 درست مثل حسام و حسنا. یپس تو هم برام باارزش ینداشت یمادرت نقش

 بابت مرگ خاله حسنا متأسفم._

توهم به جرم  کنمیطرد شدم فکرم یشقبه جرم عا یصالح یزد و گفت: من از خانواده یتلخ لبخنده

من مونده بود  یکه برا ی... تنها کسرونیب یپرت شد الیو درست مثل من از و یطرد شد یعاشق

 .میهم نی... ما درست عرحسامهیتو مونده ام یکه برا یحسنا بود که از دست دادمش و االن تنها کس

که برام مونده رو از دست بدم... شما خاله حسنا رو ازدست  یشما تنها کس نیع خوامینه من نم_

 .دمیاما من حسام و از دست نم یداد

  ؟یمونیکرده باهاش م تتیاذ نقدریا نکهی: باوجوده اییدا

 یاعضا یرو ندارم، اون همه یبه گلوم فشار آورد و گفتم: آره چون پدره بچمه... چون کس بغض

 م موند.خانوادم و ازم گرفت و خودش کنار

 چطور تونست از دخترش بگذره؟  نی: حسییدا

 یدست روم بلند نکرد و فقط گفت گمشم برا یکرد که حت یمرد یلیکه من کردم خ یباکار_

... اون روز من مرگ پدرم و رهیمیو م شهیدخترش کمرش خم م ییآبرو یاز ب ی... هرپدرشهیهم

 خودم کشتمش. دم،ید

 هیهم  نی... حسنیحس هیباطنت شب سناستی هیبه چشمام کرد و گفت: ظاهرت شب یطوالن نگاه

 .یگذشت تیاز زندگ نیبه خاطره آقابزرگ از عشقش گذشت توهم به خاطره حس یروز

 رو دوست داشته؟! گهید یکیپدرم  یدونستیگفتم: شما م متعجب

عاشق  دمیفهم یوقت م،یکردیرو از هم پنهان نم یچیه م،یبود کیبهم نزد یلیخ نی: من و حسییدا

مثل من جنم و  نیکردم تا بره به عشقش اعتراف کنه اما حس قشیاون دختر شده من خودم تشو
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من  یعشقش بمونه و باآقابزرگ بجنگه اون از عشقش گذشت مثل ترسوها ول یجرأت نداشت که پا

 .دمیجنگ یلیبه خاطره ام اینباتمام د

 یب ذارمیجنم و جرأت من م یذاریکه رو که شما م یزیاما اسم چ گمیکه رک م خوامیمعذرت م_

 یشما مردتر و شجاع تر بوده و هست، وقت یها یلیبه بزرگتر... پدرِ من ترسو نبود بلکه از خ یاحترام

 شو ثابت کرد. یعمر بزرگش کرده بود از عشقش گذشت مردونگ هیکه  یبه خاطره کس

 کم آوردم. یکی یبار جلو نیاول ی... برایگیتو درست م دی: شاییدا

گرفتن انتقام  ایکردنت و  تیاذ یدخترِ خودم دوست دارم و برا نینگفتم که گفت: من تو رو ع یزیچ

 نساز. وید هیذهنت  یاز من تو ومدم،ین

پر  یزندگ هیداره...  یبهتر یاگه ببخشه زندگ دیفهمیکه م نیکردیم تیترب یکاش حسام و جور یا_

 .رسنیوقت به آرامش نم چیانتقام جو ه یاز آرامش... آدما

رو  یزیچ هیتوهم  یندادم ول ادیببخش و  رحسامیوقت به ام چی: درسته اشتباه از من بوده من هییدا

 ببخش ندارن. اقتیاز آدما ل یبدون بعض

 آقابزرگ ببخشتتون؟  خوادیبره که دست شو گرفتم... بهم نگاه کرد که گفتم: شما دلتون نم خواست

 یلیبچه هاش خ تیترب یاشتباه کردم اما پدرِ من تو رحسامیام تیترب یجا تو هینه... من فقط : ییدا

من  گفتی... پدرم مزنهیم غمبریکه دم از خدا و پ هیهمون پدر یدست پروده سنایجاها اشتباه کرد... 

نکردم  یانجام دادم خبر نداشت که من گناه رهیو گناه کب اقتمیل یب هیشدم  یحیمس هیکه عاشق 

و  یکاراش ظاهر شترهیست... پدرم ب رهیگناه کب هیدخترشه که سه ساله تمام درحال انجام دادن  نیا

سه سال همبستره  سنایکه  دیفهمیبود... اگه اون واقعاً باخدا بود و به فکره خانواده اش بود م یمصنوع

 میگناه بود یو حسنا رو که ب... من دیکرد و نفهم یجاها کوتاه یلیشوهر خواهره اش بوده... پدرم خ

 رحمه. یعدالت و ب یب یلیپدرم خ ینیبیکنارش بود... م شهیگناهکار هم یسنایاما  رونیانداخت ب

 که مادرم گناهکاره. دونهیاون نم_

 : خب بهش بگو.ییدا

 گفتم: نه... امکان نداره. عیسر

 به چشمام کرد و رفت. یطوالن نگاه

تو و  ذارمیمن نم شنیها نابود م یفاش بشه صالح قتیشد و باخودم گفتم: اگه حق سیخ چشمام

 .نیحسام به هدفتون برس
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  ؟یکنیم هیگر یشده که دار ی: باز چرحسامیام

 متوجه نشدم؟! یاومد یک_

  ه؟یاشکات چ لیبپرسم دل شهی: مرحسامیام

 .یبپرس شهینه نم_

ست  هیبق یو گفتم: خنده هات برا دمیدوتا ابروهاشو بـ ـوس نیزدم و ب یکرد که لبخنده محو اخم

 من. یاخم و تَخمات برا

  ؟یکردیم هی: چرا گررحسامیام

 نبود. یمهم زهیچ یچیه_

 نکن. تیدخترم و اذ نقدری: ارحسامیام

 .کنمیم یگفتم: بهش حسود باغم

 !؟یگفت: به ک باتعجب

 .نیاشاره کردم و گفتم: به ا باشکمم

تو...  یام برا سهیک هی کنمیاحساس م ت؟یزندگ یدارم تو یگرد شد که گفتم: من چه نقش چشماش

همون  یشیدوباره م ادیب ایبچه به دن نیکه ا نی... همیبشه و راحت بش یخال سهیک نیا یمنتظر

 .ویحسام د

 نگاهش سخت بود. رهیچشمام زل زده بود... تعب به

 .کمیبه فکره من باش... فقط  کمی ی: لعنتبه شونه اش زدم و بابغض گفتم یآروم مشت

ازشون  شهیبود که هم یمیکردن نگاهش سخت تر از مسائل ش یچون معن کردیکالفه ام م نگاهش

 .دمیترسیم

 سرم و تکون دادم و گفتم: نترس دخترت حالش خوبه. باتأسف

شام غذا سفارش  یتلفن و برداشتم و به رستوران زنگ زدم و برا یو گوش رونیآشپزخونه رفتم ب از

 دادم.

 گارشیس یروشن کرد و خشم شو رو گاریس یبا اون فندک لعنت شهیو مثل هم رونیرفت ب رحسامیام

 کرد. یخال

 کو؟  ری: امزابتیال

 از من و شوهرم؟  یخوایم یتوچه؟ احمق چ به
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 بکشه. گاریس رونی: رفت باوشیس

 : آخ جون منم رفتم.زابتیال

 . یباهشدار گفت: ال ییدا

 و گفت: قربونت برم اخم نکن. دیباخنده گونه شو محکم بـ ـوس زابتیال

... یپدر یکه پر از حسرت بود... پر از حسرت ب ی... آهدمیکش یقیو آه عم اطیداخل ح رفت

من مثل نفس بود... نفسم و  ی... پدرم برابخشمتینم یمن و از پدرم جدا کرد نکهیبابت ا رحسامیام

 که پدرش کنارشه. زابتی... خوش به حال الیگرفت

و دستاشو  ستادیرفت و پشت سرش ا رحسامیبه سمت ام زابتیدوختم... ال رونیو دوباره به ب نگاهم

باخنده جلوش  زابتی... الدشیاز دستاشو گرفت و به جلو کش یکی رحسامیچشماش... ام یگذاشت رو

 گفت. یزیچ هیو  ستادیا

 گفت. یزیچ هی یدستشو گرفت و بااخم مصنوع زابتیکه ال ختیباخنده موهاشو بهم ر رحسامیام

ازش گرفت و تابه لباش  گارویس زابتیروشن کرد و بهش پک زد... ال گاریس هیدوباره  رحسامیام

 گفت. یزیچ هیگرفت و بااخم  گارویس رحسامیکرد ام کینزد

و بـ  رحسامیام یگونه زابتیگونه ام جاخوش کرد... ال یکرد بغضم اشک شد و رو زابتیکه ال یباکار

 گاریبه س یقیعم یلیپک خ زابتیبهش داد و ال گارویباخنده س رحسامیگفت که ام یزیچ هیو  دیـوس

 زد.

 نداد. گارویس زابتیکه ال رهیازش بگ گارویخواست س رحسامیام

 یبه چشما رهیو گرفت تو دستش و خ رحسامیپاش له کرد و دست ام رهیز گارویته س زابتیال

 .شدیبشنوم اما نم خواستیزد که دلم م ییحرفا هی رحسامیام

 کرد. دییزد و با تکون دادن سرش حرف شو تأ یلبخنده محو رحسامیام

 یموها رحسامیگفت که ام یزیچ هیو بازم  دیدستش بود و بـ ـوس یو که تو رحسامیدست ام زابتیال

 .دیشو بـ ـوس یشونیرنگ شو زد پشت گوشش و پ ییطال

 بودم افتاد. ستادهیکه پشت پنجره ا یبه من رحسامی... نگاه امختیشکام تندتر رو ا دمیکش یقیعم آه

 بره. نیقورت دادم تا بغضم ازب ی... آب دهنم و به سختدمیزدم و پرده رو کش یتلخ پوزخنده

به من  یحس چی... اون هستیمال من ن رحسامی... امستمین ی... من اصالً آدم قورمیگیو پس م حرفم

 منم. یباز نیا ینداره... بازنده
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 .شهیمعصوم م یلیچشمات خ یکنیم هیگر ی: وقتاوشیس

 دارم. تیفصل حساس نیو پاک کردم و باخنده گفتم: فکرکنم به ا اشکام

 .یدار تیحساس زابتیبه ال دمی: شااوشیس

 .ستیتو ذاتش ن انتیحسام خـ ـ رینزدم که گفت: حر یحرف

 بوده. یعوض انتکاریخـ ـ هیتو ذات اونه، ذاتش که پدرش باشه  انتیاشتباه نکن خـ ـ_

 .کنهیکه اون اشتباه پدرشو تکرار نم نهی: منظورم ااوشیس

بطه -ا-فقط ر انتینه اشتباه نکن خـ ـ گه؟ید یکیهم تخت شدن با ه؟یاز نظره تو چ انتیخـ ـ_

 .انتیخـ ـ یعنی یفکرکن گهید یکیذهنت به  یاگه تو یحت ستین گهید یکیداشتن با 

 .ستین یکنیاونطور که تو فکرم ری: حراوشیس

 رکردهییشده که تغ یچ یعنیگفتم  یکرده بود... نگران بودم... باخودم م رییچندمدت بود حسام تغ_

که کمر به قتل روح من  یهمون حسامه... همون نیراحت شد... ا المیخ دمیرفتاراشو د نیامروز که ا

 بسته.

 یآرامش من... خوشبخت یعنیدوست دارم... آرامش اون  شتریاز خودمم ب یحت: من حسام و اوشیس

 شهی... همشهینم یحسام با انتقام صاحب آرامش و خوشبخت ریخودم اما حر یخوشبخت یعنیاون 

 یبشه و تو برنده بش یباز نیا یحسام بازنده کنمیروزها دعا م نیدعا کردم اما ا تشیموفق یبرا

هاش  یشکست و قبول نکن باتمام بد ری... حرنمیبیچشمات م یعشق و توچرا؟ چون من  یدونیم

 کنارش بمون و باهاش بساز.

کنه و  انتیچشم خودم بهم خـ ـ یجلو ذارمی... مرمیگیخفه خون م شهیگفتم: باشه... مثل هم بااخم

خوده خوده شکسته، حسام برنده ست که هربار  ستیبرنده شدن ن نیاسم ا اوشیاما س زنمیدم نم

تا  رمیگیو خفه خون م کشمیبشه اما باشه من عذاب م یاز درون بشکنم و چشمام اشک شهیموفق م

 ا بشه.-ض-ر -انتقام جوش ا یهیخوشحال باشه و روح زتیعز وستد

 .گمیم یچ یفهمیتکون داد و گفت: نم یسر اوشیس

 آره نفهمم._

 .ی: واقعاً نفهماوشیس

نگاهم نکن  ینطوریا کهیکوچ یتو صورتم و باخنده گفت: آبج دینگاهش کردم که شالم و کش باحرص

 .ترسمیم
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 لبم نشست و دستشو کنار زدم. یرو یمحو لبخنده

 .شهیدرست م یروز همه چ هی: غصه نخور اوشیس

  بخشتم؟یبابام م_

حالشون خوبه  یرعلی... بابام و امکنمیهواشو م یلیروزها خ نی... ابخشهیو نداد، باغم گفتم: نم جوابم

  اوش؟یس

 .یآبج دونمی: نماوشیس

 گهی... فکرکنم منو دکردیصدام م یآبج شهیهم هم یرعلیدوباره از اشک پر شد و گفتم: ام چشمام

پر  ایبود  دهیکش ای... تمام دندوناشو ینیریفراموش کرده... مثل تو شکمو بود و عاشق شکالت و ش

 تنگ شده. شدلم برا یلیخ اوشینه؟ س ای وفتهیمن م ادهی کنه؟یم کاریبابام االن چ یعنیکرده بود... 

  ؟یصحبت کن یرعلیزنگ بزنم باام یخواینگاهم کرد و بعد گفت: م نیغمگ 

 طاها. ییدا ای دهیمامان جواب م ای شهیرو هم الیتلفن و شهینم_

 .گهیحتماً حالشون خوبه د ری: غصه نخور حراوشیس

 طور باشه. نیهم دوارمیام_

بهم کرد که  یا رهینگاه خ رحسامیاشکام و پاک کردم... ام عیاومدن داخل که سر زابتیو ال رحسامیام

 و رفتم داخل آشپزخونه. نییسرم و انداختم پا

 بـ ـوسش کنه؟  زابتیچرا اجازه داد ال د؟یو بـ ـوس زابتیبودم... چرا ال ریدلگ ازش

 .نمیبچ زوینم و مگرفتم ظرف ها رو آماده ک میتصم

رنگش بهم زل  اهیبود و با نگاه س ستادهیگوشه ا هیپشت سرم وارده آشپزخونه شده بود و  رحسامیام

 زده بود.

 باشم. تیاهم یکردم ب یاما سع کردیم ونمید نگاهش

 دیکش ریدلم ت رهیکردم که ز ی... قدبلنددیبشقاب ها رو بردارم که دستم نرس تیاز داخل کاب خواستم

 .دمیکش یبلند غیو ج

شکمم گذاشتم... از درد نفسم بند اومده بود... باهول به سمتم اومد و داد زد:  یشدم و دستم و رو خم

 . ـــــــــریحــــــــر

 .نیزم یرو وفتمیو به دستش چنگ زدم تا ن ختیر اشکام

  ر؟یچت شد حر ؟یدورم حلقه کرد و نگران گفت: خوب دستشو

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

668 
 

 حالت خوبه؟  زمیعز ریزانوهاش نشست و گفت: حر ی... جلوم رونمیبش یصندل یکرد رو کمکم

  ؟یشکمم بود نگاه کرد و باهول گفت: درد دار یدستم که رو به

 .دیکش ریلحظه دلم ت هینه... فقط... فقط _

تا  دمیکش قیعم یقلوپ خوردم و نفس ها هیکرد...  کیو به لبام نزد وانیو ل ختیآب برام ر وانیل هی

 دردم کمتر بشه.

 ایبا من  یکنیم یلجباز یظرف ها رو بدم؟ باک یاز من بخوا شهیگفت: زبونت الل م باسرزنش

 باخودت؟ 

 نشده. شینترس دخترت طور_

 با من بد تا نکن. ری: حردیشده اش غر دیکل یدندونا یال از

بارم من  هیقصه باشم... بذار  یبارم من آدم بده هیگفتم؟ بذار  یزیمن چ یبامن بد تا کرد نقدریتو ا_

 کنم. تتیاذ

 من که همه جوره به فکره توئم. ؟یدیچرا خودم و خودتو عذاب م ی: لعنترحسامیام

 یشیم ادیب ایکه بچه به دن نیحاضرم قسم بخورم هم ،یبه فکره بچت یستیهه تو به فکره من ن_

دست روم  ای گرفتیروز حالم و نم هیو اگه  دونستیخودش م یکه منو دشمن خون یهمون حسام

 .شدیصبحش شب نم کردیبلند نم

 .یکنیم یانصاف یب ی: داررحسامیام

ببـ  یچرا گذاشت یلعنت دت؟یگفتم: چرا بـ ـوس هیو باگر دمیگونه اش کش یدستم و محکم رو باحرص

 ـوستت؟ 

من  ریعذابم نده... حر نقدریگفت: ا یگرفته ا یپاهام گذاشت و باصدا یو گرفت و سرشو رو دستم

 خودم داغونم توروخدا عذابم نده.

غصه نخور  ؟یداغون نیواسه هم یباهاش خلوت کن یتون ینم یعشقت کنارته ول ؟یچرا داغون یآخ_

که مانع خلوتت  ستین یکس گهیعشقت اون موقع د شیمرگم و بذارم برو پ یرفتم کپه یوقت زمیعز

 باعشقت بشه.

 .یگیم یچ یبفهم دار ری: حردیو نالچنگ انداخت  راهنمیپ به

 .یکنیم کاریبامن چ یدار یفهمیکه نم ییتو نیا گمیم یدارم چ فهممیآه من م_

  دم؟یرس نجایو به موهاش چنگ زد و گفت: کجا اشتباه کردم که به ا بلندشد
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 .دمیبه خودش گفت... منظورشو نفهم رلبیجمله رو ز نیا

 .ریبلندشد که گفتم: برو غذاها رو بگ الیزنگ و یصدا

  ؟ی: خوبدیشو به اعماق چشمام دوخت و پرس نگاه

 دخترت؟  ایمن _

 .گمیخودتو م ی: لعنتدیصورتم غر یشد و تو خم

 دخترت خوبه. یول ستمینه خودم خوب ن_

 : لعنت به من که...دیدندوناش غر یدستش گرفت و از ال یو محکم تو چونم

 هم فشار داد و ادامه نداد. یرو دندوناشو

 .یبابغض گفتم: وحش رلبیکرد و رفت... ز ولم

 کرد. یخال سیگذاشت... بااخم برنج ها رو داخل د زیم یرو آورد و رو غذاها

 .دمیخودم انجامش م نی: بشدیبلندشدم که غر خواستم

 و آروم گفتم: خوبم. بلندشدم

 دنده. کیلجبازه  ،یبار نشد به حرفم گوش کن هی: رحسامیام

 کردم. یخال یظرف خورشت خور یو خورشت ها رو تو دمیظرف چ یها رو تو کباب

 شام صدا زدم. یو همه رو برا دمیباکمکش چ زویم

و به  کردمیم یو من فقط باغذام باز خوردنیمختلف شام م یو بازدن حرفاها یباخنده و شوخ هیبق

 .کردمیوحشتناک فکرم یاون بـ ـوسه ها

 لبام نشست و به شکمم نگاه کردم. یبهم زد که لبخند رو یلگد محکم دخترم

گشنته... خب من االن  دمیشا رسه؟یکوچولو توهم مثل بابات فقط زورت به من م هیگفتم: چ تودلم

 .خورمیم کمیخب باشه به خاطره تو هم که شده  م؟یکن کاریچ کشهیبه غذا نم لمیم

 یاما توجه ا کردمیخودم احساس م یو رو رحسامیام نیدوقاشق خوردم... نگاه سنگ یکی لیم یب

 .کنمیکه کرده بود و فراموش نم یاشتباه یبودم و به راحت ریازش دلگ یلی... خکردمینم

 .ری: ممنون حرییدا

 نوش جون._

 تو زحمت. یافتاد دی: ببخشیلیام

 ! من که غذاها رو درست نکردم.یچه زحمت_
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 رمیزردک؟ نخ نیا دنید یبرا نجا؟یمن چرا اومدم ا یفکرکرد یکرد ی: خب اشتباه بزرگاوشیس

 .یمزه حالم و گرفت یب یغذاها نیبا ا یو بخورم که زد میاومده بودم دست پخت آبج

 .شااهللیا گهیزدم و گفتم: دفعه د یلبخند

 درست کن. یکه اون دفعه درست کرد یی: از اون آش هااوشیس

  ؟یا گهی: چشم امر درحسامیام

 کنه. یزنم آشپز ذارمیبگو نم یزنیم : خوو چرااوشیس

 .یخوریم نقدریا یزد و گفت: نترک یلبخنده کج رحسامیام

 .ترکمی: نوچ نماوشیس

 ناهمیو جاست اوشیس نباریکه ا میجمع کرد زویتأسف تکون داد و باهم م یبه نشونه یسر رحسامیام

 بهمون کمک کردن.

آماده کردم... حدس  زابتیو ال یلیو ام ییدا یمهمون و برا یاز پله ها رفتم باال و اتاق ها یسخت به

 اتاق اونا رو هم آماده کردم. نیبمونن واسه هم ناهمیو جاست اوشیزدم س

نگاهش بهم افتاد... رنگش سرخ شد و فکش  رحسامیکه ام نییپا ومدمیآروم آروم از پله هام داشتم

 منقبض شد.

... دِ المصب یشیدست بردار نم ی: امشب تا منو دق نددیاز پله ها اومد باال و کنار گوشم غر باسرعت

 تتیوضع یدونیباال؟ تو که بهتر از من م یایهمه پله رو م نیمن؟ چرا ا ای یکنیبه خودت ظلم م یدار

  ؟یوفتیب یزیبه خونر خوادیدلت م ؟یدیعذابم م نقدریپس چرا ا نهییحساسه و جفتت پا

 .یدیم گاریس یگفتم: برو کنار بو یزدمش و بابداخالق بعق

 یعالمه پله ا هیهم فشار داد... دستم و به نرده ها گرفتم و آروم و پر از ترس از  یباخشم رو دندوناشو

 .وفتمیکه ن کردیاز پشت ساپورتم م رحسامی... امنییکه رفته بودم باال اومدم پا

ام گفته بود  نهیمعا نیآخر یمحض بود... مرجان تو یونگیهمه پله د نیبااون بود باال رفتن از ا حق

زودرس  مانیزا ای وفتهیب یدخترم اتفاق یبرا نکهیکنم چون امکان ا تیفعال ادیز دیو نبا نهییجفتم پا

 داشته باشم هست.

 ییدا ... زنییگفتم: دا زدمیکه نفس نفس م یآب خوردم و درحال وانیل هی... ومدیباال نم گهید نفسم

 اتاق تونو آماده کردم. دیاستراحت کن نیبر نیاگه خسته ا

 : ممنون.ییدا
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 .کنمیخواهش م_

 گفتن و رفتن. ریشب بخ هردوشون

 .یبا یبا رمی: منم مزابتیال

 : چه زود !نایجاست

 برم بخوابم. خوامی: خستم مزابتیال

 : باشه برو گمشو.نایجاست

 رفت طبقه باال. ریو باگفتن شب بخ دیخند زابتیال

 .میبخواب میرو گرفت و گفت: پاشو ماهم بر نایدست جاست اوشیس

  ن؟یندار ی: شما خونه و زندگرحسامیام

من که در برابرش خونه  یقصر بزرگ و دلبازه آپارتمان نقل هیمثل  الیو نیا ی: ماشاهلل اتاق هااوشیس

  نجا؟یا میایواسه ماه عسل ب نایجاستمن و  یدیچند اجاره م یاتاق تو شب نی... همادیبه حساب نم

 برو گمشو حوصله تو ندارم. ایکرد و گفت: ب یخنده ا رحسامیام

 : پاشو عشقم.اوشیس

 .ادی: هنوز که سره شبه من خوابم نمنایجاست

 به بازوش زد و گفت: پرو. یباخنده مشت نایگفت که جاست یزیچ هیکناره گوشش  اوشیس

 .اوشیبرو گمشو س ای: برحسامیام

 .گریج یینایجاست یانگار بابا یکنیجور رفتار م هیو گفت:  دیلپ شو کش اوشیس

 .یدست شو پس زد و گفت: گمشو عوض رحسامیام

 و من خبر ندارم؟  ی: نکنه داداششاوشیس

 .یگیاز بس مزخرف م یکنیم سی: دهن آدم و سرورحسامیام

 .ریشب بخ یو گفت: آبج دیخند اوشیسمت اتاق رفت که س به

 .ری: شب بخبالبخندگفتم

 .میشیهرشب مزاحم شما م دی: ببخشنایجاست

 .میما خودمون صاحب خونه ا هیبابا مزاحم چ میابری: باوشیس

لبم بود گفتم: چه خوبه که کناره هم  یرو یکه لبخنده پرحسرت یباال و من درحال یطبقه رفتن

 .نیخوشبخت
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 .کردیدوستش داشت و باهاش خوب رفتار م نقدریا اوشیخوش شانس بود که س یلیخ نایجاست

 رو جمع کردم و شستم و آشپزخونه رو جمع و جور کردم. وهیم یها ظرف

 .خواستیم ییبار دلم تنها نیاول ی... برارحسامیام شیاتاق پ یبرم تو خواستینم دلم

گذاشتم... ساعت دونصف شب  زیم ینشستم و سرم و رو یغذا خور زیم یها یاز صندل یکی یرو

 شده بود و تازه کارام تموم شده بود.

 و بلند شدم. دیچیکمرم پ یتو ینشستم که درد بد یصندل یرو یساعت همونطور مین

 و به کمرم گرفتم و چراغ ها رو خاموش کردم و رفتم داخل اتاق. دستم

 .دیکشیم گاریبود و س ستادهیبود... کناره پنجره ا داریب

 .دمیبدم از داخل کمد لباس خوابم و برداشتم و پوش تیبهش اهم کهنیا بدون

 و مشغول شونه کردن موهام شدم. ستادمیا نهیآ یجلو

 .کردیرو روشن م یبعد گارهیس یقبل گاریخودشو خفه کنه چون باس گاریگرفته بود باس میتصم انگار

گرم شو دورم  یدستا هویافکارم غرق بودم که  یو تو کردمیحوصله موهام و شونه م یو ب آروم

 احساس کردم.

 خوردم و شونه از دستم افتاد. یدیشد تکون

 یکه قفسه دیکوبیتند و باشدت م نقدری... قلبم ادیکش یقیموهام فرو برد و نفس عم یشو تو صورت

 ام درد گرفته بود. نهیسـ ـ

 و چشمام و بستم. دیگردنم کش یرو یشو به حالت وسوسه کننده ا ینیب نوک

 رفتار نکن. ینطوریبامن ا ریبرهنه ام و نوازش کرد و آروم زمزمه کرد: حر یوهاباز

 به چشماش نگاه کردم. نهیدادم و از داخل آ هیاش تک نهیو به سـ ـ سرم

 خودم و خودتو عذاب نده. یو گفت: الک دیبرهنه ام و بـ ـوس یشونه 

 .دهیموضوع عذابم م نیا ی... تو دوستم ندارستین یگفتم: الک بابغض

 ام زل زد. یبارون یبه سمت خودش برگردوند و به چشما منو

  ؟ی... گفتم: حسـ...ام چرا دوستـ...م ندار دیلرز یقلبم م نیصدام درست ع 

 و گفت: بس کن. دیشو دزد نگاه

 دوستم داشته باش. کمی یگفتم: لعنت هیاش زدم و باگر نهیسـ ـ یبه قفسه یآروم یها مشت

 .ختمیمهابا اشک ر یکردم و ب هیاش فشرد... توبـ ـغلش گر نهیبـ ـغلم کرد و سرم و به سـ ـ محکم
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 خودتو عذاب نده. نقدریبس کن ا ریام فشرد و آروم گفت: حر قهیبه شق لباشو

 داره که من ندارم؟  یچ زابتیال_

 گفت: لعنت به من. رلبیز

 سنگدلم. ینه لعنت به من که عاشق تو_

 اش قاب گرفت و گفت: تمومش کن.و بادست صورتم

وجودم خفه  یو دردهام و تو شمیخفه م شهیآرومم کرد و گفتم: باشه بازم مثل هم شیمشک نگاه

 .کنمیم

خودت خفه کن چون من خودم پره دردم  یچسبوند و گفت: آره دردهاتو تو میشونیشو به پ یشونیپ

 برام مسکن باش نه درد. ریتو مرهم باشم... حر یدردها یتونم برا ینم

 من مسکن باشه؟  یبرا یپس ک_

 مسکن باشه. یکس یبرا تونهیکه خودش پره درده نم ی: کسرحسامیام

 مرده خودخواه من. هیمن کاف یبرا یکه تو خوب باش نیگفتم: باشه... هم بابغض

 نگذاشت. یصورتمان باق نیب یبست و فاصله ا چشماشو

پشت سرش فرو بردم و انگار نه انگار  یموها یپنجه هام و ال ردکیکه بغض داشت خفه ام م یدرحال

 بودم. ریکه ازش دلگ

 راهنیپ یهنوز درحال بـ ـوسه زدن به بدنم بود. آروم دکمه ها رحسامیگذشته بود اما ام قهیدق چند

 شو باز کردم که متعجب بهم نگاه کرد... آروم گفتم: 

 .اریدرش ب دهیم گاریس یبو راهنتیپ_

... روم خم شد و فقط میدی... به سمت تخت بردم و هردو دراز کشارهیشو در ب راهنیکمک کردم پ آروم

کنم...  ریتعب یآروم و پراحساس رو چ یبـ ـوسه ها نیا دونستمیبابـ ـوسه هاش نوازشم کرد و من نم

 هـ ـوس بود. دیشا ؟یهـ ـوس؟ چـــ از؟یعشق؟ عالقه؟ دوست داشتن؟ ن

*** 

 دمیفهم ایهمون روز رفتن خونه خودشون... تازگ ی. فرداگذشتیو خانوادش م ییدن داهفته از اوم دو

اومده  زابتیکه ال یکردن... از وقت سیو باهم شرکت رزا رو تأس رحسامهیام کیشرکت شر یتو ییدا

و  هوجودم نفوذ کرد یها هیبه تک تک ال یاعتماد یو شک و ب ختهیبهم ر یحال من بدجور رانیا

سرکار باهاش  رهیدعوا کنم... زود م رحسامیبا ام یکیکوچ زهیموضوع باعث شده که سره هرچ نیهم
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 یاومده؟ روز ریکه چرا د کنمیباهاش دعوا م گردهیاز سرکار برم رید ره؟یکه چرا زود م کنمیدعوا م

شرکت...  رهیدروغ گفته که م ایواقعاً شرکته  پرسمیم شیبه شرکتش و از منش زنمیچندبار زنگ م

اما خب من قبول  میتا باهم بر گهی... البته به منم مخورهیخون خونم و م ییخونه دا رهیکه م ییوقتا

از  شهیمادرم باعث م ی... گذشتهکشمیخجالت م زابتیو ال یلیو ام ییدا یچون از نگاه ها کنمینم

و  زابتیبه ال رشتیب کمیهم باعث شده که  میخجالت بکشم... باردار اوشیاز س یهمه شون حت

از تلفن داخل اتاق گوش  کنهیصحبت م یباگوش رحسامیام یوقت یحساس بشم... حت رحسامیام

تماس  ستی... لکنمیشو چک م یحموم گوش رهیکه م یی... وقتاکنهیصحبت م یباک نمیبب کنمیم

 کنمیو فکرم کنمیرو چک م نایا یبوک... همه سی... فنستاگرامیهاش... تلگرام... ا امیپ ستیهاش .. ل

شده جهنم و از درون  میاومده زندگ زابتیکه ال ی... از وقتارهیفقط به روم نم شهیاما م شهیمتوجه نم

 ای دهیعطره خودشو م یبو نمیبب کنمیخونه لباساشو بو م ادیم رحسامیام یوقت یحت خورمیخودم و م

 یشدم اما خب حق دارم ب اعتماد یب رحسامیهمه به ام نیا یچطور فهممیعطره زنونه... واقعاً نم یبو

که عشقش  نهیبدتر ا نیبه من احساس نداره و از ا یذره ا یاعتماد و شکاک بشم چون شوهرم حت

 .مهیگوش من و زندگ خیاومده و االن ب

 شد. شتریپام و تکون دادم و ناخونم و با دندونم کندم... به ساعت نگاه کردم و خشمم ب یعصب

 ساعت شده هفت سرت به کدوم آخور گرمه االغ؟  ؟ییاحمق کجا رهشعویباحرص گفتم: ب رلبیز

کردم؟  نیبدت اومد به باباجونت توه ه؟یلگد محکم زد که نفسم قطع شد... بابغض گفتم: چ هی دخترم

 رحمه. یکه بچتم طرفداره اون ب ریحر یریبم یاله

 رو برداشتم و شمارشو گرفتم. یبلندشدم و گوش تیباعصبان

 بوق ... ... بوق...بوق

 : بله؟ زابتیال

 و بغض گلم و گرفت. دیدوره سرم چرخ اتاق

 الو؟  ؟یشنویمنو م یصدا رجانی... حرری: الو حرزابتیال

 .هیگر رهیو باشدت زدم ز دیبغضم ترک هویتخت نشستم...  یرو یاز دستم افتاد و باحال بد یگوش

مثل پدرت،  یکی... توهم انتکاریخـ ـ یضزدم: ازت متنفرم حسام... ازت متنفرم عو ادیتوانم فر باتمام

 .یازت متنفرم لعنت

 .دمیکش یفوق العاده بلند غیو ج ختمیبهم ر تیرو باعصبان یها و روتخت بالشت
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 کردم. هیگر یبلند یو باصدا نیزم یرو پرت کردم رو یشیآرا زیم یرو لیوسا تمام

بود و چهره اش  نیاز اشک بود نگاه کردم... چشماش غمگ سیکه تمام صورتش خ یدختر ریتصو به

 نیبود... ا دایبود... غروره خورد شده اش از چشماش هو دایچشماش پ یپر از ترس... حس حقارت تو

ست؟  دونهی یکی رهیهمون حر نیبود؟ ا یصالح یمحمدعل یدوردونه زیکه عز یریمنم؟ همون حر

حسام باتو چه کرد؟ از  ؟یشد ریحق نقدریشد که ا یشاهزاده خانوم؟ چ یدیرس نجایبه ا شد یچ

 رهیبگ شیهم هست... آت گهیزن د هی یکه توش پا یزندگ رهیبگ شیعرش به فرش رسوندت... آت

 که عقلم و از کار انداخت. یقلب رهیبگ شیکرد... آت فمیخار و خف نقدریکه ا یعشق

 .نهیبه آ دمشیزدم و محکم کوب یبلند ادهیو برداشتم و فر ادکلن

 ام قطع شد. هیگر یگوشم و پر کرد و صدا نهیشکستن آ یصورتم گرفتم و صدا یو جلو دستام

 رهیهرتکه تصو ینگاه کردم که هزار تکه شده بود و تو یا نهیو به آ نییدستام و آوردم پا باترس

 .دمیخودم و د یغمزده

و  هیهرثان یلعنت ی... تویاز انتقام گرفتن برداشت دست کنمیگفتم: چقدر احمقم که فکرم رلبیز

تا باخـ  میزندگ یتو ی... عشق تو آوردیداد رییتو تغ وهیو االن فقط ش یریگیهرلحظه از من انتقام م

خـ  هیاگه من مثل مادرم هـ ـرزه ام تو هم مثل پدرت  ی... لعنتیریهرلحظه جونم و بگ انتتیـ

همه احساسم نسبت به تو  ارمیکه دوست دارم و عاشقتم... باال م ... چقدر خرمیهست یعوض انتکارهیـ

... یکردیکارو نم نیحداقل به خاطره دخترت ا ی... عوضبخشمیو نم انتیرو ببخشم خـ ـ یرو... هرچ

 پارسا. یآقا خورهیحالم ازت بهم م

 ی.. روتخت نشستم. یخودم و کنترل کردم و رو عیرفت و تعادلم و از دست دادم که سر جیگ سرم

 .ختمیاشک ر اهمیصدا به خاطره بخت س یو آروم و ب دمیتخت دراز کش

 بابا و مامانه. یها نینفر ناهمهیا

بهم ضربه  یجور رحسامیام هویخوشبختم  رحسامیخوب شده و کنار ام میزندگ گمیتا باخودم م آه

... لعنت به تو که تمام کنهیم میو زخم زنهیبازم زخم م شمیو تا باز سرپا م وفتمیکه از پا م زنهیم

 .یریگیو کم کم جونمم م یو گرفت میزندگ

کارو بکنه واقعاً  نی... اگه ارهیو دوره شکمم حلقه کردم و بابغض گفتم: نکنه تو روهم ازم بگ دستم

 .رمیمیم

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

676 
 

کار داشته  یکار داره... احمق منو خر فرض کرده... آره کل یشرکت کل یامروز تو گهیبه من م هه

 خانوم بوده. زابتیکارش، خلوت کردن باعشقش ال

 ایهم نباشه... خدا یا گهیاگه منو دوست نداره عاشق کس د احداقلیکاش منو دوست داشت،  یا آه

 کنمی... خواهش مریو دستم و بگ اریب ادیتوروخدا منو به  م؟یدینبخش اهنوزی یمنو فراموش کرد

 کن.که هست بدتر ن ینیو از ا میزندگ

 ومدهیهنوز ن رحسامیو ام گذشتیها و ساعت ها م قهیها و دق هیبود... ثان وارید یبه ساعت رو نگاهم

 .شدیم شتریاشکام ب زشیسرعت ر گذشتیکه م یا هیبود... باهرثان

 .ری: حردیبه گوشم رس رونینُه شب بود که صداش از ب ساعت

 .زدیمنو صدا م دیرسیبودم که تا پاش به خونه م نیا عاشق

 .یکشیم زیعشق نفرت انگ نیاز ا یکشیم یخفه شو... خفه شو احمق... خفه شو که هرچ ریحر

 چشمام و بستم. عیاتاق باز شد که سر در

 چه خبره؟  نجایا ریحر !  ری: حردمیبهت زده شو شن یصدا

بازوم گذاشت و گفت:  یو جواب ندادم... کنارم نشست و دست شو رو دمیسرم کش یرو رو ملحفه

  ؟یخوب ریحر

 گفتم: به من دست نزن. یپربغض یو باصدا دمیو کنار کش بازوم

  ه؟یدردت چ نمی: بگو ببدیرو باخشم کنار زد و غر ملحفه

 بهش نگاه کردم... فقط نگاه کردم. سمیخ یباچشما

 شده مامان کوچولو؟  یگفت: چ یمیاشکام و پاک کرد و بالحن مال آروم

 نشده. یچیشد گفتم: ه یکه هرلحظه بزرگ تر م یار زدم و باهمون بغض لعنتکن دستشو

  ه؟یشده؟ بگو تا بدونم دردت چ یشکل نیشده؟ اتاق چرا ا یبگو چ ری: حررحسامیام

 یتون ینگم چون تو نم یزیخودم خفه کنم و به تو چ یرفته قرار بود دردهام و تو ادتی... گمینم_

... خفم شمیخفه شم االنم خفه م ی... خودت گفتیچون تو خودت پره درد یدردهام و خوب کن

 .یحسام... خـــفـــم کـــرد یکرد

 دیداره؟ نبا یبفهمم زنم چه مشکل دیمن نبا یگیچرت م یچرا دار ر؟یحر یگیم ی: چرحسامیام

  کنه؟یم هیبفهمم چرا گر

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

677 
 

عروسکم که  هیوقت همسرت نبودم من فقط  چیپارسا من ه یزنت؟ هه زنت... اشتباه نکن آقا_

... من فقط یکردیتو رفع م یو دلتنگ یکردیمنو به جاش بـ ـغل م یشدیهروقت دلتنگ عشقت م

به عروسک  یازین گهیبودم و هستم... االن که عشقت اومده و کنارته د تیشب باز مهیعروسک خ

من االن فقط شدم مادر بچه ات... پس ... یکن یو باهاش رفع دلتنگ یعشقت بذار یجا نوتا او یندار

 پارسا. یمنو زن خودت ندون آقا

گفت:  دیکش قیچندتا نفس عم نکهیکرد خشم شو کنترل کنه... بعد از ا یو سع دیکش یپرحرص نفس

ازت حرف  گهیجور د هی نکهیا ایشده  یآدم بگو چ یبچه امثلیاعصاب جر و بحث ندارم  ریحر

 .کشمیم

 بخوابم. خوامیتنهام بذار م_

بار  ستیدوهفته دو نیا یچت شده؟ تو ! یکنیخودم و خودت تلخ م یرو برا ی: چرا زندگرحسامیام

  ه؟یدردت چ یبگ شهی... میالک یزهایاونم سره چ میماباهم جر و بحث داشت

 من به خودم ربط داره تنهام بذار. یدرد ها_

که به  زدتمیم یباردار نبودم االن جور... قطعاً اگه ترسوندمیم نشیبلند و خشمگ ینفس ها یصدا

 .وفتمیغلط کردن ب

و انجام بدم و خودم و  دیکه نبا ینکن کار ینکن... کار کیاعصاب منو تـ ـحر نقدریا ری: حررحسامیام

 .یزیبهم بر نقدریباعث شده ا یخودتو خالص کنم... بگو چ

 ندادم. تیو اهم دمیسرم کش یرو رو ملحفه

 .کردیمداشت گلوم و پاره  بغض

  ؟یجواب داده ناراحت یو ال میکردم و گوش رید نکهینکنه از ا نمی: صبرکن ببرحسامیام

 ندادم. یهم فشار دادم و جواب یو رو لبام

  ر؟یرو کنار زد و گفت: آره حر ملحفه

  گذره؟یم یذهن کوچولوت چ یتو ونهیپر از اشکم بهش نگاه کردم که گفت: د یباچشما

... مونهیبد ذات م شهیتونه ذات شو عوض کنه و هم یوقت نم چیکه آدم ه گذرهیم نیذهنم ا یتو_

 .رهیها راست گفتن تَره به تُخمش م یمیکه قد نهیذهنم ا یتو

 یچشماشو در برگرفت... صدا یدیچشمش بزرگ شد و سف ینهیخشم سرخ شد و دوباره قر از

 و از ترس نفسم بند اومده بود. دمیشنیهم م یدندوناشو رو دنییسا
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دستش زده  یمحکم دست شو مشت کرده بود که رگ ها نقدری... ادادیمشتش فشار م یرو تو ملحفه

گرگ بهم  هی نی... درست عشدیم نییاش تند و پشت سرهم باال و پا نهیسـ ـ ی... قفسهرونیبود ب

 .دیکش یبلند و کشدار م یچشم دوخته بود و نفس ها

کبود  نقدریچرا ا نیالل بشم ا یفاصله گرفتم ازش... اله یشکمم گذاشتم و کم یو رو دستم باترس

 بکشونه. شیخونه رو به آت نیبشه و ا ونهیاالنه که د ایغلط کردم خدا ! شده

و گردنش ورم کرده بود و  یشونی... رگ پزدیپر ازخشمش بهم زل زده بود و اصالً پلک نم بانگاه

 االنه که رگ گردنش پاره بشه و خون بپاشه تو صورتم. کردنمیاحساس م

از حد  شیکه ب یینعره هاش آماده کردم اما برعکس تصورم آروم و باصدا دنیشن یو برا خودم

برگردن  ستیقرار ن گهیشرکت مشغول به کار شدن چون د یاز امروز تو ییو دا زابتیگفت: ال دیلرزیم

گفت که زنگ  زابتیجلسه تموم شد ال یاتاقم بود وقت یتو میمهم داشتم گوش یجلسه هیآلمان... 

 یخواستم بهت زنگ بزنم اما چون گفت حرف دی... جلسم طول کشینزد یو جواب داده اما حرف یزد

 خودم و رسوندم خونه. عینگران شدم و سر ینزد

درو  شدیم یکه عصبان شهیمثل هم ی... حترونیاز چشمام گرفت و بلندشد و از اتاق رفت ب نگاهشو

 بهت گذاشت. یو منو تو دیبهم نکوب

 نقدریو دلخور بود... چرا سرم داد نزد؟ چرا ا نیبرخورد کرد؟ حس کردم نگاهش غمگ ینطوریا چرا

 محکمش آروم و پر از لرزش بود؟  شهیهم یصدا

اما  زهینعره بزنه و اتاق و بهم بر یگرگ زخم هیمثل  شهیسرم داد بزنه و مثل هم دادمیم حیترج

حرفم بد بود!؟ معلومه که بد بود... خدالعنتت کنه  نقدریا یعنیحرف نزنه...  نیدلخور و غمگ نقدریا

 .ریحر

 ایپر از ترس و دلهره باشم؟ خدا دیبا شهیمن هم یعنی! موننیم رانیا شهیهم یبرا نایا ییدا ایخدا یوا

 !؟یکنیبه مشکالتم اضافه م یاز مشکالتم کم کن نکهیا یچرا به جا

 فکر کردم. رحسامیام نیدلخور و لحن غمگ یو به چشما ختمیاشک ر صدایت چمبره زدم و بتخ یرو

 .زدمیحرف و بهش م نیا دیبودم... نبا مونیکه زده بودم پش یحرف از

 نکهیآب زل زده؟ چرا از ا یخودش تو ریلب استخر نشسته و به تصو دمیکناره پنجره که د رفتم

آرومش  گارهمیس یبود که حت نیحرفم براش سنگ نقدریا یعنینگران شدم!  ستیدستش ن گاریس

 !؟ کنهینم
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حالم  رهاتیکن... باحرفا و تحق یخال گاریس یبکش و حرص تو رو گاریسرم داد بزن... س ایب یلعنت _

 هیعذاب آورتر و دردناک تر از کمربندته که  یلیخودت نباش... سکوتت خ یتو ینطوریا یول ریو بگ

هم عذاب آور تره...  میسکوتت از اون شب نوزده سالگ یشب تمام تنم و باضربه هاش نوازش کرد... حت

 دردناک تره. مهیشونیپ یهنوز رو شیادگاریو  رونیب یاز صبحشم که از کلبه پرتم کرد یحت

 .داشتیآب افتاده بود برنم یخودش که رو ریبود و چشم از تصو نییپا سرش

 زانوهام گذاشتم و آروم هق زدم. ینوهام و بـ ـغل کردم و سرم و رومبل نشستم و زا یرو

 .زدمیو اون حرف و نم شدمیکاش الل م یا

گذشته بود و  یلیخ دونمیساعت... دوساعت... سه ساعت... فقط م کیچقدر گذشته بود...  دونمینم

 جون شده بودم. یکرده بودم ب هیکه گر نقدریبود داخل... ا ومدهیهنوز ن رحسامیام

 زانوهام برداشتم و بهش نگاه کردم. یسرم و از رو عیاتاق باز شد که سر در

 کمد حوله شو برداشت و رفت داخل حموم. یبندازه از تو یبهم نگاه نکهیا بدون

 آروم و خفه کردم. یهیگر یو گاز گرفتم و صدا لبم

و به  دیتخت طاق باز خواب یتنش بود رو که یو باهمون حوله ا رونیساعت از حموم اومد ب میاز ن بعد

 سقف زل زد.

 گردنش هنوز متورم بود و چشماش سرخ بود. رگ

 .چوندمیهم پ یو انگشتام و تو دمییلبم و جو بااسترس

 بود. یبگم نگاهم به کف پاش افتاد که خون یزیدهن باز کنم و چ تاخواستم

 صدا زدم: حسام ! بابهت

 کرده !؟ یپاشو زخم شهیکرده که متوجه نشده ش تشیحرفم اذ نقدریا یعنی ایخدا ینداد... وا تیاهم

 شده. یپاش نشستم و بابغض گفتم: حسام پات زخم نیی... پاکشیو رفتم نزد بلندشدم

 روح فقط به سقف زل زده بود. هی مثل

 .دیاز دهنم پر خوامیگفتم: معذرت م هیباگر

 گفت: چراغ و خاموش کن. لرزهیم کردمیکه هنوزم حس م ییو باصدا دیبهم خواب پشت

 رو برداشتم و برگشتم به اتاق. هیاول یکمک ها یداخل آشپزخونه و جعبه رفتم

 .دیکردم که پاشو عقب کش زیخون پاشو تم باپنبه
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 یبودم وقت ی... خب عصباندیباورکن از دهنم پر خوامیام اوج گرفت و گفتم: معذرت م هیگر یصدا

 ناراحت شدم. یلیجواب داد خ یزنگ زدم و ال

 کن خانوم گلکار. دایبراش پ یچاره ا هی ضهیمر یلی: فکرت خرحسامیام

 یدونیکه من فکر کردم م کردیفکرم یزیمن بود به همون چ یهم جا یهرکس ا ضهیآره فکرم مر_

تو تن بدم و به اون کلبه  ی... عشق منو مجبور کرد تا به خواسته هایچرا؟ چون تو عاشق اون دختر

 انتیـ ـبه من خ زنهیکه قلبت براش م یباکس ،یکه با ال کنهیروز تو رو هم مجبور م هیپس قطعاً  امیب

 .یکرد دمی... شایکن

 خفه شو. ؟یفهمیفقط خفه شو... م ری: حررحسامیام

 فقط بذار پاتو پانسمان کنم. شمیهق گفتم: باشه خفه م باهق

 .شکشتیباخودش گفت: درد نباش درمان کردن پ رلبیکه ز دمیشن

 رو بذار کنار. یکردم پس لطفاً لجباز یمن که معذرت خواه _

 رو تمومش کن. یکوچولو لجباز نینداد که بابغض گفتم: جون ا تیاهم

 بذار زخم تو پانسمان کنم. گهیو گفتم: پاشو د دمیکش دستشو

 و نشست و به تخت تکه داد. دیکش رونیاز دستم ب دستشو

 کردم. زیکردم و آروم خون کف پاشو تم نشیجذاب اما غمگ یبه چهره یطوالن نگاه

 .شکوندمیرو م نهیآ دیمنه نبا رهیتقص دیببخش_

 و با بانداژ زخم شو بستم. ختمیزخمش ر یرو نیبتاد کمیعذاب داد...  شترینگفت و منو ب یچیه

  سوزه؟یم یلیخ_

 قلبم. یزد و گفت: نه به اندازه یدردناک پوزخنده

 .دیاز دهنم پر گمیدارم م یو گفتم: باورکن اصالً متوجه نشدم چ ختیر یشتریباشدت ب اشکام

و پر از  یو عصبان نیجور مواقع اونو خشمگ نیا یعادت داشتم تو شهی... من همدادیآزارم م سکوتش

 غمزده و ناراحت. ینطورینه ا نمیو نعره بب ادیفر

 .دیست شو عقب کشد عیرفتم جلو و کنارش نشستم... دست شو گرفتم که سر آروم

 .دیبه چشماش گفتم: اشتباه کردم ببخش رهیشو به سمت خودم برگردوندم و خ صورت

 .رهیآدم نم ادیوقت از  چیحرفا ه ی: بعضرحسامیام

 .ختمیبهم ر دمیو شن زابتیال یصدا یبهم حق بده، وقت_
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... شهیتو ش یبهت حق بدم؟ دوهفته ست خون خودتو منو کرد دی: هه بهت حق بدم؟ چرا بارحسامیام

 یشماره ؟یو چک کرد می... امشب گوشخورهیبهم م یدونیهـ ـوسبازه کثافت م هیمنو  نکهیحالم از ا

 نستاگرامیا یتو ؟ینکرد دایخانوم خوشگل پ هی یو یتلگرامم پ یبه چشمت نخورد؟ تو یمشکوک

من خر  ریحر انه؟ی دهیو م زابتیعطره ال یلباسام بو ینیبب ینداشتم؟ چک کرد یکامنت مشکوک

 شهیم ادیخواب کم و ز ی... نفسات توفهممیمن م یخوری... تو آب میپس فکرنکن باخر طرف ستمین

 یبرا شمیکه متوجه نم ستین نیا یبرا گمینم یزیپس منو خر فرض نکن اگه چ شمیمن متوجه م

 کارها خجالت داره... واقعاً خجالت داره. نیا ری... آره حریتا خجالت نکش ارمیبه روت ب خوامینم هک نهیا

 اعتماد بشم. ینسبت بهت ب یتو خودت باعث شد_

  ن؟یشده ا تمونیکردم که وضع کاریچ یبگ یشی: عه واقعاً؟ مرحسامیام

 یال یاما گفت یدیمنو بـ ـوس ی... اون شب که مست بودیگفتم: تو اونو دوست دار یدردناک بابغص

 ذهنت با  ی... تو توانتهیاسمش خـ ـ نیدوست دارم... حسام ا

 .انتیخـ ـ یعنی نیو ا یکنیم یزندگ یال 

 نگفت. یزینگاهم کرد و چ فقط

... خوامیمعذرت م کنمیتو چک م یلباسات و گوش نکهی... بابت اخوامیکه زدم معذرت م یبابت حرف_

مدت هوا برم داشته بود که  نیا ی... هه توخوامیرو به کامت تلخ کردم معذرت م یکه زندگ نیبابت ا

و  شوهرمکه روح  زابتیهست به اسم ال یکیفراموش کرده بودم که  یو به من تعلق دار یدوستم دار

بچه ست...  نیفقط به خاطره ا یکنیداره... فراموش کرده بودم که اگه باهام درست رفتار م اریدر اخت

 خوامیخونه... معذرت م نیا یتاوان دادن اومدم تو یو برا سنامیفراموش کرده بودم که دختره 

... اگه یشیهم نم زابتیلمال ا یاما بدون تو اگه مال من نباش خوامیمعذرت م نایا یحسام... بابت همه

پس  رسمیه من به عشقم نم... اگرمیگیمنم انتقام پدرم و از تو م یریگیتو انتقام مادرتو از من م

 .یرسیتوهمبه عشقتنم

 می... تو تمام زندگمیسازیو م میسوزیهات م نهیک شیآت یهم با شعله ها یمن و تو تا آخر عمر به پا 

 زابتیبا ال دمیوقت اجازه نم چیوقتِ ه چی... حسام من هرمیگیمن از تو فقط عشق تو م یو از من گرفت

 پارسا. یتو گوشت فرو کن آقا نویوقت، ا چی... هیباش

 فقط به چشمام زل زده بود. زدمیکه حرف م یمدت تمام

 .دمینم حیترج یزیزد و گفت: کوچولو من مثل تو عشقم و به هرچ یکج لبخنده
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که تو به  ذارمیوقتم نم چیو نابود کردم اما ه میگفتم: آره من به خاطره عشق تو تمام زندگ تیباعصبان

 .یو تاوان بد یکناره من عذاب بکش دیتوهم با یعشقت برس

 .شمیقلبمه جدا نم یکه تو یوقت از کس چیچون من ه یوسط فقط تو باخت نی: ارحسامیام

 زدم: ازت متنفرم. داد

 چرا؟  یدونی... مدمیکه شن یجمله ا نیتر نیریجمله ش نی: ارحسامیام

شد و آروم  کیو بهم نزد دیگونم کش یگرمشو رو یو نفس نفس زنان نگاهش کردم... انگشتا باخشم

برات...  رمیمی... مونتمی: حسام عاشقتم... دنهیا شی... معنیداد رییجمله رو تغ نیا یگفت: چون تو معن

 یتون یمن نم نبدو یتو حت یعنی... نیا یعنی یگیکه تو م ییازت متنفرم ها ریدوست دارم... آره حر

 .ینفس بکش

 هم فشار دادم. یدندونام و رو باحرص

تونه از عشقم جداکنه  ینره منو خدا هم نم ادتی ریگفت: حر یتر شد و بالبخنده مرموز کینزد بهم

 چه برسه به تو.

 .ی...ت کنانـیبه مـ...ن خـ... یبازوش فرو بردم و بانفس نفس گفتم: تو حق نـ...دار یو تو ناخونام

 .کنمینم انتی: خـ ـرحسامیام

 .میزندگ یتو ادیب زابتیال ذارمیمن نم_

 .تهییچون اون دختر دا تهیتو زندگ شهیهم زابتیال یچه نخوا ی: چه بخوارحسامیام

 تو. یمن هم برا ی... هم برامونهیم یباق ییدختر دا هی شهیو هم _

 بهش؟  یکنیم ی: کوچولو حسودرحسامیام

چشماتم  یایدر یکه حت یعاشقم نقدریو زمزمه کرد: ا دیزد و چشمام و بـ ـوس یبیعج لبخنده

 .دهیخروشان و از دست م یایدر هیو تمام قدرت  ارهیدرمقابل عشق من کم م

 نیو ا گریباز شمیبازنده بودم و بس اما از امشب من م هیانتقام فقط  نیا یگفتم: تا االن من تو یجد

 پارسا. یآقا کنمیچشمام غرقت م یایدر نیهم یبازنده و تو یشیکه م ییتو

 یبه نوازش به لبام زد و زمزمه کرد: خانوم گلکار اون هیشب یسه کوتاه و آرومزد و بـ ـو یمحو لبخنده

 رو باخته منم نه تو. یکه باز

 .کردیم جیمنو گ شهی... اون هماوردمیحرفاش سر در نم از

 برد. نیرا از ب نمانیب یجلوتر و فاصله  دیگوش و گردنم نشست و خودشو کش نیب دستش
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  ده؟یم یکار چه معن نیا دنیوسط دعوا و خط و نشون کش... کردیکاراش متعجبم م نیا

که  یآروم جور یلی... آروم خدتمیـوس بـیم بیعج یلیخ رحسامیبودم و خشکم زده بود و ام جیگ

 .کنهیبا لباش نوازشم م کردمیحس م

  زابتم؟یمن ال کنهیفکرم نکنه

... رمیزدم: من حر ادیفر یبلند یشونه اش گذاشتم و به عقب هولش دادم و باصدا یدستم و رو 

 .نویبفهم ا یلعنت رمی... من حرــــریحــــر

 پر از اشکم نگاه کرد. یرنگش به چشما یمشک یباچشما

ذهنت  یو تو یریمنو تو بـ ـغلت بگ نکهیتا ا زابتیال شیپ یاالن بر نیهم دمیم حیگفتم: ترج هیباگر

 .یرو تجسم کن یال

 ه؟یتوهمات باردار دمیشا ه؟یزده به سرت چشم قشنگ... نکنه عوارض باردار ی: بدجوررحسامیام

 هـــــوم؟ 

 .یکنیمسخرم م یدار شهیمثل هم یلعنت ؟یکنیمسخرم م یدار_

 یکه فکرشو بکن یاز اون شتریب یلیبود، خ نیسنگ یلیو زد پشت گوشم و گفت: حرفات خ موهام

 .یرومم کنو آ یخودت جوره شو بکش دیداغونم کرد حاال با

 برد... نیفاصله رو از ب بازم

  ه؟یحرفا و کارها چ نیا یمعن دونستمی... نمکردیم جمیگ رفتاراش

بکن فقط منو مثل پدرم ندون... آدما  یکنیم یهرفکر ریو آروم گفت: حر دیگوشم و بـ ـوس یالله

نه... پس دفعه  ؟یهست یستیاما توکه ن انتکارهیخـ ـ هیتوهم مادرت  دنیم رییذات شونو تغ یگاه

 .یدیآخرت بود که منو مثل پدرم د

 .خوامیمورد حق باتوئه حرفم اشتباه بود معذرت م هی نیا یتو _

گوشم و به دندون گرفت و زمزمه کرد: چشم قشنگِ من  یآرومش متعجبم کرد... الله یخنده یصدا

 .یکنیخوبه که اشتباهاتتو قبول م

 .میترسونیم یحسام دار_

آروم و بااحساس  نیترس یم میکنیرفتار م نیو خشمگ ی... عصبنیبیشما زنها واقعاً عج: رحسامیام

 .ستیتون باخودتونم مشخص ن فی... تکلنیترس یم میکنیبرخورد م

 .ترسمیازت م یطیکه در هرشرا نهیواسه هم یستین یتو مرده عاد_
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 .یبه چشمام گفت: نترس... االن فقط بهم نشون بده عاشقم رهیانگشتاش گرفت و خ نیو آروم ب چونم

  ؟یگفتم: زده به سرت؟ نکنه بازم نقشه دار آروم

بگو که پشتش  ییدارم... بازم از اون ازت متنفرم ها ازیکرد و گفت: به عشقت ن یکوتاه یخنده تک

 صفحه صفحه جمالت عاشقانه پنهان شده.

 نیلبامون رو از ب نیب ید و لبام و از هم باز کرد... فاصلهام و لمس کر ینییشصتش لب پا باانگشت

 بود. گهید یکینبود... انگار  یشگیحسام، حسام هم نیبرد. ا

 شیشونه هاش نشست و مثل خودش آروم همراه یکه دستام رو دتمیـوس بـیبااحساس م نقدریا

 کردم.

شو  شیچشمام زل زد... ته ر یایگذاشت و به اعماق در میشونیپ یشو رو یشونیپ قهیاز چند دق بعد

 لمس کردم و باپشت انگشتام نوازشش کردم.

حاللت  ینیبب یال یاگه منو جا زهیچقدر برام عز یدونیحسام به جون خودم... به جون بابام که م_

 .کنمینم

 زد و گفت: باشه حالل نکن. یمحو لبخنده

 .گذرهیم یاون ذهن شرورش چ یتو دمیفهمینم کردمیبه چشماش نگاه م یهرچ

واسه  یقبل رحسامیهرچه زودتر بشه همون ام خواستمیبودم و م دهیشده بود که ترس بیعج نقدریا

 .دیخر میببر دیلباس ندارم فردا با یعروس یآرومش گفتم: برا یوسط بـ ـوسه ها نیهم

 ! ی: عروسرحسامیام

 .نایو جاست اوشیس یعروس گهیآره د_

  ؟یعروس یایب یخوای: مگه تو مرحسامیام

 .یجونت بر یبا ال ییتنها ذارمیپ ن پ م _

 .ینیبیمنو مثل پدرم م ی: بازم داررحسامیام

 .یزابتیتو عاشق ال_

 .یکنیم میعصبان ی: باز داررحسامیام

 ترسم. یحسام بااحساس و آروم م نیدوست دارم از ا شتریرو ب یشو، حسام عصبان یعصبان_

 باهات مثل آدم رفتار کنم. یندار اقتیو گفت: ل دیفاصله گرفت و کنارم دراز کش ازم
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خدا موش  یمحض رضا یگربه ا چیعمته... ه اقتیل یبه شونه اش زدم و داد زدم: ب یمحکم مشت

 .یکنیخرم م ینطوریا یپوکت هست که دار یکله نیا یتو ینقشه ا هیحتماً  رهیگینم

 .یکرد ی: تو کالً قاطرحسامیام

  ؟یکنیم جمیو گ یترسونیمنو م بتیعج یکنم... چرا بارفتارها یقاط یکردم تو باعث شد یآره قاط_

 یال یگیم زنمی... اگه سرت داد میستین میمستق یصراط چینکن تو به ه غیج غیج ری: حررحسامیام

 یگیبار ببر م گمی... تا میذهنت ال یتو یگیم کنمی... اگه باهات بااحساس برخورد میرو دوست دار

  ؟یکنم توهم کاریشترم... من از دست تو چ یگیتخم بذار م گمیمرغم تا م

 .یعروس امیکه گفتم من م نیو خودت... هم یخودت یتوهم_

 .یعروس یبر ذارمی: نمرحسامیام

 .یتنها باش یتو با ال ذارمیمنم نم_

 هینگاه کن مثل  ینطوریبه من ا شهیو گفتم: آره هم دمینگاه پر از خشم بهم انداخت که خند هی

عادت دارم و  رحسامیام نیتن صداتو ببر باال... بزنتم... من به ا یزنیباهام حرف م یوقت... یگرگ وحش

 .مترس یم کنهیو بااحساس باهام برخورد م کنهیکه نوازشم م یاز حسام یول ترسمیازش نم

 .یبیعج یلیتکون داد و گفت: تو خ سرشو

 پارسا. یآقا ییتر از من تو بیعج_

 .یدیم یبهم فحش ناموس کنمیپارسا حس م یآقا یگی: هربار که بهم مرحسامیام

 .ییتر از من تو یتوهم_

 مزخرف و . یلیفام نیبکوب تو صورتم ا یحاال توه ادیپدر نکبتم خوشم م یلیاز فام یلی: خرحسامیام

 .گفتمیمن بدون منظور م_

 .یعروس یایب خوادیمن دلم نم می: بگذررحسامیام

  زه؟یریجون بهم م یچرا؟ خلوتت با ال_

 .کنمیتو دهنت هـــا مراعاتتم نم زنمیم نباری: ارحسامیام

 .یعروس امیمن م_

 بشه؟! یکه چ یایب یخوایشکم م نیشون مختلطه باا یعروس رینکن حر ونهی: منو درحسامیام

 .امیو گفتم: من م دمیتخت دراز کش یرو

 : ال اله اال اهلل.رحسامیام
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 .ذارمیچون نم اریرو از گوشت درب یعروس یبر ییتنها یپنبه رو که بذارم با ال نیحسام ا_

کجا بود زن  ییهستن تنها یعروس یتو گهیاون همه آدم د یگیچرت م ی: المصب چرا داررحسامیام

 !؟یحساب

 .دیخر میبریکه گفتم فرداهم م نیهم امیعمته من م یزن حساب_

 .برمی: نمرحسامیام

 .رمیخودم م_

 .یکنیم جای: تو برحسامیام

 .یخودتم بر ذارمیوگرنه نم یبریتومنو م_

  ؟یریجلوم و بگ یخوای: هه تومرحسامیام

 .یبر یتا نتون زامیشده همون شب م_

 .ریحر یشعوریب یلی: خرحسامیام

 .یخودت_

  زم؟یتو سرم بر یمن چه خاک رهیاگه وسط اون همه آدم دردت بگ کهینزد مانتی: احمق زارحسامیام

 .اریبهتر ب یبهونه هیمونده  مانمیتا زا گهید یدو هفته _

 .ریحر یخوریرو م یاعتماد یب نیروز چوب ا هی یو گفت: باشه ول دیکش یپرحرص نفس

 رو فراموش کن تا بهت اعتماد کنم. یال_

 : خفه شو.رحسامیام

 خودت خفه شو._

به  یکه فارغ بش نیبه حکومت کردنت مونده هم گهی: فقط دو هفته ددیصورتم غر یشد روم و تو خم

 .رسمیمخدمتت 

 غلطـ.... چیه_

 ینم یکار چیکه ه نهیو گفتم: منظورم ا دمینگاهم کرد که ترس دواریشده و تهد کیبار یباچشما

 .یبکن یتون

 .مینیبی: باشه حاال مرحسامیام

 .کنمیبذار آدمت م نیو گفت: باره تو زم دیتخت خواب یرو

 .شنیگفتم: فرشته ها آدم نم طنتیباش
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 پشت کرد و گفت: خفه شو. بهم

 .تیترب یو گفتم: ب دمیگردنش کش یو رو انگشتام

 و پس زد و گفت: نکن. دستم

 . ــــری: حــــردیکه غر دمیگردنش کش یگردنش حساس بود... دوباره انگشتام و رو ی... رودمیخند

 .دیخر میریفردا هم م یعروس یبریبه سرش زدم و گفتم: تومنو م یمحکم یو بـ ـوسه دمیبلندخند

 .یشیم مونیپش یبهم اعتماد نکرد نکهیاز ا یروز هیو گفت:  دیکش یپرحرص نفس

 نیا نکهیاز ا یروز هیبالشتش گذاشتم و گفتم: تو هم  یدستم و دوره کمرش حلقه کردم و سرم و رو 

 .یشیم مونیپش یوجودم کاشت یرو تو یاعتماد یبذره شک و ب

 .ستمیمن مثل پدرم ن یبدون خوامی: فقط مرحسامیام

 .یاون بش هیشب یریو انتقام بگ یمنو عذاب بد نکهیبه خاطره ا دیاما شا_

خـ  ندازه،یقلب عاشق منو از کار م انتینکن... خـ ـ انتینگفت که آروم گفتم: حسامم خـ ـ یچیه

 نکن مرده من. انتیـ

*** 

 هفتم فصل

 

 .کردمینم دایکه مَد نظرم بود رو پ یزیاون چ کردمیرنگارنگ نگاه م یها و لباسا نیتریبه و یهرچ

  ؟یگردونیم یفروشگاه لعنت نیا یکه دو ساعته منو تو کارمیمن ب یباغرغر گفت: فکرکرد رحسامیام

 .شهینم دایکه لباس مناسب پ ینیبیکنم م کاریعه خب چ_

 اره.خنده د یلیشکم خ نیباا یرو بذار کنار اومدنت به اون عروس ی: لجبازرحسامیام

 اصالًهم خنده نداره._

 .یعروس رمیخونه من نم میابری: برحسامیام

 .میابریبهش نگاه کردم که گفت: ب متعجب

 .یعروس میریهردو م رمیقدم برداشت که دستشو گرفتم و گفتم: نخ هی

حرف تو  یخوایبهانه ست تو فقط م ناهمهیا ستین ی: پس بگو درده تو تنها بودن من و الرحسامیام 

 .یاون همه مرد تا منو دق بد یجلو یایو ب یبشون یبه کرس
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وضعم دارم راه  نیچرا دوساعته باا یفکرکرد نکهیپارسا... دوماً ا ینکن آقا نیاوالً به شعوره من توه_

 کنم. دایو مناسب پ دهیلباس پوش هی نکهیا یبرا رمیم

 و تو. دونمیپارسا من م یآقا یبه من بگ گهیباره د هی: رحسامیام

 تو عوض کن. یلیو گفتم: خب برو فام دمیخند

 .کنمیکارو م نیهم یروز هی: مطمئن باش رحسامیام

 جواب شو ندادم و به اطرافم نگاه کردم. گهید

 خوبه؟  ی: اون لباس سورمه ارحسامیام

 یلیدار که روش پر از کار دست بود و خ نیلباس بلند آست هیکه اشاره کرد نگاه کردم...  یلباس به

 خوشگل بود.

 .میریبگ میابریآره ب_

 .ارهیبه فروشنده گفت از اون لباس برامون ب رحسامیداخل مغازه و ام میرفت

 : اتاق پرو اونجاست.فروشنده

 ریبزرگ شو بگ زیسا خوادینشستم و گفتم: پرو نم یصندل یلباس و به سمتم گرفت که رو رحسامیام

 .میبر

 کرد. شیتکون داد و لباس و داد به فروشنده و برامون بسته بند یسر

 .می: پاشو بررحسامیام

 خسته شدم. یلیخ نمیبش قهیدو دق_

 .یدیو گفت: تو آخر منو دق م دیکش یکالفه ا نفس

 .رونیب میبلندشدم و از مغازه رفت قهیحرص خوردنش خندم گرفت... بعد از دو دق از

 .ادیلباس ب نیکه به ا خوامیشالم م هی_

  ؟یفهمیمن خسته شدم م ری: حررحسامیام

 غر نزن. نقدریو تمام، ا میخریشال م هی میریم گهیمغازه د هیمنم خسته شدم فقط _

 .وفتیگفت: راه ب باحرص

پاهام قفل شد و توان حرکت کردن ازم  دیکه به گوشم رس ییآشنا یاز من رفت و من باصدا جلوتر

 گرفته شد.

 هام و دوست ندارم. یکتون خوامیم دیجد ی: بابا کتونیرعلیام
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  ؟یخوایم یچ گهیپسرم، د یبرا خرمیهم م ی: کتونبابا

 .دیجد یمدرسه فی: کیرعلیام

  گه؟ی: خب دبابا

 .خوامیرو م یبابا اون کتون ی: وایرعلیام

 پر از اشک بهش نگاه کردم. یلباس از دستم افتاد و باچشما کیبهم پالست بابرخوردش

 تون. کیپالست دییخانوم... بفرما دیو برداشت و گفت: ببخش کی... خم شد و پالستدیند منو

 .ریحر یلباش لبخند نشست و باذوق گفت: آبج یخوشگلش بهم نگاه کرد... کم کم رو یباچشما

 دوخت. یرعلیو برگشت و نگاه شو به من و ام ستادیا رحسامیام

 مهربونش تنگ شده بود. یچهره یر دلم براام و به بابا دوختم... چقد ینگاه اشک 

 تنگ شده بود. یلیهمه مدت؟ دلم برات خ نیا یکجا بود ریحر ی: آبجیرعلیام

ها حرف  بهیباغر گمیو بااخم گفت: مگه صد دفعه نم دیرو کش یرعلیبه خودش اومد و دست ام بابا

 نزن.

 : بابا !دمیشکستن قلبم گوشم و کر کرد... بابغض نال یصدا

 شده. ریپ کردمیو حس م شدیم دایپ دیموهاش تار سف نیدلم براش تنگ شده بود... ب چقدر

 .دمیشکمم و رنگش سرخ شد... باخجالت لبم و گز یسرخورد رو نگاهش

 ازم دور شد. یبلند یو باقدما دیرو کش یرعلیام دست

 یگفت: آبج یبلند یباصدا کشوندشیکه نگاهش به من بود و بابا دنبال خودش م یدرحال یرعلیام

  ؟یآبج شمون؟یپ یگردیبرنم ریحر

 گفتم: باباصبرکن. هیباگر

 .میابری: برحسامیام

 بابام بود. یدیو داد زدم: ولم کن ند دمیکش رونیو گرفت که باشدت دستم و از دستش ب دستم

 اریدرضمن صداتو ب دمید ستمی: کور که ندیدندوناش غر یبه اطراف کرد و بعد از ال ینگاه بااخم

 .نییپا

 نبود. گهیکه بابا رفت نگاه کردم... د یبه اون سمت هیباگر

 حسام بابام کجا رفت؟ _

 .میابریقدم به اون سمت برداشتم که دستم و گرفت و گفت: ب هی
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 یکنیم کاریچ یکرد که داد زدم: روان نمی... به زور سوار ماشرونیب میو از فروشگاه اومد دیو کش دستم

 بذار برم دنبالش.

 ! بهیبهت گفت غر یدیزد: احمق نشن ادیز کردم که خم شدم به طرفم و درو محکم بست و فربا درو

که من به بارآوردم برام فرش قرمز پهن  ییآبرو یبعد از ب یگفت که گفت به توچه؟ نکنه توقع دار _

 کنه !

پس دهن تو ببند و حرف مفت  یاز شوهرت شد یتو اگه حامله هم شد ؟ییآبرو ی: کدوم برحسامیام

 نزن.

 !؟یرفته تو اون شب به من تـ ـجـ ـاوز کرد ادتیشوهرم؟ کدوم شوهر نکنه _

 تو دهنم و نعره زد: من به تو تـ ـجـ ـاوز نکردم. دیدستش محکم کوب باپشت

 لبم نشست. یرو یو لبخنده پربهت ختیگونه هام ر یدهنم گذاشتم... اشکام رو یدستم و رو بابهت

 .رتتیاهلل به غ کیخنده ام بلندشد و گفتم: بار یشد اما صدا یمونیپر از پش ماشچش

  ؟یکنیم یبه موهاش چنگ زد و گفت: چرا بااعصاب من باز کالفه

 .رتیخوش غ یخفه شو آقا_

 که جلوتو نگرفته. یخب بزن کس ؟یبازم بزن یخوایم ه؟یبهم نگاه کرد که گفتم: چ باخشم

 .دیکش یتند و بلند یبه چشمام کرد و نفس ها یا رهیخ نگاه

از  یدورگه ا یبهم نگاه کنه دستمال و به سمتم گرفت و باصدا نکهیدستمال برداشت و بدون ا هی

 کن. زیخشم گفت: دهن تو تم

 و از دستش چنگ زدم و پرت کردم تو صورتش و داد زدم: منو ببر خونه. دستمال

 کرد آروم باشه. یو سع دیهم گذاشت و به پشت گردنش دست کش یرو چشماشو

 کردم. زیلبم و تم یدستمال برداشتم و خون رو هی خودم

 و روشن کرد و راه افتاد. نیماش

چقدر بزرگ شده بود... بابا توچشماش غم  یرعلیفکرکردم... ام یرعلیو به بابا و ام ختمیاشک ر آروم

دوستش داره...  نقدریکه بابا ا یرعلینبود... خوش به حال ام یکاره سخت دنشیبود که فهم یبیعج

 ترک کردم. رحسامیمثل ام یعوض هیخاک برسر من که آغـ ـوش پدرم و به خاطره 

بابا رو گرفتم که وارد  یو برداشتم و شماره می... بالفاصله گوشدمیاتاق شدم و درو محکم بهم کوب وارد

 اتاق شد و مشکوک بهم نگاه کرد.
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  ؟یزنیزنگ م ی: به کرحسامیام

 نداره. یبه تو ربط_

 زنهی... هه داره به باباش زنگ میپرو شد دمیرو از دستم چنگ زد و گفت: دوبار به روت خند یگوش

 رم؟یبه تماست جواب بده و بگه: جانم حر یبه تو نگاه نکرد بعد اونوقت توقع دار یآخه احمق اون حت

به آب و  ودتوبه خاطرشون خ یکه فقط دار ییتو نیدختر... اونا تو رو فراموش کردن ا یساده ا یلیخ

بهت نگاهم  یاما اون حت یکنیمن و عذاباهامو تحمل م یبابات دار نی... به خاطره همیزنیم شیآت

 یکه دختر گزهیاالن کک شم نم یاون حت یول یزن من شد تتینکرد... به خاطره اون مادره عفر

دست  رهیاما اون ز یورداالن نداره... به خاطره اون آقابزرگ جونت بارها و بارها از من کتک خداشته و 

تو  ییکه هرجا یاون یبه همه بگ یری... خاک برسرت که نمییو پاهاش لهت کرد و بهت گفت: هرجا

تو ثابت  یگناهیو ب یاز حق خودت دفاع کن یتون ی... خاک برسرت که نمسناستیبلکه  یستین

چشم  یب یندادم و اونوقت تو تیخواسته مادرم اهم نی..خاک برسره من که به خاطره تو به آخرکن.

آشغال ها  یها قاط ابونیخ ی... بدبخت اگه من نبودم که االن تویکنیباهام رفتار م ینطوریو رو ا

 یندار یپشت و پناه چیو تو ه رونیرفته آقابزرگت پرتت کرده از خونه ب ادتی... نکنه یکردیم یزندگ

... یاالن تو خوراک سگ شده بود دمچشم و رو نباش من اگه نبو یمثل گربه ب نقدریا ریجز من... حر

و مادرِ  هیطانیو بهش بگو... برو به همه بگو که مادرت چه ش تیبرو و واقع خوادیدلت باباتو م یلیاگه خ

مادرِ توئه که  نیاک تر بوده و ااز برگ گل هم پ ی... برو به همه ثابت کن که مادرِ من حتگناههیمن ب

 .انکارهیخ

... حرفاش درد داشت... کردینگاهم م یگرگ زخم هیسرخ و نفس نفس زنان مثل  یباصورت

 درد داشت. یلـــیخـــ

صدا  ی... بدیکشیخشم و انتقامش روشن شده بود و زبانه م یها شیچشماش زل زدم که دوباره آت به

 زدم. یو پوزخنده دردناک ختمیاشک ر

 پر از دردم. یو نعره زد: لعنت به من و گذشته واریبه د دیرو محکم کوب یگوش

 .دیو درو محکم بهم کوب رونیاتاق رفت ب از

 .اهمیگفتم: لعنت به من و بخت س رلبیز بابغض
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داشته و  یبهش بگم که مامانم چه گذشته ا دیبا یعنی خوام،یکنم؟ من بابام و م کاریچ دیمن با ایخدا

و له  رتشیبدست آوردنش غرور و غ یبرا یعنیازدواج کردم؟  رحسامیمن چرا بدون اجازه اش با ام

 که به خاطره خودم غرورشو خورد کنم. هیخودخواه نیکنم؟ ا

 بهش عمل نکرده؟  رحسامیبوده که ام یخاله حسنا چ یخواسته نیآخر

 .یآشغاال بود یقاط ابونیخ ی: اگه من نبودم تو االن تودیچیپیگوشم م یتو صداش

 آورد. یو از پار درت م گرفتینفس تو م زدیم شیکه ن نیمثل مار بود... هم زبون

*** 

و  یکت و شلوار مشک نیا نقدریبهش نگاه کردم و از حرص محکم لبم و گاز گرفتم... چرا ا یرچشمیز

چرا مدل موهاش  یشده؟ وا پیخوشت نقدریچرا ا اد؟یبهش م یو کروات مشک دیسف راهنیاون پ

 جذابش کرده؟  نقدریا

 پاشو آماده شو. یبزن دیمنو د نکهیا یگفت: به جا بااخم

 .امیمن نم_

 کنم؟  کاریچ نیمن از دست ا ایو گفت: خدا دیکش یکالفه ا نفس

  ذارم؟یبَده دارم بامعشوقت تنهات م_

  ؟یدیدهنت مزه مزه کن بعد بگو فهم ی: حرفو تودیشد و غر سرخ

 بگو. گهیباره د هی دمینه نفهم_

 کی نیمونده... ا گهید یهفته کیخانوم فقط  ریکن حر یکن... زبون دراز ی: زبون درازرحسامیام

به  یجور ادیب ایبچه به دن نیکه ا نیبدون هم یول ریبگ یهفته رو هم خوب بتازون و از من سوار

 .نهیتاوان جواب پس دادن به من چقدر سنگ یکه بفهم رسمیحسابت م

 .یکنیاالن که باردارم روم دست بلند نم نیهه نکه هم_

 : سگم نکن تا روت دست بلند نکنم.رحسامیام

 .یسگ شهیگفتم: تو هم رلبیز

 بگو. گهیبار د هی دمی: نشنرحسامیام

 .امیب خوامی... نمامیبابا دست از سرم بردار نم یا_

 : به درک.رحسامیام

 .زمیزنگ خورد... جواب داد: سالم عز شیگوش
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 .نمتیبیم زمی... باشه عزادینم ری... نه حروفتمینگاهش کردم که محل نداد و گفت: االن راه م زیت

 شو برداشت و به سمت در رفت و گفت: مراقب خودت باش کوچولو. چییسو

 صبرکن._

 و منتظر بهم نگاه کرد. ستادیا

 .امیمبل بلندشدم و گفتم: م یرو از

  اخودتو؟ی ی: منو مسخره کردرحسامیام

 پارسا. یباشه آقا دایبهت نشون بدم که اون سرش ناپ یزمیعز هی_

 چقدر حسود. یزد و گفت: آخ یحرص درکن لبخنده

 .یبش کینزد یعوض یتو به اون دختره ذارمیمن نم_

 گفت: درست صحبت کن. بااخم

 کردم؟  نیبهتون برخورد به عشق تون توه هیچ_

 کن. یآماده شو کمتر بااعصاب من باز ابروی: برحسامیام

 گفتم: مرده شور تو و اعصاب تو باهم ببره. رلبیسمت کمد و ز رفتم

 . ــــــــریگفت: حـــــــر یبلند یباصدا

 و لباس از دستم افتاد. دیهام از ترس باال پر شونه

 .دمیگفتم: مرض ترس بااخم

 یباق یزیاون موقع ست که از تو چ کنمیم فوران هویو  کنمیرو تودلم جمع م ناهمهی: ارحسامیام

 .مونهینم

 یخوایم نمیو بب ادیب ایبچه به دن نیهرچه زودتر ا خوادیهمش دلم م یکرد دمیکه تهد نقدریا_

 .یکن کاریچ

که بتمرگ  یایکه زودتر آماده شو اگه نم یایبه دو کردن ندارم اگه م یکی ی: حوصلهرحسامیام

 جا و بذار من برم. نیهم

 .دمشیگرفت و تودلم به فحش کش حرصم

 کردم. شیکم آرا یلیو عوض کردم و خ لباسام

 .میابریکه گفت: بسه ب زدمیرژ م داشتم

 موهام و باز کردم و شونه کردمشون و باحوصله بافتمشون. لکسیر
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 که نخندم. کردمیخودم و کنترل م یو من به سخت خوردیحرص م اون

 .میسرم و گفتم: بر یو انداختم رو شالم

 !؟ می: بررحسامیام

 .میپ ن پ نر_

خودم موهاتو  یاگه نکرد یکه کرد یصاحب و درست کرد یاگه اون شال ب شمارمی: تاسه مرحسامیام

 .زنمیاز ته م

 .دمیعه نه بابا ترس_

 خب. لیخب خ لیو گفتم: خ دمیبلندکش غیج هیقدم به سمتم برداشت که  هی

 : زودباش.رحسامیام

شونه ام انداخته بودم و هم داخل  یرو هم که بافته بودم و رو کهیو کامالً پنهان کردم و اون ت موهام

 لباسم زدم.

 .وفتیگفت: راه ب بااخم

 رهیسرخ شد که زدم ز دنمیاز من راه افتاد که پشت سرش اداشو درآوردم که برگشت و باد جلوتر

 خنده و از کنارش رد شدم.

 .ی: واقعاً که بچه ارحسامیام

 شدم و جواب شو ندادم. نیماش سوار

 کولرو روشن کن._

  ؟ی: مگه خودت دست نداررحسامیام

 نه ندارم._

 : خب خداروشکر.رحسامیام

 رفت. نیبدنم ازب یسرد شد و گرما نینگذشت که اتاقک ماش یزیروشن کرد و چ کولرو

 بود؟  یخاله حسنا چ یخواسته نی: آخردمیسکوت پرس قهیاز چند دق بعد

 و روشن کرد و صداشو تاآخر بلند کرد. ستمیس یفوق العاده وحشتناک یبااخما 

 اخموش نگرفتم. یو نگاه از چهره رونیدادم ب نیو سنگ نفسم

دوستش  زنهیکه م ییها شیباتمام ن زنه،یکه م ییباتمام زخم ها کنه،یکه بهم م ییها یباتمام بد چرا

 دارم؟ 
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  زابت؟یعشقش ال شیبره پ ذارمیستم نداره پس چرا نماون ازمن متنفره و دو دونمیکه م من

 نیبزرگ تر یتعلق داره چون ال یچون اون به ال کنمیم کیکارها فقط خودم و کوچ نیمن باا هه

 بازنده ام. هیوسط فقط  نیداشته شو که قلبشه تصاحب کرده و من ا

 شو. ادهی: پرحسامیام

 محض بود. یونگید یعروس نیبه ا اومدن

 و پارک کنه. نیو داد به نگهبان تا ماش چییو سو میشد ادهیپ نیماش از

 .یوفتیو گرفت و گفت: مراقب باش ن دستم

 به فکره دخترشه. فقط

 باعث شد اخمام بره توهم. کیبلند موز یو صدا میباغ شد وارد

 .ومدمیکنار و نم ذاشتمیرو م یکاش لجباز یا

 دستم فشردم و بغض کردم. یو تو رحسامیافتاد دست ام زابتینگاهم به ال یوقت

نقص شو به  یاندام ب یلیبلنده قرمز تنش بود که خ یلباس دکلته هیخوشگل شده بود...  یلیخ یلعنت

 و مدل موهاش معرکه بود. ومدیبهش م یلیساده بودن خ نیصورتش درع شی... آرااوردیچشم م

 .ریحر یایگفت: سالم... فکرکردم نم یبزرگ بالبخنده

 گفتم: حاال که اومدم. بااخم

 .یشد پیچقدر خوشت ریام یو گفت: وا اوردیخوش ن یتعجب کرد اما به رو ازلحنم

 بودم. پی: خوشترحسامیام

 .نمتیبیخوشحالم م ونهیو گفت: د دیو بـ ـوس رحسامیام یگونه ییبایز بالبخنده

 .یخوشگل شد یلی: توهم خرحسامیام

 .دونمیو باناز گفت: م دیچیش پاز موهاشو دوره انگشت کهیت هی زابتیال

 : بچه پرو.رحسامیام

 مامان و بابا. شیپ میابری: بزابتیال

 .میایشما برو ماهم م_

 نگاه کوتاه بهم کرد و گفت: باشه. هی

 .نیبگو آم رهیناپاک و از تو نگ یچشما نیگفتم: خدا ا رحسامیرفت که باخشم روبه ام زابتیال

 .نی: آمرحسامیام
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دختره ببـ ـوستت من  نیا گهیباره د هیو گفتم: به خدا  دمیگونه اش کش یو باحرص رو دستم

 و تو. دونمیم

 .ضهیمر یلی: فکرت خرحسامیام

 .شناسمیاطرافم و خوب م یآدما ستین صیفکرم مر_

 .میابریو گفتم: ب دمیتأسف تکون داد که دستشو کش یبه نشانه یسر

 .یپارسا که هز کن ینشونت بدم آقا یخوشگل شد هیگفتم:  رلبیز

 : حرص نخور کوچولو.رحسامیام

 کوچولو عمته._

 جوابم و بده. رحسامیو نشد ام میدیرس زیم به

 .ریام یاومد ری: چقدر دییدا

 شد. ریآماده شد د ری: سالم تا حررحسامیام

  ر؟یحر ی: خوبییدا

 گفتم: اگه دخترت بذاره آره. رلبیز

  ؟یگفت: چ ییدستم و فشرد و دا رحسامیام

  ن؟یزدم و گفتم: خوبم شماخوب یالک لبخنده

 : ممنون.ییدا

  ؟یشماخوب ییزن دا_

 خانوم ! میدیچه عجب ماشما رو د زمی: ممنون عزیلیام

 .دنتونید امیکه اونوقت ب ادیاز دخترت خوشم م یلیتودلم گفتم: خ 

 .نیو گفت: بش دیعقب کش یصندل هیبرام  رحسامیام

 و خودشم کنارم نشست. نشستم

داشت... وسط  یبودم و برام تازگ ومدهیمختلط ن ی... تاحاال مهموندیاطرافم چرخ یآدما یرو نگاهم

 آدما تفاوت دارم. نی... چقدر من باادنیرقصیکه باهم م ییباغ پر بود از دخترها و پسرها

 .یکنه تا لباس تو عوض کن تییراهنما یال یخوایاگه م ری: حریلیام

 بود اما عوضش نکنم. دهیلباسم پوش نکهیگرفتم باا میمرد وجود داره تصم نقدریا دمید یوقت

 نه ممنون راحتم._
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 نزد. یا گهیتکون داد و حرف د یسر یلیام

  ؟یلباس تو عوض کن یری: چرا نمرحسامیام

  نجاست؟یچقدر مرد ا ینیبینم رتیخوش غ یآقا_

 .یایب ستمین یو گفت: من که گفتم راض دیکش یعصب نفس

 .یکه باعشقت تنها باش امین یگفتیم نیواسه ا یگفتیمختلطه نم یمهمون نکهیبه خاطره اتو _

 یعصبان شتریبه روش زدم که ب یلبخنده بزرگ میکنیجروبحث م میمتوجه نشن دار هیبق نکهیا یبرا

 .میکنیشد و گفت: بعداً مفصل باهم صحبت م

 .میکنیصحبت م زمیآره عز_

  ر؟ینشست و گفت: چه خبر حر ییکنار دا زابتیال

 .یسالمت_

 .ادیم ایبچه تون به دن گهیهفته د هی گفتیم ری: امزابتیال

 گفته؟  یچ گهید ریگفتم: ام باحرص

که  نهیگفتم: آهـــــا منظورم ا عیبه پام زد و سر یباپاش ضربه ا رحسامیبهم نگاه کرد که ام باتعجب

 درست گفته.

 خونمون؟  یاینم ریزد و گفت: چرا باام یلبخند

 راه برم. دینبا ادیز نهییدکترم گفته چون جفتم پا_

 ! یعروس یچطور اومد اری: بهونه نزابتیال

 هی ای یکنیخفش م نویدندونام گفتم: ا یزدم و آروم از ال ینگاه کردم و لبخنده بزرگ رحسامیام به

 جوابشو بدم؟  گهیجوره د

آخه خودش دلش  ادیب ریاصرار کردم حر یلیو گفت: من خ دیخند یهم مثل من الک رحسامیام

 .ادیب خواستینم

 .شهیدلمون برات تنگ م ایماهم ب یمعرفت خونه ی: بزابتیال

 روباه مکار. یگیتوکه راست م هه

  م؟یباهم برقص یایگفت: م یما و روبه ال زیپسر اومد سمت م هی

 گفت: حتماً. ییباخوش رو یال

 بود ! اوشیس هیگرد شده گفتم: چقدر شب یوسط باغ و من باچشما رفتن
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 ... دوقلو هستن.اوشهی: خب ساواش داداش سیلیام

 گفتم: واقعاً؟! باتعجب

 : آره.یلیام

زد و نگاه شو از اونا  ی... لبخنده محودنیرقص یو ساواش بود که باهم م یال یرو رحسامینگاه ام 

 گرفت و به من دوخت.

  ؟یکنیم یحسود رمیبم یآخ_

 خورد. یشربت شو برداشت و جرعه ا وانیل بیلبخنده عج باهمون

 دهیاون لباس سف یکه تو ناینگاهم به جاست یاومدن... وقت نایو جاست اوشیساعت بعد س کی

 گلوم نشست و تمام وجودم پر از آه شد. یتو یافتاد بغض پرحسرت دیدرخشیخوشگل م

 .زدیو چشماش برق م دیخندیم لباش

بودم  دهیمن خودم و کش د،یکن یآرزوتونو نقاش نیبچه بودم معلمم گفت: بزرگ تر یبار وقت هی ادمهی

 یاون موقع معلمم لبخند زد و گفت: تو اگه عروس بش ادمهیلباس عروسِ پر از پف بود...  هیکه تنم 

 .یچشم آب یشیم یخوشگل یلیعروس خ

 آرزو برآورده نشد. نیوقت ا چیآرزوم بود اما ه یلباس عروس از بچگ دنیپوش آه

پدرشه  نکهیمسن حلقه بود و بااون وارد باغ شد... حدس ا باًیمرد تقر هی یدستش دوره بازو نایجاست

 بود. یکاره آسون

 .دیمکیخونم و م یبه حالش که پدرش کنارشه... حسرت و حسادت داشت قطره قطره خوش

 کردم. یحسود اوشیگذشت و من بازم به نگاه عاشق س اوشیدست س یبالبخند دست شو تو پدرش

 بخت تر از من خودمم. اهیس

 قورت دادم. وهیجرعه آبم هیو با بغضم

 خوشگل شده. یلیخ نای: جاستزابتیال

 ماه شده. کهیت هی: خالش قربونش بره یلیام

 شد. می: حسودزابتیال

 .دهیورپر ی: توکه عشق مامانتیلیام

قربون  ینطوریا یهاش گاه یحسرت بازم حسادت بازم آه بازم بغض... مامان منم باتمام بد بازم

 هاست هم تنگ شده. یبدبخت نیاونم که باعث تمام ا یدلم برا ی... حترفتیصدقه ام م
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 یگفت: عه آبج اوشیس دنیما رس زیبه م یو دوماد به تک تک مهمونا خوش آمد گفتن و وقت عروس

 ! یتوهم که اومد ریحر

 برم؟  یناراحت_

 .کردمیرو کنسل م یکالً مهمون یومدی: اگه تو نماوشیس

 آره جون خودت._

 .یخوشگل شد یلیخ یجس ی: وازابتیال

 ازم گرفت. شگریکه آرا یاون همه پول فی: کجاش خوشگل شده حاوشیس

 زشت شدم. گهیناراحت گفت: از سر شب همش داره م نایجاست

 .اقتهیل یکه ب: از بس یلیام

 .یلی: نظره لطفته خاله اماوشیس

 ذره بزرگ شو. هی تهی: امشب شب عروسرحسامیام

 بزرگتر؟! نی: از ااوشیس

 گفت: مــــوز. اوشیتأسف تکون داد که س یبه نشونه یسر رحسامیام

 گشنمه. خوامیپشقاب من اشاره کرد و گفت: موز م یکه به موز تو میبهش نگاه کرد باتعجب

 گفت: خاک برسرت کنن زشته. یو ال دنیشون خند همه

 هم نخوردم خب گشنمه. یچی: از صبح سرپام هاوشیس

 .گهیم یزیچ هیاالن مامانم  میبر ای: عه بنایجاست

 : بروبابا من گشنمه.اوشیس

 بردار. ییامشبه رو دست از شکمو هی: کارد بخوره اون شکمت رحسامیام

 .ینمرد یتا از گشنگ بخورایو به سمتش گرفتم و گفتم: ب پشقاب

 یزیچ هی یدست شو عقب بکشه... به آلمان عیزن باعث شد سر هی یموزو برداره که صدا خواست

 .میاومد میگفت: اومد یبلند یباصدا اوشیگفت که س

 .مینفس راحت بکش هی ذارهینم قهیمامانتو دو دق نیباحرص گفت: مرده شور ببره ا نایجاست روبه

 .اوشیبااخم گفت: س یلیام

  ه؟یتلفظ کرد: مرده شور چ یبه سخت نایجاست
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عجوزه خانوم دوباره  نیا یتا صدا میابریمهربان مرگ... ب یزد و گفت: فرشته یلبخنده مضحک اوشیس

 بلند نشده.

  شد؟یم یچ شی: عجوزه معندیپرس نایجاست داشتنیطور که قدم برم نیهم

 باره قبل که گفتم... زمی: عزاوشیس

 .کردمیباهم و من بالبخند نگاهشون م زدنیداشتن سر و کله م یطور نیدوتا هم اون

 ادب پرو. یب ی: پسرهیلیام

 : موزشم نخورد.ییدا

 خدا به فکره شکمشه. شهی: همرحسامیام

 قشنگه. نایچقدر لباس عروس جاست_

 صدام شد. یحسرت تو یانگار متوجه ینگاه پر از معن هینگاهشو به من دوخت...  عیسر رحسامیام

 معلومه که قشنگه. دهیمزون آلمان لباس عروس خر نیدخترش از بهتر ی: آنا برایلیام

 .رمیگیم نجای: من لباس عروسم و از ازابتیال

  ؟یازدواج کن یخوایگفتم: م باتعجب

 و گفت: نه... کالً گفتم. دیخند

 .دینگاه کردم که نگاه شو دزد رحسامیبه ام باترس

 .کشمشیم ارهیاگه سرم هوو ب یکنن؟ واازدواج  خوانیم نکنه

 نگاه ها محو اون دوتا بود. یو همه دنیرقصیاون وسط م نایو جاست اوشیس

مهمون گلوم کرده  میبغض عظ هیدلم کاشته بود و  یبزرگ تو یلیغم خ هی نایعروس جاست لباس

 بود.

  م؟یباهم برقص میبر ری: امزابتیال

 .نییوسعت گرفت و سرم و انداختم پا بغضم

 .میمکث جواب داد: بر یباکم رحسامیام

فاصله گرفتن و من نگاهم و به وسط باغ دوختم... دخترها و پسرها دو به دو باهم  زیاز م هردو

 که درحال پخش بود متنفر بودم. یو عاشقانه ا میو من از آهنگ مال دنیرقصیم

 یلبا یبرام سخت شد... رو دنیقرار گرفت نفس کش رحسامیام یدستا یتو یال یدستا یوقت

 .دنیرقصیماهرانه تانگو م یلیبود و خ یهردوشون لبخنده محو

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

701 
 

 .دنیخورد و حالت تهو گرفتم... چشمام از اشک پر شد و دست و پام شروع کرد به لرز چیپ دلم

 .یریگیذره ذره جونم و م ی: حسام داردمیدلم نال یهردوشون خشک شده بود... تو یرو نمیغمگ نگاه

 شده؟  یزیچ ری: حرییدا

 .ییبرم دستـ...شو دیبا دیلرزونم گفتم: ببخشـ... یو باصدا بلندشدم

 کرد. مییراهنما یبهداشت سیکجاست و به سمت سرو یبهداشت سیسرو دمیپرس شخدمتیپ از

 چندتا مشت آب به صورتم زدم. شهیو کمرنگمم پاک م حیمل شیهمون آرا نکهیتوجه به ا یب

 .شدیچشمام تکرار م یرقص شون جلو یو صحنه ها ختیریتندتند و بدون وقفه م اشکام

شکمم گذاشتم و گفتم: غصه نخور مامان جون  یشروع کرد به لگد زدن که دستم و رو دخترم

بابات عادت کردم پس توهم  یها و عذاب دادن ها یمحل یمن که به ب گذرهیم نمینداره ا یاشکال

زن  هی ذارمی... من نمدارهیوقت دست از حرص دادن و عذاب دادن من برنم چیعادت کن... بابات ه

 یزندگ نیا یتونم تو یعشق شو... من نم ایمنو انتخاب کنه  دیبا ایبشه... بابات  میزندگ اردو گهید

 تونم. ینفره سوم باشم... نم

 الم بهتر بشه.آب به صورتم زدم تا ح کمیکه نفسم بند اومد... بازم  دیچیدلم پ یتو یبد درد

 نشستن. زیهم دور م زابتیو ال رحسامیام دمیکه د زیبرگشتم سره م قهیاز چند دق بعد

 .دهی: حالت خوبه؟ رنگت پررحسامیام

 بهش نگاه کردم کوتاه و آروم گفتم: خوبم. نکهیا بدون

  کنه؟یم تتی: نکنه اون فسقل اذزابتیال

 .کنهینم تیوقت مامان شو اذ جیگفتم: نه دخترم ه بااخم

 نگفت. یچیزد و ه یمحو لبخنده

 .یدوست دار یلی: انگار دخترتو خییدا

 ... هم دخترم و هم باباشو.ادیز یلیخ یلی... خیلیآره خ_

 گفت: چه خوب. ییزدن و دا یلبخنده بزرگ یلیو ام ییدا

 دوست داره مگه نه؟  یلینگاه کردم و گفتم: باباشم دخترم و خ رحسامیام به

 زد و گفت: معلومه. یلبخند

 زدم که اونم لبخند زد... روباه مکار. یروزیلبخنده پ زابتیال روبه
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 یدلم گذاشتم و ناله یو از درد چشمام از اشک پرشد... دستم و رو دیچیدلم پ یتو یدرد بد بازم

 کردم. یآروم

 شد؟  ی: چدینگران پرس رحسامیام

 .یچیو گفتم: ه دمیکش یقیعم نفس

 خونه؟  میبر ستیحالت خوب ن: اگه رحسامیام

 نه خوبم._

 .دهیپر یلیبخور رنگت خ یزیچ هی: یلیام

 توجه نکردم. کردمیدلم احساس م یکه تو یبیقلوپ شربت خوردم و به درد عج هی

خودش  یعالمه غذا برا هیپشقاب برداشت و  هی یخجالت چیبدون ه اوشیسرو شام شد که س موقع

 رد به خوردن.ما نشست و شروع ک زیو سره م دیکش

 کوفتت بشه. ی: آبرومونو بردنایجاست

  ؟یفهمینخوردم م یچیبادهن پر گفت: من از صبح ه اوشیس

 تو اون اتاقه. می: خب پاشو برنایجاست

 دمیطالقت م یزنیعه چقدر غر م ره،یگیدلم م ییاونجا تنها نمیبش هیکناره بق نجایا خوامی: ماوشیس

 هــــا.

 خورد. یحرص م نایو جاست میدیخند یما م 

 .کننی: خاک برسره نخورده آرومتر مردم دارن بهت نگاه مرحسامیام

از صبح چقدر استرس بهم وارد شده و چقدر  یدونستینم ی: تو خودت تجربه شو نداشتاوشیس

 کردم. ییپادو

 : بله کامالً مشخصه.رحسامیام

 اما قابل خوردنه. رسهیدست پخت خودت نم یدرسته به پا ؟یخوریچرا نم ریحر ی: آبجاوشیس

اومد  شیکه پ یخاستگار انی... مخصوصاً بااون جرومدیاصالً ازش خوشم نم لیزدم... اوا یمحو لبخنده

 یلیو خ رحسامیفقط ام ستین یاصالً آدم بد دمیازش متنفر بودم اما کم کم که شناختمش فهم

من مثل  یبرا یکرده... اون خاستگار یاون، نقش خاستگارم و باز یدوست داره و به خاطره خواسته

... هرچند بردیراحت آبروم و م یلیاون خ دادمینم رحسامیام یکابوس بود... اگه تن به خواسته ها هی

 خانوادم ندارم. شیپ ییاالنشم آبرو نیکه هم
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 بکشم؟  گهید زهیچ هیبرات  یخوای: مرحسامیام

 ندارم. لیگفتم: نه م آروم

 دلم خواست. یخوریم یدولوپ ینطوریا گه،ید: خب به منم بده نایجاست

 باخنده گفت: خدا خوب درو تخته رو باهم جور کرده. یلیام

داشته  یآخرشب انرژ یبرا یکل دیو گفت: بخور با نایقاشق پر از غذا گذاشت دهن جاست هی اوشیس

 .یباش

 نشسته. نجایدختر مجرد ا ایح یبهش زد و گفت: ب یپس گردن هی ییو دا دمیلبم و گز باخجالت

 زدم منظورم عروس کشون و دور دور بود. ی: خب مگه حرف بداوشیس

 : آره جون عمت.ییدا

 داره. ی: شما فکرتون منحرفه به من چه ربطاوشیس

 .خوامی: ژله منایجاست

 .گهید یجا هیمن رفتم  نیحالم و بهم زد یــــی: اَزابتیال

 نشست. گهید زیم هیپشقاب شو برداشت و رفت سر  

 زردک. یزنی: خودت حال آدم و بهم ماوشیس

 ساواش. شی: بهونه آورد تا بره پنایجاست

 بشم. کیبحث شون شر یبه حرفاشون فکرکنم و تو تونستمیخوب نبود و نم حالم

 .یکرد فیلباسم و کث شعوری: بنایجاست

 .ادی: اوووه مامانت داره ماوشیس

 کرد و صاف نشست. زیدهن شو تم عیسر

رفت  نایچشم غره به جاست هیجواب شو داد... آنا  لکسیر یلیخ اوشیگفت و س یزیچ هی یبه آلمان آنا

 .نییسرشو انداخت پا نایکه جاست

زد و گفت: من گشنم  اوشیس ینهیبه سـ ـ یمشت محکم عیسر نایبااخم فاصله گرفت و جاست آنا

 .شعوریب ییدروغگو یلیتو؟ خ ایبود 

خان  یبا شاه عباس قل کنهیآدم فکرم ادیبه سمت آدم م یجور هیمادره فوالد زرت  نی: ااوشیس

 طرفه.

 مهمونا. یبراش جلو نیآبرو نذاشت گهید گهی: خب راست میلیام
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 مهم تره. یزی: من شکمم برام از هرچاوشیس

 .ومدهیتاصداش درن می: پاشو برنایجاست

 آخ._

 چنگ زدم. رحسامیدرد خم شدم و به کت ام از

 ت شد؟!چ ری... حرری: حررحسامیام

  ؟یخوب ری: حریلیام

 بود. یهمه پر از ترس و نگران یو صاف نشستم... چهره ها دمیکش قینفس عم چندتا

 .ستیخونه من حالم خوب ن میبر شهیم_

 .رحسامی: ببرش دکتر امییدا

 .ستیبه دکتر ن یازینه نه ن_

  ؟ی: درد داررحسامیام

 .کشهیم ریدلم ت ینه فقط گاه_

 .می... پاشو برزمیو گفت: پاشو عز بلندشد

 و گرفت و کمکم کرد بلندشم. دستم

 یکیدخترتون اونقدر خوش شانس باشه که روزه تولدش با روز سالگرد ازدواج ما  دی: دعا کناوشیس

 بشه.

 گفت: حالت خوبه؟  یجد نباریزدم و ا یمصنوع لبخنده

 خوبم._

 .میابری: برحسامیام

 .دیخوش بخت بش گمیم کیبازم تبر_

بختت هم  دوارمیام نایقشنگه جاست یلیکه ازبغض گرفته بود ادامه دادم: لباس عروست خ ییباصدا

 باشه. دیمثل لباست سف

 : ممنون.نایجاست

 حسام. میبر_

 شدم و خودشم سوار شد. نی... باکمکش سوار ماشرونیب میگفت و از باغ رفت کیهم تبر رحسامیام

 بود. زابتیخورد... ال شهیبه ش ییو روشن کرد که ضربه ها نیماش
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  ن؟یریم نیکه گفت: دار نییرو دادم پا شهیش

 .ستیحالش خوب ن ری: آره حررحسامیام

  ر؟یام یاینم میریخونه شون بگ یرو تو یمهمون یقراره ادامه ؟یگفت: پس عروس کشون چ ناراحت

درهم رفت و گفتم: منو ... اخمام هیمهمون یبه فکره عروس کشون و ادامه نیدرد دارم و اونوقت ا من

 .ادیببره خونه م

  ر؟یام یای: مزابتیال

 نه. دیشا دونمی: نمرحسامیام

 .نمتیبی: باشه بعداً مزابتیال

 برو. خوادیکه دلت م یبرگشت داخل باغ که باحرص گفتم: منو ببر خونه بعد هرگورستون زابتیال

 چه طرز صحبت کردنه؟  نیگفت: ا بااخم

 .زنهیره حالم و بهم مدا نجایمنو ببر خونه ا_

که  یدادم و به مردم هیدر پنهان کردنش داشت راه افتاد... سرم و به پنجره تک یکه سع یباخشم

 .ختمیصدا اشک ر یدرحال تردد بودن نگاه کردم و ب

 .خواستیدلم بابام و م چقدر

 .میدیرس ری: حررحسامیام

 نگاهش کردم. سمیخ یبشم که دستم و گرفت... باچشما ادهیباز کردم تا پ درو

  ؟یکنیم هیچرا گر ر؟یشده حر ی: چرحسامیام

لباس عروس بود و ازم  دنیآرزوم و که پوش نیبزرگ تر نکهیوقت بابت ا چیوقت... ه چیگفتم: ه بابغض

 .بخشمتیحسام... نم بخشمتینم یبابام و ازم گرفت نکهیوقت بابت ا چی... هبخشمتینم یگرفت

 شدم و به اتاق خواب رفتم. الیشدم... وارد و ادهیپ نیو از ماش دمیکش رونیو از دستش ب دستم

 بود. ادیز یلیو دردش خ کردیهنوزم دلم درد م 

 هیگر نقدریتخت پرت کرد و گفت: ا یکه اخم داشت کت شو رو یوارد اتاق شد و درحال رحسامیام

 نکن برات ضرر داره.

 یمن االن قاط یاگه تو نبود خوادیمنو نم گهیوقت د چیه خوادیمنو نم گهیبابام د ،یگیتو راست م _

 .قتهیتلخه اما حق نکهیآشغاال بودم، حرفات باا

 خودتو عذاب نده. نقدریبس کن... ا رینشست و گفت: حر کنارم
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حسام  کرد؟یچقدر عاشقانه به دخترش نگاه م نایپدر جاست یدیبابام و کرده... د یهوا یلیدلم خ_

 نه؟  مگه بخشهیوقت نم چیبابام منو ه

 و بگو تا ببخشتت. قتی: حقرحسامیام

 ... آخ .گمیو بهش نم قتیداد زدم: من حق 

 .دمیکش یبلند غیخم شدم و از ته دل ج دیچیدلم پ یکه تو یدرد از

  ؟یخوب ریچت شد؟ حر ریحر ! ری: حررحسامیام

 قطع شد و نفس نفس زنان گفتم: خـ...و...بــ...م . دردم

 گفت: چته؟ نکنه وقتشه؟  باهول

 نه خـ...وبـ...م._

 .مارستانیب می: پاشو بررحسامیام

 گفتم که خوبم._

فقط خودتو عذاب  ینطوریا یکردن بردار... لعنت هی: توروخدا دست از غصه خوردن و گررحسامیام

 .یدیم

 .خوامیو گفتم: حسام من بابام و م هیگر رهیزدم ز باشدت

 موهاش چنگ زد و گفت: تو رو به جون همون بابات تمومش کن. به

 براش تنگ شده. یلیدلم خ_

 کنم؟  کاریچ یگی: مرحسامیام

 .ششیمنو ببر پ_

 .نهیتو رو بب خوادی: اون نمرحسامیام

 بهش زنگ بزن._

 .یکنیم کیفقط خودتو کوچ ینطوریا دهی: جواب تو نمرحسامیام

توئه... توباعث  رهیگفتم: لعنت به تو همش تقص هیو باگر اش زدم نهیبه سـ ـ یمحکم یها مشت

و نابود  میصدام و بشنوه... زندگ ستیحاضر ن یازم متنفره که حت نقدریبابام ازم متنفر بشه... ا یشد

بکن...  یکار هی... دلم براش تنگ شده خوامیحسام... خدا لعنتت کنه... من بابام و م یکرد

 بـــــابـــــا.

 تا نزنمش. گرفتیجلوم و نم یحت کردیفقط بهم نگاه م 

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

707 
 

 ! یـــــــیآخ... آخ... آ_

 .دمیاز درد کش یبلند غیج

 ! ـــــــریزد: حــــــــر داد

 زدم: حـــــــســــــام ! غیج

  ر؟یجلوم زانو زد و گفت: جانم؟ چت شد حر نیزم یو رو دیاز جا پر باهول

 .دمیکش یفوق العاده بلند غی... به ملحفه چنگ زدم و جشدیم شتریو هرلحظه ب شدیقطع نم دردم

شماره گرفت و به اورژانس زنگ  شیکنه... تندتند باگوش کاریچ دونستیهول شده بود و نم رحسامیام

 زد.

 ...رم.ـی...مـیگفتم: حـ...سام دارم م هیباگر

 .شهینم تیچیو گرفت و گفت: نه قربونت برم ه دستام

 .دمیکش یبلند غیتخت زدم و جبه  یدرد مشت محکم از

 .شهینم تیچیتوه زمیبکش عز قی: نفس عمرحسامیام

 بکن... حـــــــــســـــــــــام. یکار هی رمیمیدارم م یحسام درد دارم... وا_

 آروم باش. زمیعز ادی: االن آمبوالنس مرحسامیام

 عرق بود و درد تمام وجودم و گرفته بود. سیصورتم خ تمام

 خب معلومه نگران دخترش. امن؟یبود... نگران دخترش بود  یچشماش پر از نگران رحسامیام

شدم و  هوشیآمبوالنس ب یبود که تو دیدرم شد نقدری... ادمیآمبوالنس اومد مرگ و باچشمام د تا

 .دمینفهم یچیه گهید

*** 

کناره تخت نشسته  یصندل یکه رو دمیو د رحسامیو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم... ام چشمام

 تخت گذاشته بود. یبود... خوابش برده بود و سرشو رو

دخترکوچولوم هنوز سره جاشه... نفسم و راحت دادم  دمیشکمم گذاشتن و د یدستم و رو باترس

 لبام نشست. یرو یو لبخنده محو رونیب

 نبوده. مانینداشتم و حالم بهتر بود... انگار دردم درد زا درد

 فرو بردم و نوازشش کردم. رحسامیام یموها یال انگشتام و آروم

 تو گلوم نشست و گفتم: ازت متنفرم اما دوست دارم. بغض
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 .رهیگیگردنت درد م دارشویگفتم: حسام... ب بلندتر

 شده؟  یو گفت: چ دیاز خواب پر باهول

 نشده. یچیگرفت و گفتم: ه خندم

  ؟ی: خوبرحسامیام

 و قورت دادم و گفتم: آره. بغضم

 .هیو از توصورتم کنار زد و گفت: باز که چشمات اشک موهام

 .دمیفکرکردم دخترم و از دست م دم،یترس_

که بهت وارد شده باعث  ینبود... مرجان گفت فشار عصب یمهم زهیخدانکنه... چ سی: هرحسامیام

 شده حالت بد بشه.

 .ومدیم ایکاش به دن یا_

 هفته مونده. هی: هنوز رحسامیام

  ؟یدیترس_

 .یــــلــــی... خـــــیلی: خرحسامیام

 شو نوازش کردم و گفتم: حسام... دهیزدم و صورت رنگ پر یمحو لبخنده

 و گفت: جانم حرفتو بزن. دیکه دستم و گرفت و بـ ـوس دمیو گز لبم

 با بابام صحبت کنم؟  یزنیگفتم: زنگ م دیلرز یکه ازبغض م ییباصدا

 .ریحر دهیو گفت: جواب نم دیکش یکالفه ا نفس

 جواب داد. دیزنگ بزن شا_

 تمومش کن. ری: حررحسامیام

 خب دلم براش تنگ شده. _

 .یعوض شد مشیدیفروشگاه د ی: از اون روز که تورحسامیام

 که چقدر دلم براش تنگ شده. دمیآره چون تازه فهم_

 نتونست جوابم و بده. رحسامیوارد اتاق شد و ام مرجان

 سالم._

 .هیاشک : باز که چشماتمرجان

  ؟یبکش هیو پاک کردم و مرجان گفت: قراره خودتو باگر اشکام
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به درده  نی... بذارنیتنهام بذار رون،یب دیافتادم و گفتم: بر هیخودم و کنترل کنم و به گر نتونستم

 و بسوزم. رمیخودم بم

 .رونیبلند شد و از اتاق رفت ب تیباعصبان رحسامیام

توروخدا آروم باش حرص و جوش خوردن فقط  ریجان گفت: حرو مر دیچیاتاق پ یهق هقم تو یصدا

سه  نیتو ا یدونی! تو میرفتار کرد ینطوریبنده خدا ا نیبشه... چرا باا تیدخترت اذ شهیباعث م

 .زدیداشت بال بال م یاز نگران ده؟یکش یساعت چ

 نگران من نبوده نگران دخترش بوده._

 !؟یکنیم یبه دخترت حسود ری: زشته حرمرجان

ذره هم  هی یفقط منو دوست داشته باشه اما نداره... حت دیاون با کنم،یم یزدم و گفتم: آره حسود هق

 یدونی... توکه نمدیرقصیو باهاش م زدیلبخند م یبه ال یامشب چه جور یدونیدوستم نداره... توکه نم

 یزندگ نیا ازاون چقدر از من متنفره... خسته شدم...  یدونی... توکه نمزدیچشماش چقدر برق م

بهم نگاهم نکرد... بهم  یاما حت دیفروشگاه د ی... اون روز بابام منو توخوادیخسته شدم دلم مرگ م

 یصداش تنگ شده... دلم برا ی... نذاشت داداشم و بـ ـغل کنم و ببـ ـوسمش... دلم برابهیگفت غر

درکم  ی... چرا کسخوامیم گفتن هاش تنگ شده... من بابام و ریحر یآغـ ـوشش تنگ شده... دلم برا

 خوامیازدست دادن پدرم؟ نم متیبه ق یمتیبه چه ق یغلط کردم عاشق شدم... عاشق ایخدا کنه؟ینم

از  بهیبهم گفت غر یپشت سرم و خراب کردم... وقت یرو، لعنت به من که تمام پل ها یعاشق نیا

 .بخشهیوقت منو نم چیدرون سوختم و خاکستر شدم... اون ه

آروم باش توکه  رجانیو گفت: حر دیبه سرم کش یکه چشماش پر از اشک بود دست یدرحال مرجان

  ؟یخوایبشه م شیزیدخترت چ یخواینم

 .خوامیمن االن فقط و فقط بابام و م_

 ایتخت و گفت: ب یشو پرت کرد رو یهم بود، گوش یوارده اتاق شد... اخماش به شدت تو رحسامیام

 از بابات. نمیا

 .دیو درو محکم بهم کوب رونیت باتاق رف از

 رو برداشتم و گفتم: بابا؟  یگوش عیسر
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 نمینفر یخواینم ؟یسرزنشم کن یخواینم ؟یبگ یزیچ یخوای... بابغض گفتم: بابا نمدمینشن ییصدا

حرف بزن، بابا  ،یآرومم کن یتونیباباحرف بزن دخترت االن محتاج صداته... االن فقط تو م ؟یکن

 بگو... دعوا کن...  یزیچ هیتوروخدا 

 کن... فحش بده فقط حرف بزن. سرزنش

  ؟یبابات افتاد ادهیهمه مدت  نیشده بعد از ا ی: چبابا

قشنگ و مردونه خاطره داشتم...  یصدا نیصدا تنگ شده بود... چقدر من باا نیا یدلم برا چقدر

 مرد بودم. نیا یخوند... و من چقدر محتاج صدا یم ییصدا برام الال نیچقدر قشنگ باا

 .یکه منو فراموش کرد ییشما نیا ادتونمیبه  شهیشد و گفتم: من هم شتریهام ب هیگر شدت

 کشتم و دفن کردم. رویوقته که حر یلی: من فراموشت نکردم من خبابا

 منو ببخش. _

بود که شوهرت گفت حالت  نیفقط به خاطره ا کنمیاالنم اگه دارم باهات صحبت م بخشمتی: نمبابا

 .یبده و ممکن بچه تو از دست بد یلیخ

 دلم براتون تنگ شده. _

 .یندار ییبابا گهی: دلت تنگ نشه چون تو دبابا

 کن و ببخش. یشما ازدواج کردم اما خب شما بزرگ یدرسته بدون اجازه م؟یبخشیچرا نم_

و من اصالً ازت انتظار  یهم کرد گهید یگناها یلیخ یمن ازدواج نکرد ی: تو فقط بدون اجازهبابا

 .یآلوده به گناه بش نقدرینداشتم ا

 مجبور شدم._

 مجبورت کرد تا ببخشمت. ی: بگو چبابا

 تونم بگم. یو گفتم: نم دمیکش یآه

 .شیتو کشت ر،یمرد حر شهیهم یتو برا یبابا ر،ینه به من زنگ بزن نه سراغم و بگ گهی: پس دبابا

 نگو. ینطوریبابا ا_

 ندارم... بوق... بوق ! ریبه اسم حر یدختر گهیمن زنگ نزن من دبه  گهی: دبابا

 داد زدم: بابا قطع نکن به حرفام گوش کن... توروخدا قطع نکن. هیباگر

 توروخدا آروم باش. ریرو ازم گرفت و گفت: حر یگوش مرجان

 نداره. ریبه اسم حر یدختر گهی... گفت دبخشهیوقت منو نم چیگفت من براش مردم... گفت ه_
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 .یدینکن بچه تو از دست م تیخودتو اذ نقدریا ری: حرمرجان

هم کردم به خاطره خودشون بوده و  یکه من اگه کار فهمنیوقت نم چیرحمن... اونا ه یب یلیخ _

 ... من خودم و بدبخت کردم تا اونا خوشبخت بشن...من خ...دمیدارم تاوان پس م

 چت شد؟  ریحر ! ری: حرمرجان

 گوشم و پر کرد. ادمیفر یو صدا دمیکش غیتوانم ج باتمام

 وحشتناک بود که تمام تنم پر از درد شد. نقدریا دیچیشکمم پ یکه تو یدرد

 زدم: حــــــســــــام ! غیباوحشت وارد اتاق شد که به تخت چنگ زدم و ج رحسامیام

 بکن. یکار هیگفت: مرجان خانوم  یو نگران باهول

 اتاق عمل و آماده کنن. گمیم مانهیزادرد  گهید نی: امرجان

 زدم. غیو باتمام وجود ج دمیو من بادرد سرم و به بالشت کوب رونیاز اتاق رفت ب مرجان

 .ستین یچیه شهینم یچیبکش خانومم ه قیدستم و گرفت و گفت: نفس بکش... نفس عم رحسامیام

 د...رد دار...م. ی...لـیخ _

 بود. شتریداشتم صدبرابر ب شیکه دفعه پ یاز درد دردم

 یو گذاشته بودم رو مارستانیبود و ب رحسامیدست ام یبردنم... دستم تو یسمت اتاق عمل م به

 سرم.

 و ترس بود. یچشماش پر از نگران رحسامیام

 داخل. ادیب رحسامیهم فشار دادم و بردنم داخل اتاق عمل و اجازه ندادن ام یو از درد رو لبام

 که مردم و زنده شدم و حنجره ام پاره شد. گمیو فقط م نیاتاق عمل هم از

هم افتاد و  یلبام نشست و چشمام رو یرو یجون و پربغض یلبخنده ب یکردن بچه ا هیگر یباصدا

 همه جا رو پر کرد. یکیتار

*** 

مات  دمیدیکه م یریپلکام و باز کردم... تصو یگوشم بود آروم ال یکه تو یدرهم و برهم یباصداها

 و کم کم شفاف شد. بود

 که از گوشه چشمم فرود اومد. یقطره اشک یاحساس خوبم خالصه شد تو تمام

بود به صورتش  یکه کامالً واقع یبالبخند رحسامیبود و ام رحسامیبـ ـغل ام یناز تو یکوچولو هی

 چشم دوخته بود.
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  ؟یجون خوب ییدا ری: حرییدا

 لبخندش پررنگ تر شد و گفت: سالم خانومم. دنمیسرشو آورد باال و باد رحسامیام

 .نمشیبب اجلوتریگفتم: ب یفیضع یزدم و باصدا یمحو لبخنده

و چشماش بازِ باز  دیدرخشیو شفافش م دی... پوست سفنمشیگرفت تا بب یجلوتر و بچه رو جور اومد

 .کردیبود و بهم نگاه م

 ضعف رفت و گفتم: بده بـ ـغلم. دلم

 .نهیشکمکش کن ب ی: الیلیام

 .تونمینه ممنون خودم م_

 نشستم. یدرد داشتم اما بدون کمک گرفتن از ال نکهیباا

 دستام. یدراز کردم و بچه رو گذاشت رو رحسامیو به سمت ام دستام

 گونه هام و باعشق به صورت خوشگلش نگاه کردم. یگرفتمش اشکام سرخورد رو یوقت

خوش  ایدن نیمامان... به ا یآروم گونه شو نوازش کردم و بابغض گفتم: سالم کوچولو باانگشتم

 همدم مامانت. یتا بش ی... اومدیمامان تو پر کن یها ییتاتنها ی... اومدیاومد

 ی... اشکالبخشهیوقت نم چیو باهمون بغض پردرد گفتم: بابابزرگ مامان تو ه دمیآروم بـ ـوس دستشو

و پر از  امیفقط تو کنارم باش و دن خوامیکس و نم چیه گهیش و بشو همه کسم... دنداره توکنارم با

 کن. یشاد

 نگران. دمیانداختم و حس کردم چشماش دلخوره شا ینگاه رحسامیام به

 چهره اش پر از بهت شد. ییدا دنیوارد اتاق شد و باد مرجان

 مامان کوچولو؟  یسالم کرد و بعد اومد سمت من و بالبخندگفت: چطور آروم

 خوبم... دخترم سالمه؟ _

 : آره نگران نباش.مرجان

 گفتم: خوشگله مگه نه؟  باذوق

 .یــلیمثل من باذوق گفت: خــ مرجانم

 !؟یکنیم کاریچ نجایشما ا شی: خانوم ستاییدا

 متعجب بود. ییدا یصدا

 منم. ری: خب معلومه دکتره حرمرجان
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  ادتونه؟ی: شمامنو ییدا

 .ادمهی: مرجان

  ه؟یدختره ک ریحر دیدونی: مییدا

 چطور مگه؟  دونمی: بله ممرجان

 تعجب کردم. دنتونیفقط از د یچی: هییدا

 .ومدهیبده تا صداش درن ری: به دختر کوچولوت شمرجان

 .گمیم کیبهت تبر ری: حرییدا

 ممنون._

 گفت و رفت. کیهم تبر یلیبدم... ام ریتا راحت به دخترم ش رونیاز اتاق رفت ب ییدا

 بـ ـغلش کنم؟  یدیبالبخندگفت: م زلبتیال

 .ربدمیبهش ش دیبا_

 .رونیتکون داد و رفت ب یسر

 اومد صدام کن. شیپ یبرم به کارام برسم مشکل دی: بامرجان

 بره که دستشو گرفتم و مانعش شدم. خواست

 .یممنون بابت همه چ _ 

 خوش حالم. یلیاومده خ ایبچه ات سالم به دن نکهیزد و گفت: از ا یلبخند

 ممنون._

 .نمتیبی: بعداً ممرجان

 بود. دایاز چشماش پ یبیحس عج هیبهم زل زده بود و  رحسامی... امرونیاتاق رفت ب از

  ؟یکنینگام م ینطوریدخترم چرا ا یشده بابا یچ_

 خوشحالم. یلیو گفت: خ دیتخت نشست و دست دخترمونو گرفت و آروم بـ ـوس یرو کنارم

  ؟یدیزدم و گفتم: ترس یلبخند

 گوشمه. یهنوز تو غاتیج ی: صدارحسامیام

 درد داشتم. یلیخ_

 : ارزش اون همه درد و داره.رحسامیام

 معلومه که داره._
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 : چشماش خوشگله.رحسامیام

 .یآب یِمنو گرفته بودن و به اون داده بودن... آب یدخترم نگاه کردم... انگار چشما یچشما به

 .هیکوچولو و دوست داشتن یلی: خرحسامیام

  ؟یهست میذاریاسم شو م_

 : آره.رحسامیام

 قشنگه._

 فرشته کوچولو. نیبابت ا یو نوازش کرد و گفت: مرس گونم

 .شیآورد ایکه سالم به دن یو گفت: مرس دیو بـ ـوس میشونیزدم و پ یلبخند

 گفت: عشق باباش گشنش شده. رحسامیآرومش بلندشد و ام یهیگر یصدا

 کنم؟  کاریچ حاال_

 یاز فست فود رمیصبرکن م قهیدو دق زمیعز چکارینخنده گفت: ه کردیم یکه سع یدرحال رحسامیام

 .رمیگیم تزایبـ ـغل رستوران براش پ

 ها. زنمتیگفتم: حسام م باحرص

 .گهید دنیم ریبهش ش کننیم کاریمواقع چ نجوریو گفت: ا دیخند

  اد؟یبگم مرجان ب یخوایبه دخترخوشگلم نگاه کردم و گفت: م بااسترس

 نه._

 ام گذاشتم. نهیسـ ـ یکوچولوشو رو یو زدم باال و آروم لبا لباسم

 یخوب تمام وجودم و پر کرد... حس خوب یلیحس خ هیخوردن  ریشروع کرد به مک زدن و ش یوقت

 کنه. هیناز کوچولو از وجوده تو تغذ یفرشته هیبود که 

 و استرس داشتم... باترس گفتم: خفه نشه. دمیترسیهم م یکم

 نگران نباش. شهی: نمرحسامیام

 رو خبر کرد؟  نایا ییدا یک_

و بعدش  یو اتاق عمل ادیم ایبهم زنگ زد حال تو رو بپرسه که گفتم بچه داره به دن یی: دارحسامیام

 .نجایاومدن ا

 .نییخورد خوابش برد... آروم از خودم جداش کردم و لباسم و زدم پا یم ریهمونطور که ش دخترم

 : بدش بـ ـغل من.رحسامیام
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بهش نگاه  زدیچشماش موج م یحس فوق العاده که تو هیرو گذاشتم تو بـ ـغلش و با یهست آروم

 کرد.

 .نتشیبب خواستیدلش م یلی: مامانم خرحسامیام

 فشردم. یگرفتم و به گرم دستشو

آرزوت  نیبزرگتر دونستمیمن دوخت و گفت: نم یگرفت و به چشما یاز صورت هست نگاهشو

 لباس عروسه. دنیپوش

 زدم و گفتم: فراموشش کن. یتلخ لبخنده

 میایم یمرخص شد یوقت میریم میدار گهیگفت: ما د ییاومد داخل اتاق و دا یلیو ام ییو دا زابتیال

 کوچولو و مامانش. نیا دنید

 .نیممنون که اومد_

 قبل از رفتن بـ ـغلش کنم؟  شهی: مزابتیال

 که خوابه. ینیبیبگه گفتم: نه م یزیخواست چ رحسامیام تا

 زد و گفت: باشه. یلبخنده کج زابتیال

 .یکنیبـ ـغلش م دنشیخونه د میرفت یوقت زمیعز میابری: بیلیام

 .یدلم گفتم: عمراً بذارم به بچم دست بزن یتو

رو از بـ ـغلش گرفتم و  ینگاهم کرد که هست یجوره خاص هی رحسامیکردن و رفتن... ام یخداحافظ

 هم که حق داره بهش دست بزنه و بـ ـغلش کنه منم. یدختر منه تنها کس نیگفتم: ا

 منم بـ ـغلش کنم. یذاری: حتماً نمرحسامیام

 یدخترم بش یبرا دیبا یدخترم و بـ ـغل نکن یکنیصورتشو لمس کردم و گفتم: توغلط م بالبخند

 .ایپدره دن نیبهتر

 بهش زد. یدست گرمش گرفت و بـ ـوسه آروم یو دستم و تو دیخند

خوشبخت... درسته  یلیاون لحظه خوشبخت بودم... خ یبه دخترم و پدرش نگاه کردم... تو باعشق

داده  نیدرد و تسک نیاومدنش ا ایخواست اما دخترم با به دن یمنو نم گهیبود و د دهیپدرم منو نبخش

 یرکارو لبخنده دخترم ه یخوشبخت ی... براکنمیو وقف اون م میبه بعد تمام زندگ نیبود... از ا

 .کنمیم

*** 
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سرخ و نرم شو نوازش  یگونه یو به آروم دمیتخت و کنارش دراز کش یو گذاشتم رو دخترکوچولوم

 کردم.

 .یناز و خوشگل نقدریمامان قربونت برم که ا_

 .انیم ناهمیو جاست اوشی... سنجایا انیم نایا یی: شب دامرحسایام

 گفتم: باشه. رمینگاه از دخترم بگ نکهیا بدون

 .خوابهی: چقدر مرحسامیام

 ... هنوز سه روزشه.برهیزود خوابش م گهیخب کوچولوئه د_

 و از تو صورتم کنار زد و گفت: خودت حالت خوبه؟  موهام

 آره._

 تر بهم نشست. کیبرداشت و نزد یزیچ هیکناره تخت  زیم یداخل کشو از

زد و دستاشو دوره  یکه لبخند کردمی... باتعجب بهش نگاه منمیو مجبورم کرد بش دیو کش دستم

 پوست گردنم احساس کردم. یگردنبند و رو یگردنم انداخت... سرد

 .یکه روش حک شده بود هست فیقلب خوشگل ظر هیگردنم نگاه کردم...  یتو فیگردنبند ظر به

 نازه. یلیگفتم: خ باذوق

 .رحسامیو باانگشتم لمس کردم و متوجه شدم پشتش حک شده ام قلب

 و کناره گوشم گفت:  دیتر شد... گونمو بـ ـوس قیعم لبخندم

 فرشته کوچولو ممنونم. نیبابت ا_

... دتمیرد و بـ ـوسمرتب شو لمس کردم... سرشو خم ک شیطرف صورتش گذاشتم و ته ر هی دستمو

حرکت موند. بـ ـوسه  یب الیزنگ و یصدا دنیکردم. باشن شیموهاش رفت و همراه یپنجه هام ال

 ازم گرفت و بلند شد و گفت:  یمحکم

 فکرکنم اومدن._

 .رونیو بعد رفت ب دیبه صورتش کش یدست نهیآ یجلو

ناز بود... دوستش  یلیلبام نشست... خ یرو یگردنم نگاه کردم و لبخنده بزرگ یبه گردنبند تو دوباره

 داشتم.

 .رونیعوض کردم و از اتاق رفتم ب لباسامو

 خانوم حالشون چطوره؟  ی: بَه بَه نه نه هستاوشیس
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 : سالم ممنون خوبم.بالبخندگفتم

 .گمیم کی: تبرنایجاست

 .یمرس_

 باذوق گفت: کجاست؟  اوشیس

 اتاق. یتو_

 دست شو گرفت و گفت: کجا؟  رحسامیبره طرف اتاق که ام خواست

 .نمشیگفت: برم بب یبزرگ یلیبالبخنده خ اوشیس

 : الزم نکرده االن خوابه.رحسامیام

 : جون من بذار برم.اوشیس

 .یکنیم تی: دخترم و اذرحسامیام

 .کنمینم تشی: نه به جون تو اذاوشیس

و رفت داخل  دیکش رونیب رحسامیدستشو از دست ام عیهنوز دست شو گرفته بود که سر رحسامیام

 اتاق.

 : منم رفتم.نایجاست

  ر؟یحر ی: چطورییدا

 .دینیبش نیخوبم خوش اومد_

 اونا. شیپ رمی: منم مزابتیال

 ها. دهی: بچه ندییدا 

 .ذارنینم یاز دخترم باق یزی: االن چرحسامیام

  ؟ییزن دا یلبم نشست و گفتم: خوب یرو یکه لبخنده محو یهست شیرفت پ اونم

  ؟یدرد ندار گهید ؟یممنون توخوب: یلیام

 نه خداروشکر خوبم._

 وانیبرام سخت بود اما رفتم داخل آشپزخونه و چند ل یراه رفتن کم نکهیزد و باا یلبخند یلیام

 و برگشتم داخل سالن. ختمیشربت ر

به  یهست یهیگر یکه صدا گفتیم زابتیال یخودش و بچگ یزمان باردار یداشت درباره یلیام

 و اخمام از درد رفت توهم. دیکش ریدلم ت رهیبلندشدم که ز عی... سردیگوشم رس
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کنارش  رحسامیبود و ام زابتیبـ ـغل ال یتو یبغض کردم... هست دمیکه د یزیداخل اتاق و باچ رفتم

 رو آروم کنن. یداشتن هست یبود و هردو سع ستادهیا

 بود. ایدن رهیتصو نیاون سه تاباهم بدتر دنیلحظه ترس تمام وجودم و پر کرد... د هی

  ؟یکرد کارشیچ اوشیس ی: بترکرحسامیام

 بود هـــا ! زابتیتو بـ ـغل ال نکهی: مثل ااوشیس

 اش گرفت. هیگر هوینکردم  ی: به خدا من کارزابتیال

 بدم. ریبهش ش دیرو از بـ ـغلش گرفتم و بااخم گفتم: با یرفتم جلو و هست عیسر

 زم؟یشده عز یو گفتم: جونه دلم؟ چ دمیتخت نشستم... گونه شو بـ ـوس یو رو رونیاتاق رفتن ب از

  ؟یکنیم هیچرا گر رهیمامانت برات بم

 آروم شد. دیبده شا ری: بهش شرحسامیام

 .ترسهیبچم خب معلومه که م یرو نیختیر یو باحرص گفتم: ده نفر نییلباسم و زدم پا یقهی

 توئه؟  یبچت؟ فقط بچهزد و گفت:  یلبخند

 .کردیم هیو فقط گر خوردیو نم زدیام و پس م نهیسـ ـ یشو ندادم... هست جواب

  خوره؟ینم ریگفتم: چش شده حسام؟ چرا ش باترس

 .خورهی: بهش بده مرحسامیام

 .خوردینم ریبدم ش ریکردم بهش ش یسع یهرچ

کرده که همش  کاریبادخترم چ ستیاون دختره بـ ـغلش کنه؟ معلوم ن یگفتم: چرا گذاشت تیباعصبان

  کنه؟یم هیگر

 فقط بـ ـغلش کرد. زابتیال یگی... چرا چرت منییپا اریصداتو ب سیبست و گفت: ه درو

  ؟یفهمیبـ ـغلش نکنه... دختره منو بـ ـغل نکنه... دوست ندارم بـ ـغلش کنه م_

 .شنونیخب صداتو م لیگفت: خ بااخم

 گفتم: به درک. رلبیز

 کرد. هیام چسبوندم و تندتند مک زد اما دوباره لباشو برداشت و بلند گر نهیرو به سـ ـ یهست یلبا

  ؟یکنیم هیو گفتم: چرا گر ختیر اشکام

  ؟یدار ریتو اصالً ش ری: حررحسامیام

 خب معلومه که..._
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 بچه گشنشه. نیا یتکون داد و گفت: ندار ینگاه کردم که سر بهش

 دارم._

 .ادیدرب رشیامو محکم فشار دادم تا ش نهیبار سـ ـ نیام گذاشتم و ا نهیسـ ـ یلباشو رو دوباره

 .خوردیو م زدیمک م تندتند

 کمه. رتی: فکرکنم شرحسامیام

  م؟یکن کاریحاال چ_

 .یات برس هیبه تغذ دی: بارحسامیام

 .دینخواب گهیخورد د ریش نکهیبعد از ا یهست

 بـ ـغلش کرد و گفت:  رحسامیام

  ؟یبابا قربونت بره گشنه ا_

 شده. ریساکته فکرکنم س گهینه د_

 .رونیب می: پاشو بررحسامیام

 سالن. یو همراه باهاش رفتم تو بلندشدم

 ساکت شد؟  غوتیج غی: دختره جاوشیس

 : آره عشق باباش گشنه اش بوده.رحسامیام

 : بدش بـ ـغل من.اوشیس

 سرجات. نینکرده بش: الزم رحسامیام

 .دهی: بچه نداوشیس

 .شیخوریشکمو م یبـ ـغل تو دمشیو گفت: دخترم و نم دیرو بـ ـوس یهست یگونه رحسامیام

 نخورمش. دمی: بدش بـ ـغل من قول مییدا

 .ییبـ ـغل دا یرو گذاشت تو یزد و هست یلبخند رحسامیام

 خوشگله. یلی: ماشاهلل خییدا

 .رهیحر ی: کپیلیام

 نازه. یلی: چشماش خزابتیال

 .ادیب ایهمون موقع به دن میریگیم یعروس یماک نهی: منتظر بود ببنایجاست

 اومده. ایهفته زودتر به دن هی: چقدر عجولم هست اوشیس
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 گفتم: پاشو غذا سفارش بده. رحسامیکناره گوش ام آروم

 بلندشد و ازمون فاصله گرفت تازنگ بزنه. 

 : عمو بدش بـ ـغل من.اوشیس

کوچولو من عموتم...  یگفت: هست یبالبخنده پرذوق اوشیو س اوشیرو داد بـ ـغل س یهست ییدا

 .اوشیعموس

 شما. یو گفت: بخورم شما رو چقدر ناز دیرو کش یهست ینیب

دردش  یدیشو کش ینی... باوشیگرفتمش و گفتم: واقعا که س اوشیکرد که از بـ ـغل س هیگر یهست

 اومد.

 .هیناز: چقدر ناز اوشیس

 .اوشی: اون هنوز سه روزشه سزابتیال

 .دونستمی: عه نه بابا نماوشیس

 به خدا. یا ونهید یلیبه بازوش زد و گفت: خ یمشت یال

 هیدختره خوب گر نیعموتو بزنه... آفر ییبابا گمینکن فدات شم... دردت اومد؟ م هی... گرزمیجونم عز_

 نکن.

 .رمیبگ باشینگاه پر از عشقم و از صورت ز اش قطع شد و من نتونستم هیگر یکم صدا کم

 دخترم اومد و شد همه کس مامانش. کردمینم یکس یو ب ییاحساس تنها گهید

به غذا  لمیاشتهام کم شده بود و اصالً م می... برعکس دوران باردارمیرو آوردن و شام خورد غذاها

 ریش خوردمیغذا نم یبخور... بخور... بخور... آخه اگه درست و حساب گفتیحسام هم مدام م دیکشینم

 .موندیگشنه م یهست ینطوریو ا کردمینم

 شب بود که مهمونا رفتن. آخره

جانم... مامان فدات  یلبم نشست و گفتم: ا یلبخند رو دنشیسر بزنم... باد یاتاق رفتم تا به هست به

 عشق مامان؟  یدارشدیب یک ! یشد داریبشه تو ب

 لباسام و باتاپ و شلوارک عوض کردم. زدمیحرف م یو از سرم برداشتم و همونطور که باهست شالم

 یچشما ی... فدایکنیو بهم نگاه م یساکت ینطورینشستم و گفتم: مامان قربونت بره که ا کنارش

 من. یِات بشم هست یدرشت و آب
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و به حرفام گوش  کنهیچقدر ساکته... بهم نگاه م نیوارد اتاق شد که باذوق گفتم: حسام بب رحسامیام

 .دهیم

 .گهیزد و گفت: دختره باباشه د یلبخند

 .دیرو تو دستش گرفت و بـ ـوس یتخت نشست... دست هست یعوض کرد و رو لباساشو

 آلمان؟  گردنیبرنم گهید یواقعن نایا ییدا_

 : نه چطور؟ رحسامیام

 باشن. نجایو گفتم: دوست ندارم ا دمیدراز کش یهست کناره

 : چرا؟ دیتوهم رفت و پرس اخماش

 .یدونیچراشو خودت م_

 .می... دختر کوچولوم وسطمون بود و هردو بهش زل زده بوددیو دراز کش دیکش یکالفه ا نفس

 .تهیو شکت به خاطره باردار یاعتماد یب کردمی: فکرمرحسامیام

باهاش  یکه از بچگ یکه شوهرم منو دوست نداره و عاشق کس نهیو شکم به خاطره ا یاعتماد یب_

 بزرگ شده.

 .یشد ونهی: درحسامیام

 مگه دروغه؟ _

 نگفت. یچیچشمام زل زد اما ه به

 و گفتم: چراغو خاموش کن. دمیرو بـ ـوس یهست سر

 و چراغ و خاموش کرد و چراغ خواب و روشن کرد. رونیشو فوت کرد ب نفس

نشستم... بـ ـغلش کردم و گفتم: حسام چراغ و  عیو سر دمیکرد که ترس هیگر یبلند یباصدا یهست

 روشن کن.

 تخت گذاشتمش و گفتم: چراغ و خاموش کن. یساکت شد... آروم رو یو روشن کرد و هست چراغ

ساکت  یبلندشد... دوباره چراغ و روشن کرد و هست یهست یهیگر یکارو کرد و دوباره صدا نیهم

 شد.

 .میگرد بهم نگاه کرد یباچشما

 دوباره خاموشش کن._

 اش قطع شد. هیگر یکرد... دوباره چراغ و روشن کرد و صدا هیبازم گر یو خاموش کرد و هست چراغ
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خوشش  یکیرو بـ ـغل کرد و گفت: عشق باباش از تار یهست رحسامیخنده و ام رهیز میزد هردو

 .ادینم

... باشه؟ میچراغ و خاموش کن دیپس با میبخواب دیه باو گفت: نفسِ من االن شبه هم دیبـ ـوس لپشو

 .نیباشه؟ آفر یکنینم هیشماهم گر کنمیچراغ و خاموش م

 کرد. هیگر یو خاموش کرد و بازم هست چراغ

 آروم شد. دیبده شا ری: بهش شرحسامیام

 .خوردینم ریو ش کردیم هی... بلندبلند گرشدیکارو کردم اما مگه آروم م نیهم

 .شهیکالفه گفتم: پاشو چراغ و روشن کن آروم نم قهیاز ده دق بعد

 .برهیخوابم نم ییروشنا یکه تو یدونی: مرحسامیام

 .شهیکه آروم نم ینیبیخب م یطور ول نیمنم هم_

 آروم شد. یو چراغ و روشن کرد و هست بلندشد

  م؟یکن کاریزدم و گفتم: حاال چ یلبخند

 .کنمیخاموش م: بخوابونش بعد چراغ و رحسامیام

  خوابه؟یبازم م یعنیازصبح تا بعدظهر خواب بود _

 .برهیاگه نخوابه و چراغ روشن باشه خوابم نم یول دونمی: نمرحسامیام

 .خوابهیخودش م ذارمشیجا م نی... همادیخوابم م یلیمن خ یول_

 .دمیگذاشتمش و دراز کش وسطمون

 دادیو مدام صورتشو به بالشت فشار م بردیکرد بخوابه اما خوابش نم یچشماشو بست و سع رحسامیام

 زود خوابم برد. یلیبودم خ داریاما من چون از صبح زود ب

 شدم. داریب رحسامیام یساعت چندبود که باصدا دونمینم

 .دارشویب ری... حرری: حررحسامیام

  ه؟یآلود گفتم: چ خواب

 .کنهیم هیگر ی: هسترحسامیام

 : ساعت چنده؟ دمیو پرس دمیکش یا ازهیاز کردم و خمو ب چشمام

 گفت: سه صبح. بااخم

  ؟یدینخواب_
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 : نه... سردرد گرفتم.رحسامیام

  د؟یاشاره کردم و گفتم: نخواب یهست به

... کردیم هیگر یو گاه دیخندیم یو گاه کردیبود و باچشماش بهم نگاه م داری: نه پا به پام برحسامیام

 کردم آروم نشد. یهرکار گهیاالن د یول کردمیآرومش م زدیهروقت نق م

 امو به لـ ـباش چسبوندم و دوباره چشمامو بستم. نهیزدم باال و سـ ـ لباسمو

 .ارهیشب ها پدرمونو درم ینطوریروزها نخوابونش ا گهی: درحسامیام

 آلود گفتم: هـــــوم. خواب

 .ریتکونم داد وباحرص گفت: پاشو حر رحسامیخوابم برده بود که ام دوباره

 شده؟  یباز چ_

 !کنهیم هیگر یشنوی: نمرحسامیام

  کنه؟یم هیکه خورده پس چرا گر رشویبابا ش یا_

 کرده. فیخودشو کث دی: شارحسامیام

 .ادیگفتم: من خوابم م باناله

 : پاشو... پاشو غر نزن.رحسامیام

 .اریب یبیب یتخت نشستم و گفتم: برو از داخل اتاقش ما یرو

با چراغ روشن  ینطوریاتاقش همونجا عوضش کن همونجا هم بخوابونش... من ا ی: ببرش تورحسامیام

 .برهیخوابم نم

 .ستیتنها باشن خوب ن دیروز بچه و مادرش نبا ستیتا ب گنیم مشیتنها بذار دینه نبا_

 بخواب. ششی: خب تو پرحسامیام

  ن؟یزم یبخوابم؟ رو دیکجا با یبگ شهیم دیببخش یلیخ_

 کورم کرد. یچراغ لعنت نینوره ا رمیمیمن از سردرد دارم م ری: حررحسامیام

 تا عوضش کنم و بعد بخوابونمش. اریب یبیب یخب غر نزن پاشو ما لیخ_

 برگشت. یب یب یو رفت و باما بلندشد

 چشماش سرخ سرخ بود. یخواب یاز ب رحسامیشدم و ام یعوض کردن هست مشغول

 بچه مضره. یرفت که گفتم: برا گارشیس یبه سمت جعبه دستش

 .کنهی: سرم درد مرحسامیام
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 بکش. رونیخب برو ب_

 .ستیو گفت: حسش ن دیتخت دراز کش یرو

... کردیرنگش بهم نگاه م یدرشت و آب یرو تو بـ ـغلم گرفتم و آروم تکونش دادم... باچشما یهست

 سردرد گرفته... بخواب دخترکم. ییبابا نی... ببگهیبالبخندگفتم: عشق مامان بخواب د

 زدمیخوندم و باهاش حرف م یم ییساعت که همش براش الال میآروم تکونش دادم و بعد از ن آروم

 .دیخواب

 تخت گذاشتمش و چراغ و خاموش کردم. یرو آروم

 شکرت. ای: اوووف خدارحسامیام

 .میخانوم خوشگله برنامه دار نیباا یکردم و گفتم: هنوز اولشه استاد... ماکل یخنده ا تک

 .رمیمیاز سردرد دارم م ی: وارحسامیام

 برات؟  ارمیو گفتم: مسکن ب دمیموهاش کش یو رو دستم

 .شمی: نه بخوابم خوب مرحسامیام

 .زمیپاهام گذاشتم و گفتم: بخواب عز یرو سرشو

 .دمیبالشت گذاشتم و دراز کش یآروم سرشو ماساژ دادم و کم کم خوابش برد... سرشو رو آروم

 که دست دختر کوچولوم تو دستم بود خوابم برد. یدرحال

 شدم. داریب رحسامیام یباصدا صبح

  ه؟یچ_

 بده. ریکن بهش ش دارشی: برحسامیام

 صبح خوابم برد. یبذار بخوابه منم تازه دم دما_

 گذشته. یلیخ یداد ریبار که بهش ش نی: گشنشه از آخررحسامیام

 خب. لیخ_

 دادم. ریرو تو بـ ـغلم گرفتم و بهش ش یهست

 سرکار؟  یریم_

 : آره.رحسامیام

 بچه تنها نذار. نینه حسام نرو منو باا_

  شت؟یپ انیب یال ای یلیبگم ام یخوای: مرحسامیام
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 .ریگفتم: نخ بااخم

 از امروز دنبال پرستار بگردم؟  یخوایبرم سرکار... م دی: من بارحسامیام

 نه._

 کنم؟  کاری: پس چرحسامیام

 بسپار. اوشیو س ییشرکت و هم به دا یو نرو کالس... کارها ریبگ یماه مرخص هی_

 برم. دیکالسام و با یکرد ول شیکار هی شهی: حاال شرکت و مرحسامیام

 حسام. کنمیخواهش م_

 .رمیبگ یتا مرخص رمیخب امروز و م لی: خرحسامیام

 .ترسمیم ییتنها ادیب شیپ یحسام نرو اگه مشکل_

 .گردمیدوساعته برم رمی: مرحسامیام

  ؟یزود برگرد یدیقول م_

 .دمی: آره قول مرحسامیام

 .گردمیو گفت: نترس زود برم دیو بـ ـوس میشونیپ

 باشه._

 کرد و رفت. یو خداحافظ دیرو بـ ـوس یهست سر

 .دمیتخت و خودمم کنارش خواب یهنوز خواب بود... گذاشتمش رو یهست

*** 

 ماهه. کیگذشته بود و دخترم شده بود  ماه کی

هرلحظه کنارم بود و بهم کمک  رحسامیماه ام کی نیا ی... توشدیروز خوشگل تر و بانمک تر م هر

 و من واقعاً ممنونش بودم. کردیم

 گرفتم شام درست کنم. میرو خوابوندم تصم یباهزارجور دردسر هست نکهیاز ا بعد

حالمون  میآماده خورده بود یماه اصالً وقت غذا درست کردن نداشتم و از بس که غذا کی نیا یتو

 .خوردیداشت بهم م

 پردردسر رو خوابوندم و مشغول غذا درست کردن شدم. یبود اون کوچولو یهرجور گهید امشب

و از پشت سرم  رحسامیام یکه صدا زدمیکه درست کرده بودم و هم م یا مهیخورشت ق داشتم

 .دمیشن
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 : بَه بَه خانوم آشپز.رحسامیام

 .یلبم نشست و گفتم: سالم خسته نباش یلبخند رو دنشیو باد برگشتم

 خانوم خونه... فسقل من کجاست؟  ی: شماخسته نباشرحسامیام

 ها. ینکن دارشیاتاق... ب یتو_

 گفت: باشه. رفتیطور که به سمت اتاق م همون

کاناپه  یرو دمیو رفتم داخل سالن که د ختمیر ییچا وانیو دم کردم... دوتال دمیو آب کش برنج

 بـ ـغلشه. یتو ینشست و هست

 نکن !؟ دارشیمگه نگفتم ب_

 بود. داری: برحسامیام

 از صبح پدرم و درآورد._

 کرد. یو گفت: خوب کار دیرو بـ ـوس یهست یکوچولو یانگشتا 

 بدجنس._

 مگه نه؟  شهیروز به روز خوشگل تر م ریحر ی: وارحسامیام

 آره._

 .کنمیازش دل م یسرکار به سخت رمی: صبح ها که مرحسامیام

 فدات بشه. ییو گفت: بابا دیرو بـ ـوس یهست لپ

 .گرفتمیم یحسام انرژ یچشما یو از برق تو کردمیبهشون نگاه م بالبخند

 تو بخور. ییبدش بـ ـغل من چا_

 : امروز مرجان اومد؟ دیبه من و پرس دادش

 خوب و نرماله. شیاش کرد و گفت: همه چ نهیمعاآره... _

 بشه؟  ریکه س ستین یبه اندازه ا رتیش ی: گفترحسامیام

خشک شد بعدش براش  رمی... گفتش اگه کامالً شرخشکیخودم و بخوره تا ش رهیآره گفت بهتره ش_

 .میریبگ رخشکیش

... از یکنینم ریعلومه که شم یخوریهم که نم زهایچ نیپسته و بادوم ا یخوری: غذا که نمرحسامیام

 .یبخور ریش وانیل هیهرشب  دیامشب با

 دوست ندارم. ریش_
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 .یبخور دیبا میحرفا ندار نیو... ا خوادی: دوست ندارم و دلم نمرحسامیام

 دخترم. یدار یبداخالق یچه بابا_

 ماه نرفتم. کیبودن که چرا  یشاک ی: امروز شاگردام کلرحسامیام

 بهشون؟  یگفت یچ_

 اومده؟  ایبگم؟ بگم بچه ام به دن یچ یچپ نگاهم کرد و گفت: توقع داشت چپ

  ن؟یایب نیکه نتونست نیدیی: استاد مگه شما بچه رو زاگفتیشون م یکیآره بعد اونوقت  _

 زویم رمیرو گذاشتم تو بـ ـغلش و باخنده گفتم: م یکه حرصش گرفت... هست دمیغش خند غش

 .نمیبچ

 .زدیبود و همش نق م داریتو بـ ـغلم بود شام خوردم... آخه ب یو همونطور که هست دمیچ زویم

کردن... منم بردمش داخل اتاقش تا  هیخانوم شروع کرد به گر یهست میشام خورد نکهیاز ا بعد

 .کنهیجمع م زویخسته بود اما گفت که م نکهیهم باا چارهیب رحسامیعوضش کنم و بخوابونمش، ام

 نیتر کیسبک بود، باکوچ یلی... خوابش خرونیصدا از اتاقش اومدم ب یرو خوابوندم و آروم و ب یهست

 .شدیم داریب ییصدا

 .خوندیتخت نشسته بود و کتاب م یرو رحسامی... اممیبه اتاق خواب خودمون رفت یباخستگ

  د؟ی: خوابرحسامیام

 القه.بداخ یلیو گفتم: باالخره آره... خ رونیو فوت کردم ب نفسم

 : مثل مامانش.رحسامیام

 ... مثل باباش.یکامالً اشتباه گفت _

 هیبرگشت  یو وقت رونیاز اتاق رفت ب رحسامیداخل کمد لباس خوابم و برداشتم و تنم کردم... ام از

 دستش بود. ریبزرگ ش وانیل

 گفتم: نــــه ! عیسر

 : بله.رحسامیام

 و گفتم: نه نه نه. دمیسرم کش یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش یرو

 و گفت: پاشو زودباش. دیسرم برداشت و دستم و کش یرو از رو پتو

 .شهینه حسام حالم بد م_
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ناز  یبخوابم حوصله خوامی...گفت: زودباش من خستم م نمیزور بلندم کرد و مجبورم کرد بش به

 ندارم. دنمیکش

 .ادیبدم م ریاز ش کنمیگفتم: ناز نم بااخم

 بخور. : زودباشرحسامیام

 .دهیبو م_

 !ده؟یم ییچه بو یگی: چرا چرت مرحسامیام

 .دهیبو م دونمیهام و باال انداختم و گفتم: نم شونه

 بخور. اری: بهونه نرحسامیام

 نده. ریگ خورمیحسام نم_

بدن شو  زهایچ نیخشک و ا رهیش شهیخودتو بخوره سالم بزرگ م رهیگفت: اون بچه اگه ش بااخم

 .کنهیم فیضغ

 .شهیبخورم حالم بد م ریش تونمیاما خب نم دونمیم_

 رو اعصابم راه نرو بخور. ری: حررحسامیام

 مثالً؟  شهیم یاگه رو اعصابت راه برم چ_

 .کنمیم یرو عمل دهایاون تهد ی: همهرحسامیام

 بروبابا._

 .کنهیو آروم گفتم: خب حالم و بد م نییبهم نگاه کرد که سرم و انداختم پا بااخم

 .ریزودباش حر: رحسامیام

... تو چرا لباساتو عوض خورمیخب م لیو گرفتم و گفتم: خ وانیل یبود... ناراض یمحکم و جد لحنش

 پاشو لباساتو عوض کن. ینکرد

 .کنمیکن من لباسام و عوض م یو خال وانیل نی: تو ارحسامیام

 همه شو بخورم. تونمیمن که نم_

 .یتونی: مرحسامیام

 من.نصف شو تو بخور نصف شو _

 .یخودت بخور دیهمه شو با زمی: متأسفم عزرحسامیام

 .یهمه شو خورده باش دیبا کشمیم گاریس هیبرداشت و رفت سمت پنجره و گفت: تا گارشویس یجعبه
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 قلوپ خوردم. هیام و گرفتم و باحرص  ینیب

 چقدر بدمزه ست. یـــیاَ_

  ؟یدیفهم یخوری: همه شو مرحسامیام

 متنفر بودم. ریخوردم و به زور قورت دادم... از ش گهیقلوپ د هی

 فقط تونستم نصف شو بخورم. یبدبخت باهزار

 گذاشتم که گفت: همه شو بخور. زیم یو رو وانیل

 نده. ریگ کنمیخواهش م تونمینم_

لب پنجره خاموش کرد... به سمتم قدم برداشت  گارشویشده نگاهم کرد و بعد ته س کیبار یباچشما

 ب چشمام گرد شد.که از تعج

هات... حرفات...  ی... زبون درازادمهیتوهم  ی... کاراادمهی داممی... تهدادمهینُه ماه  نی: تمام ارحسامیام

 .هیوقت تالف گهیکارات... حاال د

 نره بچه اتاق بـ ـغل خوابه. ادتیآب دهنم و قورت دادم و گفتم:  باترس

 باز کرد که چشمام از اشک پر شدم و گفتم: حسام غلط کردم. کمربندشو

 .کنمیم یشد و گفت: گفته بودم تالف کمینزد

 دمیکش یبلند غیتخت... ج یبلندشدم و خواستم فرار کنم که دستم و گرفت و پرتم کرد رو باترس

 برد. نیلبامون رو از ب نیب یزد و فاصله مهیکه روم خ

لباسم و از تنم درآورد و کناره گوشم زمزمه کرد: دلم برات تنگ شده  دمیـوس بـیکه م همونطور

 خانوم کوچولو.

 .دمیترس یشعوریب یلیو گفتم: خ دمیکش یراحت نفس

 شو باز کردم و... راهنیپ یو دکمه ها دیخند

نخواب پاشو به بچه  ریصدام زد و گفت: حر رحسامیچشمام گرم شده بود و خوابم برده بود که ام تازه

 بده. ریش

 .شهیم داریاش جابه جا کردم و گفتم: خوابه اگه گشنش بشه ب نهیسـ ـ یو رو سرم

 .کنهی: پاشو تنبل توخواب ضعف مرحسامیام

 .ادیگفتم: خوابم م باناله

 بخواب. یبده بعد که اومد ری: برو بهش شرحسامیام
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 اختم.بهش اند یتخت نشستم و خواب آلود موهام و کنار زدم و نگاه آخم آلود یرو

 : برو تنبل.رحسامیام

 .یو رفتم اتاق هست دمیو پوش لباسم

برداشتمش و  یشد... به آروم یم شهیخواب نازتر از هم یمامانش خواب بود... چهره اش تو عشق

 دادم. ریکردم و بهش ش دارشیب

 .دیدوباره خواب ومدیکه خوابش م ییو از اونجا رخوردیآروم ش آروم

 و برگشتم داخل اتاق. دمیشو بـ ـوس یشونیپ

 .دیکشیم گاریبود س دهیاز فرصت استفاده کرده بود و همونطور که داراز کش رحسامیام

 برداشته. گاریس یگفتم: خب برو کناره پنجره کل اتاق بو بااخم

 برم کناره پنجره. ستی: حسش نرحسامیام

 تنبل خودش از من بدتره. گهیزدم: به من م غر

 خب غرغرو خاموشش کردم. لیخاموش کرد و گفت: خ یگاریجاس یتو گارشویس

 بازوش گذاشتم. یو سرم و رو دمیخواب کنارش

 .یدیم گاریس یاش زدم و گفتم: بو نهیبه سـ ـ یو بستم و مشت آروم چشمام

 لـ ـباش تمام تنمو گرم کرد. یچونم نشست و سرم و آورد باال و گرما رهیز دستش

 غرغرو. ریباانگشت شصتش نوازش کرد و گفت: شب به خپلکام و باز کردم... گونم و  آروم

 صبحه استاد. گهیزدم و گفتم: االن د یلبخند

 .ادیشب به حساب م یخوابیکه تالنگ ظهر م ییتو ی: برارحسامیام

 تاظهر بخوابم. ذارهیهم که دخترت م یلیخ_

 .خوابهیتاظهر م ینکن دارشی: اونم مثل خودت تنبل و خوابالوئه اگه برحسامیام

 بدم. ریکن بهش ش دارمیب یصبح رفت_

 و گفت: باشه... بخواب. دیو بـ ـوس میشونیپ

 دعوت شدم. یقیآغـ ـوش گرمش فرو رفتم و به خواب عم یتو

*** 

 رو به جنون بودم. یو من از ترس و نگران شدیلحظه هم قطع نم هی یهست یهیگر یصدا
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 ای کنهینکن... دلت درد م هیگر یجون مامان ؟یکنم آروم ش کاریمادرت فدات بشه چت شده... چ_

  ا؟یکنم خدا کاریگشنته؟ چ

هاش  هیهرلحظه شدت گر گرفت؟یمگه آروم م یخوندم ول ییـغلم تکونش دادم و براش الال توبـ

 .شدیم شتریب

  کنه؟یم هینکرده بود... پس چرا گر فیشو باز کردم اما خودشو کث یبیب یما

 ایلباساشه  یتو یزیچ یحشره ا نمیبدنش نگاه کردم بب یقطه نقطهلباساشو درآوردم و به ن تمام

 .دیدرخشیم دشیلباساش نبود و پوست سف یتو یچیاش اما ه دهیگز یزیچ

 .ختیر یاز ترس م اشکام

 .یترسونیمنو م یجون بابات آروم باش دار یگفتم: هست هیباگر

 و گرفتم. رحسامیرو برداشتم و شماره ام یگوش رهیگیآروم نم دمید یوقت

  ر؟ی: جانم حررحسامیام

 بگم. یزیزدم و نتونستم چ هق

 شده؟ یچ ریگفت: حر باوحشت

آروم  کنمیم یکنم هرکار کاریچ دونمینم کنهیم هیداره گر دارشدهیگفتم: از صبح که ب هیباگر

 .ترسمیخونه من م ای... حسام توروخدا برهیگینم

 : اومدم... اومدم.رحسامیام

و بلند  کردیام و ول م نهیسـ ـ هویاما  زدی... مک منییرو دوباره بـ ـغل کردم و لباسم و زدم پا یهست

 .کردیم هیگر

 .گرفتیگهواره گذاشتمش و آروم آروم تکونش دادم اما آروم نم یتو

در اتاق باشتاب باز شد و  هویکه  ختمیریاشک م یهست یگذشته بود و منم پا به پا یا قهیدق ستیب

 چشمام ظاهر شد. یجلو رحسامیپر از ترس ام یچهره

 شده؟  ی: چرحسامیام

 .شهی...دونم ساکت نمـیزدم و گفتم: نم هق

  ؟یداد ری: بهش شرحسامیام

 .خورهینم_

  ؟یدار ری: تو اصالً شرحسامیام
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 بکن. یکار هی یکنیم ییگفتم: چرا منو بازجو غیباج

 بدن شو چک کرد. یرو بـ ـغل کرد و دما یهست

 شده دختره خوشگلم؟  یپس چ ی... تب که ندارزمی: جونم عزرحسامیام

 کدفعهی یو بخنده اما هست رهیزد و بالبخند باهاش صحبت کرد تا آروم بگ یهست یانگشت شو به لبا 

 انگشتشو تودهنش گرفت و تندتند مک زد.

 .نییبه من نگاه کرد... آروم موهام و زدم پشت گوشم و سرم و انداختم پا رحسامیام

 .کشهیم یهرروز گشنگ یبچه فقط دوماهشه ول نی: ارحسامیام

 منه. رهیندارم تقص ریش یکنم؟ خب وقت کاریچ یگیگفتم: م بابغض

آب جوش نبات درست  کمیکنه االن براش  زیتجو رخشکیدکتر براش ش مشیبری: عصر مرحسامیام

 کن.

 یکهیت هیو  ختمیاش ر شهیش یآبجوش تو کمیشو برداشتم و رفتم داخل آشپزخونه و  شهیش

 و تکونش دادم تاسرد بشه و نبات حل بشه. ختمیکوچولو نبات ر

 سرد شد برگشتم داخل اتاق و گفتم: بدش به من. یوقت

  ؟یکنیم هی: چرا گررحسامیام

 براش از صبح گشنه اش بوده. رمیو گفتم: بم هیگر رهیحرفش باشدت زدم ز نیباا

 نکن. هیگر ونهید یو پاک کرد و گفت: کوچولو اشکام

 اونم باولع مک زد و تندتند خوردش. یرو ازم گرفت و کرد تو دهن هست شهیش

 دختره شکموم بشم. ی: فدارحسامیام

  م؟یکن کاریحاال چ_

 کنه. زیبراش تجو رخشکیمرجان تاش شیپ میری: مرحسامیام

 .کنهیرشدشو کم م رخشکیش_

 که گشنه بمونه. نهی: بهتر از ارحسامیام

دارم آرومش کنم... از ترس  یدستام گرفتم و باناله گفتم: از صبح سع نیتخت نشستم و سرم و ب یرو

 مردم و زنده شدم.

 .شدینم ینطوریا یخوردیم ریش وانیل هیو هرشب  یکردی: اگه به حرفم گوش مرحسامیام

 .کنهید ممزه و بوش حالم و ب شد؟یچقدر حالم بد م خوردمیکه م یریش وانیبعد از هرل یدیدینم_
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 یبهانه ها ده؟یم ییچه بو ری... آخه ششهیکه حالت بد م یکیم نی: فقط به خودت تلقرحسامیام

 قاز. هیصدمن 

 .دیتختش و آروم دستشو بـ ـوس یگذاشتش رو رحسامی... امدیغذاشو خورد خواب نکهیبعد از ا یهست

 .میترسوند یلی: دختره بد امروز خرحسامیام

 : حالت خوبه؟ دیگرفت و به من دوخت و پرس یشو از هست نگاه

 سرم و تکون دادم و گفتم: آره. آروم

  م؟یریپرستار بگ هی یخوای: مرحسامیام

 نه._

 .یکنیهول م کنهیکه م یا هیگر نیباکوچک تر یتجربه ا یب یلی: توخرحسامیام

 .کردیمواقع کمکم م نجوریگفتم: اگه مامانم کنارم بود ا ینیسنگ بابغض

 رفت توهم و چشماش پر از خشم شد. اخماش

 ...زابتیبگم ال یخوای: مرحسامیام 

 گفتم: نه نه نه. باحرص

آلمان معلم کودکستان  یتو یتازه چند مدت شترهیب یلیاون سنش از تو خ ری: بس کن حررحسامیام

 کمکت کنه. تونهیم یلیبوده قطعاً تجربه اش از تو بهتره خ

 به من کمک کنه. ادیتونه ب یپس نم کنه؟یشرکت کار نم یالزم نکرده... تازه مگه اون تو_

و به من زنگ  یکن هیافتاد گر یاتفاق هیکرد و تا  هیهروقت گر یخوایبه بعد م نی: نکنه از ارحسامیام

 یبد اومد تو یفکرها یشدم؟ کل یچه حال یکردیم هیپشت تلفن گر یاون طور یوقت یدونی! م؟یبزن

 .دمیذهنم و از ترس مرگ و د

 .زنمیبهت زنگ نم گهیخب د لیگفتم: خ ااخمب

 و وارد اتاق خودمون شدم. رونیاتاق رفتم ب از

 یچرا بچه باز ریاتاق و گفت: حر یتخت شدم که اومد تو یمشغول مرتب کردن ملحفه باحرص

 گشنه ست؟! یتو واقعاً خودت متوجه نشد ینگرانم کرد یلیبود که خ نیمن منظورم ا یاریدرم

 .دمییآخه نـ...که ده تا شکـ...م زا... دمیگفتم: چـ...را فهمـ... دیلرزیکه از بغض م ییباصدا

و اطالعات  یکتاب بخون کمیشب ها  ستیبعد ن نکهیدرست صحبت کن، دوم ا نکهی: اول ارحسامیام

 باال. یتو ببر
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 بامن مثل شاگردات رفتار نکن استاد پارسا._

بود  کیکه نزد دمیترس نقدریا گمیمن م ؟یفهمیموهاش چنگ زد و گفت: تو چرا حرف منو نم به

دوساله  یبچه هیعقلت قده  یسالته ول ستیبامن مثل شاگردات رفتار نکن... ب یگیتصادف کنم تو م

 ست.

 تونستم درست فکرکنم... حسام اون هنوز دوماهشه و یبودم نم دهیترس کردیم هیبد گر یلیخب خ_

کنه...  هیبچه ام از وجوده خودم تغذ خوادیندارم بهش بدم کو تا دوسالش بشه من دلم م ریمن ش

 .یکنیناراحتم و تو درکم نم یلیمن االن خ ،یکنیتودرکم نم

 .یکنیگفتم: درکم نم رلبیموهام و باال زدم و ز هیباگر

 آروم باش. زمیبازوهام گذاشت و گفت: عز یشد و دستاشو رو کیحالم بده و بهم نزد یلیخ دیفهم

 .یلـــی... خـــدمیترس یلیخ_

 ... آروم باش.سیـغلم کرد و گفت: ه بـ

 براش افتاده. یفکرکردم اتفاق_

پس  دهینازه کوچولو خواب یفرشته هیکه االن مثل  ینیبینکن م هیو نوازش کرد و گفت: گر موهام

 نگران نباش. گهید

 کنم. کاریچ دونستمیبهت زنگ زدم آخه نم نگرانت کردم و دیببخش_

هق  یبد بود صدا یلیخبر دادنت خ ینحو یول یبه من زنگ زد یکرد ی: توکاره درسترحسامیام

 چشمام آورد. یهقت مرگ و جلو

ناراحتم  یلینبود که کمکم کنه خ یکس نکهیتجربه بودنم و ا یکردم... ب هیبـ ـغلش گر یتو آروم

 .کردیم

 .زمی: بسه عزرحسامیام

 .دادیم یگفتن هاش بهم انرژ زمیعز نیا چقدر

مامان کوچولو... من دوتا بچه دارم...  یو پاک کرد و بالبخندگفت: آخه تو خودت هنوز بچه ا اشکام

 .یهست یکی ریحر یکی

رو هم  زهایچ نیا دیبا یریگیزن ده سال کوچکتر از خودت م هی یو گفت: وقت دمیخند هیگر ونیم

 .یتحمل کن

 .زمیبر ییبرات چا رمیزدم و گفتم: م یلبخند
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 .ختمیر ییچا وانیداخل آشپزخونه و دوتا ل رفتم

گذاشتم و برگشتم داخل  زیم یرو رو ینی... سکردیم یباز شیکاناپه نشسته بود و باگوش یرو 

 درست کنم. یزیچ هیشب  یآشپزخونه تا برا

شام  یو برا رحسامیو ام دمیچ زویشب بود که م 9 باًیبامرغ سرخ کردم و ساعت تقر ینیزم بیس کمی

 صدا زدم.

 .دیبه گوشم رس یهست یهیگر یدهنم صدا یلقمه رو گذاشتم تو نیاول تا

 : کارت دراومده مامان کوچولو.رحسامیام

 یچه جور یدید روزیمن... د یهاش برا هیهاست گر بهیغر یدخترتم مثل خودته... خنده هاش برا_

 !د؟یخندیم اوشیبـ ـغل س یتو

 آورد. یدرم ی: از بس اون دلقک بازرحسامیام

و  کردیم هیداخل اتاقش و بـ ـغلش کردم و تکونش دادم تا آروم بشه اما بازم مثل صبح بلند گر رفتم

 .گرفتیلحظه هم آروم نم هی

  شه؟یاومد داخل اتاق و گفت: چرا آروم نم رحسامیگذشته بود که ام یا قهیدق پنج

 بازم گشنشه؟  یعنی دونمینم_

 .دی: شارحسامیام

 .کردیم هیو فقط گر خوردینم یدادم ول ریبهش ش 

 .یندار ری: توکه شرحسامیام

 داغون گفتم: برو براش آبجوش نبات درست کن. یبااعصاب

 برگشت. یهست یشهیو باش رونیب رفت

 .کردیم هیو فقط گر خوردینم نمیا نباریرو تو دهنش کردم اما ا شهیش

 تجربه و کوچولو. یباز بهم نگه ب رحسامیتا ام اوردمیخودم ن یبودم اما به رو دهیترس بازم

 کرده. سیخودشو خ دی: شارحسامیام

 نه نکرده._

 .کنهیم هیبد داره گر یلیخ ری: حررحسامیام

  م؟یکن کاریگفتم: چ یلرزون یباصدا

 .دونمیبه موهاش زد و گفت: نم یچنگ
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 دکتر؟  مشیببر_

 شو.: آره آماده رحسامیام

 و بعد خورد آماده شدم. رحسامیرو آماده کردم و دادم بـ ـغل ام یاز همه هست اول

 روند. مارستانیبه سمت ب عیسر رحسامیو ام میشد نیماش سوار

 .کردیم هیو فقط گر شدیآروم نم دادمیتکونش م ای کردمیرو تو دهنش م یپستونک هست یهرچ

 شده؟  یو پرستار اومد سمتم و گفت: چ میشد مارستانیب وارد

 امشب هستن؟  شیسالم دکتر ستا_

 .کنمیتون م ییمن راهنما نیای: بله... بپرستار

  ر؟یشده حر یبلندشد و گفت: چ زشیاتاق مرجان شدم و باتعجب از پشت م وارد

 و گذاشته رو سرش. مارستانیکه ب ینیبیسالم م_

 .کنهیم هیگر یجانم چه جور یشده کوچولو؟ ا یرو از بـ ـغلم گرفت و گفت: چ یهست

 بکن بچم از دستم رفت. یکار هیمرجان  یوا_

  ؟یبهش داد یا گهید زهیچ ریتب داره... به جز ش کمیاش کرد و گفت:  نهیمعا 

 نداره. ریکه ش ریباحرص گفت: حر رحسامیام

  ن؟یبهش داد یا گهید زهی: چمرجان

 آره ...آب جوش نبات._

 کرده؟  زیبچه تجو نیا یغذا رو برا نیا یبااخم گفت: واقعاً که، اونوقت ک 

 خان ! رحسامیام یگفتم: آقا رحسامیمثل خوده ام باحرص

  ن؟ی: شمامدرک تونو از کدوم دانشگاه گرفتمرجان

 ندارم. یتجربه ا چیبچمه و ه نیکه اول دیببخش یلی: خرحسامیام

... آب جوش نبات به بدنش نساخته و باعث شده دل دیکنیم خوادیدلتون م ی: سرخود هرکارمرجان

 .ینکن چشم آب هیجانم گر ی... ارهیدرد بگ

البته اگه  نیبد رخشکیبه بعد بهش ش نیاز ا کنمیم زیتجو رخشکیهردومون گفت: براش ش روبه

 خودتو بهش بده. رهیش یرکردیتوهم ش

 باشه._

 !؟یالغر شد نقدری: چرا امرجان
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 .کنهیم تیساله منو اذ ستیآدم ب هی یبه اندازه یدوماهشه ول نکهیبچه با ا نیا_

 به زور غذا به خوردت داد. دیربط داره که با نینداره به ا ی: به اون بچه ربطرحسامیام

 .فهیچون بدنت ضع یندار ریکه ش نهی: واسه هممرجان

 کمیآقاحسام تا بهش  ریبگ مارستانیب یشربت و از داروخونه نینوشت و گفت: ا یزیچ هینسخه  یرو

 بدم و دل دردرش بهتر بشه.

 نسخه رو گرفت و رفت. رحسامیام

 شد. شینکن دلم ر هیگر ینطوریو گفتم: ا دمیرو تو بـ ـغلم گرفتم و آروم دست شو بـ ـوس یهست

 بچه بدتره. نیداره انگار حال شما از ا دنیتو و شوهرت د یو گفت: رنگ و رو دیخند مرجان

نبات دادم خورد اما  ییدل درد داشت بهش چا یرعلیام یشب وقت هیزدم و گفتم:  یتلخ لبخنده

 یبرا یوقت مامان خوب چی... حق بااونه من هیشینم یوقت مامان خوب چیخوب نشد بهم گفت توه

 لی... دلکنمیم هیمنم از ترس گر کنهیم هیگر یکنم... وقت ریشکم شو س تونمینم یحت شمینم یهست

... کردیبود که بهم کمک م یکیکاش  ی... ارمیمیو اگه حسام نباشه از ترس م هممفیه هاشو نمیگر

وسط  نیندارم و ا یتجربه ا چیو منم ه ستیدخترها کنارشونه اما مادرِ من ن یمواقع مادرها نجوریا

 .کشهیدخترم فقط زجر م

اصالً هروقت  یریگیم ادیرو  یناراحت نباش کم کم همه چ زمیبازوم گذاشت و گفت: عز یدستشو رو 

خونت  امیمشکل حاد بود خودم م یلیاگه خ میکنیاومد به من زنگ بزن... باهم حلش م شیپ یمشکل

 .میرسیخانوم م یهست نیو به ا

 زدم و گفتم: ممنون. یلبخند

بدون  یداشت ی: تو رو مثل دختره نداشتم دوست دارم... منو مثل مادرت بدون و هروقت مشکلمرجان

تا مشکلت حل  کنمیبذار مطمئن باش اگه بتونم باجون و دل کمکت م ونیباهام درم یسیرودربا چیه

 بشه.

 ممنون._

 نیریخوشمزه خورد... انگار شربت ش یلیو اونم خ یشربت داد به هست کمیاومد و مرجان  رحسامیام

 بود.

و از  میردراحت شد... از مرجان تشکر ک المونیخ رحسامیآروم گرفت و من و ام قهیدق ستیاز ب بعد

 .رونیب میاومد مارستانیب
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 و به حرکت درآورد. نیماش رحسامیو ام میشد نیماش سوار

 یباخودم گفتم: ک کردمیمعصومش نگاه م یبه چهره یتو بـ ـغلم خوابش برده بود... وقت یهست

و گذاشته بود رو  مارستانیب شیساعت پ میتا ن دهیآروم خواب نقدریکه االن ا یفسقل نیا شهیباورش م

 سرش.

 هم بود. یتو یحسام نگاه کردم که اخماش بدجور به

 مهندس. یبخر آقا رخشکیسر راه ش _

  ه؟یانداخت و گفت: منظورت چ ینگاه بهم

 نکن و راه کار ارائه نده. یمهندس یدونینم یزیچ یکه از بچه دار یکه وقت نهیمنظورم ا_

 .رهیگیدل درد م دونستمی: من چه مرحسامیام

 نگو و نظر نده استاد. یچیپس ه یدونینم یوقت_

 یطور نیهم یاز گرسنگ میبذار میکن کاریچ یخواستیبهم انداخت و گفت: خب م ینیخشمگ نگاه

 کنه. هیگر

 .دادمیم ریخودم بهش ش رینخ_

 بدبخت، ناقص. یتوناقص ؟یدار ریمگه تو ش ؟یدادیم ریو گفت: هه خودت بهش ش دیخند باتمسخر

 و عمت. یگفتم: ناقص خودت باحرص

 .یکن ریبچه رو س یتونیکه نم یی: ناقص تورحسامیام

 .شهیخشک م رمیش یدیاز بس تو حرصم م_

 که بخواد خشک بشه؟  یدار یری: هه تو اصالً شرحسامیام

 دارم._

  شه؟ینم ریپس چرا بچه س ی: خب اگه داررحسامیام

  ؟یکن کاریچ یخوایاصالً ندارم م _

 .یشدیحامله نم یبلد نبود ی... تو که بچه داریندار یدیکاربرده مف چی: هرحسامیام

حامله شدم...  یطور نیمقدسم و هم میرفته بود استغفراهلل مر ادمیآهـــا  ! عه من حامله شدم_

  ؟یکرد احاملمیاستاد حامله شدم 

 به بازوش زدم و گفتم: مرض. یفرو برد داخل دهنش تا نخنده... باخنده مشت لبشو

 نگفت. یچیلباش نشست و ه یرو یخندلب
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 .یداروخونه نگه دار ینره جلو ادتی_

 بخرم. رخشکیش دیکار کنم با یبه بعد هرچ نیاز ا گهی: خوبه درحسامیام

 بچه خرج داره استاد._

 نداشت. یخرج چی: اگه مادرش ناقص نبود هرحسامیام

 ناقص. یدفعه آخرت بود به من گفت_

 .گهید یهست ؟یستی: نرحسامیام

 .یکنیو مراعات حالم و نم یدیمنو حرص م نقدریکه ا ییناقص تو_

 : مگه حالت چشه؟ رحسامیام

 .یحرصم بد نقدریا دینبا دمیم ریمن بچه ش_

 .یبد ریبچه ش یکه بخوا یندار یریتو ش رجانی: چندبار بگم حررحسامیام

  ارم؟یشو درب رخشکیخودم برم کارکنم پول ش یخوایاصالً م یسیبابا چقدر خس یا_

 نهیخانوم ناقص... من دردم ا زمیریبچه م نیا یو تمام دار و ندارم و به پا می: من تمام زندگرحسامیام

 سالم تر بود و رشدش بهتر. خوردیخودتو م رهیکه اگه ش

نـــ دا رمـــ... به قول  گه،ید رندارمیندارم، ش ریکنم؟ ش کاریچ یگیاما خب م یگیاوهوم تو درست م_

 خودت ناقصم.

 .ریها رو بپذ تیواقع شهیهم نیو گفت: آفر دیخند

 نگهدار داروخونه ست._

 .ریهم بگ یب یب یشد که گفتم: ما ادهیداشت و پ نگه

 بود. رخشکیپر از پوشاک و ش یها کیبرگشت دستاش پر از پالست یو وقت رفت

  ؟یهمه گرفت نیچرا ا_

 داروخونه. امیکه هروز هرروز وقت کنم ب کارمیمنم مثل خودت ب ی: فکرکردرحسامیام

 استاد؟  یکردیم کاریچ یبود یریوز ای یلیبه خودتت نناز، تو اگه وک نقدریخُبه حاال ا_

سرم  شتریب رهاشمیو وز کلیشرکت موفق پس از و هی سی: فعالً که استاد دانشگاهم و رئرحسامیام

 ها پرستار بچم شدم. یشلوغه تازگ

 بوقم؟  نجایپس من ا یعه تو پرستار بچه شد_

  ؟یپاشو عوضش کن، بلندشد کنهیم هیخودم و کشتم که بچه گر شبیچپ نگاهم کرد و گفت: د چپ
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 .ومدیو خوردم و گفتم: خب خوابم م خندم

 شدیبود و بمب هم منفجر م نی: چقدر من بدشانسم اگه نبودم خوابم مثل خواب تو سنگرحسامیام

هم  گهیو د پرمیمنه بدبخت از خواب م کنهیبچه دهن باز م نیتا ا نجاستیمشکل ا یول دمیفهمینم

 .برهیخوابم نم

 یشبم تو عوضش کرد هی کنمیدر روز ده بار من عوضش م یزنیغر م نقدریشده که ا یحاال مگه چ_

 .یزنیغر م نقدریکه ا یچاه که حفر نکرد

 توئه نه من. یها فهیوظ نای: ارحسامیام

 یتر بود نیسنگ یکردیاگه پوشاکش نم دمیغر نزن پوشاک عوض کردنتم صبح د نقدریخب ا لیخ_

 استاد.

 تا بهتر پوشاکش کنم. رمیگیم ادی کنمیم نیخانوم از امشب تمر دی: ببخشرحسامیام

 کن. نیتمر نیآفر _

خشک  رممیدوقطره ش یکی نیهم ترسمینکن م ینطوریبهم انداخت که گفتم: چشاتو ا ینیسنگ نگاه

 .شهیم

 : ناقصِ زبون دراز.رحسامیام

 .شدمیاگه ناقص نبودم که زن تو نم_

و چهارتا  یکردیاز مخت استفاده م یکنیاز زبونت استفاده م نقدریا نکهیا ی: کاش به جارحسامیام

 .یخوندیم میکتاب چگونه از فرزندان خود مراقب کن

 .ستمیکه من مثل تو کرم کتاب ن دیببخش_

 .ینه فرهنگ دار ینه شعور دار یکه نه عقل دار نهی: به خاطره همرحسامیام

 .یتو دار نارویا یخوبه که همه_

 سرما نخوره. چونیشو حرف نزن... پتو رو دوره بچه بپ ادهی: پرحسامیام

 .دیرس یبه عقل خودم نم یخوب شد گفت_

 ناقص خانوم. کنمیتو زبون تو کوتاه م می: بذار بررحسامیام

 شدم. ادهیتوهم و پ دمیگرفت اما اخمام و کش خندم

 .کردیخوشگلش بهم نگاه م یبود و باچشما دارشدهیب یهست
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 یبابا ینداره ول ریمامانِ ناقصت که ش ؟یدارشدیباز گشنه ات شد ب هیسالم خانوم خوشگله... چ_

 .کنهیدرست م رخشکیعاقلت برات االن ش

 .کنهیدرست م رینا نداره مامانِ ناقصت خودش ش یعاقلت از خستگ ی: بابارحسامیام

 .یاتاق باش یتو ریش یشهیباش دیبا کنمیتاپوشک شو عوض م رمینخ_

  اخواهش؟یدستور بود  نیرفتم که گفت: االن ا یسمت اتاق هست به

 دستور._

 : پس من رفتم بخوابم.رحسامیام

 گفتم: نه نه خواهش. عیسر

 درست کنم. رخشکی: پس رفتم شرحسامیام

 .ونهیگفتم: د رلبیو ز دمیخند

 تخت گذاشتم و پوشک شو عوض کردم. یرو رو یهست

چشماتون بشم شما که امشب  یشدم روش و آروم باانگشتم به لباش ضربه زدم و گفتم: من فدا خم

 دخمل خوشگل مامان. یمامان تو سکته داد

 و دلم ضعف رفت براش. دیخند

 خنده هات بشم. نیا یمن فدا_

 م گرفت.رو به سمت شهیاتاق و ش یاومد تو رحسامیام

درست کرده و اخماش  ریش شهیش هیکه  یدخترم بشکنه اله یرو گرفتم و گفتم: دست بابا شهیش

 .شکونهیکمر م

 ادبش نره. یدخترم به مامان ب تی: فقط خداکنه فرهنگ و تربرحسامیام

 .شهیاشتهاش کور م کنهیدخترم بهت نگاه م رونیبرو... بـــرو از اتاق ب_

 هـــا. زنمتیم ریدست شو برد باال و گفت: حر باخنده

 .یرو کردم تو دهن هست شهیو ش دمیخند

 اومده. ینگاه کن توروخدا انگار از قحط_

 غذا خورده واسه همون بدعادت شده. ریدل س هیاومده  ایبه دن ی: نکه از وقترحسامیام

 بزن. هیخب کمتر کنا لیخ_

 نفسم. ری... شب بخذارمیا مامان خولت تنها مو گفت: تو رو ب دیرو بـ ـوس یهست یشونیپ
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 بارم بهم نگفته نفسم. هی یزدم و گفتم: دوساله زنشم ول یهست یبه رو یو لبخند رونیاز اتاق ب رفت

 و گفتم: دوست دارم. دمی... دست کوچولوشو بـ ـوسدیخورد خواب رشویش یهست یوقت

نگاه و بهش کردم و به اتاق  نیکه نگاهم بهش بود آروم آروم به سمت در رفتم، آخر همونطور

 خودمون رفتم.

 بود. دهیلباساشو عوض کرده بود و خواب رحسامیام

 هوشیب ینطوریخسته بوده که ا یلیحتماً خ رمی... بمدمیو عوض کردم و کنارش دراز کش لباسام

 شده.

... ازصبح دارم بادختره بداخالقش ستیه از من که خسته تر نگفتم: خسته بوده که خسته بود رلبیز

 .میبخند ارمیحرص شو درب کمی... صبرکن زنمیسر و کله م

 .دی... اخماش رفت توهم و دستم و پس زد و پشت بهم خوابدمیصورتش کش یرو طنتیو باش انگشتم

 .دمیصورت و گردنش کش یو بازم انگشتم و رو دمیو رفتم اونورش خواب دمیخند زیزریر

 هـــا. رمیگیبدپاچه تو م شمیپام ری: سگم نکن حردیبسته غر یباچشما

 .یتو بخواب ذارمیو گفتم: دخترت نذاشت من بخوابم منم نم دمیگونه و صورتش کش یو رو لبام

 .گهی: خب اون که االن خوابه بتمرگ درحسامیام

به  یاونم زن کنه؟یصحبت م ینطوریادب آدم بازنش ا یو گفتم: ب دمیگردنش کش یدستم و رو باناز

 من ! یخوشگل

 .دیسرش کش یو ملحفه رو رو دیکمرش خواب یراست رو باحرص

 .یبخواب دینبا دمیو گفتم: پاشو زودباش تا من نخواب دمیبلندخند

 .یریبگ ادی یزیچ هیبردار و چهارتا صفحه بخون  زیم ی: کتاب و از رورحسامیام

 شکمش نشستم و گفتم: نوچ حوصله ندارم. یرو

 صورتش کنار زدم و بااخم بهم نگاه کرد. یرو از رو ملحفه

 دخترم. یبابا یشیجذاب م یلیخ یکنیاخم م یزدم و خم شدم روش و گفتم: وقت یطونیش لبخنده

دارم  اجیخستم و به خواب احت یلیکه خ یتا فقط مواقع یزنیم یدست به هرکار یعنی: رحسامیام

 .یبدخوابم کن

 خب بخواب. _
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 غیتخت خوابوند... باخنده ج یغلت زد و منو رو عیسر یلیحرکت خ هی یبرم کنار که تو خواستم

 .دمیکش یبلند

 به گوشم چسبوند و گفت:  لباشو

 ناقصِ کوچولو. پرهیخواب از سرم م یخندیم ینطوریا یوقت_

*** 

 دنیباتعجب رفتم سمت اتاق... خواستم برم داخل که باشن رحسامیام یخنده یصدا دنیشن با

 حرفاش پشت در خشکم زد.

... نه اون فکرنکنم امیحتماً م زمیخب عز یلیهم داره... خ یچه ذوق ی: بَه بَه نه بابا... آخرحسامیام

بت ... باارمشیگفتم که م گهیتو تنگ شده... گلم ناراحت نباش د ی... اتفاقاً دخترمم دلش براادیب

احمقانه نکن...  یهافکر نیکه من چقدر دوست دارم پس از ا یدونیم ونهیرفتارش واقعاً متأسفم... د

 یلیدخترمم شما رو خ یاله یرفته؟ آخ ادمی میآلمان بود یکه تو یمدت ی... فکرکردیتوجون من

 دوست داره.

 ... باشه فعالً.امی... منم دلم برات تنگ شده... حتماً مزمیعز نمتیبیو ادامه داد: م دیخند

... بغض دیلرزیاز خشم بلند و کشدار شده بود... بدنم داغ داغ بود و دست ها و پاهام از حرص م نفسام

 گونه هام. یشد رو یشد به اشک و جار لیگلوم تبد یتو

گند خـ  یقلبم تکه تکه شده... بو کردمی... حس مهیگر رهیاتاق دخترم پناه بردم و باشدت زدم ز به

 کل مغزم و پر کرده بود. انتیـ

که من چقدر دوست  یدونیم ونهی... منم دلم برات تنگ شده... دیگوشم بود: توجون من یتو صداش

 احمقانه نکن. یفکرها نیدارم پس از ا

دهنم فشار دادم  ی... دستام و روختمیشوهرم اشک ر انتیو بادستام پوشوندم و به خاطره خـ ـ صورتم

 .رونیتا صدام نره ب

 شد... اشکام و پاک کردم و رفتم سمت تختش و بـ ـغلش کردم. داریباصدام از خواب ب یهست

 .یخودم فشردمش و بابغض گفتم: فقط تو برام موند به

 بدم. ریحواس لباسم و زدم باال تا بهش ش یکرد که ب هیگر 

تونم  یکه نم دی... ببخشدیو گفتم: ببخش هیگر رهیکرد... باشدت زدم ز هیو پا زد و بلندتر گر دست

 بدم. ریبهت ش
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 .کنمیدرست م ریدختره خوشگلم ش یبرا رمیو کامالً پاک کردم و گفتم: االن م اشکام

 اش برداشتم. شهیو به همراه ش رخشکیش ی... قوطرونیتخت و از اتاق رفتم ب یرو گذاشتمش

 .شدمیبود و از بغض داشتم خفه م رحسامیام یحرفا یپ حواسم

 ! ری: حررحسامیام

 از دستم افتاد و بهش نگاه کردم. شهیش

 !؟یگفت: خوب باتعجب

 درهم رفت و آروم سرم و تکون دادم. اخمام

 توش. ختمیر ریآب جوش و چندتا قاشق ش کمیرو برداشتم و شستم...  شهیشدم و ش خم

 .اوشیس یبرم خونه یباهست خوامی: مرحسامیام

بهش  رشویگذاشتم و گفتم: ش زیم یرو رو شهیبپرسم ش یسؤال نکهیتو دلم زدم و بدون ا یپوزخند

 بده، آمادش کن و ببر.

 : حالت خوبه؟ دیبه سمت اتاق که پرس رفتم

 حال تو بهتره جناب استاد._

 بود. زیم یافتاد که رو شی... نگاهم به گوشختیتخت نشستم... اشکام بازم ر یو رو دمیبهم کوب درو

توهم  ییگفتم: دا رلبیتماسش ز نیآخر دنیبادتماساش...  ستیشدم و برداشتمش... رفتم تول خم

دوسال و خورده  نیا ی... بسه هرچقدر توکشمیمن عذاب نم نباریا ی... ولیریتا از من انتقام بگ یاومد

 نباری... اممخود کنمیکه فکرم یبه تنها کس نباریبرد... ا لـ ـذتحسام عذابم داد و از عذاب دادنم  یا

حسام به  ذارمینم گهید نباریبه دخترم... ا یحت دمیم حیخودم و به همه ترج یو خوشبخت یراحت

خسته شدم...  گهی... ددمیم انیعذاب ها پا نیبکشه... من به ا شیخواسته اش برسه و قلبم و به آت

 بسمه... بسمه. گهیواسه مقاومت ندارم... د یجون گهید

 شی... عشق که منطق حالگهی... عاشقته دیخانوم تو جونش یو گفتم: ال زگذاشتمیم یرو رو یگوش

مثل  دهیم تیو اهم کنهیعاشق فقط به عشقش فکرم هیکه بهش بفهمونه زن داره بچه داره...  ستین

 تمام خانوادم و زدم. دهیق انتکاریخـ ـ هیمنه خر که به خاطره 

 اشکام و پاک کردم. عیاتاق باز شد که سر در

  ؟یایتو نم میریم می: ماداررحسامیام
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گفتم: نه فقط  دیلرزیکه م ییبهش نگاه کنم حوله ام و از داخل کمد برداشتم و باصدا نکهیا بدون

 مـ...راقب باش بچه سـ...رما نخـ...وره.

 حرف زدن بهش ندادم. یداخل حموم و اجازه رفتم

 کردم. هیرو محکم گاز گرفتم و باشدت گر حوله

که  یعشقش... عشق شیپ برهیدختره منو داره م... اوشیس یعشقش نه خونه دنیبره د خوادیم

 دخترم. ینامادر شهیم گهیچندمدت د

 دوش و از ته دل زار زدم. رهیتنم رفتم ز یلباسا باهمون

... خاک برسرت که یتو ندار یزندگ ینگهدار ی... لعنت به توکه عرضهریزدم: لعنت به تو حر غیج

که منو از  یاز عشق... عشق خورهیالم بهم م... حیفکره شوهرتو به خودت اختصاص بد یتون ینم

 زکه منو ا ی... عشقمیشونیپ یرو گذاشت رو ییکه اسم هـ ـرزه و هرجا یخانوادم جدا کرد... عشق

 ی... عشقرهیگیکه داره شوهرم و دخترم و ازم م ی... عشقرحسامیجهنم ام یبهشت آقابزرگ آورد تو

 ی... لعنترحسامی... لعنت به تو امستمیسرپا با کنمیم یکه ذره ذره جونم و گرفت و من هنوزم سع

که تمام  یکه مادره بچتم فکرکن... به من یکه زنتم فکرکن... به من یعشق تو فراموش کن و به من

 .زابتیبده نه ال تیاهم یمیزندگ

تونم ازت متنفر باشم؟ چرا  یمشت زدم و داد زدم: چرا نم نیبه زم هیزانوهام افتادم و باگر یرو

ببرم؟ چرا  ادتیانتقام تو خاموش کنم و گذشته رو از  یونستم عاشقت کنم؟ چرا نتونستم شعله هانت

 تونهیبهتر از من هست که م یکی شهیچرا هم شم؟یباشکست مواجه م شمیکه وارد م یمن از هر راه

... چرا باخودم و  کنه؟یزود نابود م یلیتره و منو خ یهست که از من قو یکی شهیهم اره؟یاز پا درم ب

 کردم؟ چـــــــــــرا؟  ینطوریا میزندگ

 

که تو  ییتاوان گناهانمه... تاوان اون روزها ناهمهیا ؟یبخشیمنو م یپس ک ایزدم: خدا غیته دل ج از

 هیبه مامان و بابا گفتم... تاوان دل بستن به  یکه به راحت یی... تاوان تمام دروغ هاگرفتمیم دهیرو ناد

 ندادن به تو و حرفات. تیتاوان اهم... بهیغر

 زدم: خودمـ....خودم کردم کـ...که لعنت برخودم بـ...باد. هق

 یچ سنا؟ی یدردونه زیشده عز یزدم و گفتم: چ یروحم نگاه کردم... پوزخند یسرخ و ب یچشما به

 به عشق؟ ارزش شو داشت؟ نه نداشت. ؟یفروخت یغرورتو به چ ؟یدیرس نجایشد که به ا

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

746 
 

 و آروم و پربغض شونه کردم. سمیخ یرو برداشتم و موها شونه

خدا چه  ی... واشدیچشمام تکرار م یپر از خطا و اشتباهم جلو یچشمام تَر شد... تمام گذشته بازم

ارزش  رحسامیپناه بردم... ام شیپا له کردم و به عشق دروغ رهیکه به خاطرش غرورم و ز ییجاها

 شکستن غرورم و نداشت.

  ر؟یحر :رحسامیام

قلبم  یجاشو تو زدیصدام م ینطوریخونه و ا ومدی... هربار که مختیر یاز دستم افتاد و دلم هر شونه

 .کردیمحکم و محکم تر م

 حموم بودم ! یبه ساعت نگاه کردم... دو ساعته تمام تو جیگ

  رون؟یب ی: تازه از حموم اومددیبالبخند پرس دنمیاتاق و باد یتو اومد

 و قورت دادم و گفتم: آره چطور؟  بغضم

 .یمن رفتم تو حموم یاز وقت ؟یشو درآورد و گفت: وسواس گرفت کت

 بچه کو؟ _

 .گهی... خب تو اتاقشه دبمی: توجرحسامیام

 ییصاحبم تبل رسوا یقلب ب نیباهربار نگاه کردنت ا ذارمینم گهیگفتم: د رلبیو ز رونیاتاق رفتم ب از

 .ارمیدر م نمیتو بتپه رو از س یرو که برا یو دلم بلرزه... از امروز قلب رهیبه دست بگ

 شدم... دخترخوشگلم خواب بود. یاتاق هست وارد

 عطره زنونه ! هی یام خورد... بو ینیبه ب یبیعج یشدم ببـ ـوسمش که بو خم

 پوزخند کج شد. یو پس زدم و لبام به معن بغضم

بهت خوش  ت؟ینامادر شیپ یکردم و بابغض گفتم: رفت رو نوازش یلرزونم صورت هست بادست

... دوست داره... به خاطره باباتم که شده شهیبرات م یخوب یکه نکرد؟ اون نامادر تتیگذشت؟ اذ

 .کنهیباهات خوب برخورد م

بشه لباساشو  داریممکنه ب نکهیتوجه به ا یاز اشک بود ب سیکه صورتم خ یـغلش کردم و درحال بـ

 عوض کردم.

 رنگش بهم زل زد. یآب یو باچشما دارشدیب

 شدم. رهیشدم... خ رهیشدم... خ رهیخ بهش

 .امیچقدر گذشته بود که نق زدناش باعث شد به خودم ب دونمینم
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عشق  ایدشمن بابات  زلبت؟یال ایمن  شه؟یاز ما مادرت م یکیو گفتم: کدوم  دمیشو بـ ـوس گونه

 بابات؟ 

 شو برداشتم و تو دهنش گذاشتم... بامزه و باولع به پستونک مک زد. پستونک

 پر از اشکم بهش نگاه کردم. یدادم و باچشما هیدستم گرفتم و سرم و به کمدش تک یتو دستشو

 ینفره سوم باشم... من تو یزندگ یتو خوادیگفتم: من دلم نم یگرفته ا یو باصدا دمیبـ ـوس دستشو

 عشق بابات. امالیمال منه  ای یزندگ نی... اشهیم شیادی... هه دوتا دوتا زمنیشیاضافه ها نم مکتین

 *** 

... بابا... زابتی... الرحسامینقش داشتن... ام میزندگ یبود که تو ییمشغول مسائل گذشته و آدما فکرم

محمدطاها... و  ییمحمدرضا... دا یی... خاله حسنا... مرجان... آقابزرگ... آرزو... دایرعلیمامان... ام

چاقو؟ خب  ایکاهو  ؟داشتم یچه نقش یزندگ نیا یدستام مشغول خورد کردن کاهوها بود... من تو

و برنده منو  زیت یچاقو هیمثل  شهیهم رحسامیچاقو... ام شهیهم رحسامیمعلومه من کاهو بودم و ام

شده  زابتیهو... حاال الکا نیتکه تکه شدم درست مثل هم شهیتکه تکه کرد و بهم ضربه زد... منم هم

سکوت  زننیکه بهم م ییها خمعرضه ام که درمقابل ضربه ها و ز یب یکاهو کیچاقو و من هنوزم 

 .رمیمیصدا م یو ب کنمیم

 .رونیاز فکر اومدم ب شدیصورتم تکون داده م یکه جلو یبادست

 بشم. یآبج یتو افکارت ب ی: غرق نشاوشیس

  ؟یکردیفکر م ینگفتم که گفت: به چ یچیزدم و ه یمحو لبخنده

 گذشتم. یها تیبه خر_

که گذشته و تموم شده... پس بهتره گذشته رو  یزیچ یعنی: گذشته اسمش روشه، گذشته... اوشیس

 همون گذشته رها کرد... گذشته ها گذشته پس بهش فکرنکن. یتو

و  زنهیشونو رقم م ندهیآدما آ یچون گذشته شهیو تموم نم گذرهیوقت نم چینه نگذشته... گذشته ه_

 گذشته ست. ریتحت تأث ندهیآ

  ر؟یشده حر یزی: چاوشیس

من  رسم،یم جهینت هیو به  کنمیبه گذشته فکرم یادیروزها ز نیگفتم: ا دیلرزیکه از بغض م ییباصدا

 یو قربان میکردم که ارزش شو نداشتن... من خودم و زندگ ییکسا یباختم... فقط من... خودم و قربان

... بهیگفت غر بهم دیمنو د ی... اما همون پدر وقترهیو آرامش پدرم و داداشم بهم نر شیکردم تا آسا
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... همون سازمیو م سوزمیمنم که دارم م نیو ا کنهیشو م یفراموشم کرده و راحت و باآرامش زندگ

 یکه بزرگ بشه و برا گهیچهار روز د کشمیم دکیرو  یکه دارم به خاطرش انگ هـ ـرزگ یرعلیام

و تودلش  کنهیو راهشو کج م کشهیاخماشو درهم م نهیبب ابونیخ یمنو تو یبشه وقت یخودش مرد

برام ذره  یکردم که حت ییکسا یما شد... خودم و قربان ییآبرو یکثافت فقط باعث ب ی: هـ ـرزهکنهیم

: دیبارم ازم نپرس هی یحت نمزیم نهیکه دارم سنگ شو به سـ ـ ی... همون پدرستنیارزش قائل ن یا

که  دنیبودن زدن و نفهم ییبهم انگ هرجا ؟ینامحرم پناه ببر هیباعث شد که به تخت  یچ ریحر

به ظاهر فرشته بهم تـ ـجـ ـاوز  وِید هیجونم احساس کردم و  یمن مرگ و باذره ذره یاون شب لعنت

که به خاطره آبروش خفه خون گرفتم  ی... همون آقابزرگدیو نشن ادهامیفر یصدا چکسیکرد و ه

دارم  ییکه منه هرجا دینفهمو  ییگوشم پاره شد... بهم گفت هرجا یزد که پرده یلیبهم س یجور

 شون کنم. یآدما ارزش شو نداشتن که بخوام خودم و قربان نی... واقعاً ادمیدخترشو م یتاوان گذشته

چشمات  یایبلرزه و در یگوش یبرهیمثل و باعث شده گلوت از بغض باد کنه و صدات ی: چاوشیس

 بشه؟  یبارون

گذشتم داره مثل خوره  یها تیحلقه حلقه خورد کردم و گفتم: خر یرو تندتند و عصب ارهایخ

 .خورتمیم

 بود؟  تیخر رحسامی: عشق اماوشیس

 چشماش زل زدم و محکم گفتم: شک نکن. به

داره  دیفهم یکه وقت دمیکرده، خودم به وضوح د ریی... اون تغیتو که با اون خوشبخت ری: حراوشیس

 چقدر عوض شد. شهیپدر م

من  ی... آره عوض شده چون به فکره دخترشه... براکنهیتو فرق م فیبا تعر یمن از خوشبخت فیتعر_

آرامش بزرگ بشه و هرروز شاهده عذاب  یدخترش تو خوادینشده اگه م ایعوض شده  ستیمهم ن

... ادیاصالً به چشمم نم زهایچ نیزخم خوردم که ا نقدریعوض بشه... من ا دیمادرش نباشه با دنیکش

 خوامیوقت اونطور که م چیچون حسام ه شهینم خوامیوقت اونطور که من م چیه یلعنت یزندگ نیا

 .شهینم

  ؟یزیبهم بر نقدریباعث شده ا یچ ری: حراوشیس

 راه برات مونده باشه. هیفقط  بده که یلیسمت اجاق گاز و خورشت و هم زدم و گفتم: خ رفتم

  ه؟یراه چ هی: اونوقت اون اوشیس
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 شدن. میزدم و گفتم: تسل یدردناک پوزخنده

تو بساز  یشدن زندگ میتسل یبسازه... به جا تونهیزن م هیرو فقط  یزندگ هینره  ادتی: اوشیس

 .یخوایهمونطور که خودت م

 دهی... بسه هرچقدر غرورم و ناددمیکنم که نکردم؟ بسه هرچقدر اون زد و من رقص کاریچ دیبا گهید_

... بـــســـه... دیببرم... بسه هرچقدر من تالش کردم و اون ند ادشیکردم گذشته رو از  یگرفتم و سع

و  یسرنوشت کوفت نیا میبشم... تسل میتسل خوادیتوان ندارم... االن فقط دلم م گهی... دکشمینم گهید

کنارت باشه بفهمون  شهیو هم یرو از دست ند نایوقت جاست چیه یخوایاگه م اوشیدردناک... س

 باکلمات. یحت یدوستش دار

 بود. ینگاه پرحرف و پر از معن هینگاهم کرد... نگاهش  رهیخ اوشیس

 آشپرخونه؟  یتو یاومده بود یچ یکردم و گفتم: تواصالً برا یالک یخنده

 اما االن اشتهام کامالً کور شد. نیبچ زویبگم گشنمه م: اومدم بهت اوشیس

اما االن دوست دارم... درست مثل  ومدیازت بدم م لیگفتم: اوا رلبیو ز رونیآشپزخونه رفت ب از

 .یرعلیام

 .دمیکش سیها رو آماده کردم و برنج و تو د ظرف

 کمکت کنم؟  یخوایجان م ری: حریلیام

 نه._

  ز؟یرو ببرم سر م نایا یخوای: میلیام

 گفتم: نه. یو جد خشک

 .ی: هرجور راحتیلیام

شد اونوقت  یزندگ نیخونه و ا نیگفتم: هروقت دخترت صاحب ا رلبیکه ز رونیآشپزخونه رفت ب از

 کمکش کن. ایب

 شام صدا زدم. یو همه رو برا دمیچ زویم

 کجان؟  ریو ام ی: الییدا

 تراسن. ی: تونایجاست

 .زنمیمن صداشون م دینیشما بش_

 .زنمیکه خلوت عاشقانه تو باعشقت بهم م دیدلم گفتم: عشقم ببخش یتو
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 بسته شد و متوقف شدم. ریبه پاهام زنج دمیکه د یزیسمت تراس... باچ رفتم

 .زدیبالبخند باهاش حرف م یبود و ال زابتیبـ ـغل ال یمن تو یِهست

 شدیکاش م یمن... ا یدونهی یکی یچشات بشم... چقدر شما خوشگل نیمن قربون ا ی: الهزابتیال

 .یباش شمیپ شهیهم

 خانوم. یال وفتهیاتفاق م نیا ی: به زودختیر یزد دلم هر رحسامیکه ام یباحرف

 ششیپ خوادیزودتر کارها رو تموم کن من دلم م ریتوروخدا ام ؟یزد و گفت: پس ک یلبخند زابتیال

 چقدر دوستش دارم. یدونیباشم... توکه م

فسقل  نیا یو تو کنمیکارها رو تموم م یهمه ی... ناراحت نباش به زوددونمی: معلومه که مرحسامیام

 .دیکناره هم شهیخانوم هم

 عمه حسناست. یخواسته نیمنظورم گذشته و آخر ؟یکن کاریچ یخوای: مزابتیال

 .دونمینم ... باورکندونمیو گفت: نم رونینفس شو فوت کرد ب رحسامیام

 .یعمه عمل کن یبه خواسته دی: بازابتیال

 کنم. کاریچ دونمیقرار گرفتم، نم یبد یاما تو دوراه دونمیبه موهاش چنگ زد و گفت: م رحسامیام

من کنارتم و  یکه بکن یشوهره من و بالبخندگفت: بدون هرکار یبازو یدست شو گذاشت رو زابتیال

 .دمیبرات انجام م ادیکه از دستم برب یمثل گذشته هرکار ذارمیتنهات نم

 ییاز تنها یومدی... اگه نمی... چقدر خوب شد که از آلمان اومدی: چقدر خوبه که کنارمرحسامیام

 کنم. کاریچ دونستمیو نم ردمیمیم

 .رهیگیو گفت: عه از مرگ حرف نزن دلم م رحسامیتو بـ ـغل ام دیخز یال

 انتی... انگار عادت کرده بودم به خـ ـدیبغض نکردم... چشمام از اشک پر نشد... دست و پام نلرز نباریا

 شوهرم.

 صدام پنهان بود گفتم: شام آماده ست. یکه تو یبیصدام بلرزه اما باغم عج نکهیجلوتر و بدون ا رفتم

 من. یرو دیفاصله گرفت و نگاه هردوشون چرخ رحسامیاز ام عیسر یال

 ...میداشت ری: من و امتزابیال

 تا شام سرد نشده. زیسرم نیایوسط حرفش و گفتم: ب دمیپر

بـ ـغلش کردم آروم  کردیم هیرو به سمتم گرفت و گفت: گر یبهم نگاه کرد و بعد هست یچندلحظه ا 

 بشه.
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 .دادیم حیتوض نیدوست ندارم بـ ـغلش کنه واسه هم دونستیم

 خستم حوصله شو ندارم.... بـ ـغلت باشه یکرد یخوب کار_

 .دشیبه مادر جد کردیعادت م دیبا یهست

 خورد شده برگشتم داخل سالن. یمتعجب شون باغرور یافهیبه ق تیاهم یکردن، ب تعجب

 کرد. خیغذا  ن؟یکشیچرا نم_

 نگاه کنم بشقاب و پر کردم از برنج. یبه کس نکهیرو برداشتم و بدون ا ییدا بشقاب

  ر؟ی: حالت خوبه حردیپرس هیحرکاتم عصب دیکه فهم ییدا

 زدم و گفتم: آره چطور مگه؟  یکج لبخنده

 .یطور نیابروشو داد باال و گفت: هم هی

 برات بکشم؟  ییزن دا_

 .کشمیخودم م زمی: نه عزیلیام

 .کردمیهم درست م یا گهید زهیوقت نشد وگرنه چ دیکرد... بخش خی گهیبکش د نایجاست_

 دستت درد نکنه. یدیزحمت کش یاالنشم کل نی: همنایجاست

 .گهیتعارف کنم؟! بکش د دیبه تو هم با اوشینوش جان... س_

 .دیخودش غذا کش یو بعد برا دیبه پشت گردنش کش یو دست دیکش یقیعم نفس

و تندتند و  دمیخودم غذا کش یبرا ومدنین یو ال رحسامیام نکهیتوجه به ا ینشستم و ب یصندل یرو

 وع کردم به غذا خوردن.شر یرعادیغ

 .رفتینم نیو از ب شدیداشتم باهرلقمه بغضم و قورت بدم اما هرلحظه بزرگ تر و بزرگ تر م یسع

 تختش. یگذاشتمش تو نیآروم بود واسه هم یگفت: هست ینشستن و ال زیباالخره اومدن و سرم 

 فقط سرم و تکون دادم. درجوابش

 ها حرف نزن. بهینگفتم باغر : مگه صد دفعهدیچیگوشم پ یبابا تو یصدا

 .دمییزایو تو رو نم دمییزایکاش سگ م یگوشم اکو شد: ا یمامان تو یصدا

 .ییهرجا ی... دخترهیبرات کم گذاشتم که هـ ـرزه شد یآشغال چ اقتیل ی: بآقابزرگ

 .کردیو نابودم م دیچیپیسرم م یتو صداهاشون

 دهنم. ذاشتمیم گهیقاشق پر د هیرو قورت نداده بودم  یو هنوز قاشق قبل دادمیپام و تکون م یعصب

 .دادمینم تیاما اهم کردمیخودم حس م یو رو رحسامیو ام اوشیس نیسنگ نگاه
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 دوباره پرش کردم. عیشد و سر یزود خال یلیخ بشقاب

 دادم. تیبه غذا خوردنم اهم تیاهم یبلندشد و من ب یهست یهیگر یصدا

 .کنهیم هیگر یهست ری: حررحسامیام

 گشنمه._

مگه  کنه،یدرست م ریبراش ش رهیم زابتیال نیکرد و خواست بلندشه که گفتم: تو بش هیبه بق ینگاه

 ریپس پاشو براش ش یدوستش دار یلیمثل دختره خودته توهم خ یجون؟ باالخره هست ینه ال

 درست کن و آرومش کن.

 و به بشقابم دوختم. پر از اشکم یکرد و من چشما رحسامیبه ام ینگاه مبهم زابتیال

 .کنمیراحت خودم آرومش م التیبلندشد و گفت: البته که مثل دختره خودمه... خ زابتیال

انتقامش خاموش نشده  یپدرت هنوز شعله ها یعادت کن زابتیبه مامان ال دیتو با یول یمامان ببخش

... چون شهیم میمامانت خودش تسل نباریمامانت بسازه اما ا یبرا گهیسکانس عذاب آور د هیو قراره 

رحمش نداره... خودم نقشه  یرو از طرف عشق ب گهیزخم د هی... قلب پاره پاره اش توان کشهینم گهید

 نباری... اذارمینم رپاهامیغرورم و ز نباری... ایواقع طانیش هیذهنم نشه  یتا پدرت تو کنمیم یشو عمل

 خودم و غرورمه. کنمیکه فکرم یبه تنها کس

 قفل شد... نذاشتم دلم بلرزه. رحسامینگاه ام یو آوردم باال که نگاهم تو سرم

 ازش گرفتم و پشقاب سوم و پر کردم. نگاه

 انداخت. اوشیو س ییبه دا یو نگاه دیکش یقینفس عم رحسامیام

به خاطره تو  ریحر ؟یخوریچرا غذاتو نم اوشیسکوت مزخرف سالن شکسته بشه گفت: س نکهیا یبرا

 درست کرده. یبزقرمه س

 ستین ریدست پخت حر نیمکث گفت: خودت بخور داداش ا یبه بهش نگاه کرد و باکم اوشیس

 .یگند زد یبدجور ،یتو گند زد نبارمیدست پخت توئه، ا

و  دیکت شو پوش رحسامیمتعجب ام یبرداشت و درمقابل چشما یصندل یو کت شو از رو بلندشد

 کار دارم. رونیجا بخواب من ب نیامشب هم نایگفت: جاست

 .امیگفت: خب صبرکن منم ب نایسمت در که جاست رفت

 خونه. رمیکار دارم نم ییبمون من جا نجای: ااوشیس

 که بلندشدم و رفتم دنبالش. رونیخونه رفت ب از
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  اوش؟یکه صداش زدم: س نشیسمت ماش رفت

پر از  یم چشم دوخت و باصداپر از اشکش به چشما یمکث برگشت و باچشما ی... باکمستادیا

ماجرا با  نیکه قسم خوردم تا ته ا یو لعنت به روز تیکه اومدم خاستگار یبغضش گفت: لعنت به روز

منم شاهده تک تک  دیعذاب کش یلیخ شیبچگ یتو رحسامیباشم و کمکش کنم... ام رحسامیام

برام  یقلبمه و تو حت یکه تو یحس نی... لعنت به اینداشت یریبودم اما تو تقص دنشیلحظات درد کش

بودم... منو  رحسامیقصه همدست ام نیا یمنو ببخش که تو ری... حریاز خواهرم سارا باارزش تر

 دادمیم ادی رحسامیکردم... منو ببخش که به ام نیرو تزئ یلعنت یخودم اون کلبه یببخش که بادستا

 رحسامیبه ام نویو ا دمیو منه خر نفهم ینداشت یری... تو تقصیدلتو ببره... منو ببخش آبج یجور هچ

که بهت دارم اونقدر پاک  ی... حسشدیچشمام پرپر م یفکرکردم که جلو یینفهموندم و فقط به روزها

 یواقع ینو نگرفتم... تو بهم مع رحسامیام یکه از خودم متنفر شدم که چرا اون شب جلو قهیو عم

 .ریرح ی... منو ببخش آبجیخواهر و برادر رو فهموند

 خارج شد. الیشد و باسرعت از و نشیماش سوار

 شدن. مونیپش یبرا رهید یلیخ ره،یگونم و پاک کردم و گفتم: د یرو اشک

نداره...  یربط چیمادرم به من ه یتاوان بدم... گذشته خوادیدلم نم گهیآسمون نگاه کردم و گفتم: د به

آرامش و بدست  نیمحتاج آرامشم، من ا یلیفکرکنم، من خ میفقط به خودم و خوشبخت خوامیم

 هیچرا  دونمیازش دل بکنم و نم دیبا یروز هیچون  رمیگیم دهیدختره سه ماهه ام و ناد ی... حتارمیم

که باعشقش  شهیم یصاحب آرامش و خوشبخت ی... حسام تنها وقتکهیروز نزد نیا گهیبهم م یحس

... من ادیم ادشیمن گذشته به  دنین باهربار دچو کشهیبامن عذاب م شهی... اون همزابتیباشه، باال

 .میکه ازهم جدا باش میریگیو آرامش م میشیخوشبخت م ی... مازمانکنمیهردومونو صاحب آرامش م

بارم که شده تو چاقو باش... بِبُر و ضربه  هی یباش، برا یقو ریو گفتم: حر دمیبه صورتم کش یدست

 .ینیبیم بینده، البته درآخر بازم تو آس تیاهم نهیبیم بیآس یک نکهیبزن و اصالً به ا

 رفت. ونهیداخل خونه و بالبخندگفتم: د رفتم

 نبود. یعی: رفتارش طبییدا

 شدن. یعیرطبیروزها همه غ نیگفت: ا هیبه مننگاه کرد و باکنا رحسامیام

 جمع کردم. زویندادم و م تیاهم
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بودن و من به جون آشپزخونه افتاده بودم و همه جا  دنید لمیداخل سالن مشغول حرف زدن و ف هیبق

 .شستمیو م دمیسابیرو م

 دست خودم نبود و از درون داغون بودم. حرکاتم

غذا رو بجوم تندتند غذا خورده بودم و حاال از درد معده دارم  نکهیچون بدون ا کردیام درد م معده

 .دمیجون م

 یرفت و ولو شدم رو جینفس افتادم و سرم گبه نفس  یچقدر گذشته بود که از خستگ دونمینم

 .نیزم

 زانوهام گذاشتم و چشمام و بستم. یدادم و سرم و رو هیتک زیم به

که  کردمیآورد و من مسرانه مقاومت م یبهش م یبغض لعنت نیکه ا یاز فشار کردیدرد م گلوم

 نشکنه.

  ر؟یحر ی: خوبنایجاست

 زدم و گفتم: آره. ی... لبخنده خسته ادیبه طرفش چرخ نگاهم

 .یستینشست و گفت: دروغ نگو خوب ن کنارم

 دادم و به سقف چشم دوختم. هیتک زیو به م سرم

 .دونمیرو م ی: من همه چنایجاست

 نبود. یتعجب آور زهیچ نکهیخب ا هه

  ؟یگذشته افتاد ادهیشونم گذاشت و گفت:  یرو دستشو

 نشستم. نجاینه فقط خسته شدم ا_

 توئه. دنیاونم مقصره و باعث عذاب کش گهینداره همش م یروزها حال خوب نیا اوشی: سنایجاست

 عادت کردم. گهیمن د الیخ یب_

  ؟ی: به چنایجاست

 .ی... همه چیبه همه چ_

 .رسهیبه آرامش نم ینطوریا ری: امنایجاست

 که به آرامش برسه. کنمیم یمن کار یآره ول_

  کار؟ی: چنایجاست

 نشده. دهیتا جوش زمیهمه بر یدم کردم، پاشم برا ییرفت چا ادمی یوا زم؟یبر یخوریم ییچا_

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

755 
 

 .ختمیر ییو چا دمیچ ینیها رو داخل س وانیو ل بلندشدم

 .اوردمیخودم نم یو به رو دادمینم تیاما من اهم کردینگاه م رهیبهم خ نایجاست

 .هیبق شیپ میپاشو بر_

 داخل سالن. میو هردو رفت بلندشد

 کاناپه نشستم. یگذاشتم و رو زیم یرو رو ینیس

 ما. شیپ ی: چه عجب اومدییدا

 بود. ختهیبهم ر یلیآشپزخونه خ دیببخش_

و  هیگر رهیزد ز کدفعهی... زدیو حرف م کردیم یبالبخند باهاش باز یبود و ال زابتیتوبـ ـغل ال یهست

 توبـ ـغلش دست و پا زد.

 شد خوشگله؟  ی: چزابتیال

 خورد؟  رشوی: شیلیام

 : آره.زابتیال

 کرده. فی: حتماً خودشو کثنایجاست

 عوض کردم. شیپ قهیده دق نی: نه همزابتیال

 مامانش تنگ شده. یخورده و دلش برا شینیعطره مامانش به بب دی: شانایجاست

 .شهیتنگ نم ریحر یدلش برا یزدم و گفتم: نه بابا... کس یتلخ لبخنده

 کنه. کاریچ دونستینم زابتیو ال کردیم هیهنوز گر یبهم کرد... هست ینگاه معنادار رحسامیام

نگاه  اشیهمرنگ در یرو از بـ ـغلش گرفتم... دوباره نشستم و فقط به چشما یسمتش و هست رفتم

 کردم و درکمال تعجب آروم گرفت.

 .خواستیدلش مامان شو م یدی: دنایجاست

نحس مادرت و مادربزرگ هات  یتو از گذشته ذارمینگفتم و نگاه از دخترکم نگرفتم... نم یچیه

 .رهیگذشته دامن تو رو هم بگ شیآت ذارمی... نمیبدون یزیچ

 شده. رید میبر گهی: خب دییدا

 هنوز که زوده._

االن ساعت دوازده  رخانومی... حریگذر زمان نشد یمتوجه یآشپزخونه مشغول کار بود ی: تو توییدا

 شبه.
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 .گفتیبه ساعت نگاه کردم... درست م باتعجب

 و عزم رفتن کردن. بلندشدن

 و گفت: دوست دارم کوچولو. دیرو بـ ـوس یدست هست یموقع خداحافظ زابتیال

 زدم. یبه روم زد که لبخنده تلخ یلبخند

 .ریام نمتیبی: فردا توشرکت مزابتیال

 : باشه فعالً.رحسامیام

 یداشت اجیاحت یزیگفتم: اتاق آماده ست اگه به چ نایرو به جاست میبدرقه شون کرد نکهیاز ا بعد

 بخوابونمش. دیام... با یصدام کن تو اتاق هست

 : برو راحت باش.نایجاست

صورت  یبه پهنا نباریتفاوت که ا نیخوندم باا ییو مثل هرشب براش الال یداخل اتاق هست رفتم

 .دمیخندیو نم دیلرزیو صدام م ختمیریاشک م

بـ ـغلم گرفته بودمش و بهش زل زده  یخوابش برده بود اما من هنوز تو یساعت بود که هست کی

 بودم.

 نره. ادمیتا صورت خوشگلش از  کردمینگاهش م ریدل س هی دیبا

تالش  یلیاما بدون من خ وفتهیم یچه اتفاق ندهیآ یتو دونمیو بابغض گفتم: نم دمیشو بـ ـوس گونه

خوب بسازم اما پدرت نخواست چون نتونست از عشقش دل بکنه و  یزندگ هیسه تامون  یکردم تا برا

 کنه. نشیگزیمنو جا

... شدیبکشم اما نم رونیدست کوچولوش ب یکردم انگشتم و از تو یتختش و سع یتو گذاشتمش

و از  دمیکش رونیانگشتم و از دستش ب عیو سر ختیانگشتم و محکم گرفته بود... اشکام تندتر ر

 .رونیاتاقش رفتم ب

 رو جمع کردم و شستم و بعد رفتم داخل اتاق خواب. ییچا یها وانیل

بهش نگاهم نکردم... از داخل کمد لباس  ینگفتم، حت یچیتمام اتاق و پر کرده بود... ه گاریس دود

 .رمیبشه و حالت تهو بگ شتریباعث شد درد معدم ب گاریس ی... بودمیخوابم و برداشتم و پوش

 شدم. لـ ـذتبه صورتم خورد و غرق  یخنک میرو باز کردم... نس پنجره

  ؟یگفت یچ اوشی: به سرحسامیام

 چطور؟  یچیگفتم: ه کردیکه چشمام بسته بود و باد صورتم و نوازش م همونطور
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 تراس... یتو ی: من و الرحسامیام

 خسته شدم. یلی... امشب خادیخوابم م یلیخ_

 .دمیسرم کش یو پتو رو رو دمیتخت دراز کش یرو

 ...می: مافقط داشترحسامیام

 چراغ و خاموش کن._

 .دمیبلندش فهم ینفسا یاز صدا نویحرصش گرفت ا دمیپریوسط حرفش م نکهیا از

 خوابم برد. یک دمیکه نفهم ختمیصدا اشک ر یب نقدری... ادیام گرفت و اون ند هیگر دوباره

 شدم. داریاز خواب ب کردمیمعده ام احساس م یکه تو یهیشب بادرد فج نصف

 و از دورم باز کردم و نشستم. رحسامیدرد ناله کردم و دست ام از

 ورم کرده. یمعده ام گذاشتم که متوجه شدم کم یو رو دستم

 کرده. ریتو گلوم گ یزیچ هی کردمیتهو داشتم و حس م حالت

معده ام  اتیوابم که حس کردم تمام محتوو کالفه از دورم جمع کردم و خواستم دوباره بخ موهام

 اومد تو گلوم.

 عق..._

 و تمام اونچه رو که خورده بودم باال آوردم. دمیدو ییسمت دستشو به

معدم  یکه دستم رو یحال شدم... دست و صورتم و شستم و درحال یجون و ب یعق زدم که ب نقدریا

 بودم برگشتم داخل اتاق.

 شده؟ حالت خوبه؟  ی: چرحسامیام

 .ستین یمهم زهیگفتم: آره چ یناله وار یو خشک کردم و باصدا صورتم

 چت شد؟  هوی: رحسامیام

 خورده بودم حالم و بد کرد. ادیشام ز_

 .یشیم ینطوریا یخوریبارم که م هی یخورینم یخوریکه گفت: شام نم دمیتخت دراز کش یرو

 .دهی: واقعاً حالت خوبه؟ رنگت پردید... پرسخواب و روشن کرد و به صورتم نگاه کر چراغ

 خوبم... خوبم._

 .یو گفت: چقدر سرد دیگونم کش یانگشتاشو رو پشت

 آغـ ـوشش اما نشد. یخودم و گرفتم که نرم تو یجلو یلیخ
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 آغـ ـوشش پنهان کردم و گفتم: پس گرمم کن. یو دورش حلقه کردم و سرم و تو دستام

 شو دورم انداخت و گفت: لوس کوچولو. دست

داشتم... آغـ ـوش شو داشتم اما پرمهر نبود و من  ازیلوس نبودم فقط به آغـ ـوش پرمهر شوهرم ن من

 .کردیو برطرف نم ازین نیوقت ا چیمحتاج مهر و محبتش بودم و اون ه

 بغض کردم. دمیه دکه فقط متعلق به من ییآغـ ـوش شوهرم، جا یو تو زابتیال نکهیا یادآوریبا

 افتاده؟  ی... اتفاقیشد بیآروم موهام و نوازش کرد و گفت: چند مدته عج رحسامیام

 گفتم: نه. آروم

  ؟یبه چشمام گفت: مطمئن رهیچونم نشست و سرم و آورد باال... خ رهیز دستش

 آره._

 دکتر. میکن بر دارمیو گفت: اگه حالت بهترنشد ب دیو بـ ـوس میشونیپ

 خوبم.بخواب _

 بـ ـغلش جا دادم و چشمام و بستم. یتر بـ ـغلم کرد و سرم و تو محکم

 قلبت مال من بشه. شدیکاش م یدلم گفتم: ا یو تو دمیبلع عطرشو

*** 

افتاد که باتمام  یاتفاق هیروز  هیشدم اما  مونیکه گرفته بودم پش یمیمدت گذشته بود و از تصم چند

اون لحظه  یکنم، حت یکنارش زندگ گهیروزه د هیحاضر نبودم  یمتنفر شدم و حت رحسامیوجود از ام

 یعصبان ماز خود شدیآورد و باعث م یکه لجم و درم یهم ته ته قلبم بهش احساس داشتم... احساس

 .خوردمیو نم رحسامیام یوقت گول حرفا چیمن اگه عقل داشتم که ه گه؟یکنم د کاریبشم اما خب چ

 .کردمیم شیدم و داشتم آرابو ستادهیا نهیآ یاتاق جلو یتو

کردن سرگرم  شیگرفتم خودم و باآرا میتصم نیخواب بود و حوصلم سر رفته بود واسه هم یهست

 کنم.

 یشهیصورتم متنفر بودم... هم یدگیپر یلبام اومد... از رنگ یکردم لبخند رو شیصورت آرا دنیباد

 داشتم. جهیبود و سرگ دهیخدا هم رنگم پر

 یو تاپ کالباس دیخوشگل شدم... شلواره جذب سف یلی... خختمیدورم ر شونیو باز کردم و پر موهام

 امیخشن به نظر ب کمیباعث شده بود  شونمیپر ی... موهادیدرخشیم دمیو پوست سف ومدیرنگم بهم م

 و جذاب تر بشم.
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 قینفس عم هیردم و ک کشیام نزد ینیبرداشتمش و به ب دیافتاد... باترد رحسامیبه ادکلن ام نگاهم

 زدم. ینی... چشمام و بستم و لبخنده غمگدمیکش

 عیکه سر وفتهیبود ادکلن ب کیو نزد دیدوره حلقه شد که از ترس شونه هام باال پر یکیگرم  یدستا

 .دمیاز ترس کش یبلند ـــنیگرفتمش و هـــ

سر و صدا  یب نقدریو گفتم: چرا ا رونینفسم و راحت دادم ب رحسامیام دنیو کج کردم و باد سرم

  ؟یاومد

  ؟ی... منم خوبم تو چطورزمیو گفت: سالم عز دیکش یقیموهام فرو برد و نفس عم یتو صورتشو

 .یخسته نباش ؟یدادم و گفتم: سالم خوب هیاش تک نهیزدم و سرم و به سـ ـ یمحو لبخنده

 : حاال شد.رحسامیام

 ! یزود اومد_

 دخترم تنگ شد. ی: دلم برارحسامیام

 فقط دخترت؟ _

 به چشمام زل زد. نهینگفت و از داخل آ یچیه

 .دیزدم که دردناک بود اما اون دردم و نفهم یلبخند

گرمش صورتم و نوازش کرد و زمزمه کرد:  یمنو به طرف خودش برگردوند و بانوک انگشتا آروم

 کوچولو. یخوشگل شد

 بود. یجون یفقط لبخنده کمرنگ و ب جوابم

گونم کاشت و همونطور که آروم  یرو یآروم یصورتم کنار زد و بـ ـوسه یو از رو شونمیپر یموها

 زمزمه کرد: امروز حالت چطوره؟  کردیصورتم و بابـ ـوسه هاش داغ م یبه نوازش همه جا هیشب

پشت سرشو نوازش کردم و همونطور که چشمام و بسته بودم  یدوره گردنش حلقه شد و موها دستام

 مثل خودش آروم گفتم: خوبم. بردمیم لـ ـذتو از بـ ـوسه هاش 

 .یکرد رییشده؟ چندمدت تغ یچ یبگ یخوایگرمش کمرم و نوازش کرد و گفت: نم دست

 نشده. یچیو فقط لباسامون گذاشتم و گفتم: ه نمونیشدم و مرز ب کیبهش نزد شتریب

 برد و گفت: نیصورت و گردنم رو از ب ی اصبهف

 .فهممیم یگیدروغ م یوقت_

 شو باز کردم و گفتم:  کروات
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 .الیخ یب_

 سخت. یلیکردنش سخت بود... خ ینگاه که معن هیچشمام نگاه کرد...  به

 .هیچشمات طوفان یایو گفت: در دیبرهنه ام و بـ ـوس یشونه

 .یحرفا... دلم برات تنگ شده بود خوب شد زود اومد نیا الیخ یکردم و گفتم: ب یخنده ا تک

 ایفسقل باباش هنوز خوابه  نمیشو باز کردم و گفتم: لباساتو عوض کن منم برم بب راهنیپ یها دکمه

 شده. داریب

و زمزمه کرد: خواب  دیگوشم و بـ ـوس یکه نذاشت... محکم بـ ـغلم کرد و الله رمیفاصله بگ خواستم

 بود.

که تنم مور مور شد و  دیکش یبازوم به طور وسوسه کننده ا یمچ دستم تا رو یاز رو انگشتاشو

 .دمیلرز

به شوهرم  خواستمیبارم بود که م نی! انگار اولدمیلرزیلرزونم کت شو از تنش درآوردم... م یبادستا

و  لیکه بام یبار نیبار بود... اول نیبودم هربار برام مثل اول ونهیعاشق د هیخب من  یکنم... ول یکینزد

 خودم رفتم سمتش نه اون شب نحس. یخواسته

که به  یو ازم گرفت و درحال راهنیکه دستم و گرفت... پ نیشو درآوردم و خواستم بندازم زم راهنیپ

 بشه. یصورتم رنگ خوادیاما دلم نم ادیچشمام زل زده بود گفت: رژ سرخ بهت م

 برد. نیلبامون رو از ب نیب یو فاصله دیلبام کش یرو راهنویحرکت پ هی یتو

 یعاشقم نبود... وقت یبکنم وقت تونستمیم کاریاما خب چ کردیم تمیاذ ازین یاز رو یهابودن نیا

 کیکه  یکه ازم متنفر بود... وقت یوجود نداشت... وقت یدوست داشتن یوجود نداشت... وقت یاحساس

 یارک چی... من هدونستینو مقصره عذاب هاش مکه م ی... وقتکردیلحظه هم گذشته رو فراموش نم

بامن برطرف کنه چون من  ازشویتونستم مخالفت کنم و اجازه ندم ن ینم یتونستم بکنم... حت ینم

 تونستم پسش بزنم. یپس نم زدیام هرلحظه اونو صدا م یزنش بودم و درضمن قلب لعنت

رنگ چشمام بود... دستم و  یآب یایتخت گذاشتم... نگاه همرنگ شبش به در یـغلم کرد و رو بـ

 زمزمه کردم: دوست دارم. دیلرزیکه م ییو باصدا دمیصورتش کش ینوازش گونه رو

زل زده بودم و  رونی... از پنجره به بکردیشونه اش بود و انگشتاش کمرم و نوازش م یگود یرو سرم

 من االن خوشبخت بودم. رانیا ومدینم یکه اگه ال کردمیفکرم نیبه ا

  ؟یکنیفکرم ی: به چحسامریام
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صداش  یکه هست بهیزدم و گفتم: عج یبردم باال و به صورت جذابش نگاه کردم... لبخند یو کم سرم

 .ومدهیدرن

 کنه. هیگر دیاالن نبا دونهی: دخترم بامالحظه ست مرحسامیام

 .ونهیاش گذاشتم و گفتم: د نهیسـ ـ یسرم و رو باخنده

 کرد. یموهام رفت و باموهام باز یال انگشتاش

 دارم. زیسورپرا هیبرات  ری: حررحسامیام

 !! زیگفتم: سورپرا باتعجب

 : آره.رحسامیام

  ؟یزیچه سورپرا _

 .گمیکاراشو انجام دادم بهت م یهمه یموهام و زد پشت گوشم و گفت: االن نه وقت 

 شد. دنمیو مشغول بـ ـوس دیو سرم و جلو کش دیکه خند کردمیبهش نگاه م جیگ

 داره. یهمه مدت هنوزم هربـ ـوسه اش برام تازگ نیبود که بعد از ا بیعج

 بلند شد. شیگوش یکه صدا میهم بود دنیو باولع مشغول بـ ـوس قیعم هردو

به صفحه اش کرد و بعد تماس و  یبرداشت... نگاه زیم یشو از رو یازم فاصله گرفت و گوش لیم یب

 رد کرد.

 دروغ بشنوم. خواستیچون دلم نم هیک دمیزد... نپرس یبه من انداخت و لبخند ینگاه

 بـ ـوسه رو از لبام گرفت و رفت حموم. نیآخر

 بهش زنگ زد؟  یشش عصر بود، ک ساعت

بود که  نیا رحسامیخوب ام یژگیو هیشو برداشتم...  یگوش یپاتخت یو از رو دمیچیرو دورم پ ملحفه

 .ذاشتیلب تاپش پسورد نم یو نه برا یگوش ینه برا

 بغض کردم. یاسم ال دنیتماساش و باد ستیتو ل رفتم

 .انتیپر از خـ ـ یزندگ نیگفتم: لعنت به ا رلبیز

 نفسم قطع شد. امیمتن پ دنیو باز کردم و باد امیاومد... پ امیپ براش

 دارم. اجیبهت احت ایزودتر ب ریام شم؟یپ یایمگه قرار نبود ب ؟ییکجا زمیفرستاده بود: عز زابتیال

 پس بگو چرا زود از سرکار اومده چون بامعشوقه اش قرار داشته. هه
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و  ختمیشو خوندم و از درون فرور یقبل یها امیپ میو با نگاه اشک یگوش یصفحه یرو ختیر اشکام

 سرم. یآوار شد رو میزندگ

  شم؟یپ یاریم شهیهم یدختره خوشگلم و برا یپس ک ریفرستاده بود: ام یال

 .ارمشیروزها م نیجواب داده بود: هم رحسامیام

  ؟یگفت ریتو به حر می: تصمیال

 .گمیروزها م نی: نه همرحسامیام

 دخترم هرچه زودتر توبـ ـغلم باشه. خوامی: میال

 مال توئه. گهید یخب عجول خانوم هست لی: خرحسامیام

کناره هم  شهیتنگ شده... اون موقع هم میکردیم یآلمان باهم زندگ یکه تو یزمان ی: دلم برایال

 .مینیبیهم و م ریبه د رید یلیاما االن خ میبود

 گلم. شهیدرست م یهمه چ ی: به زودرحسامیام

 .کنمیباهات قهر م یایاگه ن گه؟ید یای: فرداشب میال

 .امی: معلومه که مرحسامیام

 دلمم برات تنگ شده. ای: حتما بیال

 .زمیعز امیشده... م: منم دلم برات تنگ رحسامیام

 .زمی: باشه پس منتظرتم عزیال

 : باشه فعالً.رحسامیام

 : از طرف من دخترم و ببـ ـوس.یال

 .زمی: باشه عزرحسامیام

 .ختیاز دستم افتاد و اشکام مثل ابربهار ر یگوش

 .گهیبهش نم یچیه رحسامیو ام خونهیمنو دختره خودش م یِراحت دختره منو هست چقدر

 دوسال به من گفته گلم؟ نه نگفته. نیا ی... تاحاال توکنهیره من بهش ابراز عالقه مراحت شوه چقدر

 .دمیفهم ،یگفت ریتو به حر میگفته بود: تصم نکهیرو از ا یال منظوره

 به عذاب دادنم ادامه بده. ینطوریبه اون... قراره ا دهیبااون ازدواج کنه... دخترم و م خوادیم رحسامیام

 یغرورم خوردشه بلکه غروره لعنت ذارمیبار نم نی... اما من انهیهم زشیمنو تنها بذاره... سورپرا قراره

 بلکه منم. ستین رحسامیام دهیبطه خاتمه م-ا-ر نیکه به ا ی... اونرمیو م کنمیو خورد م رحسامیام
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غرورم  یتا باتنها گذاشتنم همون ته مونده رمیتا باعشقش خوشبخت بشه و به آرامش برسه... م رمیم

دلش  یسرکوب بشه... خسته شدم از بس هرکار یاحساسات لعنت نیتا ا رمیپاهاش له نکنه... م رهیو ز

 .رمیبگ دهیقلب احمقم مجبورم کرده کارهاشو ناد نیخواسته کرده و ا

دوستش داره  ی.. تازه التونم باخودم ببرمش. یپدرش چون قطعاً نم یبرا ذارمیکوچولوم و م دختر

 تونم ببرم. یرو نم یموندن پس هست ی... من خودم جا ندارم براکنهیپس باهاش خوب رفتار م

بهم زخم زده که  نقدریا رحسامیام که به احساسات مادرانم فکرکنم... ام ی... خسته تر از اونخستم

پر از تنفرش دور باشم...  یایو دنکه از اون  گردهیآرامش بهم برم نیا یآرامشم و زمان یمحتاج ذره ا

 موفق شد... باالخره منو از پا درآورد. یا نهیگرگ ک نیا

تونم شوهرم و  یتونم... من نم یو نم انتیرو که بتونم تحمل کنم خـ ـ ی... من هرچکشمینم گهید

 تونــــم . یکنم... نمــــ میتقس گهید یکیبا

که صورتم و برگردوندم و اشکام و کامالً پاک کردم و چندتا نفس  رونیاز حموم اومد ب رحسامیام

 بره و خودم و کنترل کنم. نیتا بغضم از ب دمیکش قیعم

 برپا بود. یدیو ته دلم آشوب شد دیلرزیم فیخف یلیخ بدنم

  ؟یبر یخوایم یی: جادمیداخل کمد لباساشو برداشت که صدام و صاف کردم و پرس از

 .ییجا هیبرم  دیو گفت: آره با دیکش ششیبه ته ر یدست نهیآ یجلو

 کجا؟ _

 از دوستام. یکی دنی: درحسامیام

 .کردیقلبم و تکه تکه م گفتیکه م ییبا دروغ ها آه

 یایدن نی... از بدیسف یمردونه راهنیپ هیبه همراه  دیپوش یخوش دوخت سورمه ا یشلواره راسته هی

 انتخاب کرد. یکروات سورمه ا هیکروات هاش 

 یلیچون نخواستم بازم دروغ بشنوم... اون خ زنهیدوستاش کروات م دنید یتاحاال برا یاز ک دمینپرس

 اما حاال...! یمهم کار یجلسه ها و قرارها یفقط برا بستیکم کروات م

 امیب رید کمیشو برداشت و گفت: ممکنه  یو گوش چییکرد و سو یخودش خال یشو رو ادکلن

 که؟  یترسینم

 بترسم؟  دیبا یزدم و گفتم:نه از چ یمحو پوزخنده

 : چرا چشمات سرخه؟ رحسامیام
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 دارم. تیحساس یشیشده بودم: فکرکنم به مواد آرا یماهر یمثل خودش دروغگو منم

 ! یلرزیم یبازوم گذاشت و گفت: دار یشو رو دست

 نگفتم که گفت: لباساتو بپوش، سردته. یچیه

 باعث شده بلرزم. انتشیخـ ـ یسرد دیفهمیکاش م یا

 دستش گذاشتم. یکه دستم و رو دیگردنم باال کش رهیرو تا ز ملحفه

 یلیکه خ یدونیپربغض... گفتم: استاد م یخنده هی... دمیاما خند دینگاه کرد که لبام از بغض لرز بهم

 عاشقتم.

 کوچولو. یعاشق من باش دیسردم و نوازش کرد و گفت: توبا یگرمش گونه یانگشتا باپشت

هرلحظه عذاب  دیچون با دمیپرستیاونو م ـــدیدستور... من بــا هیبود... مثل  یدیمن با یبرا آره،

 گرفت. یکه داشت ذره ذره جونم و م یطرفه ا کیاز عشق  دمیکشیم

و هردو  شهیتموم م یهمه چ یمن بغض نکن به زود یشد به طرفم و آروم زمزمه کرد: کوچولو خم

 .میرسیم میخوایاون اونچه که م به

خاتمه بده و  یزندگ نیبه ا خوادیرو تموم کنه... م یهمه چ خوادی! آره اون مشهیتموم م یچ همه

 .رهیجونم و بگ

  رسه؟یفقط اون به خواسته اش م ای میرسیبه خواسته مون م هردو

عذاب  شتریب کردیآروم و پراحساس برخورد م ینطوریا یو نابودم کرد... وقت دتمیبـ ـوس آروم

تک تک لحظات  یتو زابتیذهنش عشقش بود... ال یچون جسم من تو بـ ـغلش بود اما تو دمیکشیم

 من نقش داشت. یزندگ

و گفت: مراقب خودت  دیو بـ ـوس میشونیاما آروم و نرم، لبام و رها کرد و پ یبـ ـوسه طوالن هیاز  بعد

 و دخترمون باش.

 نگاه و بهم کرد و رفت. نیتخت بلندشد و آخر یرو از

درست  یتو... نامرد یمن سگ خور نامرد یعاشق یگفتم: الشه رلبیتو چشمام حلقه زد و ز اشک

 پدرت. نیع

 زدم. ادیکردم و فر هیدوش گر رهیروزها ز نیبلندشدم و رفتم حموم... مثل تمام ا باحرص

 متنفرم. زابتینفر وجودم و گرفته بود... از اون و الواقعاً ت نباریمتنفر شده بودم... ا ازش

 .یو رفتم داخل اتاق هست دمیو پوش لباسام
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 .دیچرخیتختش بود که م زهیبود و نگاهش به آو داریب

 هیساختم اما با شیباپدرتو ندارم... من باهمه چ یتوان زندگ گهید یگفتم: مادرتو ببخش ول بابغض

 .سازمیشخص سوم نم

 یبهش زل زده بودم و به پنها خوردیم ریدرست کردم... همونطور که تو بـ ـغلم بود و ش ریش براش

 .ختمیریصورت اشک م

اون  میبامن برطرف کرد و االن عشق شو تقد ازشویعشقش... ن شی... رفت پزلبتیال شیپ رفت

ابراز  یاحت به البگه... چقدر ر زیمحبت آم یجمله هیمعاشقه  یبار تو هی... حسرت به دلم موند کنهیم

 انتیخـ ـ نی... به خاطره اکردیخورد م زابتیال یو چقدر راحت غروره منو جلو کردیعالقه م

 من. انتکاریمردِ خـ ـ بخشمتیبار واقعاً نم نی... ارحسامیام بخشمتینم

*** 

تونستم تحمل کنم.  ینم گهیاما واقعاً د انهیکارم درسته  دونستمی... نمدمیعطره دخترمو بلع باولع

برم تا اون به  دیرفتن... من با یبرا کردیم کمیهرلحظه ببشتر تـ ـحر رحسامیمشکوک ام یتلفن ها

 .میکشیفقط هردو عذاب م میادامه بد ینطوریآرامش برسه... اگه کنارش بمونم و ا

و لباساش  یکه صورت هست ختمیاشک ر نقدری... اختمیرو غرق بـ ـوسه هام کردم و اشک ر یهست

 از اشکام شد. سیخ

پدر و مادرت  یمتوجه بش یبزرگ شد یوقت خوامینم یمن... منو ببخش ول یدونهی یکیمنو ببخش _

 یتو بش خوامیکنه... من م تتیگذشته اذ خوامی... نمیاحساس کمبود کن خوامی... نمستنین یعاد

من  یبابت مطمئنم... وقت نیاز ا هسازیرو م یعال یبرات زندگ رحسامی... امایدختره دن نیخوشبخت تر

مامانته  یال گهی... به تو هم مکنهیازدواج م زابتیو ازخدا خواسته باال گردهیوقت دنبالم نم چیبرم اون ه

تا تو و پدرت خوشبخت  رمیچشم قشنگِ من اما م یمن ی... تو تمام زندگیارینم ادیو تو اصالً منو به 

 .یدرکم کن هیک تیقعبوده و مادره وا یچ تیواقع یدیفهم یروز هیاگه  دوارمی... امنیبش

 یجدا بشم؟ هست میناز زندگ یفرشته نیاز ا یمن چطور ایـغلم فشردمش و بابغض گفتم: خدا توبـ

 .دنهیبه آرامش رس یتنها راه برا نیبرام سخته اما ا

 وقته خوابش برده. یلیو اصالً متوجه نبودم که خ دمشییبویو م دمشیـوس بـیم هیباگر

 ساعت دوازده شب... ریوارد اتاق شد و گفت: حر رحسامیام

 و تعجب صورت شو پر کرد. دیحالم حرف تو دهنش ماس دنیباد
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  ؟یکنیم هیاخماش رفت توهم و گفت: چرا گر 

 دوختم و بابغض گفتم: دخترم خوابش برد. یو به هست نگاهم

 !؟یکنیم هیگر یده دارکرد و گفت: چون خوابش بر یپربهت یخنده تک

 .یکنینگرانم م یدار ریپاهاش نشست و گفت: حر ینگفتم... جلوم رو یچیه

 .دی... چه زود خوابدیدخترم و نوازش کردم و بابغض گفتم: خواب صورت

 یچه مامان احساس یاز خنده توش بود گفت: وا ییکه رگه ها ییو تو آغـ ـوشش گرفت و باصدا سرم

 داره دخترم.

... چون خوشبخت بودم، چون هرسه کناره هم رمیاون موقع نفسم قطع بشه و بم یتو خواستیم دلم

 لحظه عمرم بود. نیبـ ـغل باباش و اون لحظه بهتر یبـ ـغل من بود و من تو ی... دخترم تومیبود

شد و مامان شو از  دارینصف شب ب دیشا یدید یاصالً خدا رو چ شهیم داری: فردا دوباره برحسامیام

 کرد. داریخواب ب

 براش نبودم. یگفتم: مامان خوب هیباگر

 فاصله گرفت ازم و باتعجب به چشمام نگاه کرد. کمی

 ریکه ش می... من چه جور مادرکنهیبه رشدش نم یکمک چیه رخشکیاصالً رشد نکرده... ش نیبب_

 ندارم !

... یهست یهم مادره خوب یلیشده؟ تو خچت  ریحر سیچسبوند و آروم گفت: ه میشونیبه پ لباشو

 زهایچ نیبچه هنوز سه ماهشه ا نیا یکه ندار یرنداری... شستیتو که ن رهیتقص فهیخب بدنت ضع

 مونده تا رشد کنه. ی... هنوز کلهیعاد

 من مادرتو ببخش... ببخش... ببخش. یِدلم گفتم: هست یرو توبـ ـغلم فشردم و تو یهست

 .ختیر یشتریاز بـ ـغلم گرفتش که اشکام باسرعت ب رحسامیام

 رو گذاشت تو تختش. ی... هستشدیم شتریو ب شتریب تعجبش

 کنارش نبودم. گهی... فردا دکردمیبهش نگاه م باحسرت

رو  گمی... مگه صد دفعه نمیکرد یقاط یدستم و گرفت و گفت: پاشو... پاشو که بدجور رحسامیام

 .رهیگیکمرت درد م نینش نیزم

 بود. ینگاهم به هست هنوز

 .شهیم داریدوباره ب یهست میترسونیم یدار ری: حررحسامیام
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  ؟ی: دوستش داردمیکندم و به اون دوختم... پرس یو از هست نگاهم

 گفت: معلومه. باتعجب

 چقدر؟ _

 جونم. ی: به اندازهرحسامیام

  ؟یبکن یبه خاطرش هرکار یحاضر_

کردم به  ینگاه کرد و گفت: اون برام حکم مامان حسنا رو داره به خاطره مادرم هرکار یهست به

 .ی... هـــرکـــارکنمیم یخاطره دخترمم هرکار

 باش. یبراش پدر خوب_

 .فهممیحرفا نم نیگفت: منظورتو از ا بااخم

باش... بـ ـغلش کن، هروقت که  یپدر واقع هیگفتم: براش  دیلرز یم یگوش یبرهیو نیکه ع ییباصدا

پناه امن باش تا  هینکنه... براش  ییها گدا بهیبهش محبت کن که محبت و از غر نقدریالزم بود... ا

ها پناه  بهیرو به غ یکه پناه گاه امنش ییسراغ تو ادینفر ب نیاومد اول شیبراش پ یهرمشکل یوقت

مثل من عاشق شد از مادر و پدرش  یدوست باش تا حرفاشو بهت راحت بزنه تا وقت هینبره... براش 

 یاینفر به تو بگه که عاشق شده... نذار دل کوچولوش غصه دار بشه... نذار در نیپنهان نکنه و اول

 یباش، تو مراهشه رحسامیقلب کوچولوش غم خونه کنه... ام یبشه... نذار تو یچشماش بارون

 تنها بمونه. یکنارش باش... نذار مثل من تنها یگهرلحظه از زند

مگه قراره من تنها کنارش  ؟یزنیم هیحرفا چ نیا ونهیو محکم بـ ـغلم کرد و گفت: د دیو کش دستم

 .میترسونیم یدار ری... حرمیکنیهردو باهم بزرگش م یباشم توهم هست

 هرسه باهم؟  ایگفتم: هردوباهم  رلبیز

 شده؟  یزی: چدیبه چشمام پرس رهیقدرتمندش درآورد و خ یدستا یو به احاطه صورتم

شوهرش داغون شد...  انتینرم و نازک باخـ ـ ریکم آورده بود... حر ریشده بود... حر یزیچ هی آره

 غرورش له شد... عاشقانه هاش تباه شد.

 و اتاق ساکت شد دلم گرفت. دیخواب یهست ینشده فقط وقت یچیه_

 اتاق خودمون. میتم: برنگاهم کرد که گف دیباترد

ما بهتره...  یهرسه یبرا ییجدا نیو تودلم گفتم: ا دمیو دست کوچولوشو بـ ـوس یسمت هست رفتم

 من. یِهست یشیم ایدختره دن نیتو کناره پدرت خوشبخت تر
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... چشماش پر از سوال بود... دستشو گرفتم و همراه باهاش از کردیو مبهوت نگاهم م جیگ رحسامیام

 .رونیاومدم باتاق 

 .زهیاشکام بر گهیکمد برداشتم و نذاشتم د یخوابم و از تو لباس

  ؟یخوب ری: حررحسامیام

 گفتم: آره قربونت برم خوبم. یلرزون یباصدا 

و شونه رو برداشتم و  ستادمیا نهیآ یاما هنوزم چهره اش متعجب بود... جلو دیتخت دراز کش یرو

 آروم موهامو شونه زدم.

 یو آدم و از پا درم کردیچشماش دل سنگ و آب م ینگاه کردم... غم تو نهیآ یتو نیگدخترک غم به

 آورد.

 .یبسه موهاتو کند ری: حررحسامیام

 تخت. یتو دمیگذاشتم و خز زیم یرو رو شونه

 موهام رفت. یانگشتاش ال یشگیاش گذاشتم و به عادت هم نهیسـ ـ یو رو سرم

 بود که کناره شوهرمم. یشب نیآخر امشب

 هام کردم و چشمام و بستم. هیوارد ر صانهیو عطرشو حر دمیبهش چسب شتریب

 شده چشم قشنگ؟  ی: چرحسامیام

 نشده. یچیباورکن ه_

  ؟یکردیم هی: پس چرا گررحسامیام

 دلم گرفته بود._

  ست؟ین بی... عجشهیم یو ازچشمات جار رهیگیم ادیروزها ز نی: دل کوچولوت ارحسامیام

 .ستیگردنش گذاشتم و گفتم: نه ن یگود یو تو سرم

 بردم. لـ ـذتبار مهمونش بودم  نیآخر یکه برا ینزد و من از آغـ ـوش یحرف گهید

 آغـ ـوشش گم شدم. یو دستاشو محکم دورم حلقه کرد و من از خدا خواسته تو دیپهلو خواب به

 .زمیعز ریو گفت: شب بخ دیو بـ ـوس سرم

 .کردیکلمه رو کناره گوشم نجوا م نیکاش تاصبح ا یا

 عشقم. ریگفتم: شب بخ آروم

 که درحقم کرده بود عشقم بود. یهمه بد نیبود... هنوزم باا عشقم
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صورتش  یبه تک تک اجزا صانهیبودم و حر داریخواب بود اما من ب رحسامیشب شده بود... ام نصف

 .کردمینگاه م

 بردم و زمزمه کردم:  نیاز ب لبامون رو نیب یفاصله لرزان

 رحم من. یتا راه و برات هموار کنم عشق ب رمیم زابته،ی... آرامش تو الیتا تو به آرامش برس رمیم_

*** 

 ریدل س هی دی... باگرفتمیزل زده بودم و نگاه ازش نم رحسامیشده بود و من هنوز به صورت ام صبح

 تا کمتر دلم براش تنگ بشه. نمشیبب

و چشمه ختمیری... تمام شب و اشکام مزختمیریو اشک م کردمیبانوک انگشتام صورتشو نوازش م آروم

 نداشت. یاشکم تموم ی

 رحم. یب یلیرحم بود... خ یب یلیمن خ سرنوشت

 خودم و زدم به خواب. عیخورد و چشماشو باز کرد که سر یتکون رحسامیهفت بود که ام ساعت

 یبهداشت سیباز و بسته شدن در سرو یتخت بلندشد و بعد صدا یزد و از رو میشونیبه پ یـوسه ا بـ

 به گوشم خورد.

 نگاه کردم. شیخال یو باز کردم و بابغض به جا چشمام

 .دمیو عطرشو بلع دمیکش قینفس عم هیو به بالشتش فشردم و  صورتم

زانوهام  یدم و سرم و رودادم... موهام و کالفه از دورم جمع کر هیتخت نشستم و به بالشت تک یرو

 گذاشتم.

 خوامیکه نم دونستمیم نویفقط ا انهیکه گرفتم درسته  یمیتصم دونستمیداشتم... نم یبد حس

بشه  لیبرام تبد وید هیاز  رحسامیام خواستمیغرورم و خورد کنن... نم یته مونده زابتیو ال رحسامیام

 چیاش ه چهزن بارداره به ب هیکه  یتومدت زمان طانی... چون شطانیبدتر از ش یکی ی... حتطانیبه ش

 رهیمنو ازم بگ یِمنو هست یبچه خوادیم رحسامیاما ام کنهیو به اون و مادرش رحم م رسونهینم یبیآس

 میو تقد میو تمام زندگ رمیپست تر بشه پس خودم م نیاز ا رحسامیام ذارمی... نمزابتیو بده به ال

 یگذشته برا یو عذاب ها میرسیو هم من، هردو به آرامش م رحسامیهم ام ینطوری... اکنمیم زابتیال

 .شهیتموم م شهیهم

 ! ری: حررحسامیام

 زانوهام برداشتم. یاشکام و پاک کردم و سرم و از رو عیسر
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 : حالت خوبه؟ دینشست و پرس کنارم

 آره چطور؟ _

  ؟یشد داریب یاصالً توک ؟ینشست ینطوری: چشمات سرخه چرا ارحسامیام

 .کنهیسرم درد م کمیفقط  ستین یزیاالن... چ نیهم_

 .یو گفت: تب که ندار میشونیپ یگذاشت رو دستشو

 و گفتم: نگران نباش گفتم که خوبم. دمیگرفتم و بـ ـوس دستشو

  ؟یکنیشده که از من پنهان م یزیچ ،یتوخودت یلیروزها خ نی: ارحسامیام

 نه تکون دادم. یو به معن سرم

 دکتر؟  میبر یخوای: مرحسامیام

 نه خوبم._

 هی شیپ میبر یخوایبشن م یممکنه دچار افسردگ مانیجاخوندم زنها بعد از زا هی: رحسامیام

 روانشناس؟ 

 .ستمینه حسام باورکن خوبم افسرده هم ن_

 : چرا چشمات سرخه؟ رحسامیام

 .کنهیآخه سردردم زده به چشمام... چشمامم درد م_

 یجلسه هیو گفت: امروز  دیتر شد و آروم چشمام و بـ ـوس کیبهم کرد و بعد بهم نزد یطوالن نگاه

 .موندمیم شتیشرکت و پ رفتمیمهم دارم اگه جلسه نبود نم یلیخ

 زدم و گفتم: برو من خوبم. یالک لبخنده

 .کنهی: چشمات صدق گفته هاتو رد مرحسامیام

 .دیکه اخم داشت کت و شلوارشو از داخل کمد برداشت و پوش یکنارم بلند شد و درحال از

شو برداشت و گفت: اگه حالت بد شد بهم زنگ بزن تاببرمت  چییکامالً آماده شد سو نکهیاز ا بعد

 دکتر.

 باشه تکون دادم. یسرم و به معن آروم

 سمت در که بابغض صدا زدم: حسام؟  رفت

اشک نشه  یبغض لعنت نیتا ا دمیکش یقیعم یلیو نفس خو منتظر نگاهم کرد... رفتم سمتش  ستادیا

 و رسوام نکنه.
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  ر؟یحر هی: چدیکه پرس کردمیبودم و بهش نگاه م ستادهیجلوش ا یطور نیهم

 .یکنیبـ ـغلم م_

 تتیاذ یبه من بگو چ ریو کناره گوشم گفت: حر دمیو به آغـ ـوش کش دیدستم و کش عیسر یلیخ

  کنه؟یم

 .شهیفقط تاعصر دلم برات تنگ م یچیه _

 هست. زتیچ هی... تو فهممیو گفت: فکرنکن نم دیو بـ ـوس سرم

 یلیخ یدونیهمرنگ بختم چشم دوختم و گفتم: م یو دوره گردنش حلقه کردم و به چشما دستام

 دوست دارم؟ 

 .دونمیزد و گفت: م یمحو لبخنده

برام  یصبحگاه مینس هیاما مثل  یبود میاتفاق زندگ نیبدتر نکهیزدم و گفتم: توباا ینیغمگ لبخنده

 .یبود یدوست داشتن

دستاش دوره کمرم تنگ و تنگ  یرو پر کردم و دستام و دوره گردنش محکم تر کردم... حلقه فاصله

 رو لمس کردم. یبار خوشبخت نیآخر یتر شد و من باتمام وجود برا

 اما بدون حسام نه. ارمیدووم ب قهیچند دق یبرا متونستیم ژنیکم آورده بودم اما من بدون اکس نفس

 .یخداحافظ یبـ ـوسه شدیبـ ـوسه م نیا

بـ ـغلم کرد و  شهیاش چسبوند و محکم تر از هم نهیکه محکم سرم و به سـ ـ دیانگار حالم و فهم 

 نرم؟  یخوایآروم زمزمه کرد: م

 اما به خودم مسلط شدم و گفتم: نه برو. دیاز بغض لرز لبام

 .امیام زد و گفت: زودتر م قهیبه شق یمحکم یـوسه بـ

 باشه._

  ؟یواقعاً خوب ریدستاش گرفت و گفت: حر نیصورتم و ب 

 .ونهیکردم و گفتم: آره د یپربغض یخنده تک

 : نگرانتم.رحسامیام

 .شهیم رتید گهینگران نباش... برو د_

 .زنمیبرداشت و گفت: بهت زنگ م نیزم یشو که گذاشته بود رو فیک
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و  دشیو بـ ـوس ی... مثل هر روز رفت داخل اتاق هسترونیب میو تکون دادم و هردو از اتاق رفت سرم

 کرد. یازش خداحافظ

 بودم به رفتنش نگاه کردم. ستادهیکه کناره در ا همونطور

 .ونهیمثل گذشته بابغض داد زدم: دوست دارم... دوست دارم... دوست دارم د هوی

 بانو. دونمیو بالبخندگفت: م برگشت

و براش دست تکون دادم... بالبخند بهم  دمیبانو گفتناشو کرده بود... پربغض خند نیا یدلم هوا چقدر

 یبار نیآخر نیا دیپر از اشکم دور شد و نفهم یچشما یشد و از جلو نشینگاه کرد و بعد سواره ماش

 .دیدیبود که منو م

 الیو یهام تو هیهق هق ها و گر ی... صداهیگر رهیو باشدت زدم زبستم و کناره در سُرخوردم  درو

 شده بود. یزده بودم گلوم زخم غیو از بس که ج دیچیپیم

 .دیبه گوشم رس یهست یهیگر یچقدر گذشته بود که صدا دونمینم

 درست کردم و رفتم تو اتاقش. ریبلندشدم و براش ش هیباگر همونطور

 فرشته رو ول کنم و برم؟  نیا یشد... من چه جور کهیدلم هزار ت دنشیباد

 رو تو دهنش کردم و باولع مک زد. شهیش سر

 .یگشنه ا شهیمامانت قربونت بره که هم _

 خورد لباساشو عوض کردم و تو بـ ـغلم گرفتمش و تمام شو غرق بـ ـوسه کردم. رشویش نکهیاز ا بعد

نق  یو اون گاه فشردمیرو تو بـ ـغلم م یو هست کردمیم هیگذشته بود و من هنوز گر یچندساعت

 .زدیم

ساک  هی یخودم تو یتختش و به اتاق خودمون رفتم .... چند دست لباس برا یگذاشتمش تو 

 برداشتم و آماده شدم. کیکوچ

سرت  یبه خودم نگاه کردم... نگاه کردم... نگاه کردم و درآخر پوزخند زدم و گفتم: هرچ نهیآ یجلو

 حقته. ادیب

 .یتا به آرامش برس رمینوشتم: م نهیآ یبرداشتم و باهاش رو زیم یلب قرمز و از رو رژ

 ام بلند شد. نهیاز سـ ـ یقیو آه عم نیزم یلب و پرت کردم رو رژ

تختش و آروم صورت شو نوازش کردم و زمزمه کردم: تمام وجوده  یو خم شد رو یهست شیپ رفتم

 .ییمامان تو
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 نیباباحسام تو رو به بهتر یبزرگ بش یفقر و بدبخت یاجازه بدم تو تونمینم برم،یببخش که تو رو نم_

 مامان. زدلیعز کنهینحو بزرگ م

و گفتم:  یبهم داده بود و از گردنم باز کردم و گذاشتمش کناره بالشت هست رحسامیکه ام یگردنبند

 من به تو. یادگاریتنها  نیا

 تم: دوست دارم.زدم و بابغض گف شیشونیبه پ یآروم یـوسه بـ

نگاه پراشکم و ازش گرفتم و از اتاق  یعقب رفتم و نگاه ازش نگرفتم... درو باز کردم و به سخت عقب

 .رونیاومدم ب

 نکنم. هیگر گهیکردم د یو شستم و سع صورتم

 گرفتم. اسرویآقا یخونه یرو برداشتم شماره یگوش

 : بله خانوم؟ گلنار

 کیکاره کوچ هی ییجا هیبرم  دیگفتم: سالم گلنار جان... من با دیلرزیم یهیکه به طرز فج ییباصدا

  ؟یباش یساعت مراقب هست هی یایدارم، م

 : البته.گلنار

 باش. نجایا گهید یقهیپس پنج دق_

 : چشم.گلنار

 کردم و ساکم و برداشتم و رفتم سمت در. یبه در اتاق هست یو گذاشتم و نگاه پرحسرت تلفن

 .شدمیم مونیپش رفتمینم گهید یقهیدق هیتا  اگه

که برام حکم زندانِ بهشت  ییالیو از و دمیدو یو باسرعت به سمت درخروج رونیاز خونه زدم ب عیسر

 .رونیاومدم ب شهیهم یو داشت برا

 .رمیو دخترم م رحسامیاومدم حاال باچندتا عکس از ام یدست خال نجایاومدم ا یوقت

 رحسامیاالن دلتنگتم... ام نیدوست دارم و از هم یلیخ ینگاه کردم و گفتم: هست الیو یبه نما هیباگر

تحمل کنم...  نویتونم ا ینم گهیو من د ینداشت یول یکاش دوستم داشت یا شهیدلم برات تنگ م

 .یا نهیسردتو ندارم گرگ ک یتحمل نگاها گهید

 

موند ازت  یفکرکنم چ نیت دارم... به ااز همه هنوز دوس یدنبالم... بپرس یبگرد نمیبیاون روزو م "

 بدون تو کجام. یفکرکن نیبرام... به ا
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از خودت  یشب پشت سرت شکست... ندون هیکه  ییمونده از شکست... پل ها یبرات چ یکن نگاه

 .یکن کاریچ دیبادلت با ی... ندونیکجا فرار کن

 

 هی دیروز سرد شا هی دی... شایاز خودت کجا گمم کرد ی... بپرسیبرگرد یچه جور یفکرکن نیا به

  "به عقب.  یشب دلت بخواد بشه برگرد مهین

 روز سرد( _ یلی)شادمهرعق

 

اومدم باغصه و  یاما وقت راومدمیرنگ نگاه کردم و تو دلم گفتم: د ییبه گنبده طال سیخ یباچشما

 سرپناهم. ی... اومدم بشیدارم... اومدن بهم پناه بد اجیاومدم... اومدم چون بهت احت هیگر

و از امام رضا خواستم کمکم  ختمیاشک ر یکل حیضر یگلدارم و سرم کردم و رفتم داخل... تو چادر

 کنه.

 و داخل صحن نشستم. رونیاومدم ب حیآروم شدم از ضر یوقت

کارو  نیکردم؟ خب اگه ا یکاره درست یعنی ای... خداختیریطور م نینداشت و هم یتموم اشکام

آروم  یما درصورت گرفتی... اون باانتقام آروم نمشدیت صاحب آرامش نموق چیحسام ه کردمینم

 .میکه از هم دور باش میریگیم

 رحسامیاسم ام دنیدرآوردمش و باد فمی... از داخل کرونیب امیباعث شد از فکر ب میزنگ گوش یصدا

 بغض گلوم و پاره کرد.

خوشبخت شدن  یراه مونده برا هی نیفقط هم یول دیگفتم: ببخش رلبیرو خاموش کردم و ز یگوش

 .ونهید یتو... رفتم تا تو خوشبخت بش

برام نمونده...  چکسی: حاال کجابرم؟ کجا رو دارم که برم؟ هدمیرنگ نگاه دوختم و نال ییگنبد طال به

حاال؟  کارکنمیچ ای... تو بگو کجابرم؟ خدایتمام پشت و پناهام و از دست دادم فقط خودت برام موند

 روم بذار. شیراه پ هیرضا خودت  اامامیو ندارم... ر ییجا چیه

 .هیگر رهیو باشدت زدم ز دمیصورتم کش یو رو چادرم

 صورتم بردارم. یاز خادم ها باعث شد چادرو از رو یکی یساعت صدا میاز ن بعد

 .نیقبول باشه... نمازجماعته، لطف کن برو جلوتر بش زمیزد و گفت: عز یحیمل لبخنده
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 تکون دادم. یو سر دمیام و باال کش ینیب

 به چشمم خورد. دیدسته کل هیو بندازم داخلش که برق  میو باز کردم گوش فمیک پیز

 

برم تهران  دیبا یچند روز م،یداد لیتهران تشک یتو یاز کودکان سرطان تیحما نیکمپ هیمرجان:  „

 کارها. یسر هیانجام  یبرا

 حسامم حساب کن.واقعاً؟ چقدر خوب، رو کمک من و _

 بکنم. یخواهش هی: اونکه حتمًا... فقط اومدم ازت مرجان

  ؟یچه خواهش_

 یماه هرهفته بر هی نیا یتو شهیمختلف دارم م یگلدون و گل ها یخونه ام کل ی: من تومرجان

 .یو بهشون آب بد یسربزن هیبهشون 

 .زمیالبته عز_

 .دمیبهت زحمت م دیببخش ی: مرسمرجان

 .گهیجبران کنم د دیمنم با یهمه به من کمک کرد نیتو ا هیچه حرف نیا_

 „. یبهم داد و گفت: ممنون که قبول کرد دشویزد و دست کل یلبخند

 

 .یکنینم دمیو ناام یاشکم به گنبد نگاه کردم و بابغض گفتم: ممنون که هوام و دار یپشت پرده از

 .رونیکردم و از حرم اومدم ب ینماز ظهرو خوندم از امام رضا خداحافظ نکهیاز ا بعد

 مرجان و به راننده گفتم. یگرفتم و آدرس خونه یتاکس هی

 جاست. نی: همراننده

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

خنده  یو صدا کردنیم یکوچه فوتبال باز یمتوسط... بچه ها تو یمنطقه هی یباصفا تو یمحله هی

 .رفتیهاشون تا آسمون م

 کردم. داشیگشتم و پ 73پالک  دنبال

 درآوردم... قفل و باز کردم و رفتم داخل. فمیو از داخل ک دیو دست کل ستادمیرنگ ا یدر آب یرو روبه

 هیبود و  یحوض پر از ماه هیبزرگ و قشنگ که وسطش  اطیح هی... دیچرخ اطیدورتا دوره ح نگاهم

 رو هم درخت انگور پوشونده بود. وارهایاز د یکیو  ریدرخت بزرگ انج هیگوشه اش 
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 .زدیبرق م یزیاز تم اطیکف ح یها کییموزا

 یکه تهش به در قهوه ا یدیرس یم ونیباال به ا یرفتیم یو وقت خوردیسه تا پله م اطیگوشه ح هی

 .شدیختم م یرنگ یها شهیرنگ باش

 باز کردم و رفتم داخل. دیپله ها رفتم باال و درو باکل از

 و هم داخل خونه پر بود از گل و گلدون. اطیداخل ح هم

باصفا بود و مشخص بود از پدرش  یلیکه خ یمیقد یخونه هیبود...  یو دوست داشتن زیتم یخونه

 .دهیبهش رس

 سالن بود. یتو اطیبزرگ روبه ح یپنجره هیبود و  دیسف یمبل ها ملحفه یرو

 بود. یزندگ ی... پر از آرامش و بوکردیو روح تو نوازش م نشستیخونه به دل آدم م نیا یجا همه

دادم و اشک تو چشمام جمع  هیتک واری... به دنیزم یرفت و افتادم رو جیقدم برداشتم که سرم گ هی

 .کشهیدخترم و شوهرم پر م ینگذشته اما دلم برا شتریشد... هنوز چندساعت ب

 ت.ام اوج گرف هیگر یصدا دنشونیبرداشتم و باد فمیشونو از داخل ک عکس

 کرد. یو گفتم: سرنوشت بامن بد باز دمیعکس کش یو رو دستم

*** 

 یاتاق ناآشنا ته دلم خال دنی... باترس به اطرافم نگاه کردم و باددمیاز خواب پر میزنگ گوش یباصدا

 شد.

 .شدینور ساطع م میگوش یبود و فقط از صفحه کیتار کِیاتاق تار یاومد... فضا ادمی یکم همه چ کم

 فراموش کردم دوباره خاموشش کنم. نمیرو بب یهست یآخرشب روشنش کردم که عکس ها یوقت

 دمیو بعد نفهم کردمیم هیخونه گذاشته بودم گر نیا یپام و تو یسه نصف شب بود و از وقت ساعت

 .دمیخواب هیخودم و به اتاق رسوندم و باگر یچطور باحال بد

داشتم و ده  رحسامیپاسخ از ام یتماس ب کیپنجاه و  و برداشتم و به صفحه اش نگاه کردم... میگوش

 .اوشیتا از س

 !زنه؟یچرا به من زنگ م اوشیس

 بشم. داریاز مرجان بود که باعث شده بود از خواب ب یآخر تماس

موقع  نیکه ا بهیعج یحرف بزنم، ول یکیبا خواستیزنگ زد... خواستم جواب ندم اما دلم م دوباره

 شب بهم زنگ زده.
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 رو به گوشم چسبوندم. یو برقرار کردم و گوش تماس

  ر؟ی: الو حرمرجان

 گفتم: سالم. آروم

  ؟یهست ی... مرجان: مرض سالم کدوم گوردیکه گوشم سوت کش یزد... جور ادیفر

 چطور؟  _

  ؟ییکجا کنه،یداره سکته م ی: احمق شوهرت از نگرانمرجان

 .کنهینترس اون به خاطره من سکته نم_

 برو خونه. ینداره هرجا هست یحال خوب رحسامیام ؟ییکجا ری: حرمرجان

 من ترکش کردم؟  یدیتو ازکجا فهم_

دو  دیفهم یاما وقت یمن یخونه گفتیم یحت ،ییکجا دونمیمن م کردی: بهم زنگ زد فکرممرجان

  ر؟یحر ییکجا ،یستیمن ن شیپ دیشد و فهم دیروزه اومدم تهران ناام

 مرجان. کنهیم انتیگفتم: بهم خـ ـ بابغض

ازدواج کنه و  زابتیاز من جداشه و باال خواستیادامه دادم: م یلرزون ینگفت که باصدا یچیه مرجان

خودم ترکش کردم، قبل از  نم،یو خوردشدن غرورم و بب نمیتونستم بش ی... نمیرو بده به ال یهست

گلم... اون شب  گهیم یلبطه خاتمه دادم... به ا-ا-ر نیاون باجداشدنش خوردم کنه خودم به ا نکهیا

 ی... الیال شیمال اون... اون شب رفت پ شهیم شهیهم یبرا یگفت هست یتوبـ ـغل هم بودن... به ال

زن  هیو با رحسامیام تونمیداره... مرجان من نم اجیچون بهش احت ششیپ ادیداده بود ب امیبهش پ

که  ییها انتیخـ ـ ازکنار... از نفرسوم بودن متنفرم... حالم  کشمیبشم پس خودم و م میتقس گهید

خستم از بس زخم خوردم  گهی... اول مادرم بعد پدرم بعد حسام... دخورهیداره بهم م شهیدرحقم م

که  یمدت نیا یوقت تو چیمن زخم بزنم... تمام تنم پر از درده... حسام ه نیبارم که شده بذار هی یبرا

... بهم گفت اگه من دینفهم چکسیختم و هیاز عالقه نکرد و من هربار از درون فرو رزنش بودم بهم ابر

 تونمیترکش کردم تا بهش ثابت کنم من بدون اونم م یآشغاال بود یقاط ابونیخ ینبودم تو االن تو

 ذارهینم گهیکنم... پشت و پناه من خداست پس قطعاً هوام و داره و د یزندگ فیآدم شر هیمثل 

... شدمیو بل م شدمیمثل حسام بشم که هربار بهم طعنه بزنه که اگه نبود ال م ییمحتاج بنده ها

 ارهیپدرم و به روم ن یمادرم و نکوبه تو صورتم... ترکش کردم تا نامرد یگذشته گهیترکش کردم تا د

مرجان من پر از  به امان خدا... آه کردیکه ولت نم خواستتیکه نگه: اگه بابات تو رو دوست داشت و م
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شو به روش  انتیدرمانم کنه و ناله هام و گوش کنه... خـ ـ ستین رحاض چکسیدردم و پر از ناله اما ه

توان  گهیمن خودم پره دردم د ریشب بهم گفت: حر هیبهش نگفتم چون  یزیو از درد قلبم چ اوردمین

من حساب  یودت خفه کن و روخ یتونم برات درمان باشم پس دردهاتو تو یتو رو ندارم نم یدردها

دردم و که جونم و گرفت تو وجوده خودم حبس کردم و از درون سوختم  ردمکارو ک نینکن... منم هم

... رهیحر یسوخته یکه چندمدت کنارشه خاکسترها ینیا دیاون نفهم یبهش نگفتم و حت یچیاما ه

مشت خاکستر... روح و جسمم و به  هیزد و خودش سوزوندم و حاال من موندم و  شمیخودش آت

بارم که  هی ینکرد برا یزد... مرجان چرا سع شمیها و کارهاش آت احرفکرد ازبس که ب لیخاکستر تبد

هم بشم  یکنه؟ چرا نذاشت هردو برا مینکرد روح شکست خوردم و ترم یشده بشه درمان؟ چرا سع

اما  کنهیگذشته رو فراموش م ادیب ایدنبه  یگفتم اگه هست م؟یمنبع آرامش و گذشته رو فراموش کن

از من انجام  یانتقام شو باگرفتن هست یادامه خوادیرحمه که م ینکرد، تازه بدترم شد... اون اونقدر ب

کردم به  میتنم و تقد یتوان مقامت نداشتم... دخترم و پاره گهیشدم چون د میبده اما من خودم تسل

 دمیم حیرو ترج ییتنها نی... اییِبـ ـغل تنها کیه برام مونده ک یزیاون و معشوقه اش و االن تنها چ

باشم  شیزندگ یتو ینفره اضاف هی نکهیتنها باشم تا ا دمیم حیباحسام... ترج انتمیپر از خـ ـ یبه زندگ

تونم شوهرم و  ینم خوامیشرف داره به هوو داشتن... من هوو نم ییتنها نیو به زور تحملم کنه... ا

 دشیبشم پس بهتره که خودم و کنار بکشم و بذارم عشقم، شوهرم باهمسره جد میتقس گهید یکیبا

 برسه. یخوشبخت بشه و به آرامش واقع

 هی یتونیتو م ستین یکاره درست نیاما ا دمیبهت حق م کنمیمن درکت م ریبابغض گفت: حر مرجان

 .یمشکل و حل کن نیا گهیجوره د

 .شهیمرجان... نم شهی... حل نمشهیجوره حل نم چیمشکل اونقدر بزرگ هست که ه نیا_

  شه؟یم ی: پس دخترت چمرجان

 شهیم یدخترم پدره فوق العاده ا ینشد اما مطمئنم برا یمن شوهره خوب یگفتم: حسام برا باغم

رو واقعاً دوست داره مطمئنم... دخترم کمبود مامان شو احساس  یهست زابتیکه ال نمیدرضمن از ا

 .کنهیکه پدرش نبود منو احساس نمهمونطور  کنهینم

 حالش خوب نبود. رحسامی: اما اممرجان

 .شهیخوب م ششیپ ادیم یال_

 .ستین یدرست میتصم نی: امرجان
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 .نهیراه هم نیآخر_

 .نیبهتره... عاقالنه از هم جداش ینطوریو باهاش حرف بزن ا ششی: خب برو پمرجان

و از درون  ورزهیعشق م یچطور به ال نمیتا عذابم بده، تا بب دهیاون منو طالق نم ،یهه ساده ا_

 .یبسوزم... تو هنوز اونو نشناخت

  ؟یی: االن کجامرجان

 ؟یی... توروخدا بگو کجایموندن نداشت یرو برا ییتوکه جا ؟ییبگو کجا ریندادم که گفت: حر یجواب

 نگرانتم.

 .ستمین یبد ینترس جا_

... نکنه... گمینم یزیچ رحسامیراحت بشه... به خدا به ام المیو خ رمیآروم بگ یی: خب بگوکجامرجان

 من؟! آره؟  یخونه ینکنه رفت

 رو نداشتم. یا گهید یجا دیببخش_

 .دمیداد شن رونیب ینفس شو که به راحت یصدا

 .ینگ یزیبه حسام چ یتوقسم خورد_

 : اون نگرانته.مرجان

 یکن تیمادر ازم حما هیمثل  یتازه تو قول داد... ینگ یزیچ یکه به کس یتو خدا رو قسم خورد_

 بهش نگو کجام. کنمیپس خواهش م

 .ری: گناه داره حرمرجان

چشمم  هیمن گناه ندارم که دو ساله  سازم؟یو م سوزمیزدم: من گناه ندارم که دو ساله دارم م داد

من  کنه؟یم ا-ض-ر -بامن ا ازشوین یست ول گهید یکیخون؟ من گناه ندارم که عاشق  یکیاشکه 

من گناه  ـا؟هــــــــ دم؟یو م میزندگ یاما دارم تاوان گناهان تمام آدما گناهمینگاه ندارم که خودم ب

 ندارم؟ 

 .یبغض گفت: دار با

توان  گهیدرکم کن... د کنمی... خواهش ممهیتصم نیبهتر نیام بلند شد و گفتم: مرجان ا هیگر یصدا

 زابتیمن، شوهره من از اولشم مال ال یمقاومت ندارم... زندگ یبرا یجون گهیحسام و ندارم... د یزخما

 و قلب حسام ندارم. یزندگ یتو ییجا چیبود... من ه

  شش؟یپ یگردیوقت برنم چیه گهی: دمرجان
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 شده زنش. زابتیال نمیتونم بب ینه... نم_

 بااون ازدواج کنه؟  خوادیم ی: تو از کجا مطمئنمرجان

 .ارهیو برقش آدما از پا درم شهیچشماش چهلچراغ م شینیبب کنهینگاه م یبه ال یوقت دیبا_

بذاره چند روز باخودت  گمیم رحسامیبه ام زنمیمن زنگ م یدار اجیاحت یی: تو االن به تنهامرجان

 .ششیپ یگردیو برم یشیم شمونیمطمئنم چند روز بعد پ یخلوت کن

 .کشمیامشب خودم و م نیهم یبه خدا اگه بهش زنگ بزن یکنیکارو نم نیزدم: نه... نه... نه... تو ا غیج

 .رمیبگ میتصم یکوفت یزندگ نیا یبارم که شده خودم برا هی نیادامه دادم: بابا بذار هیباگر

 خب آروم باش. لیزده گفت: خ شتاب

 کجام. یگیو بهش نم یزنیقسم بخور بهش زنگ نم_

 .کنمیگم و گور م گهید یجا هیو خودم و  رمینگفت که گفتم: به خدا از خونه ات م یزیچ

 .خورمیگفت: باشه قسم م آروم

 به قرآن قسم بخور._

 .گمینم یزیمکث گفت: به قرآن قسم بهش چ یباکم

 و گفتم: خوبه. دمیکش یراحت نفس

 .یکنیفقط خودتو نابود م ینطوری: امرجان

وقته که نابود شدم... درست همون موقع که دلم و به  یلیو قطع کردم و باخودم گفتم: من خ تماس

 خودم و امضا کردم. یحسام باختم حکم نابود

*** 

 یکار بود برا نیبهتر نیکرده بودم و ا یخونه زندان یهفته و دو روز گذشته بود و من خودم و تو دو

 ییجا هیو از  دمیجد یزندگ دی... باکردمیشروع م ییجا هیاز  دیکنه، اما با دامینتونه پ رحسامیام نکهیا

که  کردمیثابت م رحسامیامبه  دی... باداشتمیقدم برم دمیجد یساختن زندگ یبرا دی... باکردمیشروع م

که بدون  کردمیبه خودم ثابت م دیکنم... از همه مهم تر با یشرافتمندانه زندگ تونمیاگه اونم نباشه م

آشغاال  یو قاط ابونیخ یبرم تو ستیو اداره کنم... قرار ن میکنم و زندگ یزندگ تونمیهم م رحسامیام

 اما بدون دغدغه داشته باشم. کیکوچ یزندگ هیقراره 

از  دیبسه... با گهیکردن د هیگفتم: گر رلبیشدن همدمم رو پاک کردم و ز یادیکه مدت ز ییاشکا

 قدم بردارم. دمیجد یزندگ یامروز برا
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 .رونیو شالم و سرم کردم... ساعت ده صبح بود که از خونه زدم ب دمیو پوش مانتوم

 تو بـ ـغلش بود. رخوارهیش یبچه هیافتاد که از کنارم رد شد و  ینگاهم به زن رونیب تااومدم

 .زدیام تنگ شده بود و پر م یهست یبه گلوم چنگ انداخت و داغم تازه شد... دلم برا بغض

 رفتم. ابونیو کنترل کردم و به سمت خ خودم

 هاش دنبال کار گشتم. یازمندین یروزنامه گرفتم و تو هی یدکه روزنامه فروش از

 هیکه به  یگرفتم و رفتم به سمت مزون عروس یو تاکس دمیچندتا مورد باخودکار خط کش دوره

 داشت. اجیکارگر خانوم احت

لبام  یرو یخوشگل و مختلف افتاد لبخنده پرحسرت یمزون شدم و تانگاهم به لباس عروس ها وارد

 نشست.

  ن؟یدار یسالم خانوم امر_

 نیا یحرف و زد نگاه کردم و گفتم: سالم من اومدم برا نیکه ا یشیزن خوش پوش و خوش آرا به

 .نیروزنامه زد یکه تو یاستخدام یآگه

  ؟یکار کرد یینگاه به سرتاپام کرد و بعد گفت: قبالً جا هی

 نه._

 .نمیبچرخ بب_

 .دمینگاهش کردم و بعد چرخ باتعجب

 خوبه خوشم اومد ازت... چندسالته؟  ستی... فِنجایام صاحب ا یمن عرفان_

 . 20شده بودم جواب دادم:  جیکه از حرفاش گ یدرحال

 .کنهیجلب م یخوبت مشتر یکمه اما خب چهره کمی: اومـــم سنت یعرفان

  ه؟یچ نجایمگه کاره من ا دیببخش_

 نهیا فتیسرشناس و پولدارن، تو وظ یلیکه خ دیخر نجایا انیم ییمزون معروفه کسا هی نجای: ایعرفان

از  یکیو هروقت الزم بود به عنوان مدل  یکن یریرو گردگ نجایا یو گاه یکن ییرایکه ازشون پذ

 .انهیتو تنت خوبه  نهیتا بب یرو بپوش کنهیانتخاب م یکه مشتر ییلباس ها

  ؟یکنیم یعروسک که شما باهاش باز هیبشم  یعنیگفتم:  بااخم

 یلیخ نییشهر و سطح پا نییپا یشما آدما یوا یمنظورم و بد متوجه شد زمیو گفت: عز دیخند

 نیذاریم یعروسک باز ذارنیکارو نم نیاسم ا زمیعز یبگم متوجه بش ی... چطورنهییتون پا ییرایگ
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لباس و دوبرابر  ییبایو چهره ات خوبه ز کلتیچون ه یمدل بش ستیمدل شدن که البته تو قرار ن

 خوبه. یلیخ یجلب مشتر یبرا نیو ا یکنیم

 برو. ومدیمشغول باش اگه خوشت ن یامروزو به طور امتحان یخواینگفتم که ادامه داد: م یچیه

 گفتم: باشه. ناچار

اما خب به همون اندازه  ادهیز دونمیتا هشت شب... م شهیاز نُه صبح شروع م تی: ساعت کاریعرفان

 یبرا یکه دار ینیبهتر از ا یزندگ هی یهست که بتون ی... نگران حقوقتم نباش اونقدریریگیپول م

 .یخودت بساز

هه خانوم  نه؟ییبودم و سطحم پا یشهر نیی... من پاکردیکه بهم م ینیهمه توه نیکردم از ا بغض

االن اسم شو بگم  نیکت رزاست که اگه هماستاد دانشگاهم که صاحب شر نیمن زن بهتر یخبرندار

 سازم؟یخودم م یخوب برا یزندگ هیتوپ فوتبال... من باحقوق تو  یاندازه شهیچشمات م رتیاز ح

بعد  کنهیو آزاد م خرهیمثل تو رو م یکه صدتا یام... کس یصالح یمحمدعل یمن نوه یخبرندار هه

 رحم ترن. یرحمه اما آدماش ب یب ایدن ؟یدیرو م یکه هنوز بهم نداد یحقوق یطعنه یتو اومد

 : قبوله؟ یعرفان

 آره تکون دادم. یو پس زدم و آروم سرم و به معن بغضم

 .یکردن شروع کن یریاز گردگ یتونی: پس میعرفان

 باشه._

 که بهم داد شروع کردم به کار کردن. یگذاشتم و بادستمال یصندل هی یو رو فمیک

که گفت: به مانکن  کردمینظرم و جلب کرده بود لمس م یلیاز لباس ها رو که خ یکیداشتم  باحسرت

 .یکن فیها دست نزن ممکنه لباس ها رو کث

 مشت شد و آروم گفتم: چشم. دستم

 !؟یریکجا م ای: آتوسا بآرسام

حس شد  یتمام تنم از ترس ب کردنیبودن و به مانکن ها نگاه م ستادهیا نیتریکه پشت و دنشونیباد

 رفت. جیسرم گ و

 لباش بود. یرو یعیو لبخنده وس کردیباوجد به لباس ها نگاه م آتوسا

 .ننمیخوندم تا نب یالکرس تیآ رلبیشدم و ز میمانکن قا هیپشت  یسخت به

 نازه نه؟  یلیخ هیآرسام اون دوم ی: واآتوسا
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 بالبخند گفت: آره. آرسام

  مش؟یبخر می: برآتوسا

 هــــا. یشیم مونیو پش ادیقشنگ تر م یما مونده تا اون موقع مدل ها یبه عروس ی: هنوز کلآرسام

 .یگی: راست مآتوسا

 !؟یش ادهیپ نیگفت از ماش یشرکت... اصالً ک میرسیرمید گهید می: برآرسام

 .نمیلباس عروس ها رو بب خواستیو گفت: خب دلم م دیآتوساخند

 .شهیم رمونیعشقم د میابری: بآرسام

 همونطور که نگاهش به لباس ها بود همراه آرسام رفت. آتوسا

 تو چشمام جاخوش کرد... اونا خوشبختن فقط من بدبخت شدم. اشک

 ینشوند و آرسام و برگردوند شرکت... انگار آتوسا هم تو یآقابزرگ باالخره حرف خودشو به کرس هه

 همون شرکت مشغول شده.

گرفتم و  زیکه دستم و به م وفتمیبود ب کیرفت و نزد جیگ... سرم دمیکش ینفس راحت دنمیند نکهیا از

 .نیخم شد و تاج روش افتاد زم زیچند انداختم م زیچون محکم به م

 رعشه به تنم انداخت. یداد عرفان یصاف کردم و صدا زویم عیسر

  ؟یکرد کاری: احمق چیعرفان

 یدونیعرضه تو م یب یِبهش نگاه کردم که خم شد و تاج و برداشت و داد زد: دست و پا چلفت باترس

 توئه. کلیاز کل ه شتریتاج ارزشش ب نیتاج چقدره؟ ا نیا متیق

 گونه هام. یرو ختیباسرعت هرچه تمام ر اشکام

طراح ماهر  هیتاج و  نیا یپاپت یاستخدام؟ قربت یبرا یایچرا م یستی: احمق تو که کار بلد نیعرفان

 .یخرابش کرد یاحمق زد یساخته خداتومن پول شو دادم بعد تو یفرانسو

 هاش افتاده که اونم باچسب... نیفقط دوتا از نگ_

 یکالس قربت یب یخودمه که تو رهیتقص یوسط حرفم: چسب ! باچسب بچسبونمش؟! وا دیپر غیباج

 انتخاب کردم. نجایا یکارکردن تو یرو برا

که  یهفت جد و آبادته خانوم به اصطالح باکالس... بله من یپاپت یه جوش اومد و داد زدم: قربتب خونم

که مثل  یزیاون آو دونمیم یتاج چقدر ارزش داره... من حت نیکه ا دونمیغرق پول و جواهر بودم م

 یاحمق ب... شیدیچقدر ارزش داره و از کجا خر ننیبب هیتا بق رونیب یعقده ها از مانتوت انداخت
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 ی... خانومِ باکالسِ باالشهرستین زیم یتاج رو نیا یجا یدون یکه نم ییعرضه تو یدست و پا و ب

بعد  یزنیم سیو کفشام و ل کشهیبزرگ شدم مخت سوت م یچه منطقه ا یمن اگه بگم کجا و تو

م باکالس... مثل تو خانو یبدبخت یشرف داره به عقده ا یآدم قربت هی ؟یقربت یگیبه من م یحاال اومد

برات  یهرجواهر فروش شیپ یکه اگه ببر دهیند یا گهید بیآس چیهاش افتاده و ه نیدوتا از نگ

 .کنهیدرستش م

صورتش و گفتم:  یرو که همراهم داشتم رو درآوردم و پرت کردم تو یپول شتریو چنگ زدم و ب فمیک

 هیاش  هیبابق یتونیم یکه حقته اما خب خانوم عقده ا هیزیاز اون چ شتریب یلیاز خسارتت خ نمیا

 .یدستت کن یدستبند تقلب نیا یو به جا یدستبند اصل بخر

هوا پخش بود  یشده بود و تو ختهیکه دورش ر ییشد و بابهت به تراول ها یپر از ناباور چشماش

 یزدم و باقدما یتعجب کرده بود... پوزخند هیبودم دستبندش تقلب دهیفهم نکهیاز ا ینگاه کرد... حت

 .رونیاز کنارش رد شدم و از مزون نحسش اومدم ب یمحکم

 غرورم و خورد کنه. چکسیه دمیاجازه نم گهیگفتم: د رلبیز 

 .یگرفتم و رفتم به آدرس محل کار بد یتاکس هی

ل و بابت خسارت چطور تونستم اون همه پو یانداختم... وا ینگاه فمیبه داخل ک سمیخ یباچشما

 از دستم رفت. ونیلیمغازه اش بودم و چهارم یساعت تو میبدم... ن

 نشه. ریبشه جوگ ریگ نیپونصد هزار تومن از پس اندازم مونده بود... آدم زم فقط

نگاه کردم که بارون خرابش کرده بود و پر از  ییشدم... به تابلو ادهیپ نیو از ماش دمیمقصد رس به

 بود. یفیکث

 مطب دکتره کجاست؟  پس

 .دیمسن از کنارم رد شد که گفتم: ببخش یآقا هی

 دخترم؟  هیو گفت: چ ستادیا

 دکتر دندون پزشک کجاست؟  نیدر مطب ا دیدونیسالم، شما م_

تا به مطبش  نییپا یبر دیپله ها با نیبه تابلو و دوروبرش کرد و بعد گفت: فکرکنم از ا ینگاه رمردیپ

 .یبرس

 .یمرس دمیآهــا فهم_

 زد و به راهش ادامه داد. یلبخند
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 !فه؟یکث نقدری! چرا اهیچه جور مطب نی... آخه انییرفتم پا فیو کث یسنگ یاز پله ها دیباترد

 داخل مطب نبود... پس چرا درش بازه؟  یرو باترس باز کردم و رفتم داخل... کس یدرآهن

  ست؟ین نجایا یزدم: کس صدا

 بود. اکیتر یگار بوام خورد، ان ینیبه ب یبد یبو

  ن؟یداشت اجیاحت یاستخدامتون... انگار به منش یمن اومدم واسه آگه دیببخش_

 .نیبله خوش اومد_

سرش بود و  یرو یکم یکه موها یو برگشتم و به مرده چاق و تپل دمیاز ترس کش یبلند نیه

 نگاه کردم. کردیخشک م راهنشیشو با پ سیخ یدستا

 شد. انینما فشیزشت و کث یزد که تمام دندونا یلبخند

 .نجامیمن دندون پزشک و صاحب ا_

  کنه؟ینم تیزیو هیدندون پزشکه؟ پس چرا خودشو  نیا یوا

گفت:  یلبخندم بالحن بد دنیکردم خودم و کنترل کنم، باد یو سع دمیگرفت که لبم و گز خندم

 .یخندیجــونـــم چه قشنگ م

 کردم ترسم و نشون ندم. یاما سع دیدرهم رفت و چهارستون بدنم از ترس لرز اخمام

 .میباهم آشنا بش شتریتا ب نیبش_

 کار کنم. نجایا خوامیشدم نم مونیالزم نکرده پش _

 .دمیکش یبلند غیچنگ زد و ج فمیحرکت به ک هی یبرم که تو خواستم

 باهات کار دارم چشم قشنگِ من. یکجا خوشگلم؟ بمون کل_

 کمک کنه. یکیولم کن... کمک،  یزدم: ولم کن... عوض غیج

 خوش بگذره. یخوشگله از من نترس قراره بهمون کل_

 که محکم مچ دستم و گرفت. ارمیو از چنگش درب فمیکردم ک یسع

 کرده بود. سیتمام صورتم و خ اشکام

 .کنمیاتاِق من آرومت م میریاالن م زمینترس عز ؟یکنیم هیچرا گر یآخ_

بهش زدم که  یمحکم یلیو با دست آزادم س دمیکش یبلند غیبه سمت صورتم اومد که ج دستش

 .نیزم یخورد و باشدت افتاد رو زیپاش ل

 بهش نگاه کردم. هیبـ ـغلم فشردم و باگر یو تو فمیو ک دمیکش یپر از ترس غیج
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 .دیچیپیو از درد به خودش م کردیم ناله

 .یکه هز کن ارمیسرت ب ییبال هینه که گفت:  ایخوبه  نمیقدم به سمتش برداشتم بب هی باترس

و باسرعت پا به فرار گذاشتم... تندتند از پله ها رفتم باال  دمیکش یزیت غیبرداشت که ج زیسمتم خ به

 .دمیرو دو ادهیپ یو باسرعت تو رونیاومدم ب ییو از اون مطب کذا

 .کردمیو بلندبلند هق هق م دمیلرزیبود و م خیبودم که تمام تنم  دهیترس نقدریا

 رحم شدن؟  یو ب فیکث نقدریاومده؟ چرا ا ییسره بنده هات چه بال ایخدا

 پر شده از کثافت. ایاعتماد شدن و دن رقابلیبنده هات غ یهمه ایخدا

پشت و پناه بمونم  یها و بتن ایدن نیا یتو نکهی... از اترسمیم یپناه ی... از بترسمیمن م ایخدا

 پس خودت پشت و پناهم باش. ترسمیم

*** 

 .رونیاز خونه برم ب دمیترسینکردم... بعد از اون ماجرا م یچکاریهم گذشت و من ه گهید یهفته هی

 شیگرفتم برگردم پ میتصم یحت دمیخواب هیکردم و باگر هیاومدم خونه تاشب گر یاون روز وقت 

 شدم. مونیپش انتشیخـ ـ یادآوریاما با رحسامیام

 می... گوشزدیبود چون اون فقط زنگ م یمرجانه کاره راحت نکهیخونه زنگ خورد... حدس ا تلفن

 وقت بود که خاموش بود. یلیخ

 دادم: بله؟  جواب

  ؟ی: الو سالم خوبمرجان

  ؟یممنون تو خوب_

 : آره چه خبرا؟ مرجان

 .ستین ینشستم و گفتم: خبر نیزم یحال رو یب

  ؟ینشد مونی: هنوز پشمرجان

 درهم رفت و گفتم: نه. اخمام

 آدم عاقل مشکل تو حل کن. هیبرو و مثل  رنشدهیتا د یشیم مونیروز پش هی ی: ولمرجان

... کنمیم هیخونه تو تخل یایکه ب نیسربار تو بشم؟ هه نترس خانوم دکتر هم یدینکنه ترس هیچ_

 ادداشتی زنمیدست م خچالتمی یها یبه خوراک یوقت یخونتم کم نشده من حت لیکدوم از وسا چیه

 نگران نباش. یخودیکه رفتم بخرمش و بذارمش سرجاش پس ب یتا روز کنمیم
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  ؟یگیم یدار یچ ریگفت: حر یبهت زده ا یباصدا مرجان

 یزندگ یچقدر سخته کناره مرد یدیفهمیکاش م ی... ادی... فقط به فکره خودتوندیهم نیهتون ع_

باشه  ادتیفقط  رمیامروز و فردا از خونت م نیو بلکه ازت متنفرم هست... هم ستیکه عاشقت ن یکن

 کجام. ینگ رحسامیبه ام یتو قسم خورد

پس  ستمین فیبود، من ضع فیضع یکردن مال آدما هیو قطع کردم و بغضم و قورت دادم... گر تماس

 .کنمینم هیگر

 .دمیخوابیم هیشب ها باگر ینبودم ول فیآره من ضع هه

 کنم. دایکار پ دیکه شده با ی... امروز هرجوررونیو از خونه زدم ب دمیمانتوم و پوش باحرص

 .کنمیم دایدارن قطعاً کار پ ازین یلیاونجا به فروشنده خ د،یمرکز خر ایبرم پاساژ  دیبا

 بزرگ مشهد. یاز پاساژ ها یکیگرفتم و رفتم به  یتاکس

واسه استخدام به  یزیچ ،یآگه ،یکاغذ نمیبب کردمیوارد پاساژ شدم به تمام مغازه ها نگاه م یوقت

 .خواستیفروشنده نم چکسینه اما از شانس گنده من ه ایهاشون زدن  شهیش

 اما االن...! دمیدیها م یکاغذها و آگه نیاز ا یکل دیخر ومدمیکه م یزمان

 غذا نخوردم. یو حالت تهو داشتم... چندمدته که اصالً درست و حساب رفتیضعف م دلم

اما به  دیکشینم لمیگاز بهش زدم... م هی لیم یسمبـ ـوسه گرفتم و ب هیپاساژ  یخوراک یدکه ها از

 بره به زور خوردم. نیحالت تهوم از ب نکهیخاطره ا

افتاد که به طرز  یفروش یبزرگ روسر یمغازه هیو خسته به دروبرم نگاه کردم که نگاهم به  دیناام

اش زده شده  شهیکاغذ به ش هیکرده بودن و  زونیآو نیتریها و شال ها رو پشت و یروسر یماهرانه ا

 بود.

 یدلم دعا کردم که اون کاغذ برا یشونم انداختم و به سمت مغازه رفتم... تو یو رو فمیک عیسر

 حرفا نباشه. نیو ا تیاستخدام فروشنده باشه و کاغذ تسل

 لبام نشست. یرو یو متن کاغذ و خوندم لبخنده محو دمیبه مغازه رس یوقت

 داشتن. ازیخانوم ن یفروشنده هی به

و رفتم داخل  دمیدور لبم کش یانداختم داخل سطل زباله و دست عیسر یلیسمبـ ـوسه رو خ یباق

 مغازه.

 .دمیدیونو نممغازه دوتا مرد بود که پشت شون به من بود و چهره ش یتو
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 صاف کردم و گفتم: سالم. یجلوتر و صدام و مصلحت دمیو کش شالم

 داخل قفسه بودن برگشتن و بهم نگاه کردن. یها یروسر دنیکه مشغول د اونا

 ادمیفکرکردم  ی... هرچدمشید ییجا هیمطمئنم  دمش؟یکجا د ! آشنا بود یلیشون خ یکی یچهره

 شدم. الشیخ یو ب دمشیکجا د ومدین

 .نیکه زد یآگه نیا یمن اومدم برا _ 

  ادته؟یطور بهم زل زده بود گفت: شما منو  نیپسره که هم اون

 .ریخ_

 .رخانومیحر ادمهیاما من شما رو _

  دونه؟یرفت باال... اسم منو از کجا م ابروهام

  شناسم؟یمن شما رو م دیببخش_

 اومد؟  ادتی ه،یمهد یزد و گفت: من وندادم پسرعمه یمردونه ا لبخنده

 آوردمش. ادیفکرکردم و بعد به  کمی

 اومد. ادمیسرم و تکون دادم و گفتم:  تیاهم یب

 .دمتیند هیبامهد گهی: حالت خوبه؟ بعد از اون روز دونداد

  انه؟ی دیکنیسراصل مطلب منو استخدام م میبر شهیم دیخوبم ممنون... ببخش_

 نه من. یعل نجایتعجب و بعد گفت: صاحب ا یابروش رفت باال به معن هی

اما خب کارو زود  ستمیگفتم: باتجربه ن یاون پسره که بالبخند بهم چشم دوخته بود کاماًل جد روبه

 فروختن سخت باشه. یروسر کنمیفکرنم رمیگیم ادی

 هی یوشندگفکرت اشتباست فر نکهی... سوم ایمن خوش اومد یبه مغازه نکهی: اوالً سالم... دوماً ایعل

و جنس  یباش یاغراق عال ی... تویداشته باش یآداب معاشرت فوق العاده ا دیبا نکهیداره مثالً ا یاصول

و  یپارچه ها رو بشناس امتم دی... بایدروغ گو باش دیبا کممیالبته  ،یرو باارزش تر از طال نشون بد

 .گهید زهیچ یو کل رهیگیکدوم قفسه قرار م یتو یهر روسر یبدون

 .رمیگیم ادیخب _

... به میامتحان کن میتون یخب م لیبود و بعد گفت: خ یجور هیزد که به نظرم  یلبخند یعل

  ر؟یحر گه؟ی... درسته دریارزه مگه نه حر یامتحانش م

 گلکار هستم. ریگفتم: خ بااخم
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 مهمه. یلیکرد و گفت: گفتم که آداب معاشرت خ یخنده ا تک

 .رمیلحظه وقت تو بگ هی شهیم رخانومیحر پرمیوسط بحث تون م دی: ببخشونداد

 گفتم: چرا؟  بااخم

 بهت بگم... مهمه. یزیچ هی دی: باونداد

 نه._

 مهمه. یلیخ کنم،ی: خواهش مونداد

 خب. لیگفتم: خ کالفه

 منتظرتم. رونی: بونداد

 و منم پشت سرش راه افتادم. رونیزودتر رفت ب خودش

 .دیگفتم: زودتر حرفتونو بزن یجد

 .یکار نکن نجایخواهش کنم ا شهی: مونداد

 گفتم: چرا؟! باتعجب

کار برات  نی... ایو از معاشرت باهاشون متنفر یپسندیدوستم از اونجور آدماست که تو نم نی: اونداد

 نیهم یتو کنمیفکرم ستین یباشه دوست من آدم درست یکاره بد ینکه فروشندگ ست،یمناسب ن

 .یمتوجه شد قهیچند دق

 .گهید یجا هی رمیخب م لیو گفتم: خ رونیو فوت کردم ب نفسم

 نجایا شناسم،یمغازه ها رو م نیکه من صاحب کل ا نهیمنظورم ا یعنیبرم که گفت: نه...  خواستم

 هی یبهتره بر کنن،یکه صد و هشتاد درجه با تو فرق م نیفروشنده ها جور شتریباالشهره ب یمنطقه

 ستین یشچادر فرو چیپاساژ ه نیها که تو ا یخانومه مثالً چادر فروش هیکه صاحب مغازه اش  ییجا

 .یاطراف حرم مشغول به کارش یمغازه ها یتو یتونیمثالً م ای

 یکجا کار کنم که برام مشکل دونمیاما من خودم عقل دارم م نینگران من نکهیگفتم: ممنون از ا کالفه

 .ادین شیپ

پولداره  یلیکه پدربزرگت خ نهیمنظورم ا یعنی یخان زاده ا گفتیم هیقدم برداشتم که گفت: مهد هی

  ؟یپس چرا دنبال کار

 داشته باشه. یبه شما ربط کنمیگفتم: فکرنم یجد یلیخ دیلرزیکه ازبغض م ییباصدا

 : حق باتوئه اما...ونداد
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اما اگه  یکنیم یو دربارم چه فکر ادیاز من خوشت نم دونمیپا و اون پا کرد و گفت: م نیا یکم

 .یخودم استخدام بش یمغازه یتو یتونیم یبخوا

  ن؟یزدم و گفتم: آهـــا اونوقت شما از دوست تون بهتر پوزخند

 نبود. نگمیج قیرف ی: مسلماً نه چون اگه بهتر بودم علونداد

 صادق ! چه

 ... روزخوش.دمیهم نم یدارم اما تن به هرکار اجیبه کار احت یلیدرسته خ_

 کنمیاما خواهش م یکنیبرداشت بد م شنهادمیبازم از پ دونمی... اومم مزهی... چ: صبرکنونداد

پدر و مادرمم  کنم،یم یمن جدا از پدر و مادرم زندگ نیچندلحظه فرصت بده حرفام و کامل بزنم... بب

 هیعروس شد و برگشت شهرشون حاال اونا به  شیخدمتکار داشتن... خدمتکارشون دوهفته پ هی

 .کنمیم تیبه مادرم معرف برمتیم یدارن... اگه بخوا ازین دیخدمتکار جد

فکرکردم اونقدر  خوامیبرداشت کرد که گفت: معذرت م یاز نگاهم چ دونمیبهش نگاه کردم و نم فقط

 یکه تو یاحمقانه بود به دختر دیو بدم... ببخش شنهادیپ نیاگه ا یشیکه ناراحت نم یدار ازیبه کار ن

 و دادم. شنهادیپ نیناز و نعمت بزرگ شده ا

 بهتون اعتماد کنم؟  تونمیتوجه به حرفش گفتم: چطور م یب

ناراحت نشدم فقط چطور  نهادتونینگاهم کرد که گفتم: خدمتکار بودن نه عاره نه گناهه از پش گنگ

  ست؟یتو سرتون ن یزیاعتماد کنم که حرف تون درسته و چ تونمیم

تو  ی... من اگه فکره بدبرمتیخودم م یرو اگه هم بخواخودت ب دمیآدرس و م ی: خب اگه بخواونداد

رو زدم  یعل یاز کارکن ها یلیمن مخ خ گمیصادقانه م ،یمغازه کار کن نیهم یتو ذاشتمیسرم بود م

 دامجا استخ نیهم ذاشتمیسرم بود م یتو تو یدرباره یشدم پس اگه فکره شوم قیو باهاشون رف

مناسبت  نجایا طیگفتم مح نیواسه هم یهست یچه جور دختر دونمیو بعد مخ تو بزنم اما م یبش

 .ستین

 .نیپدرتونو بهم بد یآدرس خونه کنمیفکرکردم و بعد گفتم: باشه بهتون اعتماد م یکم

همه راه  نیا یمادرم و بهت بگم تا اگه شرط شو قبول نداشت یاز شرط ها یکیاالن  نی: از همونداد

از خواسته  یکیو  دهیم ریگ یزیبه هرچ یعنی هیریعاده وسواس و گ... مادرم آدم فوق الینر یرو الک

اونجا  دیتو با یعنیباشه  ارشیو چهارساعته در اخت ستیب ادیکار م یکه برا یکه کس نهیهاشم ا

 نیبه بهتر دیاگه نصف شب مادرم به اتاقت زنگ زد و گفت: گشنشه با یو حت یو بخواب یکن یزندگ
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ملکه باهاش  هیمثل  هیاشراف زاده ست و انتظار داره بق هی کنهیاون فکرم ،ینیبراش بچ زویشکل م

 سخته. یلیاون خ یکارکردن و مورد پسند قرار گرفتن برا گمیاالن م نیرفتار کنن، از هم

 ازین گهید کردمیم ی... اگه اونجا زندگدمیکنم هم خوشحال شدم هم ترس یاونجا زندگ دیگفت با یوقت

 یاز طرف یکجام ول دیفهمیوقت نم چیهم ه رحسامیمرجان بمونم و منت شو بکشم و ام ینبود خونه

 تونستم به ونداد اعتماد کنم؟  یچطور م

جز مادر و پدر و خواهرم منم  ستین چکسیاون خونه ه یاز نگاهم فکرم و خوند که گفت: تو انگار

 .هیماد... پدرم برعکس من آدم قابل اعتزنمیفقط آخرهفته ها بهشون سرم

 .کردینم فیو از خودش تعر دادیخودشو نشون م یواقع تیجالب بود که شخص چقدر

 .نیآدرس و بهم بد شهیحاال م شنهادتونیخب ممنون از پ لیخ_

 اباهمیپدرم پس ب یبرم خونه یعل دنیبعد از د خواستمیاالن م نیاما هم گمی: باورکن دروغ نمونداد

 بهتره. یلیکنم خ یتازه اگه خودم تورو به مادرم معرف میبر

 اعتماد کردن به شما سخته. گمیو بعد گفتم: آقاونداد رک م دمیو بااسترس گز لبم

که طرف مقابلم خوب  شهیظاهر م یخوبم وقت تیام، شخص یتیاماخب من دوشخص دونمی: مونداد

 یکیکه طرف مقابلم  شهیظاهر م یبدم زمان تیدور باشه و شخص یدوست دختر باز یایباشه و از دن

 پس از من نترس. رمیمعصوم نم ی... من سمت آدماهیباشه مثل مهد

 نگاهش کردم و بعد گفتم: باشه. دیباترد

 .میتابر امیکنم بعدش م یخداحافظ یباعل رمیزد و گفت: م یلبخند

بالبخندگفت:  ید و علدست دا یباعل یمیصم یلیکه خ دمید شهیداخل مغازه و من از پشت ش رفت

 شرف دزد. یب

 کرد. دایمثل تو نجات پ یو گفت: از دست الشخور دیخند

 کرکس افتاد. هی ری: بعدشم گیعل

 .نمتیبی... بعداً مندازهیرو تو دام نم یکرکس هر گنجشک نیا ی: آره ولونداد

 .میو گفت: بر رونیمغازه اومد ب از

 یتیو ابروهام بهم گره خورد... جلوتر ازش راه افتادم و به وجودش اهم ومدیحرفاشون خوشم ن از

 ندادم.

 دلم اسم خدا رو آوردم و تعلل کردم. یاشاره کرد... تو دیسف سیجنس هیحرف به  یب
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 .ستیذهنش ن یتو یدر عقب و باز کرد باخودم گفتم: اون فکره بد یوقت

 بود. ندیمن خوشا یبرا نینگفت و ا یچیه ریمس یو خودشم سوارشد و راه افتاد... تو سوارشدم

 درو باز کرد و رفت داخل. موتینگه داشت و بار یقشنگ اما نقل یالیو هی یجلو

 بود. زیسرسبز و تم اطشیبود... ح یکیاما کوچ بایز یالیو

 شو. ادهی: پونداد

 نگاه کردم. الیو یو باترس به نما دیشدم... دربسته شد که از ترس شونه هام باال پر ادهیمکث پ یباکم

 .ستین ی: نترس ملکه و شوهرش خونه هستن... خونه خالونداد

 .دمیچیهم پ یو انگشتام و تو نییو انداختم پا سرم

 داخل. میابری: بونداد

 داخل. میرو باز کرد و رفت یسرش راه افتادم... در ورود پشت

 برده ات اومده. ییاعضم کجا ی: ملکهونداد

 .رمیبگ نیباال و نگاه از زم ارمیزن باعث شد سرم و ب هیمحکم  یصدا

رنگ تنش بود و  یشمیکت دامن  هیچهل پنجاه ساله اما جوون و خوش پوش...  باًیزن تقر هی

... واقعًا ومدیم یلیداشت که بهش خ یداشت و موهاش رنگ فوق العاده ا ییبایز شیصورتش آرا

 کرد. شتریوجودم ب یحس و تو نیمغرورش ااحساس کردم ملکه ست مخصوصاً نگاه 

 دمیملکه شا نیپادشاه ا یشیچرا مثل پدرت نم یبرده بمون هیکه  یخودت خواست شهی: تو همگفت

  رش؟یوز

 اعصابِ مغروره خودخواه باشم. یب یملکه هی رهیوز نکهیبرده ساده بمونم تا ا هی دمیم حی: ترجونداد

 .رسنینم ییوقت به جا چیزد و گفت: برده ها ه یپوزخند مادرش

 .شمینم ریملکه وز هی: منم باپول ونداد

خوش  یاز نوک پام تا فرق سرم کرد و بعد روبه ونداد گفت: برده هام گاه یا دانهینگاه خر مادرش

پرنسس باشه از  دهیاش که نشون نم افهیو ق پیت ؟یزد یرو چه جور یکی نی... مخ اشنیم قهیسل

 خوش چهره رو؟  یحور نیا یکرد داشیکجا پ

 اعضم. یقراره بشه خدمتکاره قصر ملکه یحور نیدرهم رفت و ونداد گفت: ا اخمام

 بهم نگاه کرد و بعد گفت: الله؟  یشتریرفت باال و بادقت ب ابروهاش

 بگم نشونت بده؟  یخوای: نه زبون داره مونداد
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 .دمیشده چون سالم شو نشن نیمن گوشام سنگ دمیانگار الله شا یول _

 به ملکه سالم کن. رخانومی: حرونداد

 هردوشون گفتم: سالم. بیو بهت زده از رفتاره عج جیگ

 ملکه عذاب آوره. هی یخدمتکار کر و الل برا هی... داشتن یستیخوبه پس الل ن _

 ملکه ست ! کنهیزن واقعاً فکرم نیا یوا

 خودم. یچارهیپدره ب اهمونی: پادشاه کجاست ونداد

 عرضه. یب یبرده نجامیمن ا_

 پدره خنگول خودم؟  ای ی: اوه االن پادشاهونداد

جلوم ظاهر شد و زد تو گوش ونداد و گفت: خنگول  یجوگندم یبانمک و موها یباچهره یمسن مرده

 پدرتم فنچول خان. شهیتو هم یبود... درضمن من برعکس مادرت برا امرزتیاون آقاجون خداب

 کار کنه. نجایقراره ا رخانومهیحر شونیبه پدرش گفت: ا یمیبالحن صم نباریو ا دیخند ونداد

 دخترم. یداد و گفت: خوش اومد لمیتحو یبرعکس مادرش لبخنده مهربون پدرش

 ممنون._

 نمیتا بب نیاحمدزاده... اونجا بش یشوهرم آقا شونیام و ا یفرخ هیگفت: من خانوم شمس مادرش

 .انهی یمنو دار یخونه یکار کردن تو تیصالح

 افتاده. لیبود... انگار از دماغ ف بیغر بیعج یلیباونداد بود مادرش خ حق

که  دادیمادرش کامالً نشون م یمبل و اون سه تاهم جلوم نشستن البته مبل تک نفره یرو نشستم

 مخصوص خودشه.

 : اسم؟ یفرخ

 .ری: گفتم که حرونداد

 : اسم؟ دینداد و نگاه مغرورشو به من دوخت و پرس تیاهم

 .رگلکاری... حرمریحر_

 : سن؟ یفرخ

 .ستیب_

 متأهل؟  ای: مجرد یفرخ
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 چیمجرده، تازه ه ست،یکه حلقه دستش ن ینیبیبگم که ونداد گفت: م یکردم و موندم چ سکوت

 یقبل از حرف زدن فکرکن... بابا تو حاضر کمیکار کنه، ملکه  یزنش شبانه روز کنهیقبول نم یمرد

 کنه؟  یدگیرس استیملکه شب ها به امور س

 .برهیاحمدزاده گفت: نه من اگه زنم کنارم نباشه خوابم نم یآقا

 نیپادشاه هم دوست داره شب ها زنش کنارش باشه پس ا هی یاعضم حت یملکه یدی: حاال دونداد

 خانوم مجرده.

 یخوایبه ونداد انداخت که از چندتا فحش بدتر بود و بعد روبه من گفت: چرا م ینینگاه سنگ یفرخ

  ؟ینکار ک

 دارم. اجیبه پولش احت_

 : خانوادت؟ یفرخ

 اومـــم خانوادم... خانوادم... خانواده ندارم._

  ؟یبته به عمل اومد رهیاز ز یخانواده ندار یچ یعنی: دیپرس یتعجب کرد و فرخ ونداد

 زن مغرور و خودخواه بود. نیا چقدر

 مسائل مجبور شدم ازشون جدا بشم. یسر هیگفتم: نه به خاطره  بااخم

  الت؟ی: تحصیفرخ

 .پلمید_

 ! تأسف آوره.پلمیتکون داد و گفت: د یسر

 هیفقط قراره  دیاستخدام کن سییتون ر یشرکت خصوص یبرا ستیاما قرار ن خوامیمعذرت م_

 خدمتکار بشه. ادینم سانسهیل هی! ن؟یخوایم شتریب پلمیاز د دیخدمتکار استخدام کن

 .شهیملکه م هی: خدمتکار یفرخ

 ملکه نداره. رانیا دونمیکه من م ییتا اونجا یول دیببخش_

 یزن ملکه هیخونه،  نیهم یقصر خودمم... ملکه یمن ملکه رانمیا ی: مگه من گفتم ملکهیفرخ

 خانواده شه.

 ملکه بودم؟ نه نبودم. رحسامیام یخونه یتو من

فقط بهش بفهمون  ز،یعز یبرده کنمیبهم انداخت و گفت: خوبه، استخدامش م یلیم ینگاه ب یفرخ

 .کنمیکوتاه کنه وگرنه خودم کوتاهش م یزبون شو کم
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 .ستیهم ن تیرع چیملکه که ه فهموندمیم کهیزن نیداشتم وگرنه به ا اجیاحت نکاریکه به ا فیح

 کجاست؟  نی: پرنسس روژونداد

 یپ شهیبه سمت پله ها گفت: مثل هم داشتیو بااقتدار قدم برم بلندشد و همونطور که محکم یفرخ

 .حیو تفر یخوشگذرون

 پله هاباال رفت و من متعجب به ونداد و پدرش نگاه کردم. از

 .یکنیزد و گفت: کم کم عادت م یلبخند پدرش

 نزدم. یزدم و حرف یجیگ لبخنده

 آزارم داد. یدختر زهیت غیج یباز شد و صدا درباشدت

 خره؟  ییاومده، کجا میداداش جون یزد: وا غیج

ونداد و شروع کرد به زدنش و داد زد:  یخودشو پرت کرد رو انهیوحش یلیو خ دیسمت ما دو به

و  میبیمامان پول تو ج د؟یخر میدنبالم بر یایروز ب هیدلم برات تنگ شده بود مگه قرار نبود  یعوض

 یب یختیماه به حسابم پول نر نیالزم دارم... چرا ا زیزمیچ یکل دیقطع کرده زودباش منو ببر خر

زودباش بهم پول بده... مامان  رمیبگ طیمن پول ندارم بل یول دنیچ یدب یشرف؟ بچه ها برنامه

 هم ندارم. یتاکس هیپول کرا یو گرفته حت نمیماش

 لحظه صبرکن. هی یخب وحش لیدستاشو گرفت و داد زد: خ ونداد

 و بالبخند گفت: زودباش. نهیکاناپه نشست و دست به سـ ـ یکنارش رو نیروژ

 .ری: به من چه برو از بابات پول بگونداد

پوستم  یماهه نرفتم ماساژ درمان هی... رینخ خوره؟یمامان آب م یبابا بدون اجازه ی: فکرکردنیروژ

 .ادیزمخت شده زودباش رد کن ب

 زد و گفت: چقدر؟  یلبخنده پرحرص ونداد

کالس رقصم و  یهیو سالن ماساژ و شهر یحساب دیخر هیتوپ و  یسفر دب هی یبه اندازه: نیروژ

 عوض کنم. خوامی... اومـــم دوچرخمم مانومیکالس پ

  ؟یخوای: بفرما کل حسابم و مونداد

 خرج داره. یزندگ یجون ی: داداشنیروژ

 .یدار ادیخرج نداره شما قر و فر ز ی: زندگونداد
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مبلغ روش نوشت و امضا کرد و بعد به سمت  هیو آورد و  رونیکتش ب بیچک شو از داخل ج دست

 گرفتش. نیروژ

: چرا پول دیو بااخم پرس دیکه ونداد دستشو عقب کش رهیباز چک و بگ شیخواست بان نیروژ

 تو ازت گرفته؟  نیقطع شده و ماش تیبیتوج

 .کنهیم یقاط شهیم داریب خوابهیم یشناسیزد و گفت: ملکه رو نم یلبخنده خرکن نیروژ

و بعد بهش  کنهیم دارشیتلفن از خواب ب یصدا شه،ینم داریخود به خود ب خوابهیگفت: م پدرش

 یبیو پول تو ج کنهیم یگرفتن و بعد اون موقع قاط یپارت یدخترتو تو یفالن کالنتر ای: بگنیم

 یکارش بد به دل من نشسته و باهاش برا هی نیکل حکومتش ا یکه البته تو کنهیپرنسس شو قطع م

 بار موافقم. نیلاو

 ! نیبااعتراض گفت: فرز نیروژ

  ؟یکردیم یچه غلط یپارت ی: تودیبااخم پرس ونداد

 لبام آورد گفت: دعا و مناجات. یکه لبخند رو یبالحن نیروژ

تو برگردونه چون من پول اضافه  یبی: حاالم برو همونجا دعا و مناجات کن تا ملکه پول تو جونداد

 .یمزخرفت کن یو دوستا یندارم که تو خرج پارت

 و بلند شد و گفت: بِکن بابا. دیچک و از دستش قاپ نیروژ

 !؟ نیفقط هم چکهیگفت: گدا از دستش آب نم نیشد و روژ شتریحرصش ب ونداد

 .کنمیعالمش م یخانوم و رسوا تایزاون ر یپارت یبه گوشم برسه رفت گهیباره د هی ادهی: از سرتم زونداد

 فرار کردن. هیافتادم و بق ریگ می: باره اولم بود رفتم و به خاطره اسکلنیروژ

کردم استادت  دیتأک ادینم یاون مردک عوض گهیعوض کنن د انوتوی: به آموزشگاه گفتم استاد پونداد

 زن باشه.

 .یعشقه جون رتتوی: غنیروژ

 کیشد... به سمتم اومد و به طرفم خم شد و نزد رهیبهم خ هیمتوجه حضور من شد و چندثان تازه

تر و بادقت به چشمام زل زد و بعد  کیصورتم زل زد به چشمام... باتعجب رفتم عقب که اومد نزد

 .کنهیخودش م یو به قول ملکه برده ارهیگفت: لنزت قشنگه آدم و از پا درم

 خودشه. یلنز نداشته چشمادرضمن  اعقبی: بونداد

  گه؟یخره راست م نیگرد شد و گفت: ا چشماش
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 .نوریا ای: بونداد

  ؟یهست ی: توکنیروژ

 .دیخدمتکار جد رمیمن حر_

 قصر. نیپرنسس ا نمیزد و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت: من رژ یپرذوق لبخنده

 مگه نه؟  میو گفت: دوست دیدستش گرفت و پرذوق خند نیو محکم ب دستم

 سرم و تکون دادم. یجیباگ

 کن عروسکم و بهم برگردونه. یو روبه پدرش گفت: ملکه تو راض برگشت

عروسک  یکه بردت پارت ی... برو از همونشمینم یبشه من راض یبلندشد و گفت: اگه اونم راض پدرش

 بخواه. دیجد

 امروزو استراحت کن و از فردا کارتو شروع کن. دهیمن ادامه داد: ونداد اتاق تو بهت نشون م روبه

 باشه ممنون._

 خونه. نیداره ا یگفت: حکومت مزخرف نیباال و روژ یطبقه رفت

زن  هیاگه اون  نیا یمثل مامان شد یمستبد یو گفت: باوجوده ملکه ستادیبلندشد و جلوش ا ونداد

 خدا داند. یشدیم یآسون و مهربون بود چ

... به خاطره رفتمیوگرنه نم هیدونستم پارت یجشن تولد ساده ست نم هیگفت به من  ی: رزنیروژ

نه  خورم؟یماهه ناهاره مزخرف دانشگاه و م هیمن  یدونیتو م رفتم،یقطع نشه نم ممیبیپول توج نکهیا

برو  تیامضاکنم فقط تورو اون جده قاجار رشمیغلط کردم ز سمیپس حاضرم کتباً بنو یدونینم یجون

 .مونهیمن مثل قطع کردن نفسم م یبیبفهمون قطع کردن پول توج ریپ یملکه نیبه ا

 .خورهیروزها به دردت م نیا یتو ،یبه فکره پس انداز کردن باش کمی ستی: بدنونداد

 بدون گازه. کِیکنیپ هیدختره بدون پول مثل  هیفقط باهاش حرف بزن  ی: اوکنیروژ

 : شرط داره؟ ونداد

 .یتو فقط برده ا یستینره تو ملکه ن ادتی: نیروژ

 نره. ادتی نویملکه ا ینفوذ داره رو یلیبرده خ نی: اونداد

 . یگفت: بنال جون یبالبخنده حرص نیروژ

 فرت. تای: رزونداد

 منه. یمی: اون دوست صمنیروژ
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 عروسک تو؟  ای یدوست دار شتریتو ب یمی: دوست صمونداد

 .یعوض ی: بردهنیروژ

 منتظرم. : زودباشونداد

 و گفت: ونداد. دیکوب نیپاشو به زم نیروژ

و  یقبل نیبشو همون روژ یمزخرف شد یلیو خ یکرد رییتغ یبااون دختر دوست شد ی: از وقتونداد

 باهاش قطع ارتباط کن.

  ؟یکنی: عروسکم و عوض منیروژ

 .یشیپرتوقع م یبااخم گفت: دار ونداد

 قطع ارتباط کنم. ی: عروسکم و عوض کن تابا رزنیروژ

  ؟یکنی: از کجا معلوم باهاش قطع ارتباط مونداد

 فرت. یونداد شکوند و گفت: رز یچشما یشو درآورد و جلو مکارتیس نیروژ

 آرتان. شگاهینما میدنبالت بر امی: فردا مونداد

 .ی: دمت گرم جوننیروژ

 مرگت. یلهیوس کنمیو م نیاون ماش یدر ارتباط تای: اگه بفهمم با رزونداد

 به من اعتماد کن. ی: جوننیروژ

 یمتفاوت از خودم منو منع کنه تا رفتارها یو دوستا هیبود تا از ارتباط بامهد یکیکاش اون موقع  یا

شده بودم واسه  صیخط قرمز ها نذارم... البته مامانم بود اما خب من حر ینذاره و پارو ریاونا روم تأث

چون  کردمین کارو میکاش ا یا یبارم که شده حرف شو قبول نکنم و جلوش سرخم نکنم ول هی نکهیا

 .دنمیرس نجایبه ا ینبود برا ریتأث یهم ب هیمهد یحرفا

 اتاق تو نشونت بدم. میابریب رخانومی: حرونداد

 چشم قشنگ. نمتیبیگفت: م ییباخوش رو نیو روژ بلندشدم

 به روش زدم. یلبخند

در کرم رنگ ختم  هیراه رو به  یراه رو داشت رفت، انتها هیاز سالن که  یبه سمت گوشه ا ونداد

 .شدیم

رفتم داخل و خودشم پشت سرم  یبازکرد و منتظر موند تا اول من برم داخل... باتشکر کوتاه درو

 اومد.
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 برات. کنهیمبه ملکه بگو فراهمش  یداشت ازیکه ن یا گهید یلهیاتاقته، به هر وس نجای: اونداد

 ممنون._

از  یکیپس نترس... مادرم چون  ستنین یخطرناک یآدما یول بنیعج کمیخونه و آدماش  نی: اونداد

خونه  نیو چون صاحب شرکت و ا نازهیبه خودش م یلیبوده خ یکاره ا هیدوره قاجار  یاجدادش تو

کن  عادتمادرم  یادبه... به رفتارا یب کمیفقط  هیهم دختره خوب نیسلطشه... روژ رهیپدرم ز هیو زندگ

 .ینش مونیپش نجایاز اومدن به ا دوارمیتعجب نکن... ام بشیعج یو از خواسته ها

 ستنین یادیز زهی... چارمیب کردمیم یکه قبالً زندگ ییو از جا لمیبرم وسا تونمیممنون... فقط من م_

 فقط چند دست لباسه.

 خودم ببرمت؟  یخوایم ،یبر یتونی: آره مونداد

 .رمینه ممنون خودم م_

 نکهیا ایدارن  تیخونه بهشون حساس نیکه افراد ا ییزهایاز چ ستیل هی... ملکه ی: هرجور راحتونداد

کن  ی... سعگهیو زمان سرو صبحانه و ناهار و شام رو هم م دهیرو دوست ندارن بهت م ییچه غذاها

 پس مراقب باش. هیوسواس یلیخ... درضمن قهیدق یلیاون خ یباش میآن تا شهیهم

خوب  یلیکردم کارم و خ یزندگ یمرد وسواس هیزدم و تودلم گفتم: من دوسالِ تمام با یتلخ لبخنده

 بلدم.

اگه از  زنهیحقوقت باهات حرف م یملکه درباره یمراقب خودت باش راست گه،ید رمی: من مونداد

 .کنهیم ادیبهش بگو مبلغ و ز ینبود یحقوقت راض

 ممنون.باشه _

 ممنونم. نیکمکم کرد نکهیزد و به سمت در رفت که گفتم: از ا یلبخند

 ... خداحافظ.کنمی: خواهش مونداد

 بود. زیو تم کیبود اما ش ینقل نکهیو نگاهم و دور تا دور اتاق چرخوندم... باا رونیاتاق رفت ب از

 .یکه هرلحظه اش پره از دلتنگ یدرانتظارمه... زندگ یدیجد یامروز زندگ از

*** 

 هشتم فصل

 

 .نیمحکمش گفت: بش یمعذب بشم... باصدا یباعث شد کم نگاهش
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 دستم و درآوردم. یانگشتا یو بااسترس صدا نشستم

 میصبحانه رو تاساعت هفت و ن زویو م یشیکه بلندم شهی: کاره تو از ساعت هفت صبح شروع میفرخ

 چیتوهم به ه شهیم داریب ریمعموالً د نی... روژیکنیجمعش م میو بعد رأس ساعت هشت و ن ینیچیم

 ورهموقع سرو صبحانه د دیبخواد صبحانه بخوره با یهرکس یکنیصبحانه رو براش آماده نم زیوجه م

... ساعت پنج عصر یکنیجمع م زویو ساعت دو م یکنیناهارو سرو م کیباشه... رأس ساعت  زیم

ها  کیک دی... حتماً باخورمیم یخونگ کیعصرها قهوه باک شهیتراس، من هم یتو یاریمنو م یعصرانه

 که؟  ی... بلدیرو خودت درست کن

 بله بلدم._

و ساعت نُه جمعش  ینیچیشام و م زیتکون داد و ادامه داد: ساعت هشت م تیرضا یبه نشانه یسر

 ای زیم دنیدوباره چ یبرا یتیمسئول چیخونه نبود و شام نخورده بود ه نیاگه تا اون موقع روژ یکنیم

تا اون باشه تا  خوره،یو م کنهیگشنه اش باشه خودش غذا گرم م یهرک ،یکنیغذا گرم کردن قبول نم

تو آماده  دیماساژ دادنم اتاق رو با یبرا ادیخانوم م هیسه شنبه  یاز خونه نباشه... روزها رونیب روقتید

 یبرق بزنه از گلدون رو شهیهم دیوان آب گرم آماده باشه... خونه با دی. هرشب قبل از خوابم با..یکن

و کوچک  یکن ییراینحو پذ نیبهتر به دیبا ادیکه مهمون م ی... گاهیبهداشت یها سیتاسرو ریبگ زیم

پس به جزء جزء حرفام گوش کن و عمل کن... دوست دارم  یاخراج بش شهیباعث م ییخطا نیتر

 .خوامیپس لطفاً همونطور باش که من م دهیچهره ات بهم آرامش م یکارکن نجایا

 چشم._

غذاها رو  نیو بهتر یاون روز فقط به اون برس خوامیم نجایا ادیپنج شنبه ونداد م ی: روز هایفرخ

 گذرهیبهش خوش نم نجایوقت ا چیاون ه نکهی. هه باابراش فراهم بشه.. یو روزخوب یبراش درست کن

 پس توهم کمکم کن. کنمیاما خب من تالش خودم و م

 چشم._

 یلیچون خ یبهش رو ند ادیکن ز یدختر فوق العاده خرابکار و دردسر سازه سع نی... انی: روژیفرخ

من  یروز هیباش... اگه  یباهاش جد شتری... برهیگیم یو ازت سوار کنهیم تیمیزود احساس صم

 ن،اتاق خودش باشن تا گند نزنن به قصر م یدوستاش فقط حق دارن تو نجاینبودم و دوستاشو آورد ا

خانوم  نیروژ نیو ا میمن و احمدزاده نبود یروز هیکن و اگه  ییرایپذ نیاتاق روژ یازشون تو

پسرش رو هم آورد بالفاصله زنگ  یها یدخترش همکالس یگل کرد و به همراه دوستا طنتشیش
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 رگگ نیدختره ابله و ساده لوحم گول ا ذارمیمن نم یول هیونداد... البته دختره خوب ایبه من  یزنیم

 و بخوره. شیدرنقش م یها

 یات زبون دومسقال ییلویتکون دادن سر دو ک یتکون دادم که گفت: به جا دنیفهم یو به معن سرم

 تو تکون بده.

 گفتم: چشم. یپنهان باحرص

اما  یخونه بمون یتو یتون یم یاحتیو  رونیب یبر یتون یجمعه هاست م تیمرخص ی: روزهایفرخ

 .یانجام بد یکار ستیالزم ن

 بله._

 دیوجه نبا چیغذاها به ه یدارن، تو تیخونه بهش حساس نیکه افراد ا ییزهایچ ستیل نی: ایفرخ

غذا استفاده  یاز فلفل تو نجاستیکه اون ا ییداره شب ها تیباشن... ونداد فوق العاده به فلفل حساس

 نکن.

 چشم._

 ها و دسرها از گردو استفاده نکن. کیک یداره تو تیبه گردو حساس نی: روژیفرخ

 چشم._

 غذاها خط بزن. ستیکه توش بادمجون داره رو از ل یی: احمدزاده از بادمجون متنفره پس غذاهایفرخ

 چشم._

 یرو رو الیو نیباشه ا فیبشقابم کث ایاگه کارد و چنگالم و  یندارم ول تیحساس یزی: من به چیفرخ

 دارم؟  تیحساس یبه چ یدی... فهمکنمیسرت خراب م

 .یفیبله به کث_

و فرستادنش به کالس ها و دانشگاهش به  نیروژ دارکردنیب گه،ید زهیچ هی... درضمن نی: آفریفرخ

روز از کالساشو  هیکه بهت دادم زمان کالس هاشو نوشتم اگه  یهمون دفترچه ا یتوئه... تو یعهده

 .ارمیو دمار از روزگارت درم نمیبینره من از چشم تو م

 شدم گفتم: چشم. دیکل یدندونا یازال

 .یپوشیم نویا شهی... همفرمتیونیاز  نمی: ایفرخ

 ! فرمیونیگفتم:  باتعجب

  ؟یدار ی: اعتراضیفرخ
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 ناشیکه دوره آست یمانتو مشک هیبا یمشک یشلواره راسته هینگاه کردم...  دیسف یاون لباس مشک به

 داشت. دیسف یهاش خط ها نییکه پا یمشک یروسر هیبود و  دیربان سف

 .ریلباس و بپوشم اما گفتم: خ نیا خواستیکه دلم نم نکهیباا

 .یخوش اومد الیو نیزد و گفت: پس به ا یلبخند

 ممنون._

*** 

رحم بودنش تهِ  یب نیملکه در ع دمیمدت فهم نیا یو تو گذرهیاز اومدنم به قصر ملکه م یادیز مدت

 ادیمادرش خوشش نم یها یوجود داره... ونداد چون از امر و نه یمهربون ریاکس یتهِ قلبش کم

به خاطره پول کناره  کننیفکرم نیونداد و روژ ه،ی... پدرش آدم خوبکنهیم یازشون جدا زندگ

مادرشون پولداره و صاحب خونه و شرکته  نکهیگند مادرشونو به خاطره ا یو اخالق ها مادرشونه

که عاشق ملکه ست و چون ملکه رو دوست داره اخالق گندشو تحمل  دونمیاما من م کنهیتحمل م

ه یخوش گذرونه و من با یلیو البته خ طونهیفوق العاده پرحرف و ش یول هیدختره خوب نی... روژکنهیم

 هی... ماهم کنهیخرج م حیو به خاطره تفر یها تومن الک ونیلیهرماه م دمیفهم یرانگشتحساب س

 .مینکرد یزندگ نایمثل ا چیو جزء قشر مرفح اما ه میپولدار بود یزمان

 شتریب یلیو خ رحساممیدلتنگ ام یلیآخرشبم... خ یها هیو گر یروزها همدمم شده دلتنگ نیا

دنبالم  رحسامیاونا برعکس من خوشحال و خوشبختن اگه نبودن ام کنمیاما خب فکرم یدلتنگ هست

روز  هیبه خودش زحمت داده باشه  یاما فکرنکنم حت کردیم دامیسنگم که شده پ رهیو از ز گشتیم

اون  دوارمیاما من صاحب آرامش نشدم ام میبگرده... ازش جدا شدم تا هردو صاحب آرامش بش لمدنبا

 شده باشه.

 ... جواب دادم: بله خانوم؟ رونیتلفن از فکراومدم ب یباصدا

 رفته االن وقت قهوه ست؟  ادتی: یفرخ

 خدمتتون. امیمتأسفم... االن م_

 و قهوه درست کردم و رفتم داخل تراس. رونیاز اتاق رفتم ب عیسر

 یتونیگفت: م زدیدستش و ورق م یکتاب تو یگذاشتم... همونطور که صفحه زیم یرو رو ینیس

 .یرب
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گرفتم درست  مینگاه کردم و تصم ییغذا یو رفتم داخل آشپزخونه... به برنامه رونیتراس اومدم ب از

 االن شروع کنم. نیکردن شام امشب و از هم

باشه... عادت شون بود که  زیم یو دسر حتماً رو یاصل یغذا و غذا شیپ دیکه با نهیخونه ا نیا یبد

آقابزرگ که بودم مامان و عمه و  یسخت بود... خونه یمن کم یبرا نیباشه، ا زیچند مدل غذا سر م

دست  نکه بودم چو رحسامیام یاما خونه شه،یهم کردنیباکمک هم چندمدل غذا درست م ییزن دا

 رونیاز ب رحسامیها رو هم ام ینیریو ش کردمیمدل غذا درست م هی میتنها بودم و تازه فقط دونفر بود

 دوست داره. یخونگ ینیریملکه فقط ش یول گرفتیم

اومد داخل آشپزخونه  یباانرژ شهیمثل هم نیکه روژ زدمیرو که درست کرده بودم هم م یسوپ داشتم

 و داد زد: سالم

 : سالم.بالبخندگفتم

 چشم قشنگ. ی: خسته نباشنیروژ

 ممنون._

 .زمیریفنجون برداشت که گفتم: بده من م هی

 : خفه.نیروژ

 ادبه. یب کمیفقط  هیدختره خوب نیروژ :دیچیگوشم پ یونداد تو یصدا 

 زیم یو فنجون قهوه رو رو کیو برش زد و بشقاب ک کیاز ک کهیت هیو از قهوه پر کرد و  فنجون

 گذاشت و گفت: چشم قشنگ؟ 

 جانم؟  _

 یناهار نخورد یرو بخور ظهر درست و حساب نایو ا نیبش نجایو گفت: ا دیعقب کش یصندل هی

 فکرنکن حواسم نبود.

 دارن. یندارن اما باطن قشنگ یخونه ظاهر خوب نیا یگفتم: آدما رلبیو ز رونیآشپزخونه رفت ب از

رو به  ییچا شهیهم رحسامیجرعه از قهوه رو خوردم... بغض کردم، ام هیو داخل فر گذاشتم و  مرغ

 .پروندیخواب و از سرش م عیسر یلیآخه قهوه خ دادیم حیقهوه ترج

 .دمیکارام رس یذهنم خط زدم و به ادامه یو تو رحسامیام

 .دمیچ زویرو هم درست کردم و رأس ساعت هشت م سوهایترام

 مخصوصش نشست و شوهرشم رو به روش. یصندل یرو شهیمثل هم ملکه
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 یتوجه به ملکه برا یمورد عالقه اش اونجا بود نشست و ب یغذاها شتریهرجا که ب شهیمثل هم نیروژ

 .دیخودش غذا کش

 .کشهیخودش غذا نم یبرا ادیز نقدریزن متشخص ا هی نیتشر زد: روژ شهیمثل هم یفرخ

... تاپ شو زد باال و دست کنهیو فراموش م تیگشنشه ادب و شخص یزن متشخص وقت کی: نیروژ

 .کنهیالمصب فکرم نیشو به شکمش زد و ادامه داد: فقط به ا

 بااخم گفت:  یلبامون اومد و فرخ یو پدرش لبخند رو من

  ؟یکنیادب چرا از چنگال استفاده نم یب ؟یداریچرا کاردو برنم_

 کالس گذاشتن ندارم. ی: گشنمه حوصلهنیروژ

 اتاقت. یاالن برو تو نیو محکم گفت: هم یجد یفرخ

 : من گشنمه.نیروژ

 .زهیریاندامت بهم م یغذا بخور نقدریا ی: تو حق نداریفرخ

بشه نه عاشق ظاهرم... مثل بابا که عاشق باطن مزخرف  دیعاشق باطن من با یمرد واقع هی: نیروژ

 توئه.

 االن برو تو اتاقت. نیداد زد: هم یفرخ

 : من گشنمه.نیروژ

بلندشد و آروم گفت: مامان من  زیشد و از پشت م میتسل نیبهش نگاه کرد که روژ دیباتهد یفرخ

 گشنمه.

 اتاقت بهت خوش بگذره پرنسسم. ی: تویفرخ

 گرفت. شیاتاق شو درپباحرص راه  نیروژ

 اون گشنه اش بود. ی: شمساحمدزاده

 یم کنهیم یپرخور شهیهم دهیخودش کش یچقدر غذا برا نیخورد االنم بب کیک ی: عصر کلیفرخ

 ترسم زخم معده اش عود کنه.

بود...  شیشدن دخترش نبود بلکه به فکره سالمت کلیلبام نشست... اون به فکره بد ه یرو لبخند

 .کردیبود که احساسات و قلب مهربون شو پنهان م ییملکه از اون آدما

 دخترم. یبر یتونیمن زد و گفت: م یبه رو یلبخند احمدزاده
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به غذا  لمیکردم و خودم شام نخوردم چون اصالً م زیداخل آشپزخونه... آشپزخونه رو تم رفتم

 .دیکشینم

 .دمیتختم دراز کش یود که رفتم تو اتاقم و روجمع کردم و ساعت ده ب زویساعت نُه م رأس

 اشکم بهشون نگاه کردم. یبالشتم برداشتم و از پشت پرده رهیرو از ز یو هست رحسامیام عکس

 .دهیفقط منو آزار م ییجدا نیدختر کوچولوم تنگ شده بوده... ا یدلم برا چقدر

 بالشت. رهیعکس و فرو کردم ز عیاتاقم باشدت باز شد که سر در

تخت و  یدستش بود خودشو پرت کرد رو یو پفک تو پسیظرف بزرگ از چ هیکه  یدرحال نیروژ

 .میپاشو باهم غذا بخور ریحر یگفت: ه

 .ونهید میترسوند_

 من؟! یها یبه خول باز یهنوز عادت نکرد نجایماه گذشته از اومدنت به ا کی: نیروژ

 رو تخت؟  یندازیچرا مثل خر جفتک م یکرد پسیتخت نشستم و گفتم: تخت و پر از چ یرو

 شد. پسیکرد و فرو کرد تو دهنم که صورتم پر از چ پسیو مشت شو پر از چ دیخند

 دست شو کنار زدم و به سرفه افتادم. بااخم

  رون؟یب میفردا باهم بر یای: منیروژ

 نه._

 ... چرا؟ یهم خونه ا تیمرخص یروزها ینرفت رونیماه ب کی نی: تو انیروژ

 رفتن ندارم. یبرا ییجا_

  ؟ی: چرا از خانوادت جدا شدنیروژ

  م؟یبحث و تموم کن نیا شهیجان م نیروژ_

 زد و گفت: باشه. یلبخند

 .رهیکه گفتم: باز معدت درد نگ خوردیو پفک ها رو م پسیچ تندتند

 گشنمه. یلی: خنیروژ

 برم برات غذا رو گرم کنم؟  یخوایم_

 .گهیوهم بخور د... تخورمیرو م نای: نه همنیروژ

 تو دهنم گذاشتم. پسیچ هی لیم یب

  شناسه؟ی: ونداد تو رو از کجا منیروژ
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 .شناسهیم هیمهد قیام منو از طر هیمن دوست مهد_

 .هیجور هی اد،یازش بدم م شی: آه اون دختره... انیروژ

 زدیم یکی یزمان هیراه نرو اگه منم  تایبارز گهیزدم و گفتم: به حرف برادرت گوش کن د یتلخ لبخنده

 هیمهد گفتیها م یلیالبته خ وفتادمیروز نم نیبه ا ستنین یدوستام آدم حساب گفتیتو گوشم و م

نقدر روم یا هیمهد یو بعد حرفا رفتیمخصوصاً مامانم اما من حرف تو گوشم نم ستین یدختره درست

 و مرتکب شدم. میزندگ تیخر نیاثر گذاشت که بدتر

 .ارمیسردرنم یزی: از حرفات چنیروژ

 .الیخ یب _

 دیبار ونداد منو باهاش د هی... میآشناشدم و بعد باهم قرار گذاشت یمجاز یفضا یتو تای: من بارزنیروژ

به ونداد  کنمیگفته بود که ونداد ازش متنفر شده بود، خودم فکرم یبه ونداد چ تایرز دونمیو نم

نداره من  ستدو نیواسه هم هیونداد فکرکرده دختره وِل نیداده و به خاطره هم یدوست شنهادیپ

 باهاش راه برم.

 .خوادیتو م یبه حرفش گوش کن خوب_

 .رهی: واقعاً از اون روز باهاش ارتباط ندارم من سرم بره قولم نمنیروژ

 زدم و گفتم: خوبه. یلبخند

  ؟یخونی: چرا درس نمنیروژ

 دانشگاه رو ول کنم. خوادیدلم م نزدم که گفت: منم یباال انداختم و حرف شونه

  ؟یچرا رشته تو دوست ندار_

 شتریب انویروزها به پ نیتئاترو خودم انتخاب کردم اما خب ا ی: چرا دوست دارم... رشتهنیروژ

 عالقمند شدم.

 به استادش؟  ای انویبه خوده پ_

 : استادش زنه.نیروژ

پرت کرد تو صورتم که منم لجم  پسیمشت چ هیگرفت و  شیخول باز ونهید نِیو روژ میدیخند هردو

آورد و  یدرم یمسخره باز نیو روژ میزدیکارو کردم... تا نصف شب باهم حرف م نیگرفت و هم

 .میدیخندیم
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 یبا غم بزرگ تو ی... حتیمصنوع یو خنده ها یدروغ یلبخندها نیباا یداره... حت انیجر یزندگ

 ی... زندگهیبانبوده عشقم و نفسم که هست یکه وجودم و پر کرده... حت یبا دلتنگ یدلم... حت

 عشقم. انتیبا خـ ـ یحت انهیدرجر

*** 

 و وارد حمومش شدم. یده شب بود که رفتم داخل اتاق فرخ ساعت

 .کردیم لکسیوان ر یساعت تو کیداشت که هرشب  یحوصله ا چه

دوره وان رو روشن  یکردم... شمع ها یخال وان یمخصوص شو تو یرو از آب پر کردم و شامپو وان

 دارن. یعجب عالم گهید نایا ایباخنده گفتم: خدا رلبیکردم و ز

لکه بود  هیتوالت افتاد... روش  زیم نهیکه نگاهم به آ رونیکارم تموم شد از حموم رفتم ب نکهیاز ا بعد

 .رونیب کردیپرتم م الیامشب از و نیهم دیدیم نویو ا ومدیاگه م

 جلب شد. نهیآ یدخترک تو رهیدستم پاکش کردم و بعد توجه ام به تصو یبادستمال تو عیسر

شده بود...  شهیرو نداشت... الغرتر از هم یشگیدرخشش هم گهیچشماش خشک شده بود و د یایدر

نگاهش بود...  یرو نداشت و از همه بدتر غم تو شهیهم ییبایدستاش از بس شسته بود و پخته بود ز

 .هیچ یبرا دونستیکه فقط خودش و خداش م بیغم عج هی

 گفتم: رلبیو لمس کردم... ز رمیو آروم آوردم باال و تصو دستم

ام، ناز و  یشگیهم یها یالیخیهام، ب طنتیش یوجودم تنگ شده... برا یدخترانه ها یبرا دلم

 اون احساسات پاک. یبرا ل،یدل یبلند و ب یخنده ها نه،یمن و آ یکرشمه ها

 اما حاال... و

خودم متوجه بشم بزرگ شده... چقدر مهربون و  نکهیدرونم بدون ا یحساس و نازک نارنج دخترک

گذشته ام و سکوت خوف  یها یپرحرف یبودم و حاال از سنگ هم سخت تر شدم... جا یاحساسات

از  یادیزحوصلم و  ی... بستین یو پاکم خبر حیمل یموقع حرف زدن از لبخندها گهیگرفته... د یناک

 کیرو روده بر کنه تنها به  یفرد عاد هیکه ممکنه  نیروژ یها ی... درمقابل دلقک بازیدحد ج

اون  ی... جاستین یخبر شیآال یدخترکِ ساده و ب ر،یاز اون حر گهی... دکنمیلبخنده کوتاه اکتفا م

 رکاون دخت یمادر... دلم برا کیخانوم...  کیزن...  کیگرفته... شدم  ریبه اسم حر یدخترک و زن

وجود نداره... خانوم بودن نفسم و گرفته... دخترک و خفه کرده... تمام  یدخترک گهیتنگ شده اما د

 یخانوم میها رو ازم سلب کرده... دخترک حساس و نرم و نازک درونم تسل یها و سرخوش یدلخوش
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زن شکست  کی ایخانوم  کی زود شکست خورد دخترک و حاال یلیساخت... خ رحسامیشد که ام

شده... قلب پاکش  یاز چشماش فرار ی... شاددهیکه لبخند از لباش پر کش ی... زننمیبیرو م وردهخ

زنه... دخترک درونم در  یزن کند و خسته م نیضربان آروم و منظم شو از دست داده و حاال قلب ا

 تشکس یکه جوون داده و زن یکساخت کم آورد و حاال من موندم و دختر رحسامیکه ام یبرابر زن

دخترانه تو  یاهایچقدر بد تو رو بزرگ کرد... چقدر بد رو یزندگ ریدلتنگ... آه حر یخورده و مادر

 یزنانگ یایرحمانه دخترانه هاتو ازت گرفت و چقدر سنگدالنه تو رو وارد دن یازت گرفت... چقدر ب

و  یسخت ازپر  ینیریش نیکرد... خانوم بودن سخته... زن بودن مکافات داره... مادر بودن درع

 شمیم داریروز صبح که ب هی شدیکاش م ایخانوم شدن و نداشتم... خدا ی... من هنوز آمادگتهیمسئول

 .امرحسیام یدهید انتیهنوز همون دخترک نرم و نازک پدرمم نه همسر زخم خورده و خـ ـ نمیبب

... تو صاحب یغمزده ام نگرفتم و گفتم: بازم تو باخت یزدم و نگاه از چهره یتلخ و دردناک پوزخنده

 یبازوها نیآرامش تو ب یدونستیکه م یدرصورت یاما حسام شد... تو ازش جداشد یآرامش نشد

به  دنیرس یتا راه و برا یحسام کناره تو آرامش نداره... جداشد یدونستیچون م یاونه... جداشد

باشه که حسام  یواقعاً بهش آرامش بده و همونطور زابتی... فقط خدا کنه الیمعشوقش هموار کن

و  رهیگیم دیاگه بخوره گلو درد شد دونهیداره؟ م تیحسام به تختم مرغ حساس دونهیم ی... الخوادیم

بهم  اعصابشباشه  فیاگه کفشاش کث دونهیهرروز لباساشو بشوره؟ م دیبا دونهیم شه؟یپوستش قرمز م

من  یشلوارشو کج اتو کنه وقت یوقت خط اتو هینکنه  یوا ده؟یکارها رو براش انجام م نیا زه؟یریم

 سازه؟یم یخوب یبراش زندگ یال یعنی... کردیو خودش شلوارشو اتو م شدیم یعصب کردمیکارو م نیا

 حسام کنارش خوشبخت باشه. دوارمیحسام و دخترم بسازه... ام یرو برا یخوب یزندگ دوارمیام

 ! ری: حریفرخ

 گرفتم. نهیگونم و پاک کردم و نگاه از آ یقطره اشک رو عیسر

 افتاده؟  ی: اتفاقیفرخ

 و تکون دادم و گفتم: نه. سرم

 و به اتاق خودم پناه آوردم. رونیاز اتاقش اومدم ب عیبااجازه سر باگفتن

خروج از حصاره چشمام و  یکردم به اشکام اجازه یمدت سع نیتخت نشستم و مثل تمام ا یرو

 گونه هام نشستن. یهم موفق نشدم و از چشمام خارج شدن و رو شهیندم... مثل هم

 .دمیخواب هیشب ها باگر نیخودم جمع شدم و مثل تمام ا یتو نیجن هیتخت مثل  یرو
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 نیعمر زم هیمان خوشگل من آشغاله... اون کثافت باعث شد ما هیهـ ـرزه ست...  هی سنای: رحسامیام

 هیچرا گر یمحمدعل یدردونه زیگرفتن انتقام... عز یطعمه برا هی... یطعمه بود هیبشه... تو فقط  ریگ

 زمی... عزسنایمثل  یهـ ـرزه ا هی... توهم یهرروز مرگ و تجربه کن کنمیم یهنوز اولشه کار ؟یکنیم

کلبه شهیاز امشب م دهیو حم سنایعشق  یکلبه، کلبه نی... اشنوهیصداتو نم یکس یبزن غیج یهرچ

-ا-ر گهید یکیزنش قبالً سه سالِ تمام با دیوقت نفهم چیاحمقه که ه هیعشق من و تو... پدرت  ی

و... تاوان تمام  میبچگ یدردها مامتاوان ت یساده لوح ابله... قراره تاوان پس بد هیبطه داشته... اون 

هام و... تاوان سه سال  یهام و... تاوان تمام سرخوردگ یپدر یمادرم و... تاوان تمام ب یاشک ها

اون وضع  یمامانم تو دنیباهربار د یدونیعمر حسرت خوردنم و... تو نم هیافسرده بودنم و... تاوان 

پس  ینیرو نب یرنگ خوشبخت گهیقراره از امروز د تو ری... حرکشمیو عذاب م ادیچقدر قلبم به درد م

 .سنای زدلیکنه عز یشاهانه ات خداحافظ یبازندگ

 مبارک عشق من. تی: تولده نوزده سالگدیموهام چنگ زد و کناره گوشم غر به

 ... از ترس سنگ کوب کرده بودم.ومدیکردم ولم کنه... صدام درنم تقال

 طانیش ادهیچشماش منو  ی... سرخکردیم شتریچشماش ترسم و هرلحظه ب یتو شیآت یها شعله

که به پوست و خونش نفوذ کرده بود  یطانی... شکردیم یزندگ طانیش هی رحسامی... درون امنداختیم

 و ازش سلب کرده بود. تیو انسان

بگو  زتیو دادزد: حاال برو به آقابزرگ عز رونیسمت در کشوندم... درو باز کرد و باشدت پرتم کرد ب به

 چقدر عاشقانه گذشت. تیتولده نوزده سالگ

ام نگاه کردم و از  یخون یکرد... باوحشت به دستا سیخورد به نرده و خون تمام صورتم و خ سرم

 زدم: ادمیترس فر

 نــــــــــــــــــه._

ام باشدت باال و  نهیسـ ـ یو نفس نفس زنان به اطرافم نگاه کردم... قفسه دمیاز خواب پر باشدت

 و تمام صورتم غرق عرق بود. شدیم نییپا

 یدستم خون نکهیاز ا دمیکش یدست زدم و بعد به دستم نگاه کردم... نفس راحت میشونیبه پ باترس

 نشد.

 نبود. یو به خودم نگاه کردم... صورتم خون دمیدو نهیبه سمت آ 
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 نیکه جاش از ب بهیعج یلیاون زخم مونده بود... خ یداغ دلم تازه شد... هنوز جا میشونیپ دنیباد

 کرد. کاریباهام چ رحسامینره ام ادمیوقت  چیچون ه رهینم نی... از برهینم

غمم رو بـ ـغل کردم و اشک  یمدت زانوها نیدادم... مثل تمام ا هیتک واریافتادم و به د نیزم یروز

 .ختمیو بازم اشک ر ختمی... اشک رختمی... اشک رختمیر

*** 

پارچ آب روت  هی ینش داریب گهید یقهیبه خدا اگه تا پنج دق نیرو محکم کنار زدم و گفتم: روژ پتو

 .کنمیم یخال

 فهممی... حاال مدهیخرس آروم گرفته خواب هیمثل  کنمیم دادیساعته دارم داد و ب کینه انگار  انگار

 برده بوده. یخرس صفت دخترش پ یهیو به من داده چون به روح تیمسئول نیملکه چرا ا

 .نیو دادزدم: روژ دمیکش موهاشو

  ه؟یگفت: چ یخورد و بالحن خواب آلود یتکون

 .شهیم ریکالست د گهیپاشو د هیمرض چ_

 .رمینم الیخ ی: بنیروژ

 مامانت منو بکشه؟ پاشو برو زودباش. یخوایم یغلط کرد_

 : برو بابا.نیروژ

 .رونیو نفسم و محکم فوت کردم ب ستادمیدست به کمر ا یعصب

 .دارشویب یدوست دار یجون هرک نیتندتند تکونش دادم و گفتم: روژ 

 .دمیکش یخفه ا غیو ج نیزم یو باشدت هولم داد عقب که محکم افتادم رو دیکش غیج هی

 .رمیگیپاچه تو م شمیوگرنه پام ری: برو حرنیروژ

 .رمیگیپاچه تو م شمیرو اعصاب من راه نرو سگ م ری: حردیچیگوشم پ یتو رحسامیام یصدا

 .یخب خودت خواست لیزدم و بلندشدم و گفتم: خ یتلخ لبخنده

 .دیکردم روش که مثل برق گرفته ها از جا پر یبرداشتم و خال زویم یرو پارچ

 .کشمتیم ریو داد زد: حر دیبنفش کش غیج هی

زودباش آماده شو برو کالست درضمن از صبحانه هم  کنم،یازساعت هشت تا االن دارم صدات م_

 بخور. یزیچ هی رونیجمع شده ب زیچون م ستین یخبر

 .ستمیمیبرو من جات وا یگفتم: به خرس گفته زک رلبیو ز رونیاتاقش اومدم ب از
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 .خوندیسالن نشسته بود و روزنامه م یتو یفرخ

  دارشد؟ی: بدیپرس

 بله._

برعکس اون خدمتکاره دست و  یایاز پسش برب یخوب تونست یلیمدت خ نیا یتو نی: آفریفرخ

 احمق سابق. یپاچلفت

 ماساژ. یبرا ادیتونه ب یاومده امروز نم شیپ یزنگ زد و گفت: براش مشکل یلمیخانوم س_

 گفت: کودن. رلبیدرهم رفت و ز اخماش

 اتاق ماساژ. ایب گهید قهیو از جاش بلندشد و گفت: ده دق زیم یرو پرت کرد رو روزنامه

 چشم._

فقط  ستیتنش ن یلباس چیو ه دهیتخت دراز کش یدمر رو دمیرفتم اتاق ماساژ که د قهیاز ده دق بعد

 تنشه. نییپا یرو زیتم دیسف یحوله هی

کل هفته از  وفتهیاتفاق ن نیماساژم بده اگه ا یکی: تو ماساژم بده... من عادت دارم سه شنبه ها یفرخ

 ... زودباش.رمیمیبدن درد م

 .ستمیگفتم: من که بلند ن باتعجب

 : آسونه زودباش.یفرخ

 .کردمیم سیکه خودم و خ زدیم ییچنان دادها زدمیرو حرفش حرف م اگه

 .ختمیکمرش ر یو برداشتم و رو کرم

چقدر  یدونیم ابه،یکم ارن؟یاون کرم و از کانادا برام م یدونیتو م ؟یزیریم نقدری: مال مفته ایفرخ

 بابتش پول دادم؟ 

 : حق باشماست متأسفم.آرومگفتم

 : زودباش کارتو شروع کن.یفرخ

 یبود اما رو ادیسنش ز نکهیکردم ماساژش بدم... باا یبدنش حرکت دادم و سع یدستام و رو آروم

 دونه چروک هم وجود نداشت. هیپوستش 

 آرومتر. ی: آیفرخ

 .دیگفتم: ببخش هول

 رفت هوا. غشیچنگ زدم که ج یفرخ یکه از ترس به بازو دیکش غیج هیهوا کناره گوشم  یب نیروژ
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 .ی: احمق پوستم و کنددادزد

هرپنج تا  ینگاه کردم که جا یفرخ یو من باوحشت به بازو دیچیفضا پ یتو نیروژ یقهقهه یصدا

 .کردیم ییبازوش خودنما یناخونم رو

 چه خبر؟  ی: جوننیروژ

 .رونیباحرص گفت: گمشو برو ب یفرخ

 و از ته دل. الیخ ی... بدیخند نیروژ

 عیبازوش باخشم به من نگاه کرد که سر دنیو باد دیچیتخت نشست و حوله رو دورش پ یرو یفرخ

 .دمیزد ترس غیج نیروژ یگفتم: متأسفم خب وقت

 .یوحش ی: گربهیفرخ

 دهنش. یتالش کردم که مشتم و نکوبونم تو یلیو مشت کردم و خ دستام

 یکار چیبه درد ه یستیماساژ دادن بلد ن یعرضه وقت یب ی... دخترهرونیب نی: هردوتون گمشیفرخ

 .یخورینم

 ماساژ؟  یبرا رمیکه خودم م ییامروز ببرمت همونجا یخوایم ی: جوننیروژ

 چشمام دورشو. ی: فقط از جلویفرخ

 تکون داد و رفت. یبالبخند دست ارهیرو درب یکه موفق شده بود حرص فرخ نیروژ

 .رونیمگه نگفتم برو ب یستادیا نجایچرا ا گهی: تو دیفرخ

 خنده. رهیزد ز نیو روژ رونیاز اتاق اومدم ب عیسر

 توئه. رهیاز بازوش گرفتم و گفتم: همش تقص شگونین هی

 یاساس یتالف هی یبود خودتو برا کیکوچ یتالف هی نیا یکرد دارمیب ینرفته چطور ادمی: هنوز نیروژ

 تر آماده کن چشم قشنگ.

 .شهیرمیکالست د گهیگفتم: برو د بااخم

  ؟یکنیبرام صبحانه درست م : بچه ها زنگ زدن گفتن کالس کنسل شده...نیروژ

 نه._

 .فهمهی: مامان نمنیروژ

کنم و  یریبرم اتاق مامان تو گردگ دیآماده کن با یزیچ هیحرفاست خودت برو  نیاون زرنگ تر از ا_

 به گل ها آب بدم.
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کردم و بعد رفتم  زی... اتاق شو تمیزدم و رفتم اتاق فرخ شخندین هینگاهم کرد که بدجنس  مظلوم

 تا به گل ها آب بدم. اطیح یتو

نگاه پرحرص به من  هی یو گاه خوردیباقهوه م کینشسته بود و ک اطیداخل ح زیپشت م نیروژ

 .نداختیم

 و رفت سمت استخر و لب استخر نشست و پاهاشو گذاشت داخل آب. بلندشد

  نجا؟یا ایب ریگفت: حر قهیاز ده دق بعد

 برم ناهارو درست کنم. دیبا_

 زودباش. نجایا ای: گفتم بنیروژ

  ه؟یسمتش و گفتم: چ رفتم

 .نیبش نجایو گرفت و گفت: ا دستم

 برم ن... دیگفتم که با_

و من  یخدمتکار هینره تو فقط  ادتیگفت:  یمدت اخم کرد و جد نیتمام ا یبار تو نیاول یبرا

 .نیخونه پس بش نیپرنسس ا

شلوارم و باال زدم تا  یلبام شکل گرفت و کنارش نشستم... پاچه ها یرو یپوزخنده تلخ ازلحنش

 نشه. سیشلوارم خ

 نگاه کردم و گفت: خب؟  بهش

 زد: خب که خب برو حال شو ببر. غیزد و ج یلبخند

 استخر. یحرکت دستشو پشت کمر گذاشت و محکم هولم داد که افتادم تو هی هیتو

 .دمیشنیها و خنده هاشو م غیج غیج یصدا

 آب و به سرفه افتادم. یاومدم رو عیسر

 کنم. یتا بتونم نقشه ام و عمل کردمیبرخورد م یجد دیبا یول دیگفت: ببخش باخنده

 .یشعوریب یلی: خدادزدم

 ! یزیریمن آب م یبه کمر گفت: حاال رو دست

 ادیعمق استخر ز یبود که شنا بلد بودم و از طرف یشکرش باق ی... جاخوردیسرما دندونام بهم م از

 نبود.

 .رونیب امیکمکم کن ب_
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دستم و بدم که  یتکون داد و گفت: عه زرنگ نیو به سمتش دراز کردم که سرشو به طرف دستم

 تو استخر. میبکش

 .ستمیعقل ن یمن مثل تو ب_

 .رونیب ای: پس خودت بنیروژ

 شد. اطیحونداد وارد  نیاستخر شنا کردم که درست همون موقع ماش یسمت پله ها به

 جلو و موهام و پوشوندم. دمیو که رفته بود عقب کش سمیخ یروسر عیسر

 ! بهی... عجنجایا ادینداشته وسط هفته ب سابقه

تأسف تکون داد انگار خواهرش  یبه نشانه عیسر نینگاه کرد... روبه روژ نیبه من و بعد به روژ باتعجب

 .شناختیخوب م یلیخ طنتاشویو ش

 .یگفت: سالم جون زدیم غیکه حرفاشو باج شهیمثل هم نیروژ

 شلوارش فرو کرد و گفت: سالم. بیج یدستاشو تو ونداد

 وسط هفته؟! ی: راه گم کردنیروژ

 .رخانومی: سالم حرونداد

 .نیگفتم: سالم خوش اومد باخجالت

 : ممنون.ونداد

 خونمون؟  یاومد یخوایم ی: چنیروژ

 لباش و گفت:  یاز لحنش لبخند اومد رو ونداد

  ؟یاالن کالس باش دیتومگه نبا_

 .یکه آمار کالسام و هم دار نمیبیم _

 جواب منو بده. _

 کالسم کنسل شد. _

  ؟یکارو کرد نیچرا ا _

 بشم. داریتا ب ختیصبح روم آب ر _

 .گهیکرد د داریطور ب نیهم دیمثل تو رو با یخرس _

 خرس ملکه ست. _

 ... جوجه خرس.یا: توهم دختره همون ملکه ونداد
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 و گفت:  دیبامزه خند نیروژ

 .پیخرس نر خوشت هی... یپس توهم خرس_

 .رونیابیخواهرش زد و بعد دستشو به سمت من دراز کرد و گفت: ب یبه ذوق بچگانه یلبخند ونداد

 تونم. یبه دستش کردم و بعد گفتم: ممنون خودم م ینگاه

 .دیبشه دست شو عقب کش جادیصورتش ا یتو یرییتغ نکهیکارش شد... بدون ا یتازه متوجه انگار

 چشم قشنگ؟  ی: حال کردنیروژ

 .دیخندیو صادقانه م ایر یلبام اومد... ب یکردم بهش که قهقهه زد و منم از خنده اش لبخند رو اخم

 استخر و گفت: توهم حال کن جوجه خرس. یحرکت هولش داد تو هی یتو ونداد

 آورد. یخنده هاش آدم و سرحال م ی... صدادیآب و بلندتر خند یاومد رو نیروژ

 .ایزد: توهم ب غیبه سمت ونداد آب پرت کرد و ج 

سرم و انداختم  عیشو درآورد سر راهنیونداد دکمه هاشو باز کرد و پ یو وقت رونیاستخر رفتم ب از

 .نییپا

 ها انگار نه انگار آب سرده. ونهیگفتم: د رلبیاستخر و ز یزد تو رجهیش

 و پر کرده بود. اطیخنده هاشون کل ح یاستخر به جون هم افتاده بودن و صدا یدوتا تو اون

 هوامو داشت. شهیبرادر بزرگ تر از خودم داشتم که هم هیمنم  کاش

 !؟یسیچه خبره؟ تو چرا خ رونی: بدیپرس یداخل خونه و فرخ رفتم

 آقاونداد اومده. استخر... یهولم داد تو نیروژ_

 لباساتو عوض کن و ناهارو درست کن. عی: سریفرخ

 چشم._

و شستم و پهن کردم تا هرچه زودتر خشک  فرممیونی عیداخل اتاقم... لباسام و عوض کردم و سر رفتم

 بشه.

و رفتم داخل آشپزخونه  دمیپوش یشال سورمه ا هیو  یسورمه ا یمانتو هیبا یمشک یشلوار راسته هی

موضوع آزارم  نیشده بود و ا سیبود و شالمم خ سیو مشغول درست کردن ناهار شدم... موهام خ

 .دادیم

 .دوزمیلباتو بهم م شمیباهشدار گفت: پام یوارد خونه شد و فرخ غیج غیباج نیساعت بعد روژ مین
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 هیسرخ برداشت و  بیس هی وهیرف مظ یآشپزخونه و از تو یو اومد تو دیو بلند خند الیخ یب نیروژ

 گاز گنده بهش زد.

 .شهیاالن ناهار آماده م کنهینخور اشتهاتو کور م_

 زد. بیبه س یگازه گنده تر از قبل هینشست و  زیم یرو سشیخ یلباسا باهمون

 جوجه. یو گفت: خفه نش دیشو کش ینیب نیروژ دنیوارد آشپزخونه شد و باد ونداد

 .شمی: نوچ نمنیروژ

 بود اما دکمه هاشو نبسته بود. دهیشو پوش راهنینگاهم به ونداد افتاد از خجالت سرخ شدم... پ یوقت

 و مشغول ساالد درست کردن نشون دادم و نگاه ازش گرفتم. خودم

 رو برداشت و باسرش خورد. یو باز کرد و بطر خچالی در

 ...فیحسام صد دفعه گفتم باسرش نخور چرا نم_

 یتو دستش نگاه کردم و تازه متوجه یبه ونداد و بطر جیو ونداد متعجب نگاهم کردن که گ نیروژ

 گفتم: متأسـ...فم. یلرزون یاشتباهم شدم و باصدا

 .هیگر رهیصدا زدم ز یو باشدت اما ب یبهداشت سیو رفتم داخل سرو رونیآشپزخونه اومدم ب از

 .رونیدهنم فشار دادم تا صدام نره ب یو رو دستام

 از اون مثل مرگه. ییکردم... جدا یشاهرگم و زدم و خودکش رحسامیباجداشدن از ام من

 یچشما یاحساسش... برا یب یصدا یو سردش... برا یخیاون نگاه  یبراش تنگ شده... برا دلم

و طعنه اش... دلم  هیپر از کنا یحرف ها یگرم و قدرتمندش... برا یدستا یجذاب اما ترسناکش... برا

 من. یبرات تنگ شده گرگ وحش

 .رونیاومدم ب یبهداشت سیحالم بهتر شد صورتم و شستم و ازسرو یکم نکهیاز ا بعد

 مقابل نگاه معنادار ونداد رد شدم و به آشپزخونه رفتم. از

 .یبر یتونیم یگفت: خسته نباش یو فرخ دمیچ زویبود که م کی ساعت

 باما ناهار بخوره. رخانومیار حرگفت: ملکه بذ عیسر ونداد

 .یباما ناهار بخور یتونیبهم انداخت و گفت: اگه دلت بخواد م ینگاه یفرخ

 آشپزخونه تنها غذا بخورم. یتو شهیمثل هم دمیم حیگفتم: نه ترج یجد

 .یداد باال و گفت: هرجور که راحت ابروهاشو

 مگه نه؟  یخوریآشپزخونه م یتو ییخوشمزه رو خودت تنها یزهایزد: چ غیج نیروژ
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 : نه.بالبخندگفتم

  ؟یخوری: پس چرا باما غذا نمنیروژ

 یزیگفتم و برگشتم داخل آشپزخونه... چ یلبخنده کوتاه بود و بعد نوش جان آروم هیفقط  جوابم

 کیکردم و  زی... آشپزخونه رو تمکردیو بغض داشت خفم م دیکشیاصالً به غذا نم لمینخوردم چون م

 جمع کنم. زویساعت بعد برگشتم داخل سالن تا م

گذاشت و  زیم یآشپزخونه و بشقاب ها رو رو یدستش بود اومد تو یکه دوتا بشقاب تو یدرحال ونداد

 خوشمزه بود. یلیگفت: ممنون خ

 بهش نگاه کنم گفتم: نوش جان. نکهیا بدون

 .یبزنه اما حرف شو خورد و گفت: خسته نباش یپا و اون پا کرد تاحرف نیا کمی

 نیماش یهم بهش فکرکنم مشغول گذاشتن ظرفها تو هیثان هی یحت نکهیو من بدون ا رونیب رفت

 شدم. ییظرفشو

 اتاقم کارت دارم. یتو یایکارت تموم شد م نکهی: چشم قشنگ بعد از انیروژ

 باشه._

  ه؟یو گفتم: چ نیاتاق روژ یکارم تموم شد رفتم تو یوقت

 کن کمد لباسام و مرتب کنم. اکمکمی: بنیروژ

 باشه._

شکم دراز  یتخت به رو یو مشغول مرتب کردنشون شدم... خودش رو ختیر رونیلباساشو ب یهمه

 .دادیفحش م یو گاه دیخندیبلند م یبود و لبتابش جلوش بود و گاه دهیکش

  گه؟یکمدم و مرتب کن د ایبود که ب نیا میکن کمدم و مرتب کن اکمکمیب نکهیمنظورت از ا_

 نجایا ایرو ولش کن ب نایو انداخت کنار و گفت: ا دینشست و لباس و از دستم کش عیسر جانیباه

 .نیبب نویا نیبش

 تخت. یو پرت شدم رو دیو کش دستم

چقدر مهربون و ماه  یدونیبود... نم میقبل یانویاستاد پ نیبه صفحه لبتاب اشاره کرد و گفت: ا نیروژ

 کرد اما ملکه ردش کرد. یمنو از ملکه خاستگار یحت میباهم دوست بود ومدیبود... از من خوشش م

 چرا؟ _
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 هیساده داره و  یزندگ هیخونه بزرگ شده و خانواده نداره...  میتی یزد و گفت: چون تو یکج لبخنده

منم  کردیآموزشگاه فقط به من توجه م یدروبرم فرق داره... تو یآدما ی... اما باهمهیآپارتمان نقل

 .میخوردیصاف و ساده و مهربون بود اما خب مابه دردهم نم یلیدوستش داشتم چون خ

 چرا؟ _

سال اونه و اتاقم دوبرابر  کیکل حقوق  یماهم به اندازه کی یبیمن پول توج گهی: ملکه منیروژ

هفته  هیبااون  یزندگ یمن فقط تو نکهیو ا شترهیاون ب دیدرپ نیماش آپارتمانشه و پول لباسام از پول

بشه و  شروعدعواهامون  شهیو باعث م برهیم ادمیرو از  یعاشق یزندگ یها یبعد سخت مونمیعاشق م

... ونداد زنهیحرف و م نیهم شناسهیخوب م یلیبه طالق ختم بشه... وندادهم چون منو خ مونیزندگ

دوست داشت به ونداد گفت که دست از  یلیرو به فرهاد داد اما اون چون منو خ یخودش جواب منف

 ریکنه... مد اخراجشآموزشگاه گفت که  ریمهربونه اما به مد شهیهم نکهیوندادم باا دارهیسر من برنم

 دمیزود به حرفش گوش کرد و اونو اخراج کرد منم د یلیخ نیآموزشگاه دوست ونداده واسه هم

 یبطه-ا-ر نیو به ا میخوریروز بهش زنگ زدم و گفتم مابه دردهم نم هی هیو ونداد منطقملکه  یحرفا

 خاتمه دادم. یرمنطقیعاشقانه اما غ

  ؟یعاشقش نبود ؟یمگه دوستش نداشت_

 یتلخ هیتلخ بهتر از  انیپا هیمهم تر از عشق و دوست داشتن هم وجود داره...  یلیخ یزهای: چنیروژ

و  ازهامیتونست ن ینم شیو حقوق معمول یمعمول یزندگ کردمیبافرهاد ازدواج م ... من اگهانهیپا یب

 زهرمار. شدیهردومون م یبرا یبرطرف کنه و زندگ

عشق ارزش دروغ گفتن به پدرم  دمیفهمیکاش منم م یدختره لوس و مرفه... ا نیبود ا یمنطق چقدر

و  رحسامیقشنگ ام یو گول حرفا کردمیبرخورد م یکاش منطق یگرفتن خانوادم و نداره... ا دهیو ناد

 .خوردمینم

 پیت نیچون روژ ومدینم نیخوب... به روژ پیت هیپسره خوش چهره با هیعکس فرهاد نگاه کردم...  به

 .ومدیبه نظر م نیسنگ کمیپسر  نیو ا زدیم بیعجق وجق و عج یها

 عاشقت شد؟  یچطور_

 از ته دلت دل منو برده. یخنده ها گفتیم شهی: همنیروژ

  ؟یکردیم غیج غیج نقدریاونم هم یزدم و گفتم: جلو یلبخند
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و پرحرف و  غیج ینقش آدما شتریدانشگاه و تئاتر هم ب یام تو یطور نی: من باهمه همنیروژ

 .کنمیم یرو باز طهیسل

 نداره. یچیه گهیخز شده د نستاهمیلبتاب نگاه کرد و گفت: ا یصفحه به

  ؟یهنوز دراتباطبافرهاد _

 : نه.نیروژ

 عکس ها از کجا؟  نیپس ا_

 .خونمیو پست هاشو م نمیبیعکساشو م جشیپ یتو رمیاوقات م ی: گاهنیروژ

  ؟یچطور_

و  ینیصفحه اش و عکس ها و پست هاشو بب یتو یبر یتونیم یطرف رو بدون جیاسم پ هی: کافنیروژ

 .یبخون

 ... اسم خودشه.ادمهی جشیداشته باشه... اسم پ دیداره؟ شا نستاگرامیهنوز ا رحسامیام یعنی

 ششیکه پ یهم عکس بذاره چون تو اون مدت یاز هست دیشا نم،یبتونم عکس هاشو بب دیشا ینطوریا

 عکس گرفت و پست گذاشت. یاز خودش و هست یبودم چندبار

  ؟یدیگفتم: آخرشب لبتاب تو به من قرض م نیروژ روبه

  کار؟یچ یخوای: منیروژ

 .یکی جیبرم تو پ خوامیم_

  ؟یندار ی: گوشنیروژ

 نه گفتم که گمش کردم._

 اون مال تو. یخوایاضافه دارم م یگوش هی: نیروژ

 .رمیگیازت قرضش م ینه فقط چند روز_

 دستت باشه من الزمش ندارم. یینجایکه ا ی: تامدتنیروژ

 .دمیبعد بهت پس م یول یمرس _

 .الیخ یبه بازوم زد و گفت: اوووو ب یمشت

 اتاق خودم. یشو بهم داد و رفتم تو یگوش نیلباساشو هم جمع کردم و بعد روژ یهیبق

اسم  دیارزیکه دستام م یشدم و درحال نستاگرامیرو روشن کردم... وارد ا یتخت نشستم و گوش یرو

 و وارد کردم. رحسامیام جیپ
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 ها و پستاش اومد و چشمام پر از اشک شد. عکس

 .هیگر رهیو باشدت زدم ز دیبغضم ترک دنشیعکس گذاشته بود که باد هی یخودش و هست از

 چهارماهه بود. باًیتقر گهیچقدر بزرگ شده بود، االن د دخترم

جمع  یماه یگذاشته بود و فشار داده بود تا لباش مثل لبا یانگشتاشو دوطرف صورت هست رحسامیام

 بود. بود و عکس گرفته دهیرو بـ ـوس یبشه و بعد خودش لپ هست

 قشنگ بود. یلیخ عکسشون

 خانوم موشه عشق باباشه. نیعکس نوشته بود: ا رهیز

 استاد چقدر دخترتون نازه. یدختر براش کامنت گذاشته بود: وااااااا هی 

 چشماشو... عشق باباش چقدر نازه. یپسر کامنت گذاشته بود: اله هی

 کدومشونو نداده بود. چیجواب ه رحسامیعالمه کامنت گذاشته بودن و ام هی

 یجذاب شوهرم تنگ شده بود... چقدر دلم هوا یچهره یشون واقعاً قشنگ بود... چقدر دلم برا عکس

 دخترم و کرده بود. یچشما

 بـ ـوسه زدم و بابغض گفتم: دوست تون دارم. هیعکس  یشدم و به رو خم

 جلب شد. رحسامیام یاز پست ها یکیام به  توجه

 رفتن چه بچگانه بود یابر تیبهانه ها " 

 یزودتر برو یبود قراریب چه

 ...یاجازه وارد آن شده بود یب یکه روز یدل از

 !! ستمیسوگوار نبودنت ن من

 "همه تحملم...  نیشرمسار ا من

 

 یپست و برا نیکردم اصالً ا یتخت و سرم و تندتند تکون دادم و سع یرو انداختم رو یگوش عیسر

 نکنم. یالک ریخودم تعب

 رو آماده کنم. یفرخ یتا عصرانه رونیو خفه کردم و رفتم ب احساساتم

همه  دیو با ادیعصرانه رو براش بردم مشغول آماده کردن شام شدم چون امشب ونداد م نکهیاز ا بعد

 باشه. یعال یچ
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دور کنم... قربونشون برم چقدر عکس شون ناز و قشنگ  رحسامیداشتم باکار کردن ذهنم و از ام یسع

 ود.ب

و  کردیم تشیکه به جون ونداد افتاده بود و اذ دمیشنیو از داخل سالن م نیروژ غیج غیج یصدا

 ییاز اون آدما نیکه دست از سرش برداره اما روژ گفتیو م زدیباحرص اسم شو صدا م یونداد گاه

ها رو  یلیکه حرص خ نیهم یآرامش نده ول یحضورم به کس دیجمله بود: شا نیبود که شعارشون ا

 ! دهیم زهیبهم انگ ارمیرمد

 .نمیبچ زویاحمدزاده اومده بود و وقتش بود م یشده بود و آقا شب

خوش رنگ و متنوع داره  یغذاها نیجمع شدن... ونداد بالبخند گفت: ا زیو همه دوره م دمیزوچیم

 کنم. یزندگ نجایا امیب کنهیوسوسم م

  ؟یایگفت: خب چرا نم عیسر یفرخ

 بدجنس باشم. یملکه هی یسلطه رهیز خوادیقاشق و چنگال شو برداشت و گفت: چون دلم نم ونداد

بسپارم که به  یباشم که بعد از مرگم شرکتم و به ک نینگران ا یشیرفتارات باعث م نی: تو باایفرخ

 ادارش کنه. یخوب

 ... به شرفم قسم.کنمی: بسپار به من خوب ادارش منیروژ

ماه سرپاست  کیکرد و بعد گفت: اگه اون شرکت و به تو بسپارم شرکت فقط  نیبه روژ ینگاه یفرخ 

 چرا؟  یدونیم

 : چرا؟ نیروژ

 .یخوشگذرون یدب یریو بارفقات م یکنیو فرار م یکشیشرکت و باال م ی: چون تمام پول هایفرخ

 .یخونیو گفت: توفکره منو م دیخند نیروژ

 .شناسمی: دختره احمقم و خوب میفرخ

 .یباما غذا بخور نجایا یتونیم یبه من کرد و گفت: اگه بخوا ینگاه ونداد

 .دیصدام کن نیداشت اجیاحت یزینه ممنون... به چ_

شام و خوردن  نکهیبره... بعد از ا نیدو قاشق غذا خوردم تاضعفم از ب یکیداخل آشپزخونه و  رفتم

 یآخرشب شد و همه رفتن تا بخوابن... منم جلو نکهیجمع کردم و تمام کارام و انجام دادم، تا ا زویم

 شب زل زدم. یاهیو به س ستادمیداخل سالن ا یپنجره
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داره بهم  یلیخ یرو کرده و دلتنگ یو هست رحسامیام یدلم هوا یا گهیاز هر وقت د شتریب امشب

 .ارهیفشار م

 بود. ندیبرام خوشا الیدوازده شب بود و سکوت و ساعت

 ! یدی: نخوابونداد

 .نیفکرکردم رفت ن؟یو گفتم: نرفت نییخجالت زده سرم و انداختم پا دنشیبرگشتم و باد عیسر

 ! یدیو ند نمیماش یول یزل زد اطی: به حونداد

 شدم... آرومگفتم: نه حواسم نبود. نشیماش یانداختم و تازه متوجه ینگاه رونیب به

 بخوابم. نجایاصرار کرد امشب ا نی: روژونداد

 .ریآها شب بخ_

 : صبرکن.ونداد

  اد؟ی: توهنوزم از من بدت مدیبهش نگاه کردم که پرس یو سؤال ستادمیا

 .ومدهیوقت از شما بدم نم چیمن ه یعنینه... _

مغازم باهام مثل دشمنت  نیو دوستات اومده بود هیزد و گفت: دروغ نگو... اون روز که بامهد یلبخند

 .یرفتار کرد

 هیچقدر بامهد دمید یو گفتم: خب اون روز... اون روز وقت چوندمیهم پ یو بااسترس تو انگشتام

 فکرکردم که... نیراحت

دختره جلف و  هی هی... مهدکنمیطرف مقابلم رفتار م تیندادم که گفت: من باتوجه به شخص ادامه

 یاون روز باتو اونطور یجذاب و خوش پوشه... وقت یبودن باپسرها حیتفر نیبهتر کنهیسبکه که فکرم

 یصرارهااحمقانه رو که به خاطره ا یبطه-ا-اون ر نیبچه ست واسه هم یلیاون خ دمیفتار کرد فهمر

دوست داره جلب توجه کنه و موردپسند  شهیکه هم هیخودش قبول کرده بودم و بهم زدم... اون دختر

باهاش  یزنش باشه فقط دوست داره چند روز هیدوست نداره مهد یمرد چیباشه... ه یادیز یمردها

... کنهیم یعروسک و باز هیخودش نقش  لیخودش بام هیعروسک چون مهد هی نیکنه درست ع یباز

 شو بهم زد. یزود ازش خسته شد و نامزد یلیهست که نامزدش خ نمیواسه هم

 شو بهم زد؟  یگفتم: نامزد شوکه

 هیمغرور و خودخواهه و خودشو  ؟ینیبی... مادرم و مستین یزن زندگ هیمهد دی: آره چون فهمونداد

از  ستیو حاضر ن رفتهیباارزشه رو پذ یملکه هیحس و که مادرم واقعاً  نیپدرمم ا دونهیملکه م
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 ستهخ یبعد از چند روز باز یعروسک باشه و مسلماً هرمرد هیخودش خواست  هیدستش بده اما مهد

 .شهیو دل زده م

 ازم خسته شد؟  رحسامیسکم نبودم پس چرا ام: من ملکه نبودم اما خب عرودمیخودم پرس از

به اعتقادات هم احترام  دیداره و با یاعتقاد هی یهرکس نیگفت هیبه هرحال من همون روز که به مهد_

 .نیستین یاونقدرا هم آدم بد دمیفهم میبذار

 سؤال بپرسم؟  هی شهی: مونداد

 .دییبفرما_

بشه خدمتکار قصر مادِرمن؟ چرا از اونجا به  دیخان زاده با هیچرا  ؟ی: چرا ازخانوادت جدا شدونداد

  ؟یدیرس نجایا

  ه؟یتو چ یگذشته یندادم که گفت: تو یجواب چیه

چهارماهه ست که باتمام عالقه  ویبچه د هیصفت و  ویمرده د هیمن  یگذشته یگفتم: تو یتلخ بالحن

نتونستم  گهیتحملم و ازم گرفت و د یزندگ یکه به هردوشون داشتم ولشون کردم چون سخت یا

 خودم و مقاوم نشون بدم.

 ! یگفت: تو متأهل یگرد و لحن پربهت یباچشما ونداد

 .شهیم یوقته دو سه سال یلیسرم و تکون داد و بغضم و خوردم و گفتم: خ آروم

 .یازدواج کرده باش کردمیو گفت: اصالً فکرشو نم دیبه پشت گردنش کش یدست یجیباگ ونداد

 .ریشب بخ_

 گفت: صبرکن. عیسر

  ؟ینگاهش کردم که گفت: طالق گرفت منتظر

 نه._

 ی: چرا از شوهرت جدا زندگدیهم فشار داد و بعد پرس یدندوناش گرفت و چشماشو رو نیشو ب لب

  ؟یچرا بچه تو ول کرد ؟یکنیم

 حتماً جواب بدم؟  دیگفتم: با بااخم

 بگو. کنمی: آره خواهش مونداد

 کرد. انتیاما گفتم: شوهرم بهم خـ ـ خواستیدلم نم نکهیباا

 بوده. یگفت: چه مرده احمق رلبیشد و ز شتریب بهتش
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  ؟یدرهم رفت که گفت: متأسفم، ناراحت شد اخمام

 .نیکن نیبه شوهره من توه یشماحق ندار_

  ؟ی: نکنه دوستش دارونداد

 آره دوستش دارم._

  ؟ی: پس چرا ولش کردونداد

 به عشقش هموار کنم. دنیرس یگفتم: چون راه و برا بابغض

 دختر؟  یهست یک گهینگاهم کرد و گفت: تو د شوکه

 اگه سؤاالتون تموم شده برم بخوابم؟ _

 : حسام اسم شوهرته؟ ونداد

 آره تکون دادم. یسرم و به معن آروم

 پسر؟  ای: بچت دختره ونداد

 گفتم: دختر. یخفه ا بابغض

 .ینشده بچه دار: هنوز باورم ونداد

 .ریشب بخ_

 پر از بهتش رد شدم و به اتاقم رفتم. یمقابل چشما از

 .دمیگلوم جا خوش کرده بود خواب یکه تو یمیو بابغض عظ دمیتخت دراز کش یرو

 .دمینصف شب از خواب پر رحسامیخواب ام دنیشب ها باد نیتمام ا مثل

فقط  زدینعره نم زدینم ادیفر نباری... اهیگر رهیو هراس به اطرافم نگاه کردم... باشدت زدم ز باترس

... نگاهش نیخشمگ دمیدلخور شا دمیشا نینگاه غمگ هی... کردیرنگش بهم نگاه م اهیس یباچشما

 یبش بختمن رفتم تا تو خوش ؟یداریچرا دست از سرم برنم ی... لعنتکردیو خاکسترم م زدیم شمیآت

گرگ  یخواب رو هم به چشمام حروم کرد ی... حترمیمپس دست از سرم بردار و بذار به درد خودم ب

 رحم. یب

 شمیم داریب هویساعت  نیهرشب هم نه،یکارم ا ونهیمنه د "

 شمیم وارید نیبه ا رهیغم که تو رو از دست دادم بازم خ نیباا

 ستیبس ن هیواسه هضم نبودنت گر شمیاشک م شهیتنگ م دلم

 ستین چکسیه یستین یوقت امیتنها شدم بعده تو انگار تو دن یجور هی
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 که آروم اون چشماتو خواب برده زیغم انگ یشب ها مهین نیا تو

 جا آب برده کیتو  ایهمه دن ینیدارم که بب هیگر یحد به

 ینیتمام عمر تو اونو نب دیکه شا یسمت همون خواب امیم

 ینیبارونو نب یکه عاشق باش یعنیمن دور بودن از تو  واسه

 که آروم اون چشماتو خواب برده زیغم انگ یشبها مهین نیا تو

 "جا آب برده  کیتو  ایهمه دن ینیدارم که بب هیگر یحد به

 شب( مهین _ یمیابراه ثمی)م

 *** 

هق هق  یهم فشار دادم تا صدا یاشکم به عکس چشم دوخته بودم... لبام و رو یپشت پرده از

 پرحسرتم بلندنشه.

 گذاشته بود. جشیپ یتو دیعکس جد رحسامیام

 اش دمر خوابونده بود. نهیسـ ـ یرو هم رو یبود و هست دهیکاناپه خواب یرو

 ام عشق باباشه. نهیسـ ـ یکه حق داره سرشو بذاره رو یعکس نوشته بود: تنها دختر رهیز 

 داره. یجذاب یدد نیدختر کامنت گذاشته بود: خوش به حال اون کوچولو که همچ هی

 بخوابه. یمرد نیتوبـ ـغل همچ تونهیکامنت گذاشته بود: خوش به حال اون کوچولو که م گهید یکی

 یکدومشون جواب نداده بود... عکساشو کل چیاصالً به ه رحسامیهم بود که ام گهیعالمه نظره د هی

 .کردیتشکر کوچولو هم نم هی یو اون حت کردنیم کیال

 .ذاشتیعکس م یاهستیبار از خودش  کیهرچند وقت  فقط

 به چشمم خورد. جشیپ یتو بیغر بیپست عج هی بازم

 تنت را کرده ام یبو یهوا " 

 ...یدانیم

 "ات بدجور به قامتم گشاد است !  ییجدا راهنیپ

 

 .بهیخاموش کردم و گفتم: هنوزم مثل اون موقع ها عج یرو عصب یگوش

از اتاق رفتم  عیفکرکنم و سر رحسامیمانع شد که به پست ام زدیصدام م رونیکه از ب نیروژ یصدا

 .رونیب
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  ؟یایکنم م یدوچرخه سوار کمی رونیبرم ب خوامی: منیروژ

  ام؟ینه من چرا ب_

 یریمس هیتا  نجایمحل از ا یبچه ها یهمه ،یونداد و بردار یدوچرخه یتونیم دهیم احالی: بنیروژ

 هـــا. دهیحال م یلی... خمیذاریرو مسابقه م

 بگذره.نه تو برو بهت خوش _

  ؟یتو خونه موند نقدریا ی: کپک نزدنیروژ

 گفتم: نه نزدم. باخنده

 .یتو سرم و گفت: پس با زد

 .یگفتم: وحش بااخم

 ... احمدزاده هم که شرکت بود.رونیهم رفته بود ب یچون فرخ ال،یو یرفت تنها شدم تو نیروژ یوقت

 چشم دوختم. رونیو به ب ستادمیو کناره پنجره ا ختمیخودم ر یبرا یچا وانیل هی

 خوادیو دلم م کشمیعذاب م شتریو ب شمیدلتنگ م شتریب کنمیعکس هاشو نگاه م رمیکه م یازوقت

اونم تنگ  یندارم... دلم برا یخبر گهی... از مرجان هم دشمیم مونیپش زابتیال یادآوریبرگردم اما با

 شده.

 اومد. یزل زده بودم که فرخ رونیبه ب یکه همونطور شدیم یدوساعت

 سالم._

 .اریشربت برام ب وانیل هیگرمه  یلیسالم تکون داد و گفت: خ یبه معن سرشو

 چشم._

 .نیشربت درست کردم و براش بردم که گفت: بش وانیل هی

 شده؟  یزینشستم و گفتم: چ باتعجب

و من واقعاً ازت  یکنیم یارک نجایماهت... دوماهه ا نیاز حقوق ا نمیپاکت جلوم گذاشت و گفت: ا هی

 کردم. ادتریحقوق تو ز نیام واسه هم یراض

 کار نبود. نیبه ا یازین_

 پول حقته. نیا یکشیزحمت م یلی: تو خیفرخ

 ممنون._
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ندارم همون حقوق ماه قبل  ازین شتریمن به مبلغ ب یپاکت و برداشتم و بعد گفتم: خانوم فرخ دیباترد

 .هیکاف

 .گهید یازدواج کن دیبا یروز هیباالخره توهم  یحق توئه بهتره پس انداز کن نی: ایفرخ

 آشپزخونه تا شام درست کنم. یکردم و رفتم تو یتو گلوم نشست و تشکر کوتاه بغض

 نیا یداشتم تو اجیکه احت یزیو خرج نکرده بودم چون به هرچ میاز حقوق قبل یهزار هی یحت من

 .شدیقرار داده م ارمیخونه دراخت

 گفتم:  رلبیگذاشتم و ز زیم یرو تیاهم یو ب پاکت

 پول استفاده کنم. نیتونم از ا یشونم پس نم ونیمد یخواب دادن کل یکه بهم جا نیهم_

*** 

احمدزاده چنگ زد و دادزد:  یآقا یقهیبه  هی... باگررونیاز اتاق رفتم ب یخانوم فرخ غیج یباصدا

 پسرم کجاست؟ 

 گفتم که حالش خوبه فقط پاش شکسته. یکنیچرا شلوغش م ی: شمساحمدزاده

 .اریتا من آروم بشم... برو پسرم و ب یگی... دروغ میگیدروغ م ی: داریفرخ

 : بابا واقعاً حالش خوبه؟ نیروژ

: به خدا خوبه ظهر بهش زنگ زدم تاحال شو بپرسم که دوستش جواب داد و گفت: تصادف احمدزاده

که گفتن پاش شکسته، عملش که تموم شد چندساعت  مارستانیرفتم ب عیسر کرده االن اتاق عمله...

تو  هکنم باالخر میازت قا ومدینگم اما دلم نم یزیبعدش بهوش اومد... به خدا خوب بود گفت بهتون چ

 .یمادرش

 .ششیبابغص گفت: منو ببر پ یفرخ خانوم

 خب برو آماده شو. لی: خاحمدزاده

  ام؟یگفت: بابامنم ب نیرفت داخل اتاقش و روژ عیسر یفرخ

 .یای! الزم نکرده بمیتنها بذار رویموقع شب حر نی: ااحمدزاده

 شده؟  ی: چدمیپرس کردمیکه از اون موقع ساکت بودم و فقط تماشا م من

 : ونداد تصادف کرده.نیروژ

 حالشون خوبه؟ _

 خوبه فقط پاش شکسته. گهی: بابامنیروژ
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 نشده. یزیکه چ شاهللیا_

 .میگفت: بر بستیمانتوشو م یو همونطور که دکمه ها رونیباشتاب از اتاق اومد ب یفرخ خانوم

زودتر  کنمیم یسع نیاحمدزاده گفت: مراقب خودتون باش یو آقا رونیزودتر از خونه رفت ب خودش

 .نیبترس ستیالزم ن میبرگرد

 .میترسیراحت مانم التی: برو بابا خنیروژ

مامان حالش بد نشه  نکهیا یابرایبابا راست گفت  دونمیگفت: نم یبانگران نیرفت و روژ احمدزاده

 گفت. ینطوریا

 فکرکنم راست گفت چون خودش اونقدر نگران نبود._

 : آره... خداکنه راست گفته باشه.نیروژ

زن اگه ملکه هم باشه بازم  هیباشه...  وفتهین یکاناپه نشست، دعا کردم اتفاق بد یو مضطرب رو نگران

 .زهیریو اشک م شهیبچه اش نگران م یبرا

تحمل کردن اون  یدونیتو که م یمنو ببخش ول ایهستم که بچم و ول کردم؟ خدا یچه جور مادر من

 از توانم خارج بود. گهید یزندگ

 زل زدم. کیتار اطیها نشستم و به ح یاز صندل یکی یتراس و رو یتو رفتم

 .یلی... خگرفتیم یلیدلم خ شدیکه مموقع شب  نیا

غر  ی... کلمینیو بش میفرش پهن کن اطیح یتو کردمیو مجبور م رحسامیافتادم که ام ییشب ها ادهی

: بچم هـ ـوس کرده گفتمیمنم م م؟ینیشیم نیزم یهست چرا رو یو صندل زیم ی: وقتگفتیو م زدیم

 و هندوانه بخوره. نهیبش نیزم یرو

هم حرص  رحسامیو ام خوردمیو باولع هندوانه م نشستمیم راندازیز یبااون شکم گرد و قلومبم رو بعد

 .دمیخندیم یو من کل خوردیم

خوب... فقط هم به  یلیخوب بود... خ رحسامیو تجربه کردم... ام میزندگ یروزها نینُه ماه بهتر اون

که من از دست اون  ییچون قطعاً باحرص و جوش ها وفتهیبچه اش به خطر ن یسالمت نکهیخاطره ا

 .کردمیاول سقط م یهمون روزها خوردمیم وید

لبم نشست و مژه هام نمناک  یرو ینیلبخنده غمگ میو دوران باردار ویخاطراتم بااون د یادآوری از

 شد.
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ش شسته ونداد خوبه و فقط پا یخانوم فرخ یو احمدزاده اومدن و طبق گفته ها یبعد فرخ دوساعت

 .ادیتونه از پس کاراش برب ینم ییچون خودش تنها نجایا ادیمرخص بشه م مارستانیاز ب یو وقت

*** 

 یو من کارم شده بود درست کردن غذاها الیکه ونداد مرخص شده بود و اومده بود و شدیم یروز دو

 .یمقو

و تمام مدت حواسش به ونداد بود  دیچرخیپروانه دوره پسرش م هیباوجوده ملکه بودنش مثل  یفرخ

مراقب ونداده که ونداد کالفه  نقدریجاش راحته... ا نکهیا ای خورهیم یزیچ ایداره  اجیاحت یزیکه به چ

 شده.

 خوبه. یلیخ یشکستگ یبرا دمیگاو درست کن شن ی: امروز ناهار براش پاچهیفرخ

 چشم._

ماهواره  یحوصله شبکه ها یکاناپه دراز کرده بود و ب یکاناپه نشسته بود و پاهاشو هم رو یرو ونداد

 .کردیرو رد م

 ونداد؟  یخوریم یزی: چیفرخ

 .ارمیدارم باال م یکه آت و آشغال به خوردم داد نقدری: اونداد

 .ریآب پرتقال بگ وانیل هیتوجه به حرفش روبه من گفت: براش  یب یفرخ

 .خوامی: منم منیروژ

 باشه._

 آب پرتقال تازه گرفتم و براشون بردم. وانیدول

 سختمه. ییرفتن به دستشو دیفهمیباخودش گفت: کاش م رلبیو برداشت ز وانیهمونطور که ل ونداد

و من متعجب  دینفس سرکش هیو برداشت و همون لحظه  وانیل نیتا نخندم... روژ دمیو گز لبم

 درآورد.و  وانیبودم که ته ل ستادهینگاهش کردم... هنوز راست نا

 .گهید یکیو گفت:  ینیس یرو دیو کوب وانیل

 .ی: نترکونداد

و معجون  یو طالب چیو هو یو توت فرنگ بی: به منم اگه ملکه چپ و راست آب پرتقال و آب سنیروژ

 .زدمیحرفا م نیاز ا دادیم

  ؟یخوایمعجون م ی: مطمئنونداد
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 : آره خب چطور؟ نیروژ

 براش معجون درست کن. رخانومیروبه من گفت: حر ونداد

داده بود و درست  ادیشو بهم  هیکه ونداد طرز ته یتکون دادم و رفتم داخل آشپزخونه و معجون یسر

 یوسط سالن هرچ دینکش هیاما به ثان دیو سرکش وانینفس ل هیبردم... بازم  نیروژ یکردم و برا

معجون و  ونن حال شو بد کرده... اتخم مرغ خام داخل معجو ادیخورده بود رو باال آورد. به احتمال ز

 نیروژ یگفت که برا نیدونست واسه هم یم یبه خوب نویتونست بخوره وندادهم ا ینم یهرکس

 درست کنم.

به خودش  یآورد... حت یوسط سالن باال م یطور نیهم نیونداد سالن و پر کرد و روژ یخنده یصدا

 .ارهیمعده شو باال ب اتیمحتو هیو بق ییبره داخل دستشو دادیزحمت نم

 .یهست یعوض یپاشکسته یبرده هیزد: تو  غیو ج دیدهنش کش یدستشو رو پشت

 .یبخور ی: تو که دوست داشتونداد

 بود. یچه کوفت گهید نی: توروحت انیروژ

چه  نیا فیو گفت: دختره کث دیبنفش کش غیج هی فیکث نیو زم نیروژ فیکث یلباسا دنیباد یفرخ

  ه؟یوضع

 خب حالم بهم خورد دست خودم که نبود.: نیروژ

 .ییدستشو یتو یبر یتونستیبااخم گفت: دست خودت بود م یفرخ

 شد. ییهوی: نیروژ

 کنه. زیو بده خودش تم اریروبه من گفت: دستمال و سطل آب ب یفرخ

 : به من چه.نیروژ

کدوم از کاراتو  چیه ریو حر یکن زیاتاق تو تم دیماه خودت با کیتا ینکن زیتم نجاروی: اگه ایفرخ

 .کنهینم

 .ستیبااخم گفت: حالم خوب ن نیروژ

 .ریکن و بعد بم زیرو تم نجایاول ا یری: اگه قراره بمیفرخ

 .اریدستمال ب ریباحرص گفت: حر نیروژ

 کردن کف سالن شد. زیداخل آشپزخونه دستمال و سطل براش بردم و مشغول تم از

 گفت: کجا؟  عیسر یکرد از جاش بلند بشه که فرخ یسع ونداد
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 ... اجازه هست؟ ییباحرص گفت: دستشو ونداد

 کمکت کنم؟  یخوایگفت: م یو فرخ دمیآروم خند نیو روژ من

 عصاشو برداشت و گفت: نه. ونداد

که زمان ناهار  یدرست کردم و وقت یآبگوشت مقو هی... کردمیرو آماده م یسفارش امروز فرخ دیبا 

گذاشتم  ینیس هیو بعد کاسه رو به همراه قاشق و چنگال داخل  دمیمقدار کش هیکاسه  هی یتو دیرس

 ونداد بردم. یو برا

  ه؟یچ نی: اونداد

 آبگوشت._

 لطفاً. اریمن دلمه ب یبرا ی: مگه امروز دلمه درست نکردونداد

 گاو درست کنم. یگفتن براتون آبگوشت پاچه یخانوم فرخ_

 .اریبرام دلمه ب خوامی: نه نمونداد

 .هیبراتون مقو نیاما ا_

 .خوادی: من دلم دلمه مونداد

 .ارمیخب براتون دلمه هم م_

 .اری: اول برو بونداد

 و براش آوردم. دمیپشقاب چندتا دلمه چ یگذاشتم و تو زیم یرو رو ینیبچه ها بود... س مثل

 و بعد باولع خورد. دیبو کش لـ ـذتاش گرفت و با ینیب یاز دلمه ها رو جلو یکی

 پاتون زودتر خوب شه. شهیباعث م دیبخور نمیا_

 خورد و بعد گفت: کاسه رو بده. عیسر یلیدلمه ها رو خ یهمه

حرف  یبگم: پات شکسته کمرت که نشسکته خم شو بردار اما زبونم و گاز گرفتم و ب خواستیم دلم

 کاسه رو بهش دادم.

 قاشق خورد و بالفاصله صورتش جمع شد و گفت: بدمزه ست. هی

 هم خوبه. یلیخ دمشینه من چش_

 نگاه کرد و گفت: بدمزه ست. بهم

 هم خوبه. یلیگفتم: خ بااخم

 کرده. رییام تغ ییمن حس چشا دیشا دونمیلباشو کج کرد و گفت: نم 
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 احتمال داره._

 گفت: مار بزنه زبون تو. رلبیز 

 بله !_

 داد و گفت: دست و پات نعله. لمیتحو یکج لبخنده

 اون تصادف تکون خورده. یگفتم: انگار مخ تونم تو بااخم

 لحن خودم گفت: احتمال داره. مثل

 .کنمیکش دادم و گفتم: تازه شب براتون کله پاچه درست م یمسخره ا یخنده یو به معن لبام

 .ردونیش رابیگفت: چه خوب من عاشق کله پاچم مخصوصاً س یسرفه افتاد و بالبخنده مصنوع به

 م گفت.بله مادرتون_

هفته اسهال  هیتا  خورهیام م ینیکله پاچه به ب یشو من بو الیخ یگفت: جون مادرت ب یزار بالحن

 استفراغم.

 حرفش شد و خنده اش گرفت که گفتم: اصلًاهم خنده نداره. یصورتم جمع شد... تازه متوجه 

 .یکله پاچه درست کن یندار ادی: بهش بگو ونداد

 .رهیبگ رونیپدرتون قراره از ب_

 !نجا؟ی: توروحم... آخه چرا اومدم اونداد

 .نیدار ازیکه نرفته پاتون شکسته و به مراقبت ن ادتونی_

و به  ادیکه بدم م یاومدم از هرچ یشکنجه ست... از وقت ستیاسمش مراقبت ن نی: مراقبت! اونداد

 .یخوردم داد

 مادرتون؟  ایمن _

 .دی: هردوتون هم دست همونداد

 کردم. یبلند یکه از درد خم شدم و ناله دیکش ریام ت نهیـ سـ

  ر؟یشد حر یهول شد و گفت: چ ونداد

 .رخانومیو گفتم: خانوم... حر دمیو از درد گز لبم

  ؟یخوب ی: حاال هرچونداد

 آره._

 : چت شد؟ ونداد
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درست  نیشما گفت یمادرتون گفت هرچ دیشب کله پاچه بخور ستیکردم قرار ن ی... شوخیچیه_

 درست کنم؟  یحاال چکنم... 

 .یخودت درست کرد یهرچ کنهینم یبهم کرد و بعد گفت: فرق ینگران نگاه

 باشه تکون دادم و رفتم داخل آشپزخونه. یو به معن سرم

همون چندقطره هم  گهیکامالً خشک شده بود د رمی... شدیکشیم ریو ت کردیدرد م حیهام فج نهیـ سـ

 وجود نداشت.

 من گشنشه. یِهست رمیبم

 یوقت د،یبود و مامان به اصراره من مجبور شد من و آرزو رو ببره خر رخوارهیش یرعلیام یوقت ادمهی

... خانجون کنهیهاش درد م نهیبرگشتم به خانجون گفت سـ ـ یمامانم حالش خوب نبود وقت میرفت

 .یشد ینطوریا نیگشنشه واسه هم یرعلیهم گفت ام

 براش. رمی... بمکشمیمن گشنشه که من دارم درد م یهست االنم

 گلوم و فشرد و گونه هام تَر شد از اشکام. بغض

 .کردمیم هیصدا گر یب کردمیم یکه داشتم آشپز یمدت تمام

 آورد. رونمیونداد از فکر ب یچقدر گذشته بود که صدا دونمینم

 خوبه؟  رحالتی: حرونداد

داده بود،  هیتک زیبود و به مبـ ـغلش  رهیو به خودم مسلط شدم... عصاش ز دمیبه صورتم کش یدست

 جواب شو دادم: آره. یگرفته ا یباصدا

  ؟یکنیم هی: چرا گرونداد

 .ستین یمهم زهیچ یچیه_

  انتش؟یباوجوده خـ ـ ؟ی: شوهرتو هنوزم دوست دارونداد

نه دخالت فقط  هی... من نه قصدم فضولیشیبهم گره خورد و گفت: بامن حرف بزن؟ آروم م ابروهام

 .یریغمباد بگ خوادیدلم نم

 دخترم تنگ شده. یگفتم: دلم برا بابغض

  ه؟ی: اسمش چونداد

 .یهست_

  شش؟یپ یبرگرد یخوای: نمونداد
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 .کنهینه پدرش از اون خوب مراقبت م_

 خودت؟  یخانواده شیپ یری: چرا نمونداد

 ازدواج کردم طرد شدم آخه خانوادم باازدواجم موافق نبودن. یوقت_

 چشماش خونه کرد. یتعجب و بهت تو بازم

ـوسم ناراحت شد و از اتاق  بـیمن دوست شو م دید یکه وقت یهست ی: تو واقعاً همون دخترونداد

و تماشاش کرد؟  ستادیکرد و ساکت ا نیبهش توه هیکه مهد یهست یتو همون دختر رون؟یرفت ب

 !؟یدواج کردخانوادت از تیکه بدون رضا یهمه دل و جرأت و از کجا آورد نیا

 بگم. یدونستم چ ینگفتم... درواقع نم یچیه

 شوهرت؟  شیپ شیبرگرد گهید یخوای: نمونداد

 فکرکنم ازدواج کرده._

و بعد حضانت بچه  رهیطالق تو بگ رمیبگ لیوک هیبرات  یخوایسکوت کرد و بعد گفت: م یکم ونداد

  ؟یریتو بگ

تونم  ینم رمیرو بگ یقدرت داره... تازه اگه حضانت هست یلیحسام خ شهیزدم و گفتم: نم یپوزخند

بزرگ  ینطوریدخترم ا خوادیخدمتکارم دلم نم هی نجایشو داره بزرگش کنم من ا اقتیاونطور که ل

پس بهتره  شهیم ایپدر دن نیهاش عاشق دخترشه و براش بهتر یبشه، من مطمئنم حسام باتمام بد

 اون باشه. شیپ یهست

 .کردینم انتیبود به خاطره بچشم که شده به زنش خـ ـ یپدره خوب: اون اگه ونداد

 بود. یکنه اما خب حرفش منطق نیحرفش ناراحت شدم، دوست نداشتم به حسام توه از

  ؟یبمون یطور نیتاآخر عمرت هم یخوای: مونداد

  ه؟یمنظورتون چ_

  ؟یریطالق بگ یخوای: نمونداد

 نه. ای رمیطالق بگ ستینه مهم ن_

مشتاقم  شتریب نمیکنجکاوم شوهرتو بب یلیمکث گفت: خ یو بعد از کم دیبه پشت گردنش کش یدست

 .نمیبب دشویهمسره جد

 گفتم: چرا؟! باتعجب

 ست. قهیآدم بدسل هی اشوهرتیبهتر از تو هم وجود داره واقعاً  نمیبب خوامی: مونداد
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 حرف لنگون لنگون برگشت داخل سالن. نیاز گفتن ا بعد

 شد. ظیچرا اخمم غل دونمیاما نم اوردمیسر ن یزیحرفش چ از

 سر زدم. رحسامیام جیاتاقم و به پ یشام بخورم رفتم تو نکهیبدون ا آخرشب

 نگاه کردم. شیقبل ینذاشته بود اما خب باحسرت به عکس ها دیجد عکس

 نهیـ ... اون موقع که درد سـیخوشگل تر و بزرگ تر شده بود... مامانش فداش بشه اله یلیخ یهست

غذاشو بهش  دوارمیخونه نبوده اما االن اومده، ام رحسامیهام و احساس کردم ظهر بود و فکرکنم ام

چرا  رممکنهیغ نیگشنه بمونه؟ نه نه ا ذارهینکنه م ده؟یبهش غذا نم زابتی... نکنه الرشهیبده تا س

 افکارم احمقانه ست ! نقدریا

 لیدل یب یطور نیاون نداشت و مطمئنم هم یبرا ییمعنا چیکه قطعاً ه ی... پستبیپست عج هی بازم

 گذاشته بودش.

 بامنه یحس تلخ هی زنهیکه بارون م یوقت"

 ینم خوامیسردمه، دلتنگتم تو رو م نجایکردم ا خی شکنهیم وفتمیم ادتیگلوم،  یهست تو یبغض هی 

 امیسکوت بارفتنت کنار ب نیتونم تو ا

 عاشقت کرد؟  یدلتو زد؟ ک یچ

 از درد؟  رمیمیتو م یب ینگفت 

 شم نیشه تنهاتر دیشم موهام سف نیتو خونه نش یب ینگفت 

 ذره هم کم نشده هیکه داشتم به تو  یحس از

 خوده یهام ب یهام، دلواپس هیگر گهیکه د هرچند

 غصه هام شهیسخته برام تموم نم تحملش

 "خوامیمنو، من هنوزم تورو م فهمهینم یچکیه

 دلتو زد( یچ _ یروزیف نی)شاه

*** 

به ذات  گذشتیزمان م شتریب یبود... هرچ نجایماه ا کی نیگچ بود و ا یماه تو کی باًیونداد تقر یپا

بهم ننداخت که  یزیمدت نگاه ه نیا یوقت تو چی... اون هبردمیم یپ شتریخوب و باطن سالم ونداد ب

بدون تعارف و  کردیراحت برخورد م یلیانجام نداد فقط خ یحرکت زشت نکهیا ایاحساس خطر کنم 

 .یسیرودربا
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 هیبود برام... مثل  اوشیتا گچ پاشو باز کنه... مثل س مارستانیرفته ب یاحمدزاده و خانوم فرخ یباآقا 

 .نشستیدرد و دل هام م یپا یبرادر که گاه

  م؟یکن یآب باز کمیاستخر  می: چشم قشنگ برنیروژ

 درس بخون. کمیبرو  رینخ_

 .بالیوال میابریدرس ندارم ب: نیروژ

 کنم. زیاتاق آقاونداد و مامان تو تم دیکار دارم با ینه کل_

 : اَه ولشون کن.نیروژ

 ساعت بخواب. کیبرو  یریگیآروم نم قهیدق هیندارم... دختر تو چرا  یباز یحوصله نینه روژ_

 .برهی: خوابم نمنیروژ

 سؤال بپرسم؟  هی نیروژ_

 : بپرس.نیروژ

  ؟یتو عمل کردتو دماغ _

 : آره.نیروژ

 یلیخ یخب شک کرده بودم ول یواقعاً؟ دکترت چقدر خوب عملش کرده من اصالً متوجه نشدم ول_

 هـــا. یعیطب

اش...  ینیدکترش و عمل ب یشده بود شروع کرد به حرف زدن درباره یباز الیخ یکه انگار ب نیروژ

 .دیشنا از سرش پرو  بالیقشنگ بحث و عوض کردم و وال یلیخداروشکر خ

رنگ کرده بود و ابروهاش پهن و کوتاه بود و چشماش  یبود... موهاشو بلوط یدختره قشنگ نیروژ

با دستگاه مخصوص باد  شهینقص بود... لباشم هم یشم که به لطف دکترش ب ینیو ب رهیت یقهوه ا

 عمل رهیچرا نم پرسمیازش م کنهیم یبا اون دستگاه لباشو اونطور یوقت شهیکرده و پروتز بود... هم

مد شد بعد اونوقت لبام  کیلب بار یروز کی دیو تازه شا ترسهی: از پروتز مگهیپروتز انجام بده و اونم م

و  خندهی... اونم مثل بز میکاری: بگمیو م دمیبه نشانه تأسف تکون م یکنم؟ منم سر کیبار یو چطور

 .می: چاکرگهیم

 به مادرش رفته بود. شییبایداشت... ز یرو فرم کلیبود و ه ییبایدختره ز درکل

 .یبه فکت استراحت بده خواهرم... سرسام گرفتم از بس حرف زد قهیبسه دو دق نیگفتم: روژ کالفه

 شنا. می: خب پاشو برنیروژ
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 باز شروع شد. اووووف

 پاشو برو. ییخودت تنها_

 پاشو آش درست کن. ریچقدر هـ ـوس آش کردم حر ی... وادهیحال نم یی: تنهانیروژ

 کاره ! هیگفتم: وا  باتعجب

 هـ ـوس آش کردم. یلیدهن شو قورت داد و گفت: خ آب

 ریاالن خاله حر یخوایپدرسوخته آش م یگفت: ا یشکمش گذاشت و بالحن خنده دار یرو دستشو

 .کنهیدرست م

 .ونهیو گفتم: د دمیخند

 شام آش درست کن. یبرا گهی: پاشو دنیروژ

 .کنمیظهر درست مبذار فردا _

 .خوادی: من االن دلم منیروژ

 .شااهللیمشت به شکمش زدم و گفتم: کارد بخوره ا هی باحرص

 : آخ بچم سقط شد.نیروژ

 کمکم. ایو گفتم: پاشو ب دمیخند هردو

البته اون  میباهم آش درست کرد یشلوغ باز یآشپزخونه و باکل یهمراهم اومد تو یمسخره باز یباکل

 کردن و گند زدن به آشپزخونه بود. فیکث کردیکه م یتنها کار

رو  زیم شهیو مثل هم ختیخودش ر یبزرگ برا یکاسه هیآش کامالً پخته نشده بود که  هنوز

 چهار زانو نشست و شروع کرد به خوردن. زیم یاشتباه گرفت و رو یباصندل

 سوختم. یزد: آ غیج

 صبرکن سرد بشه. قهیمرض خب دو دق_

 نیهم قاًیافتادم اون موقع دق میدوران باردار ادهیلحظه  هیاما تندتند خورد...  سوختیم داشت نکهیباا

لـ باولع غذا خوردنم  نطوریو از ا زدیو بهم زل م نشستیبالبخند م شهیهم هم رحسامیبودم، ام یطور

بخور، بخور، بخور،  گهیبار نم کی قهیدق کی یو ه دهیبه زور غذا بهم نم نکهیاز ا گفتی... مبردیم ـذت

 خوشحاله.

 چشم قشنگ؟  یخندیم یبادهن پر گفت: به چ نیروژ
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بادهن پر  نکهیبه خاطره ا دیکشیو به دار م نیبود روژ نجایکرد... اگه االن ا ونمید رحسامیام ادهی بازم

 حرف زده.

 .یریو فرو دادم و گفتم: حبوباتش نپخته دل درد نگ بغضم

 .شیچقدر هـ ـوس کرده بودم هــا... آخ ریجون حر ینداره... ول: بادمجون بم آفت نیروژ

 و شوهرش اومدن. یکه ونداد و خانوم فرخ دادیم نیدر نشون از ا یصدا

 یبدون اون عصا تونمیم گهیگچ پام و باز کردم د نیاومد تو آشپزخونه و گفت: روژ عیباذوق سر ونداد

 مزخرف راه برم.

 به ما. کیه من... تبرب کیبه تو... تبر کی: تبرنیروژ

 .وفتهیبراتون ن یاتفاق بد گهید دوارمیبالبخند به من نگاه کرد و گفتم: ام ونداد

 .وفتهیبراش نم ی: اگه اون دست فرمون خرشو درست کنه اتفاق بدنیروژ

و اونوقت تو  دمیگاو هم کادو خر یتو یبااخم گفت: خاک برسره من که امروز روز زن بود و برا ونداد

 .یزنیحرف م ینطوریبامن ا

جونم قربونت برم  یشد و گفت: داداش زونیو از گردن ونداد آو دیپر نییپا زیم یاز رو عیسر نیروژ

 یاون شاهللیبرات... ا یاله رمیبم یبرات ماساژش بدم؟ آخ کنه؟یفدات بشم پات خوبه؟ درد که نم یاله

 هجده چرخ. یلیتر رهیبره ز ...ونیکام رهیبره ز یکه باهاش تصادف کرد

 ابروشو داد باال و گفت: عه ! هی ونداد

  ؟یدی: آره... حاال کادوم و منیروژ

 : نوچ.ونداد

  ؟یو گفت: حاال چ دیگونه شو بـ ـوس نیروژ

 ! فهیتمام صورتت کث یخورد یکرد و گفت: چ زیباحرص صورتشو تم ونداد

 : آش.نیروژ

  ر؟یحر ی: آش درست کردونداد

 بله._

 .خوامینشست و گفت: منم آش م یصندل یو کنار زد و رو نیروژ

 هنوز کامالً نپخته._

 خدا کرم تو شکر. ینپخته! ه دیجوجه خرس خورده به ما که رس نی: چطور اونداد
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 لحنش خندم گرفت و گفتم: خب اونم خام خام خورد. از

 .می: ماهمون خامشم قبول دارونداد

  ؟ی: ما ! مگه تو چند نفرنیروژ

  گه؟ید یخوای: تو کادو مونداد

 آره تکون داد. یسرشو به معن زونیآو یبالب و لوچه نیروژ

 و درکمال تعجب مثل خواهرش خام خور بود و همه شو خورد. دمیونداد آش کش یبرا

 استراحت کنم. کمیبرم  گهیکرد و گفت: خب د زیدوره لب شو تم بادستمال

 میوانیح یآدم بده و نذار اون خو یبتمرگ سره جات و کادوم و مثل بچه یزد: غلط کرد غیج نیروژ

 بزنه باال.

خب  لیبرد باال و گفت: خ میتسل یو بعد ونداد دستاشو به معن میو ونداد متعجب بهش نگاه کرد من

 هار نشو.

 .ادیبااخم گفت: رد کن ب نیروژ

  ارم؟ی... برم بنهی: تو ماشونداد

 .ایت: برو زود بگف یبالحن دستور نیروژ

دستش  یتو کیپالست هیباشه تکون داد و رفت و بعد با یسرشو به معن یبامزه ا یافهیباق ونداد

 برگشت.

 .ستین یاز کادو خبر گهیگرفت و گفت: روز دختر د نیبه طرف روژ کیخوشگل و ش یجعبه هی

 بده من. یجعبه رو چنگ زد و گفت: غلط کرد نیروژ

پر ذوق زد و  غیج هیو  دیکش رونیساعت فوق العاده ناز از داخلش ب هیجعبه رو باز کرد و  عیسر

 ساعت و دستش کرد. عیسر

 .قتمیعاشق سل یونداد فرستاد و گفت: عـــــــاشــــــــق تو نه ول یهوا برا یبـ ـوس رو هی

 و گفت: بچه پرو. ختیو بهم ر نیروژ یموها ونداد

 مچ دست شو جلوم گرفت و گفت: قشنگه نه؟  نیروژ

 : آره مبارکت باشه.بالبخندگفتم

  ؟یدیخر یمامان چ ی: برانیروژ
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منگرفت و  یدرآورد و جلو کیاز پالست یقبل یهمون جعبه هیدرست شب گهیجعبه د هی ونداد

 بالبخندگفت: روز زن مبارک.

 .گهید رینگاهش کردم که گفت: بگ متعجب

 نم قبول کنم.تو ینه ممنون نم_

 .شمیناراحت م یقبول نکن نهیجور توه هی: رد کردن کادو ونداد

 اما..._

 .مونهیوندادم مثل داداشت م گهید ری: اما و اگر نداره بگنیروژ

نکنه  سیبه دستش که هنوز به طرفم دراز بود نگاه کردم و تعلل کردم که گفت: خس باخجالت

من روز مرد کادو  یبرا دیبا یریچه نگ یریکادو رو بگ نیتو چه ا یمرد در بر یکادو رهیاز ز یخوایم

 .یریبگ

منظور کادو رو گرفته  یجعبه رو گرفتم و گفتم: ممنون. مطمئن بودم ب دیزدم و باترد یمحو لبخنده

 بگه بهم. کیخواسته روز زن رو تبر یو فقط م

 .هیچ نمیگفت: بازکن بب عیسر نیروژ

 بود. نیساعت روژ نیساعت درست ع هیرو باز کردم...  جعبه

 .نیونداد گفتم: بازم ممنونم لطف کرد روبه

 : قابل نداره.ونداد

  ؟یدیخر یملکه چ ی: برانیروژ

 .کنهینم شیکه قطعاً مثل هرسال راض یزیچ هی: ونداد

  ؟ی: چنیروژ

 گرفت. نیروژ یکه مشخص بود انگشتره جلو کیکوچ یجعبه هی ونداد

 انگشتر چشمم و گرفت. یجعبه رو باز کرد و درخشندگ نیروژ

 بخرم. دیبه ذهنم نرس یا گهید زهیاما خب چ ادیخوشش نم دونمی: مونداد

 ارزشه. یبراش ب زهایچ نیکه ا یدونی... میپول تو هدر داد یداره الک یکل زهایچ نی: اون از انیروژ

 بودم. ادشیکه من به  نهیمهم ا گهیگوشه د هی ندازهیکادوها م یهیمثل بق الیخ ی: بونداد

 بگم؟  یزیچ هیمن _

 .رهیگیحرف زدن اجازه م یبرا ی: آخونداد
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 بهم زدن. کیال یو کف دستاشونو به معن دنیبلندخند هردوشون

 .گمیچشم غره بهش رفتم و گفتم: اصالً نم هی

 کردم. ی... شوخریحر گهیجنبه نباش د ی: بونداد

  ؟یبگ یخواستیم ی: بگو چنیروژ

 هیمن فردا  دنیکادوتونو امشب ند کنمیم شنهادی... من پگهیعالوه بر روز زن روز مادرم هست د_

 .دیریجشن کوچولو بگ هی دیتونیم کنمیخوشگل درست م کیک

محبت  زانیم ستیکادو مهم ن متینگاه بهم کردن و شونه باال انداختن که گفتم: ق هی نیو روژ ونداد

زن بشه تمام  هی میشکل ممکن تقد نیاحساس تر یباب یوقت متیگرون قانگشتر  هیاون کادو مهمه... 

 .شترهیانگشتر الماس ب هیپرمحبت از  یِروسر هیارزش  یگاه دهیارزش شو از دست م

 .نییبهم کرد که باخجالت سرم و انداختم پا ینگاه طوالن ونداد

 : حق باتوئه من موافقم.ونداد

 : منم موافقم.نیروژ

 .میریگیجشن کوچولو م هیپس فرداشب  _

 : باشه.ونداد

 کرد. یآروم یمعده اش گذاشت و ناله یدستشو رو هوی نیروژ

 نگرانگفت: چته؟  ونداد

 .دیدو ییشد و به سمت دستشو دیسرخ و سف نیروژ

 گوش نکرد. یبه من نگاه کرد که گفتم: بهش گفتم حبوباتش خامه ول ونداد

 تو روحت. ریاومد و باناله گفت: حر قهیبعد از چند دق نیروژ

 .یتو گوش نکرد یریگیبه من چه من که گفتم دل درد م_

 .میگرد به هم نگاه کرد یداد و هرسه باچشما یبیعج یشکم ونداد صدا هوی

 .رونیاز آشپزخونه زد ب عیو سر دیکم کم رنگش پر ونداد

 .سیدهنت سرو ری: حردیبه لباسم چنگ انداخت و نال نیروژ

 من که گفتم هنوز نپخته. سیادب دهن خودت سرو یگفتم: ب مبااخ

 .رونیابیزد: ونداد ب غیج

 اتاقت. یبهداشت سیبرو سرو_
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 .زهیری: اووووو کوتا اتاقم، تا اونجا منیروژ

 .یحرف گوش کن یدست شو کنار زدم و گفتم: حقته تا تو باش باچندش

 .رونیب ایزد: ونداد تو رو جون نه نه ات ب داد

 .ونهیبرو اتاقت دخب _

 و من خندم گرفت. دیباسرعت به سمت اتاقش دو نیروژ

شکمش بود اومد و باحرص بهم نگاه کرد که گفتم: من که بهتون گفتم  یکه دستش رو یدرحال ونداد

 هنوز نپخته.

 .ییزد به سمت دستشو جهیبگه اما نشد چون دوباره شر یزیچ خواست

 .دیهم یو برادر لنگهتکون دادم و گفتم: خواهر  یسر باخنده

 .دادیو داد بهم فحش م غیکه همش باج نینبات درست کردم... روژ یبراشون چا 

 .دیچیکاناپه پرت کرد و از درد به خودش پ یحال تن شو رو یب ونداد

 .دیشیبهتر م دیبخور نویگذاشتم و گفتم: ا زیم یرو رو ییچا وانیل

 بخورم. یزیغلط بکنم از دست تو چ گهی: من دونداد

 نگفتم؟  ایگفتم: آقاونداد مگه من بهتون نگفتم که هنوز نپخته، گفتم  بااخم

 .یگفت: گفت باناله

 .دیشیبهتر م دیبخور نویا دیاالنم بلندش دیکنیخودتونه که به حرف آدم گوش نم رهیخب پس تقص_

 : واقعاً؟ ونداد

 لبام نشست و گفتم: واقعاً. یلبخند رو ازلحنش

 سیسرو یکه تو ی... درست همون موقع درحالنیو برداشت و رفتم تو اتاق روژ وانیل دیباترد

 و تانگاهش به من افتاد اخم کرد. رونیاومد ب زدیخوشبو کننده رو م یاسپره یبهداشت

 .یشیرو کوفت کن خوب م ییچا نیتوهم ا یمن بکش یاخماتو برا نکهیا یمرض به جا_

 زد: سوختم. غیو بعد که قورتش داد ج دینفس سر کش هیو برداشت و  وانیل

 آرومتر. یخب وحش_

خدا...  یپرنسست از دست رفت... وا ییمامان مردم... ملکه کجا یو ناله کرد: آ دیتخت دراز کش یرو

 ... ازجلو چشمامم خفه شو... برو... برو جالد.رونیقاتل از اتاق من برو ب

 .شااهللیا یریتکون دادم و گفتم: بم یسر باتأسف
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 کاناپه خوابش برده. یونداد همونجا رو دمیو د رونیاتاق اومدم ب از

حکم برادرشوهرم  ییجورا هیهم تنگ شده... اون  ونهیاون د ی... دلم برااوشهیلحظه حس کردم س هی

 .زابتهیاالن شوهر ال گهیو داشت... هه شوهر... کدوم شوهر آخه؟ ... اون د

 داخل اتاقش پتو برداشتم و آروم روش انداختم که چشماشو باز کرد. از

 کنم. دارتونیب خواستمینم دیببخش_

 گفت: ممنون. هیزوم چشمام بود... بعد از چندثان نگاهش

 .ریشب بخ_

که ونداد بهم کادو داده بود و باز کردم و ساعت و  یتخت نشستم... جعبه ا یاتاق خودم رفتم و رو به

 و قشنگ بود ازش خوشم اومده بود. کیش یلی... خدمیکش رونیاز داخلش ب

نه  داد؟یم هیبودم بهم هد ششیفکرکردم... اگه پ رحسامیو به ام دمیگذاشتمش و دراز کش زیم یرو

 .دهیقشنگ و معرکه م یهیهد هی زابتیمطمئنم به ال یفکرنکنم ول

  گذره؟یمعرفت بدون من بهت خوش م یب

*** 

 زیکردم و رفتم داخل تراس... همه شون دوره م نیو تزئ کیشام و جمع کردم ک زیم نکهیاز ا بعد

 .زدنیباپدرشون حرف م نینشسته بودن و ملکه مشغول کتاب خوندن بود و ونداد و روژ

 یهیهد نیند گفتم: روز مادر مبارک... انگاه بهم انداخت و بالبخ هیگذاشتم که ملکه  زیم یو رو کیک

 من به شما.

 پنهانش کرد و گفت: ممنون. عیلباش لبخند نشست اما سر یکه رو دمید

 .کنمیخواهش م_

 اعضم روزت مبارک. ی: ملکهونداد

 : ممنون.یفرخ

 یاما مرس یکنیبه ما از باال نگاه م شهیهم نکهیجلوش گذاشت و بالبخندگفت: باا چیکادو پ یبسته هی

که به فکره برده  یو مرس یخونه ا نیا یکه ملکه یبهمونه... مرس شهیو نگاه مغرورت هم یکه هست

 .یهات

که کامالً مشخص بود پر از مهر مادرانه و عشقه به پسرش نگاه کرد و بالبخنده  یباحس یفرخ خانوم

  ؟یدیخر یکادو رو برداشت و گفت: حاال چ یخالص
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 : بازش کن.ونداد

خوشگل و خوش رنگ  یروسر هی نیاون انگشتر پر نگ یکاغد کادو رو پاره کرد و من به جا یفرخ

 .دمید

 .بیبود و البته عج ندیملکه برام خوشا ذوق

  ن؟یقشنگه نه فرز یلیگفت: خ یبزرگ بالبخنده

 احمدزاده: معرکه ست. 

  اد؟یسرش و گفت: بهم م یرو انداخت رو یروسر عیسر یفرخ

 .ادیم یزیقصر هرچ نیا یبه من کرد و بعد بالبخندگفت: به ملکه بینگاه عج هی ونداد

 .یجون ی: قشنگ شدنیروژ

  ؟یدیخر یمامانت چ ی: تو برایفرخ

 گفت: مامان ! رلبیز ونداد

 یآره تکون دادم... فرخ یزدم و سرم و به معن یمتوجه نشد... باز به من نگاه کرد که لبخند چکسیه

 نی... خودشو مادره روژیدیخر یمامانت چ یگفت تو برا یدیخر یقصر چ نیا یملکه ینگفت تو برا

 ملکه رو داره. هیحکم  شهیمادر هم هیو ملکه اش... هرچند که  سیدونست نه رئ

من به تو... متأسفم  هیهد نمیو گفت: ا دیمامان شو بـ ـوس یگونه نیاز ته دل زد و روژ یلبخند ونداد

 .ستین یخبر هیاز هد نیپوالم و الزم دارم واسه هم میدیسفر چ یآخرماه بابچه ها برنامه یول زمیعز

 دوست داشتم پرنسسم. یلیتو خ هیهد نیو گفت: ا دیو بـ ـوس نیروژ یگونه یفرخ

 زد و سره جاش نشست. یلبخنده پرذوق نیروژ

 نامردها. دادمیتا امشب م نیکردیدادم باهام هماهنگ م شبیام و د هیاحمدزاده گفت: من هد یآقا

... نهیسر ا رهیگفتن: همش ز یانگشت اشارشونو به سمت من گرفتن و بالحن بامزه ا نیو روژ ونداد

 نوچ نوچ نوچ.

 .خوامیزدم و گفتم: معذرت م یلبخند

 کردم. یدخترم شوخ ی: زنده باشاحمدزاده

 .ادیخوشتون ب دوارمیبشقاب گذاشتم و گفتم: ام یتکه تو هیهرکدومشون  یو برش دادم و برا کیک

 .زمیعز یگفت: مرس ییگذاشتم که باخوش رو یخانوم فرخ یو جلو بشقاب

 .کردمیکه براش کار م یمدت نیا یلحنش بود تو نیتر یمیصم نیا

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

845 
 

 .ارمیقهوه ها رو ب رمیرو هم جلوشون گذاشتم و گفتم: م هیبق یو بشقاب ها دمیبه روش پاش یلبخند

  ؟یاریب ییخواهش کنم چا شهی: میفرخ

 ! اونم ملکه! از من!خواهش

 چشم. _

 و برگشتم داخل تراس. ختمیها رو ر ییچا 

 شب خوش. گمیم کیبازم تبر_

  شمون؟یپ یمونی: صبرکن... کجا؟ نمیفرخ

 .شمینه مزاحمتون نم_

 .کنمیخواهش م نیو گفت: بش دیعقب کش یصندل هی ونداد

 .زنمیتونو بهم نم ینه جمع خانوادگ_

 شیبهم بزن یتونیبعد چطور م یخانواده رو دوره هم جمع کرد یپاره تو خودت اعضا شی: آتاحمدزاده

 .اریبهونه هم ن نیجمع و؟! زودباش بش نیا

 زدم و نشستم. یلبخند

 و جلوم گذاشت. دیبر کیبرام ک ونداد

 .یحال کن زمیریدبش م ییاچ هینداره خودم برات  ی! اشکالیختینر ییخودت چا ی: برانیروژ

 برگشت و تشکر کردم. ییفنجون چا هیبلندشد و رفت، با شیصندل یرو از

شو خورد بازم تشکر کرد و رفت  ییو چا کیک نکهیبهم کرد و بعد از ا ینگاه خاص یفرخ خانوم

 بخوابه... احمدزاده هم همراهش رفت.

 خوشحالش کرد. نقدریا یروسر هی شهی: باورم نمنیروژ

کالمم  یمن خوشحالش کرد... عشق و محبت تو یخوشحالش نکرد حرفا ی: اون روسرونداد

اما احساس کردم واقعاً  میدوره هم بود یمدت کوتاه نکهیبود باا یخوشحالش کرد... امشب شب خوب

خونه انگار به شما عادت کردم...  نیبرگردم به ا خوادی... دلم مسمیکه کنارم نشسته مادرمه نه رئ ینیا

دستور دادن ها و غر زدن  یکه حت دمیاز مامان مغرور و مستبندم جدا باشم تازه فهم خوامینم گهید

... هیملکه چه جور آدم دمیپام شکست تازه فهم یمحبت و عشق مادرانه ست، وقت یهاش هم توش کل

 اون باوجوده ملکه بودنش برده هاشو دوست داره.

 تو بود... ممنون. شنهادهیپ نیا ر،یحر یمرس :نیروژ
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تازه  دیشیکه ازهم جدا م نیاما هم دیدونیقدره همو نم دیکناره هم یگفتم: تاوقت ینیغمگ بالحن

 .دیرو از دست داد یباارزش زهیچه چ دیفهمیم

 یبر یتون یم یاگه بخوا دهیم یملکه بهت مرخص ؟یبگ کیبه مادرت روزشو تبر یخوای: تونمنیروژ

 .دنشید

 اون مرد. گمیشب تولد نوزده سال قاًیوقته که مادرم و از دست دادم دق یلینه من مادر ندارم... خ_

 زدم و گفتم: شب خوش. یشوکه شدن که لبخنده تلخ هردو

 خودشو بهم رسوند و گفت: صبرکن. عیکه ونداد سر رونیتراس اومدم ب از

 بله._

 هی یداد شنهادویاون پ نکهیخوشحالم... از ا یینجایا نکهیپا و اون پا کرد و بعد گفت: از ا نیا یکم

فرشته  هیسپاسگذارم... تو  تینها یخانواده ام چقدر باارزشن ب یبهم فهموند نکهیمچکرم و از ا ایدن

 نجایا یو اومد یدو قبول کر شنهادمی... ممنون که پیو به من راه درست و نشون داد یکه اومد یا

عشق  ایدن هیمادرم  هیکه پشت غرور وخودخواه دمیفهمیوقت نم چیمن ه یومدی... اگه تو نمیکار کن

 نکردم... شب خوش. یمن که کار کنمیخواهش م _ممنونم.  ایدن هی ریپنهانه... ممنونم حر

 ست. ونهید هیسمت اتاقم که گفت: شوهرت  رفتم

 ست. ونهید هیو خشم بهش نگاه کردم که گفت: آره اون  بااخم

 سرش. یمغز گچه تو یاش و گفت: اون عقل نداره... اون به جا قهیشق یشو زد رو انگشت

 .دیلطفاً حده خودتونو بدون_

مغز اگه  یب یکله یب هی... ارهیبه تمام ع یونهید هیبه چشمام گفت: اون  رهیعقب رفت و خ عقب

نداره پس اون زن بهتر از تو  ... بهتر از تو قطعاً وجوددادیمثل تو رو از دست نم ینبود فرشته ا نطوریا

 .ییاونم تو هیکیفقط  نیبهتر ریداره و فکرکرده اون بهتره اما حر دید یفقط شوهرت خطا ستین

 به پله ها نگاه کردم. جیاز پله ها رفت باال و من گ باسرعت

 یاعتمادم و نسبت بهش ازدست بدم... اون آدم بد ذات شهیاما باعث نم بهیگفتم: حرفاش عج رلبیز

 .ستین

کرد و  غشیازم در رحسامیکه بازم ام ی... خوابدمیدوش گرفتم خواب نکهیاتاقم شدم و بعد از ا وارد

 هام کرد. ییرو مهمون تنها هینصف شب گر

*** 
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شدم... روزها و ساعت ها  یو ترک کردم و وارد قصرخانوم فرخ رحسامیپنج ماه گذشته که ام قایدق

 یلیخ یاوقات دلتنگ ی... گاهگذرونمیو عمرم و م کنمیم یزندگ هیو غصه و گر یو من بادلتنگ گذرهیم

اما اگه  رحسامیام شیبرگردم پ خوادی... دلم مییپر از تنها یِزندگ نیاز ا شمیرمیو س ارهیبهم فشار م

 یخال دونیم دیکنارشه... شا زابتیمثل ال یکیچون  کنهیتو صورتم نگاهم نم یاالن برگردم اون حت

 اشتباه بود. زابتیبه ال یکردن تمام زندگ میکردن و تقد

 ! ری: حریفرخ

 به خودم اومدم و گفتم: بله؟  عیسر

 .کنمیساعته دارم صدات م هی ؟یی: کجایفرخ

 حواسم نبود. دیببخش_

 .یسنگ تموم بذار خوادیدلم م میدار ژهیهفته چندتا مهمون و نی: آخر ایفرخ

 لطفاً. نیو بهم بد دیسیغذاها و دسرها رو خودتون بنو ستیچشم فقط ل_

 .دمیو بهت م ستی: باشه فرداصبح لیفرخ

 چشم._

قدم بزنم... هوا  کمیتا  اطیح یو بعد رفتم تو دمیشام و چ زهیسوپ کامالً جاافتاده م دمید یوقت 

 واسه قدم زدن. دادیخوب بود و جون م یلیخ

 و بـ ـغل کردم و آروم قدم برداشتم. دستام

 شدیم یچ یگاه دونمیافتادم... نم رحسامیام ادهیبرق ستاره ها  دنیآسمونِ شب نگاه کردم و باد به

 .زدیو برق م شدیکه چشماش ستاره بارون م

 ومدیگذشته و انتقام م یهم پا ی... وقتدیدرخش یم شیوحش یِمشک یستاره چشما هی نیع درست

 شدیم طونیهم ش یروشن کردن... وقت شیچشماش آت یو انگار تو شیگوله آت شدیوسط چشماش م

 .دیخندیچشماش م

رنگ من پر از  یب یایدن دیخندیم یاما وقت دیخندیلبام نشست... کم م یرو یتلخ و پربغض لبخنده

 شد. یرنگ م

 یِهست دوارمیاز خودم متنفر بشم... ام شهیباعث م یموضوع بدجور نیو ا دمیماهه دخترم و ند پنج

مامانش  زابتیبزرگ بشه و بفهمه ال یخوشحال باشه... اون وقت دشیجد من کناره باباش و مامان

شه دوتا یمرد نم هی یزندگ یکه تو فهمهیو م کنهیو از ماجرا باخبر بشه قطعاً مامان شو درک م ستین
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... من دلم شهیم یزخم یشون بدجور یکیاون وسط  شهیزن وجود داشته باشه... اگرهم بشه هم

دلم  ینمونده بود... درثان یبرام باق یجون گهیزخم بخورم چون د رحسامیاز ام نیاز ا شتریب خواستینم

پدر و مادر عاشق  یبزرگ بشه... وقت یمحبت یو ب یمهر یجنگ و دعوا و ب یدخترکم تو خواستینم

 نی... اولکننیدوست داشتن و عشق رو لمس نم یکلمه یواقع یوقت معن چیهم نباشن بچه ها ه

 شهیم نهیخانواده عشق و محبت نب یخانواده ست... اگه تو رسهیبچه توش به عشق م هیکه  ییجا

من  داشت یو سع کردیکنترلم م شهیمثل من... مادرم هم کنهیم ییها محبت و گدا بهیکه از غر یکی

بود تمام مدت سکوت کرد و  ونیبه آقابزرگ مد نکهیمثل خودش نشم و پدرم به خاطره ا یکی

و  دمیمن دارم از کمبود محبت جون م دینفهم چکسیوسط ه نیو ا رنیبگ میگذاشت اونا تصم

 .برمیم لـ ـذت نشیریش یو از دروغ ها کنمیم ییگدا رحسامیدوست داشتن و محبت و از ام

  ؟یخوای: همپا نمونداد

 زدم. یفقط لبخنده کج درجوابش

  ؟ی: سرمانخورونداد

 و باخجالت گفتم: نه هواخوبه. آروم

 .یباهام هماهنگ کرد و گفت: شام نخورد قدماشو

 نداشتم. لیم_

 .یشد ریس نیدرسته؟ واسه هم یحسرت خورد یول ی: شام نخوردونداد

  ه؟یمنظورتون چ_

 .یو دوست دار رحسامی: تو هنوزم امونداد

... بدجنس اما دوست هیبود... متفاوت از بق رهیابره ت هیآسمون چشم دوختم و گفتم: اون مثل  به

 .یداشتن

 ری... باخاطراتش... حرادشیباعشقش... با ؟یکن یزندگ ینطوریا یخوایم یو گفت: تاک ستادیا جلوم

 دیکه امروز باهم دعوا کن ستین هیاز خودت دفاع کن... حسام مهد رزنیش هیو مثل  ریبرو طالق تو بگ

بحث  نی... ادینک یباهم آشت گهیو بعد چند روز د یدلش بخواد به تو بگه و تو دم نزن یو اون هرچ

 .رشیبگ یتوئه لطفاً جد یزندگ

  م؟یدربارش حرف نزن شهیم_

 لطفاً حرف بزن. شهی: نه نمونداد

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

849 
 

 .دهیچون اون طالقم نم رمیطالق بگ تونمینم_

 .یریتاطالق بگ رمیگیم لی: خودم برات وکونداد

اونه و اسم  یشناسنامه یخوشه که اسمم هنوز تو نیمن فقط دلم به هم کردیچرا تمومش نم یوا

 من. یشناسنامه یاون تو

 بشه گفتم: آخه شناسنامه ام و برنداشتم. الیخ یب نکهیا یبرا

 .دهیاون موقع شناسنامه ات و هم م یبر شیپ یو از راه قانون یخودتو به حسام نشون بد هی: کافونداد

 و به انگشتام دوختم و پوست کناره ناخونم و کندم. نگاهم

 .یریطالق بگ یخوایکه تو نم نهیمشکل ا ستیشناسنامه ات ن: مشکل ونداد

 ذاشتمیمغازم نم یکاش اون روز که اومد یگفت: ا یبیگونه هام و ونداد بالحن عج یرو ختیر اشکام

 .یبر

  ه؟یگفت: منظورتون چ باتعجب

مغازم مدام تو  یموهاش چنگ زد و به سقف آسمون چشم دوخت و گفت: از اون روز که اومد به

بود و تو  رونیذره ب هیکه  ییاموهایدوتا ابروهات و  نیتا اخم ب ری... از چشمات بگیو هست ینم بودذه

 ااسترسعقب... انگشتات که همش ب رفتیجلو و لجوجانه مقنعه ات م یدادیبااسترس مدام مقنعه تو م

نگاه  هیبه من و مهد یرچشمی... زیدادیو تند تکون شون م یو پاهات که عصب یاوریصداشونو درم

تن تو  ی... اون لباس فرم مدرسه فقط توشدیم شتریو اخمات ب یشدیو هرلحظه سرخ تر م یکردیم

 و پرمدعا. یافاده ا یقشنگ بود نه اون دخترها

 گفتم: شما که اصالً حواستون به من نبود. جیگ

  ن؟یکردیادامه دادم: اصالً شما چرا به من توجه م بااخم

و  میدختره زندگ نیو البته بهتر نیتر بیزد و به استخر زل زد و گفت: اون روز عج یمحو لبخنده

توجه ام بهت جلب شد و بعد که دقت  یو باهام دست نداد ی... همون اول که وارده مغازه شددمید

 یاونطور یسمتت... وقت رفتیو بعدش ناخواسته توجه ام م یخوشگلتر یلیاز دوستات خ دمیکردم د

 یشاالتانم قفل کردم و وقت هیو من  یخوشحال نشد دنمیاز د یو گفت یکرد یمن زبون دراز یجلو

که درمقابلشون احساس  ییتو درمقابل آدما دمیفهم یساکت موند هیمهد یها نیتوه یجلو یاونطور

 یگنجشک ب هی یو درمقابل دوستات و آشناهات که براشون ارزش و احترام قائل یریش یخطرکن

 یتو یخونه حت یمغازه تو یتو ابونیخ ی... تودمیدیاز اون روز همه جا تو رو م ینده داره ول... خهپنا
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شناختمت  دینکش هیبه ثان دمتید یعل یمغازه یتو یبود و وقت یخواب... فراموش کردنت کاره سخت

 ...نکهیو از ا

 .دیو آوردم باال و گفتم: بسه... خواهشاً ادامه ند دستام

و  دیدیبرادرانه به درد دل هام گوش م کردمیادامه دادم: فکرم دیلرز یاز حد م شیکه ب ییباصدا

 .ستین یاعتماد کردن بهتون کاره اشتباه

 لحظه به حرفام گوش کن. هیجلوم و گرفت و گفت:  عیبرم که سر خواستم

 کنار. دیگفتم: بر یجد

 .کنمی: خواهش مونداد

 التماس آلودش باعث شد صبرکنم تا حرف شو بزنه. لحن

داشتم  یادیگفت: من اشتباهات ز دیلرزیم یکه کم ییشد و باصدا نییباال و پا یگلوش به سخت بیس

 ...زنهیتو م یو االن قلب گناهکارم برا

 نیطن اطیح یمحکمم تو یلیس یبهش زدم و صدا یمحکم یلیدستم رفت باال و س ناخودآگاه

 انداخت.

 شهیبهم نگاه کرد که بابغض گفتم: حسام هم هیبه سمت چپ کج شد و بعد از چندثان شسر

توهم دختره همون  گفتیام مثل مادرم، م یکیمنم  کردیفکرم شهیهم انتکارم،یخـ ـ هیمن  کردیفکرم

 د... آقاوندارهیگیکه قلب من فقط بابودن کناره اون آروم م دیخونته اما نفهم یتو انتیو خـ ـ یمادر

هنوز شرعاً و قانوناً زن حسامم و به اون تعهد دارم،  دیفراموش نکن انتکار،یمن نه هـ ـرزه ام نه خـ ـ

 در حق حسامه. انتیشما خـ ـ یگوش کردن به حرفا یحت

 .ستمیپربغضش باعث شد با یقدم برداشتم که صدا الیسمت و به

عشق من هموار  یو راه و برا ریبرو طالق بگ ایحسام و قلب تو آروم کن  شیپ ابرگردی ری: حرونداد

آرامش و مهمون وجودت کنم و اشک و  تونمیکنمت اما م ایزن دن نینتونم خوشبخت تر دیکن... شا

من  ماا دونمیدلت غصه دار بشه... حسام و نم ذارمینم یول گذرمیچشمات جا ندم... از جونم م یتو

حسام  شیپ ابرگردیدلم و بهت باختم...  دمتیکه د شیوار دوست دارم از همون دو سه سال پ وانهید

 بامن همراه شو. ای

 و به اتاقم پناه بردم. دمیدو الیو به سمت و ختیتند ر اشکام

 تخت پرت کردم. یو خودم و رو هیگر رهیزدم ز باشدت
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 منو ببخش که به حرفاش گوش دادم... عشقم منو ببخش که اجازه دادم اون حرفا رو بزنه... من حسام

دوست  یونهیکنم... نه بانگاهم نه با گوشام و نه باقلبم... تمام من سهم توئه د ینم انتیبهت خـ ـ

 .یداشتن

 ستین بینگاهش عج دمیبهم بزنه... من چقدر خرم که نفهم ییحرفا نیونداد توقع نداشتم همچ از

 و اون به من عالقمند شده. دونمیم یرعلیو ام اوشیبلکه عاشقه... من اونو مثل س

 نجایبه آخر ماه نمونده... آخرماه که برسه از ا یزی... چستیخونه به صالح ن نیا یموندنم تو گهید

 .رمیم

حرفا رو  نیا دادمیاجازه م دی... نباکردمیمزخرفش گوش م یو به حرفا ستادمیا یم دینبا یحت من

 زن متأهل ابراز عالقه کنه؟! هیبه  کنهیبزنه... اون چطور جرأت م

 اتاق و پر کرد. یزانوهام گذاشتم و هق هقم فضا یو بـ ـغل کردم و سرم و رو زانوهام

به  ینیکه بب ییمن کجا انتکارهیدارم، مرد خـ ـ اجیبهت احت یا گهیاز هروقت د شتریاالن ب حسام

به جوش  رتتیغ مایثل اون قدم ی... اگه بفهمینکرد یچکاریزنت به ناموست ابراز عشق کردن و تو ه

 رو هم ازت گرفته؟  رتتیخوشگلت غ یعشق خارج ای یکنیو ونداد و زنده به گور م ادیم

 یابیو  یکنیخرج م رتیبرام غ یمال منه و غرق خونش کرد ریکه آرشام اومد و گفت حر یزمان مثل

  ؟یشیاز کنارم رد م تیاهم

اشک ها... غروره خورد شدم... بغض توگلوم...  نی... اادیبه خاطره عشق تو داره سرم م نایتمام ا یلعنت

 .رتیغ یبه خاطره توئه ب ناهمهیغم تو دلم ا

من  ای... حسام بزهیاتاق خوف برانگ نیا یکیو تار یی... تنهایا نهیتوئه گرگ ک رهیهام تقص ییتنها

 .ترسمیترسم... م یم ییتنها نیاز ا ترسم،یبدون تو م

 ارمیطاقت ب هیهرجور دیندارم، با ییهنوز عادت به تنها "

 تو دارم یب یبیغر یایچه دن ،یالیخ یعشق و ب نیب رمیاس

 رمیکمک کن تا دوباره جون بگ رم،یبم ییتنها یتو ترسمیم

 رمیاز دست م کنمیتر شو، دارم حس م کیبه من نزد ییوقتا هی

 رمیبم یروز از درد دلتنگ هیتو  دنید یبرا ینیبب یترسینم

 رمیتو آرامش بگ ینباشه، تو دستا ایدن خوامیکنارم م یکه باش تو

 امشب؟  ییدارم به جز تنها ویتب؟ ک نیاز ا ریبوده غ یسهم من از تو چ بگو
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 از تو دورم نمیتونم بب یتو غرورم نم یبه پا وفتهیامشب ب خوامیم

 دمیکناره تو به آرامش رس دم،یو م میتاوان دلتنگ دارم

 " دمیند باتریاز تو ز ایدوباره، خدا باکنیو ز امیدن ایب

 (ییدایش _ یلهراسب ی)عل

*** 

فاصله گرفتم و به سمت در رفتم... چندتا نفس  نهیسرخ و پف کردم گرفتم و از آ یو از چشما نگاهم

 .رونیتا آروم بشم و بعد از اتاق رفتم ب دمیکش قیعم

 ساز و قهوه ساز و روشن کردم. یآشپزخونه رفتم و چا به

دوتا قرص خواب بخورم و تا ساعت ها بخوابم و  خواستیو حالت تهو داشتم... دلم م رفتیم جیگ سرم

 مزخرفش جدا بشم. یو آدما ایدن نیاز ا

خرامان خرامان از پله ها  یساعت هفت خانوم فرخ قاًیو دق دمیرو چ زصبحانهیسروصدا م یو ب آروم

 .نییاحمدزاده اومد پا یهمراه باآقا

 .ریبخسالم صبحتون _

 کوتاه گفت: سالم ممنون. شهیمثل هم یفرخ

 .ریگرم جوابم و داد: سالم دخترم صبح تو هم بخ یبرعکس اون بالبخند شهیاحمدزاده مثل هم اما

 .ختمیزدم و براشون قهوه ر یمصنوع لبخنده

 .دیصدام کن نیداشت اجیاحت یزیبه چ_

 هیولو شدم... چشمام و بستم تا چندثان یصندل یرو عیسر یلیبرگشتم داخل آشپزخونه و خ یسخت به

 .دادیتندتند تکون م یکیاز چرخ سرم خالص بشم اما انگار سرم و  یا

خودم درست کردم...  یآب قند برا وانیل هیروزانم برسم  یخوب بشم و بتونم به کارها نکهیا یبرا

شد و  دهیهرگم کششا یکند رو غیت هیمثل  رحسامیمشغول هم زدن قندها بودم که بازم خاطرات ام

 از مرگه. شتریدردش ب نیو ا کنهیم یفقط زخم زنهیکرد... رگ و نم میزخم

 نییپا شهیچون فشارم هم دادیجات مختلف به خوردم م ینیریش ایخدا به زور آب قند  یشهیهم

که... منم چپ  کشتتی: بخور نمگفتیو م خوردیحرص م ومدیجات بدم م ینیریاز ش نکهیبود... از ا

و  ملج نکهیا یبخورم برو به کارت برس... اونم برا خوادی: اصالً دلم نمگفتمیو م کردمیجپ نگاهش م

 آب قند به توئه حاال زودباش بخور. وانیل نی: کاره من خوروندن اگفتیم ارهیدرب
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 یاون برا بود... خودش درد بود اما درمانم بود... نمیریحال که سخت بود ش نیبااون درع یزندگ

 درمانگر بود. نیبهتر زدیکه خودش بهم م ییدردها

 .ایلطفاً ب ری: حررونیاز فکر اومدم ب یفرخ یباصدا

 شد. شتریاش صورتم جمع شد و حالت تهوم ب ینیریقلوپ آب قند خوردم و از ش هی عیسر

 ونداد اخمام رفت توهم. دنیو باد یو رفتم داخل سالن غذاخور دمیکش میبه روسر یدست

 مکث گفت: سالم. یبهم نگاه کرد و بعد از کم رشیت یقهوه ا یباچشما

 جواب شو دادم. دمیکه خودمم نشن یآروم جور یلیخ رلبیز

 .یرفت معجون مخصوص شو درست کن ادتیو درضمن بازم  زیونداد قهوه بر ی: برایفرخ

 .کنمیگفتم: متأسفم االن درست م آروم

 .ستیبهش ن یاجیپس احت رمیامروز باشگاه نم ستین یازی: نونداد

 بندازم فنجون شو از قهوه پر کردم. یبهش نگاه نکهیا بدون

 غذاها. ستیاز ل نمیبرگه به سمتم گرفت و گفت: ا هی یفرخ

برام  یلیمهمونا خ نیکمکت کنن ا یزکاریتم یتابرا انیگرفتم و گفت: فردا دوتا خانوم م کاغذو

 کارتو به نحو احسن انجام بده. شهیمهمن پس لطفاً مثل هم

 چشم._

  م؟یریبگ ی: قراره مهمونونداد

 : بله.یفرخ

 هستن؟  ایک ژهیو یمهمونا نی: اونوقت اونداد

 .سیساخت هتل آرام یتو دمونیجد کی: شریفرخ

 رفته؟  شیتااالن چطور پ میعظ یپروژه نیآروم سرشو تکون داد و گفت: ا ونداد

خوب...  یلیهم قفل کرد و گفت: خ یو انگشتاشو تو زگذاشتیم یبالبخند آرنج هاشو رو یفرخ

 یتو یخوایشده و دوبرابرش قراره بهمون برگرده، م یگذار هیپروژه سرما نیا یتومن تو اردهایلیم

  ؟یاز پروژه کمکمون کن یبخش

 خراب شد رو من حساب کن. تیبه روش زد و گفت: گوش یلبخند ونداد

 تاخشم شو کنترل کنه و بعد گفت: حداقل فروشگاه تو توسعه بده. دیکش قینفس عم یفرخ

 بزرگ هست. یکاف ی: فروشگاه من به اندازهونداد
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 تلفن همراه؟  یمارک ها نیعرضه بهتر یبرا یشرکت بزن هیبدم  هیبهت سرما یخوای: میفرخ

 : نه مچکرم.ونداد

 .یبرده بمون هیتمام عمر  یخوایزد و گفت: پس م یپوزخند یفرخ

 .قاً یبالبخندگفت: دق ونداد

برام  یکن یتا باما زندگ یو برگشت یکه سرعقل اومد نیهم ذارمتیخب تحت فشار نم لی: خیفرخ

 .ندهیخوشا

ترم  انیساعت ده امتحان پا یکن داریو ب نیروژ یریم رجانیبحث و عوض کرد و گفت: حر احمدزاده

 داره.

 چشم._

 قدم برداشتم و رفتم داخل اتاقش. نیسمت اتاق روژ به

 .کردیبود و دهنش باز بود و خروپف هم م زونیپاش از تخت آو هیدست و  هیخندم گرفت...  دنشیباد

 ! یمگه تو امتحان ندار دارشویب نی... روژنیدادم و گفتم: روژ تکونش

 ملکه به خدا بلدم. وفتمی... نمارمیخواب آروم و باخودش حرف زد: بلدم... بلدم ده رو م یتو

 .شهیم رتیپاشو د نی... روژنیمحکم تر تکونش دادم و گفتم: روژ باخنده

 خوابش واقعاً تعجب آور بود. ینیسنگ

و  دیکه باشدت از خواب پر دمیبلند کش غیج هیبود، کناره گوشش  ریتأث یصداش زدم و بازم ب بلندتر

 داد زد: به خدا استاد من تقلب نکردم.

نفس شو  هیمتوجه شد کجاست و درچه حال ینگاهش کردم که به دروبرش نگاه کرد و وقت باخنده

 و بالشت شو پرت کرد طرفم. دیبلند کش غیج هی... نگاهش به من افتاد، از حرص رونیراحت داد ب

 برخورد کرد. واریدادم و بالشت باد یجاخال

  ؟یخوند یزیالً چ! اصیبسه مگه تو امتحان ندار دنیساعته خواب! پاشو، خواب_

 .ادیتو امتحان نم ستمیرو هم که بلد ن ییخاروند و خواب آلود گفت: همه رو بلدم اونا سرشو

 .رونیبا تأسف تکون دادم و از اتاقش اومدم ب یسر

 شد؟  داری: بیفرخ

 بله._
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اون خرسِ پرنسس رو هرروز و  یتونیخوب م نقدریا نکهیبهت بدم بابت ا یعال یزهیجا هی دی: بایفرخ

 .یکن داریبه موقع ب

گرفتم که  میکه... من تصم خوامیمن م ی... خانوم فرخزهیو آروم گفتم: چ نییو انداختم پا سرم

 برم. نجایماه از ا نیآخرهم

 متعجب گفت: چرا؟! یفرخ

 اومده؟  شیپ ی: مشکلاحمدزاده

 کارکنم. نجایا خوامینم گهینه فقط د_

 .یکارتو رها کن یتون ینم یارین یقانع کننده ا لی: تادلیفرخ

 برم. نجایو آوردم باال و گفتم: متأسفم اما من مجبورم از ا سرم

  ؟یازدواج کن یخوای... میتو بگو تا بذارم بر لیگفت: دل بااخم

 گفتم: نه. عیسر

  ؟یبر یخوای: پس چرا میفرخ

و  لمیدل تونمیو گفتم: نم نییره سرم و انداختم پا... دوباکردیبه ونداد کردم که بااخم بهم نگاه م ینگاه

 .رمیم گهید یهفته هیبه آخرماه مونده تا گهید یهفته هی... هیقطع میتصم یبگم ول

  ؟یری: کجامنیروژ

 .رونیو بهش نگاه کردم... تازه از اتاقش اومده بود ب برگشتم

  م؟یکرد یما کاره اشتباه ای نیاومده؟ روژ شیپ ی: مشکلاحمدزاده

 کارکنم. خوامینم گهیفقط من د نیهم خوب یلینه شماخ_

  ؟یبر نجایاز ا یخوای: منیروژ

  شه؟یم یآره تکون دادم که گفت: پس ونداد چ یو به معن سرم

 رو گفته !؟ یهمه چ نیرفت توهم و باخشم به ونداد نگاه کردم... به روژ اخمام

  ه؟یحرف چ نیمنظورت از ا دمی: نفهمیفرخ

 متوقفم کرد. یمحکم فرخ یبه سمت آشپزخونه رفتم که صدا باشرم

 .سای: وایفرخ

  ستم؟ین انشیچه خبره که من درجر نجای: ادیپرس یجد 

 .ستیصالح ن گهید نجایفقط موندِن من ا ستین یخبر_
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  ؟یبگ یزیچ یخوایرو به ونداد گفت: نم یفرخ

 : نذار بره.ونداد

  ده؟یم یجمله چه معن نیمتعجب گفت: نذارم بره! ا یشد و فرخ ظیغل اخمم

 عالقمند شده. ریگفت: ونداد به حر نیدستش فشرد که روژ یو چنگال و تو نییانداخت پا سرشو

 یو گفت: پس بگو چرا برگشت دیو بعد باتمسخر خند دیمن و ونداد چرخ نیب یفرخ یبهت زده نگاه

 دختر بوده. نیبه خونه... به خاطره من نبوده به خاطره ا

 .رهیم نجایماه از ا نیآخر ا ریسکوت کرد و بعد گفت: حر چندلحظه

... واقعاً ی... مرسیکرد یپشتم و خال شهیکه ونداد بلندشد و گفت: بازم مثل هم دمیکش یراحت نفس

 .یمرس

 .رونیرفت ب الیشو برداشت و از و کت

جلب توجه  یبرا یکار چیمن متأسفم من ه یچرا تو گلوم بود گفتم: خانوم فرخ دونمیکه نم یبابغض

 شد. ینطوریچرا ا دونمینکردم نم شونیا

ازش خورد و بعد گفت:  یآب و برداشت و کم وانیل دیلرزیم تیکه دستش از عصبان یدرحال یفرخ

 .شهیعالقمند م دیکه از راه رس یاز پسره منه که به هرکس ستیاز تو ن رادیا

گفته که باره دومش  امنیعالقمند شده و به تو  یبه کس یمامان؟ اون ک یگی: چرا چرت منیروژ

 باشه؟ 

 و بده به اتاقش رفت. نیجواب روژ نکهیبدون ا یفرخ

 یدیو فهم یگرفت میعاقالنه تصم نمیواسه هم یهست یا دهیرو به من گفت: تو دختره فهم احمدزاده

پرنسس  نیپسرش بهتر یبرا ی... شمسدیخوریتو و ونداد به درد هم نم گمیپدرانه م ری... حریبر دیبا

 گاهیجا ت... ممنونم که خودکنهیپرنسس تمرکز م لیاص یخانواده یرو شتریو ب کنهیشهرو انتخاب م

 .یپسرم زد ینهیو دست رد به سـ ـ یتو شناخت

بودم و حاال شدم  یلحصا یپرنسس محمدعل یزمان هیبود... من  نیتوه یحرفاش کم یها هیال یتو

 یا هیثان یونداد بهم ابراز عالقه کرد حت یداشتم... وقت لیاص یخانواده هی... منم یخدمتکار ملکه فرخ

 گهید یکی دادمزن متأهلم و ناخواسته اجازه  هی نکهیبهش فکر نکردم و فقط عذاب وجدان گرفتم از ا

 بهم ابراز عالقه کنه.

 و ارزون باشم. ینقل یخونه هیدنبال  دیگفتم: با رلبیآشپزخونه پناه بردم و ز به
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*** 

 دسرها بودم که ونداد اومد داخل آشپزخونه... ناخودآگاه اخمام رفت توهم. نیتزئ مشغول

  ؟یکنیکه گفت: چرا از من فرار م رونیگذاشتم و خواستم از آشپزخونه برم ب خچالیرو داخل  دسرها

 .دیدونیشو م لیخودتون دل _

جواب سالمم  یو حت یشد نیکردم که باهام سرسنگ ییچه خطا نمیبه منم بگو بب دونمینم: نه ونداد

کردم؟ من فقط اون  یکاره اشتباه ای... خالف شرع کردم؟ گناه کردم؟ ریحر دونمی... نمیدیو هم نم

 .ستیگناه ن نیقلبم بود و به زبون آوردم و ا یچه که تو

واقعاً شرم  نیو ا نیزن متأهل ابراز عالقه کرد هیگفتم: گناهه... خالف شرعه، شما به  یو جد محکم

 آوره.

کرده  انتیچون بهت خـ ـ یتوشوهرتو ول کرد یتعهد ندار چکسیتو به ه ؟ی: متأهل! چه تعهدونداد

انجام  عیسر یلیخ یکه اونم اگه بخوا مونهیمهر م هیامضا و  هیفقط  یندار یباکس ینسبت چیو االن ه

 یدار ستشکه کامالً مشخصه دو یاگه شوهرتو هنوزم دوست دار ری... حریشیزن آزاد م هیو تو  شهیم

اگه هم دوستش  ریکن و حق تو ازش بگ رونیب تیو اون زن و از زندگ ششیبرگرد پ یو عاشقش

کنم و  یاردختر خاستگ هیبار از  نیاول یو بذار من برا ریبرو طالق تو بگ شیخواینم گهیو د یندار

 و بسازم. میزندگ

برم حقم و  نکهیرو ندارم پس قبل از ا یباکس دنیتوان جنگ گهیگفتم: من د دیلرزیکه م ییباصدا

از حسام  تونمیدرضمن من نم ستیچون قلب شوهرم بامن ن خورمیو بازم شکست م بازمیم رمیبگ

 یتو ادین گهیمرد د هیبپوسم اما  یی... حاضرم از تنهاکنمیازدواج نم یجداشم و اگرم جداشم باکس

 خدمتکار. هیو من  نیاشراف زاده هست هینره شما  ادتونی... درضمن میزندگ

 یصالح یمحمدعل یتو نوه یتو خان زاده ا یستیکردن، تو خدمتکار ن ی: بس کن از نقش بازونداد

 یبر نجایاز ا نکهیزود از ا یلیبه لبخند و خ شهیم لیبفهمه اخماش تبد نویمادرم اگه ا ،یهست

 .کنهیمنصرفت م

انداختنش دور...  شیوقت پ یلیکرم خوردم که خ یوهیم هیندارم من  ینسبت چیها ه یمن باصالح_

 بود. یاگه مجردم بودم جوابم به شما منف گهید زهیچ هیو  رمیم نجایاز ا ه،یجد ممیدرضمن من تصم

 : چرا؟ ونداد
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مجسمه سخته من تجربه اش کردم،  هیکردن با یست، زندگ گهید یکیچون قلب و روحم متعلق به _

 رو خوشبخت کنه. یتونه کس یاحساس نم یروح و ب یب یمجسمه هی

  شه؟ی: عشق فراموش نمونداد

 .شهیزدم و گفتم: نم یتلخ لبخنده

 .کنهیعاشق عشق شو به خودش وابسته م هیشوهرت  شی: پس برو پونداد

 خوامیاون به من وابسته شه م خوامیه نشد درضمن من نمسه سال به من وابست یهه حسام تو_

 از من. باتریز هیامکان نداره چون اونم مثل من عاشقه... عاشق  نمیدلبسته شه که ا

 .ادیصورتت به چشم م ییبایاز ز شتریب رتتیس ییبای: زونداد

دوست  هیبه بعد تو فقط  نیزد و گفت: حرفات قانعم کرد... از ا یمکث کرد و بعد لبخنده محو یکم

خودم تو بمون و به کارت ادامه بده... من برعکس تو سخت  یخونه گردمیو بس... من برم یساده ا

 .کنمیزود فراموش م شمیعاشق نم

 گفتم: خوش به حالت. تودلم

 یبا زن یمرد چی... مطمئن باش هیدوست ساده ا هیبرام  گهیزد و گفت: حرفم حرفه واقعاً د یلبخند

 .کنهیست ازدواج نم گهید یکیاست و تمام فکر و ذکرش  گهید یکیقبلش مال که 

چشماش جا  یمتأهلم از اون روز ترس تو دیاگه الزم شد بگ یحت دیبه مادرتونم بگ نویخوبه... ا_

 خدمتکار پسرشو از راه به در کنه. هی ترسهیگرفته... م

 فعالً. شمی... مزاحم کارت نمدهیم تیاهم یلیخ اتیاون فقط به پول و ماد ستین نطوری: اونداد

احمقانه  یبرخورد کرد و به عالقه یمنطق نکهیاز ا دمیکش یو نفس آسوده ا رونیآشپزخونه رفت ب از

 اش خاتمه داد.

برخورد  یمنطق شهیبودن و هم یمنطق یلیبود که خ نیخوب داشتن اونم ا یژگیو هیخانواده  نیا

 .کردنیم

 برام نمونده بود. یینا چیه گهیبودم... د یزکاریمشغول پخت و پز و تم تاشب

 ی... جلودمیو پوش زمیو تم دهیاتو کش فرمیونیاتاقم و  یهفت بود که کارام تموم شد و رفتم تو ساعت

 و سرم کردم. میموهام و کامالً پنهان کردم و روسر نهیآ

  ؟ییرکجای... حرری: حردیبه گوشم رس رونیازب یفرخ یصدا

 تنگ شده. ییرکجایطاقت صدا بزنه حر یو ب ادیاز سرکار ب رحسامیام نکهیا یدلم برا چقدر
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 و گفتم: بله خانوم؟  رونیاز اتاق ب رفتم

 موقع آبروم جلوشون نره. هیآدماده ست؟  یگفت: همه چ هول

 راحت. التونیآماده ست خ یهمه چ_

 .گهید نیای... ونداد بنی: روژصدازد

خب حاال انگار  لیو گفت: خ نییاز پله ها اومد پا زدیشو تا م راهنیپ یها نیهمونطور که آست ونداد

 زده ست. جانیه نقدریکه ملکه اعضم ا ادیقراره پادشاه فرانسه ب

 و کج خلق... ریمرد از پادشاه فرانسه هم مهم تره و البته سخت گ نی: ایفرخ

 خودت. نیوسط حرفش و گفت: ع دیپر ونداد

 .رهیگیم رادیا زهایچ نیو بادقت... از کوچکتر نیادامه داد: نکته ب یفرخ

  ؟یدیکه گفتم و نپوش یچرا کت شلوار ه؟ینطوریا پتیادامه داد: تو چرا ت بااخم

 .کنمی: بااسپرت حال مونداد

 تاآروم باشه. دیکش یقیعم ینفس ها یفرخ

 گفت: چطور مطور شدم؟  غیو البته ج جانیو باه رونیاز اتاقش اومد ب نیروژ

بود به تن داشت و جوراب  کیقشنگ و ش یلیدارش خ نیکه دامن چ یسورمه ا یعروسک راهنیپ هی

بهش  یلیخ راهنشیناز شده بود و پ یلی... خیپاشنه بلند سورمه ا یو کفش ها یمشک یشلوار

 .ومدیم

 بود. ختهیصورتش ر یجلوشو تو یاز موها یبسته بود کم یداشت و موهاشو دم اسب یقشنگ شیآرا

 .یمثل خر پاکوتاه شد: ونداد

 .یزد: عوض غیج نیروژ

 : خر پاکوتاه.ونداد

هوا  یدستش رو یکفش شو درآورد و خواست به سمت ونداد پرت کنه که باهشدار فرخ نیروژ

 خشک شد.

 .دیبه ونداد نگاه کرد و بعد کفش شو پوش باحرص

 بااسترس گفت: اومدن. یبلندشد که فرخ الیزنگ و یصدا

 شربت و آماده کنم. یها وانیتا لآشپرخونه  یتو رفتم

 .دیرسیو احمدزاده به گوشم م یفرخ یها ییها و خوش آمد گو یاحوال پرس یصدا
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 شربت گذاشتم. یها وانیپرتقال و برش زدم و لب ل یتکه ها قهیباسل

  ؟یخوایگذشته بود که ونداد اومد توآشپزخونه و گفت: کمک م یا قهیدق ده

 نه ممنون._

 ها رو من ببرم.: بده شربت ونداد

 .شهیم ینه مادرتون عصبان_

پس بذار  ارمیسردرنم یزیشون چ یکار یجمع شون باشم، از بحث ها یتو خوادی: دلم نمونداد

 کمکت کنم.

 رو برداشت و رفت داخل سالن. ینیمخالفت نداد و س یاجازه

 رو برداشت و برد. ینیاما به من چه اون خودش س شهیم یاز دستم عصبان یفرخ دونستمیم

بودم  دهیو شکالت رو چ ینیریش زیکردم... از قبل م نیمخلفات و آماده کردم و ساالدها رو تزئ تمام

 .ییرایپذ ینبود برم برا ازیپس ن

 و حواسم کامالً به کار خودم بود. دمیشنیداشت صداشونو نم یادیآشپزخونه از سالن فاصله ز چون

 کردنشون. نیظرف گذاشتم و شروع کردم به تزئ یها رو از فر درآوردم و تو یماه

آشپزخونه و خودشو  یاومد تو نیروژ نکهیگذر زمان نشدم تاا یغرق کارم شدم که اصالً متوجه نقدریا

کفش  نیمنو چه به ا خورهیولو کرد و کفشاشو باحرص درآورد و گفت: َاه ازشون حالم بهم م زیم یرو

 .ارهیکه پدره کمر و پاهام و درم نایهام شرف داره به ا ییها همون دمپا

 مگه؟! یخب مجبور_

 دماغو. تِیترب یب یبچه هیباشم نه  یخانوم واقع هی دی: بله که مجبورم ملکه دستور داد امشب بانیروژ

 یها کیچه شر یدونینم ریحر یو گفت: وا دیدستاشو بهم کوب جانیباه هویکردم که  یخنده ا تک

 زهیشون که عز یکیزن... همشون جذاب و قشنگن مخصوصاً  هیا مردن داره مامانم... سه ت یخوشگل

 و خوش چهره ست. حیمل یلیدل منه... دختره هم خ

 دلت برس. زهیعز یپاشو برو به چشم چرون _

 دادم درحده بنز. یسوت الیخ ی: بنیروژ

کفش ها خوردم  نیو گفت: جلوشون باا دیحرفش بودم که غش غش خند یمنتظره ادامه یباکنجکاو

خودمم نتونستم خودم و کنترل  رهیو گاز بگ نیبود زم کیشدم... ونداد که نزد نیو پخش زم نیزم

 مکردم بلندش یکه نخندم و بلندشم... سع شدیم دیملکه سرخ و سف یخنده... حاال ه رهیکنم و زدم ز
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 هیبا  برمیدارم آبروشو م دیدوباره افتادم... ملکه هم د دمیخندیو هنوز م ومدیچون خندم بند نم یول

 تو. شیپ امیکه از پهلوم گرفت آروم بهم گفت: گمشم ب یرکیز ریز شگونین

 .یگفتم: روان باخنده

 .ی: دست خودم که نبود خب سخته با ده سانت پاشنه راه برنیروژ

 .نیبچ زویم میباتأسف تکون دادم و گفت: مامان گفت ساعت هشت و ن یسر

 باشه._

 زشامیگفتم: بره به مامانش بگه م نیو بعد به روژ دمیچ زویکردم و کم کم م نیون تزئرو بازعفر پلوها

 .یآماده ست و برن سالن غذاخور

لبم و  عیسر ز،یرو نبردم سر م یلقمه ا یگذشته بود که تازه متوجه شدم ظرف ماکاران یا قهیدق چند

 .کنهیخفه ات م ادیم یاالن فرخ یببر نویرفت ا ادتیچطور  ریگاز گرفتم و گفتم: خاک برسرت حر

سر  ارمیرو فراموش کردم ب نای: متأسفم ارگفتمیظرف و برداشتم و رفتم داخل سالن و سربه ز عیسر

 .زیم

 و آوردم باال اما... سرم

زد...  خیانداخت... نفسم قطع شد و تمام تنم  نیسالن طن یتو یلقمه ا یشسکتن ظرف ماکاران یصدا

 یو چشمه شدیته حلقم احساس کردم... قلبم داشت ازجا کنده م یبیعج یحلقم خشک شد و تلخ

 بود. یاشکم جار

که  یزیافتاد زمان و مکان از دستم در رفت و تنها چ یوحش یمشک یلهینگاهم به اون دوتا ت یوقت

 تمام روح و جسمم و دربرگرفت ترس بود... ترس !

 .ینگاهِ پر ازتعجب و ناباور هی... کردیبهم نگاه م بابهت

 از گلوش خارج نشد. ییبزنه اما صدا ی... لب زد حرفستادیگرفت و ا زیبه م دستشو

 حالت خوبه؟  ری: حرونداد

اون شعله  دمیدیرنگش رنگ خشم به خودش گرفت و من هنوز م یمشک یها لهینگذشت که ت یزیچ

 .دیکشیرحمانه زبانه م یچشماش ب یرو که تو ییها

 ! رهیحر نیگفت: حسام ا دیلرزیم یکه ازشاد ییبابهت ازجا بلندشد و باصدا اوشیس

 گفت: حسام ! رلبیز ونداد

 خودشه به خدا. نیو تکون داد و گفت: داداش ا رحسامیام یپرذوق یباخنده اوشیس
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 توهم زدم؟  ای شینیبیتو هم م یگفت: جس نایجاست روبه

 .رهیشوکه گفت: واقعاً حر نایجاست

 چه خبره؟  نجای: ایفرخ

 .دمیفهمینم یچیاز نگاهش ه شهیفقط زل زده بود بهم و من مثل هم رحسامیو ام زدنیحرف م اونا

 جذاب تر شده بود. ینکرده بود حت یرییتغ چیمثل گذشته بود، ه هنوزم

 .شهیناباور گفت: باورم نم اوشیس

 ندشده بود.هق هقم بل یمجسمه فقط بهم چشم دوخته بود و من صدا هیمثل  رحسامیام

که پنج ماهه تمامه  یِ همون زن نیا رحسامیدادزد: ام تیباعصبان کنهینم یچکاریه دیکه د اوشیس

چرا بازم فقط نگاه  ؟یریگیچرا از گذشته درس و عبرت نم ،یکنیرو م رویمشهد و به خاطرش ز یدار

 یلیکه ل یکس یشیمجنون م یشیم رهیکه م نیاما هم یدونیقدرشو نم ادیچرا تا م یلعنت ؟یکنیم

 ازیزن ن هی ی... لعنتزنهیپنهان کردن احساسات فقط به خودت لطمه م رحسامیشو از دست داده... ام

 داره که از زبون شوهرش دوست دارم و بشنوه... حسام توروخدا از دستش نده.

 زد: حـــــســــام ! ادیفر بابغض

 ! ریزمزمه کرد: حر رلبیخورد و ز یدیتکون شد اوشیس ادینبود بافر ایدن نیا یکه انگار تو رحسامیام

 نهیگرگ ک هیفرار بود... فرار از  دیکه به ذهنم رس یزیقدم به سمتم برداشت که از ترس تنها چ هی

 .یدوست داشتن یِا

 الیدرو باز کردم و از و عیگرگ دنبالم کرد و من سر هیمثل  قاًیکه دق دمیبه سمت در دو باسرعت

 .رونیرفتم ب

که احساس کردم  یزیشد و بعد تنها چ دهیدستم از پشت کش هویکه  دمیدویم یدر خروج سمت به

 سوزش سمت چپ صورتم بود.

 ام. ینیب یغهیت یبه سمت راست کج شد و اشکام سر خورد رو صورتم

 زدم و گفتم: هه بازم شروع شد. یپوزخند

همه مدت به من  نیا یدونیتو م ؟یکنیشد و باشدت تکونم داد و نعره زد: چرا ازم فرار م کینزد بهم

 یدرحق من چه بد یدونیم ؟یپنج ماهه تمامه خواب و خوراک و ازم گرفت یدونیگذشت؟ تو م یچ

خاک  ه؟یتو خدمتکار اقتی... لیشده بود کمیخدمتکار شر یهمه مدت اومده بود نیا یلعنت ؟یکرد

 یتو چه جور مادر ؟یخدمتکار... تو مادر یتا بش یدیمن بودن دست کش یبرسرت که از خانوم خونه
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 یهست یدونی... احمق تو میکه بگم بچه ا ستیسنتم کم ن ! یدیکه از دخترت دست کش یهست

برات کم  یسه ماهه؟ چ یبچه هیبا ییتنها دمیکش یمن چ یدونیتو م گرفت؟یچقدر بهونه تو م

 واب بده.ج یکردم؟ دِ لعنت یکجا کم کار ؟یکم داشت یچ ؟یکه رفت مگذاشت

رو  نایشدم و بابغض گفتم: عشق... دوست داشتن... محبت... ا رهیاشکم به چشماش خ یپرده ازپشت

 .یبرام کم گذاشت

 رو برات کم گذاشتم. نایزد و گفت: آها ا یپوزخند

 یدینفهم ریحر ؟یدیبازبون بگم که دوست دارم از حرکات و رفتارم نفهم دیزد: احمق حتماً با ادیفر

 زدیو به موهات چنگ م کردیکلبه بانفرت بهت نگاه م ینبودم که تو شیمن اون حسام سه سال پ

 وت یشونیپ یرو یکه چطور اون زخم لعنت یدیند دم؟یخوابیتو م یکه بانوازش موها یدیدیمگه نم

و  یچشماتو باز کن کمیبود فقط  یکاف یلعنت گرفتم؟یکه چطور کنارت آروم م یدیند دم؟یـوس بـیم

حسامت فرق کرده... من از  یشدیو اونوقت متوجه م یذاشتیهام م یگذشته ام و کناره خوب یها یبد

 من ننداز. رهیخودتو تقص ینفهم ریاز گل نازک تر بهت گفتم؟ حر یحامله ا دمیفهم یوقت

تا  یپارسا بهم از گل نازک تر نگفت یبازوهام کنار زدم و مثل خودش دادزدم: آره آقا یاز رو دستاشو

کرده  رییتغ نیحساسه واسه هم میباردار تیوضع یدونستینشه... چون م شیزیموقع دخترت چ هی

 یداشت ازیکه بهم ن یاما فقط زمان یکردیو بهم محبت م میدیـوس بـیم ،یکردی... آره نوازشم میبود

 تو ف... شدیم داریمردانه ات ب یزهیو غر

 و بازم سوزش صورتم و کج شدن سرم. گهید یلیس هی بازم

: دیشده اش غر دیکل یدندونا یصورتم از ال کیدست قدرتمندش گرفت و نزد نیو محکم ب چونم

... همونقدر که به فکره بچه بودم کنهیم ریتعب زهیو غر ازیخودم متأسفم که زنم عالقم و ن یبرا

 دو تمام مدت توجه ها و رفتاره خوبم و به خاطره وجو یدیصدبرابرش به فکره تو بودم اما تو نفهم

کوچولو دوست دارم منظورم خوده  گفتمیم ی... احمق وقتیمن تو بود ی... کوچولویدونست یهست

... بچه قلبم بود و تو ضربان قلبم... متاسفم که یات بود نه بچه... بچه مهم بود اما تو مهم تر بود یلعنت

 .یدونیاز مهـ ـوسب هیو منو  یدینفهم

بده که باز دوباره خرت  یاون لیدروغ ها رو برو تحو نیپس زدم و گفتم: هه باورم شد... ا دستشو

که فقط  شدیبهم عالقمند م یخودم متأسفم که شوهرم زمان ی... منم براشمیخر نم گهی... من دشهیم

 تو تخت. میرفتیم
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 دستام گرفتم. نیباترس صورتم و ب نباریدستش رفت باال که ا بازم

 هوا خشک شده و باخشم داره زل زده بهم. یدستش رو دمینگاه کردم که د بهش

 به خودش فحش داد. رلبیبه موهاش زد و ز یمشت شد و چنگ دستش

  ه؟یموضوع چ نیبگ شهیپارسا م ی: آقایفرخ

و  رونیشد... همه از خونه اومده بودن ب دهیبه سمت در کش رحسامیصداش نگاه من و ام دنیباشن

 یاز همکارها یکیو قطعاً  شناختمیکه نم دمیرو د یاونا مرد نی... بکردنیباتعجب به ما نگاه م

 بود. رحسامیام

 خانوم زن منه؟  نیا یدونینگو که نم ی! هه خانوم فرخهیگفت: موضوع چ یباخشم به فرخ رحسامیام

 !؟یاصالً مگه تو ازدواج کرد گن؟یم یچ شونی! ا؟ییپارسا یتو همسر آقا ریشوکه گفت: حر یفرخ

 .ستمیآقان نیباشهامت گفتم: نه من زن ا کرد،ینگاه کردم که بااخم و غضب بهم نگاه م رحسامیام به

 به لرزه دراومد. الیو یکه حس کردم ستون ها ریتر از حد معمول شد و چنان نعره زد حر سرخ

تا به  رونیاومدم ب تیخب منم از زندگ یاز جونم؟ مگه تو ازمن متنفر نبود یخوایم یگفتم: چ هیباگر

پس حاال چرا منو همسر خودت  یکه من و عشقم و پس زد یتو بود نیا ی... لعنتیبرس یخوشبخت

گرفتم... به همون  لینگاه سرد تحو هیخسته شدم از بس که محبت کردم و  گهیحسام د ؟یدونیم

 هات بجنگم و ندارم. نهیبا تو و ک نکهیتوان ا گهی... دکشمینم گهیباالسرمون د یخدا

قبول  رتتیفقط غ یچاکش نهینه هنوز عاشق سـ ـ ایشده  یتکرار زابتیاستاد ال هیادامه دادم: چ باغم

 ها بشه؟  ابونیخ یزنت آواره کنهینم

 ! زلبتیگفت: ال رلبیباتأسف تکون داد و ز یزد و سر ینیغمگ پوزخنده

گفتم  ؟یشیم مونیپش یاعتماد یبهم ب نکهیشب بهت گفتم از ا هی ادتهیچشمام زل زد و گفت:  به

که شک  مونهیم نیمثل ا یمن یتو تنها زن زندگ نکهیشک کردن به ا ری... حرینگرفت شیتو جد یول

 االن شبه. یکن

اون دختره  ستادهیکه جلوت ا ینیپارسا خوب چشماتو باز کن ا یآقا یو گفتم: ه دمیخند باتمسخر

مثل تو  یساله ست که پره زخمه... ازبس مار کیو  ستیزن ب هی ستیخنگ و ساده ن یهجده ساله

 لیبرو تحو فویاراج نیپس ا خورمیقشنگ تو نم یگول حرفا گهید نمیشدم واسه هم یزده افع شمین

 قلبته. یجونت بده که گُلته و تو یلا
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شده بود و رگ گردن و کناره پاهاش مشت کرده بود و تمام صورت و گردنش از خشم سرخ  دستاشو

 متورم شده بود. شیشونیپ

 .مینش یمزاحم خانوم فرخ نیاز ا شتریبهتره ب ری: امنایجاست

که  یپارسا از همون راه یاز کجا اومده بود سراغم گفتم: آره آقا دونمیکه نم یباجرأت رحسامیام روبه

... برو به دمیتاوان اشتباه مادرم و نم گهید ستیها ن یریاز اون تو بم گهید یریتو بم نیبرگرد ا یاومد

 چکسی... نه مادرم نه هستیبرام مهم ن گهیکرده د یگذشته چه غلط یتو یسناصالحیتمام عالم بگو 

 یتو یکردم که حت ییآدما یو قربان میهمه درد و زخم و نداشت و نداره من زندگ نیارزش ا گهید

پر از گناه  یبه خاطره گذشته یمرده! من حت ایزنده ست  ریحر دنیسه سال از خودشون نپرس نیا

که  ییتو رهیتو بود... تقص رهیبود اما تقص تمیخر نیبزرگ تر نیمادرم از دختر سه ماهم گذشتم و ا

 یو کناره گوشش نجوا یگرفتیو م زابتیآغـ ـوشت ال یتو دمیخوابیم هیشب ها من باگر یوقت

دخترش ازش دست  یبه خاطره خوش یمادرم گاه هیمادرم اما  هی... آره حسام من یکردیعاشقانه م

 یچ دونمیاما نم دمیکش رو به خاطره آرامش تو خودم و کنا یهست ی... من به خاطره خوشبختکشهیم

انتقام جو  یهیهنوز اون روح رحسامیام هی... چیکنیهندستون کرده و االن زنم زنم م ادهی لتیشده ف

 گهید ؟یاریسرم ب ییچه بال یخوایم گهیاز عذاب دادن من؟ د ینشد ریا نشده؟ هنوز س-ض-ر-ت ا

  ؟یکن کاریچ یخوایم

که  یکن کاریچ یخوایم گهید یزدم: لعنت ادیفر هیاش زدم و باگر نهیبه سـ ـ یمحکم یها مشت

مونده برام  یچ گهید ی... بابام و گرفتی... دخترم و گرفتی... احساسم و گرفتیعشقم و گرفت ؟ینکرد

 .میتموم شه بره هردو خالص ش رینفسمم بگ نیاهمیتن پرزخمم ب نیجز هم یچیه ؟یریکه ازم بگ

و  دمیکه کش ییکردم و دردها یو من تمام عقده هام و خال کردیفقط نگاهم م کردینم یچکاریه

که  زدمیم ادیو فر زدمیبلند زجه م یو باصدا فهموندمیبهش م زدمیاش م نهیکه به سـ ـ ییبامشت ها

 .گرفتیازش متنفرم و اون جلوم و نم

 .رهیگی: آرومتر بزن... دستات درد مرحسامیام

 اش خشک شد و بابهت نگاهش کردم. نهیسـ ـ یرو دستام

 داره گولم بزنه. یبازم سع ایکه من ترکش کردم... خدا ستین یحسام نیا

 .شمیخر نم گهیزدم: د ادیبه عقب هولش دادم و فر باخشم

 .میبر نجایاز ا نیایب گهی: بسه داوشیس
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و پاس کردم  تمیچون من ترم خر زابتیال شیاشارم به در اشاره کردم و محکم گفتم: برو پ باانگشت

نداره  یقلب گهید ریچون حر یکه ازش اومد یپارسا... برو به همون جهنم یآقا شمیخره تو نم گهید

مادرم بگذر... به  اهبگذر... از من و از گن یکیبارم که شده از  کی یتو بزنه پس برو... برو و برا یکه برا

 گرگ صفت و ندارم... بــــرو حسام. یباتو دنیتوان جنگ گهیواهلل د

 .رمیاما تنها نه، باتو م رمی: برم؟ باشه مرحسامیام

 .رمینم ییزدم: ولم کن... ولم کن من باتو جا غیدستم و محکم گرفت که ج مچ

... مگه امیباتو بهشتم نم گهی... من دونهیزدم: ولم کن د غیسمت در کشوندم که دست و پا زدم و ج به

  ؟یکر ! ولم کن؟ گمینم

 .یببر رویبه زور حر ی: آقاحسام شما حق ندارونداد

: اسم زن دیصورتش غر کیونداد چنگ انداخت و نزد یقهیباخشم راه رفته رو برگشت و به  رحسامیام

نه،  ری... درضمن حرپیخوشت رمیگیپاچه تو م یو نذار سگ بشم وگرنه بدجور اریونت نمنو به زب

 خانوم پارسا.

 یگیو گفت: اصالً از کجا معلوم راست م دیاش کش قهیبه  یدست لکسیداد به عقب که ونداد ر هولش

  ؟یو شوهرش

  کنن؟یبچه ها تو کار بزرگ ترها دخالت نم ینداد ادتیبه گل پسرت  ی: خانوم فرخرحسامیام

 .میبااخم گفت: ونداد بهتره ما دخالت نکن یفرخ

 تونه به زور ببرتش. یآقابره اونم نم نیباا خوادیدلش نم ری: حرونداد

 .اریزد: اسم زن منو به زبونت ن ادیتو دهن ونداد و فر دیکوب یمشت محکم رحسامیام

و ونداد چند قدم عقب عقب رفت و بعد  میدیبنفش کش غیج هیهمزمان  نیو روژ یو فرخ من

 یپارسا؟ من که حرف بد یآقا شهیم یخون گوشه لبشو پاک کرد و گفت: چرا جر یبیبالبخنده عج

 نزدم.

 .گرمشی: دهن تو ببند وگرنه گِل مرحسامیام

 .شیبه زور ببر یتون یتو هم نم ادیباتو ب خوادی: اون نمونداد

  پ؟یخوشت یریوم و بگجل یخوای: تو مرحسامیام
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مگر  گذرهینم ریفرشته مثل حر هیاز  یمرد چیآخه ه نمت؟یکنجکاو بدوم بب یلیخ یدونستی: مونداد

صورتت  یخرم که رو یرده دونا رسهیمخ شو خر گاز گرفته باشه... مخ تو که به نظر سالم م نکهیا

  ؟یگذشت ریشد که از حر یپس چ کنهینم ییخودنما

به  یبازم اسم زن منو آور نکهیبه خاطره ا نیزد تو دهن ونداد و گفت: ا گهیمشت د هی رحسامیام

 زبونت.

به زن منه و اون که ساده ست  زتینگاه ه نکهیبه خاطره ا نیمحکم بهش زد و گفت: ا یلیس هی

 .فهممیکه خودم گرگم م یمن یول فهمهینم

فرشته... فرشته هفت جد و  یگیبه زن من م نکهیبه خاطره ا نمیبهش زد و گفت: ا گهید یلیس هی

 .پیآبادته خوشت

 ببره. نیبازدنش خشم شو ازب رحسامیام ذاشتیبود و م ستادهیمدت فقط ا نیتمام ا ونداد

 مادرت ندادم. لی: حاالهم دهن تو ببند تا جنازه تو تحورحسامیام

و گفت: شونه اش گذاشت  یشد... دست شو رو کینزد رحسامیخون تو دهنشو تف کرد و به ام ونداد

پر  عیسر یلیو جات خ کنهینم رییتغ یزیچ یکن یخانوم خال نیا یزندگ یپارسا تو اگه جاتو تو یآقا

... تو یو بهش دل نبند شینیکه بب ستین یچون خانوم پارسا زن خوامیچون حر...اوه معذرت م شهیم

 گهید یکی نیواسه هم ینداره فقط قلب ندار یرادیپس قطعاً مخت ا یستین یزن نیاگه عاشق همچ

 .یدیم حیرو به خانوم پارسا ترج

بهش بگو و  یخوایزن و باتمام وجود م نیآروم به شونش زد و گفت: داداشِ من اگه ا یدوتاضربه

 طالقش بده و راه و واسه من هموار کن. شیخوایاگه نم یول ریبگ شهیهم یدست شو برا

 .دیکه چهارستون بدنم لرز کشمتیچنان نعره زد م رحسامیام

 .شیخوایباخنده رفت عقب و گفت: گفتم اگه نم ونداد

پسره من عقل  دیبس کن کنمیو گفت: خواهش م ستادیجلوش ا یبه سمتش رفت که فرخ رحسامیام

 نداره شما ببخش.

 ایدن نیتو ا گهیراحت بخواب فردا د الیامشب و باخ پیخوشت نی: ببدیدندوناش غر یاز ال رحسامیام

 .یستین

مغرور  یقلب از جاکنده شد؟ آقا ایبرخورد  رتتیبه غ نمیشد و گفت: واقعاً؟ چرا؟ بب یجد ونداد

 یریبگ دهیو عشق شو ناد یبه خانومت ابراز عالقه نکن کنهیقلب تو گرفته و مجبورت م یغرورت جلو
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فقط  یبه نظره من تو دوستش دار یول یدوستش ندار گهی... خانومت مگهید یکیسراغ  یو بر

کردم و اون چنان زد تو  یاز خانومت خاستگار شی... من دو روز پیعشق تو ابراز کن ارهذینم رورتغ

کردم اما  یزن متأهل خاستگار هیاز  نکهی... من متأسفم از اکنمیگوشم که هنوز دردشو احساس م

که به تو  یعشق یعنیو اون اشک ها  ختیاما اون فقط اشک ر رهیاز تو طالق بگ خوادیگفتم اگه م

 گهید ست،یزن فقط در قلب شو بسته و گفته: منم غرور دارم تنها حسام که مغرور ن نیقلبشه، ا یتو

بود که تو  نیکه باخودم گفتم ا یگوشم تنها جمله ا یکه زد تو ی... زمانیوقتشه تو در قلب تو باز کن

 یشده ول یعاد انتیکه خـ ـ یدوره زمونه ا نیاونم تو ا یگذشت یزن نیکه از همچ یاقتیل یب هی

که از غرورت خسته  یآزارش داد نقدریاونم هنوز دوست داره فقط ا ،یازش نگذشت نمیبیامشب م

... من معذرت اغرورتویتو انتخاب کن  اعشقیان  یمعن یشده... داداشِ من عشق و غرور کناره هم ب

زد تو گوشم  یقسم وقت ینسبت به خانوم پارسا درونم به وجود اومد اما به عل یاحساس هیکه  خوامیم

 یدختر خواهرمه و به هرچ نیدختر... ا نیشدم برام مثل ا رهیگیوقتن طالق نم چیو گفت: متأهله و ه

 رویحر گهید یکی یمن نه ول یحسام بدون اگه نجنب یول نهیمنه مثل روژ یاالن برا ریحر یپرسیم

 آرزوشه داشته باشتش. یکه هرمرد یِچون اون زن رهیگیازت م

که به زنم فکرکنه  ی: من مخ اوندیاش چنگ زد و غر قهی هیدستش به  هیرفت سمتش و با رحسامیام

بزنه  یزنم زر اضاف یرو که درباره یو دهن شکنمیکه زنم و لمس کنه رو م یو دست اون ترکونهیرو م

ه اگ پیپس خوشت کنمیجهنم م رهیکه بخواد زنم و ازم بگ یاون یرو برا ایو دن رمیگیرو کاگل م

 مادرت عزادار پسره جوونش نشه گنده تر از دهنت حرف نزن و پستونک تو بمک. یخوایم

 یعنیداره  رتیزن غ هی یمرد رو هی یاش جدا کرد و روبه من گفت: وقت قهیآروم دست اونو از  ونداد

تو روچه به خدمتکار  یتو خان زاده ا شش،یمرد تو رو دوست داره برگرد پ نیاون زن براش مهمه... ا

تو پس  گاهیجا وکن  رونیب تیاون زن و از زندگ رزنیش هیدخترت منتظره توئه برگرد و مثل  ! بودن

 کارو بکن. نیحداقل به خاطره دخترت ا ریبگ

 حسام وجود نداره، برگرد. یزندگ یتو یا گهیزن د ری: حراوشیس

به آسمون بره من  نیزم ادیب نین به زمهمه کشمکش گفتم: بسه... بسه... اگه آسمو نیاز ا خسته

 .شمیمرد همراه نم نیبا ا گهید

به سمتم اومد و دستم و گرفت و گفت: هنوزم حرف فقط حرف منه...  یمحکم یباقدما رحسامیام

 .یایبامن ب دیکه تو با نهیحرف منم ا
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 نداد. تیاهم غامیج غیسمت در کشوندم و به ج به

 پ،یخوشت نمتیبب خوامینم گهینگاه به ونداد انداخت و گفت: د هیبرگشت و  رونیب میبر نکهیاز ا قبل

 .ایبا رفتن تو به اون دن شهیمصادف م مونیمالقات بعد

 .رونیو بردم ب دیو کش دستم

 .امیباتو ب خوامیحسام ولم کن من نم_

 کف حلقت. ختمی: دهن تو ببند تا دندوناتو نررحسامیام

 دادزدم: ازت متنفرم. هیباگر

 .زمیعز نطوریو گفت: منم هم نیکرد داخل ماش پرتم

گفتم:  ادیرو زد و بافر یقفل مرکز عی... خواستم درو باز کنم که سردیو درو محکم بهم کوب سوارشد

  ؟یخوایاز جونم م یچ گهید ؟یداریچرا دست از سرم برنم

 .یمن باش یتاآخر عمر فقط برا خوامیو روشن کرد و گفت: م نیماش

 .دونهیخدا م یدار یگفتم: باز چه نقشه ا رلبیروند و ز باسرعت

 و پر کرد. نیهق هقم اتاقک ماش یدادم و صدا هیو به پنجره تک سرم

من  دنیدرو باز کرد و باد اسریترمز و پشت سرهم بوق زد و آقا یاون زندان وحشتناک زد رو یجلو

 تعجب کرد.

 شو. ادهیگوشه پارک کرد و گفت: پ هیو برد داخل و  نیماش 

 زندان. نیبه ا گردمیبرنم گهیمن د_

زندان  فهمونمیو گفت: چشم قشنگِ من بهت م دیشد و درسمت منو باز کرد و دستم و کش ادهیپ

 .یچ یعنی یواقع

 زدم: ولم کن. غیج

من بـ  یِکه هست زابتیال دنیبردم... هولم داد به داخل که باد یکشون به سمت در ورود کشون

 و دست از تقال برداشتم. دیدوره سرم چرخ الیـغلش بود و

 ! ریگفت: حر باتعجب

 منو گرفته... شده مادره دخترم. یخونه جا نیا یباهاش ازدواج کرده... پس تو پس

 شوهره من ! یمن! جلو یخونه یتاپ و شلوارک تو با

 .ختیوار ر لیدخترم افتاد بغض گلم و فشرد و اشکام س یآب ینگاهم به چشما یوقت
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... از دیلمس کردم و بغضم ترک دشویبه سمتش قدم برداشتم... بادست لرزونم دست کوچولو و سف آروم

 گرفتمش و محکم بـ ـغلش کردم و به خودم فشردمش. زابتیبـ ـغل ال

کاش فقط من و تو  یکه تنهات گذاشتم... ا دیعشق من... ببخش دی... ببخشدیهق گفتم: ببخش باهق

و من تو کناره هم به  رفتیو بامعشوقه اش م داشتیکاش بابات دست از سرمون برم ی... امیبود

 .میدیرسیم یخوشبخت

  ؟یاز باباش متنفر نقدری: ارحسامیام

... هم ازتو متنفرم یبود که بهم زد یضربه ا نیبدتر انتیو بهش دوختم و گفتم: خـ ـ نمیغمگ نگاه

 .دتیهم از همسره جد

 ! دشی: همسره جدزلبتیال

 که باترس گفتم: نه. رهیرو ازم بگ یاومد سمتم و خواست هست رحسامیام

 .میباهم حرف بزن دی: بارحسامیام

 باشه. شمیندارم فقط بذار دخترم پ یمن حرف_

 .یباش یباهست ذارمیبعد م میباهم حرف بزن ایب قهی: فقط ده دقرحسامیام

 .خوامینه نم_

مادر اون بچه منم نه معشوقت  یزدم: عوض ادیکه فر زابتیرو به زور ازم گرفت و داد بـ ـغل ال یهست

 آشغال؟  نیبـ ـغل ا شیدیو م یریگیبچم و ازم م یبه چه حق

 یگیکه بهش م ینیو هم یکه پنج ماه ولش کرد ی: به همون حقدیمچ دستم و گرفت و غر باخشم

 آشغال ازش مراقبت کرد.

و گفت: حاال بنال چرا ترکم  دیسمت اتاق کشوندم و پرتم کرد داخل اتاق و درو محکم بهم کوب به

  ؟یکرد

 .نمیدخترم و بب خوامیسمت در و گفتم: م رفتم

  ه؟یآدم بگو دردت چ یمثل بچه ریزد: حر ادیتخت و فر یو گرفت و پرتم کرد رو دستم

 م.شد رهیتخت نشستم و به نفس نفس زدنش خ یرو باترس

باعث شد از من و  یگفت: بگو چ متیبامال نباریو ا رونیبه موهاش زد و نفس شو فوت کرد ب یچنگ

  ؟یبگذر یهست
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باعث شد  یو بعد بهش نگاه کردم و گفتم: چ دمیکش یقیصورتم و بادستام پوشوندم و نفس عم کالفه

 بگذرم؟  یاز تو و هست

 باعث شد؟  ی: آره چرحسامیام

 من باتاپ و شلوارک باعث شد. یخونه یتو زابتیزدم و گفتم: وجوده ال یپوزخند

 گفت: لعنت به من. رلبیز

 .یشوهره من یول یآره لعنت به تو... لعنت به تو که عاشق اون_

 .تیاومده، برگرد سره خونه و زندگ شیچرت نگو... سوتفاهم پ ری: حررحسامیام

 من گذاشته؟  یبرا یا یجونت زندگ یمگه ال ؟یکدوم خونه و زندگ ؟یخونه و زندگ_

 یکه منو بـ ـغل کرد یهمون شب دی... باختمیتو ر یکه به پا یاون همه عشق فیگفتم: ح باافسوس

گند  یمنه خر پات موندم و گفتم: دوستش دارم... ا یول کردمیدوست دارم ترکت م یال یگفت یول

 یال یذهنش چهره یتو یـوسه ول بـیمنو م رتمیغ یرو که شوهره ب یدوست داشتن و عشق نیبزنن ا

 .ارمیخودم نم یو من به رو کنهیخانوم شو تصور م

 نگفت و فقط نگاهم کردم. یچیه

کنم  شیمعن تونمینگاهت که نم نینگاه کن... از ا شهیشدم و گفتم: نگاه کن... مثل هم کینزد بهش

 .خورهیحالم بهم م

 نکردم. انتی: من خـ ـرحسامیام

حرف از  نی... اون موقع ایدیمثل حم یعوض هیزدم: توهم  ادیبلند و باتمسخر و بعد فر... دمیخند

 د،یمثل حم یکیتو هم  رهیتَره به تخمش م گمیم نانیاما االن باحواس کامالً جمع و بااطم دیدهنم پر

که  گذرهینم خوشبهت  زابتیبـ ـغل ال یپارسا تو یآقا ی... آخفیکث وونهیح هیهـ ـوسبازه آشغال  هی

 نیمثل من درست ع ای ادیناز و عشوه برات م نمیبب ست؟یمثل من ن زالبتیسراغ من؟ ال یدوباره اومد

من؟ مسلماً اون بهتره چون هم خوشگل تره هم خوش  ایبهتره  زابتی... الشهیم میتسل یبرده زود هی

 تر. کلیه

بـ ـغل اون بهت  یتو زابت؟یال ایترم سراغ من؟ استاد من به ی: چرا اومدشهیزدم... بلندتر از هم ادیفر

 استاد پارسا؟  گذرهیخوش م

خون نداشت نعره زد: آره بهم  یباسرخ یفرق چیو صورتش ه دیلرزیم فیخف یلیکه بدنش خ یدرحال

 ی... االنم براگذرهیبهم خوش م یلیتوبـ ـغلش خ رخانومی... آره اون از تو بهتره... آره حرگذرهیخوش م
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هست تو  یال یباتو تنگ شده اومدم سراغت وگرنه تو رو چه به من؟ تاوقت یهمخواب یدلم برا نکهیا

 ...یمن و ال ،یمن ندار یزندگ یتو یگاهیجا چیه

خودم  نیب یبطه-ا-به ر یپرسیم یبس کن... تو رو به هرک ریزد: ام ادیفر زابتیباشدت باز شد و ال در

از زنت  نکهیاونم فقط به خاطره ا ریبه لجن نکش ام مونوینکن... اسم خواهر و برادر نیو خودت توه

 ؟یکنیم شترشیسوتفاهم و رفع کن ب نکهیا یدچاره سوتفاهم شده چرا به جا ریحر ،یهست یعصبان

چرت و پرت ها رو  نیتو رو به روح خاله حسنا از من به خاطره حسادت زنت استفاده نکن... چرا ا

چشماش از اشک  ومدیشب شد و زنش ن یکه وقت یستین یتو مگه همون آدم ؟یدیو عذابش م یگیم

که  یودمگه تو نب زم؟یریو به پاش م امیبرگرده دن یکه گفت یستین یپر شد؟ مگه تو همون مرد

که پرپر  یگذشته فقط برگرده و آرامش و مهمون وجودم کنه؟ ... مگه تو نبود یگوره بابا یگفت

به  رهیو خ یکردیرو بـ ـغل م یکه دوماهه تمام هست یمگه تو نبود دنش؟یدوباره د یبرا یزدیم

 دمشکه من به زور بعد از دوماه فرستا یستین یمگه تو همون مرد ؟یزدیحرف م رتیچشماش باحر

 نیچرا باا ریام ؟یتو نبود کردیتکرار م رلبشیبانو رو ز ییکه شب تاصبح آهنگ کجا یسرکار؟ مگه اون

 ینیمن و تو خواهر و برادر د یگیچرا بهش نم ؟یکنینجس مخودم و خودتو  نیبطه پاک ب-ا-حرفا ر

 یهست یقانون امانه  یخون ؟ییباباست و تو پسره بابا یشناسنامه یتو اسمت تو یگیچرا بهش نم م؟یا

 تیال یآبج میکه آلمان بود ی... مگه من تازمانشنیخواهر و برادرها عاشق هم نم یقانون چیه یو تو

تو بابا  یخودت و زنت... بهش بگو که سرپرست یبه زندگ یهات گند زد یباپنهان کار رینبودم؟ ام

باهم ازدواج  میتون یم نمیو من خواهرت، بهش بگو من و تو اگه عاشق همم باش یگرفته و تو پسرش

و تمام، به روح عمه  میخواهر و برادر بود شهیهم ریمن و ام ریحر یپرسیکه م یکه به هرچ میکن

چون  رمیاگه باتاپ و شلوارک جلوش راه م دمیند یا گهیبه چشم د رویام وقت جیحسنا قسم من ه

پدرمه  یشناسنامه یتو شاون برادرمه به من محرمه اسم نکهیام و دوم ا یحیمس هیاول از همه 

که عمه حالش  یخانواده... مدت هی میشو گرفت و ما شد یشد پدرم سرپرست ریگ نیکه عمه زم یزمان

فقط  نمونیب یوابسته شد و عالقه یلیکمک کنم و اون بهم خ ریداشتم به ام یسع یلیبد بود من خ

اون زن داره و هنوز  نکهیکنم چون اول ا جازدوا ریتونم باام یخواهر و برادرانه بود... من اگه بخوامم نم

شما  یو ارتباط بامحارم گناهه چه برا میمن و اون خواهر و برادر نکهیاز زنش جدا نشده و دوم ا

 ریپدرم اومد روش اما ام لیگرفت فام رویام یپدرم سرپرست یها، وقت یحیسلمانا چه واسه ما مسم

شو عوض کرد و  لیفام رانیاومد ا یشک نکنه وقت گتو چون آقابزر رهیانتقام بگ ادیب خواستیچون م
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شوهرتم؟ تو به من  یکارهیمن چ یدیپارسا... حاال فهم دیپارسا فرزنده حم رحسامیشد همون ام

مردو منصرف کنم از عذاب دادن تو... بهم  نیکردم ا یمنه آشغال چقدر سع یدونیآشغال اما نم یگیم

بود  نیم و منه خر به حرفش گوش دادم و اون فقط قصدش ایا ینیگفت بهت نگم که خواهر و برادر د

 .رهیت انتقام بگحسادتت تو رو عذاب بده و باخورد کردن احساساتت از کیکه با تـ ـحر

 نگاه کرد و ادامه داد:  رحسامیام به

منظورت از  یگیچرابهش نم ؟یکردیم ینقش باز یو داشت یاون شب مست نبود یگیچرابهش نم_

 نکهیبعدها از ا یگیمادرت بوده؟ چرا بهش نم یریتا انتقام بگ رانیا یو اومد یعشق تو ول کرد نکهیا

 یگیچرا بهش نم ؟ینزد یاما به خاطره غرورت حرف یشد مونیپش یو شکش شد یاعتماد یباعث ب

احمق بهت گفته که  اوشیاون س یهست گهید یکیفکرکرده که عاشق  ریو حر یاون حرف و زد یوقت

 نکهیچرا نقش ا یدیموضوع عذابش نم نیچرا باا ختهیبهم ر نقدریخبر ا نیا دنیاز شن ریحر یوقت

 یاحمقانه سع یکه بادروغ ها دیشما دوتا آدم احمق... یکنینم یرو باز یهست گهید یکیعاشق 

 دست اون احمق. یکه عقل تو داد یاحمقه و تو از اون احمق تر اوشیس ن،یریبگ تقامان نیکرد

احمق ندون چون منه خر نامزد دارم...  نیا یمنو معشوقه گهیو گفت: توروخدا د دیکش یعصب نفس

نامزد کردم... من  یتو بر نکهیمن شش ماهه که نامزد کردم قبل از ا ؟ینیبیحلقه رو م نیا ن،یبب

 .اوشمینامزده ساواش برادره س

 .کنمیدروغ هاتونو باور نم گهیگفتم: د یحال یتخت نشستم، باب یرفت و رو جیگ سرم

دست خودته اما بدون من راست شو گفتم... به  انکردنشیبود باورکردن  قتیحق یهمه نی: ازابتیال

 مقدس قسم راست شو گفتم. میمر

که گفت بدون  دمی... خودم شنیبـ ـغل حسام بود یبالکن تو یتو دمیزدم: دروغ نگو من خودم د داد

 یکه بهت گفت تو جونش دمیخودم شن یو دلش برات تنگ شده، بهت گفت گلم... باگوشا رهیمیتو م

 یپس ک ی... خودت بهش گفته بودینیبب ارهیکه دخترتو ب یداده بود امیو دوست داره... توبهش پ

باشه جز ترک کردن من و ازدواج  تونهیم یچ مشیتصم گه؟یشو م میو تصم کنهیباهام صحبت م

 .نیداد لمیدروغ نگو، بسه هرچقدر دروغ تحو نقدریباتو؟ ا

 .سپارمیشو به تو م هیگفت: بق رحسامیسرشو تکون داد و روبه ام یال

موهاش فرو  ینشست و پنجه هاشو ال نیزم یکناره در سر خورد و رو رحسامیو ام رونیاتاق رفت ب از

 کرد.
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 .گمیم کی... بهتون تبرنیبااستعداد یلیواقعاً که خ ن؟یاریدروغ ها رو ازکجا م نیا_

 : مزخرف نگو.رحسامیام

 باشه پس تو شروع کن به دروغ گفتنات._

 .گمیت شو مبه تو دروغ بگم پس مطمئن باش راس ستمی: من مجبور نرحسامیام

 .میشروع کن یاز اون شب که مست بود ایخب ب لیو گفتم: خ دمیکش قینفس عم چندتا

 یوقت میسالن که بود یهمون موقع به تو عالقمند شده بودم، تو ی: مست نبودم... من حترحسامیام

 یو ول کردم و اومدم باتو ازدواج کردم منظورم مادرم بود که تو میگفتم منم عشقم و تمام زندگ

 یقلب شوهرم گرفته بهت گفتم تو جا یمنو تو یجا یک یگفت یآلمان تنها گذاشته بودمش... وقت

... تو از یمادرم شد گاهیو هم جا یتو به قلبم نفوذ کرد یعنیحرفم  نیا یدیاما تو نفهم یاونو گرفت

تو  ریفت حراونگ رونیرفتم ب اوشیاز خونه باس یوقت ،یختیبهم ر یلیو خ یحرفم اشتباه برداشت کرد

 یباز نویپس نقش ا زهیریبهمش م یلیخ یا گهید یکیموضوع که عاشق  نیدوست داره و ا یلیرو خ

کارو کردم و اون شب  نیهم رمیتو رو عذاب بدم و انتقام بگ خواستمیمنم که م یزابتیکن که عاشق ال

 .یرفتار کردم تا عذاب بکش یام اما اونطور یو باک گمیم یمتوجه بودم دارم چ

 .یزنیم یعذاب دادن من دست به هرکار یکه برا یصفت یب وید هیگفتم: تو  بانفرت

 .کردمی: من اون موقع فقط به انتقام فکرمرحسامیام

  ه؟یچ زلبتیتو باال ینسبت واقع_

محمدرضا  ییبادا یمامانم پنهان یدونیهمونطور که م زابتمیال یریو البته ش ینی: من برادر درحسامیام

و چون خاله  یال دنیآلمان د رهیو مامانم م ادیم ایبه دن یسالمه ال کیمن  یارتباط داشت و وقت

تا  دادهیم ریهم بهش ش یادیمدت ز ده،یم ریش یبودم به ال رخوارهینداشته و منم هنوز ش ریش یلیام

 .میچون خواهر و برادر میپس مابهم محرم ران،یا گردهیکه برم یزمان

 .یجون هست بگو به_

 .ی: به جون هسترحسامیام

 باورش سخته._

من فقط اونو به  یرو دوست دارم ول یکردم که ال یباز نویچون منه خر نقش ا دونمی: آره مرحسامیام

 یعذاب آور و دردناک بود و تمام مدت ال یلیمن خ یعنوان خواهرم دوست داشتم و دارم... بچگ

 کردیخوشحالم م دنشید نیرم دوستش داشتم واسه همکنارم بود بهش وابسته بودم و مثل ماد
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که تنها بودم اون کنارم بود و به حرفام گوش  یچون تمام مدت کردیزدن باهاش آرومم م احرفی

 .نی... هممیجونم... من و اون فقط خواهر و برادر گهیگلم... م گهیبرادرم به خواهرش م هی... کردیم

.. صداش  یدوستش دار یو گفت یباهاش حرف زد میبود اوشیس یگفتم: اون شب که خونه بابغض

 .یرفتیعشقم... قربون صدقه اش م یزدیم

 نبود مامانم بود. ی: اون الرحسامیام

 .گمیگرد شد که گفت: به روحش قسم که راست م چشمام

 ها؟  امیو گفتم: اون پ رونیو دادم ب نفسم

رو بـ ـغل کنه و  یهست ادیم یوقت یاشتذینم ومدیخوشت نم یاز ال نکهی: تو به خاطره ارحسامیام

دوست داشت و داره،  یواقع یعمه هیرو مثل  یهست یال ،یرفتیکنه، خونه شونم نم یباهاش باز

 یروزم خونه هی نتش،یاوقات ببرمش خونه شون تا بب یبه من گفت بعض نمیواسه هم شدیدلتنگش م

کرد و بعد  یباز نایو جاست یبا ال یرو بردم و کل یرو ببرم اونجا منم هست یبود و گفت هست اوشیس

 آوردمش خونه.

 .اوشیس یدروغ نگفته بود واقعاً رفته بود خونه پس

 یچ ؟یبود که بهم نگفت یچ تیتصم مونه،یاون م شیپ شهیواسه هم یهست یکه بهش گفت دمیشن_

  ؟یبه ال یبد یخواستیبود؟ دخترم و م یمشکوک چ یاون تلفن ها ؟یکردیرو ازم پنهون م

 داشتم که... میمکث گفت: نه... من تصم یشو گاز گرفت و بعد از کم لب

دانشگاه  یداشتم کارها ،یدانشگاه و درس تو ادامه بد یو ادامه داد: که بذارم بر دیمش یقیعم نفس

رو روزها که نه  یبود، گفتم هست نیا زمیدارم؟ سوپرا زیگفتم برات سوپرا ادتهی دادم،یتو انجام م

زدم و تو بد  فواون حر نیهم قابل اعتماده هم باتجربه، واسه ا ،یال شیپ میذارینه من م یتوخونه ا

 .یبرداشت کرد

 .کنمیاصالً باور نم گهیرو د یکی نیزدم و گفتم: ا قهقهه

بانگاه کردن بهش به  یتونیدانشگاهت هست م یکمد کناره تخت پرونده یکشو ی: تورحسامیام

 .یببر یدرست بودن حرفم پ

سبز بود، برداشتمش و بادقت بهش نگاه  یپرونده هیبردم... داخلش  ورشیبه سمت کمد  عیسر

 .گفتیکردم... راست م

 دانشگاه؟! میبفرست یخواستیگفتم: واقعاً م بابهت
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 یمن عاشقت شدم... ابرازعالقه ها و رفتارها یدیوقت از رفتارم نفهم چیبه چشمام گفت: تو ه رهیخ

باتو بودم اما باهـ ـوس نه... بعدها  نهی... من باخشم و کیدونستیام م زهیو غر ازیخوبم و به خاطره ن

 ارمیبه زبون ب وشد به عشق و عاشقانه باهات بودم فقط نتونستم احساساتم  لیام تبد نهیخشم و ک

 ...مادرم بود که تیاونم به خاطره وص

  ؟یگفتم: که چ یباکنجکاو

 .یچی: هرحسامیام

دلخور  یلیو بهم نگاه کرد... چشماش خ ستادیکه صداش زدم... ا رونیجاش بلندشد و خواست بره ب از

 بود.

 دلخور باشم نه تو. دیمن با _

صفت خونده شدم از  وونیآدم هـ ـوسبازه سست عنصره ح هی نکهیفقط از ا ستمی: دلخور نرحسامیام

... من هـ انیضرب المثل ها غلط از آب درم ی... گاهرهی... تَره به تخمش نمکشمیخودم خجالت م

 .خواستمیآرامش م یبرا خواستمینم ازین یوقتم نبودم... آغـ ـوش تو رو برا چیه ستمیـوسباز ن

 نیواسه هم یرسیرامش مبه آ یدوختم و آرومگفتم: فکرکردم کناره ال نینگاهم و به زم یباشرمندگ

 رفتم.

تا خودت صاحب آرامش  یبه آرامشم البته رفت یو گند زد یرفت ،ی: آرامش من تو بودرحسامیام

 .یبش

 .شهیوجوده اون خالصه م یو اجازه نداد بهش بگم که آرامش من تو رونیاتاق رفت ب از

 ییبردم... پنج ماه تنها یفکرکردم که تازه به عمق احمق بودن خودم پ نقدریحرفاش فکرکردم... ا به

 بد کردم. یاز همه هم درحق هست شتریسوتفاهم! در حق خودم بد کردم... ب هیفقط به خاطره 

 تختش خواب بود. یرفتم... تو یاتاق هست به

 ره دستش.کنا یبرگه یبه صورت ماهش نگاه کردم و بعد نگاهم سرخورد رو یاشک یباچشما

که مادرت  یاما قلب شو بهت باخت... زخم رهیاومد از تو انتقام بگ ریو برداشتم و خوندمش: ام کاغذ

بجنگ...  شهینگذر، هم یآسون نیبه ا تیوقت از زندگ چیبهش زده رو باعشقت درمان کن و ه

 یبرگشته پس وقتشه من برم و کم الیو نیخانوم ا گهی... االن دادیبه دست نم یبه راحت یخوشبخت

 .یال ،یباش... با ونتیبانامزدم خوش بگذرونم... مراقب دختر کوچولوت و شوهره د

 اتاق خواب. یرو بـ ـغل کردم و رفتم تو یو کنار گذاشتم و هست کاغذ
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 رو هم کنارم خوابوندم. یو هست دمیتخت دراز کش یرو

امروز و فردا  نیهم کردیم دایادامه پ ییجدا نیاگه ا دلتنگش بودم و محتاج عطره تنش بودم... یلیخ

 .کردمیدق م یاز دلتنگ

... بزرگ شده بود... شده بود هشت ماهه و کردمیو رفع م میو دلتنگ زدمیبه صورتش بـ ـوسه م آروم

 خوشگل تر و نازتر شده بود.

 خوابم برد. یک دمیکه نفهم دمشیو بوئ دمشیبـ ـوس نقدریا

درست کردم... همونطور که مک  ریشدم... عوضش کردم و براش ش داریب یهست یهیشب باگر نصف

 .زدیو دست و پا م دیخندیم یبه چشمام زل زده بود و گاه خوردیرمیو ش زدیم

 .زدمیو باهاش حرف م رفتمیقربون صدقه اش م یکل منم

 م.تخت گذاشت یو رو رونیب دمیرو از دهنش کش شهیتخت گذاشتنش، ش یبرد و رو خوابش

 رفته؟  زابتیکجاست؟ نکنه با ال رحسامیام

 احمقانه نکن. یفکرها نقدریبسه ا ریحر اَه

 کردم. داشیاز اتاق ها پ یکی یو تمام سالن و اتاق ها رو گشتم و درآخر تو رونیاتاق رفتم ب از

 بود و ابروهاش بهم گره خورده بود. دهیتخت خواب یرو

واقعاً  ! اخم ها و نعره هاش تنگ شده بود... گفت عاشقم شده یافتادم... چقدر دلم برا میدلتنگ ادی تازه

 نباریحرفاش ا کنمینکنم اما احساس م ایباور کنم  دیبا دونمی...نم ده؟یم بمیباز داره فر ایعاشقم شده 

 راسته.

 شک احمقانه شوهر و دخترم و ول کردم؟! خاک برسرم. هیفقط به خاطره  یعنی

من اما  یمرد اخمو دی... ببخشدینشستم و آروم موهاشو نوازش کردم و زمزمه کردم: ببخش کنارش

 خودتم بود. رهیخب تقص

 به گونه اش زدم و غرق آرامش شدم. یآروم یو بـ ـوسه دمیرو روش کش ملحفه

 .یهست شیو خاموش کردم و برگشتم پ چراغ

و  دمیخوابیم دیبود، با یاشتم، شب سخت و پرتنشد اجیو دعوا به خواب احت ادیاز اون همه فر بعد

 .کردمیآماده م رحسامیفردا و روبه شدن با ام یخودم و برا

*** 
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سالن نشسته بود و داشت  ی... تودمییدرهمش نگاه کردم و بااسترس لبم و جو یبه اخما یرچشمیز

 .کردیم ادداشتی ییزهایچ یو گاه رفتیپخش کرده بود ور م زیم یکاغد که رو یسر هیبا

... دعاکن میاخموت حرف بزن یبا بابا میو کناره گوشش آروم گفتم: بر دمیرو بـ ـوس یهست یگونه

 مامان تو نزنه.

 نشستم. شیکاناپه کنار یآروم به سمتش رفتم و رو آروم

 کارش مشغول شد. یبهم کرد و به ادامه یو پراخم نیکوتاه اما سنگ نگاه

 .کردیم یدستش باز یآورد و باپستونک تو یدر م ییزخودش صداهاپاهام نشوندم... ا یرو رو یهست

 ! یبخواب شبید کردمیگفتم: فکرنم کردمیرو لمس م یرنگ هست ییخرما یکه موها همونطور

 دوباره برم؟  یدینگفت که ادامه دادم: نترس یچیه

تمام سوتفاهم ها  نکهیتو وجودت مونده و ا یذره حس مادر هیهنوز  کنمی: نه چون فکرمرحسامیام

 .یواسه رفتن نداشت یلیبرطرف شده... پس دل

 و بادوتا مادر بزرگ نشه. یعیرطبیغ یمن رفتم تاهست_

 .میحرف زد یکاف یبه اندازه شبی: بسه، درحسامیام

  ؟یخانوم فرخ یخونه یبریکردم و آروم گفتم: منو م یباز یهست یباانگشتا

و از ترس تکون  دیگردنش به گوشم رس یتق تق مهره ها یسرشو به سمتم چرخوند که صدا چنان

 خوردم. یفیخف

 .رمیگیم دهی: نشندیغر 

 .ارمیو ب المیاز وسا یسر هیبرم  دیبا_

 .رمیگیخودم دوباره برات م ستیهم ن یهرچ نجاهستیا یکه بخوا ی: الزم نکرده هرچرحسامیام

 .ارمیبرم ب دیاونجاست با میشخص لیاز وسا یسر هیچرت نگو حسام _

 تر از قبل گفت: الزم نکرده. یجد

 کنم. یهم خداحافظ نیاز روژ دیتازه با کنمیخواهش م_

 داداشش؟  ای نی: روژرحسامیام

 منصرف شدم. الیخ ی... آروم گفتم: بدیبهش انداختم و لبام ازبغض لرز یدلخور نگاه

 به موهاش زد و بعد گفت: متأسفم. یشد چون کالفه چنگ مونیاز حرفش پش انگار

 .قهیفقط ده دق یول برمتیخب م لیگفت: خ هیازچندثان بعد
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 .یزدم و گفتم: مرس یلبخند

 یبه جلو خم شد و دستا یکم یشد و بعد نگاه شو به کاغذهاش دوخت... هست رهیچال گونه ام خ به

و قهوه اش  زیم یشد رو دستش به فنجون قهوه خورد و فنجون چپه هویزد که  زیکوچولوشو به م

 .رحسامیام یکاغذها یرو ختیر

 باخشم گفت: اهلل اکبر. رحسامیعقب و ام دمشیکش عیسر

 کردم خندم و بخورم. یرو تو بـ ـغلم محکم گرفتم و سع یو هست دیبه پشت گردنش کش یدست

 مادرت. نیدرست ع ینگاه کرد و گفت: پدره منو تو درآورد یهست به

بچه رو تو بـ  هی یشد و گفت: بخند... آره بخند... عرضه ندار شتریخندم بلندشد که حرصش ب یصدا

 .یریـغلت بگ

 کردم و گفتم: پاشو برو تو اتاق کارت، واال. اخم

 یرو به هست زویم یبهم رفت و بعد باچندش کاغذ و برداشت اما بعد دوباره انداختش رو یغره ا چشم

 .یبه همه چ یگندزد کنمیکار مگفت: پدرسوخته ازصبح دارم 

 دست و پا زد به سمتش تابـ ـغلش کنه. یهست

 .کنمیبااخم گفت: بـ ـغلت نم رحسامیام

 .زکنیرو تم نجایکاناپه بلندشد و گفت: ا یبود که بـ ـغلش کرد و از رو هیمرز گر ینق زد و تو یهست

 به من چه... مگه من نوکرتم؟ _

 ؟یزکنیخودتو تم یخونه یکنینم یول یزکنیمردم و تم یخونه ها یتونیزد و گفت: م یپوزخند

پرست به تو  بهینچ نچ خودکش غر ! ینوکره شوهرت و بچه ات باش یتون ینم یول یشیم هینوکره بق

 .گنیم

 دندون شکنش بست. یدهنم و باجواب ها شهیهم مثل

 کردم. زیتم زویجمع کردم و م زیم یبهش کردم و کاغذها رو از رو یپراخم نگاه

 کارم تموم شد گفت: برو آماده شو. نکهیاز ا بعد

 نکرده. رییتغ یچیلباسام هست و ه یکمد همه یهنوز تو دمیداخل اتاق و د رفتم

 .رونیو عوض کردم و از اتاق رفتم ب لباسام

 باحرص گفتم: حاال چرا اخم و تخم داره؟ انگار ارث باباشو خوردم. رلبیو ز رونیخونه رفت ب از

 رو گذاشت تو بـ ـغلم. یشدم و هست نیماش رهسوا

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

880 
 

  ؟یدربارش دار یحی: اون پسره ونداد، چه توضدیسکوت گذشت و بعد پرس یتو یا قهیدق چند

 .یچیه_

 کرد و جوابشم گرفت... تمام. یبهم انداخت که گفتم: ازم خاستگار یزیقروچه کرد و نگاه ت دندون

نگاهش دنبالته؟ متأسفم  یو نگفت یاونجا ادامه داد یکرد و به کارت تو ی: ازت خاستگاررحسامیام

 برات.

 خوامیاتفاق افتاد فرداصبحش به مامانش گفتم از اونجا م نیا شیگفتم: چرت نگو دو روز پ یعصبان

شد و گفت آخرماه برم از  یکرده عصبان یخدمتکار خاستگار هیپسرش از  دیفهم یبرم اونم که وقت

 اونجا.

 اونجا. میریتش سرخ شده بود گفت: منصرف شدم نمکه از خشم صور همونطور

 سرکارشه. ستیگفتم: اون االن خونه ن عیدور بزنه که سر خواست

 .قهیده دق ؟یدیفهم قه،ی: فقط ده دقرحسامیام

 گفتم: باشه. کالفه

  ؟یبریشم که گفت: کجا؟! بچه رو کجا م ادهینگه داشت و خواستم پ یفرخ یالیو یجلو

 یدونی... مزنمیم شیرو آت الیو نیا قهیدق ازدهیبشه  قهیده دق رمیگیرو گرفت و گفت: زمان م یهست

 .زنهیازم سر م یبشم هرکار ونهیکه د

 خب. لیخ_

 رو زدم. الیشدم و زنگ و ادهیپ نیماش از

گفتم  یسالم یزد: وا غیو ج دیو به سمتم دو رونیاومد ب الیاز و عیسر نیو رفتم داخل... روژ دربازشد

 کشتت. ونهیاون د

 که سالمم. ینیبیلبم نشست و گفتم: سالم م یرو یلبخند

  ؟یشوهر دار یبه بازوم زد و گفت: کثافت چرا نگفت یمحکم مشت

 بهم وقت داده. قهیفقط ده دق گمیبهت م کنمیو جمع م لمیتو همونطور که وسا میابریب_

  رونه؟یب نجاست؟ی: مگه اونم انیروژ

 آره._

 سالم کردم که بااخم جوابم و داد. یداخل و به خانوم فرخ میرفت

 .رحسامیمن متأسفم بابت رفتار ام_
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  ؟ییپارسا یو همسر آقا یمتأهل ی: چرا نگفتیفرخ

 .دیکنیشما بااون کار م دونستمی... درضمن من نمدیببخش_

 به کارمون لطمه وارد نکنه. هیقض نیا دوارمی: امیفرخ

 و ببرم... اجازه هست؟  میشخص یالیو بعد گفتم: اومدم وسا میدبهم کر ینگاه نیو روژ من

 .یبر یتونی: آره میفرخ

آوردم و همراه  رحسامیکه از خونه ام یکیرفتم داخل اتاق و فقط همون ساک کوچ عیسر نیباروژ

 و پس دادم و تشکر کردم. نیروژ یعکس ها برداشتم... گوش

... عکس نهیرو بب یداده بود هست ریکردم و اونم همش گ فیتعر نیروژ یاز ماجرا برا یخالصه ا هی

 .کیشو نشون دادم اما گفت از نزد

 .رونیب میابریخب ب لیخ_

 از شوهرت. ترسمی: منیروژ

 .ستیآدمخوار ن میابریگفتم: ب باخنده

 یتمام پول نیگفتم: ا یگذاشتم و روبه خانوم فرخ زیم یو پاکت حقوق هام و رو رونیب میاتاق رفت از

 شدم. ونیبهتون مد یکل نیکه بهم جا داد نیتونم قبولش کنم هم ینم نیکه شما به من داد

نره تو ملکه ادتیبرده...  هیملکه باش نه  هیخونت مثل  یکه رفت نباریبهم کرد و گفت: ا ینگاه یفرخ

مردش  یتونه ملکه یزن اگه خودش بخواد م هی... رشینه نوکرش پس تومشتت بگ یاون مرد ی

 باشه.

 هم ممنون. یزدم و گفتم: چشم خدانگهدار... بابت همه چ یلبخند

 .رونیرفتم ب نیکردم و باروژ یخداحافظ ازش

 .ونهیگفتم: احمق د رلبیدستم و محکم گرفت که خندم گرفت و ز رحسامیام دنیباد نیروژ

 .نمیدرهم اشاره کرد بش یبااخما رحسامیام

 م: بده من بچه رو.گذاشتم و گفت نیو داخل ماش ساک

 تابدم. نی: بشرحسامیام

 .نتشیبب خوادیم نیروژ_

 رو داد بـ ـغلم. یو هست دیکش یپرحرص نفس
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خدا  ی... وامونهیمثل عروسک م ریحر یو باذوق گفت: وا دیخفه کش غیج هی یهست دنیباد نیروژ

 نازه. یلیخ شعور،یخودته ب یچشماشو... کپ

 .دیاز بـ ـغلم گرفتش و لپ شو محکم بـ ـوس 

  نمت؟یبینم گهی: دنیروژ

 .دیسؤال و پرس نیا نیو غمگ ناراحت

 خونه ام. یایب دیبا ینیبیمعلومه که م_

 .امیحتماً م یکه تو دار ی: بااون شوهرنیروژ

 .ستیاونقدرا هم ترسناک ن ونهیعه د_

 .نمیعروسک و بازم بب نیا خوادیآدرس خونه تو برام بفرست... دلم م ی: باشه شمارم و که دارنیروژ

 ها . یایباشه حتماً ب_

 .امی: حتماً منیروژ

 رو به زور از بـ ـغلش گرفتم. یهست

 .ادیدرم رحسامیام یبدش االن صدا نیعه روژ_

 من؟  شیپ شیبذار شهی: نمنیروژ

 !؟یشد ونهید_

 .خوامی: منم بچه منیروژ

 خب؟  دنمید یایرو گرفتم و گفتم: ب یهست باخنده

 .امی: حتماً منیروژ

 .شهیو گفت: دلم برات تنگ م دیو بـ ـوس گونم

 و گفت: خداحافظ خاله جون. دیرو بـ ـوس یهست دیکوچولو و سف دست

 شدم. نیکردم و سوار ماش یخداحافظ ازش

 خودمون روند. یالیو روشن کرد و به سمت و نیماش عیسر رحسامیام

 تا بـ ـغلش کنه. زدیو نق م دیکشیخودشو م رحسامیهمش به سمت ام یهست

 اهلل. کیبار یو به خودت وابسته کرد یگفتم: خوب بچه رو از من دور کرد باحرص

 .ی: من اونو از تو دور نکردم خودت ازش دور شدرحسامیام
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 یداره رانندگ ییبابا نیبـ ـغلت کنم بب شهیگفت: باباجون االن نم رحسامیکرد و ام هیگر یهست

 .کنهیم

 خودشو به سمتش کشوند و ساکت نشد. شتریب یهست

 رو بـ ـغل کرد و اون پدرسوخته هم آروم گرفت. ینگه داشت و هست یناچار گوشه ا رحسامیام

 پاهاش گذاشت و دوباره راه افتاد. یو اونو رو دیبالبخند لپ شو بـ ـوس رحسامیام

 .خوادیرو نم چارهیمنه ب چکسیگفتم: ه رلبیدوختم و ز رونینگاهم و به ب باحرص

*** 

باهام  یبود و به جز مواقع ضرور نیباهام سرسنگ رحسامیماه ام کی نیا یماه گذشته بود و تو کی

دلخور  دی... من بادمیفهمیرفتارهاشو نم نیا لیو من واقعاً دل دیخوابیاتاق جدا م هی یو تو زدیحرف نم

هر روز  ی... هستروپ یبطه اش بهم دروغ گفته بعد اونوقت اون ناراحته! پسره-ا-ر یباشم که درباره

و  کنمیهاشو جمع م ی... منم باعشق خرابکارکنهیم تیمامان شو اذ یو کل شهیتر از روز قبل م نیریش

ت و سوتفاهم پنج ماه دخترم و ول کردم ناراح هیبه خاطره  نکهی... االن واقعاً از اکنمیم یباهاش باز

... ادیاماخب ازش خوشمم نم ادیزابت بدم نمیاز ال گهیبود... االن د رحسامیام رهی... اما تقصمونمیپش

ست و  گهید یکیگفته از دروغ بگه عاشق  رحسامیاون به ام نکهیاز ا لیمثل قبله اما خب اوا اوشیس

 هیو برطرف کرد... مرجان  میناراحت یو بهم نگفته ناراحت بودم که خودش بالودگ قتیبعدها هم حق

خبر  یب نکهیبابت رفتارم و ا یناراحت بود، کل یلیبودم خ تهاز خونه اش رف نکهیو از ا دنمیروز اومد د

مرجان بودم و مرجان  یخونه لیاوا دیفهم رحسامیام یاما وقت دتمیکردم و اونم بخش یرفتم عذرخواه

از من  دهیپرسیاز مرجان م یکرد که چرا وقت بامرجان تند برخورد کمیو بهش نگفته  دونستهیهم م

از رفتارش ناراحت نشد و منم به  دادیمرجانم چون بهش حق م گفته،یم روغنه مرجان د ایداره  یخبر

دعوام کرد و سرم داد زد.  یگفتم که خودم قسمش دادم که بهش نگه اونم طبق معمول کل رحسامیام

 نقدری... اکشمیمنت شو هم نم یازم ناراحت باشه ول رحسامیام خوادیخوبه اما دلم نم باًیتقر یهمه چ

 .کشمیکار باشم اما منت شو نم ریواقعاً من تقص نباریا دیپرو شده... شا دمیکه منت شو کش

 رو دوره گردنش بستم. یهست شبندیله کردم و بعد پ ریش یها رو داخل کم تییسکویب

 دخترم مَم درست کردم. یبرا_

 .زمیو گفتم: صبرکن عز دمیذاش آورد که دستم و عقب کششو به سمت ظرف غ دست

 قاشق کوچولو دهنش گذاشتم. هی
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 .خوردیخوشمزه م یلیمشغول غذا دادن بهش بودم و اونم خ یباخنده و باز ینطوریهم

و  کنهیسرم نگاه م یشده بود که متوجه شدم به باال فیصورت خوشگلش شدم که االن کث محو

 .خندهیم

 : دَ دَ.یهست

 از سرکار برگشته. رحسامیام دمیپشت سرم نگاه کردم که د به

 جوابشو دادم. ظیسالم داد و منم باغ نیسرسنگ یلیو خ رلبیز

 رو بـ ـغل کرد و گفت: سالم دخترخوشگلم. یهست

 .فیکث یرو گرفت و بااخم گفت: کوچولو یشو به صورتش زد که دست هست فیکث یدست یهست

 کنم. زیبدش من صورت شو تم_

 رو گذاشت توبـ ـغلم و رفت داخل اتاق. یبهم نگاه کنه هست نکهیا بدون

 .کنهیفقط اخم م رسهیسرش صورتم و کج و کوله کردم و گفتم: به من که م پشت

 رو شستم و خوابوندمش. یو صورت هست دست

 .ومدین رحسامیاما ام دمیشام و چ زیبود که م 9درست کردم و ساعت  شام

اون بذارم که هروقت افتخار داد و از  یبرا ینطوریو هم زیودم بخورم و مبود... خواستم خ گشنم

که  یرفتم سمت اتاق نیبدون اون شام بخورم واسه هم ومدیخودش بخوره اما دلم ن رونیاتاقش اومد ب

 قهر آقا. یشده بود کلبه ایتازگ

 یبخش بود... پنج ماه بو لـ ـذتبرام  نباریا گارشیس یدر بزنم وارد اتاقش شدم و بو نکهیا بدون

 بود. ایعطره دن نیام نخورده بود و االن به نظرم بهتر ینیبه ب گاریس

  ؟یستیبهم نگاه کرد و گفت: در زدن بلد ن بااخم

 منو. ابخوریب_

 دندوناش گرفت و اخماشو حفظ کرد. نیلحنم خنده اش گرفت اما لب شو ب از

 دوره مچشه.مشغول بستن باند  دمیاز اخمش کندم که د نگاه

 شده؟  یشدم و گفتم: چ نگران

 .یچی: هرحسامیام

  ؟یبندیو گفتم: چرا مچ تو م کشینزد رفتم

 .یابی: جهت فضول رحسامیام
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 .زنمتــــایباحرص به عقب هول دادم و گفتم: م سرشو

 شده؟  یچپ نگاهم کرد، کنارش نشستم و گفتم: دستت چ چپ

 باً یخراش تقر هی دمیو اخماش از درد رفت توهم، باندو باز کردم و د دمیو نداد که دستشو کش جوابم

 مچ تا وسط دستشه. یاز رو قیعم

دلت برام تند شده بود که دست به  نقدریا یگفتم: آخ ینگران شدم اما بالحن خنده دار نکهیباا

 .ومدمیزودتر م یگفتیخب م ی! الهیزد یخودکش

 .یگیم ونیذشته هذو گفت: از وقت خوابت گ دیعقب کش دستشو

 شده؟  ی: دستت چدمیشدم و پرس یجد

 نه؟  یریمیم یازفضول ی: داررحسامیام

 .رمیمیم ینه دارم از نگران_

 کردم بابت به زبون آوردن حرف دلم. یدهنم گذاشتم و از درون خودخور یرو عیو سر دستم

 شد. شتریلبش نشست که حرصم ب یگوشه یمحو لبخنده

  ؟یکن یخودکش یخواستیشده نکنه واقعاً م ینطوریدستت چرا ا گه،یبگو د_

 اتفاق افتاد. نیو بزنن که ا فمیک خواستنیبهم انداخت و بعد گفت: امروز م ینیسنگ نگاه

 و بابهت گفتم: واقعاً؟  دمیکش یخفه ا غیج

 گفتم فضا عوض بشه. یزیچ هی ی: نه نصف شبرحسامیام

 اتفاق افتاد؟  نیگفتم: االن حالت خوبه؟ چطور ا یبانگران

 و بزنه نذاشتم که باچاقوش خط انداخت رو دستم. فمیک خواستیم ی: وقترحسامیام

 چندنفر بودن؟ _

 نفر. ستی: برحسامیام

... گهیچندنفر باشن؟ معموالً دونفرن د یخوایتکون داد و گفت: م یازتعجب گرد شد که سر چشمام

 .زنهیو م فمیهم ک یکیاون  رونهیموتورو م یکی

 تو زدن؟  فیپرتمسخرش لجم گرفت و گفتم: حاال ک ازلحن

 .گهیکرد د ممیزخم کردمیو ول نم فمی: نه چون کرحسامیام

  ؟یاونقدر ارزش شو داشت که جون تو به خاطرش به خطر بنداز فیگفتم: حاال اون ک باحرص

 بود. فیون کهم ی: آره داشت... تمام مدارک و اسنادم تورحسامیام
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 کنم؟  شیبرات ضدعفون یخوایم_

 کردن. شیبرام ضدعفون مارستانی: الزم نکرده همون موقع رفتم برحسامیام

 طلبکاره. نقدریکردم که ا نکارویبزن انگار من ا امنویب_

 به در اشاره کرد و گفت: پاشو برو تا زبون تو کوتاه نکردم. باابرو

 هیتونه  یوقت نم چیه یزخم رهیش هیترسم،  یازت م یدادم به عقب و گفتم: برو بابا فکرکرد هولش

 خرگوشو به دام بندازه.

 و بلندشدم که مچ دستم و گرفت. دمیپرحرصش خند یچشما درمقابل

از  یوقت یزخم رهیش هی ،یکنیگفت: اشتباه م یرنگش نگاه کردم که محکم و جد یریق یچشما به

 به دام انداختن اون شخص. یبرا شهیتر م صیو حر شهیم شتریقدرتش ب خورهیزخم م یکی

 بخور. اشامیانگشتاش آزاد کردم و گفتم: ب نیمچم و از ب آروم

گشنه  نکهی... بااومدین رحسامیمنتظر موندم ام یو وارد آشپزخونه شدم اما هرچ رونیاتاق اومدم ب از

 جمع کردم. زویبخورم م یزیچ نکهیون ااشتهام کور شد و بد ومدیبودم اما چون اون ن

 بشه. یگلوم و قورت دادم و نذاشتم از چشمام جار یتو بغضِ

از بابتش راحت شد و به اتاق  المیخ دهیفرشته آروم خواب هیمثل  دمید یو وقت یهست شیپ رفتم

 خودم رفتم.

 .رمیاشکام و بگ یو موفق نشدم جلو دمیتخت دراز کش یرو

 یبزنه و دستش برا شیازم دور شده... حاضرم مثل گذشته باحرفاش ن یلیخ رحسامیام کنمیم حس

 نکنه. یمحل یبهم ب ینطوریزدنم باال بره اما ا

 زخمش عفونت کنه. دمیترسیبودم و م نگرانش

 بهش بزنم. یتا سر رونیدوازده شب بود که از اتاق رفتم ب ساعت

که  دمیدیتخت م یبود اما جسم شو رو کیخواب باشه... آروم درو باز کردم... اتاق تار زدمیم حدس

 خوابه.

 تخت نشستم. یصدا و آروم درو بستم و کنارش رو یب

صورتش افتاده  یبود رو انیاتاقش نما یاز مهتاب که از پنجره یشدم که نوره کم رهیصورتش خ به

 بود.

 خوابم اخم داره. یتو یگفتم: تخسِ غد حت رلبیز
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خودم و کنترل کنم و آروم باپشت انگشتام گونه شو نوازش کردم و آروم گفتم: دلم برات  نتونستم

سال برام گذشت... چرا  کی یماهم به اندازه کی نیتنگ شده بود... اون پنج ماه سخت گذشت اما ا

 یال یگفتی... اگه ممیکنیمونو خراب م یمون خوشبخت یکی شهیهم م؟یشیوقت عاقل نم چیمن و تو ه

 ریتو رو عشق و عالقه به اون تعب یمن محبت ها و رفتارها ذاشتم،یوقت تنهات نم چیه تهیریاهر شخو

من بود  یهم جا یا گهیکه خواهرته... هرکس د نهیواسه ا یکیاون همه نزد کردمی... فکرنمکردمیم

زجر  ودتماما خ یتا زجرم بد یسوتفاهم و به وجود آورد نی... تو خودت اشدیدچار سوتفاهم م

 .یستین یعاشق کس نکهیخبر از ا یب ی... من رفتم تا تو به عشقت برسیدیکش

 یچشماشو باز شد که از خجالت نفسم قطع شد... بلندشدم تا برم که دستم و گرفت و گفت: ک هوی

  ستم؟ین یگفته من عاشق کس

 بکشم. رونیکردم دستم و از دستش ب یسع

بود که تشک تخت نرم بود وگرنه  یشکرش باق یتخت و جا یکه پرت شدم رو دیدستم و کش محکم

 .رفتیکمرم به فنا م

 دیمثل حم یکیو منو  یتابهم اعتماد کن یریبگ ادیخواهرمه چون  یخم شد و گفت: من نگفتم ال روم

 .یندون

 .کردیمن بود شک م یهم جا یا گهیرفتارات مشکوک بود هرکس د_

 یو شد یپنج ماه رفت نکهیبابت ا بخشمتیوقت نم چیکن ه حی: هه آره کاره بچگانه تو توجرحسامیام

 خدمتکاره اون زن.

آشغاال...  یکنم و نرم قاط یشرافتمندانه زندگ تونمیبه خودم ثابت کنم که بدون توهم م خواستمیم_

 بود. فی... کارم درست و شرستیدرسته خدمتکار بودم اما کار عار ن

 : متأسفم برات.رحسامیام

 یعمت متأسف باش... اگه من اشتباه کردم توهم اشتباه کرد یبه بازوش زدم و گفتم: برا یمشت

که من چقدر از  یدیوقت نفهم چیتو ه خوردم؟یچقدر غصه م یزابتیباال کردمیفکرم یوقت یدونیم

 .گرفتمیم شیو آت ختمیریدرون فرو م

 پنجره. چنگ زد و رفت سمت گارشویس یبسته یپاتخت یاز رو یو عصب بلندشد

دردت  یبود بگ یگفت: کاف دیلرزیکه از خشم م ییبهش زد، باصدا یقیروشن کرد و پک عم گاریس هی

 .یوقت حرف دل تو به من نزد چیتا درمانش کنم اما تو ه هیچ
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بود که بهم  یبه چشماش گفتم: ک رهیرفتم سمتش و به سمت خودم برگردوندمش و خ تیباعصبان

 یتونم برا یدرد دارم نم یکاف یخودت خفه کن چون من خودم به اندازه یدردهاتو تو ریگفت: حر

و  دادیچقدر منو آزار م یکه هرتوجه ات به ال یدیدیدرمان باشم پس رو من حساب نکن... تو م یکس

... حاال که رفتم یکه حرف دل شو نزد من نبودم آقا تو بود ی... اونینگفت یچیاما ه کردیم اغوند

تا نرم و بمونم تا بازم  یدروغ گفت شهیبازم مثل هم نمینه نه صبرکن بب ؟یبهم عالقمند شد یدیفهم

همون  یشدو بعد  ینشونم داد دادهاتیها و داد و ب یلیعشق و عالقه تو همون شب باس ،یعذابم بد

 سنگ. رحسامیام

رو  یزیبه تو چ ستمیبازوش کنار زد و به سمت پنجره برگشت و گفت: من مجبور ن یو از رو دستم

 ثابت کنم.

به بازوش زدم و بابغض گفتم: ثابت  یحال یکرد... مشت ب سیو اشکام صورتم و خ دیازبغض لرز چونم

 به آزار دادن من. یندارم... چون عادت کرد تیچون برات اهم یکنینم

 ام شدت گرفت و گفتم: ازت متنفرم. هینگفت... گر یچیه

 عشق و احساس پشتش پنهان بود. ایدن هیکه به قول اون  ییاز همونا ژه،یو یهمون تنفرها از

 طور. نیبرگشت و محکم بـ ـغلم کرد و گفت: منم هم عیسر

 .یعوض ادیبلند هق زدم و گفتم: ازت بـ...بـ....بدم م یباصدا

 منو به خودش فشرد و گفت: منم. محکم

 .یگیدروغ م_

 رم.واقعاً ازت متنف گمیراست م نباریا ونهی: نه درحسامیام

  ؟یاتاق نیا یماهه تو هیو به چشماش دوختم و گفتم: پس چرا  نگاهم

 .دمیآزارت نم گهید هیکاف یخونه باش نیکه تو ا نیو پاک کرد و گفت: هم اشکام

  ه؟یمنظورت چ_

 بود حسام؟  ینداد که گفتم: منظورت چ یجواب

که ازت  ینیهـ ـوسباز بب هیمنو به چشم  خوادیدلم نم گهیو زد پشت گوشم و گفت: د موهام

 پس بهتره اتاقامون جدا باشه. کنهیسواستفاده م
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! من اون شب هیچه حرف نیا ونهیو گفتم: د دمیدستام و دوره گردنش حلقه کردم و بهش چسب محکم

رو  یال یوقت گفتمیباخودم م یرو دوست دار یتو ال کردمیگفتم تازه من فکرم یزیچ هیبودم  یعصبان

 پس بهم حق بده. نیجز هم دیبه ذهنم نرس یا گهید زهیچ چیدوست داره پس چرا بامنه ه

 ... فراموشش کن.دیپشت سرشو نوازش کردم و گفتم: ببخش یموها آروم

بهم حق بده  یول خوامیبه چشماش گفتم: عشقم معذرت م رهیو دوطرف صورتش گذاشتم و خ دستام

 .یدوستم ندار کردمیمن فکرم

 .یبهت بگم اما رفت خواستمی: مامرحسیام

 .دیگفتم: ببخش بابغض

کجا ها  یدونیبهم گذشت؟ م یخونه چ یومدیکه ن یشب یدونی: وحشتناک بود رفتنت... مرحسامیام

 یدونیم ؟یقانون یچقدر برام سخت و دردناک بود که برم پزشک یدونینکردم؟ م داتیرو گشتم و پ

 دمیشن یوقت یدونیو شرمنده شدم؟ م دمیخجالت کش اوشیو س ییدا یچقدر جلو یومدین یوقت

 رتمیغ یدونیبود بکشمش؟ م کیفرار کرده نزد گهیمرد د هیزنش با گفتیبه دخترش م داشت اسریآقا

پنج ماه مردم؟ نه  نیتو ا یدونیسوال؟ م رهیمنو برد ز یکه کارِت مردنگ یدونیدود شد رفت هوا؟ م

 .یبه منه بعد از خودت فکرنکرد یلحظه ا یو حت یچون رفت یدونینم

 .یرفتم تا به آرامش برس_

 .ونهید یی: آرامش من تورحسامیام

 حرفا از زبون اون. نیا دنیبخش بود شن لـ ـذتخوب و  چقدر

چون دلخور بود اما  کردینم می... همراهدمشیبـ ـوس قیبردم و عم نیفکر فاصله ام و باهاش ازب بدون

 .دمیفهمیو م کردیکه نثار کمرم م یآروم یازش هااز نو نویچون ا خواستیدلش م

 دوست دارم. ونهیچشماش زل زدم و گفتم: مغروره د به

و  ختیر یدستم جلب شد... دلم هر یزد و دستم و گرفت که توجه اش به ساعت تو یمحو لبخنده

 لبم و محکم گاز گرفتم.

  ؟یاز کجا آورد نوی: ادیو روشن کرد که نورش چشمم و زد... به ساعت نگاه کرد و بعد پرس چراغ

 یفرخ یعنیاز خشم توش بود گفت:  ییکه رگه ها یینزدم که باصدا یحرف چینگاهش کردم و ه فقط

که  دادهیمارک! خوبه چقدر بهت م نیاونم ا ؟یساعت بخر یکه تونست دادیاونقدر بهت حقوق م

 !؟یریمارک و بگ نیا یتونست
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 گفتم: حسام... یلرزون یو باصدا دمییو بااسترس جو لبم

  ش؟ینگو فقط بگو ازکجا آورد یچیه سی: هرحسامیام

 گفت: اون پسره بهت داده آره؟  یدورگه ا ینزدم و فقط باترس نگاهش کردم که باصدا یحرف بازم

ساعت و از  عیدستم چنگ انداخت و سر ... باخشم بهنیی... سرم و انداختم پایزرنگ بود لعنت چقدر

 دستم درآورد که از درد ناله کردم.

 پرت کرد و به موهاش چنگ زد. رونیساعت و از پنجره به ب یعصبان

مادر و  یگرونه اما اصرار کرد، برا دونستمی... نمشناسمیمارک و نم نیگفتم: من اصالً ا یلرزون یباصدا

هم به من داد... حسام به خدا  نویا یمنظور چیو بدون ه یطور نیبود هم دهیخر هیخواهرش هد

 نداشت. یمنظوره بد

تو  دیقدم رفتم عقب و از ترس آب دهنم پر هیاراده  یسرخش ب یچشما دنیسمتم برگشت که باد به

 گلوم و به سرفه افتادم.

 نفساش از خشم بلند شده بود. یصدا

 شتیکنه برگردم پ میداشت راض ینجا بودم سعکه او یتمام مدت ستین یگفتم: اون پسره بد هیباگر

 و روشن کن. فمیو تکل رمیگفت ازت طالق بگ گردمیمن برنم دید یاما وقت

رفتم سمتش و  دیموهاش فرو برد... آروم و باترد نیدستاش گرفت و پنجه هاشو محکم ب نیب سرشو

قبول کنم خواهرش و  خواستمیگفتم: به جون خودت نم متیبازوش گذاشتم و بامال یدستم و رو

 اصرار کردن. یلیخودش خ

 : ساکت باش.رحسامیام

 .دیببخش_

 : گفتم ساکت باش.رحسامیام

 .خوامیهق گفتم: معذ...ذرت م باهق

 .یعوض هیکه زنم شده بوده خدمتکاره  رتمی: تف تو غرحسامیام

 من... ستین نطوریا_

کارت بدتر  نیا ،یبامن بد کرد ریزد گفت: حر شیکه دلم و آت ینیچشمام نگاه کرد و بالحن غمگ به

 یعنیمرد  هیهام بود... خورد کردنه غرور  یتوجه یهام و ب یلیکمربند و حرفام و س یاز اون ضربه ها

 حکم مرگ شو امضا کردن.
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 .خوامیتکرار کردم: معذرت م باز

گفت:  رلبیدستاش گرفت و باخودش ز نیتخت نشست و باز سرشو ب یحال کنار زد و رو یو ب دستم

 .یکردینم نکارویاما ا میزدیکاش شب و روز باهمون کمربند م یا

 نکردم. انتیگفتم: من بهت خـ ـ هینشستم و باگر کنارش

 یپدرت بود رتی... به فکره غرور و غیو له کرد رتمیتو غرور و غ یکرد انتیمن نگفتم بهم خـ ـ _

 .یلی... خینامرد یلیخ ری... حریمن نبود رتیبه فکره غرور و غ یول

 .خوامی...مـیهق گفتم: معذرت م باهق

 : تنهام بذار.رحسامیام

 .مینکن بذار مشکالتمونو حل کن نکارویحسام باخودم و خودت ا_

 ماه تو دستته؟  کیچرا ساعتش هنوز بعد از  م؟ی: حل کنرحسامیام

 ده.بهم دا یرفته بود اونو ک ادمیبه خدا من اصالً _

 : هه آهــــــا.رحسامیام

 .گمیراست م یبه جون هست_

 نگفت. یچیو ه رونیشو با آه داد ب نفس

  ؟یبهم اعتماد ندار_

اما پنج ماهه تمام زن من رفته شده  ادیهم ز یلی: من برعکس تو بهت اعتماد دارم خرحسامیام

برام سخته...  هیقض نیکرده... هضم ا شیو خاستگار ومدهیکه ازش خوشش م یخدمتکار کس

  ؟یفهمیم

 من خدمتکار مادرش بودم نه اون._

 بود. دهیترس یلیو من خ دیلرزیاز خشم م بدنش

 دستشو گرفتم و گفتم: فراموشش کن. آروم

 .نیحاال بب ذارمیم ی: هه فراموشش کنم؟ من داغ شو به دل فرخرحسامیام

... جون من ستین یم پسره بدگفتم: حسام توروخدا فراموشش کن... به خدا اون اونقدر ه باترس

 فراموشش کن.

 تونم. یتونم... نم یتونم... نم ی: نمدیبه تخت زد و غر یمحکم یها مشت

 کردم. یام اوج گرفت و بازم معذرت خواه هیگر یصدا
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 نکن. هیگفت: گر هیاز اشکم دوخت و بعد از چند ثان سیدلخورشو به صورت خ نگاه

 شد و به آغـ ـوشش پناه بردم. شتریام ب هیگر شدت

 نکن. هیخشم نوازش کرد و گفت: گر یو باکم موهام

 .گمیاز اونجا برم... به خدا راست م خوامیکرد فرداش به مادرش گفتم که م یازم خاستگار یوقت_

 بسه. سی: هرحسامیام

 گفتیدوست دارم بهم م نقدریمن ا دیدیم یبهش نداشته باش اون وقت یفراموشش کن... کار_

 .یازدواج کرد یتو با ال کردمیاما من فکرم شتیبرگردم پ

 احمقانه هست. یسر کوچولوت چقدر فکرها ی: تورحسامیام

 .دیو دوره کمرش محکم کردم و گفتم: ببخش دستام

 .بخشمیاشتباهته که م نیآخر نی: ارحسامیام

 ام آرومتر شد. هیگر یو صدا آرومگرفتم

 نکن. هیگر گهی: بسه درحسامیام

 به چشماش گفتم:  رهیازش فاصله گرفتم و خ یمک

 .یو عذابم داد یبهم دروغ گفت نقدریا نکهیبابت ا بخشمتیمنم م_

بردم و بعد زمزمه  نیلبامون رو از ب نیب یپشت انگشتاش گونمو نوازش کرد و رفتم جلو و فاصله با

 کردم: 

 درکناره هم باعشق دوطرفه. دیجد یزندگ هیشروع تازه و  هی... میدوباره شروع کن خوامیم_

 .شهیخودم آروم زمزمه کرد: کناره هم... تاهم مثل

 .شهیتو گلوم بود تکرار کردم: کناره هم تاهم یکه از خوش یبابغض

از گردنت درش  گهیباره د هی: اگه رحسامی. امشمیبرداشت و برگشت پ یزیچ زیم یداخل کشو از

 .کشمتیم یاریب

بود که اسم خودش و  یدستش نگاه کردم، خودش برام بستش... همون گردنبند یگردنبند تو به

 روش حک شده بود و من عاشقش بودم. یهست

 از ذوق پر از اشک شد. چشمام

 ازت متنفرم. یلی: خرحسامیام

 لبام نشست و گفتم: منم ازت متنفرم استاد. یاز ته دل رو یلبخند

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

893 
 

 چال مزخرفت تنگ شده بود. نیا یلم برابه گونه ام زد و گفت: د یآروم یـوسه بـ

 اش زدم و گفتم: مزخرف عمته. نهیبه سـ ـ یمشت

 .می... دستام و دوره گردنش حلقه کردم و فاصله رو به صفر رسونددیچیو دستاش دوره کمرم پ دیخند

که اون نگاه دوست  دمیکردن نگاهش سخت بود اما حاال فهم ی... معندمیفهمینگاه شو م یمعن تازه

بود... نوازش  یبخش و دوست داشتن لـ ـذت شهیداشتن و عشقه... بـ ـوسه هاش برام مثل هم

عذاب  نیاما هم دهیمرگ... عذابم م یعنیمرد  نیاز ا ی... دورکردیم قیدستاش گرما رو به وجودم تزر

که  فهمونهیبهم م رتشیغ نیو ا هیرتیغ یلیخ ه،یرتی... غیبرام پره از آرامش و حس خوشبخت دادناش

بود... چقدر احمق  یبرام اوج خوشبخت نیواقعاً دوستم داره... آرامش و عشقم به من برگشته بود و ا

تمام پشت و پناهام و  رحسامیمرد جدا شدم و پنج ماه تمام خودم و شکنجه کردم... ام نیبودم که از ا

 ازم گرفت اما خودش شد پناهم.

 خونه بود؟  شهیگرفت و گفت: هم یقیو دم عم دیعقب کش هویبـ ـوسه هاش بودم که  غرق

  ؟یو خمار گفتم: ک جیگ

 : اون پسره.رحسامیام

پاش شکست اومد اونجا تا  شیدوماه پ کردینم یزندگ یو بازبون تَر کردم و گفتم: نه... اصالً بافرخ لبام

 .میکم باهم برخور داشت یلی... خدمشیدیم ممادرش ازش مراقب کنه، من فقط موقع صبحانه و شا

  ؟یرو گفت ی: چرا به اون همه چرحسامیام

بودم براش  دهیرس یبه خدمتکار یاز شاهزادگ نکهیآقابزرگم و ا ینوه دونستیم شناختیاون منو م_

 تعجب آور بود.

 !شناخت؟ی: اون از کجا تو رو مرحسامیام

 یعصبان نکهیکردم و اون باا فیتعر دمشیپاساژ د یست و تو هیمهد یپسرعمه نکهیرو از ا یچ همه

 خشم شو بروز نده. کردیم یشده بود اما سع

سؤال  هیکه گفتم:  دیام و بـ ـوس قهیداد و آروم موهام و نوازش کرد و شق هیو به شونه اش تک سرم

 بپرسم؟ 

 : بپرس کوچولو.رحسامیام

 واقعاً باساواش نامزد کرده؟  زابتیال_

 آلمان. گردنیازدواج کنن برم ی: آره وقترحسامیام
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از  یکی دنید یریکه م ی... بهم دروغ گفتششیپ یداره و بر اجیداد که بهت احت امیاون روز بهت پ_

 دوستات.

اون روز  ومد،یچون از اونا خوشت نم ییدا یخونه رمیبهت نگم م ی: تو خودت باعث شدرحسامیام

و نشون...  یرسم یزدن حرفا یبرا انیقرار بود ساواش و خانوادش ب اد،یخاستگار ب یال یقرار بود برا

رو هم  توگفت  یاسترس داشت و بهم گفته بود زودتر برم خونه شون تا تنها نباشه و حت یلیاونم خ

 و بهت نگفتم. قتیحق یشیمنم رفتم اونجا ناراحت م یو اگه بفهم یرینم دونستمیببرم اما چون م

 .دیبد به ذهنم رس یفکرها یکل_

 .ی: از بس منحرفرحسامیام

 تخت. یرو دیعقب هولش دادم که باخنده دراز کش به

 اش زدم و باحرص گفتم: منحرف... نهیبه سـ ـ یمحکم مشت

 وسط حرفم و گفت: عمته. دیپر

 .ونهی... خم شدم روش و صورت شو لمس کردم و گفتم: عاشقتم دمیدیخند هردو

صورتش بـ ـوسه زدم و زمزمه کردم: نکه من  یجا یتنفرم. آروم به جامن ازت م ی: ولرحسامیام

 دوست دارم. یلیخ

 تخت خوابوندنم و... یو کمرم و لمس کرد... آروم آروم آروم غلط زد و رو راهنمیپ رهیرفت ز دستش

 : حسـ...ام دستم.دمیچشمام جمع شد نال یکه اشک تو یو درحال دمیو گز لبم

 حواسم نبود. زمیگفت: متأسفم عز عیخودش اومد و بازوم و ول کرد و سر به

بازم بود و  یو به بازوم نگاه کردم... رده انگشتاش رو دمیبدنم کش یفاصله گرفت که ملحفه رو رو ازم

 قرمز شده بود.

 اصالً حواسم نبود. دی: ببخشرحسامیام

 شد؟  ی: چدمیو باخجالت پرس آروم

 .رونیو نفس شو فوت کرد ب دیپشت گردنش کش یشو عصب دست

  زم؟یشده عز یشدم و آروم موهاشو نوازش کردم و گفتم: چ کینزد بهش

 یوقت برا چیتو ه ستمیمن هـ ـوسباز ن ریچشمام نگاه کرد، نگاه کرد، نگاه کرد و درآخر گفت: حر به

 .ستمین دیوقته که عاشقت شدم... من حم یلیمن خ ینبود ازمیرفع هـ ـوس و ن یبرا یا لهیمن وس
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 یکیمنم  یستین دی: معلومه که تو حمدگفتمیبه چشمام باتأک رهیدستام گرفتم و خ نیصورتشو ب 

مثل من و تو... اون  رنیگیزن و شوهرا باهم آروم م ی... همهمی... من و تو زن و شوهرستمین سنایمثل 

دوست  رو یتو ال کردمیکردم... آخه اون موقع من فکرم یحرفم و فراموش کن، من که معذرت خواه

: من رحسامیپس بهش فکرنکن. ام می... حسام قرار بود از نو شروع کنیکه عاشقم دونستمینم یدار

 به خاطره... یتو فکرکن خوادیفقط دلم نم

 .کنمینم یفکر نیهمچ گهیمن د سیلباش گذاشتم و گفتم: ه یرو انگشتمو

لباش  یرنگم دوخت و بعد آروم و پراحساس انگشتم و که رو ییایدر یدمک هاشو به اعماق مر نگاه

 .دیبود بـ ـوس

 تو آغـ ـوشش و... دمیلبام شکل گرفت و ملحفه رو کنار زدم و خز یرو یلبخند

که احساس کردم که تازه عروس  ی... شبمینوره مهتاب گذروند رهیشب عاشقانه رو درکناره هم ز هی

 یگوشم نجواها رهیز رحسامیکه ام یمتفاوت... شب یلیکه متفاوت بود، خ یشدم... شب رحسامیام

بود...  رحسامیمن و ام نیو اشکام تمام شب هم بال فشردیبغض گلوم و م یو از خوش کردیعاشقانه م

جز شوهرم فکرکردم...  میزندگ یبه آدم ها یذره ا یکه نه اون به گذشته فکر کرد و نه من حت یشب

 ژنیدرست مثل اکس مردم،یهاش فراموش شد و برام شد مثل نفس... اگه نبود م یکه تمام بد یشب

 داشتم و دارم. اجیبهش احت هیهرلحظه و هرثان

*** 

ازم  ی... گاهدونهیخوشبختم و فقط خودم و خدا م رحسامیکه من چقدر کنار ام نویو ا گذرهیم روزها

 لشیبرخالف م یکه کار ی... گاهکنمیاخمش م نیگزیهام خنده رو جا یطونیو من باش شهیم یعصبان

بزن  ی: عرضه دارگمیو م ستمیا یو منم دست به کمر جلوش م زنتمیکه م کنهیم دمیتهد دمیانجام م

 یستیمیدست به کمر جلوم وا ینطوریا ی: وقتگهیو م رهیگیتا به خدمتت برسم، اونم خنده اش م

عمته... دخترم روز به روز  طهی: سلمیگیو باهم م میخندیبعد هردو م طه،یسل یمثل زن ها یشیم

 نبضبهتر شده و خداروشکر  ییو دا یبطه ام با ال-ا-... رشهیمن م هیشب شتریو ب شهیبزرگ تر م

 .هیخوشبخت یرو میزندگ

مطمئن شدم آرومه شروع کردم به جارو  یکردم، وقت یبه هست یرو روشن کردم و نگاه یجاروبرق

 کردن اتاقش.
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رو آوردم  یبه جارو... باتعجب دسته جاروبرق دیچسب یزیچ هیتخت شو جارو کنم که  رهیز خواستم

 باال و کاغذ و ازش جدا کردم.

 کاغذ و خوندم. یرو ینوشته ها یرو خاموش کردم و باکنجکاو یپام جاروبرق با

 

 .زمیعز رحسامیسالم ام "

ترکت کردم... ناراحت نباش گل  شهیهم یو برا ستمین شتیمن پ یخونینامه رو م نیا یکه دار االن

 ایبه دن یو خواهرت و همسرت و دختر کوچولوت که انشااهلل به سالمت یی... دایستیمامان تو تنها ن

 نکن. ییپس احساس تنها یرو دار ادیم

 .یبار بهم دروغ گفت نیاول یو برا یریمادرتو پس بگ یتاآبرو یریکه م یگفت رانیا یرفت یوقت

و  یکن یبچگ ی... مادرت فدات بشه که نتونستیریتباه شده تو بگ یو نوجوون یتا انتقام کودک یرفت تو

 .یبزرگ بش یخوشبخت یتو خواستمیکه م یاونطور

کاش  یا یاما نشد، ول رمیجلوتو بگ شدیتو... کاش م نیگناه بود درست ع یوسط ب نیا ریحر پسرم

 یدیسف یوجودت بازم درمقابل فرشته اهیس طانِی... شیباخت شهیچون پسرکم تو بازم مثل هم شدیم

 هک دونمیمن م یول یوجودت گذاشته بود باخت... تو هرچقدرم تظاهر به بد بودن کن یکه خدا تو

کاش  ی... اشناسمیم یداره چون من تو رو مثل خودم به خوب یداره و چه قلب پاک یپسرم چه باطن

 .یستیبشناست و بفهمه که تو اونقدرهام بد ن رمیحر یروز

 م،یو ازم گرفت... پدرم، مادرم، خانوادم، سالمت زمیمن به خاطره خواهرم نابود شد... همه چ یزندگ

 پسرم و آرامشم و از همه مهتر آبروم. یخوشبخت

قش که عاش فهممیم ستیتوش نفرت ن گهیصدات د یگیم ریو از حر یزنیبهم زنگ م یوقت رحسامیام

 دی... دخترت بایفرشته کوچولو در راه دار هیچون  یشدیعاشقش م دی... تو بایکنیاما انکار م یشد

 نکهیوجوده پدر و مادرش احساس کنه و من از ا یرو اول از همه تو یدوست داشتن و عشق واقع

اما بدون  کنمیم یخوشبخت یخوشحالم و براتون آرزو یلیو نفرتت شده عشق خ یشد ریحر اشقع

 آرامش نداره. یکه آبروم و پس نگرفت یروح من تازمان

 که آبروم بهم برگرده. رسمیبه آرامش م یاما بدون من زمان ینگفت هیو به بق قتیچرا حق دونمینم

من از  یخواسته نیآخر نی... ایکه آبروم و بهم برگردون خوامیاما م یرو ببر سنای یآبرو خوامینم

بعد از مرگم هم از  خوادیخواسته ام و برآورده کن تا به آرامش برسم... من دلم نم شهیتوئه... مثل هم
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نکرد  یانتیـ خـکار باشم پس لطفاً به همه ثابت کن حسنا  انتیخـ ـ یزن هـ ـرزه هی هیچشم بق

 شد. انتیبلکه درحقش خـ ـ

 ینکن نکارویاگه ا ...یمنو انجام بد یکه خواسته یتاآخر عمرت ادامه بده اما به شرط ریباحر

 .یباش ریکه باحر ستمین یو راض بخشمتینم

 .کنمیمنو بهم برگردون خواهش م یآبرو

 و بهم برگردون. ریمنو پس بگ ییاونه پس تمام دارا یزن تمام داشته هی یآبرو

تهِ ته قلبم ازت  یکارو نکن نیاما بدون اگه ا ینکن نکارویاگه ا یدوست داره حت شهیحسنا هم مامان

 اما بازم دوست دارم. شمیم ریدلگ

 "وجودم.  یهمه خدانگهدار

 

 یلیخاله، اگه من حسام و به تو قسم نداده بودم خ دیگفتم: ببخش رلبیشد، ز سیاز اشکام خ نامه

 .دیوقت بود که آبروتو پس گرفته بود... ببخش

چون مونده بود من و دخترشو  ختیبهم ر نقدریبعد از مرگ مادرش ا رحسامیچرا ام فهممیم حاال

و غصه منو انتخاب کرد و از  یکلنجار رفتن و خودخور یآرامش مادرشو... اون بعد از کل ایانتخاب کنه 

 ثابت کنم. ونبابت ازش ممنونم... حاال عشقش کامالً بهم ثابت شد و حاال وقتشه من عشقم و به ا نیا

... آره مامان خودم اشتباه تو رمیگیو پاک کردم و باخودم گفتم: خاله حسنا خودم آبروتو پس م اشکام

زجر  ایدن نیتو ا یکاف یزنده بود به اندازه ی... اون وقتکنمیخاله عمل م یو به خواسته کنمیپاک م

 زجر بکشه. ایبعد از مرگشم تو اون دن ذارمینم دیکش

رو بـ ـغل کردم و بابغض گفتم: اگه مادر بزرگت آرامش  یشتم... هستگذا زیم یرو تاکردم و رو نامه

ها پس  ینداشته باشه پدرتم آرامش نداره پس چطوره مامانت حق شونو که آرامش شونه از صالح

 کنم.یحلش م شهیهم یو برا دمیماجرا خاتمه م نیخوبه پس خودم به ا ؟یهوووم؟ توهم موافق ره؟یبگ

 هم گذاشتم. یگرفتم و پلکام و رو یرفت که دستم و به تخت هست جیسرم گ

و از اتاقش رفتم  ختمیهاشو جلوش ر یو اسباب باز نیزم یرو گذاشتم رو یهست هیاز چندثان بعد

 .رونیب

 دادم. هیتک واریرفت و دستم و به د جیسرم گ بازم

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

898 
 

مدت  نیا یتو رحسامیکه ام کنمیفکرم نیبه ا یآروم به سمت کاناپه رفتم و روش نشستم... وقت آروم

عذاب  یلیمادرش عمل کنه خ ینتونسته به خواسته نکهی... حتماً از اشمیداغون م دهیچقدر عذاب کش

 .کشهیم

 خوابم برد. یو متوجه نشدم ک دمیکاناپه دراز کش یبد بود و حالت تهو داشتم... رو یکم حالم

 .یو گفتم: هست دمیچقدر گذشته بود که باترس از خواب پر دونمینم

 .نیو افتادم زم دیدوره سرم چرخ الیکه و دمیطرف اتاقش دو به

 بلندشدم. عیندادم و سر تیدرد زانوم اهم به

 براش افتاده؟  ینکنه اتفاق اد؟ی! چرا صداش نمدمیخوابم برد که نفهم یک ایخدا

 یکم لبخند رو و کم دمیکش ینفس راحت دمیکه د یزیو شتاب در اتاق شو باز کردم و باچ باترس

 لبام جاخوش کرد.

کنه  یبود که گذشته بودم جلوش تا باز یخرس بزرگ یخوابش برده بود و سرش رو نیزم یرو

 باهاش.

 مامان. یو گفتم: قربونت برم خوابالو دمی... بـ ـغلش کردم و آروم گونه شو بـ ـوسموندیفرشته م مثل

 تختش و باعشق به صورت غرق خوابش زل زدم. یتو گذاشتمش

 ادی... حالم زدمیتخت دراز کش یو رو رحسامیازش دل کندم و رفتم به اتاق خودم و ام یسخت به

 داشتم. اجیخوب نبود و به خواب احت

 چشمام و باز کردم. رحسامیگرم ام یانگشتا یخوابم برد و بانوازشا عیسر یلیخ بازم

و گونه شو  دمشیشو گرفتم و به سمت خودم کش قهی. دیهم یو دختر لنگهزد و گفت: مادر  یلبخند

  ؟یاومد یو گفتم: ک دمیمحکم بـ ـوس

به بدنم دادم و گفتم: خب  ی. کش و قوسیدیدیخواب پادشاه ششم و م یداشت ی: وقترحسامیام

 خسته بودم. کارکنمیچ

 شما ازصبح؟  یکندی: کوه مرحسامیام

و بـ  میشونیصورتم کنار زد و خم شد و پ یآره تکون دادم که موهام و از تو یسرم و به معن بامزه

 .دیـوس

 و دوره گردنش حلقه کردم و گفتم: دلم برات تنگ شده بود. دستام

 .شتریبه گردنم زد و گفت: من ب یزیر یـوسه ها بـ
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ام  ینیتمام ب. عطره حسام شهیبد م یعیرطبیغ یلیگذشت که حس کردم حالم داره خ یا قهیدق چند

 .خوردیم چیو پر کرده بود و دلم پ

 عق._

 .دمیدو ییکنارش زدم و به سمت دستشو باشتاب

 عق... عق ..._

 چت شد؟  ری: حردیپرس ینگران یبه در ضربه زد و باصدا رحسامیام

 خوبم. یچیو شستم و گفتم: ه صورتم

 .رونیرو برداشتم و صورتم و خشک کردم و رفتم ب حوله

  ؟یبود و بهم دوخت و گفت: خوب شیرنگ شو که حاالپر از تشو اهیس یچشما

 تخت نشستم و گفتم: آره. یرو

 .دهیپر یلی: رنگت خرحسامیام

 نگرانش چشم دوختم و گفتم: خوندمش. یچشما به

 !؟ی: چرحسامیام

 مادرتو خوندم. ینامه_

 شوکه شد اما بعدش فقط نگاه کرد. یکم

 .یدیو عذاب کش یهمه مدت به خاطره من به خواسته اش عمل نکرد نیمتأسفم که ا_

 یگرفتم. نگاه شو از رو یمیتصم هیدوخت که دستاشو گرفتم و گفتم: حسام من  واریشو به د نگاه

 نکاروی... باهم اگردونمیمادرتو برم یمن گذاشت و گفتم: من خودم آبرو یرو یبرداشت و دوباره وارید

 محمدرضا. ییدا... من، تو، میکنیم

با  گهیپدرم د خوادیدلم نم ستیشد که ادامه دادم: فقط به خاطره خاله حسنا ن یاش پر از ناباور چهره

بهش نگفتم آقم  یول دونستمیو بفهمه و بدونه منم م تیروز واقع هیکنه... اگه  یدروغ بزرگ زندگ نیا

 یزندگ یرو قربان سناو آرامش خاله ح یخودخواه باشم که آبرو نقدریتونم ا یمن نم ی... درثانکنهیم

غرق  ایاون دن یکه تو کنمیم یآرامش نداشت اما من کار ایدن نیپدر و مادرم کنم... خاله حسنا تو ا

 آرامش باشه.

  ؟ی: مطمئنرحسامیام

 .میریآره وقتشه آرامش خاله حسنا رو پس بگ_
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  ؟یشینم مونی: پشرحسامیام

 گفتم: نه. محکم

 لباش نشست و به روش لبخند زدم. یرو یمحو لبخنده

ها برمال بشه... وقتشه خاله حسنا تنها داشته شو که  تیوقتشه حق به حق دار برسه و واقع گهید

 .رهیآبروش بوده رو پس بگ

*** 

: دیپرس یمکث طوالن هیبه چشمام کرد و بعد از  یقیرنگش نگاه عم رهیت یقهوه ا یباچشما ییدا

  ؟یمطمئن

 .یکه کمکم کن خوامیمآره و از شماهم _

 ! نی: حسییدا

موضوع و ازش پنهان  نیکردم ا یاگه تااالن سع شهیداغون م دونمیو گفتم: م دمیکش یقیعم نفس

ازم دلخور  یلیاگه بهش نگم بدتره و خ گهیبهم م یحس هیکنم فقط به خاطره خودش بوده اما 

 آرامش روح خاله حسناست. یزی... و االن مهم تر از هرچشهیم

 منو ببخشه و دوباره بشم دخترش. ینطوریپدرمم ا دیگفتم: شا دیلرزیم یکه کم ییباصدا

 .شهیگفت: آقابزرگ نابود م رلبیبه موهاش زد و ز یچنگ ییدا

  ؟ییدا هی: منظورت چرحسامیام

 که باشه پدرمه. ینگاه شو به حسام دوخت و جواب داد: اون هرچ ییدا

 یهرکس نجایحسنا ا یگفت: هه آره پدرته حسناهم که مادره من نبود اصال گوره بابا یعصب رحسامیام

 من. یبه فکره خودشه جز مادره مرده

و از  یسال از مرگ مادرت گذشته و تو به خواسته اش عمل نکرد هی باًیرفته تقر ادتینکنه  ری: امییدا

 .یمادرت و زنت، زنتو انتخاب کرد نیب

رو نداد که من گفتم: من به خاله حسنا قسمش داده بودم  ییشد و جواب دا دستاش مشت رحسامیام

 .ینکرده به خاطره قسم من بوده و به خاطره هست ینگه... حسام اگه کار یو به کس تیتا واقع

 یاالنم همونطور یموضوع کنار اومد نیسال چطور باا کی نیسال گذشته از مرگ حسنا ا کی: ییدا

 راز پنهان بمونه. نیو بذار ا ایکنار ب
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سال به  کی نیکه ا ییدا یدونیم یمتوجه باشه صداش رفت باال و داد زد: تو چ نکهیبدون ا رحسامیام

باشم... تو چه  ریکه باحر ستین یراض رمیمن چطور گذشت؟ مامان گفته بود اگه آبروشو پس نگ

 رشبمه یتو از کابوس ها چشمام... یدلخور مامان اومد جلو یچهره ریحر دنیکه باهربار د یدونیم

که قلب  یدونی... تو چه مری: آبروم و پس بگگهیجمله م هیتو خوابم و فقط  ادیکه مامان م یدونیم یچ

شونو  یکیدوتا  نیا نیضربانش اگه از ب ری... مادرم قلبمه و حرتپهیمادرم م یالمصبم هنوزم برا

 .ردهمادرم بهش برگ یآبرو هیراض ریپس بهتره حاال که حر رمیمیانتخاب کنم قطعاً م

رو  سنایاز دست داد و قراره  ی... من و حسنا رو که اونطورشهیاما آقابزرگ نابود م کنمی: درکت مییدا

طاها... طاها هم منتظره آقابزرگ  مونهیرو هم از دست بده فقط م سنایاز دست بده... اگه  ینطوریهم ا

 میدست نشد یعصا اشکدوم بر چیکه ه رهیگیم نیو ارث بهش برسه... من دلم از ا نیسرشو بذاره زم

 سوهان روحش. میفقط شد

 ذاشت؟یاحترام م یلیخاله ام نیاگه به د شدیم یاشتباه خودشه... چ تیترب یجهینت نی: ارحسامیام

فرصت  هیفقط  داد،یهستن به واهلل که هستن... اگه به مادرم فرصت م ستن؟یها آدم ن یحیمس

 وششو ثابت کنه اما اون زمان عقل شو از دست داد و فقط به آبر یگناهیتونست ب یمادرم م ک،یکوچ

به  هیچ تیواقع دیفهم یاالن خانجونه که وقت ییآبرو یفکر کرد و مادرم و نابود کرد... درضمن باعث ب

 یهـ ـرزگ یعملش برسونه سرپوش گذاشت رو یرو به سزا سنایبه آقابزرگ بگه و  نکهیا یجا

 یها یلیخو  یرعلیام ن،یحس ر،یکرد... من، مادرم، حر یرو قربان یادیز یوسط آدم ها نیدخترش و ا

 ارزش نداشت. سنایمثل  یکینفر اونم  هیهمه آدم به خاطره  نیا ی... نابود کردن زندگگهید

 حسنا حقشه اما... یپس گرفتن آبرو دونمیکرد و گفت: من م هیبه من و بعد به بق ینگاه ییدا

نداشت اما به  یاونقدراهم از آقابزرگ دل خوش نکهیباا ییدوخت... دا ینداد و نگاه شو به عسل ادامه

و خاطرات  کنهیمادرم و م یدلم هوا یفکرش بود... باالخره پدرش بود مثل من که هنوزم گاه

به  همادرم و خراب کنم اما خاله حسنا حقشه ک یخوشبخت خوامی... نمنمیبیخواب م یخوبمون رو تو

 آرامش برسه.

اون موقع به  اریب ادتیو  دیرو که خاله کش ییگذر تو گذشته بکن و عذاب ها هی: عمو فقط اوشیس

بهش عمل  دیاز ما خواسته ماهم با یزیچ هیتمام عمرش  ی... خاله حسنا تویکنیپدرت فکر نم یآبرو

حاال هم  ذارفقط آبروشه... ن خوادیکه م یزیخاله رو ازش گرفت و خاله االن تنها چ یزندگ سنای م،یکن

 .انتکاریآبرو... همون خـ ـ یبگن اون زن هـ ـرزه... همون ب کننیم ادشی یکه مرده وقت
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که بسم اهلل اگه هم نه  یکنیاگه کمکم م یی... داهیجد ممیمبل بلندشدم و گفتم: من تصم یرو از

 دوماهم نسوخت. یبچه یچون دلش برا سوزهیپدرت نم یاشا کن... دلم براو تم نیپس بش

 .ختنیگونه هام ر یآشپزخونه پناه بردم و اشکام به رو به

 اشکام و پاک کردم. عیکه سر شمیاومد پ رحسامیام

 .کنمی... بازم تحمل مکنمیمن مجبورت نم یخوای: خب اگه نمرحسامیام

اما االن که باهربار بـ  یچ یعنیبچه و مادر شدن  دمیفهمیبابغض گفتم: اون زمان نوزده سالم بود و نم 

که  فهممیخوب م یاز حس ها شمیو پرم کنمیرو لمس م یخوشبخت یهست دنیـغل کردن و بـ ـوس

 زادارغم تودلم بود که نتونستم براش ع نقدریبوده و من ا یغم بزرگ یلیاز دست دادن اون بچه خ

 باشم.

 .سیـغلم کرد و گفت: ه بـ

 دمیگفتم: حسام االن فهم هیدراثر گر یگرفته ا ی... باصداشدیتر م نیهرلحظه بزرگ تر و سنگ بغضم

تا  زدیکرد از قصد به شکمم لگد م یرو از دست دادم آقابزرگ درحقم نامرد یباارزش یلیخ زهیکه چ

 کنمیم سگوشمه... هنوز احسا ی... نعره هاش توکنمی... دردشو هنوز که هنوزه حس موفتهیبچمون ب

دخترشو پس  یاگه اشتباه کرد تاوان گذشته ریکه حر دی... آه نفهمزنهیم یلیو بهم س کشهیموهام و م

 داد.

 .دونمی... واقعًا نمشنیدرمان م یدردها چه جور نیا دونمیبه سرم زد و گفت: نم یـوسه ا بـ

همه خوبه...  یبرا تیگفتن واقع دونم،یمن م یبه چشماش گفتم: ول رهیازش فاصله گرفتم و خ یکم

بفهمه  دیبنا شده و آقابزرگ با انتیدروغ و خـ ـ یهیبرپا شیزندگ یبفهمه که ستون ها دیپدرم با

 .کردهیم یو باز لیو کدوم نقش قاب لیکدوم دخترش نقش هاب

 بشه. یچشمات بارون یایرد خوادیدلم نم گهیو گفت: د دیگونه هام کش یگرم شو رو دست

بهش زد اخماش رفت توهم و  اوشیکه س یمحکم یلبام نشست و باپس گردن یرو یمحو لبخنده

 بود. ستادهیدوخت که پشت سرش ا اوشینگاه پرخشم شو به س

 !؟ یبه خواهره من زل زد ینطوریکه ا ی: تو مگه خودت خواهر مادر نداراوشیس

من جفتکاتو  یخونه یایم گمیگفت: صد دفعه م یباخشم کنترل شده ا رحسامیگرفت و ام خندم

 کامل پشت در بنداز و اون خر درون تو کنترل کن.

 گفت: نموخوام. یبالحن بامزه ا اوشیس
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باز هـ ـوس باباشو کرد انگار فقط اون بابا  قهیعت نیگفت: ا اوشیبلندشد که س یهست یهیگر یصدا

 صداش. نیرده بااتا کرمون نک ابرویداره... ب

 دختره من درست صحبت کن. یدرباره ی: هورحسامیام

 منم عموشم. یتو اگه باباش ی: هواوشیس

 .شهیآروم نم نیایتون ب یکی ریحر ریاز داخل سالن صدا زد: ام یال

 .نمیبچ زویم دیتو برو حسام با_

 .رونیزد و از آشپزخونه رفت ب اوشیبه س یتنه محکم 

 شونه اش گذاشت و گفت: غولتشن نصف بدنم و برد. یدست شو رو اوشیس

 گفتم: غولتشن عمته. بااخم

 : اون که صدالبته.اوشیس

 تی: االن نبض زندگدیباتأسف تکون دادم و مشغول درست کردن سس ساالد شدم که پرس یسر

 چطوره؟ 

 و عشق. یلبام نقش بست و گفتم: آروم... بااحساس... پراز خوش یرو یلبخند

 هی یشبنم رو یقطره هیمثل  تونهیسنگ باشه همونقدرم م تونهیهمونقدر که م رحسامی: اماوشیس

 گل باشه.

و خشمش هنوز  تی... اخم ها و عصبانستیهم ن ینطوریا گهیخنده و گفتم: اووووو د رهیزدم ز یپق

 هست.

ع همون موق تونستمیکاش م ی... ادهیاون عالقه شو باخشمش نشون م هیجور هی ی: هرمرداوشیس

 .یعاشقت شده تانر رحسامیبهت بگم ام

  شعور؟یب زابتهیکنه که عاشق ال ینقش باز یدا ادیتوئه چرا بهش  رهیگفتم: همش تقص باحرص

 .گهیشو د الیخ یکردم ب یکردم و گفتم که غلط اضاف یگفت: من که صدبار عذرخواه مظلوم

... دیکه کنارهم باش شدیصاحب آرامش م یچشم غره بهش رفتم و گفت: شما دوتا فقط درصورت هی

 .نیاما درمانم هست نیهم درد یبرا

  اوش؟یگفتم: س زدمیسس رو هم م عیهمونطور که ما قهیزدم و بعد از چند دق یمحو لبخنده

 : جانم؟ اوشیس

 گرفتم؟  یدرست میبه نظرت تصم_
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ثابت بشه و آبروشو  شیگناهیچون خاله حقشه که ب یگرفت یدرست می: آره به نظره من تصماوشیس

 .رهیپس بگ

 گرفتم. یدرست میو تکون دادم و مطمئن گفتم: آره تصم سرم

سرکار و  میبر میبخور اریغذاتو ب نیبچ زویم یسیکار وا یب نکهیا یزد و بعد گفت: به جا یلبخند

 .مونیزندگ

 .یبخور دمیباحرص به سمتش پرت کردم و گفتم: بچه پرو کوفت م رویکفگ

 .رونیداد و از آشپزخونه رفت ب یجاخال باخنده

 .میو دوره هم نشست دمیناهارو چ زیم نایو جاست یال باکمک

 .دمیخودم غذا کش یدادم و بعد برا یسوپ به هست کمی

 و خوردم که طعم ترشش باعث شد اخمام بره توهم. ختمیساالد ر یاز سس رو کمی

 سوپ بخورم. کمیدادم فقط  حیزور قورتش دادم و ترج به

  ؟یال ومدی: ساواش چرا نرحسامیام

 : دادگاه داشت.زابتیال

 گفتم: داداگاه ! باتعجب

 .لهیبالبخندگفت: آره ساواش وک 

 .سهینو ضهیعر گهیکجابود دروغ م لی: اووووو وکاوشیس

 : حسود.زابتیال

کنم؟ به عقل نداشتش که باگرفتن  یحسود دیبا القوزیاون  یبااعتماد به نفس گفت: من به چ اوشیس

 کم درامدش؟  یبه شغل پردردسر ول ایسرش کاهه  یعقل تو یتو بهم ثابت شد واقعاً به جا

شرکت  نیبهتر یماهرم و تو یاستاد زبان فارس هیموهاش فرو برد و گفت: بنده  یانگشتاشو ال باغرور

 ساواشه. ستمیمن ن کنهیم یوسط حسود نیکه ا یمعاونم پس اون

 : کامالً مشخصه استاد.زابتیال

 یکنیم یحسود کتیبه برادره کوچ یاز اون بزرگتر قهیتو پنج دق اوشی: خجالت بکش سرحسامیام

 نچ نچ.

 باحرص گفت: ببند. اوشیس

 رو؟ دهن تو رو؟  ی: چرحسامیام
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 دهن... ری: نخاوشیس

 عد گفت: نه در نمکدون رو.ابروشو داد باال و نگاهش کرد که حرف شو خورد و ب هی دیباتهد رحسامیام

 : نمکدون در نداره استاد.رحسامیام

 گهیشده دفعه د یمیگفت: سوت زدن قد رحسامیسوت زد و همه مون خندمون گرفت و ام اوشیس

 شنا برو. یکم آورد

 : چشم استاد.اوشیس

  ؟یحاال چرا زبان فارس اوشی: سدمیپرس

آلمان بزرگ شدم و فرهنگ  یگفت: من سالها تو یاما مسخره ا یکرد و بالحن جد یمصلحت سرفه

 یهیو اونو به بق گهید کردمیخودم و هم حفظ م تیفرهنگ و زبان مل دیگرفتم، باالخره با ادیاونا رو 

 داشتم که... یادیز یآلمان شاگردها ی... توکردمیافراد هم منتقل م

از اول کالس تا آخرش فقط  دادیم ادیبهشون زبان  یوسط حرفش و گفت: که وقت دیپر رحسامیام

 اونا. ظیغل یاونم به لهجه دیخندیهرهر م

  ن؟یخندیبه رحمت بگه رخمت شما نم یکی: اوشیس

 جز استاد دانشگاه بودن. ادیم یو گفتم: تو بهت همه چ دمیخند

 .ادیاستاد بودن م یلیخودت خ ی: نکه به شواوشیس

 .دیکرباس هیهردو سر و ته _

 .زنمیباشم خودم و چهاربار دار م نیبااخم گفت: من مثل ا رحسامیام

 .ریتو دهن ش رمیخودم م ی: اوه نه بابا... من مثل تو باشم خودم باپاهااوشیس

 : هه.رحسامیام

داد و نمکدون  یجاخال عیسر رحسامیحرصش گرفت و نمکدون و به سمتش پرت کرد که ام اوشیس

 .یو ناقص کرد سمیشعور سرو یزدم: ب غیو شکست که ج نیافتاد زم

 .رهیبرات بخره ماشااهلل پولش که از پارو باال م گهید یکی: بگو شوهرت اوشیس

 .ایتازگ ی: چقدر حسود شدرحسامیام

داشته  شتریب یبده، واال تو هرچ ادتریخدا ز کنم؟یم یگفته من حسود ی: نه داداشِ من کاوشیس

نتونسته پشت  یرو دورش خط بکش چون تاحاال کس یخوایام که ازم م یبه نفع منه... اون پول یباش

 .یتون یتوهم نم نهیگوش شو بب
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 تو گلوت. رکنهی: گرحسامیام

 .نییبره پا دمشیاگه هم کرد بانوشابه م کنهینم ریو گفت: گ دینوشابه شو سر کش وانیل اوشیس

 الً برعکس هم.و پرحرف... کام طونیش اوشیس نیا نیساواش آقا و کم حرف و مت ی: هرچنایجاست

 طالقت بدم. ی: ناراحتاوشیس

 : مهرم و بده من از خدامه.نایجاست

 .یزد و گفت: عشقم چقدر امروز خوشگل شد ییلبخنده دندونما اوشیس

 .زمینره عز ادتیوقت  چیه ای: ده هزار و نهصد و هشتاد و هفت تا گل سم درنایجاست

 .رهینم ادمیوقت  چیهام و ه تیدرواقع خر رهینم ادمیگفت:  یبالحن مظلوم اوشیس

 .ذاشتیحرفا رو نداره حقت بود برات سکه تمام بهار م نیچندتا دونه گل که ا یسیوا چقدر خس_

هند رشد  انوسیآرام و اق انوسیاق یو فقط تو ابهیکم یلیخ ایگل سم در ریو گفت: حر دیخند زابتیال

شنا کنه تا بتونه اون همه گل  ایدر یکل عمرشو تو دیبا اوشیمهرشو بذاره اجرا س نایاگه جاست کنهیم

 .نهیکنه و بچ دایو پ

 .یجالب یهیگرفت و گفتم: چه مهر خندم

 .شهیم خیتنم از ترس س یموها شیآور ادی: باهربار اوشیس

 ونهید یعمو هیو گفتم:  دمیداشت قاشقم و برداره گرفتم و بـ ـوس یرو که سع یدست هست باخنده

 ماه نداره. یدار

 همتا نداره. یختیری: از برحسامیام

 انداخت. رحسامیبه ام ینگاه چپ چپ اوشیهمه مون بلند شد و س یخنده یصدا

رو شستم... لباساشو عوض کردم و گذاشتمش تو تختش  یبلندشدم و دست و صورت هست زیم ازپشت

 و برگشتم داخل سالن.

 و بعدظهر بود که همه عزم رفتن کردن. میجمع کرد زویم

که آبروشو  نهیبره گفت: من فکرام و کردم حق باشماست حسنا چشم به راهه ا خواستیم یوقت ییدا

 .میو به همه بگ تیتا واقع امیم ی... هروقت که بخوامیریپس بگ

 ازش تشکر کردم و رفتن. کنهیم تمیاحترام گذاشته و حما ممیبه تصم نکهیاز ا منم

سرشو  یباال زیداره آو یو دستشو به باال دراز کرده و سع دارهیهنوز ب دمیزدم که د یسر به هست هی

 .رهیکه به تختش وصل بود رو بگ
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. به اتاق خواب یتمام گوشتاتو آب کرد یکلنجار رفت زیآو نیکه باا نقدریـغلش کردم و گفتم: ا بـ

 که سرش تو لبتابش بود. دمیو د رحسامیخودمون رفتم و ام

 چقدر بوده؟  تیمار قبولتخت گذاشتم و گفتم: آ یرو رو یهست

 : صد در صد.رحسامیام

 اوووو نه بابا._

 بهم انداخت و گفت: اوووو آره بابا. ینگاه

 دانشجوهات قبول شدن؟! یهمه یعنیبستم و گفتم: کمتر الف بزن استاد...  یموهام و دم اسب 

 درسته قبول نشدن. یگیخب همون که تو م لی: خرحسامیام

آرزو که برجوانان  یشیو از پشت دوره گردنش حلقه کردم و گفتم: خب حاال چرا ناراحت م دستام

 .ستین بیع

صد در صد بوده  میگفت: من هرسال آمار قبول کردیلبتابش نگاه م یکه به صفحه همونطور

 بدون. یدونستینم

 کالس ما قبول شدن؟  یاون سال تمام بچه ها یعنی_

 : اوهوم.رحسامیام

 دارم من. یو گفتم: چه شوهره موفق دمیبـ ـوسشو  گونه

 افتاد. ریداد زد: بچه رو بگ هویزد و بعد  یلبخند

پاشو گرفتم... رفته بود لب تخت و خم شده بود و  عیو سر یسمت هست دیپر از هراسم چرخ نگاه

 .نییپا وفتهینمونده بود از تخت ب یزیچ

 تو. یبخواب پدر منو درآورد قهیبـ ـغلش کردم و گفتم: پدرسوخته دو دق عیسر

 رو گرفته بود. الیتمام و غشیج غیاالن ج وفتادی: خدا رحم کرد اگه مرحسامیام

 یشیم ییچه بال یماهته اگه بزرگ بش 9بال تو تازه  طونیو گفتم: ش دمیرو محکم بـ ـوس یهست لپ

 .دونهیخدا م

 .یایبرنم دونهیاونوقت تو از پس  انی: مردم ده تا بچه دارن از پس هر ده تاشونم برمرحسامیام

 بزاد. تونهیکه ده تا م یگرد گفتم: ده تـــــــــا! ماشاهلل به اون زن یباچشما

 .شعوریبه بازوش زدم و گفتم: ب یکه مشت دیخند طونیش

 .یخنده اش بلندتر شد که خندم گرفت و گفتم: عوض یصدا
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 هـــا. یو گفت: پرو شد دیهم کش یتو ابروهاشو

 رو گذاشتم تو بـ ـغلش و کنارش زدم و گفتم: پرو بودم. یهست الیخ یب

  ؟یکردیم کاریچ یپاهام گذاشتم و گفتم: داشت یشو رو لبتاب

امتحان شونو  خیدانشجوهام تار یزانوهاش و گفت: برا یرو گذاشت رو یداد و هست هیتاج تخت تک به

 مشخص کردم.

 یرفع دلتنگ یو اونطور کردمیچک م نستاگرامیا یرفتم عکس هاتو تو یو بستم و گفتم: وقت لبتاب

 .کردمیم

 اون پنج ماه حرف بزنم. یدرباره خوادی: دلم نمرحسامیام

 سؤال بپرسم؟  هی_

 : شما دوتا سؤال بپرس.رحسامیام

 بود؟  یچ بتیو غر بیعج یاون پست ها ی: معندمیتر بهش نشستم و پرس کیزدم و نزد یلبخند

 .یتنگته و برگرد یبود که دلم بدجور نیا شیبه چشمام کرد و بعد جواب داد: معن یطوالن نگاه

 شد و گفتم: ازت متنفرم. قیلبم عم یرو لبخنده

دوخت و گفت: من و دخترمم از  یباز شد و نگاه شو به هست یخوش فرمش به لبخنده محو یلبا 

 مگه نه؟  میمامانش متنفر

 چشمات بشه. نیا یو گفت: بابات فدا دیبـ ـوسفقط نگاهش کرد که لپ شو محکم  یهست

 آخرهفته آماده کن. یسکوت گفتم: خودتو برا یو کندم و بعد از کم راهنمیپ یگوشه نخ

 : چرا آخرهفته؟ رحسامیام

 آتوسا و آرسامه. یهفته عروس نیگفت آخر ا قیشقا_

  ؟یشونو بهم بزن یعروس یخوایگفت: م ناباور

 نکهیخانواده هستن بعد از ا یاعضا یاون شب همه ری! نخم؟یآدم نیو گفتم: من همچ دمیخند

 .یبرم به اون عروس خوادیچون دلم م میریما از سرشب م یول کنمیمهمونا رفتن من برنامه ام و اجرا م

 گفت: نه. بااخم

 چرا؟ _

 !م؟یشرکت کن یتو عروس ذارهیآقابزرگت م ی: فکرکردرحسامیام

 .یبه اون عروس میریم ییبلکه منم... من و تو و دا ستیآقابزرگ ن رهیگیم میکه تصم یاون گهید_
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 صورتم ثابت موند و بعد گفت: باشه. یرو هیچندثان نگاهش

 نکهیکه گرفتم... پدرم از ا هینیهم میتصم نیو نگاهم و به سقف دوختم. بهتر دمیتخت دراز کش یرو

موضوع و بفهمه  نیا یروز هیکنم و  و ازش پنهان تیو اگه واقع شهیخوشحال م گمیو بهش م تیواقع

 هی... من هرچقدرم تالش کنم که پدرم نفهمه بازم کنهیو بهش نگفتم لعنتم م دونستمیو بدونه من م

 مونه. یوقت پشت ابر نم چی... چون ماه هفهمهیو م تیرسه که واقع یم یروز

*** 

 

 آخر فصل

 

 یالیکه از و ینقش بسته... اون دختر نوزده ساله ا نهیآ یکه رو یریتصو یخشک شده رو نگاهم

 یگناهیبره عالوه بر ب خوادیکه م یو دو ساله ا ستیمادر ب نیکجا و ا رونیها پرت شد ب یصالح

 خودشم ثابت کنه کجا ! یگناهیخالش ب

 مخوایشدم و حاال م دهیکردم... بزرگ شدم... عاشق شدم... عاق شدم... طرد شدم... فهم رییتغ چقدر

 .رمیقدرتمند بشم و حقم و پس بگ

خودم و ثابت کنم و  یگناهیبرم و ب دیپس با شمیمثل خاله حسنا هـ ـرزه خونده م الیاون و یتو منم

 مادرم و دادم. فیبه همه بفهمونم که تنها گناه من عاشق شدن بود و من تاوان گذشته کث

 یکه داشتم و انکار کنم اما خب سع یتونستم آشوب درون و لرزش دستا و دلشوره و ترس اندک ینم

 نشن. دهیظاهرم د یتو کردمیم

اون  ستین دنیبه ترس یاجیدلگرم شدم... احت یکم نهیآ یتو رحسامیام یمشک یها لهیت دنیباد

 کنارمه.

  ؟یبازوهام نشست و کناره گوشم زمزمه کرد: آماده ا یاز پشت سرم رو دستاش

 و گفتم: آره. دمیکش یقیعم نفس

  ؟یشینم مونی: پشرحسامیام

 نه._

  ؟یرعلی: امرحسامیام

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

910 
 

اما بعدش  شهیم تیبشه اولش اذ هیقض نیا یهم که بزرگ بشه و متوجه یاالن بچه ست اما وقت_

 .ادیو باهاش کنار م کنهیمثل من عادت م

 برد و پرحرارت زمزمه کرد:  نیصورتش را با گوشم از ب ی قاصله

 بانو. یخوشگل شد_

و  دمیکتش کش یقهیبه  یدست یلبام نشست و برگشتم به سمتش... مصلحت یور یمحو لبخنده

 شوهر. یآقا یجذاب شد یلیگفتم: توهم خ

 .ستین یبیعج زهیچ نکهیجذابم ا شهی: من که همرحسامیام

  به؟یخوشگل شدن من عج یعنی شعوریمشت بهش زدم و گفتم: ب هی

 : شک نکن.رحسامیام

 .اقتیل یبه بازوش زدم و باحرص گفتم: ب یضربه ا میدست فیپالتوم و بستم و باک یها دکمه

 و پرت شدم تو بـ ـغلش. دیسمت در که دستم و کش رفتم

 نکن زبون تو کوتاه کنم خرگوش کوچولو. یشده هـــا کار ادهیروت ز یلیخ ای: تازگرحسامیام 

 .یو به خدمتم برس یزبونم و کوتاه کن یتون یهم نم یتو اگه بخوا _

 ابروشو داد باال و گفت: عه اونوقت چرا؟  هی

 مرده سنگدل من. دهیاجازه رو نم نیقلبش گذاشتم و گفتم: چون قلبت بهت ا یو رو دستم

 هیحال که سرد و سنگ نینگاه درع نینگاه آسون بود، ا نیا رینگاهم... حاال تعب یقفل شد تو نگاهش

 قیعم یها هیال یعشق و محبت و تو نیاداره  یبه همون اندازم پر از عشق و محبته منتها سع

کنم یو حس م نمیبیم گهیو اما االن من د کنهیچشماشو پنهان م ینگاهش پنهان کنه... اون عشق تو

وقت ابرازش کنه  چیخواست ه یاومده بود و نم شیاون پ یکه ناخواسته برا یاون عشق و همون عشق

 .کردیرسواش م شهیاما قلبش هم

 رفتمیدستش در رفتم و همونطور که عقب عقب م رهیاز ز طنتیشد که باش کیبه صورتم نزد صورتش

 .شهیکاپم خراب م یگفتم: عشقِ من م یطونیبالبخنده ش

از اتاق رفتم  یبلند یبراش تکون دادم و باخنده ینگاهم کرد که دست دیشده و تهد کیبار یباچشما

 .رونیب

 گردنیاز دَدَر برم یک ستیجان امشب پدر و مادرت قراره برن دَدَر البته معلوم ن یهست نی: بباوشیس

خب تو ناراحت  یول دنیوقت برنگشتن و به دست آقابزرگ به قتل رس چیه دیخودمون باشه شا نیب
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 غیالبته اگه دختره بد و ج میکنیو بزرگت م میهست ناینباش اگه مادر و پدرت مردن من و خاله جاست

اما خب از پس بزرگ  زننیخول م کمیو عموساواش  یبه عمه ال متیدیمثل االنت، م یبود ییغویج

از االن که سرشبه  نایقراره من و شما و خاله جاست نکهیاصل مطلب ا ان،یقربت عرعرو برم یکردن تو

اتمام حجت  تحاال باها نیاز هم میفسقل خانوم مراقبت کن یو از تو میهم باش شیتا آخر شب پ

چهار دست و پاهام الزم  ،یپس گردن هی یو بابت هرخرابکار یخوریم یتودهن هی غیبابت هر ج کنمیم

چون  میهم ندار یبوووو بوووو باز کنم،یم اهتیو س رمیگیم شگونیوگرنه از کف پاهات ن ینکرده بکن

و صورتت  کشمیم اتوچون اون وقت لپ یالزم نکرده موش کن افتمیق شه،یم کلمیتمام تفات نثار ه

 شهیاون ش یتو نایخاله جاست گمیاالن م نکهی... درکل ازنهیمنو م یخرت کل یو بعد بابا شهیسرخ م

درکمال  ناهمیو من و خاله جاست یو تو تاصبح بخواب زهیخوشگلت دوقاشق شربت خواب آور بر ریش

  ؟یهان یاوک م،یبرات بساز اپسرعمویدختر عمو  هیآرامش 

 : چشمم روشن.به کمر شدم و گفتم دست

 اومد که من متوجه نشدم؟! یعباس مادره فوالد زرت ک احضرتیمن شد و گفت:  یمتوجه تازه

بهش  یکنیم جای... بشیریبگ شگونیو ن یبزن یو پس گردن یمن تودهن یبه بچه یکنیتو غلط م_

  ؟یاری! بچه پرو بزنمت خون باال ب؟یمعتادش کن یخوایم یشربت خواب بد

 .خوادیم وبیتو صبر ا یاز تحفه ی: نگهداراوشیس

 کشمیخش بهش افتاده خشتک تو م هی نمیبب امی: حرف مفت نزن بچم االن سالم سالمه برحسامیام

 رو سرت.

 .نیگمش دیخب بابا بر لی: خاوشیس

 واسه خونه خودتون. نیرو هم بذار یآخر یهیاون قض یدستم و گرفت و گفت: راست رحسامیام

 .گهید شهیتحفه معلومه که کنسل م نینگاه کرد و گفت: باوجوده ا یبااخم به هست اوشیس

 .میزدم و گفتم: بر یخجول لبخنده

 .دیگفت: موفق باش اوشیسمت در که س میرفت

  م؟یعمل قلب باز انجام بد میخوای: مگه مرحسامیام

خوشگل تو  نیاون ماش فیو تکل ینوشتینامه تو م تیکاش قبل از رفتن وص یخب ا ی: نه ولاوشیس

 .یکردیروشن م

 طور به مزخرفاتش ادامه بده. نیهم نیبذار ا میابری: برحسامیام
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 هـــا، خب؟  یمراقبش باش نایکردم و بعد گفتم: جاست یبه هست ینگاه

 راحت. التی: خنایجاست

 .نیموقع واقعاً بهش شربت خواب آور ند هی_

 .کردیم یداشت شوخ اوشی: نه بابا، سنایجاست

 هـــا. دیمونیعقب م یاز شام عروس گهید دی: براوشیس

 .میشد نیو سوارماش میخارج شد الیاز و رحسامیهمراه ام باخنده

 خوندم. یالکرس تیآ رلبیدوباره به سراغم اومد و ز دلشورم

 بود. لکسیکردم... برعکس من آروم و ر رحسامیبه ام ینگاه

رفت واسه اون  یتنش کامالً برازنده اش بود و من دلم ضعف م دیسف راهنیو پ یکت و شلوار مشک 

ژل و براق کننده  چیکه بدون ه یو براق اهیس یو اون موها کردیترش م یکه ده برابر خواستن یکروات

 رو به باال بود. شهیهم یا

  اد؟یم یک ییدا_

 دنبالش. میری: سر راه مرحسامیام

 کرد. شتریشب ترسم و ب یکیچشم دوختم و تار رونیب به

 مگه نه؟  هیگفتم: شب خوفناک آروم

 .دیشا دونمی: نمرحسامیام

 .میآقابزرگ رفت یالیبه سمت و ییدنبال دا میرفت نکهیفرستادم... بعد از ا یصلوات م رلبیز

 .شدیم شتریلرزش بدنم ب میشدیتر م کینزد الیبه و یهرچ

پرت  الیو نیرحمانه از ا یافتادم که چطور ب نیا ادیدر نگه داشت  یو جلو نیماش یوقت رحسامیام

  ؟یکارو کرد نیچرا ا ریازم بپرسه حر یکس نکهیبدون ا رونیشدم ب

 .کردیهاشونو پارک م نیهاشون ماش چییو باگرفتن سو گفتیدر به مهمونا خوش آمد م یجلو نگهبان

 .شنیوارد م ی... خانوما از در پشتالیخانوما داخل و اطنی: مردها داخل حرحسامیام

 .شهیخدا بخواد همون م یبه روم زد و گفت: محکم باش... نترس هرچ ینگاه کردم که لبخند ییدا به

همراهت  یگفت: صبرکن تا در پشت رحسامیشدم که ام ادهیپ نیو از ماش دمیکش قینفس عم چندتا

 .امیم

 .میبش الیرد وبهتره باهم وا ن،یبه نگهبان و منتظرم باش نیو بد چییگفت: سو ییدا روبه
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 : باشه خانوم تو ببر.ییدا

 میرفت یشد و دست لرزونم و دوره بازوش حلقه کردم و باهم به سمت در پشت ادهیپ نیماش از

 .ادیترسو خوشم نم یدستم گذاشت و گفت: نلرز من هنوزم از دخترها یشو رو دست

 کنم؟  کاریاگه حال بابام بد شد چ_

 حرفاست. نی: پدرت مقاوم تر از ارحسامیام

 یاونطور کنهیم انتیشوهرش بهش خـ ـ دیفهم یو بابغض گفتم: خاله حسنا وقت ستادمیا ازحرکت

 .شهیشد پس بابامم مثل خاله حسنا داغون م

پدرم نبود انگ هـ  انتیخـ ـ وفتهیکه باعث شد مادرم داغون بشه و به اون روز ب یزی: چرحسامیام

 .شهینم شیربود که مادرت بهش زد، پس پدرت طو یـرزگ

 کردم آروم باشم. یسع

من هنوز سرقولم هستم همونطور که بهت قول دادم به  م،یگردیبرم یشد مونی: اگه پشرحسامیام

مادرم عمل  تیبه وص نکهی... حاضرم تمام عمرم عذاب بکشم و ناراحت باشم از اگمینم یزیچ یکس

 قولم. رهیقسمم و نشکنم و نزنم ز ینکردم ول

 .میگفتم: نه بر محکم

 .میستادیدر ا یو جلو میقدم برداشت دوباره

که  هیزیبه چشمام گفت: مقاوم باش و نترس... ترس تنها چ رهیدوطرف صورتم گذاشت و خ دستاشو

خانومم باشکست از  خوادیپس لطفاً نترس چون من دلم نم شهیو باعث شکست م ارهیآدم و از پا درم

 .رونیب ادیب الیو نیا

 نیباغرور از ا نباریا شمیمن بازنده نم نباریترسم ا یهم گذاشتم و گفتم: من نم یو آروم رو چشمام

 .رونیب امیم الیو

 خانوم نترس و شجاع، حاال برو. هیزن منه  نیا نیو بابـ ـوسه اش نوازش کرد و گفت: آفر میشونیپ

 .الیبهش کردم و باگفتن اسم خدا پام و گذاشتم داخل و یطوالن نگاه

 که باتکون کوتاه دستم گفتم نه. رهین شدم خدمتکار خواست پالتوم و بگوارد سال یوقت

 تر بودن. بهیغر بهیافتاد که برام از هفت پشت غر ییبه آشناها نگاهم

کرده شون سرخ  شیشدن و از خشم صورت آرا یها عصبان یتعجب کردن و بعض دنمیباد همشون

 شد.
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 یاحد و الناس چیهم نباشه اون از ه ییکنارشه هرچند که اگه دا ییدا رحسامی... امدمیترس ییتنها از

 همراهم نبود ترس برم داشت. یکس نکهیاما من از ا ترسهینم

  ؟یکنیم یچه غلط نجای: ادیبه سمتم اومد و به بازوم چنگ انداخت و آروم غر مامان

گذشته  یو خورده ادوسال  ی... چقدر خوشگل شدیصورتم لبخند نشوندم و گفتم: اومدم عروس یرو

  سناخانوم؟یدخترت تنگ نشده بود  ی... دلت براینکرد رییاصالً تغ یول

تا آقابزرگ خودش شخصاً  یشیگم م نجایاالن از ا نیبازوم فرو کرد و گفت: هم یبلندشو تو یناخونا

 .رونیپرتت نکرده ب

 رونیپرتم کنه ب ادیخب بگو ب لیو گفتم: خ دمیکش رونیاز دستش ب یو باقدرت باورنکردن بازوم

ها چه  یکه خبرش عالم و برداره و همه بفهمن صالح کنمیم یزیآبرور یهمه طور یاونوقت منم جلو

 دارن. یفیکث یرازها

  ه؟ی: منظورت چمامان

قسمت مردها و  یبر یتونیکه برادرت محمدرضا رو آوردم م نهیزدم و گفتم: منظورم ا یمرموز لبخنده

 .ینیسال برادر بزرگ تو بب یو اند ستیبعد از ب

  ؟یشناسیشد و گفت: تو محمدرضا رو از کجا م یپر از بهت و ناباور چشماش

 آماده کن. یزیهر چ یرازهاست پس خودتو برا یامشب شب پرده برداشتن از همه سناخانومیهه _

ه آبروتونو هم یوگرنه جلو دیهم فشار داد که گفتم: بهتره باهام محترمانه رفتار کن یرو دندوناشو

 .برمیم

 .سناجونی گمیم کیو گفت: تبر ستادیخانوم خوش چهره کنارمون ا هی

 داد و گفت: ممنون. لشیتحو یلبخنده کامالً مصنوع مامان

  ؟یکنینم یمعرف شونویمن نگاه کرد و گفت: ا به

 دخترشون. رمینگفت که بالبخندگفتم: من حر یچیه مامان

خارج  یرفت لیتحص یگفته بود برا سنای! نشناختمت... یمتعجب شد و گفت: چقدر فرق کرد یکم 

 خاله جون؟  یبرگشت یک

 امشب از خارج برگشتم. نیزدم و گفتم: هم یپوزخند

 .یهم خسته ا یلیالبد خ رمیبم یبرس یبه عروس یدوست داشت یلیحتماً خ یوا_

 .سناجونی شهیمامان گفت: دخترت روز به روز خوشگل تر م روبه
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 زد و اون خانوم باگفتن فعالً ازمون فاصله گرفت. یلبخنده کج مامان

 .کنمیخودم خفت م یخودم بادستا یبااخم گفت: حواسم بهت هست غلط اضافه بکن مامان

  ؟ینیبرادرتو بب یبر یخوایتوجه به حرفش گفتم: نم یب

باهام برخورد  ینطوریگرفت و رفت سمت پنجره... توقع نداشتم بعد از دوسال اازم فاصله  باحرص

 ؟یبپرسه: خوب احداقلیبگه: دلم برات تنگ شده...  یخشک و خال یلیکنه... توقع داشتم حداقل خ

کارو نکرد...  نیکدوم از ا چی... اما اون هکردینگاه دلتنگ و مادرانه نثارم م هی احداقلی ؟یهنوز زنده ا

من باتمام  یانصاف یب یلیکشته و دفن کرده... مامان خ رشویگار اصالً دلتنگم نشده... انگار حران

که  یشناسینم یریحر گهیدلم هواتو کرد اما تو انگار د یاما بازم گاه دمیکه به خاطرت کش ییزجرها

 .یکن یو بهش ابراز دلتنگ یدلتنگش بش

که  دادیم نی... شکم گرد و بزرگش خبر از اگرفتیآرزو نگاه کردم که بهم زل زده بود و نگاه ازم نم به

 داره. یتوراه

بود و حاال نگاهش پره از  زتریخواهر برام عز هیاز  یدختر روز نیلبام خارج شد... ا نیاز ب یقیعم آه

 و نفرته. ریتحق

 و پوزخنده. رینگاهشون خشم و تحق ی... تونطوریهم هم ییو زن دا عمه

پالتوم لباس بلنده  رهیبودم... ز ومدهین یمهمون یشالم و برداشتم و نه پالتوم و درآوردم چون من برا نه

لباس و  ییبایآوردم ز یو اگه پالتوم و درم زدیداشت و برق م یبلند یتنم بود که دنباله یرنگ یمشک

 نیا یبودم که حوصله هشد ریدلخور و دلگ هیبق یاز نگاها نقدریاما ا گرفتیاندامم چشم همه رو م

 رو بگم و برم. یتموم شه و همه چ یهرچه زودتر مهمون خواستیکارو نداشتم و دلم م

 خودش گناه نکرد بلکه مجبور شد گناه کنه. لیبام ریهمه بفهمن حر خوادیم دلم

 یبود که کم دهیرو د ییرو نظاره کردم... مامان انگار دا هیرنگم بق یآب یو باچشما ستادمیگوشه ا هی

 متعجب و شوکه بود.

 انداختم. رونیبه ب یکنار زدم و نگاه یرو کم پرده

 چشمام جمع شد... چقدر بزرگ شده. یاشک تو یرعلیام دنیباد

مدطاها مح ییو به دا رفتیراه م یکرده بود که کالفه و عصب یبابا رو عصبان رحسامیوجوده ام انگار

 یحفظ آبرو و بهم نخوردن عروس یاما برا هیهم از چهره اش مشخص بود عصبان ییو دا زدیم ییحرفا

 .کردینم یدخترش کار
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مشتش  یزل زده بود و عصاشو تو رحسامیمحمدرضا و ام ییفقط بانگاه پرنفرتش به دا آقابزرگ

... مثل رحسامیانداخت و اما ام یبهش م یپرحرف و دلخور ینگاه ها یمحمدرضا گاه ییو دا فشردیم

که هرلحظه درحال  دادیم یآرشام لیپوزخند تحو یبود و گاه ستادهیمحکم، مغرور و مستبد ا شهیهم

 داشت خشم شو کنترل کنه. یبرادرش سع یبود و به خاطره بهم نخوردن عروس انفجار

 دست زدن مهمونا جلب شد. یرو رها کردم و توجه ام به صدا پرده

 .زدنیو همه براشون دست م ومدنیم نییپا الیو یو آتوسا از پله ها آرسام

شده بود و  بایرنگ ز دیاون لباس سف یو بهشون نگاه کردم... آتوسا تو ستادمیا نهیبه سـ ـ دست

 .زدیبرق م یچشماش از خوش

 .ایکابوس دن نیکرد به بدتر لیلباس عروس و برام تبد دنیپوش یو قورت دادم... مادرم آرزو بغضم

 من متعجب شدن. دنیو آتوسا باد آرسام

 .گمیم کیبه سمتشون رفتم و گفتم: سالم تبر یمحکم یو قدما بالبخند

 گفت: ممنون. یزودتر از آرسام از بهت دراومد و معمول آتوسا

  ؟یکنیم کاریچ نجایتوهم و گفت: تو ا دیاما اخماشو کش آرسام

 پسرعمم تعجب داره؟  یاومدم عروس_

 اومده؟  می: اون عوضآرسام

 شوهره من درست صحبت کن. یگفتم: درباره یجلوش گرفتم و جد دیو باتهد انگشتم

 .کنهیم شمیزد و گفت: چه طرفدار یپوزخند 

 نامرده. یها یمردتر از صالح یلیخ یفعالً که اون به قول تو عوض_

 .ستیهـ ـرزه ها ن یبرا ییجا نجایا یبااحترام برگرد یکه اومد ی: بهتره از همون راهآرسام

 به گلوم چنگ انداخت. بغض

 : آرسام !آتوسا

و  یکرد یهـ ـرزه زندگ هیعمر با هیباشه تابهت ثابت کنم  ادتیحرفت  نیگفتم: ا یمحکم یباصدا

 خوره آقابزرگ. رهیج یدینفهم

که حق باآتوسا بود تو و  فهممیبرگشتم و گفتم: االن م شخندیکه بان رمیازشون فاصله بگ خواستم

خودتون و  یرو برا یزندگ هیکه جَنَم درست کردن  نیدست و پاهست یعرضه ب یبرادرت دوتا ب

 هی فقط... اولدورم بولدرمت نیو منت آقابزرگ قرار داد نیدِ رهیعمر خودتونو ز هیو  نیمادرتون نداشت
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سگ  هیو بعد مثل  یکن یگ زندگآقابزر یخرج بیبدون ج یماه فقط تونست هیماه بود آقادوماد؟ 

نه نون  خوردمیتو بودم نون بازوم و م ینوکره آقابزرگ... من اگه جا یو بازم شد یبرگشت مونیپش

 پر منت. یارزه به پلو ینون خشک م کهیت هی یمفت... گاه

 .ستادمیا میقبل یبه خون نشسته اش ازش فاصله گرفتم و سرجا یچشما درمقابل

رحم بود،  یب دیرحم با یب یباشما آدما یهـ ـرزه... گاه یو به من نگ یحرف دهن تو بفهم یباش تاتو

 خودتون. نیدرست ع

داشتن حفظ ظاهر کنن و به همه بفهمونن که  یها سع یصالح یمتشنج شده بود اما همه یکم فضا

 خوبه. یهمه چ

 از چندساعت شام سرو شد و من بازم از سرجام تکون نخوردم. بعد

 اطیشدن ح یباخال دمیکه د کردمینگاه م رونیبود که مهمونا کم کم رفتن... از پنجره به ب آخرشب

 هجوم برد. رحسامیبابا به سمت ام

 .رونیرفتم ب الیلباسم و بلند کردم و بادو از و یدنباله عیسر

من  شیکه به ر نجایا یاومد یفرود اومد و داد زد: مردک عوض رحسامیصورت ام یبابا تو مشت

  ؟یبخند

 گهید یکی... اگه خیکوهستان  رونیو از ب شهیآت یاز درون شعله دونستمینزد اما م یحرف رحسامیام

 .کردیمرگ دست و پنجه نرم م یبابا بود قطعاً االن داشت بافرشته یجا

 خودم و وسط شون انداختم و بابغض داد زدم: نه. عیبازم به سمتش هجوم برد که سر بابا

 گهیوقته که د یلیدعوا، من خ یبرا میومدیبهم نگاه کرد که گفتم: ن نشیدلخور و غمگ یباچشما

 تیکه واقع نهیفقط به خاطره ا نجایا میامشب اگه من و شوهرم اومد دمیها رو خط کش یدوره صالح

 و به همه بگم.

  ؟یتیگفت: چه واقع بااخم

خبر از شما حامله شدم و چرا بهم  یشدم زن حسام و چرا ب یگفتم: اومدم بگم چرا پنهان بابغض

ساله ستیو خفه خون گرفتم و از خودم دفاع نکردم... امشب اومدم تا راز ب ییهـ ـرزه و هرجا نیگفت

... اومدم یدیسواستفاده شده و نفهم تیرو برمال کنم... اومدم تا بهت بگم که از سادگ یسناصالحی ی

... اومدم بهت اوردیخودش ن یکرد و به رو یمن و خواهرش باز یتا بهت بگم که زنت چطور بازندگ

 ییزن و دادم... اومدم از دردهام بهت بگم... اومدم از زجرها نیا فیکث یبگم که چطور تاوان گذشته
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رو  ریو حر نیکرد یکه شما راحت زندگ یدو سال نیبهت بگم... اومدم بهت بگم تو ا دمیکه کش

 یاش مخف نهیسـ ـ یبزرگ و دردآور رو تو یلیراز خ هیو  دیاب کشچطور عذ ریحر نیفراموش کرد

 نیا یادآوریکرد و جون داد... بابا مردم... من بارها و بارها با یراز زندگ نیکرد و هرشب و هر روز باا

 .دیند چکسی... هدیند چکسیمردم اما ه فیراز کث

... داد زدم: من امشب اومدم تا بگم که هـ ـرزه نه من بودم نه حسنا بلکه اطیاومده بودن داخل ح همه

 بود. گهید یکی

 .رونی! گمشو بیگیم یدار هیچرت و پرت ها چ نیداد زد: ا مامان

 چشماش خونه کرده بود و رنگ باخته بود. یتو ترس

 چه خبره؟  نجایگفت: ا جیگ بابا

 ناس؟ نمک نش یشد پسره داتی: تو ازکجا پآقابزرگ

 دمیساله که دارم به خودم نسبت م یو خورده ا ستیاسم و ب نیمحمدرضا: نمک نشناس! هه ا ییدا

انتخاب  میزندگ یرو برا یکینکردم من فقط  یمن نمک نشناس نمیبیم کنمیفکرم یاما آقابزرگ هرچ

... یو شمابه خاطره حرف مردم بامن مخالفت کرد شمیباهاش خوشبخت م کردمیکردم که حس م

 دکیلبت بود و اسم مومن و  یفقط رو یقلبت نداشت یتظاهر بود توخدا رو تو کارات یهمه

چون  ینکرد ،یکردیو قبولش م یذاشتیاحترام م یلیام نیبه د یبود یاگه مومن واقع یدیکشیم

وارث  نی! نوچ نوچ قراره اولهیحیمس دنیرو د یعروس بزرگ خاندان صالح یمردم بگن: وا یدیترس

هیو برپا میزندگ خواستمی... آقابزرگ اگه من مدهیها بع ی... استغفراهلل از صالحباشه یحیها مس یصالح

ساله به خاطره  ستیکه ب ی... خواهرسنایبود مثل  یکیحرف مردم و شما بسازم که االن زنم  ی

هر از ظا یشما آدما ی... گاهشمیو مثل شمع آب م زمیریپسر دارم عرق شرم م نیا یجلو شییرسوا

کاش اون زمان از غرورت و از  ی... اکنهینم طانمیش یکه حت دیکنیم ییاز باطن زشت کارها اام بایز

سال بدون پدر  ستیحرف مردم تا من ب یگوره بابا یگفتیو م یدیکشیتظاهر به مومن بودن دست م

قلبت  یرو تو یواقع یبه باخدا بودن تو اگه خدا یکردیرو نکشم... تو فقط تظاهر م یجوره زندگ

تا اونم مسلمون بشه نه  یکردیم یبلکه کار یکردیرد نم نشیرو به خاطره د یلیوقت ام چیه یتداش

 یردیمثل سگ برم یول یریمحمد آدم م یبهم؟ گفت یگفت یاون زمان چ ادتهی... یمنو طرد کن نکهیا

 متماما پول زح گرفتمیو حقوق م کردمیتو شرکتت کارم یزمان هیکاسه تو پر کنم، من  یخوایو ازم م

که  یکردیم نیو بهم تلق یدیبهم صدقه م یکردیتو فکرم شهینه کمتر اما هم شترینه ب گرفتمیو م
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... یکه تو منتظرش بود یاما رفتم و برنگشتم و نشدم سگ رمیمیم یو گرسنگ یپول یاز ب یاگه نباش

خودم و  کتساختم... شرو  میزندگ شیاوردیبه حساب نم زادیتو جزء آدم یکه حت یرفتم و باهمون زن

کاش  یفخر نفروختم... آقابزرگ ا ردستمیوقت مثل تو به ز جیزدم و صاحب پول و مقام شدم اما ه

 نه مومن متظاهر. یبود یمومن واقع

کهیمرت نیا یبه بار آورده که تو جلو ییچه رسوا سنای... رونیمن ب یزد: گمشو از خونه ادیفر آقابزرگ

دهن تو آب  یاریب فتیاسم دختره منو به دهن کث نکهیقبل از ا یعوض ؟یکشیآشغال خجالت م ی

 بکش.

بارم  هیمنم پسرتم شد  ؟یساخت سهیخودت قد یداره که ازش برا یچ سنایپوزخند زد و گفت:  ییدا

و  شیرحمانه زد یکه اونقدر ب ییحسنا یبار دلت بسوزه برا هیسال؟ شد  ستیب نیا یتو ینگرانم بش

 همتظاهر هیچون مثل خودت  سناهمی ایتره  نیاز ما رنگ سنایخون  رون؟یب یپرتش کرد الیاز و

  ؟یدوستش دار

  ه؟یباق متیو دوقورتون یشد دایکه االن پ یبود یمحمدطاها داد زد: تاحاال کدوم گور ییدا

به من از ارثت کم بشه و  یسهم ستیقرارم ن رمیتا ارث تو رو بگ ومدمیمحمدرضا: نترس طاها ن ییدا

 .رمیبگ زیچ هیداده بشه من فقط اومدم 

 تا مثل استخون بندازم جلوت و هاپ هاپت قطع بشه. یخوایم ی: بگو چآقابزرگ

 .خوامیحسنا رو م یآقابزرگ گفت: آبرو یبه چشما رهیخ ییدا

 !رون؟یب شونیندازیرو گرفت و گفت: آقابزرگ چرا نم شیحکم فرما شد و مامان دست پ سکوت

  ؟یدیترس ه؟یو گفتم: چ ستادمیا جلوش

 هـ ـرزه. یچشمام دختره یداد زد: گمشو از جلو باخشم

 .یصفت و به خودت نسبت بد نیبارم که شده ا هی یکاش برا یزدم: ا داد

 آوردم باال. این یقدم به سمتمون برداشت که دستم و به معن هی رحسامیبهم زد، ام یمحکم یلیس

 به مامان نگاه کرد. نیسرخ و خون یاما باچشما ستادیا

باشدت بوده و باعث  یلیمامان خ یلیکه س دادیم نیشد خبر از ا ریکه از گوشم سراز یگرم یهیما

ام و  یهاش نوازشش کرده بود و سالمت یلیکه قبالً آقابزرگ باس یگوشم شده... همون گوش یزیخونر

 گرفته بود.

http://www.romankhone.ir/
http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ریحانه رسولی  –نه سیاه بود نه سفید  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

920 
 

من تو رو  نکهیدختر مادرش الگوشه و خوشحالم از ا هی یبه چشماش گفتم: برا رهیو خ ختیر اشکام

... دوستت داشتم... قده ی... مادرم بودیعذاب بود یمن فقط ملکه یخودم قرار ندادم، تو برا یالگو

تونم صفت مادر رو بهت بدم... مادرها  ینم گهیوقته که د یلیخدا برات احترام قائل بودم اما خ

مادر  دمیتو بهم نشون داد فهم یحسام ذات واقع یاما وقتمن  یبرا یمقدسن، تو هم مقدس بود

... یکرد یپسر هشت ساله باز هی یکنه اما تو با زندگ یبچه باز هی یتونه بازندگ یمادر نم هی... یستین

خواب بوده  دمید یرچدارم که ه نویا دهیام پرمیو از خواب م نمیبیشب ها که کابوس م یهنوزم بعض

... چون زمیریصدا فقط اشک م یب دهیحسامم و خودش کنارم خواب یخونه نمییم یو کابوس اما وقت

... اسم مادر یستیتو مادر ن یبوده... خانوم صالح تیخواب نبوده و واقع دمیکه د ییزهایچ فهممیم

 .یستیمادر ن یکرد یبچه هشت ساله باز هی یکه بازندگ ییمقدسه و تو

 نیچن رهیمتولد شدم و ش یزن نیادرد: متأسفم که از بطن چنهمه داد زدم... بابغض... بااشک... ب روبه

 نیاز دختر ا شهیهم یبزرگ شدم... من امشب برا یزن نیهمچ یدامن آلوده یرو خوردم و تو یزن

 .هیمادر نیبهتر از داشتن همچ یلیخ یمادر ی... بدمیزن بودن استعفا م

  نجا؟یا یبگو چرا اومد ؟یگیم یدار یچ ریباتمام توانش داد زد: حر بابا

 .کردیافتاد که متعجب و پر از ترس بهم نگاه م یرعلی... نگاهم به امدمیکش یقینفس عم 

  ؟یکن رییتغ نقدریباعث شده ا یشدت گرفت و بابا گفت: بگو چ اشکام

 ببره. نجایرو از ا یرعلیام یکیقبلش  یول گمیم_

 ما. یاز خونه رونیداد زد: برو گمشو ب مامان

 رو ببر. یرعلی: بذار حرفشو بزنه... آرزو امبابا

 که بابا داد زد: آرزو باتوئم. کردیبود و متعجب نگاهمون م ستادهیا نطوریهم آرزو

 رو برد داخل. یرعلیبه خودش اومد و ام آرزو

 خواستمی... نمدمیکشیو من چقدر از نگاهش عذاب م کردیمحمدجواد باتأسف بهمون نگاه م شوهرش

 شده بود. یچون اونم جزء خانواده صالح دیفهمیزود م ای ریبگم اما اون داون  یجلو

 و گفت: بگو. ستادیجلوم ا بابا

 کردم و نتونستم زبون باز کنم که عربده زد: بگو. ششیپرتشو یبه چشما ینگاه

 بطه داشته.-ا-ر گهید یکیمامان قبل از تو با _

 .نیزم یبهم زد که پرت شدم رو یلیس چنان
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 ! رینعره زد: حر رحسامیام

ماجرا رو تموم کنم بدون کمک  نیخودم ا خوامیم سایبشه که داد زدم: نه وا کیبهم نزد خواست

 .چکسیه

 اما مهم نبود. کردمیگردن و گوشم حس م یخون و رو یسیخ

 .یاومد ایکه تو به دن یبابغض گفت: لعنت به روز بابا

 .کردمیمنم باور نم ؟یکنیو گفتم: باور نم بلندشدم

 چشمام گمشو تا دستام به خونت آلوده نشده. ی: خفه شو... فقط خفه شو و از جلوبابا

 آوردم. ایکه تو رو به دن یبه روز نی: نفرمامان

 شیو چندبار دست زدم و بعد گفتم: خوبه... خوبه... دست پ دمیام دست خودم نبود... بلند خند قهقهه

 فیسال راز بزرگ و کث ستیب نیکن مثل تمام ا یسعو  ریرو بگ شیدست پ سناخانومی... آره ریرو بگ

 .یتو پنهان کن

 دخترته. ییهرجا نکهیخبر از ا یب ییهرجا یبه من گفت ادتهیبه آقابزرگ کردم و گفتم:  رو

 نشو. کیزدم: به من نزد ادیقدم به سمتم برداشت که باتمام توانم فر هی

 .ستادیبلندم بهت زده ا یصدا از

... نیزن شد هی یدست ها یچهیبرف و باز رهیز نیهمشون گفتم: احمقا سرتونو مثل کپک کرد روبه

که تاوان خـ  یبارم که شده حرف منو باور کن... من هی یو برا ای... بیسادگ نیبابا دست بردار از ا

و  ختمیر زنت اشک یها و ساعت ها به خاطره هـ ـرزگ قهیکه لحظه ها و دق یزن تو دادم... من انتهیـ

سرخم کردم... حسام بامن بد کرد اما حقم بود... تاوان خـ  یاز شرمندگ شیکه زد یپسر نیهم یجلو

 مادرم و ازم گرفت. انتهیـ

 نداشت. یبود و حال خوب دهیبه مامان نگاه کرد که رنگش پر بابا

  گه؟یم یچ ریحر سنایگفت:  یرفته ا لیتحل یباصدا

 .گهیگفت: دروغه... داره دروغ م هیباگر مامان

 .رونیمن ب ی: گمشو از خونهآقابزرگ

 .یخان صالح یمحمدعل کنهیرو حل نم یچیه تیفرار از واقع_

 سر اصل مطلب. یریبافتن نم سمونیآسمون ر ی: چرا به جاآرشام

 که... آه. نهیو گفتم: اصل مطلب... اصل مطلب ا دیاز بغض لرز لبام
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گفتم مادرم به خواهر خودش رحم نکرده و  یبگم... چطور م یزیتونستم چ یادامه بدم... نم نتونستم

 گفتم؟  یهوا و هـ ـوسش شده؟ چطور م یبنده

... از ازدواج سنایو  دیرو گفت... از دوران دانشگاه حم یگفت... همه چ رحسامیمن نتونستم اما ام 

خودش...  یپدر یسخت حسنا... از ب ی... از روزهاسنایا ب دیحم یپنهان یبطه-ا-با حسنا... از ر دیحم

کرد و همه شوکه و  فیرو تعر یحال نبودن مادرش... همه چ نیمادرش و از بودن و درع یاز دردها

 پر از بهت به دهن اون چشم دوخته بودن.

 فیمرد زن دار اونم شوهر خواهرت کث هیبطه با-ا-ادامه داد: ر دیلرزیکه از خشم م ییمامان باصدا روبه

ها  وونیح یرحم اون خواهرت بود؟ حت یب یبکن یکار نیهمچ ی... چطور تونستاستیکاره دن نیتر

که به  دیزار یداشت؟ م یچ دیوجدان... مگه حم ی... حسنا خواهرت بود بکننیکارو باهم نم نیهم ا

 یکورت کرده بود؟ لعنت نقدریعشق ا یعنی خواهرت... مادر من... ؟یکن انتیخاطرش به خواهرت خـ ـ

  ؟یکن انتیبود که مجبورت کرد به هم خون خودت خـ ـ یچه جور عشق نیا

 بگه فقط هق زد: دروغه. یدونست چ یشوکه بود که نم نقدریا مامان

زدن...  چارهیب یکه به حسنا ی... از تهمتدیو حم سنای انتیبازم گفت... از آشکار شدن خـ ـ رحسامیام

حسناست... از کتک  یخبر که شهادت دروغ داده بود و گفته بود معشوقه یو از اون مردک از خدا ب

کردن یکانادا بود و همه فکرم یکه تو شیمفنگ یآقابزرگ و فلج شدن مادرش... از عمو یها

 اونه و درآخر از مرگ پدرش. شیپ رحسامیام

خاک و  رهیوقته رفته ز یلیعشقت ازدواج نکرده بلکه خ سناخانومیرو کرد به مامان و گفت: آره  باز

 .فروشهیم خیجهنم  یداره تو ایاون دن

لقمه گرفت و  نیحس یرو برا سنایگذشت و آقابزرگ  یکه پر بود از نفرت ادامه داد: مدت ییباصدا

ازدواج کنه... عقد کردن اما  سنایآقابزرگ بود قبول کرد با ونیمد نکهیهم ناچار و به خاطره ا نیحس

 شدیم شتریو ترسش از شب اول ازدواج ب شدیتر م سناافسردهی شدنیتر م کینزد یبه عروس یهرچ

مرده پس بهتره  گهیگفت: حسنا د هیزجه و مو یرو گفت خانجون بعد از کل یبه خانجون همه چ

 دهیحسنا رو دزد نیزن و مرد ماش هیحسنا مرده چون  کردنینبره... اونا فکرم ییبو تیاز واقع یکس

و  سوزنیم و کامالً رهیگیم شیآت نیته دره و ماش رنیم دهیترمزش بر نیماش نکهیبودن و به خاطره ا

 زیزن حسناست و مرد معشوقه اش... خانجون دخترشو عز کننیمال حسنابوده فکرم نیچون ماش

سه سال همبستر بودن  ناسیانجام بده و  یمنوپالستیدکتر تاعمل ها برهیدُردونه شو م
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خان و شب  یهمون دختره پاکه محمدعل شهیو م سپارهیم یعمل به فراموش نیباشوهرخواهرشو باا

خواهرش بوده و  یزنش سه سال هوو نکهیخبر از ا یزنشه ب یتجربه نیاول کنهیفکرم نیحس یعروس

شو ثابت  یگناهیو ب رمیمادرم و پس بگ یو من اومدم تا آبرو گذرهیسال از اون زمان م ستیحاال ب

 کنم.

 افتاد و باناله گفت: دروغه. یصندل یکرد و رو یآروم یناله آقابزرگ

سخت و پر از درد حسنابودم و پابه پاش اشک  یمحمدرضا: تنها شاهد منم... من شاهده روزها ییدا

قطره  کیبودم و باهر دیکش یبچگ یتو رحسامیکه ام یی... من شاهده عذاب هادمیو درد کش ختمیر

 یمامان حسنا نیا یی: داگفتینابود شدم... همش م ختیکوچولو خوشگلش ر یکه از چشما یاشک

 یبرا کمیکاش  یاونجاست... آقابزرگ ا یواقع یمامان حسنا یباباجون شیپ میبرگرد ستینمن 

کاش  ی... ایکردیرو باور نم دیو حم سنای یآسون دروغ ها نقدریو ا یکردیتالش م تیواقع دنیفهم

و اگه سنگ  دنیمادر و پسر کش نیکه ا یی... عذاب هایکردیو قصاص نم یدادیزود حکم نم نقدریا

اسم بذارم... سال  هیسال  ستیب نیا یبرا تونمیچه برسه به من... فقط م شکافتیاز وسط م دیدیم

 درد. یها

جاخوش  یصورت همه بهت و ناباور یو تو کردیرنگش کبود شده بود و از درد قلبش ناله م آقابزرگ

 .دیچیپیم اطیح یهق هق مامان تو یکرده بود و فقط صدا

 نهیسـ ـ یقفسه یزل زده بود... حت نیبه بابا چشم دوخته بودم... خشکش زده بود و به زم باترس

 .دیکشیرفت و نفس نم ینم نییاشم باال و پا

 باور نکن همه اش دروغه. نی: حسمامان

 ی... دروغ گفتن و انکار کردن بسه... توروخدا بس کن و به خاطره خودخواهگهیبسه دگفتم:  باتأسف

 ما رو خراب نکن. یزندگ نیاز ا شتریخودت ب

که حسنا به زور  ی... اون پسره هشت ساله اشهیجا تموم نم نیآقابزرگ و بابا گفتم: قصه هم روبه

 یاهایرو یکه شده بود شاهزاده یسال... زمان ستیخودش برگشت اونم بعد از ب لیبردش آلمان بام

کرد،  یاما منو قربان رهیانتقام بگ سنای... اومد و باکارها و حرفاش دل منو برد... اومد تا از یهر دختر

 شمیمن م کنه،ی... اداعا داشت عاشقمه، دوستم داره، باهام ازدواج مسنای یمن تاوان دادم به جا

شد  لیشبه تبد هی ییایپرنس رو نیاما ا ایشوهر دن نیعاشق تر شهیاون م ایعروس دن نیخوشگل تر

و باهم تولدتو  یبامن باش تو یروز تولد نوزده سالگ نیاول خوامیم رمی... گفت: حرنیخشمگ وید هیبه 
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بود... منو برد به  زیداره... کادوش واقعا شگفت انگ زیشگفت انگ یکادو هی... گفت: برام میریجشن بگ

شد پسش  کیسابقش... بهم نزد یعشق مادرم و معشوقه ی... منو برد به کلبهدیو حم سنایپاتوق 

شده بودم، هـ ـوس تمام وجودم  سناین یبخش بود... درست ع لـ ـذتبه اون برام  یکینزدم چون نزد

 ذاشتی... چند لحظه گذشت و پرنسم داشت خط قرمزها رو مکردمیم رشیو گرفته بود و عشق تعب

به زور متوسل  ستمین سنایمن مثل  دید ینشده بودم... وقت سنای هینعش شدم هنوز کامالً شبپا ما رهیز

نبود که نجاتم بده و من  چکسیخواستم اما ه کمکزدم،  ادیکردم، زجه زدم، فر هیزدم، گر غیشد... ج

خشم و  نقدریا رحسامیشکل ممکن دادم... اما ام نیمادرم و به بدتر انتیاون شب تاوان سه سال خـ ـ

ازدواج کنم... گفت اگه  ینشد مجبورم کرد باهاش پنهان یراض نیانتقام وجودشو گرفته بود که به هم

له بشه و  رتشیپدرم، غرور و غ یزندگ خواستمیمنم نم گهیم هو به هم تیباهاش ازدواج نکنم واقع

رنوشت حسنا حامله شدم و س نکهیبه خواسته اش عمل کردم تا ا نیواسه هم نهیب بیآس یرعلیام

کشته شد و بازم  گناهیب یبچه هیبه ناحق هـ ـرزه خونده شد و بازم  یکیمن تکرار شد... بازم  یبرا

راز بزرگ که امشب اومدم و برمالش کردم تا  هیو  ییو من موندم و تنها رونیب الیپرت شد از و یکی

 حسنا و خودم پس گرفته بشه. یآبرو

 نعره زد: دروغه. آقابزرگ

 کاش بود. یگفتم: ا باحسرت

 محمدطاها داد زد:  ییدا

 فیکث ینقشه هیدروغه بزرگه  هی ناهمشی... ارونیب دیبر دیمزخرفو. گمش شینما نیا دیبس کن_

 آبرو کردن ما. یب یبرا

 یپربغض یبازوش گذاشتم و باصدا یآروم و نگران به سمت بابا قدم برداشتم... دست لرزونم و آروم رو 

 بگو. یزیچ هیگفتم: باباجون 

 گرفت و به چشمام دوخت. نیشکست خورده و پر از دردشو از زم نگاه

 کردمیبود، حس م دهیسمت مامان قدم برداشت که ترس وجودم و پر کرد... قدماش شل و خم به

 تلخ شکسته. تهیواقع نیکمرش از ا

 اشک گفت: دروغه. از سیخ یزده اش بهش نگاه کرد و مامان باچشما خیو بانگاه  ستادیمامان ا یجلو

 یرعلیو ام ریرو بهم بگو... راست شو بگو حر یزیچ هی: فقط ختیبابا اشکام ر نیغمگ یصدا دنیباشن

 نه؟  ایمن هستن  یبچه ها
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 .پرسهیسؤال و م نیا دونستمیام بلندشد، م هیگر یصدا

هـ ـرزه  یدختره نیا یبه حرفا یتونیچطور م یگیم یچ یبفهم دار نیمحمدطاها داد زد: حس ییدا

 .یو شوهره آشغالش اعتماد کن

هـ ـرزه، نه به  نیبهش نگ گهی... دستی: اون هـ ـرزه ندیلرز نینعره زد که حس کردم زم یجور بابا

 اون نه به حسنا.

 ایدختر منه  ریمامان چنگ انداخت و باشدت تکونش داد و داد زد: جواب بده حر یبه بازوها محکم

 کثافت؟  یراست شو بگو تاحاال باچندنفر بود گه؟ید یکی ای دیمعشوقت؟ حم

  انه؟یدختر منه  ریکرد که بابا نعره زد: حر هیفقط گر مامان

 .گمیهم پسرته دروغ نم یرعلیجواب داد: دختره توئه ام هیباگر مامان

 .یکنیبطه تو باشوهره حسنا انکار نم-ا-گفت: پس ر یبغض آلود یباصدا بابا

باتو بهت  یزندگ یداد، من تو بمیمال قبل از تو بود، گولم زد، اون فرهق هق کنان گفت: اون  مامان

 نکردم من... انتیخـ ـ

 اش به سرعت صورت شو قرمز کرد. ینیو خون ب نیزم یبهش زد که افتاد رو یلیچنان س بابا

 یرو به خاطره خوشبخت گهیدوتا زن د یزن زندگ نیدلم به درد اومد... دلم براش سوخت اما ا 

 بود. دهیکش شیخودش به آت

 ینیو بالحن غمگ دمیبود کش یاش جار ینیکه از ب یخون یجلوش زانو زدم و باغم انگشتام و رو 

 نقدریتو که ا ؟یرو دوست داشت یاون عوض نقدریا یعنیچرا؟  ؟یکارو کرد نیگفتم: مامان چرا ا

 نیواسه هم یکردیحسادت م شینکنه به خواهرت و زندگ ؟یپس چرا ردش کرد یدوستش داشت

پشت ابر  شهیهم یعمل ماه برا هیبا  یفکر کرد ؟یفکر کرد یباخودت چ ؟یکرد رابشو خ یزندگ

حق  یچون خدا اون باال جا ستین نطورینه مادره من ا شه؟یباخبر نم یچیاز ه چکسیو ه مونهیم

... همه مون... مید یتاوان م یروز هیما  یو زود داشت اما سوخت و سوز نداشت... همه رینشسته... د

حق  شهی... مامان خدا همزنهیو تهمت م کشهیکه آدم م یتا اون ریبگ گهیم کیدروغ کوچ هی که یاز اون

سال  ستیکارت... بعد از ب یو تو به سزا دیرسونه... امشب خاله حسنا به آبروش رس یو به حق دار م

... میدیتاوان گناهانمون و پس م یروز هیما  یو امشب به من ثابت شد همه یدیعملت رس یبه سزا

... اگه همون موقع که میمنتظره تاوان پس دادن باش دیبا میکه توبه نکرد یبشه اما تا زمان رید دیشا

 نیکدوم از ا چیاالن ه رونیب یرفتیم شیو از زندگ یکردیبود توبه م دهیرو فهم یخاله حسنا همه چ
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سال هم  ستیو ب دادیم هادام شیعاد یآدما به زندگ یهیبود و خاله حسنام مثل بق وفتادهیاتفاق ها ن

... و من متأسفم که به یباخواهرت تاوانشم داد یمامان... بدکرد ی... بدکردشدیآغـ ـوش تخت نم

 ... متأسفم.میدیرس نجایا

 دوخت . نیو شرمنده شو ازم گرفت و به زم ینگاه اشک 

گفت: چرا حاال؟ چرا بعد از  رحسامیخطاب به ام نداختیهمونطور که به قلبش چنگ م آقابزرگ

ازت حامله ست  ریحر دمیچرا همون موقع که فهم ؟یزنیحرفا رو م نیو ا یاومد یدوسال و خورده ا

  ؟ینگفت یزیچ

 یزیچ یتو بود، قسمم داد به جون مادرم که به کس یهم مثل مادرم به فکره آبرو ری: حررحسامیام

 لیتبد ریازش انتقام گرفتم اما بعدها حس نفرتم نسبت به حر یا گهینگم منم قبول کردم و طوره د

نه بلکه مثل حسنابود... درست  سنایاون مثل مادرشه اما اون مثل  کردمیفکرم لیشد به عشق... اوا

کرد  تیمادرم مرد، وص شیسال پ کی باًیمثل مادرم بود... تقر رتشمیمادرم، عالوه برصورتش س نیع

 عمل کردم. تشیو من امشب به وص مریتا آبروشو پس بگ

 یدونستیهمه مدت م نیزد: ا ادیاومد سمت منو شونه هام و محکم گرفت و باشدت تکونم داد و فر بابا

تنه خشم  هیباعث شد  یکنم! چ یزندگ انتکارتیبا مادره خـ ـ یو گذاشت یو ازم پنهان کرد

 مادرت؟  ایمن  ؟یو به جون بخر رحسامیام

سکوت کردم و دوساله تموم عذاب  یرعلیباالسرمون فقط به خاطره تو و ام یگفتم: تو... به خدا بابغض

... من مامان و فراموشم کردم نیخشم و انتقامش نش یقربان یرعلیحسام و تحمل کردم تا تو و ام یها

ه خاطره ... من بمیکابوس زندگ نیشد به بدتر لیبه خاطرش تبد میکه تولد نوزده سالگ یاونم زمان

 بهت نگفتم. یزیخودت چ

شد و بابغض گفت: تو  دهیگونم کش یلرزونش رو یاز حصاره چشماش خارج شد و انگشتا اشکاش

 .رمیحر یفیضع یلیهمه فشار خ نیتحمل ا یبرا

 .ستمیو هق زدم: بابا من هـ ـرزه ن هیگر رهیزدم ز باشدت

 گلکم. دونمیم سی: هبابا

و گفتم تا تو  تیمن واقع م؟یدیپر از غمش نگاه کردم و گفتم: بخش یاشکم به چشما یپرده ازپشت

 .ستیدخترت خراب ن یو بفهم میببخش
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و  میشدیدور م فیکث یآدما نیاز ا یرعلیتاهرسه تامون، من و تو و ام یگفتیو م قتیبود حق ی: کافبابا

 .میساختیخودمون م یگناهکار برا یدور از گناه و آدما یزندگ هی

 .میدیبگو که بخش_

 .بخشمتیمعلومه که م یگناه تر یتازه متولد شده هم ب یبچه هی: تو که از بابا

 دوستم. یخونه رمیخودم رفتم به اون کلبه به تو دروغ گفتم که م یعاشق حسام بودم خودم باپاها _

 .یدرد بزرگه اما انگار تو به حرفم گوش نکرد هی ی: گفتم عاشق نشو عاشقبابا

 بود. گناهیاون ب ر؟یو رفت سمتش و گفت: چرا حر رحسامیام یرو دیچرخ نگاهش

 خان بود. یو محمدعل سنای ی: سوگلرحسامیام

 آرومت کرد؟  ری: انتقام گرفتن از حربابا

نه از دخترش اما خب  گرفتمیم سنایانتقامم و از خوده  دیجواب داد: من با یبامکث طوالن رحسامیام

شو  یخوش یجور هی دیبود با یناز و نعمت و خوش یتو سنایتباه شده بود اما دختره  میمن زندگ

 من خراب شد. یهمونطور که بچگ کردمیخراب م

  ؟یپس چرا خنجر زد یبود قمیگفت: توکه رف ییروبه دا بابا

باخواهره خـ  یدار نکهیسال به فکرت بودم و از ا ستیب نیمن تمام ا نیمحمدرضا: حس ییدا

 .دمیکشیعذاب م یکنیم یزندگ انتکارمیـ

 .یگفتیو م تیو واقع یزدیتلفن م هیبود فقط  نطوریزد: دروغ نگو اگه ا ادیفر بابا

اون توبه کرده و از کارش  گفتیخواهرشو خراب کنم م یزندگ خواستی: حسنا نذاشت... نمییدا

 شو بکنه. یزندگ میپس بهتره بذار مونهیپش

 بچه هام ! یزندگ تباه شدن عمرمن و متیاون به ق یداد زد: نجات زندگ بابا

  ؟یبه دختره من تـ ـجـ ـاوز کرد یتو به چه حق ی: عوضدیچنگ زد و غر رحسامیام یقهی به

شو از  یزده شد و بچه اش کشته شد و سالمت یکه به مادرم انگ هـ ـرزگ ی: به همون حقرحسامیام

 دنشینداشتم... باهربار د... من مادر داشتم اما انگار میمادر یو ب یپدر یعمر ب هیدست داد... به حق 

 اشک تو چشمام جمع شد و غصه دلم و گرفت... انتقام حق من بود.

 حقت بود نه دخترِ من. سنای: انتقام از بابا

به قبره خانجونت  شیبه ناله گفت: آت هیشب ییبلندشد و رفت سمت مامان و باصدا یبه سخت آقابزرگ

رو که دورت حلقه زده و تو  یشیآت یشعله ها نمیبیمدخترشو پنهان کرد... دارم  یکه هـ ـرزگ وفتهیب
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سوزم...  یمو همراهت  ستادمیکه کنارت ا نمیبیو دارم م یدیحسنا رو م یتاوان تمام اشک ها یدار

به درگاهت  یچه گناه ایمن چقدر احمقم... خدا کنه؟یم انتیچطور باور کردم حسنا به شوهرش خـ ـ

 ...یپست ترن خدا گهید یکیاز  یکیکردم که بچه هام 

 زد: آقابزرگ. غیزانوهاش و مامان ج یقلبش چنگ زد و افتاد رو به

 منو ببخش تـ... ریبه ناله گفت: حر هیشب ییباصدا آقابزرگ

 به من بود. رهیبازش خ یافتاد و چشما نیزم یرو کامالً

 : آقابزرگ.دمیو نال ختیفرو ر دلم

 رنگ من بود. یآب یبه چشما رهیخ قاًیبازش دق یچشما

 یواکنش چیتکونش داد اما ه هیو گر ادیو کنارش نشست و بافر دیمحمدطاها به سمتش دو ییدا

 .دادینشون نم

 .نشیداد زد: خدالعنتتون کنه کشت ییدا

 دیکه به گوشم رس یزیچ نیافتادم و آخر نیزم یو پاهام سست شد و رو دیدوره سرم چرخ اطیح

 .ریبود: حر رحسامیام ادهیفر

*** 

 گوشم چشمام و باز کردم. بادرد

 .مارستانمیبهم فهموند ب ییایمیش یداروها یو بو دیسف اتاق

که کناره تختم خوابش برده بود و دستم  یمرد یو دوره اتاق چرخوندم و نگاهم ثابت موند رو نگاهم

 تخت بود. یدستش بود و سرش رو یتو

وجودم  یو تو قیدرد عم نیه... خودش اهم کنارم شهیاتفاقاته اما هم نیخودش باعث تمام ا اون

 کاشته و حاال خودش برام شده درمان.

 حسام جان؟ حسام؟ _

سرشو برداشت و از درد گردنش اخماش رفت توهم... باترس بهم نگاه کرد و کم کم آروم گرفت  عیسر

 گفت: خداروشکر. رلبیو ز

 شده؟  یچ_

 .یمنو دق داد شهیفقط مثل هم یچی: هرحسامیام

  ؟ینگران نقدری: چرا ادمیزدم و پرس یحال یب لبخنده
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 .یهوشی: چندساعته برحسامیام

 آقابزرگ._

به فکره خودم  خوامیبه اونا فکرکنم فقط م خوادیدلم نم گهیو گفتم: د دمیکش یقینزد که آه عم یحرف

به خاطره اونا خودم و فدا  یکاف یبه اندازه کنمی... فکرمکنمیاونا رو فراموش م گهیباشم، د میو زندگ

 کردم.

 .کنهیدرد م یلیزد که گفتم: گوشم خ یو فشور و لبخنده کج دستم

 قطع شده. زشیالزم و انجام داده خونر یو نوازش کرد و گفت: دکترت کارها گونم

 .کنهیدرد م_

 .شهی: خوب مرحسامیام

 .شنونمیبااون نم_

 .یشیخوب م یکنیعمل م گهی: چند ماه درحسامیام

  گه؟یچرا چندماه د_

 فردا، پس فردا عملم کنه. نیباشم بگو هم ینطوریا خوامینزد که گفتم: نم یحرف

 .شهی: نمرحسامیام

 همه دکتر وجود داره. نیا ستیدکتر که ن یخب قحط ؟ییچرا؟ دکتره رفته جا_

 .یعمل ندار طی: دکترت هست تو شرارحسامیام

 گوشم کر باشه بگو هرجور شده عملم کنه. هی خوامیزدم: من نم غیج

 اما االن نه. کنهی: عملت مرحسامیام

 چرا؟ _

 یعصبان یول گمیکه خندم گرفت ازش گفت: م یپرجذبش مظلوم شد و بالحن یبار چشما نیاول یبرا

 نشو خب؟ 

 .ونهیبگو د_

 .ــــــای: هار نشرحسامیام

 .زنمتـــــایم_

 خودته. رهیتقص ستیمن ن رهی: اصالً تقصرحسامیام

 فردا عملم کنه. نیپاشو برو بگو هم شنونمیم ونیدرم یکیگرفته صداتو  تیحسام شوخ_
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 .شهی: نمرحسامیام

 گفتم: چــــــــرا؟! باحرص

 .ی: چون تو حامله ارحسامیام

 کردم و بعد کم کم متوجه حرفش شدم. یکه گفت و هج یبهش نگاه کردم و جمله ا جیگ

  ه؟یک رهیپس تقص ستیتو ن رهیاگه تقص شعوریتو صورتش و داد زدم: ب دمیو کوب بالشت

 .یکن یریشگیتوئه قراره بود تو پ رهیو گفت: تقص دیعقب کش سرشو

 و به سرم گرفتم و گفتم: پاشو گمشو از جلو چشمام. دستم

 شده؟  یگفت: خب حاال مگه چ ناراحت

 ارمیتو بچه ب یبرا یجوجه کش نینشده فقط انگار قراره من هرسال مثل ماش یچیشده؟ ه یچ_

 دلم بذارم. یکجا نویسالش نشده بعد اونوقت ا کیهنوز  یهست

 دلتو گرفته. ی: فعالً که اون همهرحسامیام

 هم ندارم. یشوخ یپاشو حسام االن اعصابم داغونه حوصله _

 .گهید ناراحت نباش خوامی: خب من پسر مرحسامیام

که اصالً نتونستم  ری... ششهیم عیحقش ضا شه،یم یکم کار یاما درحق بچم هست ستمیناراحت ن_

بزرگ  یالک یالک یطور نیبهش برسم هم دیتونم اونطور که با ینُه ماهم که نم نیا یبهش بدم تو

 یهست یبچمون بعد از هفت سالگ نیداشتم دوم می... من تصمکنمیبراش نم یچکاریو من ه شهیم

 سالشم نشده... خدا لعنتت نکنه حسام. کینه االن که هنوز  شهیباشه که وقت مدرسه رفتنش م

  ؟یخوردیتو... تو مگه قرص نم یهست ییگفت: عجب بچه پرو باخنده

 .خوردمیگفتم: چرا م باحرص

 !؟ یخوردیکرد و گفت: م کیبار چشماشو

 .خوردمیبود م ادمیو گفتم: خب هرموقع که  نییو انداختم پا سرم

 بود ! ادتی: هرموقع رحسامیام

 .رهیم ادمیاوقات  یخب بعض_

 .ادیم شیخودم و خودتم پ یده تا برا انهیحساب اون جر نی: پس باارحسامیام

 و ندارم. دنییگفتم: من توان ده بار زا غیباج

  ؟یگفت یگفت که گفتم: چ یزیچ رلبیز 
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 .زمیعز یچیزد و گفت: ه یلبخند

 شکمم گذاشتم و گفتم: حاال چند وقتشه؟  یو رو دستم

 : چهار هفته.رحسامیام

 گفتم: خداکنه پسر باشه. باذوق

 ! شیخواستی: تو که نمرحسامیام

و هردو پشت سرهمن  کهیکوچ نقدریا یهست نکهی! من فقط از اخوامش؟یگفته نم یگفتم: ک بااخم

 نگرانم. کمی

 .شنی: نگران نباش هردو باهم بزرگ مرحسامیام

  ؟یوشحالخ_

 گرفت و گفت: آره. گارد

  ؟یحاال چرا گارد گرفت_

 شده بوده. نییتع شیاز پ ینقشه هی یو فکرنکن ینش ی: چون باز وحشرحسامیام

 .ونهیو گفتم: د دمیخند

 شکمم گذاشت و گفت: منم دوست دارم پسر باشه. یدست شو رو بالبخند

 چقدر مسخرمون کنن. هیو بق اوشیو س یو ال نایجاست ستینچ نچ معلوم ن_

 : چرا مسخره؟ رحسامیام

 زود دوباره باردار شدم؟  نقدریا ستیآخه زشت ن_

 !شن؟یاونا بزرگ م یسرسفره ایو  دنیو پوشک شونو اونا م رخشکیگفت: مگه پول ش بااخم

 رو سرت؟  یو گذاشت مارستانیمرجان وارد اتاق شد و گفت: چه خبرته ب 

سالش  کی گهید یکیبپرس که هنوز اون  نیو به عقب هول دادم و گفتم: از ا رحسامیسر ام باحرص

 گذاشته تو دامنم. گهید یکینشده 

 کرد خنده شو بخوره. یرفت توهم و مرجان سع داًیاخماش شد رحسامیام

 .ادهیتون ز تی: ماشاهلل ماشاهلل فعالمرجان

 .کننیمسخرمون م گمیم ینیبی... مترسمیحرفا م نیمن از هم نیگفتم: بب رحسامیام روبه

دونه  هی یسال خوادینداره دلم م یربط یاصاًل به کس نهیتونه بب ینم ی: تاکور شه چشم هرکرحسامیام

 داره؟  یچه ربط یبچه به بچه هام اضافه شه به کس
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 بزن آقاحسام. امنوی: وا بمرجان

 رو گفتم. هی: شما رو نگفتم بقرحسامیام

  ... حالت چطوره؟می: بگذرمرجان

 .کنهیدرد م یلیگوشم خ_

 .شهیکم کم دردش قطع م یتحمل کن دی: بامرجان

 تونم عمل کنم؟  یچرا نم_

 بچت مضره. یبرا ییایمیو ش یهوشیب ی: داروهامرجان

 .گهیخدا باز نُه ماهه پر دردسر د یا_

 .رونیو از اتاق رفت ب دیخند مرجان

  ه؟یکه گفتم: ها چ کردیبااخم نگاهم م رحسامیام

 .یبرخورد کرد ینطوریبامن ا هی: دفعه آخرت بود جلو بقرحسامیام

 بروبابا._

 .زنمتــــایگفت: م باحرص

 محافظ دارم. یتونی: نمشخندگفتمیو بان دمیشکمم کش یو رو دستم

 .کنمیم ی: بعد از گذشت نُه ماه تالفرحسامیام

که  رممیدور بودم... ش... پنج ماه که ازش شهیبد م یوسط فقط در حق هست نیگفتم: ا باافسوس

 تونم بهش برسم. یو نم شمیم نینخورده، باگذشت زمان سنگ

 .رمیگیو گرفت و گفت: ناراحت نباش براش پرستار م دستم

 .سپارمینم بهیو دست غر گرگوشمیمن ج_

 کمکت کنه. یال گمی: خب مرحسامیام

 باساواش آلمان. گردهیبرم گهیاون که دوماه د_

 .شتیپ ادیب نایجاست گمی: خب مرحسامیام

 تو. طونیتونه مراقبت کنه چه برسه به دختره ش یجوجه هم نم هیحرف اونو نزن که از  شیا_

 تو سرم؟  زمیبر یگفت: پس چه خاک کالفه

شرک کردم و صدام و پر از ناز... صورت شو نوازش کردم و گفتم: خب از ماه  یو مثل گربه چشمام

 کالساتم برگزار نکن. اوش،یو س ییار دست داپنج به بعدم نرو سرکار... شرکت و بسپ
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 .یکنیگفت: تو آخر منو برشکست م باحرص

 .گهیدردسرها رو هم داره د نیبچه ا زمیعز_

 توئه. رهیتقص ناهمهی: ارحسامیام

 من ! رهیبه کمر گفتم: تقص دست

  ره؟یم ادتیپس چرا خوردن قرص  یکه ندار ی: بله، فراموشرحسامیام

 آخه !؟ یذاریممگه تو برام حواس _

 .رکارمنمیتقص شهی: بازم مثل همرحسامیام

ارزه...  یم یهمه سخت نیبه ا الیخ یگفتم: ب یدار یبه شکم تختم کردم و بالبخنده معن ینگاه 

 و مبارکه. کیهم ن یکی نیو پر از عشق کرد، مطمئنم قدم ا نیریش مونویچقدر زندگ یهست نیبب

عشق و نفرت و دوست  یثمره ها نیصورتم کنار زد و گفت: ا یتخت نشست و موهام و از رو یرو

 دارم.

 منم. _

 .ارنیفقط بلدن پدره باباشونو درب طونایش نی: ارحسامیام

 چرا؟ _

 هم که... یکی نیا کنهیم کونیرو کن ف الیو هیکه شب و روز نذاشته برامون و  یکی: اون رحسامیام

  ؟یهم که چ یکی نینداد که گفتم: ا ادامه

و بعد لـ ـباشو به گوش سالمم  دمیو محکم بـ ـوس ییهوی یلیشد و خ کیبهم نزد طونشیش بانگاه

 کرد و زمزمه کرد:  کینزد

 .کنهیهم که نُه ماه تمام منو از خانومم محروم م یکی نیا_

 .ییایح یب یلیخندم بلندشد و گفتم: خ یصدا

دستم و دوره گردنش انداختم و  هیو منم  دمیتندتند و محکم بـ ـوس دیخندیکه خودشم م یدرحال

 پشت سرش فرو بردم. یموها یپنجه هامو ال

کردم ازش جدابشم اما اون کمرم و محکم گرفته  یخنده هام اتاق و پر کرده بود... باخنده سع یصدا

 .رهیو خندم بگ ادیقلقلکم ب شدیباعث م ششیو ته ر دیـوس بـیبود و گردنم و م
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... میکنار و به خودمون و بچه هامون فکرکن میرو بذار هیما بود... وقتش بود بق یوقت خوشبخت گهید 

 میوقتش بود که اونا رو فراموش کن گهید میو داد دیو حم سنایتقاص کار  یکاف یمن و اون به اندازه

 .میو به خودمون فکر کن

 داد. هیاش تک نهیو سرم و به سـ ـ دیکش یقینفس عم قهیاز چند دق بعد

 اش زدم و گفتم: تنهام نذار. نهیبه سـ ـ راهنیپ یاز رو یـوسه آروم بـ

 .ذارمیو نوازش کرد و گفت: نم موهام

 .هیبیعج یایسکوت گذشته و بعد آروم گفتم: دن یتو یا هیچندثان

 : چطور؟ رحسامیام

رام ... آقابزرگ مرد و باورش سخته بشهیمتولد م یکی رهیمیم یکیچشماش نگاه دوختم و گفتم:  به

دارم  دمیاون بود و حاال بامرگ آقابزرگ فهم رهیاولم تقص یاما مرگ بچه امرزتشیخدا ب دوارمیام

 فتکه اون زمان رفت و مرجان گ یهمون بچه ا نیا کنمیحسام حس م شم،یم گهید یبچه هیصاحب 

 .ادیمرده اما نمرده بود، رفت تا به موقعش ب

 یبه بعد تمام خوش نیاز ا میشیداستان نم نیا یبازنده گهیو گفت: من و تو د دیو بـ ـوس میشونیپ

 خوشبخت. یخانواده هی شمیمال من و تو و بچه هامون... ما م شهیم ایدن یها

 زدم و به آغـ ـوشش پناه بردم و گفتم: متنفرم ازت. یلبخند

 طور مامان بچه هام. نیگوشم زمزمه کرد: منم هم کناره

*** 

  ر؟ید نقدری! چرا انیاومد یباسرعت به سمتمون اومد و گفت: وا یو ال میخونه شد وارد

 دستاش گرفت. نیکاناپه نشست و سرشو ب یکرده بود رو اریکه از همون موقع سکوت اخت ییدا

  ر؟ی: حالت خوبه حرنایجاست

 گفت: اون ماسماسک المصبت چرا خاموشه؟  اوشیآره تکون دادم و س یو به معن سرم

 تموم شده بود. شیطر: شارژ بارحسامیام

 شده؟  تیمثل م افشیچرا ق نی: ااوشیس

 شد؟  یو گفت: چ دیخند الیخ یب اوشینگاه کرد که س اوشیاخم کرد و باخشم به س رحسامیام

 بشه !؟ یخواستیم یو بعد گفت: چ نمیکاناپه بش یکمکم کرد رو رحسامیام

  ن؟یتا االن کجا بود شبیاز د نیاومد رید نقدریچرا ا دیکن فی: خب تعرزابتیال
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 .مارستانیب میحالش بد شد رفت ری: حررحسامیام

  ؟ی: االن خوبدینگران پرس زابتیال

 آره._

 به بابات؟  ی: گفتاوشیس

 اومد سراغم و آروم گفتم: آره. بغض

 شد؟  ی: چاوشیس

گفت: آقابزرگ  یپر از غم یباالخره سکوت شو شکست و باصدا ییو دا مینداد یکدوم جواب چیه

 سکته کرد، درجا مرد... آه.

 شد؟  ی: بابات چدیسکوت پرس یبعد از کم اوشیشوکه شدن و س همه

ناراحته باخودش خلوت  یلیمواقع که خ نجوریاون ا یول دونمیجواب دادم: نم یبغض آلود یباصدا

و  هیخودش تجز یموضوع و برا نیتا ا کنهیجا خودشو حبس م هی یادیمدت ز ادیبه احتمال ز کنه،یم

 .رهیدرست بگ میتصم هیکنه و بعد  لیتحل

  شه؟یم یچ یرعلی: اماوشیس

 من اونه. یاالن تنها نگران دونمیگفتم: نم باغم

 من واقعاً متأسفم. زمیگذاشت و گفت: عز ییدا یشونه یدست شو رو یلیام

 بهش کرد و بعد گفت: منم متأسفم. ینگاه ییدا

 ما بود؟  رهیفتم: تقصگونم و پاک کردم و گ یرو اشک

مرگ  نیو از خواب غفلت درش آورد نیو گفت تیشما نبود شما واقع رهیگفت: نه تقص یجد اوشیس

 مادرته نه شما. رهیآقابزرگت تقص

 حق بااون بود. دیشا

 االن حالت خوبه؟  ؟یفیدربرابر مشکالت ضع نقدری: حاال چرا تو حالت بد شد؟ چرا انایجاست

 یکی... چرخهیم دشیو سف اهیس یباتمام اتفاقات خوب و بدش و آدما ایو چرخ دن گذرهی: روزها مییدا

 .شهیمتولد م گهید یکی رهیمیم

 .شهیداره دوباره مادر م ریرو بهم زد و گفت: حر یمحو یلیلبخنده خ 

 عباس. احضرتی: اوشیس

 .نییگرد و دهن بازش نگاه کردم و بعد سرم و انداختم پا یبه چشما باخجالت
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 چه باحال. یباذوق گفت: اله زابتیال

 .گمیم کی: تبرنایجاست

 .یگفت: سکته نکن اوشیبه س رحسامیام

 گفت. زادیبهت دست مر دیبا یدار یی: بابا تو عجب توانااوشیس

 .یکاناپه رو به سمتش پرت کرد و گفت: خفه شو عوض یکوسن رو رحسامیام

 استراحت کنم. رمیبلندشد و گفت: من م ییدا

 ناراحت نباش.: یلیام

خوشحالم کرد... نه ناراحتم نه خوشحال االن  ریحر دیجد ی: مرگ آقابزرگ ناراحتم کرد و بچهییدا

 .امیموضوع کنار ب نیفکرکنم و باا یکم دیخنثام... با یِخنث

 هی رحسامینگاهش کرد که ام یجوره خاص هینشست و  رحسامیکناره ام اوشیباال و س یطبقه رفت

  ه؟یزد و گفت: هــا چمحکم بهش  یلیس

 .ریام شیکشت یـــی: هـــنایجاست

 .ادهیز تییتوانا یهمه چ یصورتش گذاشت و گفت: انگار تو یدست شو رو اوشیس

 بحث عوض بشه گفتم: بچم کو؟  نکهیا یشدم و برا دیسرخ و سف ازخجالت

  ش؟یکیگفت: کدوم  طنتیباش زابتیال

 یکیشکمته اون  یتو شیکیگفت:  یکردم که خنده شو خورد و ال رحسامیبه ام یو نگاه دمیو گز لبم

 .دیسوزوند خواب شیآت یکل نکهیهم بعد از ا

 لباسم و عوض کنم. رمیو گفتم: م بلندشدم

به دست و صورتم زدم و بعد خواستم لباسم و عوض کنم که  یداخل اتاق و اول از همه آب رفتم

 اومد داخل اتاق. رحسامیام

 گفت !؟ یچ شعورتیب قیرف یدید_

 .الیخ یزد و گفت: ب یلبخند

 لباسم و باز کن. پیز ایب_

 یو شلوار راحت راهنیپ هیلباسم و درآوردم و  یو به سخت نییپا دیلباس و کش پیو ز ستادیا پشتم

 .دمیتخت دراز کش یو رو دمیپوش

  شه؟یم یسقف زل زدم و گفتم: حاال چ یدیسف به
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 .دونمی: نمرحسامیام

 .دهیاالن روح خاله به آرامش رس کنمیفکرم_

 .کنمیفکرو م نی: منم همرحسامیام

 .میکرد یماکاره درست_

 : آره.رحسامیام

... ادیخوابم م یلی... چشمام و بستم و گفتم: خدیلباساشو عوض کرد کنارم دراز کش نکهیاز ا بعد

مادرم  یبه گذشته خوامینم گهیبرده باشم، د ادیاونا رو از  یشدم همه داریب یبخوابم و وقت خوامیم

 بسازم. دیجد یزندگ هی خوامیفکرکنم و تاوان بدم... م

*** 

 .میکردینگاه م رونیبـ ـغلم بود و هردو به ب یتو یبودم و هست ستادهیپنجره ا یجلو

  ؟یدی... دنیبه آسمون اشاره کردم و گفتم: اون توتوها رو بب باانگشتم

 زیها رو تم شهیاالن ش نیتم و گفتم: نکن عشقم همکه دست شو گرف شهیشو محکم زد به ش دست

 کردم.

 : بَه بَه.یهست

 بَه بَه بدم دخترم. میو گفتم: بر دمیشو بـ ـوس لپ

 برداشتم و دادم دستش. تیسکویب هیآشپزخونه رفتم و  به

مخصوصش گذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم تا  یصندل یرو رو یزنگ خورد که هست الیو تلفن

 تلفن و جواب بدم.

  اسر؟یبله آقا_

 : سالم خانوم.اسریآقا

 سالم._

 .نهیبب خوادیشما رو م گهیاومده م ییآقا هی: اسریآقا

 آقا !؟ هیگفتم:  باتعجب

 پدرتونه. گهی: بله ماسریآقا

 شییبااحترام راهنما اسریگفتم: آقا عیلبام اومد و سر یلحظه قفل کردم و کم کم لبخند رو هی یبرا

 .دیکن
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 : چشم.اسریآقا

اشک تو  ومدنیکه داشتن به سمتم م یرعلیبابا و ام دنیو بازش کردم و باد دمیبه سمت در دو عیسر

منه... تنها مأمن  یایمهربون تمام دن یپهن و چهره یشونه ها نیمرد باهم نیچشمام جمع شد... ا

کاش  یکرد... درسته من اشتباه کردم اما ا یولم کرد و پشتم و خال یروز هیگاه امن من اون بود اما 

ترکم کرد و منو از خودش روند اما حاال  یروز هیعذاب نکشم...  نقدریتا ا کردینم یاون پشتم و خال

شکرت که باالخره  ایدخترش... اومده تا دوباره بشه پدرم... مرهمم... آرامشم... خدا شیاومده... اومده پ

 اومد.

از اون شب  یدونی! میاومد رید نقدریپرت کردم تو بـ ـغلش و بابغض گفتم: چرا ا یمعطل یو ب خودم

 ماهه چشمم به در خشک شد. کیمنتظرتم؟ 

 باالخره اومدم. یاومدم ول ریبـ ـغلم کرد و گفت: د محکم

 انت بودم.نگر یلیو گفتم: نگرانت بودم خ دمیبلع صانهیپدرم و حر عطره

 نگاه کردم. نشیغمگ ینگفت که آروم ازش فاصله گرفتم و به چشما یچیه

 شده. ریشبه پ هی پمیپدر جذاب و خوشت کردمیم حس

 .ی: آبجیرعلیام

... یگفتم: جونه دل آبج هیو باگر دمشیشد... به آغـ ـوش کش دهیسرعت نگاهم به سمتش کش به

 .یفدات بشه چقدر بزرگ شد یآبج

 دلم برات تنگ شده بود.: یرعلیام

 .زمیطور عز نیمنم هم_

 .می: اومدم تاباهم حرف بزنبابا

 داخل. می... بریو پاک کردم و گفتم: خوش اومد اشکام

 مبل نشست. یکرد و باتعارف من رو الیبه داخل و ییگذاشت و نگاه گذرا الیپاشو داخل و دیباترد بابا

فکرکردم  یومدیماه گذشت و ن هیخوشحالم  دنتیاز د یلیروبه روش نشستم و گفتم: خ یباخوشحال

 .یدونیمنو دختره خودت نم گهیو د یخوایبرات افتاده، فکرکردم منو نم یاتفاق

 نخوامتون؟  شهیمگه م نیهست یرعلیمن، تو و ام یی: االن تنها دارابابا

رفت  ادمیم ذوق کرد دنتیاز د نقدریا دیببخش یپاک شون کردم و گفتم: وا عیو سر ختیاشکام ر باز

 کنم. ییرایپذ
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 .ومدمین یمهمون یبرا نیبلندشم که دستم و گرفت و گفت: بش خواستم

 نشستم و گفت: شوهرت کجاست؟  آروم

 سرکار._

 : اومدم که...بابا

 مانع شد ادامه بده. یهست یهیگر یصدا

 .امیدخترمه... االن م _ 

کرده بود  فیکث تیسکویبرداشتمش و صورت شو که باب یصندل یداخل آشپزخونه و از رو رفتم

 بابا. شیشستم و بعد برگشتم داخل سالن پ

 خودته. هیو ناباورگفت: چقدر شب ستادیا دنمیباد بابا

  ه؟یک یبچه نیگفت: ا یرعلیزدم که ام یمحو لبخنده

 من. یبچه _

  ؟ی: مگه تو بچه داریرعلیام

 آره._

 : چقدر نازه.یرعلیام

 بـ ـغلم؟  شیدیزدم که گفت: م یلبخند

 تا بدمش بـ ـغلت. نیکناره من بش نجایاایب_

رو گذاشتم تو بـ ـغلش و بابا گفت: مراقب باش  یکناره بابا بلندشد و کناره من نشست و هست از

 .شیننداز

 .ادیگرفت و گفت: مادرشدن بهت م ینگاه کرد و بابا نگاه از هست یباذوق به هست یرعلیام

 .رید یلی... خیگفت ربهمیمکث گفت: د یزدم و بعد از کم یولخج لبخنده

شده! من  دیماه چقدر از موهات سف کی نیهم یتو نی... ببینیبب بیکردم و گفتم: نخواستم آس بغض

 نخواستم غروره پدرم خورد بشه.

 : هنوزم باورش برام سخته.بابا

 منم سخت بود. یگفتم: باورش برا باغصه

  دونه؟ی: مدمیکه از بابا پرس کردیبهمون نگاه م یباکنجکاو یرعلیام

 : نه.بابا
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 یهست یاتاق آبج میرو گرفتم و گفتم: بر یرعلیرو از بـ ـغلش گرفتم و بلندشدم، دست ام یهست

 خب؟  دیکن یتاباهم باز

 و باذوق گفت: باشه. بلندشد

 .امیبابا گفتم: االن م روبه

 .یرو بردم داخل اتاق هست یو هست یرعلیتکون داد و ام یسر

مراقبش  ذارمیم نجایرو ا یهست یاتاق هست... آبج نیا یتو یکه بخوا یگفتم: هرچ یرعلیام روبه

 باش باشه؟ 

 : باشه خودم مراقبشم.یرعلیام

 .نیو گفتم: آفر دمیبـ ـوس سرشو

 باشه؟  دیکن یگذاشتم و گفتم: باهم باز نیزم یرو رو یهست

  ؟یکه گفت: آبج رونیتکون داد و خواستم برم ب سرشو

 و گفتم: جانم؟  برگشتم

 .شتیبهم کرد و بعد گفت: خوشحالم که دوباره اومدم پ یطوالن نگاه

 یخوشحالم که برگشت یلیو محکم بـ ـغلش کردم و گفتم: منم خوشحالم... خ دیاز بغض لرز لبام

 .رتیحر یآبج شیپ

 مامان رفت. ی: ولیرعلیام

 مامان رفت. یول یازش فاصله گرفتم که گفت: تو برگشت باتعجب

  ؟یچ یعنی

 .یباش داداش یهست یگفتم: مراقب آبج جیگ

 بابا و گفتم: مامان رفته! کجا رفته؟  شیو برگشتم پ رونیاتاق اومدم ب از

دست مشت شده اش گذاشتم و گفتم: قربونت  یرفت توهم که کنارش نشستم و دستم و رو اخماش

 شد؟  یبگو بعد از اون شب چ ؟یکه االن اومد یماه کجا بود کی نیشده؟ ا یبرم بگو چ

 : شوهرت بهت نگفته؟ بابا

 نگفته. یزیرو؟ نه اون چ یچ_

و  رحسامیام نکهیگفت: آقابزرگ همون شب مرد... بعد از ا دیلرزیکه از خشم و بغض م ییباصدا 

 یکتکش زد اما من جلوشو گرفتم تا ماجرا یو کل سنایبه  دیطاها پر مارستانیضا تو رو بردن بمحمدر
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مثل اون ندارم و اگه  یزن گهیجمع گفتم که د ی... همونجا جلوادین شیحسنا و تو دوباره پ

که تنها پناهش االن  یرعلیدستام به خونش آلوده بشه و ام خوامیکه نم نهیبه خاطره ا کشمشینم

پشت  یرفته باال سنای میکه متوجه شد میآمبوالنس آقابزرگ بود رهیمنم پناه شو از دست بده... درگ

اون شب تا  ازو مرد... فقط  نییمنو ببخش و خودشو پرت کرد پا نی... از همونجا داد زد: حسالیبوم و

مادرش نبود وگرنه  یره و شاهده خودکشاز اونجا ب یرعلیام یکه تو گفت کنمیاالن دارم خداروشکر م

دست و پنجه نرم  یروح طیبود و باچه شرا یبستر مارستانیکدوم ب یمعلوم نبود االن بچه ام تو

 .کردیم

 کرد ! یو پربهت گفتم: مامان خودکش ناباور

 آره تکون داد. یچشماش بود سرشو به معن یکه تو یاشک یباحلقه

 یکه سرخورد رو یکه از وجودم بلند شد و تنها قطره اشک یقیآه عم یاحساسم خالصه شد تو تمام

 یکباب شد... مادرم بود... باتمام بد گرمیخبر ج نیا دنیکه بود مادرم بود... و من باشن یگونم... هرچ

 و به درد آورد. بممادرم بود و مرگ مادرم قل نای... با وجوده تمام ااهشیس یهاش... با وجوده گذشته

 شدم سردتر از زمستون. رونیاما از ب درون سوختم از

کرد و فراموش  هیرو که بهت هد ییدستم و فشرد و گفت: فراموش کن... اون زن و تمام عذاب ها بابا

 کن.

  ؟یگفت یچ یرعلیگفتم: به ام بابغض

... انگار اون به رفتن آدما عادت کرده چون گردهیهم برنم گهیدور د یجا هی: گفتم مامانش رفته بابا

نداره  یاشکال یتنهامون گذاشت ول ریحر یو گفت: اونم مثل آبج رفتیموضوع و پذ نیا عیسر یلیخ

 .کنهیم حملرو ت یدردناک یزهایچه چ یبچم فقط ده سالشه ول ینیبیبابا... م یذاریتو که تنهام نم

 .میکنارش شهیمن و تو هم نهیبینم بیآس یرعلیو گفتم: ام دمیبه صورتش کش یدست

 تو خراب کنه. یروهم مثل زندگ یرعلیام یمادرت زندگ یگذشته ذارمی: آره نمبابا

 لیتحص خونهیمن کنارشم... درس م ،یچون تو کنارش ایپسر دن نیخوشبخت تر شهیم یرعلیام_

 .خندهیم شهیو به لطف تو لباش هم کنهیازدواج م شهیکرده م

 کتیغصه تو دل کوچ ذارمینم گهینکن... د یخوشگل تو اشک یچشما گهیو پاک کرد و گفت: د اشکام

انتقام جو... اومدم تا  یکناره اون پسره یعذاب بکش گهید ذارمیاومدم تا تو رو هم ببرم... نم رهیجا بگ

هم  یبرا بخو یزندگ هیو  میغم بزرگ و فراموش کن نیو باکمک هم ا میسه نفره بساز یزندگ هی
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ازت انتقام  گهید ذارمینجاتت بدم... نم رحسامی... برو آماده شو باباجون اومدم تا از دست اممیبساز

 و عذابت بده. رهیبگ

 بچه دارم. هیبابا من  یگیم یچ _

 .میبری: بچت رو تخم چشمم جا داره اونم باخودمون مبابا

 بچه هام بدون پدر بزرگ شن. خوامیبابا نم_

 : بچه هات !بابا

 !!! ریاراده دوره شکمم حلقه شد که بابهت گفت: حر یو دستم ب نییو انداختم پا سرم

 یلیگذشته خ یفکرکن که تو نیکرد اما به ا یبهم بد یلیخ لی... اواستیبابا حسام اونقدراهم بد ن_

نابود شده به  شیو جوون یو نوجوون یباشه... اون تمام بچگ یو حق داره از ما عصبان دهید یسخت

خبردار نشه  یزیاز چ یرعلیتا ام میدار یسع نقدریو و من االن چرا اخاطره کاره مامان... فکرشو بکن ت

شو  دنیبود که مرده چهل سالشم تحمل د یشاهده لحظات یبچگ یاما حسام تو نهینب بیچون آس

باهاش  یفقط زندگ ستیو پر از حس انتقام باشه، حسام بد ن یا نهیک نطورینداشته، بهش حق بده ا

... دینه سف اههیس هنگرفته... حسام ن ادیباهاش بد کرده که خوب بودن و  یزندگ نقدریبد تا کرده، ا

رو سر اون و  ییخدا اما مامان نذاشت... مامان بالها یبنده نیباشه و بشه بهتر دیتونست سف یاون م

... اون االن پدر بچه ستین یاهیبودن و از اون گرفت... حسام آدم س دیمادرش آورد که فرصت سف

کرده و من قصد ندارم از  رییتغ ام یوقته که زندگ یلین دوستش دارم اونم دوستم داره خمنه، م یها

من پشت و پناه  یهاش برا یاون باتمام بد میدار اجیحسام جدا بشم چون دخترم و من بهش احت

فرق  یلیو انتقام گرفتن از من اشتباه بوده... اون االن خ گناهمیکه من ب دهی... اون االن فهمهیخوب

و  کردیازم متنفر بود اما ازم مراقبت م نکهیاون کنارم بود و باا نیکه همتون منو ول کرد یکرده، زمان

 یکرد یبابا... پشتم و خال ی... تو ولم کردکنهیمراقبت م ریش هیحاال عاشقم شده و بازم ازم مثل 

 ینداشتم... نه خونه ا یچی... هنی... همتون ولم کرددمیشد که به اونجا رس یچ یبپرس نکهیبدون ا

 یپناه محکم و مأمن آرامشم بود هی شهیکه برام هم یی... توردنک یزندگ یبرا یموندن نه پول یبرا

کاش تو ولم  یحسام شدم اما ا یکردم که خام حرفا یعقل ی... آره بد کردم بیکرد یپشتم و خال

 هیدختر پدرش  هی ی... برایکردیاما طردم نم یکردیسرزنش م ،یزدیم ،یکردی... قهر میکردینم

که ازم داشت شد  ی... اما حسام باتمام نفرتیکرد غیو از من در محکمپناهگاه محکمه تو اون پناهگاه 

 یشو انداخته بود به زندگ شیبود، آت دهیخودش... اون به هدفش رس یپناهگاهم... منو آورد خونه
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گرگ ازم محافظت  هی نی. کنارم موند و عتونست طالقم بده و ولم کنه اما نکرد.. یها... م یصالح

که باتـ ـجـ ـاوزش از  یولم کنه و بره اما نکرد... و اون حس عاشقانه ا ابونیخ یوتونست ت یکرد... م

باحسام سخت  یسقف دوباره جون گرفت... بابا زندگ نیا ریهاش ز تیرفته بود با رفتارها و حما نیب

و عذابم  ادیبه چشم ب ادیز یسخت نیا ذاشتینم دادیو بهم پناه م کردیم تیازم حما نکهیبود اما ا

... عشق من پر از درد بود... به شدمیوقت دوباره عاشق حسام نم چیمن ه یکردی... اگه تو طردم نمدهب

اما اون ولم نکرد... تنهام  دمیکه نسبت به حسام داشتم زجر کش یکلمه به خاطره احساس یواقع یمعن

و تنها  یگذاشته بود اماما تنها بودم... تنه ارمیبه دشمنم رو ب ییبرام سخت بود از تنهانذاشت... بابا 

نداشتم که به  یاالن بچه ا یکردیخودش بود... اگه طردم نم کردیهام و پر م ییکه تنها یکس

من  ...مونمیبلکه به خاطر خودمم م یخاطرش بمونم و باحسام ادامه بدم... البته نه تنها به خاطره هست

... نهیبیچون دوباره صدمه م مولش کن شهیتا حسام عاشقم بشه و شد و حاال نم دمیدرد کش یلیخ

 یتونم ولش کنم چون اون به جز من و دخترم کس یبسه هرچقدر مامانم بهش صدمه زد من حاال نم

 یشیم یتنها بودم تنهام نذاشت... از خانواده که طرد بش یتونم تنهاش بذارم چون وقت یرو نداره... نم

... ممکنه خراب بشه... وفتهیاتفاق براش ب زارتاجامعه ممکنه ه نیدخترتنها هم تو ا هیدخترتنها...  هی

کرد...  تیبشم و ازم حما دهیراه ها کش نیممکنه معتاد بشه... خالفکار بشه... اما حسام نذاشت من به ا

مراقبشه، من بهت  شهیمرد که پدرشه و هم هیداره...  ازیمرد ن هی تیبه حما شهیهمدختر  هیبابا 

... بابا درسته یموندیکاش کنارم م ،یکردی... کاش طردم نمیکرد یالداشتم اما تو پشتم و خ اجیاحت

 ادیسرم ب یبدتر ینبود... ممکن بود بالها یمن اشتباه کردم اما طرد کردن من از خانواده کاره درست

 منجالب فرو برم اما حسام نذاشت. یتو شتریو ب

ست اون فقط تو رو عذاب  نهی... اون پسر پر از خشم و کریحر میبر ابامنینگاهم کرد و گفت: ب نیغمگ

 نیتونستم باور کنم دست به چن ی... درسته من اشتباه کردم که ولت کردم اما بهم حق بده... نمدهیم

 .یعذاب نکش نیاز ا شتریتا ب میبامن بر ای... برام سخت بود... بیزد یکار

شو من خراب  ندهیگذشته شو مامان خراب کرد اما آ مونمیمن کنارش م هینه بابا اون آدم خوب_

بهم ثابت شده و مطمئنم که فقط من و اون کناره هم  نیکنه ا یتونه زندگ یاون بدون من نم کنمینم

 .شهیو آرامشم ازمون دور م یخوشبخت میشیاز هم جدا م یو وقت میآرامش دار

  ؟یباهاش بمون یخوای: مبابا

 بمونم. دیآره چون ازش دوتا بچه دارم و به خاطره خودمم اگه نمونم به خاطره بچه هام با_
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 در نگاه ازش گرفتم. یچشمام دوخت که باصدا ین یشو به ن نیغمگ نگاه

 .کیخوب تموم شد، بار یلی: جلسه خاوشیس

 اشکام و پاک کردم. عین و بابا خشک شد و من سرم ینگاهش رو رحسامیام

 گفت: سالم. رحسامیو ام دیسرش به سمت در چرخ بابا

 نکرد. افتیدر یهم آروم سالم کرد اما جواب اوشینداد و س یباباجواب

 .میبر دیرو صدا کن با یرعلیام ری: حربابا

 حرف دارم. یمحکم گرفتم و گفتم: نه بمون من هنوز کل دستشو

 کجاست؟  ی: هسترحسامیام

 اتاق. یتو_

 .یهست شیپ میابریب اوشی: سرحسامیام

 رفتن داخل اتاق و من باالتماس گفتم: بابا نرو. هردو

تو بساز من و  یپس بمون و زندگ یپسر خوشبخت نی: اومدم تو رو هم ببرم اما انگار تو کناره ابابا

 یبرا یباش یراض تیکه حالت خوب باشه و از زندگ نی... هممیمونو بساز یتا زندگ میریهم م یرعلیام

 .هیمن کاف

  د؟یریگفتم: کجا م هیباگر

 .ایاسترال میریم یرعلیکارها رو انجام دادم من و ام ی: همهبابا

 ام اوج گرفت و گفتم: نه، توروخدا نه. هیگر یصدا

 دور باشم. نجایاز ا خوادی: دلم مبابا

 .نیهست یرعلیمن تو و ام یها دلخوشنرو بابا دوباره منو تنها نذار تن_

 .زنمیبهت سرم امیبار م هی: هرچندوقت بابا

 جا. نینه بابا توروخدا بمون هم_

 و از نو بسازم. میبرم زندگ دیو گفت: با دیکش یقیآه عم 

 کارو بکن. نیجا ا نیخب هم_

 دوباره از دستت بدم. خوامیبهش گفتم: بابا توروخدا نرو من نم تیاهم یبلندشد و ب الیزنگ و یصدا

 ندادم و به بابا التماس کردم تا نره. تیزنگ بلندشد و بازم اهم یصدا دوباره
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به من که به هق هق  یو نگاه نگران رونیاز اتاق اومد ب رحسامیام نکهیو بارها زنگ زده شد تا ا بارها

 افتاده بودم انداخت و درو باز کرد.

 خونتون !؟ امیب نیزنیچرا زنگ م نیدیساعته دم در منتظرم خب اگه راهم نم هی: مرجان

 افتاد. نیزم یدستش رو یبابا عروسک تو دنیو مرجان باد دیسرش به سمت در چرخ عیسر بابا

 پدرم از اشک برق زد. یکه چطور چشما دمید

 برم. دیبا دی: ببخشمرجان

 فشیو به ک دمیبه سمت در دو یباور رقابلیغباسرعت  دیکه به ذهنم رس یزیبره که باچ خواست

 چنگ زدم و گفتم: نرو.

 و مرجان باتعجب بهم نگاه کردن که باخواهش گفتم: نرو... مثل ترسوها جانزن. رحسامیام

 ! ولم کن.ریحر یگیم یگفت: چ دیلرزیم یکه کم ییباصدا

 .یاعتراف کن که هنوز پدرم و دوست دار_

 زد: ولم کن. داد

پس  ایحق تو از دن ،ی... توهنوزم دوستش داریپدرم و بساز یو زندگ یبمون دیتو با کنمیولت نم _

  ؟یگذریم یپدرِ من حق توئه چرا از عشقت به راحت ر،یبگ

  دنت؟ید امیب یزنگ زد یبد لمیو تحو فیاراج نیا نکهی: مزخرف نگو، ولم کن تابرم به خاطره امرجان

  ؟یپس چرا هنوز ازدواج نکرد یاگه پدرم و دوست ندار_

 ! یشد و بابهت گفت: توهنوز ازدواج نکرد یچشماش پر از ناباور بابا

 خواستمیتو رو م یزمان هینبود که  نیگفت: آره ازدواج نکردم اما به خاطره ا یبلند یباصدا مرجان

 نداره.عالقه داشتم  یکیبه  یزمان هی نکهیهم به ا یربط خواستیازدواج نکردم چون دلم نم

و  دیلرزیو صدات م یختیریاشک م یگفتیخودت و بابا برام م یاز گذشته یداشت یدروغ نگو وقت _

 .ییتو هنوز عاشق بابا نکهیا یعنی نیا زدیچشمات برق م

 .ستمی: نه نمرجان

 .یهست_

موندن داشته باشه منو اونقدر دوست  یبرا لیدل هیبگو تا پدرم  یگفتم: مرجان بگو که هست باالتماس

اگه بره من نابود  ایتا بمونه و نره استرال ینداره که به خاطرم بمونه اما تو رو داره، بگو دوستش دار

 و بگو. قتی... توروخدا حقشمیم
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 خونه. میریم ایبابا ب یرعلیبس کن... ام ری: حربابا

 .خورهیحالم ازت بهم م نیحس یآدم پست هی! تو یرعلی: اممرجان

نبود که قرار  ییمگه اسما نایا ،یرعلیام ر،یدوخت و مرجان گفت: حر نینگاه خجالت زده شو به زم بابا

رو بچه  یمنو گذاشت یو اسم بچه ها یکرد انتیمن و تو گذاشته بشه؟ چرا خـ ـ یبچه ها یبود رو

 نامرد. یمنو نابود کرد یخودت و همسرت؟ تو زندگ یها

 .میبر دیبا یرعلیاامیب: بابا

 فرار کن. شهیدست بابا گذاشت که مرجان گفت: آره فرار کن مثل هم یدست شو تو یرعلیام

 نیشده جهنم و ا میبکنم؟ زندگ تونمیهم م یا گهیکنترل شو از دست داد و داد زد: مگه کاره د بابا

 توئه، تاوان قلب شکستت. یها نینفر یجهینت

 نکردم. نتیگفت: من نفر هیباگر مرجان

 .دمیدارم تاوان م ینطوریکه ا یکرد نینفر ،ی: کردبابا

 نکردم. نتیمن نفر نی: حسمرجان

اما  امیو به واهلل که اون شب من مردم... خواستم ب ومدمیو من ن ی: اون شب تو چشم به راه بودبابا

 نشد.

 برس. تیبرو به زندگ الیخ یاشکاشو پاک کرد و گفت: ب مرجان

 برس پ...آه... تیبرو به زندگ یچ یعنیزدم:  داد

  ر؟یهول زده اومد سمتم و گفت: چت شد حر رحسامیدلم نشست که ام یدرد ناله کردم و دستم رو از

 ! ری: حربابا

نرو... به روح  دمیفاصله گرفتم و رفتم سمتش و گفتم: تورو به جون خودم قسم م رحسامیآروم از ام 

 نرو. دمیقسم م ییو بابا یمامان

 برم. دی: بابابا

 .کشمیخودم و م یاگه بر_

 .یکنی: تو غلط مبابا

 .کنمیکارو م نیزدم: به واهلل که ا داد

و جلوم زانو زد و داد زد:  دیافتادم که مرجان به سمتم دو نیزم یو رو دمیکش یبلند غیدرد ج از

 .شهیاحمق آروم باش بچت سقط م
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مرجان چنگ زدم و گفتم: بشو قهرمان  یبود... به مانتو شیو تشو یچشماش پر از نگران رحسامیام

تو برق  دنیسال باد ستیچشماش هنوز بعد از ب نیبب ار،یدر ب یاهیپدرم و از س یقصه و زندگ نیا

برسه و برنده  شباشه، بذار به عشق یباز نیا یمادرشو، توروخدا نذار پدرم بازنده یرعلیام ی... برازنهیم

 بشه.

 .شهیبچت سقط م یکن یزیکت باش اگه خونرسا ونهی: دمرجان

 .رمیمیاگه بابام بره از غصه م_

  ؟یجونم خوب یکنارم نشست و گفت: آبج یرعلیام

 .کنهیم یباز لمیزد و گفت: خوبه داره ف یو بعد لبخنده پربغض ختیبهش نگاه کرد و اشکاش ر مرجان

 خورهیغصه م یهست ینکن وگرنه آبج هیکوچولوش اشکام و پاک کرد و گفت: گر یبادستا یرعلیام

 .خورمیمن غصه م کنهیم هیآخه هروقت بابا گر

 .کنهیم هیگر نیواسه هم فهیضع یلی: بابات خمرجان

 ان. یقو یلیخ میزندگ یها و دردها یسخت ستمین فی: من ضعبابا

 .یکه باهاشون بجنگ یستی: و تو اونقدر مرد نمرجان

و تورو  خوامیکه دخترشو نم گفتمیو م ستادمیمیآقابزرگ وا یاگه بودم جلو ستمی: آره من مرد نبابا

 .خوامیم

 .میبر دیبابا با شیپ ایگفت: ب یرعلیام روبه

 خونه؟  میریناراحت گفت: م یرعلیام

من تو اون خونه تنهام  میبمون نجایا احداقلی الیو میبابغض گفت: بر یرعلیسرشو تکون داد که ام بابا

 .ترسمیم

 .ریام میبر ایبااخم گفت: ب بابا

منو تنها بذاره و بره  شهیبابا مجبور م د،یجد یخونه هی میرفت ا،یرو به من گفت: تو هم باما ب یرعلیام

خودم غذا گرم  یبرا خواستمیسوخت بابا خونه نبود م روزیدستمم د نیبب ترسمیم ییمن تنها رونیب

 کنم اما دستم سوخت.

 توئه. رهیهمش تقص نایرو به مرجان داد زدم: ا هیباگر

 !؟یشد ونهیمن! د رهی: تقصمرجان

 تنها نباشه. گهیتا د یرعلیخب بشو مامان ام_
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 .ریبگ ایپر از بهت شد که گفتم: پدرم حق توئه حق تو از دن صورتش

 .یشد ونهی: تو دمرجان

  ؟یکنیم بلندشه و بره که دست شو گرفتم و گفتم: باپدر من ازدواج خواست

 ! ری: حربابا

مامان  ؟یاریزن حق توئه عشقته سهمته پس چرا به دستش نم نیا ریبگ ایگفتم: حق تو از دن روبهش

 .اریوجود نداره پس بدستش ب گهید یمانع چیه ستین گهیآقابزرگ د ستین گهید

گفت: اومده بودم دخترم و ببرم اما انگار  رحسامیام یبه چشما رهیو خ دیرو کش یرعلیدست ام بابا

ما  یماجرا از همه نیا یاون تو اریگذشته رو سر اون درن یتالف گهیکنارت بمونه... د خوادیاون م

و  ریحر هفقط واسه خاطر ارمیسرت درنم یهم که کرد ییها و کارها یتره... اگه جواب بد گناهیب

 .یِهست

 مطمئنم. ،یگردیگفتم: برم رلبیکه ز رونیرفت ب الیحرف از و نیاز گفتن ا بعد

  ر؟ی: حالت خوبه حردینگاه شو از در گرفت و پرس رحسامیام

 کردم بلندشم و گفتم: خوبم. یسع

 رویبه خودش اومد: مرجان خانوم حر رحسامیام یکف سالن زل زده بود باصدا یچهیکه به قال مرجان

  ؟یکنیم نهیمعا

 شو برداشت و گفت: حالش خوبه. فیبه خودش اومد و ک مرجان

 بره که دست شو گرفتم و گفتم: کجا؟ صبرکن و به حرفام گوش کن. خواست

 ادامه نده. گهیپس لطفاً د یحرف زد یکاف یبه اندازه ری: خفه شو حرمرجان

 یتاک ؟یتنها باش یخوایم یو به سمت در رفت که گفتم: تا ک دیکش رونیشو از دستم ب دست

مرجان مثل  ؟یکنیم تیعشق قبل رهیخودتو اس یتاک ؟یکن یزندگ تیمیت عشق قدباخاطرا یخوایم

پس  یتون یاالنم نم یسال فراموشش کن ستیبعد از ب یو نتونست یترسوها فرار نکن تو عاشق پدرم

 یبد یلینزن... پدرم و ببخش اون مجبور شد ولت کنه پس ببخشش... حسام به من خ لخودتو گو

تونم  یباهاش دارم چون عاشقشم و بدون اون نم یخوب یوجود کنارش موندم و زندگ نیکرد اما باا

چون  یکرد یسال زندگ ستی... نه نگو که بیکن یزندگ یتون یکنم، تو هم بدون پدرم نم یزندگ

تو فقط نفس  ستیکردن ن یزندگ یکنیکه تو م یاسم کار ست،ین یتو زندگ ی... زندگینکرد یزندگ

که کنارت  یشیمحتاج م گهید یکیو به  یشیخسته م ییتنها نیاز ا یروز هیمرجان و تمام...  یکشیم
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فکرکن که  نی... به ایشیم مونیهم پش یلیخ یشیم مونیبعدها پش یباشه و اگه االن پدرم و رد کن

و تو  کنهیاون مامان صدات م یکنیرو تو بزرگ م یرعلیتونه بشه پسرت و منم دخترت... امیم یرعلیام

 روشن. یاز رنگ ها شهیرنگت پر م یب یو زندگ رهیم نیهات ازب ییو تنها یرسیبه تمام آرزوهات م

 یبگه مامان مرجان برو برام خاستگار ادیعاشق بشه و ب یرعلیو گفتم: فکرشو بکن ام دمیخند

تو دست  یدست تو بذار ینه... فقط کاف ینیریش یایبهت بگه مامان بزرگ... رو یبکن هست افکرشوی

 .وندهیبپ قتیبه حق ایرو نیبابام تا ا

 .یرعلیگفت: ام رلبیچشماش پر از اشک شد و ز 

 بچه مراقبت کنه. هیاز  ییتونه تنها یداره پدرم نم اجیآره، اون به تو احت_

 .رونیرفت ب الیاز و ختیریو اشکاش م دیکشیم نیزم یشو رو فیهمونطور که ک 

: حالت خوبه دیجلوم زانو زد و پرس رحسامیکه ام رونیکاناپه نشستم و نفسم و فوت کردم ب یرو

  زم؟یعز

 خوبم. یلیزدم و گفتم: خ یلبخند

 خنده اش ! نیهاش نه به ا هیست حسام نه به اون گر ونهی: زنت داوشیس

  ؟یخندیم یچشم غره بهش رفت و روبه من گفت: االن به چ هی رحسامیام

 مطمئنم. کنه،یقبول ممرجان _

 نشه. انتیخـ ـ نیا یپدرت مثل مادرِ من قربان دوارمی: امرحسامیام

 بشه. ذارمینم شهینم_

 بگم؟  یزیچ هی: اوشیس

 : باز چه مرگته؟ رحسامیام

 .ستیدسته کاناپه نشست و گفت: حالم خوب ن یرو

 .یگفت: تو که از منم سالم تر رحسامیو ام میباتعجب بهم نگاه کرد رحسامیو ام من

 .ستیگفت: جسمم خوبه روحم حالش خوب ن یبالحن خنده دار اوشیس

 ندارم. یشوخ ی: پاشو گمشو برو خونت االن حوصلهرحسامیام

 .شمیتو گلومه و دارم خفه م یزیچ هی کنمیاحساس م گمی: راست ماوشیس

 گفتم: چته؟! باتعجب

 .میشیبچه دار نم نایکه من و جاست دمیماهه فهم کی: اوشیس
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 شد که گفت: مشکل از منه. یپر از ناباور رحسامیمن و ام یچهره

 .یگیدروغ م یگفت: دار رحسامیبغض کردم و ام یناراحت از

 .گمی: نوچ راست ماوشیس

 شونه اش گذاشت و برادرانه گفت: ناراحت نباش. یرفت سمتش و دست شو رو رحسامیام 

 .ستمیو گفت: ناراحت ن دیخند

سالشه خوشگله نه؟ فردا  کی استیمیاسمش ک نیبب نویکتش درآورد و گفت: ا بیعکس از ج هی 

 .مشیریاز پرورشگاه بگ میریم

 باتعجب عکس و گرفت و منم رفتم سمتش و به عکس نگاه کردم و گفتم: چه قشنگه. رحسامیام

رو  ایمیگفت فقط ک ذوق زده شد و یکل دنشیباد نایپرورشگاه جاست میرفت ینازه وقت یلی: خاوشیس

 .خوادیم

  ؟یبهم گفت رید نقدری: چرا ارحسامیام 

پرورشگاه دنبال دخترم بهتون  میریفردا که باهم م خواستمیم ،یزشیسوپرا خواستمی: خب ماوشیس

 گه؟ید نیای... فردا که باهام مرمیخودم و بگ یکنم اما خب نتونستم جلو زتونیسوپرا یبگم و کل

 .انیهم م یساواش و ال

 .ونهید میایبه بازوش زد و گفت: معلومه که م یمشت رحسامیام

 .ادیپدرشدن بهت م _

  ؟یدی: تو منو بخشاوشیس

 .الیخ یبه روش زدم و گفتم: گذشته رو ب یپرمحبت لبخنده

 یعمو یشیچلقوز تو هم م یدخترم... هو یعمه یشیتو م م،یبخشیزد و گفت: ممنون که م یلبخند

 بزرگش.

 بهش زد و گفت: چلقوز عمته. یپس گردن هی رحسامیام

 برداشتمش. زیم یزنگ خورد که آروم خم شدم و از رو میگوش

 بود. مرجان

 جواب دادم: بله؟  عیسر

 .دیچیگوشم پ یهق هقش تو یصدا

 گفتم: الو مرجان؟  نگران
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 تنها باشم. خوامینم گهیهق هقاش گفت: د ونیم

 لبام نشست و گفتم: خوبه. یلبخند رو 

 و قطع کرد و به بابا زنگ زدم. تماس

 : بله؟ بابا

 .رمیسالم حر_

 نشده؟  شی: حالت خوبه؟ بچت طوربابا

 نه خوبم._

 .یفاصله گرفتم و رفتم داخل اتاق هست اوشیو س رحسامیام از

 و نگرانتم. ستیاومدم دل تو دلم ن شتیاز پ یشده باشه از وقت تیطور دمی: ترسبابا

 پرسم ازت.سؤال ب هیمن خوبم زنگ زدم _

  ؟ی: چه سؤالبابا

  ؟یخواینم ای یخوایبابا مرجان و م_

 لطفاً... ری: حربابا

برنده؟  ای یبازنده باش یخوایم ش؟یخواینم ای شیخوایکلمه بگو م هیوسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 یداده؟ بابا اعتراف کن که هنوز عاشق مرجان بتیکه زنت فر یو غصه بخور ینیتمام عمر بش یخوایم

 نکرده... اون دوست داره و به خاطره تو ازدواج ادیم ادتیو خاطراتش  زنهیقلبت تند م دنشیو باد

مامان مهربون و خوب  هیبه  یرعلیو مرجان فکرکن... ام یرعلیهنوز پس لطفاً فقط به خودت و ام

 داره پس لطفاً جوابم و بده. اجیاحت

 کرد... سکوت... سکوت... سکوت. سکوت

 باشم. یباز نیا یخوام بازنده یگفت: من نم یسکوت طوالن هیاز  بعد

 دیتو با ،یمامان بش یگذشته یقربان یخوایلبام نشست و گفتم: خوبه که نم یرو یقیعم لبخنده

تو و  یبهتر برا یزندگ هیبهتر از مامانه و  یکیبهتر از گذشته باشه که مطمئناً مرجان  تیزندگ

 .سازهیم یرعلیام

  ؟یشد یمیبااون صم نقدریا یجور: تو چه بابا

 .گمیبهت م دمتید یماجراش مفصله وقت_

 : مراقب خودت باش.بابا
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 مگه نه؟  ایاسترال یری: بابانمدمیپرس دیباترد

 .رمی: نمبابا

 دوست دارم. یلیگفتم: خ یباخوشحال

 : منم... خداحافظ.بابا

 .دمیکش یو باگفتن خداحافظ قطع کردم و نفس راحت تماس

 بشه. سنایبه اسم  یکس انتیخـ ـ یاش قربان یپدرم مثل خاله حسنا زندگ خوامینم من

 تختش خواب بود. یکه تو یهست یرو دینگاهم چرخ 

من بچه هامن...  یقشنگ شو نوازش کردم و گفتم: زندگ یشدم و موها رهیدخترم خ یبایصورت ز به

... به خاطره بچه هام گذشته رو دمیمادامه  یزندگ نیو به ا مونمیپدرم اومد تا منو ببره اما من م

 .مونمیو م کنمیفراموش م

 : فقط به خاطره بچه هات؟ رحسامیام

 لبام نقش بست. یپشت سرم لبخند رو دنشیو باد برگشتم

  ؟یمونیو پسرمون بامن م ی: فقط به خاطره هسترحسامیام

 یبه خاطره قلبم که برا... مونمیرنگش گفتم: نه... به خاطره خودت باهات م یمشک یبه چشما رهیخ

 .مونمی... به خاطره قلبت که مال من شده باهات ممونمیباهات م زنهیتو م

آغـ ـوشش فرو رفتم و عطرشو باولع به  ی... تودمیلباش نشست و آروم به آغـ ـوش کش یرو یلبخند

 کردم. هیهام هد هیر

  ؟یا نهیگرگ ک هی: هنوزم دمیچشماش نگاه کردم و آروم پرس به

 هی... االن ستمین یا نهیک یزد و گفت: گرگ هستم ول میشونیپ یزخم رو یبه جا یوسه آرومـ بـ

 دوست داره. یلیگرگ عاشقم که ماده گرگ شو خ

االن چشمات  ستیچشمات ن یخشم و انتقام تو یاون شعله ها گهینوازش کردم و گفتم: د صورتشو

 پر از آرامش. یشب پرستاره هیمثل شب...  هیمشک یمشک

 مادرم و پس گرفتم. ی: خوشحالم که آبرورحسامیام

 .دنیند بیخوشحالم که پدرم و برادرم آس _

 : ازت متنفرم چشم قشنگ.رحسامیام

 لبام نشست و گفتم: منم ازت متنفرم استاد. یاز ته دل رو یلبخند
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سرم و لباش نقش بست و محکم تر بـ ـغلم کرد و  یرو یلبخنده واقع یسال و خورده ا ستیاز ب بعد

 اش فشردم. نهیبه سـ ـ

 .نمتینب ینجوریا یشک دار یتو به چ دمتیزمزمه کردم: من دلم بامونده که ادامه م آروم

 به دلت بد راه نده. یشمیراه بده اگه نه تو پ نیاگه ا میبرگرد میتونی: مرحسامیام

 .دیبود نه سف اهینه س یبطه ا-ا-مثل هر ر_

  د؟یند شهیم یعالقه رو چه جور نی: اما ارحسامیام

 من موندن و باور نداشت. یاندازه یچکیپا گذاشت؟ ه شهیاحساسم بهت مگه م یرو_

 .یاز همه مهتر کنمیبه تو ثابت م میبگذر ی: من هنوز کنارتم از دوراهرحسامیام

 .دمتیمن ادامه م یبر یتو به هر راه نمتیمطمئن نب نیاگه هرجا بعد از ا_

 .دیبود نه سف اهینه س یبطه ا-ا-مثل هر ر: رحسامیام

 .دیند شهیم یعالقه رو چه جور نیاما ا_

 من موندن و باور نداشت. یاندازه یشکیپا گذاشت؟ ه شهیاحساسم بهت مگه م ی: رورحسامیام

 (دمتیادامه م _)شادمهر 

 

 ـانیپـا

 

 :سندهیسخن آخر نو 

 

سوتفاهم ها و  نیرفع ا یاومده باشه، پس برا شیپ یاز دوستان سوتفاهمات یبعض یبرا ممکنه

 که: گمیداستان م نیغلط از ا یبرداشت ها

 

نبود که به  نیکنم... واسه ا نیزن ها توه اینبود که به مادرها  نیرمان رو نوشتم واسه ا نیا اگه

 کنم... یادآوری انتهیاز مشکالت جامعه رو که اسمش خـ ـ یکیکنم فقط خواستم  نیخواهرها توه

 یربانکه ق یی... خواستم بگم هستن بچه هاشهینفر م نیچند یزندگ یکه باعث فروپاش یفیمشکل کث

 ی... سالمتشهیشون خراب م هی... روحشهیشون نابود م ی... زندگشنیمادرشون م ایپدر  انتیخـ ـ

کنم فقط  نیتوه یکس چیرمان نخواستم که به ه نی... من بانوشتن ادنیشونو از دست م یروح
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 یب و یهـ ـوس زودگذر... خام کی... انتیخـ ـ کیشده... خواستم بگم  ادیز انتیخواستم بگم خـ ـ

 هی ایمرد متاهل  هینفر رو نابود کنه... متاسفانه ارتباط با  نیچند یتونه زندگ ینفر چطور م کی یعقل

... عاقل دینکن یآدما باز یراحت با زندگ نقدریشده... خواهشاً ا ادیجامعه ما ز یزن متاهل االن تو

 ادیکنه... و به  بیرو تخر فرن نیچند یاشتباه شما ممکنه زندگ کی... دیکن ی... عاقالنه زندگدیباش

وجود داره که تقاص گناهان تون  یخدا همه جا هست و شاهده کاراتونه و قطعاً روز دیداشته باش

از توجه تون و  ی... مرسدیزنیدست به گناه نم دیاز ته دل باور داشته باش نویا یازتون گرفته بشه... وقت

 .نیرمان منو انتخاب کرد نکهیاز ا یمرس

 

 گفت سهراب: بایو چه ز "

 کار آدمها یگر پرده بردارد ز رو خدا

 ها خورد برهم... یشاد چه

 ها شود رسوا... یباز چه

 ...یخندد ز آباد یکی

 ...یز برباد دیگر یگی

 ...یاز جان کند شاد یکی

 از دل کند غوغا... یکی

 کاذب ها شود صادق... چه

 صادق ها شود کاذب... چه

 عابدها شود فاسق... چه

 فاسق ها شود عابد... چه

 ...نیها شود رنگ یزشت چه

 ...نیریها شود ش یتلخ چه

 ...نییباالها رود پا چه

 "... داردیخدا دارد که پرده برنم یصبر عجب

 

 " یاعلی "
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 ـانیپـا

 

  yon.ir/wTWoU :سندهینو

 https://goo.gl/jQRYTt: ناظر

 https://goo.gl/96SYRg جلد: طراح

 ویراستاران: رمان توسط ویراستاران انجمن ویرایش نشده است.

 

 @reyhaneh.rasouli.2.25: سندهینو نستاگرامیا
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