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با خواننده یصحبت

اگه با  یاون زمان حت.. رهیدوست پسر دوست دختر بودن هم ننگ بود وگناه کب یزمون ما حت ادمهی..عوض شده  یروزها همه چ نیا سالم

..تف ولعنت  شدیعقوبتت م...فاسد ونااهل و يشدیم... يدادیپسر نامحرم دست م هی

...صد درصد بدتر شده .. چیمشکل دوست دختر،دوست پسر داشتن حل که نشده ه نیا..زمان  نیتو ا وحاال

بلکه ... چیه کننیکه م یوروبوس دنیدست م... چیه شنیپسر دوست که م یدخترها با کل.. یبعضــــــــ) ...دیتوجه کن...( یبعض حاال

.. خورهیگذاشته حالم بهم م عهیکه خدا تو وجود انسان به ود يزیمن همسر از غرا...منِ مادر ...منِ زن  ییوقتها هیکه  کننیم ییکارها

ودرشت خودشون ودوست  زیر التیگذاشتن خودشون دربرابر تمام تما اریبا دراخت دوننیکه نم سمینویم ییاونها يداستان رو برا نیا

... ادیبه سرشون م ییپسرهاشون چه بال

عشقم بذارم  ایبه اصالح دوست پسرم  اریاگه همهءدار وندارم رو دراخت کردنیفکر م یزمان هیکه  سمینویم یداستان رو از دل اون کسائ نیا

کنمیم دایارج وقرب پ ششیاونوقته که پ

شهیتموم م یمدت همه چ هیهم هستن وبعد از  شیپ.. عیزودگذر وسر..هستن  یرابطه ها ان نیاز ا یلیخ

.. رمیرابطمون رو بگ يچرا جلو..شوهر من بشه  يروز هیمرد قراره  نیا....نه  کننیها فکر م یبعض یول

بخونن نمونیب یداره چهار تا کلمهءعرب یباهاش باشم چه فرق بزار

متهیپس دم رو غن... میام باالخره مال هم ندهیمن ومرد ا..ودوست پسرم  من

ننشیبیهم نم گهیود شهیخارج م شونیاون مرد از زندگ.....مدت رابطه  هیاز  که بعد ارنیجور ادمها اگه شانس ب نیا

 یزندگ نیا دید دیحاال با..با همون مرد ازدواج کنن  نکهیا.. ذارهیدخترها م نیا يپا يرو که دوست دارن جلو یهم خدا راه ییوقتها هی یول

رسهیبه کجا م
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:فصل اول

".دهیگل ارک ده،یتک يشاخه "

.اریکفش و جورابات رو در ب ـ

؟یچ ـ

من دارم به کدوم جرم  ایخدا. همه خفت به فغان اومده بودم نیاز ا گهید. اشکم از هم سبقت گرفته بودن يتو گلوم و قطره ها بغض

شم؟ یم ییبازجو

.اریگفتم کفش و جورابات رو در ب ـ

 یرو که حت میمیساده و قد يکفش ها. آروم کفشام رو در آوردم ،رمیرو بگ زششونیر يتونستم جلو ینم یحت گهیکه د ییاشک ها با

 ارم،یخواستم جورابام رو در ب ینم. بپوشم یکنار کفشم جوراب مشک يبود و مجبور بودم بخاطر معلوم نشدن سوراخ ها یگوشه هاش زخم

.تونستم ینم

.گفتم جورابات اال،ی ـ

قطره اشک  هیدستم به سمت جورابام رفت، . کنه یمغرورت داره زورم م يبنده  نیهم بندت؛ یخوام؛ ول ینم ؟ینیب یم ایخواستم، خدا ینم

.افتاد که در باز شد کییدرست کنار پام رو موزا

جا چه خبره؟ نیا ـ

ار دستام رو، رو صورتم گذاشتم و ز. هق هقم اتاق رو گرفت يبودم که همون جور که خم بودم، از درد تا شدم و صدا دهیقدر خفت کش اون

.ساعت از روز، تعجب کرده نیپدرش، اون هم تو ا دنیمعلوم بود که از د یول دم؛یشن یرو درست نم رحافظیام يصدا. زدم به بخت شومم

جا کجا؟ نیشما کجا؟ ا ،یسالم حاج ـ

جا چه خبره؟ نیسالم، ا کیعل ـ

.چنگ زد به اعصاب ناآرومم رحافظیام زیطعنه آم يصدا

.کنم یدستش رو، رو م کرده، دارم يخانم دزد ـ

.دمیهق هق هام صداش رو شن ونیمن هم م یبود که حت نیسنگ يبه قدر یحاج رسول نفس

؟يبر یآدم رو م هی يآبرو يکه دار یی، مگه تو خدا...ال اله اال ا ـ

.مطمئنم کار خودشه یحاج ـ

.منو هم ترسوند یبلند حاج مهین يصدا

؟یرو بدون یکه همه چ ییگم مگه خدا یدارم م رحافظ؟یگم ام یم یچ يشنو یم ـ

... یحاج یول ـ

.ياوردیگند باال ن نیاز ا شتریتا ب رونیبرو ب رون،یبرو ب ـ
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 يلقمه نون حالل حاضر بودم هر کار هی يکه برا یبه من، به من. زده بود یبهم گفته بود دزد، تهمت دست کج. ختیر یمهابا م یب اشکام

 میهمون زار زار گر ونیشده بودم که م ریاون قدر تحق. هم بلندتر شد میگر ير که بسته شد، صداد. کارخونه دنیکش یط یبکنم؛ حت

:دمینال

پسرت با من چه کرده؟ ینیب یم ؟یحاج رسول ینیب یم ـ

.هم نتونست دلم رو آروم کنه ینادم حاج رسول يصدا

.شرمندم دخترم ـ

کنه حاج آقا؟ یرو عوض م یشما چ یشرمندگ ـ

.ترمبپوش دخ ـ

.دمیهاش برام توپ يتوجه به تمام محبت هاش، به تمام پدرگر یقدر دلم پر بود که ب اون

. رونیاز تو کارخونتون ببرم ب الیر هیانداخت که نکنه  ینم ریجا گ نیمنو ا. زد یاگه دخترتون بودم، اون وقت پسرتون بهم تهمت ناروا نم ـ

.ردهتا لباسام رو بگ یفیسپرد دست خانم شر یمنو نم

.بچه س، جوونه، پخته نشده رحافظینکن دخترجان، ام میچوب کار نیاز ا شتریب ـ

آدم ها سر بلند  نیا نیب ییبا چه رو گهیکرد؟ حاال من د فمیچند نفر خوار و خف يجلو دیدون یکرد؟ م يبا آبروم باز دیدون یم یحاج رسول ـ

کنم؟

.زدم زار

که خواست بهم بزنه؟ یهر انگ دیآبرو هم نداشته باشم؟ با دیآس و پاسم؛ با آدم هیچون  رم؛یچون پول ندارم؛ چون فق ـ

:نفس گرفتم و با بغض گفتم هی

.بد کرد با من ،یحاج رسول ـ

شد  یدوخته بود، انگار شرمش م گهید يجا هینگاهش رو با متانت به . برداشت و کنارم خم شد زیرو از رو م يدستمال کاغذ يجعبه  یحاج

.به سر من آورده بود ییدونست که پسرش چه بال یخودش هم م. گاه کنه و بگه تا پسرش رو ببخشمتو چشمام ن

.ندارم یحرف یشرمندم، جز شرمندگ ـ

.رونیب دمیتا دستمال کش چند

خونن  یهمه پشت سرت نماز م ،يدار یهمه چ ،يافتخار دار ،ينزدن؟ شما که پول دار يشما که بهت تهمت دزد ؟يشما چرا شرمنده ا ـ

.خدا يآبرو یب يمنم بنده  اهم،یمن شرمندم، من روس ،یحاج رسول

.مشت شد یحاج يها دست

.رمیگ یقدر پره دخترجان؟ آبروت رو برات پس م نیچرا دلت ا ـ

.نیتو دستم رو خرد کردم و پرت کردم رو زم يکاغذ دستمال
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 دیبا ،یتا بش دیبدون با ی؛ ول...بسم ا یتون یاگه م ؟یحاج ین کنجمعشو یتون یدستماله، م نیا يپخش شده  يها کهیمن مثل ت يآبرو ـ

 ؟یمنو برگردون يو آبرو یغرور خودت و پسرت رو بشکن یتون یم ؟یحاج یتون یم. هاش زهیر زیدنبال تک تک ر يبگرد دیبا ،یزانو بزن

!یحاج یتون ینم

کار پسرش چشمم  نیبا ا یمزد و منت کمکم کرده بود؛ ول یبار بکه هر  یبود، کس یمرد حاج رسول نیرحم شده بودم؟ ا یقدر ب نیا چرا

.شد سیخ یچشم حاج يکردم کاسه  یحس م. بسته بودم زیرو، رو همه چ

.کنم یرو م میسع یتونم؛ ول ینم ـ

.رو قورت دادم بغضم

رم، به حرمت  یمن م. دیر من، شما خم بشخوام بخاط ینم د،یخوام سر خم کن ینون بردم تو سفرم، نم تونینخواستم، تا حاال از صدقه سر ـ

.رم یدارم و م یکه تو سفرم بردم، حرمتتون رو نگه م یاون نون

گشتم هم مهم نبود،  یحاال اگه سر کارم برنم. ها رو جمع کنم يتا دستمال کاغذ نیکفشام و بعد هم خم شدم رو زم دنیکردم به پوش شروع

. کردم یم دایپ يکار هی ،ییجا هیباالخره . من هم بزرگ بود يخدا. گذاشته بودم یوش حاجرو، رو د يحداقل تمام اون بار خفت و خوار

.مانتوم رو گرفت يو گوشه  شدکنارم خم  یحاج

.کنن زشیتم انیگم ب یبلند شو دخترجان، م ـ

.کنم ینه، جمع م ـ

.بلند شد یحاج يکه صداخواستم برم سمت در ... تو سطل آشغال، درست مثل  ختمیجمع هم کردم و همه رو ر و

:دیپرس یبا شرمندگ یحاج. یاز اشک برگشتم به سمت حاج سیخ يهمون چشما با

؟يدیخانم، ما رو بخش دهیارک ـ

همه حقارت؟ نیقرار بود خالص شم از ا یک. چشمام پر شد يکاسه  دوباره

...رم و  یخدا از گناه پسرت بگذره، من که دارم م ؟یکه ببخشم حاج رسول میمن ک ـ

 ییبرهوت تنها نیرفتم؟ تو ا یگفتم من؟ کجا م یم یچ. نهیبغض و درد تو س نیامان از ا. حرف بزنم نیاز ا شتریتو گلوم اجازه نداد ب بغض

کجا رو داشتم که برم؟

.به افکارم دیپنجه کش یپر صالبت حاج رسول يصدا

.دونمرو به حالت اولش برگر زیتا همه چ یمون یشما م ،ير ینه، شما نم ـ

.پوزخند ناخواسته نشست کنج لبم هی

برام بسه، دوست نداشتم حداقل شما  نیدار نانیبهم اطم نیکه گفت نیکه طبقم باال باشه، هم ستمین یآدم بزرگ ،یحاج رسول دیولش کن ـ

.شما حساب کنم يخوام، درست نبود گناه پسرتون رو به پا یهم که زدم معذرت م ییبابت حرف ها. نیراجع به من فکر بد بکن

با عملت به همه  ،یستیهمه بهت نگفت دزد؟ حاال بمون و به همه ثابت کن که دزد ن يدخترم؟ مگه آبروت رو نبرد؟ مگه جلو يچرا بر ـ

.بگو که پسر من اشتباه کرده
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 یچشمش، ده تا مثل منو م ي گوشه هیکه با  یکارخونت؟ با کس يبا پسرت؟ با نبض تپنده  ؟یحاج يانداز یدر م یمنو با ک": دلم گفتم تو

"!سوخته یشونیپ دیبازه؟ خب معلومه، ارک یم ینبرد ناجوانمردانه ک نیتو ا یکن یفروشه؟ فکر م یخره و م

من هم مثل اون . ستیهم جوابگو ن یشن و کس یآدم متهم م یمملکت هر روز کل نیتو ا م؟یمگه من ک د؟یکن یکار رو م نیحاج آقا چرا ا ـ

.ها

 ،یکن یمن کار م شیپ يتو دار. ندارم، بلکه با سرنوشت تو کار دارم يمملکت هم کار نیا یندارم، به کار و کاسب يون آدما کارمن به ا ـ

.آدم ها قضاوت نکنه ي افهیکه رو ق رهیبگ ادی دیدرست بشه، با دیبا رحافظیام. تونم ساده بگذرم یپسر من بهت تهمت زده، نم

د؟یخوا یپسرتون مکردن  هیتنب يپس من رو برا ـ

تو رو هم بدم، هر چقدر که خوب باشم، حالل و  يجواب دل شکسته  ایکه افتادم مردم، اون دن گهیتونم دو روز د یمن نم ه؟یچه حرف نیا ـ

تونم  یمن. آبرو شد یپسر من ب يلرزه که اون دختر بخاطر رفتار احمقانه  یباز هم تنم م. ارمیرو بدست ب... حروم سرم بشه و دل خلق ا

.خترجانولت کنم د

.قبل برگشتم ي قهیچند دق يادآوریبا  یعزم رفتن کردم؛ ول دوباره

سوال بپرسم؟ هیحاج آقا  ـ

.بپرس دخترم ـ

واقعا اون چک رو برداشته باشم؟ دیشا ستم؟یکه من دزد ن دیدون یاز کجا م ـ

.زد میلبخند مال هی یحاج

 ه؟یچ تیدونم جنس گر یم گهید. تو و اون پسر يدو برابر تجربه . عمره هینج سال، صحبت شصت و پ. میدخترجان من آدم شناس قابل ـ

بمون سر . ستیصالح ن دمید یول ؛يریبگ یخواستم بهت بگم امروز رو مرخص ینه؟ م ای يکنم، غصه دار یتو چشمات نگاه م یدونم وقت یم

 دیکه نبا دیفهم دیشا. اتفاق سرش به سنگ خورد و آدم شد نیبا ا دیشا. ریفکر من هم پس بگ یپسر ب نیر، از همیکار و عزتت رو پس بگ

شده که  یبه کس لیعمر خدا خدا کردن، پسرم تبد هیخودم متاسفم که بعد از  يواقعا برا. گناه قضاوت کنه یآدم ب هیراجع به  يجور نیا

.یکه حاللم کن... شاایندم دخترم، ااز روت شرم. کنه یزنه و به عواقبش هم فکر نم یتهمت م گرانیراحت به د یلیخ

.شه یراست نم گهیخم شده که د يبار حرفام به قدر ریکردم شونه هاش ز حس

.برو دخترم، برو و حاللم کن ـ

دونه که تا حاال چقدر بهم کمک  یفقط خدا م. محبت خدا بود ادآوریبرام . مرد غرق نور بود نیا. افتاد باشیبه صورت و محاسن ز نگاهم

درسته که پدر . کنم که مدام شرمنده باشه يروح و روانش رو آزار بدم و کار ،یسنگدل نیاومد با ا یواقعا دلم نم! و دستم رو گرفته کرده

. پدرانش يتموم محبت ها ونیمرد بود و من مد یدرسته که پسرش ناتو از آب در اومد بود و جنسش خراب بود؛ ول بود، رحافظیام

:دل گفتم برگشتم به سمتش و از ته

.دینگران نباش ،یحاج رسول دیحالل ـ

گذرد یبه تظاهر م میروزها نیا"

!يبه شاد ،یالیخ یتظاهر به ب ،یتفاوت یبه ب تظاهر
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...اما  ست؛یمهم ن زیچ چیه گریکه د نیا به

".شینما نیکاهد از جانم ا یقدر سخت م چه

فقط بهم نگاه کرده  س؛یسرو نیکه پام رو گذاشته بودم تو ا یز روز اولکه ا یکس. دیچرخ یحسام يشدم، باز هم نگاهم رو سیسرو سوار

امروز از اون . من زودتر از اون چشمام رو گردوندم و رو گرفتم یول د؛یصورتم چرخ ينگاهش رو. ساکت و آروم، بدون حرف. بود

.اشت برام واضح تر شدپچ پچ همکارام کم کم د يصدا. ینه اعصاب و کشش کاف داشتم،بود که نه حوصله  ییروزها

.مچش رو گرفته یکه پسر حاج نیمثل ا ـ

!خوره دزد باشه؟ یکه نم افشیبه ق ؟یگ یراست م يوا ـ

!دستم کجه ایمن دزدم  سهیبنو شیشونیرو پ ادی یکه ناخلفه، نم یاون گه،یخب د ـ

.داشته باشه نانیطمبه چشماي خودشم ا یتونه حت یزمونه نم نیتو ا گهیآدم د. یگ یآره واال، راست م ـ

که پشت پلک چشمام حبس شده  ییو اشکا دمیکه پرِ چادرم رو، رو صورتم کش ییتا جا! نیو سنگ نیشه، سنگ یتر م نیسنگ یحسام نگاه

 ریز. ا ابدت رمیخواستم چشم ببندم و بم یبود که فقط م ییامروز از اون روزها. گرفته بود ایدن ياز همه  ایدلم به قد دن. بودن رو آزاد کردم

:لب زمزمه کردم

کــــــــــــــــآش ـ

شد یمــــــــ

...آدمــــــــــــــ

یگــــــآه

!ـــــردیبم ــآز،ینـ ياندازه  به

بلند شـــود بعد

آهستــــــــه آهستــــه

رآ بتکــــآند شیها خـــــآك

بمآند شآیھگرد

دلش خوآست، اگــــــــر

.یبه زنـــــدگ برگردد

نخوآست، شدل

.تا ابـــــــد بخوآبـــــد

.و تموم يریبم ،يریفقط بم دن،یتپ يبه قلبت برا يبد يا يتو شش هات، نه انرژ یفرو کن ییهوا نه

به حبس محکوم شدن؟ اون  اشیجا کجاست که زندان نیا ایخدا. خاموش، به مردم مرده يبه آدم ها. یشدم به شهر سرب رهیچادر خ ریز از

زده و سردابم  خی ي رهینگاه خ. تیکردن عمر محکوم یراحت تر ط يدل خوشکنک ساده برا هیهم  ی؟ نفس نفس تا ابد؟ گهگاههم تا ابد

که اگه  ییحرمت قطره ها. دارم یکنم و با احترام، حرمتشون رو نگه م یاشکام رو آروم آروم پاك م. افته یم یتلخ زپر ا يها ابونیبه خ
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حرف و  یدو سال، ب نیمثل ا شه،یمثل هم. ستادیا يخسرو يآقا دم،یسر کوچه که رس. و رو کرده بود ریدلم رو ز نینبودن، تا حاال غمباد، ا

که  یراهم شد تو پا گذاشتن به زهر هالهل يبدرقه  ینگاه حسام. کالم یحرف و ب یدو سال، ب نیمثل ا شه،یشدم مثل هم ادهیکالم و من پ یب

 یاهیدوباره اومده تا تَن بِده به س دهیارک. سوخته یشونیسالم بخت و پ. میم گذاشتم تو گنداب زندگقد. شد یتر از قبل م ظیهر روز غل

هم بهش  یآسمون ها، گوشه چشم يشک داشتم که خدا از اون باال یکه حت ینیپا گذاشتم رو زم. وعمر سوختش ر یهاتون، تا بسوزونه باق

سست و . قدم هام سست بود ن؟یمثل اون قسمت از مثلث برمودا، گم شده تو دل زم ایاره وجود د نیزم کهیت نیدونه ا ینه؟ اصال م ایداره 

 نیحقارتم رو؟ ا يقضا و قدرم رو؟ مگه لمس نکرد يدیمگه ند ؟يدیرو ند میگجون؟ مگه تو زند ینگو چرا سست؟ نپرس چرا ب. جون یب

هم شرف داره  اطیدم در ح يکه سگ پاسوخته  یوونیبا ح. پهربه اسم س يکردن با موجود یمال زندگ. س گهیحقارت د هیهم مال  یسست

که  يبا سپهر یجونه، از زندگ یکه سست و ب یکس نیبه ا. کرد یمثل هر روز بهم دهن کج ،یچهارچوب زنگ زده با در سبز لجن. بهش

که سه ساله دارم سر به  يکشف موجود بود، من عاجز بودم از کشفش، از یهر چ. و جن و انس هم نبود وونیمرد نبود، نامرد هم نبود، ح

که شاخ و دم نداشت، مال پسر  انتیخ. کشم یلباسش بو م یصدف يدکمه ها يرو از ال به ال بهیزن غر هیذارم و هر روز عطر  یم نشیبال

در رو  دیو کل دمیکشربات چادرم رو باالتر  هیمثل . دعوت یچه با دعوت، چه ب. من نشسته بود يرو پر سفره  انتیهم نبود، خ هیهمسا

برام رو  يدیدست جد ،اون باال يآخه امروز خدا! سردتر و پژمرده تر از امروز هم وجود داره؟ نه، نداره يبه نظرت روز. انداختم و رفتم تو

 میزندگ من که. نره نییحروم از گلوم پا يو لقمه  رمیدونست حاضر بودم بم یکه خودش م یبه من یانگ دست کج ،يانگ دزد. کرده بود

.حروم سر سفرم يعاقبتم بود، چه برسه به بردن لقمه  نیگذاشته بودم، ا یحالل و حروم ي هیرو رو پا

پررنگ و . انتخاب غلط پررنگ شد. سه در سه اطیپا گذاشتم تو ح. بخت سوخته و انتخاب غلط و اشتباهم بهم سالم کردن. رو باز کردم در

 هیکمرم قد . ها چادرم رو از سرم برداشتم يسر رهیخ نیانتخاب، تو عقوبت ا نیتو جواب ا. دشکه منو حبس کرد تو خو ییپررنگ، تا جا

.ودشده ب نیکوه سنگ

شد یکاش مــــــــ يا"

آدم

یگــــــآه

".ـــــردیبم ــآز،ینـ ياندازه  به

.ودعادت کرده ب يکمربندش بدجور يکه تنم به مزه  یمثل سه سال شه؛یکردم؛ مثل هم یم التماس

.انصاف نزن ینزن، ب ـ

 ؟یزن یآخه چرا م. مونه ینم ینزن که با هر شالق اضافه، خون و جون. رو نداره شتریب يضربه  هیتن و بدن خسته، طاقت  نیا گهیکه د نزن

 یمسر؟ تا کجا مه هیاز  ریزن؟ به غ هیاز  ریبه غ میک م؟یمگه من چ ؟یکن یتن به گل نشسته رو شکسته تر م نیچرا ا ؟یکن یچرا کباب م

شه؟ یتموم م رتیناپذ يریولع س نیا یک ؟يرب شیپ يخوا

کردم و  یدرك نم گهیکردم، که د یحس نم گهیشد که د ادیز ادیو ز ادیدردشون اون قدر ز. مشت و لگد يهم شالق بود و ضربه ها باز

.کردم یضربه ها التماس م ونیباز هم م یشدم از بند زن بودن؛ ول یداشتم آسوده م. رفتم رو ابرها یداشتم م

.رتیغ ینزن ب ـ
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. میزنانگ میبه عدالته، به حفظ حر. ستیبرجسته ن يبه بازوها ست،یکه به رگ برامده ن رتیغ. گم یم ینیب یرو م میزندگ يکه دار ییتو به

که به عشقش از بهشت رونده  ین آدماون حواست و م از،یاون زنه و من مرد، اون نازه و من ن یبا خودت بگ یش یم یعصبان یکه وقت نیبه ا

اون آدم قبل  گهیتو د یسابقه؛ ول يکه حوا همون حوا يبرد ادیاز  عیچقدر سر. و من حوام یکه تو آدم يچقدر زود فراموش کرد یشدم؛ ول

خسته . مه و بوران یکل ونیاز م اد،ی یدور م يجا هینفس نفس از  يصدا. یستیآورد ن یم نیقرار که آسمون رو به زم یاون عاشق ب. یستین

! ؟يراند بعد. يراند بعد يکنه تا بره برا یداره، داره نفس تازه م یبره، خستگ یم يانرژ ست،ین يزیآدم کم چ هی نشده، حق داره، زد

ارنگ رنگ يلوگوها نشیمحکم شده تو چ. ها یپوست کلفت شده تو سخت. يعار یزده به طبل ب ادیکه از درد ز هیهمون تیمن حکا تیحکا

:مکن یاراده زمزمه م یباز هم ب. شیزندگ

بشم ایخواستم در یروز م هیمن همونم که  ـ

بشم ایدن يایدر نیخواستم بزرگتر یم

برسم ایداشتم برم تا به در آرزو

.بزنم تا به فردا برسم شیآت شبو

زمزمم  يصدا. سر تا پا نجاست و کثافت یزندگ نیاشد . کبره گرفته يایرو نیشد ا دن؟یرس نیشد از ا دمیعا یاما به کجا؟ خب چ دم؛یرس

که همون  نیشد؟ ا یچ يدیا ا؟ د.فهمه یشه، انگار تازه م یشنوه و حالش عوض م یم. شناسه یهم م تیهمه عصبان نیبعد از ا یرو حت

که سر و صورت و  ییتو ؟یهست یدل غافل، پس تو ک يا. بله گرفتنش از جا کندم يدر خونشون رو برا يکه پاشنه  یونخودمه، هم دیارک

پوش من که عطر  کیمرد ش. پره به گذشته یحافظش دوباره م م؟یتو زندگ يرخنه کرد يو زخم شده، چه جور يبدنت پر از کبود

 حهیرا نیچقدر ا تم،یتو دوران جاهل ،یزمان هی! سوخته ادشی. کنه از دستش یرو آزاد م بندرو پر کرده، قالب کمر مینیتمام ب رشیِکنزووا

لحظات بدتر از  نیتو ا یچ یدون یم. جسم مردم دنیدر آغوش کش يکشه برا یدستاش بعد از چند ماه نبودن پر م! رو دوست داشتم

 یداره لهم م يجور نیاز من تو ذهنش ساخته که ا يریرو؟ چه تصو تنفر ای یعشق رو باور کن یدون یکه نم نیمردن آزار دهنده س؟ ا

 هیکه تا  هیهمون. شیکرد تا نزن یکه التماس م هیهمون ،یش یاز لمس پوستش مست م يکه دار ینیل بهش بگو، بهش بگو اتو حداق ا،یب. کنه

 ،يدیتن و بدنش کش يو به رو يکمربند رو از کمر شلوارت باز کرد ،يشد یبهش بگو عصبان ایاز سگ خونت هم کمتر بود؟ ب شیساعت پ

 یبخت چه حکمت اهیزن س نیزدن تن و بدن ا يدستت و آزاد کردن قالبش، برا يش کمربند توچرخ گهید ینداره، دستت درست؛ ول بیع

رو شونه و کتف و کمر و رون پاش؟  يپهن دلمه دلمه شده  يها يکبود نینبود ا یگوشت و خون رگه رگه شده؟ کاف نیداشت؟ بس نبود ا

تا حرصت بخوابه؟ يکرد یشنا مسوخته آ نهیس دیحتما قالب کمربندت رو هم با تن و بدن ارک دیبا

که وعدش رو داده بود، پا گذاشتم تو  نیبه عشق فردوس بر يروز هیکه  یهمون. شده همون آدم هزار رنگ حوا گه،یمرد د هیکه شده  حاال

لحظه ها  نیا. درد تنم محکم و يقالب کمربند مونده و ضربه ها هی ،یعل ایاالن از اون همه  یهاش؛ ول یعل ای يخونه اش و بله دادم به همه 

پنجت رو تو  شیساعت پ هیکه  یبا اون یکشه، چه فرق یکه داره زجر م ینیخوام بگم ا یخوام هوار بکشم، م یکه م هییاز اون موقع ها

م رو کنم و نگاه یشه و سر بلند م یداره؟ بدنم که از شدت درد مچاله م يکند یم یو پوست سرش رو با زور غلفت يموهاش فرو کرده بود

تونستم  یخدا و اون وقت بود که م ییایکبر میچسبد به حر یرفت و م یخونم سقف نداشت، حتم دارم که م اگه. چسبونم به سقف اتاق یم

که هزاران هزار بار از رو  یشب يها فیبس نبود تکل ؟يکه به بندت داد یهمه درس عبرت نیاز ا ي؟ خسته نشد!ایخدا": ازش بپرسم



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١

دعا دعا و  یبعد از کل ،يمهربون بود یلیها خ میند میاون قد یوقت هیخداجون؟  یکنتمومش  يخوا یم یو دم نزدم؟ کنوشتم  يکبر میتصم

 ای ؟ینیب ینم ؟یهست ؟یستین. بستم به دامنت لیحاال سه ساله که دخ یول ؛يو آخر سر منو زن سپهر کرد يخدا خدا، حاجت روام کرد

چشم، تو  ریاز ز. دهیعالم گناه و کُفر خواب هی رشیکه ز ییجا ،کَّنَم از سقف خونم یو چشم م گزم یلب م "؟یزن یم دنیخودت رو به ند

کافر شدم ". نمیچ یدو ساله لب برم يبچه  هیخونم و مثل  ياندازم به سقف کبره بسته  یم یرکیرزینگاه ز هیدرد درد آور تنم،  نیب

از  یکنه بندت رو، چه توقع یم نید یرو، ب سلمونتکنه م یکافر م. درد آوره ـــبـــــیعج ،يقالب تمام فلز نیخداجون، نه؟ تو ببخش، ا

قدر  نیا. شدم خداجون یقدر ازت سرد نم نیمن هم ا دیبشر نبود، اون وقت شا يساخته  نیوقت ا چیکاش ه يا ؟يجونت دار یب دیارک

.ده یم ارناهنجار گوش هام رو آز یقیموس هیسپهر درست مثل  ينفس ها يصدا ".میزندگ میدلزده از قضا و قدر و تقس

.بازم برام بخون د،یبخون ارک ـ

شه  یره، زبونم باز م یدستش که به سمت سگک کمربند م. کنم شتریاش رو ب یخوش ي لهیخوام وس ینم. خوام بخونم یمن نم یول

.ناخواسته

کرد یچاله افتادم خاك منو زندون يتو ـ

دکر یاونم سر گرون دینبار آسمونم

جون مهین ریاس هیمرداب شدم،  هی حاال

.طرف به آسمون هیرم تو خاك،  یطرف م هی

.یبکنم باز هم هست يکه هر کار ییتو ،یتو تنها زنم د،یعاشقتم ارک ـ

که  يجور نیبرام باشه ا يدیام هیکن و زمان بگو، حداقل  یلطف هیتو فقط  اره؟یطاقت ب یدل تا ک نیبگو ا ایخدا". شه یدندونه دار م صدام

اراده  یباز هم ب "قدر تهوع آور شده؟ نیها، چرا ا دنیدردها، نفس کش. نتیزم يطرفه به جهنم رو کیهمش شده سفر . همش شده ذلت

.یمیقد ياهایاندك رو یِنیریبرم تو ش دیتا شا. کنم موشخونم تا فرا یم

نییپا نیاز ا نمیاز اون باالها، زم دیخورش ـ

.نیشده هم میکنن، زندگ یبخارم م یه

خودت که من هم بندتم، درست مثل  يبه خداوند. بهم بنداز یگوشه چشم. خوامت یمن االن م ؟يشنو یصدام رو م ایخدا! درد، درد"

اول رو  يکه اون مرده و من زن؟ اون دام پهن کرد و من دونه  نیمن و اون هست؟ به جز ا نیب یچه فرق گذرونه،یکه داره خوش م ینیهم

دامش افتادم؟ نخورده تو

نمیب یجا م نیبا چشام مردنمو دارم ا ـ

.نمیزم ریمن اس نه،یهم سرنوشتم

.نداره دنینفس کش يبرا ییهم هوا دیشا ایکشه و  یکنم که اصال نفس نم یحس م ییجورها هی

.بخون بذار تموم بشه د،یبخون ارک ـ

که  يدرد نینجات خودم از ا يبرا. دل اون يخونم برا یهم دارم؟ م يچاره ا ،يقالب فلز یمگه با وجود اون کمربند چرم. خونم یمن م و

.نیزجر واپس نیتموم شدن ا ينداره، برا یکنم تموم یفکر م
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آخره يازم لحظه ها ستین یباق یچیه ـ

بره یداره همراش م نمیتشنه هم خاك

ادی یم دیشم فردا که خورش یشم، تموم م یم خشک

دست باد ارهی یکنه که م یجامو پر م شن

 خودیب يوقته که تموم شده و خودش خبر نداره و داره دست و پا یلیهم خ دیشا ایهم تموم شد،  شیسه سال پ ي دهیتموم شد، ارک! تمام و

نفس از ته دل  هیتونم  یتازه م دهیدونم چقدر طول کش یکه نم ییها قهیبعد از دق. رمیتونم نفس بگ یتازه م. زنده موندن يزنه برا یم

کنم بهش و  یو پشت م رمیگ یدنج اتاقم پناه م يرم گوشه  یبدنم، م زیخون ر يبا همون تن و بدن، با همون زخم ها شونکشون ک. مبکش

.سمینو یبا سر انگشت لرزان م واریرو به د

میگو یروزها به احساسم م نیا"

نکش نفس

".دل ها يآلوده است هوا بیعج

.شنوم یرو از پشت سرم م صداش

.بده ییچا هیپاشو  دیارک ـ

بلند شم و  دیبا یبلند شدن رو هم ندارم؛ ول ينا یحال شدم که حت یو ب فیاون قدر ضع. کنم تن خرد و خستم رو از جا بلند کنم یم یسع

 یم اتاقکم يمتر شیش يعرق تند بدنش که تو فضا ياز تنفس بو یکه حت يمرد يکار کردن برا ه؟یحاال راند سوم چ. راند سوم يبرم برا

خم و راست شدن و جمع کردن اون  يرو برا يکه چه درد یدون یکنم و تو نم یاز سر راه دونه به دونه لباس هام رو جمع م. متنفرم چهیپ

.کنم یلباس پاره تحمل م کهیدو، سه تا ت

یدانست یتو اگر م"

دارد يچه درد که

"!خوردن زانیدارد، خنجر از دست عز يچه زجر که

 يهوا. کشونم یاتاق م رونیلنگ لنگون خودم رو به ب ییجورا هیکشه و  یم ریقالب کمربند مــَــــردم، پام ت يوقفه  یبرکت ضربات ب از

ذارم تا سر فرصت  یگوشه م هیتو دستم مچاله تر شده بود،  يمچاله شده رو که با هر حس درد يکنم و لباس ها یپر م نمیتازه رو تو س

مرتب شدم رو از تو  يلباس ها. با حقوقم، تا آخر ماه سر کنم دیبا. لباس هم ندارم کهیسه ت نیهم دیخر يبرا ياضافه ا ولپ. رفوشون کنم

تن و بدنم درد رو  يانگار که تازه عصب ها. سوزه یم یبیجور عج هیکشه و  یزخم ها داره هوا م يجا. ارمی یراهرو در م يکمد گوشه 

رم  یسالنه سالنه م. کنم یجون کندن، لباس ها رو به تن م يکلمه  نیع قایجون کندن، دق با. اومده سرشون ییچه بال دنیحس کردن و فهم

که مش  يزیروم يگاز سه شعله  هیپنج فوت و  کیکوچ خچالی هیجمع و جور که به جز  يآشپزخونه  هی م،یسه متر يسمت آشپزخونه 

همه . شه یتوش نشونه دار نم يا گهید يزیدست دوم، چ ییلویسه ک يشور دوقلو هنهک هیبرام جور کرده و  هیمهربون همسا رمردیپ در،یح

.پامه ریسه قلم جنس و اون کمد و فرش ز نیهم ایدار و ندارم از دار دن ي

؟ياریو ب ياز کارخونه بساز یرفت ؟ییچا نیشد ا یپس چ ـ
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خسته  ــــــدیمــــردم شد. به جسم خستش بده یقرم ،ییچا وانیل هیکه مــــــردم مصرف کرده، حق داره با  يا ياز اون همه انرژ بعد

گل  کیکوچ يکنم و تو قور یرو که از همون اول با اومدن سپهر روشن کرده بودم کم م يکتر ریز. نفس بر من  ییس، خسته از کتک ها

کشم که رگه  یبه گردنم م یدست. آزاردهنده تره گمید يسوزش گردنم نسبت به زخم ها. کنم یو دم م زمیر یم ییچا مونهیپ هی میسرخ

خون و کثافت  ياز بو. کنم زیگردنم رو تم يرو دهیو خون خشک مییشه بچرخم به سمت ظرفشو یدستم باعث م يدلمه دلمه بسته رو يها

!سپهر ریشه، از خودم، از زن حق یچندشم م

!ـــدیارکـــــــ ـ

و بز  زیبجنب و ت. سراغت ومدمیبدو تا دوباره با کمربند قالب نشانم ن یعنیگفتن  دیارک نیدونم ا یم. کنن یشروع به کار م عیسر دستام

که  نیجنبم، قبل از ا یپس م. از قالب کمربندم رو رو تنت امانت نذاشتم گهینشون د هیرو برسون به دستم تا خر نشدم و  ییچا وانیاون ل

 ییقدمت داره، چا میبدبخت يسال ها يدسته دار سادم که به اندازه  وانیتو ل. کنه دایکمربند دوباره جال پ يخرد شدم با درد آشنا دنتن و ب

نفس از ته  هیهوا  یاون قدر خوش عطر شده که ب نیهل و دارچ یبا چاشن یول ست؛یمرغوب ن ادیز مییدرسته که چا. زمیر یخوشرنگ رو م

ذارم و لنگ  یدو نفرم م ینیتو س کمیقندون کوچ رو همراه وانیل. کنم یم نیکشم و خودم رو مهمون عطر خوش هل و دارچ یام م هیر

درست مثل بخت  م،یدرست مثل زندگ ب،یچقدر جمع و جور، چقدر غر. اندازم یم ینینگاه به س هی. رم یم رونیلنگون از آشپزخونم ب

 هیداره و  یقند برمجبه  هی. شنوم یلبش رو م ریز "چه عجب"ذارم،  یرو که جلوش م ینیس. اهمینوشته س یشونیسوختم، درست مثل پ

صد  ییچا نیا يرو بخوره؟ دما یداغ نیبه ا يا ییتونه چا یم يچه جور": پرسم یاز خودم سوال م شهیمثل هم. خوره یم ییجرعه چا

.پرم یدادش از جا م يبا صدا "؟شه یمارش جزغاله نم شیاون زبون ن يهم نود درجه، چه جور دیدرجه س؛ شا

.ده یم پویزآب  يکه باز مزه  نیاَه، ا ـ

تلخه،  شهیهم یزندگ نیا ینیریکه تنها ش يزیر زیر يشه و تمام حبه قندها یو قندون چپه م ینیکنه تو س یپرت م تیرو با عصبان وانیل

.شه یم ییرنگ چا يقهوه ا عیاز ما سیخ

 ییچا هی یستیسالته، هنوز بلد ن یدم؟ سمر يو تور پهن کردن واسه پسرا يفقط عشوه گر ؟یگرفت ادی یننه و بابات چ يپس تو، تو خونه  ـ

!يدرست و درمون دست شوهرت بد

شه  یم یکم کم عصبان. رو به رومه ي ختهیمـــــرد لجام گس يچقدر هم که برازنده . زنم یم شخندیشوهر ن يبه کلمه  شهیدلم مثل هم تو

.رهیگ یخورده، تمام اتاق کوچکم رو م سیخ ين و حبه هاو قندو ینیداخل س ییو چا وانیو ل ینیو س ییچا ینیس ریزنه ز یو با دست م

 یم یپس تو ک. به خورد شوهرت يبد یزهرمار درست کن يفقط بلد ،ینه دستپخت ،ينه هنر. میریگ یما هم زن م رن،یگ یمردم زن م ـ

هان؟ ؟يریبگ ادیرو  يهنر شوهر دار يخوا

 ي نهیمثل من باشه، گنج یکی یوقت یشه؛ ول یهنرها هم تو وجودش جمع م يه باشه، هم شینفر عاشق زندگ هیکه  یوقت": گم یدلم م تو

".به تمام اون هنرها یزن یگند م ،یهنر هم که باش

و مردم؟ نیسرم رو گذاشتم زم یوقت ؟یکن يشوهر دار يچه جور دیکه با یبفهم يخوا یم یک ـ

.اتاق کوچکم باشه و حرف دلم رو اجابت کنه نیسقف هم ریجا ز نیکه مرغ حق هم دیگم، شا یحرفش م نیلب به ا ریز نیآم هی
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گرفتن  ادی يبرا یوقت گهیکه د يو پروار شد يننه و بابات خورد يهم از شازده خانم توقع ندارم، اون قدر تو خونه  نیاز ا ریهر چند غ ـ

.يبدزدتا قاپ پسر مردم رو  يگنده کرد کلیو ه يدیو خواب يفقط خورد. ینداشت يهنر خونه دار

 يکمربند ها يو مهمون ناخونده  ارمیقبل باال ن يوقت مثل دفعه  هیتا  رم،یبدنش بگ يکردم نگاهم رو از تک تک اعضا یسع. جا بلند شد از

 يهم بخاطر حس بو قمیهر چند که نفس عم. کنم تا فکرم رو منحرف کنم یم یکشم و سع یم قینفس عم هی. دم رفتنش نشم ياضافه 

.کنه یغرغر م يهمون جور. مونه یبازدم م یبدنش ب تنفر آور عرق

.خونه، گند زد تو اعصابمون وونهید نیتو ا میاَه، باز ما اومد ـ

:بست موعظه هاش رو ادامه داد یدکمه هاش رو م نهییآ يکه داشت جلو يو همون جور نهییآ يره جلو یپوشه و م یرو با حرص م لباسش

 ین ينه مثل تو کل،یخوش ه پ،یکنه، خوشگل، خوشت یکنن آدم حال م یم يچنان شوهر دار. ریبگ ادی مردم يرو از زن ها تیبرو زن ـ

.کفاره بده دیبا دنتید يکه آدم برا ونیقل

:دکمه رو هم بست و ادامه داد نیآخر

ه؟بود گهیجز من با چند نفر د ستیکه معلوم ن ینیدل بستم که خر شدم؟ ا کهیزن نیا یآخه من به چ ایخدا ـ

:دیغر دشیدر يسمت من و با چشما برگشت

.کرده يترانه خونده و با صداش دلبر گهیچند نفر د يجز من برا ـ

رو قشنگ از برم،  يتکرار شهیهم يویسنار نیا. ادی یاز دستم بر نم يا گهیاز مجسمه بودن کار د ریمجسمم، غ هیبندم، مثل  یرو م چشمام

.سمینو یشنوم و مشق شب م یخوندش، سال هاست که دارم م یطرفه م کیاونه و  يرو که مــــــردم راو یداستان نیا

مثل تو؟ يمنو چه به دختر دوست پسر باز. ادی یتو دامت افتادم از خودم بدم م يکنم که چه جور یفکرش رو م یوقت د؟یارک یدون یم ـ

.بوده یاشتباهاتم سپهر صولت يده دوست پسرم و ختم کنن نیو آخر نیدونه که اول یخودش هم م. زنم ینم یحرف

.دیخوره ارک یتو روت نگاه کنم، حالم ازت به هم م رمیگ یکه تهوع م يمنو به کجا کشوند یزندگ نیبب ن،یحاال بب ـ

.سگ نیگه ع یخوره؟ دروغ م یحالش به هم م. شه یلحظات قبل برام تازه م ادی

مظلوم رو در  يآدم ها يمن ادا يهم برا يخودیب. خوره یثل خوره روح و روانم رو مم يدوست بود گهیکه قبل از من با چند تا پسر د نیا ـ

من اون قدر سادم که نفهمم؟ يفکر کرد ؟ينبود يا گهیاز کجا معلوم که جز من با کس د. يعشقم بود نیو آخر نیکه تو اول ارین

باز هم هر بار با  یدارم؛ ول فیاراج نیا دنیعادت به شن که سال هاست که نیشنوم، با ا یحرف ها رو م نیعمره دارم ا هیکه  نیا با

.عدالت ناجوانمـــــــردانش نیاز ا رهیگ یم شیسوزه و دلم آت یگوشام م يالله  دنشونیشن

شنوم و  یم ـــــبیباز هم عج یکنم نشنوم؛ ول یباز هم مجسمه باشم و باز هم سع دیبا. دستم رو به سمت گوشام ببرم یندارم حت جرات

خام اون لحظه . رو به باد داد تمیثیخام اون زبون چرب و نرمش که ح. ننگ به من که خام حرفاش شدم! ایخدا. سوزه یدلم م ــــــبیعج

ره  یشه به سمت کمربندشو دستش که به سمت کمربند م یخم م!. هم از تشکرِ  نیا. سپهر شدم زیسحرانگ يها انگشتکه مسخ سر  ییها

ازم رو داشته باشه؛  گهید ییرایپذ هیکنم که نکنه دوباره هوس  یو سر خم م رمیگ یگارد م. و روزگار برام تنگ شه یم خیتنم س يموها

 نکیبار با منه؛ چون کمربند رو دونه به دونه از بند نیکنه، ا یبه سقف خونم داره نظارم م دهیکه چسب ییاون باال، همون خدا يانگار خدا یول

 یکنه و قالب رو م یآخر رو هم رد م يدونه . شم یم کینزد دنیپله به نفس کش هیو من با هر رد شدن  کنه یکمر شلوارش رد م يها
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 يدونه که چه جور یکه فقط خدا م هیراحت ينفس از اون نفس ها نیا. شه یمچاله شدم م يمهمون شش ها ق،ینفس عم هی! بنده و تمام

در  یزمان هیکه  ییکه به موها يداره و همون جور یبرم ونیزیرسش رو از رو تلوب. کنه یم قیتزر میرو به رگ و پِ ییرها نیریحس ش

.ده یزنه ادامه م یوار عاشق هر تارشون بودم شونه م وانهید تم،یدوران جاهل

نه راه به  رم،یبگتونم زن  یکه اسم تو، تو شناسناممه، نه م نیبخاطر ا ن،یمنو بب یزندگ ؟يآخه چرا منو بدبخت کرد. دیتف به ذاتت ارک يا ـ

که حداقل از شرت  يریبم یافت یو نم یش یباز هم پا م يخور یکه هر چه قدر کتک م یسرت اون قدر هم پوست کلفت ریخ. دارم ییجا

.راحت بشم

 يبه کارضر. کنه تو صورتم یگرده و برس تو دستش رو با ضرب پرت م یکنه که آناً برم یفوران م يبه قدر تشیجمله انگار عصبان نیا با

و  قمیخوره به شق یشونه با ضرب م. شه یبشه م دیکه نبا يزیتر از اونه که بتونم عکس العمل نشون بدم و آخر سر اون چ یتر و سرعت

 يتو یول فته؛یبه صورتم ن یهمه خودم رو کشتم تا خراش نیخدا لعنتت کنه مــــــرد، ا": گم یباز تو دلم م. کنه یابروم رو زخم م يگوشه 

خودش خوب . درونش شیبوده رو آت یکارش آب نیانگار ا. شه یزنه و از کنارم رد م یم يشخندین ".يرد باز هم کار خودت رو کردنام

.سراسر لجنم ببره یبه زندگ یپ یکنم و نذارم کس يآبروداردونه که چقدر برام مهمه که  یم

و نه پشت  يدار یدرست و حساب يکه نه ننه و بابا ییمن موندم، تو آخه ،یجماعت رو از شر خودت خالص کن هیکه  يریبم یفتیدعا کن ب ـ

برو خودت رو . یکن یحروم م ژنیو اکس يگرد یخودت راست راست م يبرا يدار يخودیخدا زنده نگهت داشته؟ ب یچ يواسه  ،یو پناه

بابا . ییبوم دو هوا هی نیبه خدا خسته شدم از ا. یکن یرو از بند آزاد م چارهیو من ب یکن یواال به خدا ثواب م ،يا یلیتر ،ینیماش ریبنداز ز

 زیصبرم لبر يدیموقع د هیفقط زودتر که  ؛یدون یهر کدوم رو که صالح م. ریبم ای ریطالق بگ ای. رمیخوام زن بگ یم ؟یفهم یجان چرا نم

.یاز بس که پوست کلفت. بال گردنمو یفتیو ب یترسم بزنم لهت کنم ناقص بش یشانس هم ندارم، م یدبختب. شد و خودم زدم کشتمت

زخم قالب  يشرف زده بود رو یب. دمیچینتونستم مجسمه باشم و مثل مار به خودم پ گهیبه پهلوم زد که د يکلمه لگد نیآخر يادا با

 لییباالخره عزرا. کنم ینفس حبس شدم رو رها م. بشه ریراحت بشه و از پله ها سراز الشیبود تا خ یعکس العمل کاف نیانگار هم. کمربند

.زنم یس، لب م رهیخ ختهیهمون جور که نگاهم به اتاق به هم ر. آسوده یراحت، اندک یکشم از ته دل، اندک یم ینفس! رفت

میندار یاختالف"

.ما متفاوت است يایجغراف یکم

تیتپد و قلب تو در جنوب مرکز یتنم م یمن در شمال غرب قلب

شده دیکه بع میدلتنگ ماض من

.ياستمرار ایندارد ساده  یفرق ،یحال ریاس تو

که نود درجه اختالف دارد یمشترک فصل

".من يتو، کابوس ها ياهایرو

د؟ییالو، بفرما ـ«

الو؟ بابا؟ ـ

.اون طرف خط باعث شد تا بغض تو گلوم بزرگ تر بشه سکوت
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باز  ادی یدلت م ؟یکن یو بعد هم بدون جواب قطع م يد یکه بهت زنگ زدم فقط گوش م ییمثل تمام روزها ای ؟يشنو یبابا صدام رو م ـ

هات رو مرتب  شیر تیانگشت ينشستم رو پاهات و با شونه  یکه م ییهمون دختر کوچولو د،یمن دخترتم، ارک ؟یکار رو کن نیهم با من ا

؟ییاد بابای یم ادتی. کردم یم

.شه یم شتریصدام ب بغض

 ریکوچولوت داره ز دیارک دت،یشم بابا، ارک یداغونم کرده، دارم نابود م یکه زنش شدم؛ ول ستینبابا به خدا اشتباه کردم، هنوز چند ماه  ـ

.شه یبا اشتباهش خرد م یبار زندگ

انتخاب خودت بود، نبود؟ ـ

.ستین يا گهید زیچ نیسنگ يآره  هیجوابم جز . کنم یم سکوت

.مونمیبابا پش ـ

.دیام کیکوچ يزنه به همون روزنه ها یم شهیشه، ت یبلند مشکستش که انگار از ته قلب زخم خوردش  يصدا

... يکرد يکه با آبروم باز ينداره، روز يسود گهید یمونیپش ـ

شهر پر دود و دمت  نیا يهم تو هوا ژنیمولکول اکس هی یچرا حت ایخدا. ور خط نیبابا اون ور خط، من ا. شد، نفس من هم نیسنگ نفسش

ست؟ین

کار کنم بابا؟ یچ ـ

.اشتباهت يپا سایوا ـ

بسوزم و بسازم؟ یعنی ـ

:من بهش دچار شده بود گفت یکه بعد از اشتباه نابخشودن يا یدل سنگ با

.اشتباهت بمون يآره، بسوز و بساز، خاکستر شو، مردونه پا ـ

!دیدلم تنگتون شده بابا، تنگ شما و مامان و ام ـ

.کانادا شده ي هیبورس دیام م،یر یم میما دار ،یدلتنگ نیبه ا یبهتره عادت کن ـ

تابش اشعه  نیاول يکه جلو یبرف ي کهیمن شدم اون ت. نور و صدا یرنگ، ب یارزش، ب یارزن، ب هیچشمام شد قد  يجلو ایدن. ستادیا قلبم

.شه یذره ذره آب م دیخورش يها

عمر براش  هیکه  يا یاز خونه زندگ ياون حاضر يبرا. که پسرته دیبابا؟ من دخترتم، مثل ام یقدر سنگدل باش نیا یتون یم يچه جور ـ

...من  يبرا یول ؛يبگذر يجون کند

 يبد کرد. میبه چشمام، به قلبم، به زندگ يدیگربه کوره و پنجول کش يتو شد یول ختم؛یرو به پات ر میتو هم همه کار کردم، زندگ يبرا ـ

زنم به دار و ندارم و خاك غربت رو سرمه  یکه دارم چوب حراج م هییآبرو یب رم، از درد یکه دارم م ستین میاز دلخوش ده،یباهامون ارک

.غربت يخوام بشم شبگرد کوچه ها یمردمه که م يها هیو کنا شیاز درد ن. کنم یچشمام م ي

 د،یبابا منم ارک ؟يرایلجن درم ب نیو از ا يریدستم رو بگ يخوا ینجسم که نم اهم؟یقدر بدم؟ س نیا یعنی اد؟ی ینم ادتیبابا چرا منو  ـ

.دخترت
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.رو التماس هام دیسرد بابا خط صاف قرمز کش يصدا

.میندار دیبه اسم ارک يدختر گهیمن و زنم د ـ

!بابا؟ ـ

.گردن یهم برنم گهیخونه قصد سفر دارن و د نیا یخانم، اهال دیجا زنگ نزن نیبه ا گهید ـ

اد؟ی یدلتون م ـ

رو مرتکب شدم  میخبط زندگ نیبزرگتر شیرو که شش ماه پ یخوان، من یمنو نم. رو رگبار کرد مکیچ کهیچ يبوق اشغال، اشک ها يصدا

».خوان یرو نم تشونیثیح یب ي دهیخوان، پدر و مادرم، ارک یعالم و آدمم رو نم اهیکه رو س یخوان، من ینم

بیروزها عج نیا"

خواهد بخوابم یم دلم

مثل ماهی حوضمان درست

".آب خوابیده است چند روزیست روي که

!به به، سالم خانم دزده -

کردن خازن ها و  فیرد. شد یلحظاتم م یخوش یکه گهگاه يکار. به کارم ادامه دادم ،یپسر با نام و نشون حاج رحافظ،یتفاوت به ام یب

کار  نیا. قد کف دست ک،ید کوچمادربر هی يدر کنار هم، رو یو همه چ یها، همه چ یس يها و آ لیو زنرها، پتانس ودهای يمقاومت ها، د

 يد يرو، ال ا ودهای يخازن ها رو، د. کرد یرو مشخص م ياندازه ا هیرنگارنگ مقاومت ها رو که هر کدوم  يها رنگ. رو دوست داشتم

بزرگ آب از سنسور مخازن . یکیجالب الکترون يمحصول ها. پر از محصول بود یحاج رسول يکارخونه ! سبز و زرد و قرمز رو یرنگ يها

درست  ،یبزرگ حاج رسول يکارخونه  نیو کار من تو ا. وتریکامپ يمادربردها ریساختن و تعم یحت وتا کنترل سه فاز و تک فاز برق  ر،یبگ

. يوقت در حال بسته بند هیو مهره کردن قطعات،  چیوقت در حال پ هی. وقت اون جا هیجا،  نیوقت ا هی. متحرك بود يچرخ دنده  هیمثل 

.و خازن ها، کار مورد عالقم هامقاومت  نشیآوردم، چ یهم اگه شانس م ییقت هاو هی

. کرد یکار م عیسر ن،یماش هیدستم مثل . دمیچ یکف برد رو م يپنج در ده، مقاومت ها و جامپرها کیکوچ يسرعت از تو ظرف ها به

و  ودی يد ،یس يآ. رو خم کنم و بزنم رو بورد نقشه دار هاش هیو با سر انگشت هام پا رمیعادت کرده بودم که مقاومت رو تو دستم بگ

تا  ستادمیا یکه کنار دست نرگس م ییوقت ها هی. ایدن نیخودش و من عاشق ا يبود برا ییایدن. بلند هیقطعات پا راغرفتم س یحاال م. زِنر

 نهیخواستم کم کم زم یم. باز هم شکر. داشتمن يادیتوقع ز! اصل بود و من فرع شهیاون هم. خوردم بهش یغبطه م. براش قطعه سوا کنم

هر چند که . دیمن هم پر یاومد و همون نَم نَمک دلخوش شیماجرا پ نیثابت مونتاژ بشم که ا يپا هتا بذار نمیبچ یاحیس يآقا يرو برا

چندان آروم پسرِ سرشناس حاج  نه يکردم که با صدا یرو لمس م بامیز يایکمبود وقت، باز هم داشتم لذت غرق شدن تو دن منیامروز به 

.دیاز سرم پر یرسول داغ شدم، سر شدم و خوش

!پارسال دوست، امسال آشنا سرکار خانم -

:تر کرد و گفت کینزد یرو کم سرش

د؟یاز کدوم قسمت کارخونه گرفت يبه دزد میمخدره بپرسم تصم ایشه از عل یم -
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.از گوشه و کنار بلند شد زیر زیر يخنده ها يصدا

رفت، گاو صندوق کارخونه؟ ادمی يوا يقطعات انبار؟ ا ؟يمونتاژ؟ بسته بند -

بدتر  يزهایمن چ. دمینلرز. دستم هم از حرکت باز نموند یحت. نگاش نکردم. کر کننده تر شد زش،یر زیر يخنده ها يحرف صدا نیا با

 ؛یرسول رحافظیببخشمت ام يروز هی دیشا"با خودم گفتم فقط دلم سوخت و . هیشدم در مقابل حرف و کنا دهیآب د. رو گذروندم نیاز ا

 نیا. وقت بشه آب رفته رو به جوب برگردوند چیکه فکر نکنم ه "رفتم رو ازت پس گرفته باشم يمطمئنا آبرو هک هیاون روز، روز یول

.بخشش من شو الیخ یب ،یرسول يسبو شکسته آقا

اصال رمز گاو صندوق رو بدم  نیخوا یم. تا کارتون رو براتون راحت تر کنم دیطالع بدبعد به بنده ا يدفعه  ،یخانم نجف دیکن یلطف هی -

د؟یفتینکرده تو زحمت ن يموقع خدا هیخدمتتون تا 

ننگش نشست رو  يلکه  یدود شد رفت هوا؟ ول ایموند؟ خرج شد،  یاصال دست ک. شد یصاحاب کجا رفت و چ یدونم اون چک ب ینم

: با خودم گفتم. یحاج رسول يها یبا وجود تمام محبت ها و دل گرم یحت. پاك بشه میشونیتا آخر عمرم از رو پ ستیدامن من و انگار قرار ن

"!حرف هاست نیباخته تر از ا یشونیپ ده،یارک! شما هم بتاز ،یولنداره پسر حاج رس بیع"

روزها دلم اصرار دارد نیا"

بزند ادیفر

اما؛

رمیگ یدهانش را م يجلو من

ندارد شیصدا دنیبه شن یلیتما یدانم کس یم یوقت

روزها من نیا

سکوت شده ام يخدا

ایدن یگرفته ام تا آرامش اهال خفقان

"!نشود یخط خط

جا چه خبره؟ نیا -

رو  کیبلکه مثل هر روز، برد کوچ د،ینلرز ستاد،یمن اما، نا يدست ها. سکوت کردند رحافظ،یام ینیریخنده کنان، مگسان دور ش جمعِ

 یس يآ هیو  يا شهیدونه زِنر ش هی ود،ی ياُهم، سه تا د لویو نود ک صدیجامپر، دو تا مقاومت س هی. يذاشت کنار و رفت سراغ برد بعدگ

.هاش رو خم کنم تا راحت رو بورد سوار بشه هیپا دیبا یکه کم یمشک

.سرکارتون دیهمتون بر -

 یمشت الف زن من که خراب نم هیبزار بگن؛ با حرف "باز با خودم گفتم، . همت زده شدشد، ت نیانگار نه انگار که بهم توه. بود نییپا سرم

!سخت یلیسر پا شدن سخت بود، خ... و  رونیحرفم دروغ محض بود، چون خراب شده بودم، و نیا یول ".شم

.سر پا شدن يشد برا یتیدست حما. زخم ها مرهم شد نیبه ا یحاج يزمزمه  يصدا

!جوونه و جاهلببخش بابا جان، -
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.گلوم خیبه ب دیسوال چسب هیلحظه  همون

گفت؟  یکه بابام چ يدید یول رحافظ؛یبدتر از خبط ام دیشا رحافظ،یمگه من جوون نبودم؟ جاهل نبودم؟ خبط نکردم؟ درست مثل ام"

که رو زخم  یبابا مثل حاج رسول هیمن،  نیرزبابا مثل بابا ف هی! چقدر باباها با هم فرق دارن ا،یخدا. نداره دیارک گهیگفت مردم براش، گفت د

"!کشه یپسرش، دردونه پسرش، شاه پسرش، ماله م کت يزبون ها

تو  حیتسب يدونه . هیسه پا يها لیو پتانس ستادهیا يبزرگ، خازن ها يبلکه رفت سراغ مقاومت ها د؛ینلرز ستاد،یمن نا يهم دست ها باز

بار دستم  نیا. دلم رو نرم کرد دشیکش نیس يفقط صدا. میدیاستغفار کرد؟ نفهم ایتاد صلوات فرس. دونه افتاد هی یدست حاج رسول

راجع  اریاخت یبود که ب یجزء کسان یحاج. رو ندارم یحاج يدونستم که طاقت دل شکسته  یخوب م. بغض تو گلوم نشست. دیلرز ستاد،یا

.گفتم یبهشون م

برایم در ردیف کسانی هستی"

کــــــه

:ایوشیجقول نیم به

"روشنم می دارد یادت

بار دوم حرف چند روز  يبرا. و شرط من بود دیق یب یمنج یحاج رسول. من داشت شیپ ییارج و قرب باال یحاج. بود نیواقعا هم هم و

.رو تکرار کردم شمیپ

.دیغصه نخور ،یحاج رسول دیحالل -

به حرمت . دمشیمن بخش یتوقع بخششم رو نداشت؛ ول. کوه هیشد، درست مثل  نیبدتر از قبل سنگ چ؛یحرفم سبک که نشد ه نیا با

بغض تو گلوم که نه  نیبه ا دمشیبخش. دلم رو آروم کرد يبدجور ناجور یصلوات؛ ول ایدونستم استغفار بود  یکه نم یحیهمون دونه تسب

 هیکه نکنه  دمیترس یو من مدام م. اله ترشد و مچ یکه هر روز تنگ تر م یقلب. کرده بود درست وسط گلوم ریگ. نییرفت ونه پا یبابا م

 گهیبار د نیا. رو امیدن یرنگ یقطعات رنگ دم،یرفت و باز هم من چ یحاج. نمونده یقلب مچاله شده باق نیاز ا يزیچ گهید ،ییجا هی ،يروز

!رو حس کنم یاون همه خوش ذاشت یقَندك تو گلوم نم بیس. لذت نبردم

؟ينرگس جان آماده شد -

.دستم رو گذاشتم رو شونش. ن مکث کرده بود، انگار رو نداشت برگرده به سمتمبه م پشت

شده نرگس؟ یچ -

!دهیارک -

.چشم هاش قرمز و سرخ بود. به سمتم برگشت

!دیبگردم ارک یاله -

؟یشده نرگس یچ. خدا نکنه -

. کردم یم یبار سبحان چاریچند تا ل هی ياده بوداگه قسمم ند. نگم يزیپشت سرت حرف بزنه و من بشنوم و چ یکس ارهی یدلم طاقت نم -

... لیذل رحافظیاون ام
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.نبود یخدا رو شکر که کس. طرف و اون طرف انداختم نیبه ا یو نگاه دمیگز لب

مهم دل من و . دوست داره بگه یهر چ ،یبزار هر ک ؟یکن یاعصاب خودت رو خرد م يخودیچرا ب. زمیکار رو عز نینکن ا! ینرگس سیه -

.باال سرمه يداخ

.رو گرفت شونم

زنه؟ یو حرف نم نیدوزه به زم یگفت، چشم م یهر چ ،یکه هر ک يدیارک نیا يشد يچه جور د؟یارک يقدر صبور نیچرا ا -

. شناخت ینرگس که سپهر رو نم یبه اسم سپهر؛ ول يبا موجود یشکاف خورد و وصل شد به سه سال زندگ. شد قیرو لبم عم ي زهرخنده

 يفردا شهیدنبالم و هم ادی یمدلش م نیآخر نیبا ماش یآقا باال سر دارم که گهگاه هیدونست  یفقط م. شوهر دارم هیدونست  یفقط م

و  یکن یکار م ؟یزن یو دم نم يسوز یم ابیآس نیریمال و منال شوهرت، درست مثل سنگ ز نیچرا با ا" دیپرس یاومدن سپهر ازم م

شد،  یم دهینگاه ازم پرس هیها فقط با  یکه تازگ ییسوال ها نیا يبرا یجواب چیو من ه "؟یرس یبه خودت نم ادیو ز یکش یقناعت م

 ییایو ب ایک يروز هیو شرکاست؟ بهش بگم خودم  یصولت یسندگیر ي ارخونهبهش بگم شوهرم صاحب ک! بگم بهش؟ تو بگو یچ. نداشتم

 یو زمان فخر م نیبه زم یزمان هیهفتاد ساله مرده س،  رزنیپ هیقد  دلش به یکه تو جوون یدختر فرتوت نیبهش بگم ا ؟یدنیداشتم د

 یکودک يمقدمه از تو خونه  یواسطه و ب یب ،يه دفعه ایاون قدر  یبوده؛ ول کیزیف ياز نخبه ها یکیدختر بدبخت،  نیفروخت؟ بهش بگم ا

رو  یزندگ نینه چندان دور بهتر يروز هیتو صبوره، که از نظر  یزن نینتونست درسش رو تموم کنه؟ بگم ا یکه حت رونیب دنشیهاش کش

اره؟یب ونین دختر شاه پریکه خواست سر ا ییمصرف شده تو دست و بال سپهر که هر بال يدستمال کاغذ هیاالن شده  یداشت؛ ول

 دنیستان عرش به فرش رسدا. خودش يهفتاد من بود برا يمثنو هیهر کدومشون . دردها رو بگم نیشد که ا ینم. دمیآه از ته دل کش هی

 یکه نم یدون یکه چرا؛ تو م یدون یحداقل تو م. دمینگفتم و خند یچینگفتم، ه. داد یبهش قد نم ریغ يمن سر دراز داشت و حوصله 

هفت پشت مرا  ،يانگ واضح دزد نیهم. خور بشم يو تو سر ریتحق نیاز ا شتریب. دوست و آشنا خرد بشم يجلو نیاز ا شتریتونستم ب

!بس

.رمیگ یپس م یآبروم رو از پسر حاج رسول يروز هیباالخره . مهیمن هم کر ينداره، خدا بیع. ینرگس میبر -

.زهیر یاعصابم به هم م نمیب یو پسرش رو م یحاج رسول یاصال وقت د،یبه خدا ارک -

.دمیرو گرفتم و لب گز دستش

نبود، من االن  یحاج رسول نیاگه هم ؟یبزن یحرف نیهمچ یتون یم يجورچه . به گردن من داره يحق پدر ،یحاج رسول! نگو نرگس جان -

.بودم ریحقوق بخور نم هیها در به در دنبال کار با  ابونیکوچه خ يآواره  دیبا

ره؟یگ یپسرش رو نم يپس چرا جلو -

 دیبا. گفت دیحرف ها رو نبا يسر هی. گذره یم یخدا چ يدونم که تو دل اون بنده  یوگرنه من م ،یتونست و نگرفت؟ نتونست نرگس -

.بگم يزیچ شیجز خوب دیای یبخاطر همون حرف هاست که دلم نم. بمونه تا ابد

کالم من،  میمگه چقدر حرف هام سوز داره که با ن. ینرگس هم پر شد، درست مثل اون روز حاج رسول يچشم ها يکردم کاسه  احساس

اد؟ی ینم اشک به چشم هاشون م

!خوامت یم یلیخبه خدا  یخانم -
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:گفتم ادیکه از اون حال و هوا در ب نیا يبرا

!مــــــــــتیخوا یم شتریما ب -

.پر شده بود انداختم بایکه تقر سینگاه به سرو هی

.ماتوبوس رو ندار ستگاهیتو مترو و ا سادنیجون وا گهیچون د ،یکولم کن دیجا بمونم، تا دم خونم با سیکه اگه از سرو یبجنب نرگس -

 رهیخ یو حسام شهیاول، مثل هم یشدم و نشستم رو صندل سیسوار سرو. کردم یو با نرگس خداحافظ سیبه سرو دمینفس زنان رس نفس

تو صورت  یکار مداوم؟ چ نیداشت از ا یچرا دست برنم! شهیشد بهم، مثل هم رهیخ شه؛یرو گرفتم ازش، مثل هم. شهیشد بهم، مثل هم

برد؟ یکرد؟ که ماتش م یم رشیمن بود که خ یکخا و اهیمن، ظاهر من، چادر س

 تیکنار بهش گفتم خوب دمشیبار تو کارخونه کش هی ادمهی یحت. نداشت دهیدادم، فا ریچند بار جام رو تغ. شدم یم یاول عصب يروزها

 یزدن؛ ول یها پشت سرمون حرف مزن  لیاوا. موند رهیشد باز هم خ رهینزد و باز هم خ یاون حرف یول د؛یبش رهینداره به زن شوهر دار خ

کار شد کار هر روزش،  نیا. برنداشت شیرگیدست از خ یحسام یول. سکوت شد. دیو ظاهر موجه من، حرف ها خواب یمبا خطا نرفتن حسا

د تا نفر با اختالف چن هیفراموش کردم . عادت کردم که راحت نفس بکشم. نگاه ینیسنگ نیمنم عادت کردم به ا. کار هر عصر و شبش

.صحبت یکالم، ب یحرف، ب یب. شده رهیبهم خ یصندل

سالم کردم به بخت سوختم، به جام  دهیو نرس دهیرس. کرد یمحلمون، دوباره بهم دهن کج يخفه  يخونه، فضا يها یکیبه نزد دنیرس با

.که تنها پناه اشتباهم بود يبه خونه ا ختم،یر يآبرو

دوش آب ســــــــرد ــــریشـب هـــا ز"

را ــمیکـــنـم بـغـــــض زخــــم هــا یم رهــــا

ندیگو یکه هــــمــــه م یحال در

به حـــالــَــش خــوش

"زود فــــــرامــــــوش کـــرد چه

پور؟ یروح يآقا -

.دیبود سرك کش یکیکه پر از قطعات مختلف الکترون ییقفسه ها نیپور، انبار دار شرکت از ب یروح

.دینباشسالم، خسته  -

.یسالم دخترم، مونده نباش -

د؟یبهم بد یس يتا آ ستیشه ب یم -

ها رو به  یس يآ يحاو یو طلق دهیکش يلوله . پشت سرش رفت يبهم انداخت و بدون حرف به سمت قفسه ها ینگاه هیپور  یروح يآقا

.دستم داد

.ممنون یمرس -

.که صدام کرد فتمیخواستم راه ب یم

؟یخانم نجف -
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؟بله -

.رو با نوك انگشت جلوتر آورد يدفتر

دخترم؟ یجا رو امضا کن نیشه ا یم یزنم؛ ول یحرف رو م نیا دیببخش -

.بهش انداختم مینگاه مستق هی

؟یچ یعنی -

... رحافظیآقا ام یول د؛یببخش -

 هیخوب برخورد کن تا همه . دیارک صبور باش"با خودم گفتم، . تو گلوم رو محو کنم دهیبغض دو نیا دیتا شا قیعم قیعم دم،یکش نفس

ها رو هم  یس يزدم و مقدار آ خیاسمم رو نوشتم، تار. حفظ ظاهر زدم و دفتر رو امضا کردم يلبخند فقط برا هی ".شرمندت بشن يروز

.نوشتم

پور؟ یروح يآقا هیکاف -

اون چرا شرمنده باشه؟ . دلم سوخت. ده بودخدا شرمن يبنده . تکون داد يفقط سر. نوشتم یچ دید یم یچشم ریپور که ز یروح يآقا

.شرمش بشه و فکر عاقبت تهمت هاش رو بکنه دیبا یرسول رحافظیام

****

.يبگو که تو هم حس من رو دار د؛یدوستت دارم ارک-

شدم و دست و  یخ مهنوز در مقابل هر دوستت دارم، سر. ایهنوز خام بودم، پر شرم و ح. شد یروم نم یاز ته دل دوستش داشتم؛ ول داشتم،

.کرد یم خیپام 

بگو . يخوا یخاطرم رو م. یبگو، بهم بگو که تو هم مثل من عاشق. دیخوامت ارک یم یلیخ. دوستت دارم به دلم موند هیحسرت . دیبگو ارک-

!یچیکه بدون من ه

.چشم هام رو بستم و از ته دل اعتراف کردم. من گفتم و

!دوستت دارمقلبم  يبا همه ! دوستت دارم سپهر -

 يبرام به اندازه  یدرسته که باز هم سرخ شدم، ول. پشت دستم يبوسه  یحت. بود نیریتو اون لحظه لبخندش، برق نگاهش برام ش چقدر

.از قبل بشم داتریشد ش یها باعث م نیمن عاشق سپهر بودم همه ا. ارزش داشت ایدن

حـــــــــوا که بغض کند"

خـــــــــدا هم یحت

را بدهـــــد بیازه برداشتن ساج اگر

".کند یبه جز آغـــــــــــوش آدم آرامش نم يزیچ
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 نیدونستم که ا یمن عاشق بودم و دل باخته و نم. خلقت يدرجه  نیبرد، به باالتر یکردم، من رو به عرش م یکه با سپهر تجربه م یجانیه

کاش اون قدر خام نبودم، نارس، . شکافت یاز قبل قلبم رو م شتریب که هر لحظه يشه خنجر یشه زهر هالهل تو وجودم، م یم یدلباختگ

!است چستانیبه ه يرو یره که م نیا ماون قدر که نفهم

 يشد تا دست ها یم داینفر پ هیکاش  يکاش و صد ا يا. شد یکاش م يا یهم جدا نشد؛ ول گهید. هام تو دست سپهر مهر و موم شد دست

 یشده تموم م نیطلسم نفر نیکه ا دیشا. برد یاومد و منو با خودش به ناکجا م یم یکیکاش  يا. کرد یا مبه هم گره کردمون رو از هم جد

».شدم یرها م پهرشد و من از بند س

خواهد یخدا م یدلم کم"

سکوت یکم

خواهد یم دنیدل بر یکم

بهت یکم

یآغوش آسمان یکم

".جنس آدم ها نیدور شدن از ا یکم

شد  یاز قبل م شتریکوچولو کوچولو که هر روز ب يبردها دنیواقعا با د. دمیوسط چ زیآماده شده رو رو م يبردها. بود يساعت کار آخر

.بردم یلذت م

!قطعه ها نیدل بِکن از ا. گهید میبر ایب دیارک -

:لبخند بهش زدم و گفتم هی

؟یزن یقدر غر م نیچرا ا! بابا میبر -

:داد گفت یستش مبه بدن خ یکه کش و قوس یدر حال نرگس

به خدا من از بس کار مونتاژ کردم همه  ه؟یچ يهمه شوق و ذوقت برا نیا گهید ،یکن یکار مونتاژ م يآخه من موندم تو که از صبح دار -

!نمیب یو زِنر م ودی يد هیرو شب یچ

کنم  یم یشم، تازه دارم سع یته نمکار رو انجام بدم خس نیهزار سال هم ا. نرگس؟ من عاشق قطعه هام یبگ ادی یچطور دلت م يوا-

.از حد نصاب کنم شتریآمارم رو ب

.دیگشاد شدش نال يبا چشم ها نرگس

خب؟ آروم  هیچه کار. صبح تا شب تموم کنم هیتونم شصت تا برد رو تو  یمن به زور م! رحم کن چارهیتو رو خدا به من ب دینه ارک يوا -

.آروم کارت رو انجام بده

:و همزمان گفتم میپرسنل، دست هامون رو شست به رختکن میدیرس

 نمیبذارن بش یحاج رسول ای یاحیس يآقا دیتموم کنم، شا يکار فتیش هیهفتاد تا برد رو تو  يروز هیمن اگه بتونم . لذتش به سرعتشه-

.ثابت مونتاژ يپا

:کرد، گفت یتن م شیحلقه آب نیکه مانتوش رو، رو لباس آست یدر حال نرگس
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من رو با تو عوض کنه؟ يزنم که جا یحرف م یاحیس ين من چند بار بگم خودم با آقابابا جا -

.روپوش کارم در آوردم بیرو از تو ج دیکل س،یخ يهمون سر انگشت ها با

.کار رو کنار تو انجام بدم نیثابت مونتاژ باشم، دوست دارم ا يخوام پا یمن اگه م! تو يجا امیمونده که ب نمیهم ؟یچ گهید-

نرگس که دو سوته آماده شده بود، دست هاش رو از پشت دور گردنم حلقه . رو باز کردم و با حوله دست و صورتم رو خشک کردم مدک

.کرد

!دیارک يدونه ا هیبه خدا ! یقده ماه نیتو دوست گلم بشم که ا يفدا -

!قربون تو -

.دمیصداش رو شن دم،یپوش یشت به نرگس داشتم مانتوم رو مهمون جور که پ. دست هاش باز شد يدستش رو بوسه زدم که حلقه  يرو

؟یکن یکار م یپنج شنبه رو چ -

.رو عوض کردم میروسر يخونسرد با

!خودم رو برنزه کنم الت،یخوام با دوزتان برم به تعط یشده، م یاوک مانمیسل ریسفر به جزا طیبل ،یچیه-

:تو بازوم زد و گفت یمشت به آرومنرگس با . خندم گرفت يبرنامه ا نیاز فکر همچ خودم

.یکن یپرسم تو مسخره م یهر وقت ازت سوال م! گمشو -

.کتاب هام رو هم باز نکردم يچند وقته ال نیتو ا. خونم یتو خونه، درسم رو م نمیش یخوام بکنم؟ م یکار م یخب چ -

!بس کن تو رو خدا د،یارک يوا-

.گفت و دیکم کرم مرطوب کننده رو دست هاش مال هی

با کار و درس  يدار میدیما که هر وقت تو رو د ؟يکم استراحت نکرد هیچند وقته  یدون یم. قدر از خودت کار نکش دختر جان نیا -

.یکن یم یخودکش

.دیچیپ مینیتو ب مویخوش ل ي حهیکه را دیسر انگشت نوك دماغم رو کش با

!ارهیدر ب يباز سیخس ،يشوهر پولدار نیبا همچ ستیآدم خوب ن -

:جواب دادم يگرفت رو عقب فرستادم و با خونسرد یکه به زور داشت رو لبم جا م يپوزخند

.رو در آورد یخرج زندگ دیبا يجور هیباالخره -

.اومدم رونیچادرم رو انداختم دور سرم و به همراه نرگس ب کش

ده که با کار کردن  ینم یکنم شوهرت بهت خرج یفکر م ،یکن یجون م يدار يجور نیا نمیب یکه م ییوقتا. گم یبهت دروغ نم دیارک -

!همش کار، کار، درس. يد یخودت رو به کشتن م يدار ادیز

.برگشتم به سمتش یناراحت با

.ستیآدم ها ن یزندگ يهمه  ینیب یکه تو م يزینرگس جان هزار بار گفتم اون چ -

 يزنه، بو یفالن مارك م نکیشه، ع یمدل سوار م نیآخر نیتو ماش چطور شوهر. که هست شونیاز زندگ یبخش یآره حق با توئه؛ ول -

؟یقدر معمول نیقدر ساده؟ ا نیا ؟يگرد یم يطور نیزنه، بعد تو ا یجار م یادکلنش از ده فرسخ
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اقعا و ییوقت ها هی. کردم که بهش گفتم سپهر شوهرمه یگم عجب غلط یبار هزارم به خودم م يکنه برا یازم سوال م يجور نیا یوقت

 ادی یبا نرگس، اون هم تو زمان قحط الرجال و الناس،اون قدر برام ارزش داره که دلم نم یدوست یجوابش رو بدم؛ ول يدوست دارم به تند

.بشم شینجکاوبا حرف تند مانع ک

تابم یوقت است که ب یلیخ"

خواهد یتاب م دلم

هل محکم کی و

نییپا زدیبر يدلم هـــر که

"مبار کردهچه در خودش تل هر

:که تو قلبم بهش داشتم گفتم یو با تمام محبت سهیرو گرفتم تا وا دستش

تا اون روز بهم  یول ست؛ین یبیعج زیهم چ نیکه همچ ینیب یکنم و اون وقت م یم فیرو برات تعر میزندگ يهمه  يروز هیمطمئن باش  -

.مهلت بده

.دیچشم هام چرخ ین ینرگس تو ن نگاه

.یش یاز قبل آب م شتریب يخدا گواهه من فقط نگران خودتم که هر روز دار. جان دیباشه ارک -

.و ازت ممنونم زمیدونم عز یم -

:که گفت دمیبه هم دوختش شن يلب ها ياز ال به ال. رهینرگس ازم جدا شد و به پشت سرم خ نگاه

.شوهرت اومده دنبالت د،یارک يبهتره بر -

مــــــــرد من، تو . آره خودش بود. نگاه به پشت سرم انداختم هی. ام شروع به دو دو زدن کردکرد و مردمک چشم ه خیهام انا  دست

.دمیبرگشتم به سمتش و روش رو بوس. نرگس که دستم رو فشرد. رنگش اهیهمون بنز س

.پنج شنبه، جمعه بهت خوش بگذره نرگس جان -

.ذرهحجم کار به تو هم خوش بگ نیبا ا دوارمیام زم،یممنون عز -

گذشت ! هم باشه و بهشون خوش بگذره؟ دیشه سپهر باشه، ارک یمگه م. نتونستم پوزخند کش اومده رو لبم رو دور کنم گهیبار واقعا د نیا

.کردن یرو مزه مزه م شیخلقت در کنار هم آسا زیدو موجود شگفت انگ نیکه ا یاون زمون

...روزهـــا ـنیا"

شـــدهمــــزاج  یدم َدمــــ احســــاسم

آرام یگاهــــ

"یبـــــــــــارانـ یگاهـ

 رهایسپهر، دم در با چند تا از مد نیبه ماش دهیکه درست نرس دمیرو د رحافظیاز دور ام. سپهر رفتم نیجدا شدم و به سمت ماش ازش

دونم چرا؛  یروزها، نم نیا. شدم کیمحکم بهشون نزد يچادرم رو محکم تر تو دست هام فشردم و با گام ها. زد یبود و گپ م سادهیوا
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 يشدم، صدا یکه داشتم از کنارشون رد م نیهم. و نفس شکن ریعظما، سخت و طاقت فرسا، نفس گ بتیبرام مص هشد رحافظیام دنید یول

.کرد خکوبیدر جا قدم هام رو م رحافظیپوزخند صدا دار ام

تونه  یقدر رو دارن؟ آدمِ دزد ذاتش مشخصه، نم نیموندم چرا افقط من . رسن یکه نم یبه چه دم و دستگاه يها با پول دزد یبعض -

.کنم یها رو باز م یآخر سر مچ اون بعض يروز هیو من  رهیدست کجش رو بگ يجلو

.ثابتم رو به زور به راه انداختم يقدم ها. شکستم رو دوباره از سر گرفتم نفس

کاش می شد مرد"

راه رفتن مثل

خوابیدن

کردن خرید

شد خواستمی  کاش

"مرد و

بعد از سوار  یحت. رو باز کردم نیماش يسپهر رفتم و در جلو نیو مطمئن به سمت ماش ریسر به ز رحافظیمردها و ام ي رهیبه نگاه خ پشت

نفس  مهین. گرفتم نیماش ياز هوا قیکام عم هیسپهر که راه افتاد من هم . فتهیدوست نداشتم نگاهم تو نگاهش ب. شدن هم سر بلند نکردم

 یحسام. نداشت یتعجب. بود رهیباز هم خ. سیدر سرو رهیمرد خ ،یسر که بلند کردم، همزمان نگاهم افتاد به حسام. بود ختبودن واقعا س

شدم به بند  رهینگاه ازش گرفتم و دوباره خ شهیمثل هم. کاذب یمات زدگ نیداشت از ا یمونده بود و دست برنم رهیعمره که به من خ هی

خواست چرا چند  یداد؟ و اگه من رو نم یاگه دوستم داشت پس چرا زجرم م. کرد یکار رو باهام م نیا هردونم چرا سپ ینم. انگشت هام

 یرفت؟ اصال درکش نم یکه قشنگ تمام روحم رو خرد کرد، م یزد و در آخر، وقت یداد، کتکم م یاومد، آزارم م یبار به سراغم م هیوقت 

کردم سپهر، شوهر من،  یفکر م ییوقت ها هیکنه؟  یکار رو م نیاصال چرا ا ه؟یچ زشیگان ه؟یکارها چ نیادونستم هدفش از  ینم. کردم

 یحس خوب چیه گهیحاال بعد از سه سال د. گذاشتم شیکه من ندونسته پا تو زندگ یروان ماریب هیاست،  تهیآدم دو شخص هیمـــــرد من، 

 یم ریکه هر بار تحق نیاومد، از ا یاز خودم بدم م. کثافت بودن من حس، جز اشمئزار، جز نسبت به سپهر تو وجودم نمونده بود، جز نفرت

 یگم زن، نم ینم. معشوق هیبوکس رو داشتم هم  ي سهیک هیمن براش هم نقش . کرد یخوردم و باز هم ازم سوء استفاده م یشدم، کتک م

گفت  یم ر،یگفت بم یشد، بهم م یم یعصبان یقتو. شد یم دایش يورخاص، سپهر بد ج يگم معشوق؛ چون تو اون لحظه ها یگم همسر، م

گره خورده بودم به هم ! بود که نه سرداشتم نه تَه دهیچیکالف پ هیمن درست مثل  يحاال تیوضع. نباش؛  گهیگفت د یگورت رو گم کن، م

!تکرار مسلسل نیشدم از ا یو باز نم

ها کم رنگ یدوست "

داستیها پ یکس یب

سهراب یتگف راست

"جا تنهاست نیا آدم

.ناید يخوام برم خواستگار یم -



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧

. صدا یآروم و ب دم،یفقط نفس کش. نگفتم یچیه. پر طمطراق متوجه شدم ییفرما فیتشر نیباالخره به حرف اومد و منظورش رو از ا! اوف

نداشت شوهرم مال خودم  یقت بود که برام فرقو یلیخ. شده بود، بود فیو کث اهیدستم که بخاطر کار، س يناخون ها رینگاهم هنوز درگ

شعر  بینظم و ترت یب. وقته یلیاست، خ گهید یلیمن، مجنون هزاران هزار ل يبودم مجنون اون روزها دهیکه فهم دوقت بو یلیخ ست،ین

.تو ذهنم خونده شد یشیقم اوشیس

بارون نزده گهیوقته د یلیخ"

نزده ابونیخ نیعشق به ا رنگ

پرپر نشده يوقته ابر یلیخ

"آسمون سبک تر نشده دل

.هاش تیاول ب يبه خاطر تک کلمه  دیشا. تو ذهنم نشست عیقدر سر نیا یشیقم اوشیدونم چرا شعر س ینم

وقته یلیخ"

"وقته یلیخ

حال به هر  ؟یگرمابه و گلستانت رو نشناس قیرف ؟یرو نشناس تییشه دوست زمان دانشجو یاصال مگه م. شیفکر کنم خوب بشناس -

که  يخونه ا نیبابا اصال هم. و خالصم کن ریطالقت رو بگ ایب. دیکشم ارک ینم گهیبه خدا د. بار مرد و مردونه باهات حرف بزنم نیاومدم ا

.به طالق شو یتو فقط راض. کنم یخرم و به نامت م یم نترو از صاحب خو یتوش

!وقت ها یلیخوند، از خ یبرام م جانشیپر ه يبا اون صدا یشیقم اوشیخورد و س یتاب م. دیچرخ یدوم شعر پا برهنه تو ذهنم م قسمت

مه سرده رو تن پنجره ها"

منه ي نهیبغض تو س مثل

خدا يچشم هام پر اشک ا ابر

"دوباره بارون بزنه وقتشه

قبوله؟ د؟یباشه ارک -

.کالم بود کی جوابم

!نـــــــه -

. شفاف آب، تو دهنم پخش شد وانیرنگ تو ل اهیقطره جوهر س هیخون مثل  يمزه ! سپهر هم همان یآن یگفتن من همان و تو دهن نه

.دمیشن یمختلف درد م يپر از حرصش رو از پشت حس ها يصدا

؟يکتک بخور يخوا یم یتا ک! دیارک يچقدر تو قُد-

کردم، اون  یسوزوندمش و خاکسترش م یسوزوند، من هم م شهیسپهر من رو از ر. نه، از ته دلم بود نیا. دمیرو رو اماس لبم کش زبونم

حتما برات . رهیگداختن، نفرت انباشته شده تو دلم آروم بگ نیکه با ا دیشا. نمونه یازش باق یچیآتشفشان ه يکه مثل گداخته ها يقدر

سپهر، چه  اقیتهمه اش نیده؟ با ا یره و درخواست طالق نم یراحت نم یلیاز منه، خ ییقدر مشتاق جدا نیکه ا يرکه چرا سپه بهیعج

نه چک زد و نه چونه،  ربها،یخواست، نه ش هیبابام سر عقد، نه مهر. تونست طالقم بده یسپهر نم یخراب؟ ول دیارک تیبه رضا یاجیاحت
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 شرفتیحق کار و حق پ د،یحق طالق با ارک. نخواست، فقط چند تا مورد رو مکتوب کرد مه ينخواست، هلهله و دست و شاد یمهمون

 يسپهر، گرو شیحاال ر. شد یطالق بده، سه چهارم اموالش به نام من م تمیخواست بدون رضا یم یلیر آخر اگه سپهر به هر دلو د یلیتحص

بود تا تمام بازار و  یکه خونواده هامون راه انداختن، کاف يا يزیاون آبرور. تونست منو از همه پنهون کنه یکه نم نیمن بود و بدتر از اون ا

هاش، بخاطر  يبخت و من بخاطر تمام بد اهیس یِنجف دهیارک یعنیمن،  یعنی. دونن که سپهر زن گرفته و حق طالق با زنشهگردن کلفت ها ب

 یو باز هم م دمیکش یزجر م. گفتم نه یخوردم و باز هم م یم تکک. گفتم نه یکه دامن من رو هم گرفته بود، م يها يتمام کثافت کار

دادگاه خونواده و من قرص و محکم  میهفت ماه بعد از عقدمون حرفش رو اجرا کرد و رفت یوقت یکرد؛ ول یم يصبور لیاوا ادمهی. گفتم نه

با . خواستم یاز ته دل مرگش رو از خدا م ییها وقت هیکه  ییتر، تا جا النهیرز. سر تمام حق و حقوقم موندم، رفتارش صد درجه بدتر شد

 نیا. خود خواسته بود یخودکش هینه گفتن  نیا دیشا. شدم یخاکستر م شیآت نیم هم تو اکشوندم و خود یم شینه گفتنم سپهر رو به آت

!مش یانتقام از مـــَـــردم خاکستر م شیبرام مهم نبود دارم تو آت گهیکه د یبودم از زندگ ریقدر س

 یخون رو هج يتو خودم جمع شدم و مزه ! ندهیهم آ دیکه انگار حال نبود، گذشته بود، شا یمن رو به خودم آورد، به حال گهید یتو دهن هی

.کردم

کار کنم  یآخه من با تو چ! رهیگ ینه طالق م ره،یم ینه م ته؟یعفر نیکار کنم از دست ا یخدا من چ يا! یش ینه آدم نم ؟یش یآدم نم -

. شه یزنم نم ارمیطالق نامه رو ن یتا وقتشرط گذاشته که  یبدبخت یرو درست کنم؛ ول میخوام زندگ یم. رو دوست دارم نایبابا من د! د؟یارک

 هیکه هر روز با  یکیخواد نه مثل تو دست خورده و خراب؛  یم یزن درست و حساب هیاز جون من؟ بابا منم آدمم، دلم  يخوا یم یآخه چ

.نفر دوست نبوده

به حال من  یربط چیرو که ه اوشیآهنگ س يتو ذهنم ادامه . شنوم یبندم و نم یخودم م يجور مواقع گوش هام رو به خواسته  نیا تو

.جوشه یگرده به سمتم و م یبرم ظیبا غ. دارم یخونم و گوش هام رو همچنان بسته نگه م ینداره ،م

!يریبم ینکن که بندازمت تو خونه و حبست کنم تا از گشنگ يکار هی دیارک -

پوزخند  هیباز هم . کرد مسلما لطفش شامل حالم شده بود یکار رو م نیاگه ا! آدم مرده رو چه باك از مردن؟. زنم یپوزخند م هیدلم  تو

تو دهنم؛  يها یبود و تو دهن یمرد من، حبس خونگ يحرف مرد و مردونه ! چقدر جالب. زنم یکلماتش تو دلم م نیاول يادآوریاز  گهید

:کنم یزمزمه م یبه آروم! کرد یداشت چه م يمردونه ا ریدونم اگه حرف غ ینم

.یتون یکه نم یدون یدت مخو -

حق طالق . رو کرده بود یتر از خودت فکر همه چ شرفیب ياون بابا. خوره یهم خون خونم رو م نیدونم و بخاطر هم یآره معلومه که م -

!کم مونده بود بگه حق مردنت هم دست دختر خرابِ من ل،یو کار و تحص

چادر و مقنعم  ریکه از پشت بسته بودم و ز ییتو موها دیبا دست راستش پنجه کش که اوردیطاقت ن گهیانگار د دیرو لبم رو که د پوزخند

.بود ریمقنعه و چادرم تو مشتش اس ینداشتم؛ ول يادیدرد ز شیبر خالف تو دهن. مشخص بود

اون قدر . اشبوردد نیکه موهات تو مشتمه، سرت رو بکوبم تو هم يجور نیخواد هم یقدر ازت متنفرم که دلم م نیا د،یارک یدون یم -

!تا از دستت راحت بشم یبش يبزنمت، اون قدر بزنمت که درجا ضربه مغز
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مـــرد من . رو انجام بده يکار نینبود که همچ دیاز سپهر بع. گرفتم نیچپم مچ دستش رو گرفتم و دست راستم رو داشبورد ماش بادست

 یب. سرم رو با ضربه به سمت داشبورد هل داد نشیماش يجلو نیماش هی دنیچیبا پ. خاص داشت يتو انواع و اقسام شکنجه ها يتبحر وافر

:دمیهمون لحظه از ته دل نال. دیجیبه داشبورد خورد و درد تو سرم پ میشونیپ. هم هل داد يشرف بد جور

!؟یکن یتمومش م یپس ک ا،یخدا -

به سمت خونم  چاره،یب يفحش به من و راننده  یاز کل حرف بعد یتونست و آخر سر هم ب یکاش نم يرو کنترل کنه که ا نیکرد ماش یسع

عادت کردم  گهیمن که د ایخدا! بهشت ایمن جهنمه  يدونستم برا ینم قایهام که دق یپناه یهمون پناه ب ر،یدلگ يهمون محله . به راه افتاد

.نیکن و تمومش کن، هم ییخدا ایتو ب یولذلت؛  نیبه ا

ستیمرده اند، سکوت جار ادهایفر"

است یکس یب نیحاکم سرزم ییتنها

خدا تنهاست ندیگو یم

"!پس چرا از همه تنهاترم؟ ستمیکه خدا ن من

دوباره فکرم . گفتم نه یو باز هم در جواب طالق خواستن سپهر م دمیکش یهمه درد م نیکه ا نیاز ا. بود میاز طاقت تموم نشدن تعجبم

بله  هیمن بود،  يجا يا گهیهر کس د دیشا. گم نه یخورم و باز هم م یبار کتک م گم نه، چرا هر یبهش م شهیکه چرا هم نیرفت سمت ا

نفرت از  لشیدل نیو آخر نیاول. دهیو ند دهید لیدل کیتونستم، اون هم به هزار و  یمن نم یکرد؛ ول یم راحتگفت و خودش رو  یم

شدم  یبود که اگه از سپهر جدا م ییها یاون مشکالت و سخت بعد از یانتقامم بود؛ ول شیسوزوندن سپهر تو آت نشونیمهم تر. سپهر بود

دور  يگرگ ها یوقت. کنن يخواستن بهم دست دراز یکه م ییمردنما يکه تنها بودم، کم نبودن گرگ ها یمدت نیتو ا. گرفت یدامنم رو م

اون هم . اومدم یاز پسشون برنم ییبه تنهاو من . دنتیدر يکنن برا یم نیاون وقته که کم ،يرو ندار یکه کس ،یبیو برت بو بکشن که غر

 هی یداد، خودش رو از هفت دولت آزاد کرده بود، حت ینم یوقت بود که خرج یلیسپهر خ. درش بودم یکه مجبور به زندگ يتو محله ا

اجاره خونه  ي نهیم، هزآورد یکه که در م يمجبور بودم با همون چندرغاز. ذاشت یهم کف دستم نم اهیپول س هیها  یمیبه قول قد ایقرون 

 ستاد،یا یسر کوچه م اهشیبنز س نیبه چند وقت، ماش قتکه چند و نیهم یوقت نبود، ول چیدرسته که سپهر ه. و خورد و خوراکم رو بدم

وانه مرد، بدون پشت ي هیبدون سا. برام بس بود نیو هم. دیخط قرمز بکش هیدورش رو  د،یزن صاحاب داره، مزاحمش نش نیکه ا نیا یعنی

که من داشتم؟ یطیکنم؟ اون هم با شرا یتونستم سالم زندگ یم يچه جور يو معنو يماد ي

جرات نگاه چپ انداختن بهم رو نداشته  یکنم تا کس هیبهتر کرا يجا هیتو  ،يبهتر يتونستم خونه  یم ایشدم که  یاز سپهر جدا م یوقت من

که  ییبر خالف تمام حرف ها. کنم یبدم و آسوده زندگ هیاز سپهر بتونم بهش تک ییجداکردم که بعد از  یم دایپ يپشتوانه ا دیبا ای. باشه

به  يدونستم که حاضر بشه خونه ا یم دیسپهر عادت کرده بود که برام خرج نکنه، بع. ذاره یهم کف دستم نم الیر هیبودم  مطمئنزد،  یم

 یو من م. انداخت پشت گوش یکرد و م یقبول نم. که بدونم مال خودمه ییاج هیبارها بهش گفته بودم باشه خونه به نامم کن، . نامم بخره

کنه؛  ینم دایکدوم از خواسته هام تحقق پ جیه دمید یحاال که م. پول به جون سپهر وصل بود. شه ینم یوقت عمل چیهحرف  نیدونستم که ا

.اومد یبه نظرم عاقالنه م طیشرا نیبود که تو ا يتنها کار نیا. ساختم یسوختم و م یباهاش م دیپس با
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 يبه تند. ستادیا یسر کوچه م شهیهم نیرنگ سپهر، به عرض کوچه سر بود و بخاطر هم اهیبنز س يپهنا. رو نگه داشت نیکوچه ماش سر

.برگشت به سمتم

اگه ! منه يگ برنده بر ،یجنابعال یمیدوست صم نایدر ضمن خوب گوش هات رو باز کن، د! پاشو گورت رو گم کن تا نزدم نفلت کنم -

چون ممکنه واقعا به قصد  ،ینکن سد راهم بش یپس سع ارم،یتونم تمام سهام کارخونه رو به دست ب یراحت م یلیباهاش ازدواج کنم، خ

!و هم من یراحت بش یزندگ نیتهران بسوزونم که هم خودت از ا رونیب يها ابونیکشت بزنم و جنازت رو تو ب

:گفت تیشد و با قاطع کینزد بهم

؟یفهم یم ؛یکه من خر بشم و نذارم نفس بکش يبترس از اون روز دیارک -

از  نیماش دیگاز دادن شد يصدا. شدم و قدم به کوچه گذاشتم ادهیپ نیبهش بندازم، از ماش یگوشه چشم یحت ایکه جواب بدم  نیا بدون

به سراغ آدم  یترس وقت. نمونده بود یترس باق يبرا ییجا چیهمن  یوقت بود که تو زندگ یلیخ. برام نداشت یتیاهم یپشت سرم اومد؛ ول

بودم که تا خرخره پر شده  دهیمن اون قدر زجر کش یول ؛یرو دوست داشته باش تیبرات ارزش داشته باشه، که زندگ تیکه زندگ ادی یم

.درد هر روزه نیخالص شدن از ا يبودم و آماده برا

به  يفقط به احترام سن و سالش سر. رونیب دیسرك کش رشیحر يپرده  يموج ها نیخانم از ب هیصف. رو در آوردم و در رو باز کردم دیکل

.شد یکه به تک اتاق باال ختم م یشگیهم يسالم تکون دادم و راه افتادم به سمت اون هشت تا پله  یمعن

سپهر جذاب، سهم  يدونه برا ینم. تو بطنش داره يدیلپ طانیجذاب، چه ش ي شهیدونست سپهرِ عاشق پ ینم نا،ید چارهیب. افتادم ناید ادی به

. دام پهن کرده بود شیمال و اموال پدر يمثل من که سپهر برا هیبدبخت هیهم  نایمطمئن بودم که د. شرکت مهمه؛ نه خودش و نه وجودش

 ناید چارهیب. افتاد یمن تو دام سپهر نمتا مثل  د،یچ یسپهر رو نم يشده  دهیچ يوقت دونه ها چیکرد و ه یهم اشتباه منو نم نایکاش د يا

تمام محبت هاش بخاطر پول و  یسپهر صولت. با همون درجه و مقام یکم باالتر؛ ول هی دیکم بهتر، شا هی دیشا. دوم دیشد ارک یکه داشت م

 وسفیسپهر ِ فرشته صفت  نیهم اون وقته که. یکه آه در بساط نداشته باش ناید ارهیبود و خدا اون روز رو برات ن ناید يسهم االرث پدر

و  يکم باالتر؛ چون تو پشتوانه دار هی دیکم بهتر، شا هی دیشا د،یمثل ارک یکی یش یاون وقته که م. صفت لیعزرائ منِیشه اهر یچهره، م

 یحوصله ورق م یب رو هم دیپر درد ارک ياز سر تفنن صفحه ها ییوقت ها هی دیباال سر که شا يجز خدا یچینداره، ه یچیبدبخت ه دیارک

.زنه

چشمانم را می بندم"

خاطرات شده ام سیاهپوش

را می گشایم چشمانم

حقیقت به جا مانده ام سوگوار

...الناس  هایا يآ

"پایان؟ یشناسید از این برزخ ب یم یپناه

؟ لبم رو به دندون گرفتم، اون کار کنم یچ يکار کنم؟ وا یچ ایخدا. دمیچرخ یکرده بود و تو رختکن حموم دور خودم م خیهام  دست«

:دمیو نال دمیچشم هام رو با حرص مال...  یلب هام ول يزیخون ر نینداشتم از ا یباک. شد يقدر محکم که خون لبم جار
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؟یکار کن یباهاش چ يخوا یحاال م ؟يکار کرد یچ! دیخاك بر سرت کنن ارک -

چک رو تو  یب یکار کنم؟ کجا بندازمش؟ دوباره ب یبچه چ نیحاال با ا ایخدا! ره یم منه آبرو يوا! اگه مامان بفهمه؟ بابا! نه ایخدا! نه يوا

تلخ واضح تو از اون بود که بتونم  قتیحق یول نم؛یچک رو بب یب یب يصفحه  یذاشت به خوب ینم یرگبار بارانم حت ياشک ها. دستم گرفتم

جواب بابا و  يخوا یحاال م! چرخ جدهیه ریز يبر...! شاایا يریبم! دیارک يریبم يا! دو تا خطه! نه يوا! نه ایخدا. کنم شیِچشمهام نف ياربا ت

 نیحاال من با ا ؟يآخه چرا مواظب نبود! سپهر، سپهر يبود جواب اعتمادمون به دختر دانشگاه رفتمون؟ وا نیگن ا ینم ؟يبد یمامان رو چ

کار؟ اگه  یکار؟ چ یکار کنم؟ چ یخدا چ يوا. دمیم دور خودم چرخرختکن و باز ه نتیچک رو گذاشتم رو کاب یب یکار کنم؟ ب یبچه چ

 یم جیکردم و سرم گ دایکردم افت فشار پ یکار کنم؟ از اضطراب و دلشوره حس م یخدا چ يا! نه يوا! خونم حالله! کشه یبابا بفهمه منو م

 دنیبا د. تقه به در خورد و مامان در حموم رو باز کرد هیلحظه  نیتو هم یکردن فکر کنم؛ ول هیکردم بدون گر یعو س نینشستم رو زم. ره

چک  یب یب کیکوچ لیکردم با چنگ انداختن به مستط یسع نانهیاومد تو و من خوش ب مهینگاهش نگران شد و سراس تیمن تو اون وضع

.دید نهییب دیرو که نبا يزیو مامان اون چ دمیجنب ریافسوس که د یکنم؛ ول یاون رو مخف

د؟یارک هیاون چ -

.کردم میرو که مشت کرده بودم مثل بچه ها پشتم قا دستم

!یچیه...  یه -

:دیپرس دنیکش یاز قبل خون صورتش رو م شتریکه انگار هر لحظه ب یمامان گشاد شده بود و با صورت يها چشم

ه؟یگم اون چ یم -

چک از دستم در رفت و وسط  یب یکه ب دیلحظه دستم رو کش هیدم، تو  ینم یجواب دیمامان که د! حامله ي دهیدختر ترس هیبودم،  دهیترس

من تند بود و مال  ينفس ها. زد ینگاه مامان دو دو م. رنگ درست مثل دو خنجر تو چشم هر دومون فرو رفت رهیدو خط ت. حموم افتاد

.هم خفه دیکُند، شا مدون ینم... مامان 

:لکنت گفت با

...که  نیا...  نیا -

از به زبون آوردن  دیترس یم. انگار جرات حرف زدن نداشت یرو ببره؛ ول یخانگ کیکوچ ریگ شیتقال بودن تا اسم آزما هاش در حال لب

 يحاو کیکوچ ي لهیدست دراز کرد تا اون وس یزدم و مامان به آروم یهق م يمن مثل بارون بهار. پخش شده رو کف حموم ي لهیاسم وس

دو خط . افته یبرداشت که حس کردم هر آن از دستش م یلرزون يچک رو با چنان دست ها یب یب. برداره رودخترش  ییآبرو یخبر ب

.رو از نظر گذروند رهیت

کنه؟ یکار م یچک، دست تو چ یب یب نیا د؟یارک -

ه زار هق هقم ب. رو مرتکب بشه يابرو یب نیکرد که تک دخترش، نمونه دخترش، همچ یفکرش رو هم نم یبود، هنوز حت نیخوشب هنوز

:اشکام زمزمه کردم ونیتو م. شد لیزدن تبد

.دیخواستم مامان، ببخش ینم. بشه يجور نیخواستم ا ینم د،یببخش-

!؟یچـــــ -
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.کرد کیچک رو به صورتم نزد یب یاراده پنجه انداخت تو موهام و ب یب

کنه؟ یکار م یدست تو چ ه؟یچ نیگم ا یم ده،یند ریبا توام خ -

.ارهی یخوشگل دخترش م يسر موها ییداره چه بال دیفهم یمامان اون قدر کالفه بود که اصال نم یول اد؛یز یلیود، خب ادیموهام ز درد

ه؟یک يبرا نیا! حرف بزن دهیارک -

.زدم غیکه از درد ج دیرو دوباره کش موهام

!دیارکـــــــــ -

:به ناچار داد زدم. دیدوباره موهام رو کش و

!مال منه -

خواست از تو چشم هام بخونه که راست  یانگار م. دیچرخ یم میاشک ينگاهش تو چشم ها. جمله دست مامان رو ثابت کرد نیهم ن،یهم

.دنیانگار که تمام خون لب هاش رو کش ایخدا... شد و لب هاش  دیصورتش سف هیتو عرض چند ثان. کنم یم یدارم باهاش شوخ ایگم  یم

...مال ... مال  -

.رو مالش داد نشیچک رو نگه داشته بود س یب یکه ب یهمون دست با

؟یچ یعنیمال توئه؟  -

:کرد و ادامه داد یعصب يخنده  هی

د؟یارک یگ یم یشه؟ چ یمگه م-

:دیتونست مانع لرزششون بشه نال ینم گهیکه د ییاز موهام جدا کرد و با قوت قلب و لب ها یهاش رو به آروم دست

آره؟ از دوستاته؛ یکیحتما مال  -

 کشیقلب کوچ. مادر بود هیمن،  نیریمامان ش یول قته؛یکرد که حرفم حق یبه مامان ثابت م میو نگاه پر از درموندگ دیبار یکه م ییاشکا

:باشه گفت میکرد مال یم یکه سع یبا لحن دیاشکام رو که د. رو نداشت ییآبرو یب نیوقت طاقت ا چیه

. ستیباشه مهم ن یاصال مال هر ک. دم یمن هم گوش م ؟يرو از کجا آورد نیبگو ا. کنم یات نمبه خدا دعو. جان دیراستش رو بگو ارک -

کنه؟ یکار م یتو فقط بگو مال کدوم دوستته؟ اصال دست تو چ

:زار زدم. بودم دهیرو تموم شده د یهمه چ گهیکه د من

!شه يجور نیا میخواست یمامان نم... کردم  یر نمفک! خواستم مامان ینم... دونستم  یمن نم! من احمق! نه مامان مال منه -

... یعنیپس  -

.مجنون کرد يدرست مثل آدم ها یعصب يخنده  هی

!؟يتو حامله ا یعنی -

.نگاهش کردم فقط

مرد بوده؟ هیازدواج هم نکرده، با  یکه حت يدختر من، دختر یعنی-

.مینداشت دنینفس کش يبرانفس . لبم رو به دندون گرفتم. بلند کرد يدیرو با ناام سرش
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آره؟ د؟یآره ارک -

:لب زدم فقط

!آره -

آماج  ریبه خودم اومدم که داشتم ز یفقط وقت دم،ینفهم یچیآورد که ه ورشیلحظه چنان به سمتم  هیچک از دست مامان افتاد و تو  یب یب

.شدم یمامان له م يضربه ها

!کشمت یبه خدا م د،یکشمت ارک یتو؟ م يکار کرد یچ ؟يسرمون آورد ییچه بال! آشغال! خراب! شرف یب-

کف به دهن آورده بود  تیمامان که از شدت عصبان. و پشت بندش بابا اومدن تو دیهوا باز شد و ام یمامان در حموم ب ادیداد و فر يصدا با

از  رونیمامان رو برد ب دیر شد و امضربه ها کمت یول ؛يچه جور دمینفهم. کرد یپارچه قرمز شده بود، همچنان من رو له م هیو صورتش 

تشت . بشه شد دیکه نبا يزیو اون چ. رو بفهمن یو هم بابا همه چ دیبود تا هم ام یداد کاف یکه م ییداد و فحش ها يصدا یحموم؛ ول

:دیبابا نعره کش. افتاد نیمن از بوم به زم ییرسوا

شده؟ یبگو چ! خفه شو-

.دمیشن یبابا و مامان رو مداد  يهمون در باز حموم قشنگ صدا از

!آقا؟ دختر شوهر نکردت حامله است یفهم یم! دخترت حامله است! نشده؟ یشده؟ بگو چ یچ-

اون کتک ها رو، اون ترس و لرز رو، اون . وقت چیکنم، ه یو بابا رو تو اون لحظه ها فراموش نم دیوقت نگاه خون چکان ام چیعمر دارم ه تا

 نیپا نگرفته تو بطنم رو از ب يکه بچه  ییهمون ضربه ها. زدن یم تمیبدون توجه کردن به موقع دیبابا و ام شکمم رو که يتو ییضربه ها

.کنم یفراموش نکردم و نم. که بخاطر پا کج گذاشتن هام خوردم ییضربه ها. رو فراموش نکردم یچیچ وقت هیه. برد

سقط کردم فرزنــد ِ مشــروع ـ عشقــم را"

مردمــان که ــنیوحشت ِ ا از

در چشمشــان است عقلشان

؟ےدان یم

کرده انــد عادت

ِ آبستـن ِ عــشق را زن

»"!کنــند یخطاب م خراب

آخه . ختهیرو بهم ر میگوارش ستمیحد س نیخوردم که تا ا یدونم چ یاصال نم. میدو یتا اتاق مونتاژ رو م ییدستشو يبار هزارم فاصله  يبرا

بشه؟  ریدست و پاگ يحالت تهوع ها نیدچار ا دیخوره، چرا با یم ینیزم بیمثل کوکو س ،يا نهیساده و کم هز يغذاها شهیکه هم يدیارک

 يمعده  يزردابه ها يانگار همه رو ال به ال. یبرام مونده، نه دستگاه گوارش ينه معده ا گهیکنم د یباال آوردم که حس م يدرامروز به ق

.باال آوردم م،یخال

؟یجان خوب دیارک -
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 یبازوم رو م ریز. کنه سر پا بشم ینرگس کمکم م. داشته و نداشتم تموم شده يکنم تمام انرژ یحس م. زنم یبه دست و صورتم م یآب

.کشه یجنازه من رو به دنبال خودش م هیو مثل  رهیگ

؟يحال افتاد نیکه به ا يخورد یآخه چ -

.نزدم یچیاز صبح لب به ه ،يدیخودت که د -

خود نرگس،  یهم ندارم؛ ول دنیسوال پرس يانرژ یحت. تو چشماشه که عاجزم از خوندنش یحرف هی. ندازه یبه من م يا یصبنگاه ع نرگس

.ادی یبزنم به حرف م یکه حرف نیا یب

باشه؟ يخبر هی دیشا...  دیشا ده،یارک -

 ییمن، خدا يخدا. کنه یکار رو نم نیخدا با من ا! دارهنه، امکان ن! امکان نداره. کنم یمجسمه بودن رو تجربه م یواقع يمعنا. شم یم ثابت

اون همه  ،یشه با اون همه مراقبت، اون همه نگران یمگه م. کنه یناجوانمرانه رو با من شروع نم يباز نیتا کجا خرد و خرابم، ا نهیب یکه م

کنه  یم خیاك که هنوز بعد از سه سال مو به تنم سوحشتن نیشه بعد از اون سقط جن یتو وجودم پا گرفته باشه؟ اصال مگه م ینیجن سترس،ا

من که با وجود تمام ضعف . مدت مراقب بودم نیرو داشته باشه؟ من که تو تمام ا گهید نیجن هی رشیپذ یآمادگ رم،یرحم ناقص و با

سپهر  يدفعه ا هیکه مبادا خوردم  یخون جگر قرص هام رو م یاومد باز هم هر شب، سر وقت، با کل یبه سراغم م هک یاعصاب و مشکالت

مگه اصال امکان داره؟... بشه  دیکه نبا يرو سرم نازل بشه و کار یآسمان يمثل بال

د؟یآره ارک -

!نــــه -

به اسم سپهر  يامکان نداره حامله باشم، اون هم از موجود منزجر کننده ا. ستیتوش ن یاون قدر مطمئنم که حرف. قدر قاطع و محکم نیهم

!یصولت

؟يخانم سرور ؟یخانم نجف -

 نینه به االن که کم دمش،ید یکه سال تا سال نم ینه به اون موقع. کنه یخون تو رگ هام رو منجمد م عایسر رحافظیپر از طمطراق ام يصدا

.ینجف دهیگرفتن مچ ارک يله کردن من، برا يکرده برا

!دیاشتباه گرفت کین کیجا رو با پ نیکه شما ا نیمثل ا -

 ،یدردونه پسر حاج رسول ،یرسول رحافظیام زیدر پس تک تک کلمات طعنه آم دهیخواب ي هیکنا دنیاراده با شن یدستم ب ياه انگشت

.زنه یم ینرگس لبخند خجل. شن یمشت م

.ستیحالشون خوش ن یخانم نجف. یرسول يآقا دیببخش -

 يبرا ه؟یچ يهمه نفرت برا نیگذره ا یکه از ذهنم م يجور. دازهان ینگاه سخت، پر از حرص، پر از نفرت و از باال به من م هی رحافظیام

از حرف  شتریچک به بعد، نشون داده که حرف من رو ب ياز روز گم شدن برگه  یکه حاج رسول نیا يبرا ایکه مرتکب نشدم؟  یاشتباه

حالت که داره از  نیتو ا! کجا؟ یر حاج رسولمن کجا و تک پس گاهیجا. متنفر یباشه حق داره ناراحت باشه، حت نیا گهپسرش قبول داره؟ ا

 یم. مادر يپشتوانه  یپر از ترس، پر از لرز، ب. پناه رو دارم یب يبچه  هیجلو داده و پر غرور؛ حس  نهیطور س نیکنه و ا یباال به من نگاه م
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تو پاهاش نداره  یجون چیه ینجف دهیکه ارکدونه  یتونم، خدا م یدونه که نم یخدا م یوزنم رو از رو دوش نرگس بردارم؛ ول ینیخوام سنگ

.حافظ رو جواب بده ریام ي هیتا قد راست کنه، تا کنا

 يواال من موندم پول مفت چه جور! گردن یهر روز سر و مر و گنده تر از قبل تو کارخونه م... ماشاا. ستین شونیزیکه چ یخانم نجف یول -

.دن یاالن هم که مثل لُردها تو ساختمون جولون م! خوره ی، نه حرص و جوش مکنه ینه کار م. ره یم نیخانم پائ نیا ياز گلو

 یخوب م سم،ینا ندارم سر پا وا یدونه که حت یدونه درد دارم، خوب م یخوب م. رهیگ یهاش، صاف قلبم رو نشونه م هیکنا یو برندگ يزیت

 یکه اسمش عل یباز هم خودش رو زده به اون راه یکشه؛ ول یته مکه برام مونده داره  يا ياندك انرژ نیخزعبالتش هم دنیدونه که با شن

در آوردن  شهیاز ر يبرداشته برا شهیت هیچند وقت رحافظیشده که ام انیع یهمگ يبرا گهید. ندازه ینگاه نگران بهم م هینرگس ! چپه

:ده یم يجور نیرو ا رحافظیوم که جواب امشن یشناسم، م یخودم هم اون رو نم یرو که حت فمیخش دار و ضع يصدا. پناه یب ي دهیارک

.نرگس جان میبر. حق با شماست یرسول يآقا دیببخش -

حرف،  نیدونم بعد از گفتن ا ینم. دادم لشیو تحو رونیب دمیچند کالم رو هم از ته حلقم کش نیهم يدونه که با چه جون کند یم خدا

.قلبم رو چاك چاك کرد يها کهیت شیحرف بعد ینه؛ ول ایکالمم رو گرفت  يطعنه 

 ،يبا شما هم هستم خانم سرور. رونیب دیو اومد دیمونتاژ رو ول کرد ،يوسط ساعت کار نمیب یآخرتونه که م يپس اگه حق با منه؛ دفعه  -

.زنم یبا حاج آقا حرف م مایمستق نمیبب يازتون کم کار گهیبار د هی

ناخواسته . من رو کرده یرونیلحظه، قصد و نیجا، هم نیامروز، ا رحافظیکه ام نیا نه، مثل. دو ک،ی. دو ک،ی. افته یهام به شماره م نفس

ره و من قصد  یخونم باال م نیآدرنال يفهمم چه جور یشه، اصال نم یم میوارد رگ و پ يدونم از کجا انرژ یاصال نم. شن یپنجه هام مشت م

شدم، به نوسان افتاده و  یخال يکه دوباره تمام حجم معده  ییلحظه ها نیاون هم تو ا. االن سر جاش بشونم نیمرد رو هم نیا هکنم ک یم

ذارم،  یقدم جلو م هی. رهیرو بگ میآن انیطغ يتونه جلو یسردم هم نم يو دست ها نییفشار خون پا یحرکت ندارم؛ ول يبرا یینا یمن حت

کنم تا مانع باال آوردن تو صورت  یرو م میتمام سع. هکن یم کیمعدم رو تحر دایحافظ شد ریو تند ادکلن ام ختل يباز هم جلوتر، بو

. ناهماهنگم يشه به جلو اومدن ها یم رهیخ. کنه به سمتم یم زیگربه، چشم ت هیهم مثل  رحافظیام. تک پسر کارخونه دار بشم رحافظ،یام

کردم و دم  يصبور یبسه هر چ. بمالونم مرد رو به خاك نیا يمن امروز قصد کردم که پوزه . رهید گهید یخواد مانعم بشه؛ ول ینرگس م

.نزدم

پس در  م؛یآماده کن يساعت کار يشصت تا برد رو تا انتها میموظف يبگم، بنده و خانم سرور دیمحض اطالعتون با ،یرسول يجناب آقا -

 ریدر غ. دیبزرگ ترتون ببر شیما رو پ تیشکا دیشما حق دار م،ینداد لتونیروز تحو يکارمون رو تا انتها ياگه من و خانم سرور جه،ینت

.دیوقت ارزشمند من رو تلف کن ستمیبراشون قائل ن یارزش چیکه ه ییدم با حرف ها ینم اجازهصورت بهتون  نیا

 يشه، درست مثل هوا یرو با خود داره، متالطم م رحافظیتند ام ي حهیکه را ییهمه حجم هوا نیمعدم از ا. باز هم نفس رم،یگ یم نفس

سبک شدم؛ هر چند که . باالخره جوابش رو دادم. منه يحرف ها رینشون از به هدف زدن ت رحافظیتند ام ينفس ها. ایدر يطوفان زده 

که  ستیخوام معدم آروم بشه، برام مهم ن یلحظه ها، فقط م نیتو ا. ستیبرام مهم ن گهید یباشه؛ ول یحتم اخراجمجواب،  نیممکنه با هم

!ــــــرمیخوام بم یگم، فقط م یواقعا از ته دل م. نه ایجم کنه خواد اخرا یم ،یحافظ نام ریام

دهنــد یمـ ــهیهــد یروزهـــا همــه بــه مــن دلـتــنـــگــ ــنیا"
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دیآتــش بــس اعــالم کــن لطفـــا

خـــدا بــه

شــد تمــــام

"!دلـــــــــــم

کنه که  یدهن باز م. دمه یکربن رو تو صورت من م دیاکس يتمام د تیعصبان انگار که موقع. کنه یم ینیهام سنگ هیر يتنفسش رو يهوا

.ده ینجاتم م گهیبار د هیفرشتم  يآماج حرف هاش له کنه که صدا ریمن رو ز

رحافظ؟یام -

غول به کار شدم و با کارخونه مش نیکه تو ا یبار از وقت نیهزارم يبرا! مقابلم زیمرد نفر انگ یپدر دوست داشتن ه،یحاج رسول یملکوت يصدا

کاش دست نوازشش رو سر . مرد پدر من بود نیکاش ا يا. منفور رحافظیام گاهیخورم به جا یمومن و معتمد آشنا؛ حسرت م یحاج رسول

کردم و  یم هیها که تو آغوش پدرم گر میذاشتم و مثل اون قد یپدرانش م يزانو يبار سر رو هیبار، فقط  هیشد  یم شکا يا. من بود

.کردم یم یدلم رو خال يدهادر

. و محبت خودش رو گذاشته تیاز وحدان ییاز بنده هاش نشونه ها یالحق که خدا تو وجود بعض ش،یخوره به صورت نوران یگره م نگاهم

 یم یدست شیتو سالم کردن به مرد مومن مقابلم پ. سرمه يباال يخدا یاز مهربون یمن جزو اون بنده هاست که تمثال يهم برا یحاج رسول

.کنم

.یسالم حاج رسول -

.نهیش یلبش م يلبخند گوشه  هی ره،یبگ یعصبان رحافظیکه چشم از ام نیا یب

.یسالم دخترم، خسته نباش -

.کنه یسالم م یهم به آروم نرگس

.يسرور یسالم خانم -

 یمنتظر حرفم نم یحاج. رو بدم یسوال حاجتونم جواب  ینم یاون قدر سوزش دارم که حت! معدم ایخدا. به خودم چمیپ یجواب م يجا به

.شه

شده پسرم؟ یچ-

.گم یپوزخند هامون رو م. من کم جون، اون پررنگ. میزن یاراده پوزخند م یحافظ ب ریپسرم؟ دخترم؟ من و ام. گذره یلحظه از ذهنم م هی

خانم  دیفرمود یخب، م. کردن یداشتن برامون نطق م .از کارگران تنبل اشتباه گرفته بود تیحما بونیجا رو با تر نیا یخانم نجف ،یچیه -

من حق دارم که به بزرگ ترم بگم؛ درسته؟ دیشصت تا برد رو آماده کن ،يتا آخر ساعت کار دینتونست يپس اگه شما و خانم سرور! ینجف

اصال دوست ندارم رو در  یول ه؛میفرد بعد از سپهر تو زندگ نیپسر، مشمئز کننده تر نیدرسته که ا. کشم یخجالت م یحاج رسول يجلو

دستم رو . ارمیکنم کم ن یم یسع ؟یکن یکار رو با من م نینامرد، چرا ا رحافظیام. به گردنم داره يمرد حق پدر نیا. باشم یحاج رسول يرو

ادکلن  يبو ی؛ ولخوام جواب بدم و از حقم دفاع کنم یم. شه یم زیچشم هام از زور درد و سوزش معدم ر. ذارم یم عدمناخواسته رو م

درنگ با  یبه باال که ب ارهی یشکمم هجوم م عیما. ده یکار رو هم بهم نم نیا ياجازه  یشده، حت کیاز حد بهم نزد شیکه ب رحافظیام
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. زنم یدوباره عق م. ادی یکنان دنبالم م دهینرگس هم از پشت سرم ارک. بانوان ییدوئم به سمت دستشو یکه دارم، م يا يانرژ نیآخر

من رو که  ه؟یدرد چ نیا ایخدا. رو زودتر برسونه ینجف دیخوام که مرگ ارک یبارم و صد باره و هزار باره از خدا م یوباره و دوباره باال مد

.داره یافتم که نرگس نگهم م یدارم م. شه یو پام سر م دست... نکنه حرف نرگس . ندازه یداره از پا م

؟زمیجان؟ آخه چته عز دهیشده ارک یچ -

.کنم دست نرگس رو رد کنم یم یسع. حرف زدن ندارم ينا یحت

.یتونم شصت تا برد رو کامل کنم، حداقل تو به کارت برس یمن که نم. ده یم ریبهت گ یرسول. برو نرگس -

بعد ولت کنم برم؟ ،ير یم یاز حال يکجا برم؟ تو دار! ده یم ریبه جهنم که گ -

 میبن یرو م یکنه، چند قدم اون طرف تر حاج رسول یرو که باز م ییکنه، در دستشو یهم کمکم م باز. پاشه یمشت آب به صورتم م مشت

کنم  یم یسع. کنم قدم بردارم یم یسع. گه ناراحته یم قیعم يها نیچ نیا. افتاده وسط ابروهاش نیچ. زنه یکه داره با پسرش حرف م

.ده یتو ذهنم جوالن م شهیکه هم یمتن کهیدرست مثل همون ت رم،یخواد چشم هام رو ببندم و بم یم لمد یلیاما خ. باشم يقو

کـــــــــاش"

شــد یمـــ

آدم

یگـــــاه

"!ـــــردیبم ــاز،ینـ ياندازه  به

ها  و خازن ودهای يانگار که د. رهیگ یبسته شدن رو از چشم هام م يکشه، اجازه  یکارم انتظارم رو م زیم يکه رو یپنجاه تا برد ناتموم یول

رنگارنگ کوچکم  يایدن نیبه ا يادیز يکار، به شدت عالقه  نیاز حقوق ا يمن جدا. تمومشون کنم دیبا. برم دیبا. کنن یمن رو صدا م

 یعنی. رحافظینگاه ام یشه، حت ینگران م ینگاه حاج رسول. گرده روم یم رحافظیو ام یکشه که نگاه حاج رسول یبازوم رو م سنرگ. دارم

 يچاره ا یطور باشم؛ ول نیخوام ا یهم نگران شده؟ نم رحافظیپر از نفرت ام شهیکه نگاه هم امی یت و شکننده به چشم محد سس نیتا ا

شده اون چرخ و فلک و من  امیچرخ و فلک شدم، دن هیانگار که سوار . چرخه یدور سرم م ایبردارم که دن امخو یرو م میندارم قدم بعد

. شده رید گهیموندن د داریپا يبرا ینرگس؛ ول ياندازم به بازو یهوا چنگ م یب. شه یم یپام خال ریز. رخمچ یگردم و م یم امیدارم تو دن

بسته شدن چشم هام با داغ شدن بدنم  یدارن؛ ول یبرم زیبه سمتم خ رحافطیو ام یکه حاج رسول نمیب یچشم هام م یتو همون تار و روشن

.فهمم ینم یچیه گهیشه و من د یهمزمان م

باشه یزندگ نیاگه ا"

اسیسهمم از دن نیا اگه

ستیاز مردن هراسم ن من

روزا نیدارم ا یحســـــــ هی

گم یبا خودم م یگــــــــــاه که

".ستیمـــــــــــــردم، حواسم ن دیشا
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که ال به  هیقو يبه قدر دهیچیپ مینیکه تو ب يا حهیرا. کنه یکه بهم حس نفرت و انزجار رو منتقل م يا حهیرا هی اد،ی یخاص م ي حهیرا هی

دارم جا به . تونم ینم یخوام چشم باز کنم؛ ول یم. گانمیحال ب نیشناسم و در ع یرو م حهیرا نیا. ذهنم هم جا گرفته ییایبو يسلول ها يال

 يمن، به کمربندها يایند یوقته که مردانگ یلیخ یدون یتو که م ایاز کلمات ندارم، خدا یکامل صیتشخ یشنوم؛ ول یزمزمه م. شم یمجا 

.زمزمه يباز هم صدا. شه یدست ها دارن باز م! شوهرم خالصه شده يقالب فلز

چش شده؟ -

.از حال رفته -

.که بدونم دمیازش نشن زیزده، لحن محبت آم هیبهم کنا شهیصدا هم نیآخه صاحب ا. شناسم یتن صدا رو نم نیا یصدا آشناست؛ ول چقدر

بودنت را دوســت دارم"

يریگ یمــــرا در بر م یوقت

يفشـــار یبه آغوشــت ســــــفت مرا م و

که یکن یمــــــــــ وادارم

کس فکر نـــــکنم چیه به

"!تـــــو جز

***

، که از ازدواجمون گذشته بود یچند وقت نیتو ا. انداخت و در آپارتمان باز شد دیکردم که سپهر کل یکوانتوم رو دوره م کیزیف داشتم«

و  ياون قدر تفاوت فکر. میهم ساخته نشد يکه برا دمیفهم یانگار تازه م. من و سپهر روز به روز زهرتر از زهر شده بود نیریش يرابطه 

.که سر بلند کنم، نگاهم رو، رو خطوط گردوندم نیبدون ا. میکن یرو دفع م گریکردم مثل دو قطب همنام همد یم که حس میداشت دهیعق

.بده ییچا هیو پاش دهیارک -

خونم  میرو هم به حر يا گهید يها با هر بار اومدنش عطر و بو یتازگ. به حرف و دستور سپهر نگاهم رو از صفحه جدا نکردم تیاهم یب

.تنها چهار ماه از عقدمون گذشته بود دیکه شا يسپهر شوهرم بود، مرد. کرد یدلم رو خون م دایآورد که شد یم

.بده ییچا وانیل هیپاشو ! با توام دیارک-

ذهنم و  يتو دیو چرخ دیگذشته چرخ يساعت ها ادی. کردم یبودم که به زحمت بودنش رو تحمل م ریاون قدر دل گ. ندادم یتیهم اهم باز

 يچشم ها يکوانتوم بود که جلو کیزیکتاب ف يرو يهنوز نگاهم به خط ها. پشتم ي رهیت يهم نجابت، رو دیقطره عرق شرم، شا هیشد 

.شد دهیاخطار، کتابم از دستم کش یهوا، ب یب ،يدفعه ا هی. نبود واسمح. شد یکج و معوج م من

؟یکن یکار م یا سپهر، چ -

.بودم انگشتش رو به سمتم گرفت دهیکه تا حاال ازش شن یلحن نیتر يجد با

.دانشگاه يخوام بر ینم گهید. یدرس بخون يحق ندار گهید -

.هام گشاد تر شد چشم
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!ها یگ یخوبه؟ شعر م حالت-

متعجب من کتاب رو پرت  يچشم ها يپرده رو کنار زد و پنجره رو باز کرد و جلو. اتاق رفت يبه سمت پنجره  نهیراحت با طمان یلیخ

.درك و ادراکم خارج بود يو از قوه  دمشیفهم یاصال نم. شدم به حرکاتش رهیآدم منگ خ هیمثل . کرد تو کوچه

سپهر؟ يکار کرد یچ -

!يحق درس خوندن ندار گهیکه گفتم، د يهمون کار -

تونم درسم رو ول کنم؟ یتو؟ مگه م یگ یم یشه؟ چ یمگه م -

 میکه قراره بر ییآخه اون جا ،يبه دانشگاهت بر یتون ینم گهیو تو د میر یجا م نیاز ا میکه دار نهیمهم ا ست؛ینه مهم ن ای یکن یول -

.دوره یاز دانشگاه جنابعال یلیخ

؟يشد وونهیسپهر؟ د یگ یم یچ م؟یکجا بر م؟یبر -

.دستش رو به کمرش گرفت سپهر

ازت خسته شدم، . يجام رسوند نیبه ا گهید دهیارک. شدم وونهید یفهم یاز حرف هام رو نم یچیکه ه ییاز دست تو! شدم وونهیآره د -

!بفهم

به  یچ نیبب. يرو داغون کرد میباهات آشنا شدم زندگ یحته؟ از وقتمثل تو برام را یبا آدم یزندگ یکن یفکر م. خب من هم خسته شدم -

سرش به کدوم  ستیکه معلوم ن یآدم هی ؟یاون هم بخاطر ک. کس رو ندارم چیه گهید. مامان و بابام طردم کردن ؟يآورد میسر زندگ

!آخور گرمه

...حاال  یانگشتش هم بهم نخورده بود؛ ول ی حتتا حاال. شدم رهیو گنگ بهش خ جیگ. محکم سپهر صورتم رو سرخ کرد یلیجا س در

که  هیآخر يدفعه  نیدرضمن ا. بدم لیخوام تحو یخونه رو م ،یکن یرو جمع م لتیفردا وسا! که گفتم نیهم. و گوش بده دهیخفه شو ارک -

؟يدیگه بله، چشم، فهم یکس و کاره فقط م یکه ب یآدم. یستیا یمن م يتو رو

 هی ایپوست گونم ضرب دست سپهر بوده  يکردم درد رو یدرك نم. پر قدرت مردم يوز گنگ بودم از ضربه هن. هام پر اشک شد چشم

.کابوس بد

؟يتو؟ تو منو زد -

!آشغالته که تو رو بند کردن به من؟ ياون ننه بابا يجا هم خونه  نیا يفکر کرد. زنم یباز هم م ،یاگه هارت و پورت اضافه کن! آره زدم -

...کنه  نیکه به پدر و مادر از گل پاك ترم توه نیا یتونست بکنه؛ ول یخواست م یم ياون هر کار. گرفت شیآت قلبم

!خفه شو -

.دوباره ساکتم کرد يبعد يضربه  یول

رو  تیو خونه دار تیسر زندگ نیبش. نکن يادیدست منه؛ پس زر زر ز ندتیآ يهمه  ت،یزندگ يهمه  د،ینره ارک ادتی! تو خفه شو -

!شد؟ رفهمیحرف رو دو دفعه بگم؛ ش نیا ادی یخوشم نم. کنب

.دیچشمم چک يقطره اشک از گوشه  هی

.کنم و درسم رو ادامه بدم لیمن حق دارم تحص. دم یمن به تو اجازه نم یول -
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:دیو عبوس غر یعصب

.به پخت و پزت برسو  ریبرات نذارم؛ پس خفه خون بگ تیثیتو دانشگاهت و آبرو ح امینکن که ب يکار دهیارک -

.از درسم مونده گهیهمش چند ماه د. کنم یازت خواهش م. نبود سپهر نیقرارمون ا -

.يبه درست ادامه بد يکه گفتم، تو حق ندار نیهم. برام نداره یماه، چه صد سال، فرق هیچه . ستیبرام مهم ن -

مثل من تو . ها هستم نیاز بهتر یکیمن  ؟ياری یبه سر من م يدار ییچه بال یدون یتو م. کار رو با من نکن نیکنم ا یسپهر، خواهش م -

فقط  ،يتو بخوا یهر چ ،یگ یتو م یباشه، هر حرف. دیاصال ببخش. یش یم شرفتمیمانع پ يکارت دار نیشه، بعد تو با ا یم دایکشور کم پ نیا

که  هیزیتنها چ نیا. فقط بذار درسم رو بخونم. انجام بدم یکه تو بگ يدم هر کار یقول م. هم برسم میدم به خونه زندگ یقول م. بذار برم

.ریدرس خوندنم رو نگ يتو رو خدا جلو. برام مونده

و  يکه بر یسه، چهار ساعت تو راه باش دیفقط با. از دانشگاهت دوره يکه قراره بر ییگم جا یم. ستین تیکه حال نیبابا، تو مثل ا يا -

.بتراشه بیو برام رق فتهیراه ب ابونیکوچه و خزنم تو  ادی یمنم خوشم نم. يبرگرد

!سپــــهر -

.کنم یهم باهات بحث نم گهیکه گفتم؛ د نیهم. دهینکن ارک میکفر -

دونم با کدوم جرات، شهامت  یرفت که نم یسپهر داشت به سمت اتاق خواب م. رو بفروشم ندمیتونستم آ ینم. تونستم قبول کنم ینم اصال

:سرش گفتم پشت يا يانرژ یحت ای

.يریجلوم رو بگ یتون یدارم، نم لیتحص يمن اجازه ! يتو حق ندار -

گونه رو بخاطر کدوم  یسرخ نیسوم نیا. رو تو صورتم نواخت یلیس نیچشم به هم زدن مثل ببر غران به سمتم برگشت و سوم هی تو

گناه محکوم شدم؟ یگناه؛ ب نیکدام خودم؟ به یکامال قانون يخواسته  ایگرفتم؟ طلب حق و حقوقم؟  ادگاریحرف به 

.کنم یبخوام م يمن هر کار -

.دمیهام جنگ ياندك آزاد يغرورم برا ي هیته ما با

.ذارم یمن نم یول -

.دید یبزرگ رو نم بیع نیمن ا یتناهیهم جنون داشت و عشق ال دیشا. جنون شد دچار

؟يریجلوم رو بگ يخوا یهان؟ م يذار ینم -

هم  دیشا اره؟یرو هم تاب ب یکی نیچقدر توان داره که ا دتیشب؟ مگه ارک هیچند تا برزخ تو  ایخدا. مربندش رفترو به سمت ک دستش

دستش که با مهارت  ياز انگشت ها. دمیبار تو عمرم از سپهر ترس نیاول يبندت؟ برا نیتر فیاون هم از ضع ،يریگ یم یامتحان اله يدار

بهش پناه ببرم؟ اون جا تو  نت،یزم يرو اهیس يجهنمت کجاست که از دست بنده  ا،یآه خدا... ت حرک هیسگک کمربند رو باز کرد و تو 

امروز ! حقارت، درد و درد ،یاهیجز س یچیه ست،ین یچیجا ه نیا یهست، عشق به بندت هست؛ ول تیمهربون ،یجهنمت، حداقل تو هست

تابم،  یب يچشم ها يجلو. جهنمت هم سخت تره يشعله ها یسر، از داغمنِ زن، منِ هم يکه تحملش برا نمیب یرو م ییجا لحظه ها نیا

 یچ دهیپرسم، مگه ارک یاز تو م. فرود اومد چارهیب دیدور، دور دستش چرخونده شد و رو تن ارک هی. شد دهیکمربند کش دم،ینگاه رم يجلو

حرفش؟ چرا  ریزد ز یداده بود؛ پس چرا حاال محق رو ن نیا خودشکنه؟ مگه  غیخواست ازش در یرو داشت که م یخواست؟ توقع چ یم
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کمربند  يدست هام رو جلو. لرزوند یو چهار ستونم رو م دیچیپ یبدنم م يبود که تو يموند؟ درد یمرد و مردونه رو حرف خودش نم

 يناجوانمرد نیسوخت و خاکستر شد از ا. تا ته قلبم سوخت. صورتم نشست يگرفتم که سر آزاد کمربند از کنار دستم گذشت و رو

.مردانه

!باشه، باشه، نزن؛ تو رو خدا نزن! نزن -

 یمهر م يروز هیکه  ییکه با دست ها يکرد، همون جور یم یزد، همون جور که گوشت و پوست و خون رو باهم قاط یجور که م همون

:گفت دهیبر دهیکرد مقطع و بر یم هیدرد رو به تنم هد دن،یورز

شــــد؟ تیحال... حرف نزن ... خفه شو  یعنی... کن ... گوش ... حرف ... گم  یم...  یوقت -

جا چند تا ضربه  نیحساب کن تا ا. سوخته نهیس دیخط فاصله ها رو خودت پر کن با درد ارک. ضربه هیبود با فرود اومدن  يحرف مساو هر

که غرق  ینیکه ا دیفهم یکه بسه، وقت دیرس جهینت نیکه به ا یرمق شد، وقت یکه ب یوقت. يبعد يسر چرتکه انداختن دردها میشد تا بر

اون قدر کتک خورده که فقط بگه چشم، کمربند رو نفس نفس زنان پرت کرد رو مبل و  گهیافتاده آدم شده و حاال د نیخون و درد رو زم

صورتم  ياون قدر اشک و خون رو. ودشده ب کسرهیتونستم چشم باز کنم و ناله هام  ینم یاز زور درد حت. ستادیجنازم ا يدست به کمر باال

.رو به تالطم انداخته بود معدمزهم خون،  يشده بود که بو یقاط

؟يدیزنم؛ شن یحرف اول و آخر رو من م ،يخونه ا نیتو ا یتا وقت. یکن فیتکل نیذارم تو برام تع ینم یرو زدم که بفهم نیا -

.بود هیناله و گر جوابم

؟شه کرد یم يمگه کار هیگر ریغ"

"!بکن يزار ادی یاز ما نم يکار

.شده بود ریکرده بود و حجله گ ریگ نمینفس تو س نیانگار ا. هم نداشتم ینفس. جواب دادن نداشتم يبرا یینا

آشغال؟ يدیشن دم؛ینشن -

:و باالجبار زمزمه کردم دیچیزد که درد تو بدنم پ میزخم يبه پهلو یمحکم يبا لگد ضربه  و

.دمیشن دم،یآره شن -

گرفته اســـت یـــــــلیدلم خ"

شـــــــد ـــــــکینزد یتـــــوان به کس یجا نم نیا

".ترنــــد یهـــا از دور دوست داشتــــن آدم

کرد که  یباور م یک ر؟یوجودم تلمبار شده بود؟ چقدر زجر، چقدر تحق يدونه چقدر درد تو یم یدونه؟ ک یم یمنو تو اون لحظه ها ک حالِ

تا  ستین يپشتوانه ا چیه گهیکرد که د یفکر م نیپر درد به ا يکه تو همون لحظه ها یوقت. همون لحظه جنازه شد. مون لحظه مرده دیارک

 نیسرش رو هم تو ا يباال يخدا یکس رو نداشت، حت چیبا طرد شدن از خونوادش ه گهیحاال د. بهش پناه ببره ملعوناز ظلم سپهر 

بود که محرمش  يخدا، با مرد يایتو محضر خدا، تو دن. داره، نارو زد ازیکه االن به شدت بهش ن ییخدا نیچرا که به هم. لحظات نداشت

 ییحاال با چه رو. کرد رشیو عب ریشد و اس دایپ دهیو آزاد ارک نیریش یکه از ناکجا آباد وسط زندگ بهیغر هیبود و بس،  گانهیب هینبود، 

شد سر بلند کنه، دست هاش رو تو هم گره بزنه  یروش م يجهنم مجسم؟ چطور نیبده از ا شد که من رو نجات یدست به دامن خداش م
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 يوسوسه  ينبود که جلو دیارک نیشد؟ مگه هم عتشیکه منکر خدا و شر دنبو دیارک نیخودش بخواد؟ مگه هم يو حاجتش رو از خدا

 دتیواالمان، ارک اذالمنیذالجالل واالکرام،  ای، ...اایزد که  یر مبه درگاه خدا زا ییشد؟ حاال با چه رو مشیزبون خوش سپهر کم آورد و تسل

رو که همه  دیارک يکرد حال اون لحظه  یدرك م یک د؟یفهم یم یدونست؟ ک یم یواقعا ک. میرح ایو  میکر ایببخشش  شونه،یپر مونه،یپش

.خودش رو يو در آخر، خداخونواده  یرو، عزت و نجابتش رو، حت شیرو، باکرگ شیزندگ. رو باخته بود شیزیچ

دهیشده، خدا انگار خواب یآسمون سنگ"

"دهیهامو ند هیاز اون باالها، گر انگار

 يجا. بازم رو سر کرده بود يزخم ها ییرایکف پذ يها کیسرام يسرد. بودم دهیدراز کش نیرو زم تیم هیرفته بود و من هنوز مثل  سپهر

. مهربونم، در حال سوختن بودم يحالِ بدتر از جهنم ِخدا نیتو ا. جهنم و حالم نبود يگرما نیب یفرق چیسوخت که ه یکمربندها چنان م

جا؛  نیبه ا دمیو رس دمیکه با ورود سپهر ازش دور شدم، بر ییهمون خدا. خودم يخودم بودم و خدا. پس بدم یبود جواب راون جا اگه قرا

دل  نیکس ندونست حالم رو، حال ا چیه. ها یلیکمربند و اون س نیشه ا یوابم مزنم، ج یم ادیزنم، حقم رو فر یحرف م یجا، وقت نیا یول

.چ کسیکس ندونست، ه چیه. زارم رو

 دایها شد یکه تازگ رشیادکلن کنزو وا يبا بو زیو مرتب و تم دیلباس پوش قهیده دق يسحر کردم که سپهر به فاصله  یاون شب رو در حال

 يشب زنده دار یو من رو با اون همه درد فلج کننده تنها گذاشت و من در حال رونیم، از خونه زد بشد یبا استشمامش از خودم متنفر م

.فرستادم یاحمقانم لعنت م میلب به تصم ریبودم و ز مونیکردم که از ته دل پش

***

 يبدنم از سرما و درد رج ها کف سالن خوابم برده بود و تمام کیهمون جور رو سرام. دمیتلفن از خواب پر یزنگ گوش يبا صدا صبح

اون . هم دورتر بود دنیکردن اون فاصله برام از زنده موندن و درد نکش یط یزد؛ ول یتلفن همچنان زنگ م. کمربند، کوفته و داغون بود

.رفت ریگ غامیپ يبعد از چند بوق، تلفن خودکار رو. بلند شدن نداشتم يبرا یینا یتو بدنم بود که حت یقدر ضعف و سست

 م،یخواد ببر ینم يزیخونه چ لیبدم؟ از وسا لیخوام خونه رو تحو یرو جمع کن م لیپس؟ مگه نگفتم وسا یهست يکدوم گور د؟یالو ارک -

و خودت رو با  یاون خونه و زندگ نم،یاگه بب. ها يکتاب هات رو کارتون کرد نمیبب امین دهیارک. رو بردار تیفقط چمدون ببند و لوازم ضرور

.اون جام گهیساعت د هیتا ! دیبجنب ارک. زنم یم شیآتا کارتن ه

"!نفس، درست مثل حال امروز من یپناه، ب یب اور،ی یب ار،ی یب. مانده از آب رونیب یسوزد به حال ماه یو من چقدر دلم م"

شم؛  یم داریــــردم از خواب بمـ یکه صبح فردا با عذرخواه نیدل خوش بودم به ا. بلند شدم واریو با کمک د دمیکش نیرو رو زم خودم

! کثافت يهم بو دیشا ایمرد نامرد،  نیدهد ا ینا م يبو. که طرد شدم، گذشته یمرد من از وقت يانقضا خیفراموش کردم که تار یول

رفت رو گ یعطر تن نامحرم يپا گذاشت و بو يا گهیزن د میکه به حر یاز وقت یسپهر صولت يبرا ،ینجف ي دهیفراموش کردم که ارک

.دلداده یدل و ب یب به،یدو انسان غر میشد یحاال من و سپهر صولت. مرده

"!يبهانه ا چیه یب. يو برو يچشم ببند ،يریچشم بگ ستیکاف. آسان است دنیدل بر"
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رامش آ هیکه گوشت و پوست دلمه دلمه شده  دیشا. دوش آب گرم ریاون همه درد فقط تونستم خودم رو به زور سر پا کنم و برم ز با

 دنیبود، به رخ کش ریتحق هیزخم ها نشونه  نیهر کدوم از ا. به زخم هام نگاه بندازم نهییآ يرقبت نکردم که جلو یحت. کنن دایپ یموقت

 یساده ازشون م یلیباشن که خ کیاون قدر کوچ دیشا ان،یبه چشم ن دیاشتباهات شا يسر هی ییوقت ها هی. اشتباهم يدوباره و صد باره 

 یشه، پخش م یتو دل سد که کم کم از اطراف شکسته م کیهمون سوراخ کوچ انیشه جر یم کیاشتباه کوچ نیهم یدون ینم یول ؛يگذر

داشتم . همون سد شکسته انیمن شده جر تیحاال حکا. رو به سرت نازل کنه یو بدبخت لیاز س ییایتونه در یم کیشه و همون سوراخ کوچ

ذره آرامش  هیبه در حموم باعث شد همون  ییموقت و کمرنگ آب گرم بودم که ضربه ها يتو خلسه . اشتباه نیآوار ا ریشدم ز یم رونیو

.موقت هم از تن و بدنم رخت ببنده

"!ستیبیروزگار غر ن؛ینازن ستیبیروزگار غر"

بزنه به همون  شهیر زن و تبشه تب شت،یو آسا تیحفظ آرامش قلبته، بشه قاتل تمام امن شیمردونگ يکه تنها نشونه  یکه مردت، کس یوقت

"!نینازن ستیبیروزگار غر" یگ یجاست که با خودت م نیا دت،یاندك ام

؟یچرا چمدونت رو نبست! گهیبجنب د ؟يمرد دهیارک-

خورم  یبندم و حسرت م یلب م. دم آه فرو خوردم رو یقطرات خلسه آور آب، فرو م ریمن و او، ز انیکه فاصله انداخته م يمن پشت در و

 ینداشت، حت يکس از انتهاش خبر چیگذاشتم که ه يریراه، پا در مس يها یدونستن خطرات و سخت یکه قدر ندونستم و ب ییروزها به

.خودم

 يکس و کار یدر حد دختر ب یسگ دون هی! ه؟یمخروبه چ. نبود شتریمخروبه ب هیروزهام رو توش سر کنم  یکه قرار بود باق يا خونه

 ینگاه مین ینه حت. هم نزدم یحرف. نگفتم یچیفقط نگاه کردم و ه. کرد یرو برام رو م شیوانیح يکم کم اون روسپهر . دیدرست مثل ارک

. کنم یذاشت که اعتراض ینم دم،یبار چش نیاول يبرا شبیکه د یبه پوست و گوشت دهیچسب يدرد کمربندها. میرنشون دادن دلخو يبرا

 یم شبید يضربه ها ادی یوقت. دونستم که قرار بر کشتن روح و جسممه یخودم هم م. ذبح يهمون گوسفند برده شده برا هیشده بودم شب

بسته شده تو  ياگر چه نطفه . مرد من يهم شرف داشت به کمربندها دیو ام نیبابا فرز يابرق آس يکتک ها یفهمم که حت یافتم، تازه م

درد  يبرا ییمشت و لگد بود، فحش و نعره هم بود؛ اما جا. نداشتن يزقالب فل یبه کمربند چرم يحداقل کار یبرد؛ ول نیبطنم رو از ب

.يو غرض ورز نهیدل بود، نه ک وزس يفهمم که کتک هاشون از رو یحاال م. سوز کمربند نبود نهیس

باز ... اایرو با  اطیبود؟ در ح نیاز ا ریمن غ یمگه زندگ. شده ختهیر يپر از پوسته از رنگ ها. زنگ زده مثل سرنوشت من بود اطیح در

.گرانید یزندگ میمردانه وارد شدن به حر. مرد منه يتازه  بیهم فر نیا. اُه چه مردانه وارد شد. کرد

.بفرما بفرما، در بازه -

 جا نیاز کجا به ا! کبره بسته کجا اطیح نیو نوساز کجا و ا یاون آپارتمان نقل. پر رگه، دلم رو آشوب کرد يها کییو موزا فیکث اطیح

؟یخونه ش نیا قیکه ال دیجا رس نیکارخونه دار به ا ینجف نیارج و قربت از اون دختر ناز پرورده و آزاد فرز یک د؟یارک يدیرس

.خانم هیسالم صف -

.يبشر نیدر عجب بودم از خلقت همچ. تونست قدم برداره ینم یحت ادیکه از زور وزن ز یبه سمت زن برگشتم

.دیخوش اومد دییبفرما ،یصولت يسالم آقا -
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.میبا خانمم اثاث آورد ،یمرس -

 یچقدر ب! لعنت به تو سپهر. کرد یگونم رو نظاره م يکمربند رو يمطمئن بودم نگاهش ردها. زن موشکافانه رو صورتم چرخ خورد نگاه

 يرو يزخم ها نیبه انسبت  یتفاوت باش یقدر ب نیا یتون یفکر کنن؟ چطور م یراجع بهت چ گرانید ستیکه برات مهم ن يآبرو شد

گونم؟

.باال آماده س. خودتونه يخونه  دییبفرما -

 نیا ياز پا گذاشتن رو یحت. و رو کرد ریو چرك مرد دلم رو ز فیموکت کث. همون جور که سپهر کَند. سر سپهر کفش هام رو کندم پشت

سرد، . دوزخ بود يپله ها درست مثل پله ها. شدم پله ها سست دنیسر که بلند کردم با د. هم کراهت داشتم فیو کث اهیموکت س کهیت

مجبور بودم به زور  یرو نداشتم؛ ول ریهمه تحق نیتاب ا. چشم بستم و گذشتم ینشمردمشون؛ حت. يخوار سو پر از ح اهیس ک،یتار

 يپله در خالف جهت پله هاداشت و دو تا  کیپاگرد کوچ هیپله ها که تموم شد، . نوشته شده به دست سپهر ریتقد نیکمربند دل بدم به ا

در آوردن که حاال با  ییبالکن بوده و ازش دستشو دمیکه بعد ها فهم ییدستشو هیبا  کیکوچ ونهآشپزخ هیاتاق با  هیدر بود و  هیحاال . یقبل

اتاق  نیواقعا که ا. مبه حرف زن زد يخونه پوزخند يو کف پراز زباله  اهیس يوارهاید دنیبا د. به حموم و توالت شده لیتبد اریدوش س هی

از حد تمام تار و  شیب يدست بافت که از استفاده  یفرش الک دنیبا د. گذاشت نییسپهر چمدون در دستش رو پا. از حد آماده بود شیب

 ایبرام مه يتمام مبله ا يچه خانه  م،یشوهرم، مرد زندگ. پوزخندم پررنگ تر شد ،يزیبود و گاز سه شعله رو م ختهیپودش از هم گس

»!من يسنگ تمام گذاشته بود شو. کرده

***

د؟یارک -

خوام، چون  یرو نم مینینشسته تو ب ي حهیرا نیصدا رو، ا نیمن ا. شه در جا خودم رو جمع کنم یهم باعث م نیشناسم و هم یرو م صدا

.شوهرم هستن يقالب کمربند فلز ادآوردی يهمشون بدجور

.شو داریب ده؟یارک -

که بخوام  نیا. دست خودمه گهیمورد د هی نیمرد به ظاهر روشن فکره، ا نیبه دست ا زمیبگو مگه زوره؟ اگه همه چ خدا تو! خوام ینم

 زیمرد نفرت انگ نیا. شناسم یخوب م یلیرو خ لمیعزرائ يبعد از سه سال زجر و زجر و زجر، صدا. و زنده نمونم رمیکه بم نینشم، ا داریب

به قلبم هم بگم . ابد ببندم، نفس هم نکشم يخواد چشم هام رو برا یدلم م. مهیموجود زندگ نیمنفورتر باش،یظاهر ز خالفرو که بر اهیس

 ف،یح یخوره؛ ول یعالم مزخرف برنم نیا يجا چیبه ه شتریب اینفر کمتر  هیداره؟  یچه اشکال. رو یزندگ نینزنه و تمومش کنه ا گهیکه د

. ذلت نیتنم و خالص کنم خودم رو از ا یاتیبکشم رو شاهرگ ح یغیکه ت ستمیم نمردش ه. ستین منقلبم دست  يکه تپش ها فیح

مونده که  ینفس يتنها ته مانده . يدارم و نه ضرب و زور یکه نه مال دهیزن درد کش هی. زنم هیکه نه مردم، نه استوار، فقط  فیح ف،یح

!دمیاز ته دل رنج کش. ره، سخت و طاقت فرسا یو م ادی یم یگهگاه

"!دست برداشتم ایدن نیبرداشت؛ من از ا يزیچ ایدن نیهرکس از ا"

.يداریدونم که ب یم د،یچشم هات رو وا کن ارک -



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٥

 ،یاتاق، سپهر صولت يروشنا کیزنم و تو تار یناخواسته پلک م. لرزونه یکه چهارستون بدنم رو م هیو طوفان یعصبان يبه قدر صداش

انگار تازه . است بهیاون قدر ازش دور شدم که برام غر. شم به صورتش یم رهیبدون حرف خ. نمیب یو آشکارم رو م بیمـــــــرد گهگاه غا

و  شیبن یم یکه وقت یمرد تمام معنا شده کس هی ،یسپهر صولت يحاال آقــــا. افتاده کیکوچ نیهاش دو سه تا چ شمفهمم که دور چ یم

 یبشناس دیکه مثل ارک یامان از وقت... امان  یادکلنش؛ ول ياز بو یحت از طرز صحبت کردنش، دنش،یاز د یکن یحض م شیشناس ینم

بهتر از  کوین رتیکردم که س دایپ دهیعق دایکه با سپهر ازدواج کردم، شد یاز وقت. از ذاتش رهیگ یاون وقته که عقت م. مرد رو نیجنس ا

.باستیصورت ز

 شونیوستگیکه به هم پ يپر يبره، ابروها یشه دلت رو هم با خودش م یم شونیپر یکه وقت یمشک يقد بلند، موها. باستیواقعا ز سپهر

رو  تیتمام زندگ يخوا یشه، م یم رهیبهت خ تیبا جذاب یکه وقت رهیت يقهوه ا يچشم ها ،یرو واگذارشون کن نتیشه دل و د یباعث م

.يو جد یمربع يو چونه  کیکوچ ادیپت و پهن و نه ز ادیمردونه نه ز ینیب ،یبکشون شینگاهش به آت هی يبرا

بده؛  هیهد یپناه رو به هر زن هیتونه لذت  یستبر که م يا نهیو محکم، با شونه ها و س يقد بلند و رعنا، قو. من خوش چهره س مـــــــرد

 هیکه  ییلب ها نیهم. من شده يکه برا يهمون جور. لحظاتت لیتونه بشه عزرائ یمرد خوش چهره، خوش پوش و جنتلمن، م نیا یول

 هیآدم متنفرم؟  نیدونه من چقدر از ا یم یک ا،یخدا. دست ها شده نفس بر لحظه هام نیهم. امالم بود، شده قاتل جونم يکعبه  یوقت

.وصله تینها یتنفر من به ب نیکنم ا یفکر م ییجورا

؟يشد ينکنه ضربه مغز د؟یارک ییالو؟ کجا -

ده  یچشم هام حرکت م يدستش رو که داره جلو. باشم دنشیوجود نداره که خواستار د مرد نیدر ا یدنید زیچ. رمیگ یرو ازش م نگاهم

.کنم یابروهام رو تو هم فرو م. زنم یپس م

؟یکن یم یجا چه غلط نیتو ا -

.ره یسپهر در هم فرو م يابروها. شناسم یخودم هم صدام رو نم یقدر صدام گرفته و کم جونه که حت نیا

صاحاب  یب یاون گوش يافتادم، تو میجام و از کار و زندگ نیغر زدن به من که چرا ا يبه جا ؟يریگ یاره پاچه منشده دوب داریب هیچ -

.يننداز یو پوچ من رو از کار و زندگ چیکن که سر ه ویرو س گهیدو تا آدم د يموندت شماره 

شدت ضعف  نیرنگ رخسار و ا نیا چه؟یحد متالطمه ه نیا اکه ت يمعده ا نیا یعنیو پوچه؟  چیواقعا حال و احوالِ حال من ه! و پوچ؟ چیه

دست و پام، پوچه؟

.ذهنم بردارم يغرغرش باعث شد دست از معادالت احمقانه  يصدا

 ینکنه به سالمت ؟يحاال چت شده بود که وسط کارخونه دراز به دراز افتاده بود. جور کشت بشم دیبا یه يهم ندار يکس و کار یبدبخت -

؟یکش یرحمت رو سر م قیر يو دار یهلک گرفتم یضیمر هی

که  يلحظم رو، لحظه ا نیتونن حال من رو درك کنن، حال ا یهم نم یسر سوزن یحت گهید يها یلیبهت اعتراف کنم که نه تو و نه خ بذار

پر از . من يروزها نیا يحال و هوا نهیا. ره یو دلش غنج م نهیش یاز فکر مرگ من هم لبخند رو لبش م یکسم، حت نیتر کیشوهرم، نزد

. کس چیدم ه یکس، بهت قول م چیه ؟یباش شیتونه درك کنه که تو دوم یم یک. لحظه لحظه با مرگ هم قدم شدن فرو حقارت، تن ریتحق

:دمیتوپ یحال یبا ب
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 يدرد و عار شد یقدر ب نیاتو که  ه؟یک دیاصال ارک. ندارم دیبه اسم ارک یمن زن یگفت یم. دیاشتباه زنگ زد یگفت یم ؟يپس چرا اومد -

.مارستانیب ارهیشد که زنت رو ب یم دایمرد باجنم پ هیباالخره . هم رو اون ها نیکنن، ا يآقا باال سر گرانیزنت د يکه برا

 نین ادونم که با زد یم. کار اشتباهه نیدونم که ا یم. و باز هم همون حرف ها یلیهم برق گرفتن چشم هام، باز هم سوزش، باز هم س باز

که هر بار که من رو  یداره وقت یبگم تا بدونه چه طعم. بار بگم هیبذار  یکنم؛ ول یشوهرم پررنگ تر م شیحرف ها مهر خراب بودنم رو پ

.زنه یمن م يطعم رو به لب ها نیهم نهیب یم

.یهست يکه بود یعالم و آدم درست شدن، تو همون آشغال یعنی د؟یارک یش یآدم نم -

.کنه ینجاست رو از رو دستش پاك م هیکشه، انگار که داره  یشلوارش م يرو یدستش رو به آروم. کنه یتش رو جمع منفرت صور با

 یگفت تب تند زود عرق م یفکر نکردم؟ چرا وقت نازیپر يچرا به حرف ها م؟یدیجا رس نیاز اون همه عشق و عطش به ا يچه جور ایخدا

شوهرم رو تو  ينداشته  رتیدارم غ مارستان،یجا رو تخت ب نیا. من رو تیوضع نیدامه دادم؟ حاال ببکنه، دستش انداختم و باز هم به کارم ا

اگه من و سپهر قسمت هم . دارم ازت خدا جون یسوال هی ن؟یا یعنیمن  یخدا، زندگ. کس و کار بودن من رو یکوبم و اون ب یروش م

دنبال جفت  میهر کدوم بر یذاشت یخب م ؟یهم گذاشت يال چرا ما دو تا رو در روفالکت برسه، اص نیبه ا مونیاگه قرار بود زندگ م،ینبود

 یکن يکار هی یتونست یاصال م. يراحت سپهر رو از سر راهم بردار یلیخ یتونست یتو م. دارم تیکاازت ش. خدا میمن ازت شاک. خودمون

 یدلچسب بدنش نم ي حهیو بازو و اون تُن صداش و اون را بر نیشدم، اگه مسخ ا یاگه باهاش آشنا نم. وقت باهاش آشنا نشم چیکه ه

 دهیکوب يبگم؟ با صدا یبکنم؟ از قضا و قدرت به ک یرو به ک تیبرم گلگ النا ایخدا. میدیرس یبن بست نم نیوقت به ا چیه دیشدم، شا

ممکنه به  ایدن يگوشه  نیکه تو ا ستیبراش مهم ن یحت. رو به امان خدا رها کرده شیکه سپهر رفته وزنش رو، زن شرع دمیشدن در فهم

 یعنی یزندگ نیو ا. میگرفت یدوست هم دست هم رو نم هیمثل  یکه حت دهیرس ییمن و سپهر به جا ي هیقض. داشته باشم اجیکمکش احت

!یسقوط حتم یعنی! فاجعه

کردم سر پا  یسع! مییو من موندم و حوض تنها دیمامان هم ازم بر... مامان هم . که رفت و تنهام گذاشت دیام. که رهام کرد نیفرز بابا«

 نیپناه، تو ا یپشتوانه، ب یب. سد راهم و من باز هم شکستم. سد شد شهیمروت نذاشت و مثل هم یسپهر ب. نشد یشم، قد راست کنم؛ ول

.یکس یبو  ییدرد تنها

که  ییِو بغض و گه گاه با اشک چشم ها ادیه گاه با فرمتورم و کبود، گ يگه گاه با صورت ها. رفتن یاومدن و م یرنگ و وارنگ م يها آدم

هم از سر  ییوقت ها هی ج،یوقت ها گ هیوقت ها مات،  هی. موند یو ثابت م دیگرد یو م دیچرخ یفکر و با فکر م ینگاهم ب. خشک شده بود

مقابل تمام کتک ها و خشونت هاش بهم سپهر در  دیکه با یحق. گرفتن حقم ياومده بودم برا میبعد از هفت ماه از شروع زندگ. کنکاش

 گهید. که سپهر با مشت و لگد به جونم افتاد و تمام تن و بدنم رو کبود کرد به خودم اومدم نیبود که بعد از ا شیچند روز پ. گردوند یبرم

 یو پزشک يکالنتر ت،یاشک يسه چهار روز رفتم دنبال کارها يبه فاصله . دنیطرفه کتک خوردن و صدمه د کی نیخسته شده بودم از ا

.مداوم برداره يکتک ها نیکردم که حداقل دست از ا یم دایادب کردن سپهر پ يبرا یراه دیبه هر حال با. یقانون

.تو دیایب یخانم نجف -

رست کنه، ده سپهر رو د یکه م یتونست حداقل با حکم یکاش که م يا. که قرار بود به پشتوانش مردم رو آدم کنم شدم ياتاق مرد وارد

بود، با  کیاتاق کوچ هی. خواستم بعد از چند ماه آدم بشه یفقط م. هنوز اون قدر دل زده نشده بودم. بودم دواریهنوز بهش ام. سر به راه کنه
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. رمیرو بگکه حداقل بتونم حقم  ییبه جا هیبودم بود، نه شب دهیکه د ییبه دادگاه ها هینه شب. رو به روش یو دو سه تا صندل یمعمول زیم هی

. ماست يپرونده  یکه قاض دمیفهم شیجد ي افهیوسط نشسته بود که ازهمون اول با اون ق زیمرد پشت م هی. جا بود چیبه همه جا و ه هیشب

 ینگاه. بود يو پخته ا انسالیکه مرد م یقاض. داد زیمرد برگه ها رو به دست مرد پشت م. نفر هم سمت چپش نشسته بود که صدام کرد هی

.شیو دوباره رو کرد به مرد سمت چپ دیکش رونیبرگه ها ب نیرو از ب یقانون یپزشک يبرگه . به من انداخت یبرگه ها و نگاهبه 

ومده؟ین یسپهر صولت -

.ومدهیهنوز ن ،یفراهان ينه آقا -

سپهر مغرور و جذاب . بود، باز شد یقاض یکنم منش یکه فکر م یگفتن همون مرد سمت چپ دییتقه به در خورد و در با بفرما هیلحظه  همون

زد و  يمن پوزخند دنیبا د. مرد نیداشت ا يا یاعتماد به نفس ستودن. دیچیادکلنش دوباره دلم رو به هم پ يبو. وارد اتاق شد شهیمثل هم

 يبرا يو ترفندداشت  يمطمئنا نقشه ا. شناخت یچشم ها رو خوب م تیبراق نیا ینجف دهیارک. کرد خیدست و پام . دیخشچشم هاش در

کرد؟ یکار م یجا چ نیا ن،یا. پشت سر سپهر، لب هام به هم دوخته شد ،يبا ورود نفر بعد. فرار

؟یسپهر صولت يآقا -

.بله خودم هستم -

.کیبرام آشنا بود و نزد تینها یکه ب یهمون فرد مجهول. رو به زن همراه سپهر کرد یقاض

.دیباش رونیخانم ب -

:درجا پاسخ داد سپهر

.خانم شاهد من هستن نیا یقاض يآقا -

. ومدهیاحقاق حق من ن ياصال برا یعنی. من نبوده يشاهد، شاهد کتک ها نیمطمئنا ا ؟يشاهد؟ چه شاهد. شاهد تو سرم نوشته شد ي کلمه

زن نا به کار؟ نیاون هم ا ه؟یپس شاهد چ... پس 

:مقتدرانه گفت یقاض

.تا صداتون کنم دیباش رونیخب پس ب -

گرفتن من از سپهر داشت؟  هید يبه ماجرا یخونم، چه ربط يکنار ي هیمستانه، همسا. جواب یسوال ب هیرفت و من موندم با  رونیب مستانه

پس حضور مستانه به . من باشه ينبود که بخواد شاهد کتک خوردن ها یکه تا سر حد مرگ کتک خوردم و دم نزدم کس ییاون شب کذا

خوره؟ یچه درد م

درسته؟ د؛یکرد تیشکا یسپهر صولت يجا نوشته شده شما به جرم ضرب و شتم، از همسرتون آقا نیجور که ا نیا ،ینجف ي دهیم ارکخان -

.بله درسته -

د؟یاومد هیگرفتن د يبرا -

.رمیبگ هیکه به من وارد شده ازش د يا یخوام بابت تموم صدمات جسم یحاال م. آقا به ناحق منو زده نیبله، ا -

.برگشت به سمت سپهر یضقا

د؟یدار یحیچه توض یصولت يخب آقا -
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:زده بود، جواب داد هیتک کیمندرس اطاق کوچ یهمون طور که خوش رو و جنتلمن به صندل سپهر

در ضمن من شاهد هم دارم . کرده یتیشکا نیگرفتن پول مفت از من همچ يخانم من از پله ها پرت شده و برا. یقاض يهمش دروغه آقا -

.خانم از پله ها افتاده نیکه ا

 لیدل یب. ستیجهت ن یدونستم که برق نگاه درخشان و روباه صفت سپهر ب یدونستم، م یم. هام به هم دوخته شد و گلوم خشک لب

.ستین

.تو ادیشاهدتون ب دیخب، بگ یلیخ-

رو بگم که مستانه  نیدرك نکردم، فقط ا دم،ینفهم .دمید يزینه چ دم،یشن يزینه چ گهیمستانه رو صدا کرد و من بعد از اومدنش، د یمنش

به  ازیگرفتن پ يبرا یزد و گفت وقت یحیلبخند مل. شد تو نگاهم رهیتمام خ ییبا پررو مونه،یخونه کنار ي هیکه ثابت کرد همسا نیبعد از ا

. بدنم به خاطر پرت شدن از اون پله هاست يو تمام کبود نییپله ها پرت شدم پا يکه از باال دهیصاحبخونم رفته بود، من رو د يدر خونه 

.کشه یداره تاوان اشتباهم رو به رخم م يکه خدا بد جور نیا. شدن رو با تمام وجودم حس کردم دهیاون لحظه به لجن کش

 چیه هک يرو خراب کنم و من در سکوت بد میخوام زندگ یکرد ناسازگارم و م یفکر م. من حتیشروع کرد به نص یرفت و قاض مستانه

تونه  یبهم گفت که اگه سپهر بخواد م یرحم یبا کمال ب یقاض یحت. کف اتاق يها کییموندم به موزا رهیتونستم بشکنمش خ ینم يجور

اون قدر . حماقت ابلهانم از دست بدم نیرو هم به خاطر ا زمیاندك حقوق ناچ نیکه نکنه هم نیاز فکر به ا دمیکنه و من لرز تیازم شکا

تاوانم  نیا! ساختم یسوختم و م یم دیبا. که داشتم یشدم از گرفتن هر حق دیناام. ندارم ییراه به جا دمیپناه بودم که فهم یدرمونده و ب

 یشدم تا م یحماقتم خاکستر م نیا شیتو آت دیبا. خودم کردم. پشت پا زدن به اون همه اعتقاد نتاوان شکستن خط و مرزها، تاوا. بود

.حق نشسته يباالست جا که اون یکه اون دمیفهم

پول به مستانه خانم و زبون خوشش حلش کرد  یکه سپهر با اندک يبسته ا ياز درها گهید یکیهم  نیا. اومدم رونیحس بد از اتاق ب یکل با

بال حق و دن گهیو من پشت دستم رو داغ کردم که د زیهمه چ ریتمام زد ز يسپهر با نامرد. در رد بشم نینتونستم از ا يجور چیو من ه

من رو به ناحق  يتونست هر ادعا یجور که معلوم بود، با پول سپهر و جنس ناجور خرابش، خوب م نینرم؛ چون ا نداشتمحقوق داشته و 

بود که خدا مردانه  يزیهمون چ نیا. وجود نداشت دهیمثل ارک يزن پا کج گذاشته ا يبرا یسراسر مردانه، حق يایدن نیتو ا. کنه مالیپا

».نش دادبهم نشو

.تقه به در خورد و نرگس سرش رو آورد تو هی

جان؟ دیارک يشد داریب -

.باز من کامال اومد تو و در رو پشت سرش بست يچشم ها دنید با

حالت بهتره؟ -

.تموم شده رمیذخ ينه، تمام انرژ ای دهیدونم نرگس هم شن ینم یکه حت یلفظ يبعد از اون دعوا. زدم مهیلبخند ن هی

.نرگس جان، زحمتت شد یمرس -

 هی. سرم زد هی نییفشارت اومده بود پا یقدر حالت تهوع داشت نیگفت ا یدکتر م. یخدا کنه زودتر خوب ش ؟یچه زحمت زم،ینه عز -

.باشه یگفت ممکنه مال کم خون یم. يخون هم نوشته که بعدا انجام بد شیآزما
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 هیلحظه  نیتو هم. به وجود اومدنش ندارم يبرا یلیتما چیه ،یلیتما چیکه ه ينه بچه ا باشه، یمال کم خون... شاایکنم که ا یته دل دعا م از

.خوره یتقه به در م

بهوش اومد؟ یخانم نجف ،يخانم سرور -

 یو من چقدر حسرت م شترهیب يامروز ياز مردها یلیاز خ شیمحبت و مردونگ رتش،یکه غ يمرد! مرد مردستان. هیحاج رسول يصدا

.گذشته ینیچن نیا يمردها ينه خورم که زمو

.تو دییبفرما یبله حاج رسول -

:گه یبشم که م زیخ میخوام ن یم. شه یوارد اتاق م ریسر به ز باشیبا اون قد و قامت و محاسن ز یشه حاج رسول یباز که م در

.راحت باش دخترم -

انگ دختره خراب رو  یکه وقت يپدر. پدر هیه؟ درست مثل قدر دوستش داشته باشم؛ ن نیحق دارم ا. کنه تا معذب نشم ینگاهم نم یحت

رو از رو شونه هام برداشت  تشیکه رهام کرد، دست حما نیا. کار ممکن رو در حقم کرد نینکرد و بدتر يبرام پدر گهیخورد، د میشونیپ

.نامرد يایدن نیا لو من رو هل داد تو د

دخترم؟ يبهتر -

.نهیش یم میعسل تو رگ و پ ینیریمثل ش یدخترم گفتن حاج رسول نیا

.بله حاج آقا، به مرحمت شما -

.شکر خدا -

.صلوات ایذکر گفته  ایگو. حیکنه اون طرف تسب یرو رد م حیدونه تسب هی

.که برسونمتون منزل دییاگه حالتون بهتره مرخصتون کردن، بفرما -

.شم یهمه محبتش م نیا ي شرمنده

.گردم یبرم يبا خانم سرور. دم یتتون نمزحم نیاز ا شترینه حاج آقا، ب -

.دیاریب فیتشر م،یمنتظر رونیدختر جان؟ ما ب هیچه حرف نیا -

.کنه یم ریتو سرم گ "ما" يکلمه . ره یم رونیمنتظر حرف من بشه، از اتاق ب یکه حت نیبدون ا و

م؟یاومد یبود نرگس؟ مگه با ک یچ یمنظور حاج رسول -

:گفت یالیخ یبا ب نرگس

.با پسرش گه،یمعلومه د -

رحافظ؟یام ؟یچـــــــ -

!بر من يوا

.گهیآره د -

.کرد انیکردن جر فیگشاد شده شروع به تعر ينشست کنارم رو تخت و با چشم ها میمستق بعد
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 سهیماست ک نیعمن که . یاز حال رفت يدفعه ا هیتو  رون،یب میکه اومد نیهم. اصال دوست ندارم برگردم به چند ساعت قبل دیارک يوا -

هم  یباال؟ هر چ ادیپاهات رو هوا کنم که فشارت ب ایتنفس دهان به دهان بدم بهت . بکنم دیکار با یدونستم چ یوا رفته بودم، اصال نم يا

 هیبه خدا . برنج ریهو ش نیرنگ و روت شده بود ع. يومدیکه ن يومدیزدم افاقه نکرد و به هوش ن یم یلیزدم، س یم ضربهبه صورتت 

از خانم  یکیخواست بره . مارستانیب مشیشه، ببر یکه نم يجور نیگفت ا یآخر سر حاج. که اصال ینبض نداشت ،يلحظه گفتم تموم کرد

.زانوت و بلندت کرد ریدست انداخت ز یتوجه به حاج یکرد، ب یبود و فقط نگاه م لنتیکه تا حاال سا رحافظیکه ام ارهیکمک ب يها رو برا

؟یگ یست مرا ؟یچــــــ -

دکتر گفت  مارستان،یب میدیکه رس نیبده، چون هم رشیباز خدا خ یول اد؛یکم مونده بود شاخ هام در ب ،یگ یمنو م ه؟یآره بابا دروغم چ -

.نگفت یچیه یشد که نگو؛ ول دیقدر سرخ و سف نیا یحاج دیارک يوا. اومد یسرت م ییبال هی متیآورده بود ریاگه د

:دمیسهمون حال خراب پر با

دن؟یسپهر رو هم د -

.دنیمعلومه که د -

و نرگس، مخصوصا  یکه حاج نیا. دمیترس یم نیاز هم. گرفتم ینفس. بود دهیسپهر رو شن يپس حرف ها. شد يپر از دلسوز نگاهش

.بدونن شتریب میسگ یسپهر و زندگ انیاز جر رحافظیام

.ارنیسرمت رو در ب انیجان، بگم ب دیارک -

همه رو  يدستم برا. کنم يکار یتونستم مخف یخواستم هم نم یاگه م یحت گهیحاال د. ادم و نگاهم رو به پنجره دوختمسر تکون د فقط

چقدر من تو . بود دهیرو شن نمونیب يها یحرمت یحرف ها و ب يهمه  یبه راحت. رو نداشت دنمیکه چشم د یرحافظیمخصوصا ام. شده بود

 يجور نیحاال که اومده بود، حاال که ا یول ست؛یگفتم نبود، ن یحداقل م. اومد یسپهر نم کاش. کنم یم يلحظات احساس خوار نیا

.روزگار يناعادالنه  میتقس نیدل گرفته از ا. منزجر شده بودم رمیناجوانمردانه ترکم کرده بود، از خودم و تقد

نداره که  یانگار برام فرق. رم تو خلسه یم یبید جور عجروزها، ب نیا. پنجره گرفتم يخاك گرفته  ي شهیکه اومد تو، نگاه از ش پرستار

.خودم کیتار يایشم تو دن یجا و غرق م هیشم به  یم رهیفقط خ. شب ایصبحه 

؟يشد داریسالم خانم، باالخره ب -

خوش پرستار  يصورت مهربون و رو تیلبخند هم به عنا نیاون قدر فکر و ذهنم مشغول بود که هم. بند رو لبم نشست میلبخند ن هی

.شد بشینص

 یلخت نیا یملتهبم آروم شده؛ ول يمعده . ارمی یسستم رو به حرکت در م يکنم و با کمک نرگس قدم ها یم پیزور چادرم و رو سرم ک به

اون قدر . کنه یم ریگ یحاج رسول یاقوتیدونه  حینگاهم به تسب رونیب میر یاز در که م. کشه یداره رمقم رو م يدست و پام بدجور يو سر

 یکس یو ب یپول یکه از ب ییتو روزها یحاج رسول! تعجب نکن. حاضرم جونم رو هم براش بدم یهستم که حت یحاج رسول ي فتهیعاشق و ش

اون  ادمه،یاون روز رو خوب . دمیکه االن رس ییباال تا جا دیمنو کش. دیافتادم به دادم رس یزمونه م يرندان گرگ نما يداشتم تو چاله 

که داشتم تا خرخره توش  یشدنم از مرداب دهیکش رونیب يشد برا یسمانیکه بود، ر یهرچ. شر ایبود  ریخ مبگ دیدونم با یو که نمر يروز

.رفتم یفرو م
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همه تفاوت  نیمونم از ا یم رتیگفت و من در ح یلب ذکر م ریز شهیهمون جور مثل هم یبود و حاج رسول شیسرش تو گوش رحافظیام

با . امیمرد مومن دن ،یدست نوازش حاج رسول هیمثل من در حسرت  یکیداره و  يپدر نیهمچ رحافظیمثل ام یکی. رپدر و پس نیماب

چقدر . نیخواد از شرم آب بشم و برم تو دل زم یدلم م نم،یب ینگاه نگرانش رو که م. کنه یسر بلند م یپامون حاج رسول يصدا دنیشن

همه محبت  نیا يبرا ،یجواب چیو من ه زهیر یمزد و منت به پام م یکه ب يپدرانه ا غیدر یبمحبت  يشرمنده . مرد هستم نیا يشرمنده 

 هیو  لشهیهنوز سرش تو موبا رحافظیام یدزده؛ ول ینگاهش رو به رسم احترام م بازو  ادی یقدم جلو م مین یحاج رسول. مرد ندارم نیا

.رو لبش مهیلبخند ن

باباجان؟ يبهتر -

.تراشم یشرمنده، فقط براتون زحمت م یحاج رسول یمرس -

هست؟ نتونیب یمن، چه فرق يتو هم مثل فاطمه  ه؟یچه حرف نیا -

 هیمثل شما داره و من  يبس که اون پدر نیشما هم يمن و فاطمه  ریکث ياز تفاوت ها ،یحاج رسول يا"نالم،  یشه و تو دلم م یم شیر دلم

"نه؟ ای دارم يتونم بگم پدر ینم یکه حت ممیتیبچه 

. ندازه یم میستادیکه سر پا ا یبه من و نرگس یو گوشه چشم ارهی یدر م لشونیسر از موبا ،یخان، شازده پسر حاج رسول رحافظیام تازه

.گرده یتحمل سر پا نگه داشتن خودم رو هم ندارم، برم یحت نهیب یکه م یحاج

.نگهیتو پارک نیماش د،ییبفرما-

 ،یحاج یکه پسر دائم العصبان بهیبرام عج. ره یم نگیو جلوتر از ما به سمت پارک ادی یدر م یتفاوت یرف از بح نیهم انگار با ا رحافظیام

که مشاعرم به کل از  ییامروز از اون روزها. موندگار شده مارستانیتو ب یحاج يکالم از وقت آزادش زده و پا به پا یحرف و ب یب يچطور

.رم یم نییاز پله ها که با زور نرگس پا. دهیصفر رس ریو درکم از اطرافم به ز ادهکار افت

 يبه خونم برگردم؟ چرا سپهر بهیبا سه تا غر دیمرد من، با يسپهر، به جا يچرا به جا. رهیگ یسر تا به پام رو م میاهیشرم از رو س دوباره

حفظ کنه؟  بهیسه تا غر يبرگردونه و آبروم رو جلو نموند تا منو به خونه یقدر از سنگ شده که حت نیا ده،یکش مارستانیکارم به ب دیکه د

کدوم  یو پسرش و نرگس برگردم به خونه؛ ول یبا حاج دیافته که با یم ادمیشه و تازه  یچشمم پر م يکاسه . رهیگ یم بیو عج دیشددلم 

جرات قدم  یهوا حت یکیه با تارک يهمون محله ا ای ه؟یزنه که چه خونه ا یجار م یکه چهار چوب زنگ زدش از ده فرسخ یخونه؟ همون

واقعا کدوم خونه و سرپناه؟ ؟يرو ندار هاز خون رونیگذاشتن به ب

 یحت. آبرو دارم یاغی رحافظیام نینرگس و هم يمن جلو یدونه؛ ول یوضع و حالم رو م یدرسته که حاج. ره یو پام دوباره ضعف م دست

از قبل  زتریکنه و نگاه دلسوز نرگس، ترحم آم دایبه سخره گرفتن من پ يبرا دیجد زیدست آو هی رحافظیتونم تصورش رو کنم که ام ینم

.گرده به سمتم ینرگس با تعجب برم. ستهیا یاراده م یکشه که قدم هام ب ینرگس بازوم رو م. بشه

ده؟یارک هیچ -

.مزاحمت بشم نیاز ا شتریخوام ب یبرو نرگس جان، نم گهیتو د -

.امی یباهات م ه؟یچه حرف نیا زمینه عز -

.دوست ندارم شوهرت ناراحت بشه ؟ياالف من شد هیاز ک. نه به خدا نرگس جان، باهات که تعارف ندارم -
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... یول -

.شرمنده نکن نیاز ا شتریتو رو خدا من رو ب. زمیبرو عز -

... رحافظیبرم؟ آخه ام يخوا یکه م یمطمئن -

.مزاحمشون بشم ستیرم، درست ن یهم نم یاگه بتونم با حاج رسول. مطمئنم زمیآره عز -

.ستیحالت خوب ن یول -

.خندم یم یحال یب با

.رم یو م رمیگ یآژانس م هی! جهنم و ضرر -

.بگم یپس بذار به حاج -

.شم یم کشونیزنه که نزد یحرف م یبا حاج یچند کالم. برسه یکنه تا به حاج یکه منتظر حرف من بشه، قدم تند م نیبدون ا و

.دست شما سپردم یحاج رسولپس  -

.نگران شده یلیهمسرت هم حتما خ. راحت التیبرو دخترم، برو خ -

.دستش رو رو بازوم گذاشت نرگس

.جان دیارک دیببخش -

.زحمتت شد ،یتو ببخش نرگس -

.بود بهم بگو يکار ،يشمارم رو که دار ؟یچه زحمت -

.چشم -

گردم به سمت حاج  یبعد برم. کشم تا نرگس ازمون دور بشه یم قینفس عم هی. کنه یم یهم خداحافظ رحافظیام یو حت یحاج رسول از

.فتهیوقت از سرم ن هیکشم تا  یچادرم رو جلوتر م. یرسول

خواهش کنم؟ هی ،یحاج رسول -

.گرده به سمتم یرو جا به جا کنه، برم نیماش رحافظیجور که منتظره تا ام همون

.بفرما دخترم -

خودم برگردم؟ دیکنم اجازه بدشه خواهش  یم -

.اندازم یم نییسرم رو پا یحاج رسول يبار من به جا نیا. رهیشه و تو نگاهم خ یجدا م نگیاز آسفالت پارک یحاج رسول نگاه

؟یگ یم رحافظیشده؟ بخاطر ام يزیچ -

.شه زحمتتون بدم یروم نم گهیدم که دچند وقته مزاحمتون ش نیقدر تو ا نیا. خوام شما رو به زحمت بندازم ینم ،ینه حاج رسول -

.فاطمم يگفتم که بهت تو هم جا ه؟یچه حرف نیا -

.کنم یخواهش رو م نیاز شما ا يپدر من و من رو حساب پدر و دختر يشمام جا -

:گه یم نیسنگ ییکنه و بعد از چند لحظه با صدا یم یمکث
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 یآژانس معتبر م هیحداقل تا . باشه هرجور صالحته یول ؛یزن یحرف رو م نیا رحافظیدونم بخاطر وجود ام یهر چند که م. باشه دخترم -

.يبرگرد ییتونم اجازه بدم تنها یحالت اصال نم نیبا ا. يبر نیبرمت تا با ماش

:گم یپس فقط م. یچیندارم، ه تشیهمه لطف و درا نیدر مقابل ا یجواب

.جبران کنم تونیبه شاد... شاایا ،یحاج رسول یمرس -

.یش یم تیکه هوا گرمه اذ نیبش ایمنون بابا جان، بم -

تن رنجور رو به خونه  نیکه شک دارم بتونم ا میبن یحال و ب یاون قدر ب. دم یم هیتک شهیو سرم رو به ش نمیش یعقب م یرو صندل یسست با

آهنگ  نیدر تعجبم با ا یاز پسر حاج .تعجبم باالست يدرجه . چهیپ یتو گوشم م يافتخار رضایفلوت و عل يناله  ينوا يصدا. برسونم

.گدازش وو پر سوز  یسنت

شب که از ساز دلم ناله برخیزد"

ها در جان من شعله می ریزد نغمه

به دیوار غمت می گذارد دل سر

"را تا سحر می شمارد دل اختران

. یخوش به سعادت خونوادت حاج رسول"گم  یباز هم تو دلم م. هیوجود حاج رسول یپر از آرامش ملکوت نیماش يفضا. بندم یم چشم

".شد یمن م بیکم از سعادت فرزندانت نص هیکاش 

 يزیدو روز بود که جز آب چ. من ییتنها بانیاون روز شوم، اون شب شام غر. شه یدوباره برام زنده م دمیرو د یکه حاج يبار نیاول ادی

به دامن  دیدونستم با ینم یکتک رهام کرده بود و من حت یبود که بعد از کلسپهر دو هفته . لقمه نون هیاز  یحت غیدر. خوردن نداشتم يبرا

 يداشتم برا ییطال کهینه ت. توش ارزش نداشت يزیچ چیحالم که ه یپاك پاك بود، درست مثل زندگ میپول ي رهیذخ. ببرمپناه  یک

پناه  هیبه گر یشب بود و من از گشنگ. اسر نجاستسر یزندگ نیکُشتن و تموم کردن ا يبرا یجرات یکار، نه حت يبرا یفروش، نه مدرک

ساعت ده شب بود و . حرکت نداشتم يبرا ییکردم که نا هیخودم گال يشده، اون قدر زجه زدم و از خدا نیتو اون شب نفر. آورده بودم

ناقابلم رو پشت  ي هیاسباب اثاث کرده بود که تمام دمیدادم، تهد یاومد و اگر اجارش رو نم یگرفتن اجارش م يخانم برا هیفردا صبح صف

.زاره یدر خونه م

.مرگ رفتم و برگشتم يکه صد دفعه تا پا ییهمون لحظه ها ،یجهنم يها قهیمن رو برد به همون ساعت ها، همون دق يافتخار يصدا

یک ستاره می شود روشن و خاموش"

من گویا کشد بار غم بر دوش همچو

و تنهاسحر، در سفر، از دل شب ها، یکه  تا

"من گه نهان، گه شود پیدا اختر

***
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شد،  میآوردم؟ باشه، حال میسر زندگ ییکه چه بال یکن میحال يخوا یم ؟یکن یکار رو م نیچرا باهام ا ه؟ییچه زندگ نیخدا آخه ا - «

سرم رو به سمت سقف کبره لباسم پاك کردم و  نیرو با آست سمیپناه ببرم؟ صورت خ یکار کنم؟ به ک یحاال بگو چ. غلط کردم دم،یفهم

.دمخونم بلند کر يبسته 

سپهر . ده ینم هیمغازه دار هم بهم نس یحت گهید. جز آب نزدم یچیدو روزه که لب به ه. کشم یخودت نم یکشم، به بزرگ ینم گهید -

 نیبب. رو بدم یسگ دون نیا ي قرون پول ندارم تا اجاره هی یو من حت ادی یگرفتن اجاره خونش م يصاحب خونه صبح فردا برا. شده ستین

رو که مرتکب شدم  یتقاص اون گناه يخوا یم یتا ک ؟یلهم کن يخوا یم یبگو تا ک ست؟یبکشم؟ بسم ن چقدر گهیآخه د. وضعم رو

؟یخدا؟ تا ک یالغوث الغوث؟ تا ک یچقدر به درگاهت بنالم که اله د؟یچقدر بگم غلط کردم؟ ببخش ؟يریبگ

:دمیزده ها نال انیمثل عص يدفعه ا هی. تازوندم یطرفه م کیخواد  یکنه و حقش رو م یادرش دعوا مبچه که داره با م هی مثل

.یخوام کمکم کن ینم گهید. میخوام ببخش یازت نم گهیاصال د-

نگاهم به ظلمات  .ستادمیچند قلب آب خوردم و سر پله ها ا یاز زور فشار و گشنگ. از جا بلند شدم و مانتوم رو تنم کردم یآن میتصم هی تو

.نهیب یو داره پله ها رو م ستادهیانگار که درست کنارم ا. خودم يبا خدا. با خودم پچ پچ کردم. موند رهیپله ها خ یاهیو س

 خراب هینداره که به عنوان  یفرق. برام نداره یفرق گهید. کن یفرج هی ایبکش  ای. دست خودت شیبق گهید ن،ییپله ها که رفتم پا نیاز ا -

.و تموم کنم یلیتر هی ریبرم ز ایخبر بشم  یاز خدا ب هی نیسوار ماش

کفش هام رو آروم پام کردم و بدون . رفتن از اون پله ها رو هم نداشتم نییپا ينا یجون برداشتم حت یاول و دوم رو سست و ب يها قدم

 يجور هی یبدبخت نیا ای. دونستم امشب شب آخره یه مرو هم برنداشتم، انگار ک دیکل یحت. رفتم رونیدر ب ياز ال ییصدا نیکوچک تر

.فالکت راحت بشم نیاز ا يجور هیبود که  نیمهم ا. دمیرس یکرد به کجا م ینم یبرام فرق. شدم یمن تموم م ایشد،  یتموم م

رو که  نیخواستم، ا یرو م زیچ هیفقط . کرد یمغزم کار نم گهید. نظم شد یقلبم ب ينبض ها. شد کیخلوت نزد يهام که به سر کوچه  قدم

تا سر کوچه با . ادامه بدم یسگ یزندگ نینشونه بهم بده تا به ا هی. نیپام بذاره، هم شیراه پ هیکه خالق همه من جمله منه،  یاون ،ییاون باال

خوام  یدونستم م یزد که نم یخورد و گشت م یمختلف تو ذهنم تاب م ياون قدر فکرها. کردم یگشتن ط یرفتن و برم یکه م ییقدم ها

.کار کنم یچ

. شدن یچشم هام رد م يرنگ و وارنگ از جلو يها نیماش. پام بذاره شیپ یحاال نوبت خدا بود که راه. سادیقلبم وا. ابونیبه سر خ دمیرس

هارصد و پنج درست کنارم پژو چ هی. نگاه راننده ها بودم رسیکامال تو ت گهیحاال د. گهیقدم د هیباز هم . لرزان جلو گذاشتم گه،یقدم د هی

نه؟یواقعا ا نه؟یا ؟یپام گذاشت يکه جلو یراه نهیا ایخدا. خنجر شد به قلبم شهیمرد از پشت ش دارینگاه خر. ترمززد رو 

 هیبا  ،يا افهیق نیوقت شب، با همچ نیا ،یخراب یحت ،یآخه کدوم زن نرمال. دیهم ترس دیشا. ومدیو سردم خوشش ن زیاز نگاه ت انگار

دنده داد و راه . باشم؟ نگاهش رو از نگاهم گرفت شیکه من دوم سهیمیوا ابونیپروا کنار خ یب يطور نیسرد، ا يرت سرخ و چشم هاصو

!نید یب ي ختهیلجام گس يها وونهیعقل نداشتم، کم از د یب يکم از مجنون ها ده،یمنه نفس بر. اشتحق د. دیترس. افتاد

حاال . شب ي رهیشدم به آسمون ت رهیسر بلند کردم و خ. جلو گذاشتم گهیقدم د هی. نبود سرنوشتم نیپس ا. که رفت، سر بلند کردم مرد

 یزندگ نیو باز هم به ا ارمیب مانینشونه از توام تا ا هیمن منتظر  ایخدا. رو بندازه يحاال تاس بعد. نوبت خدا بود که برام دستم رو بر بزنه

.مطلق چشم هام رو تر کرد یکین تارستاره با او یآسمون ب. ادامه بدم یسگ
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 نانیبودنم اطم وونهیانگار از د. کردم، نه اون ها منو ینه من نگاهشون م یول ستادن؛یا یکنارم م یبعض یشدن، حت یها از کنارم رد م نیماش

 ینفر، حت کی، چون اگه باز هم خدا رو شکر. لبم نشست يرو يپوزخند. مجنون شب گرد نیاز ا دنیترس یم. اومدن یداشتن که سمتم نم

 هیمن رو نشناسه تو  یکردم، چون هر ک یبهت نگاه هم نم گهیگرفتم و د یداد، چشم از درگاهت م یم شنهادیها بهم پ راننده نیاز ا یکی

 یباق ياکه چقدر تاوان دادم و به اندازه تار موه یدون یخودت خوب م یبار اشتباه کردم؛ ول هیدرسته که . یشناس ینفر من رو خوب م

پلک . رو تموم کنم یزندگ نیبه دست نگرفتم تا ا غیبار هم ت کی یتنه کتک خوردم و دم نزدم، حت کیو  دمیکش ییسرم تنها يمونده رو

.يرم سراغ راه بعد یم ،یراه رو برام نذاشت نیخب حاال که ا. شد ریاشکام سراز. زدم

 دیشا. چونم گره زده شد ریاشک از دو طرف صورتم سر خورد و ز نیت سنگقطرا. جلو گذاشتم گهیقدم د هیبه آسمون  رهیجور خ همون

 نیمطمئن بودم که ا. و خالص رمیم یاگه نه که م چ،یباشه که ه ایرم جلوتر، اگه عمرم به دن یم. باشه يبهتر میتصم نیا دیشا. قسمتم مردنه

 یم يگذر يها نیاره، مسلما آخر سر، حروم سرعت چرخ ماشست یشب ب یکیو اون تار یمشک يبا اون مانتو و روسر. مهلحظات آخر عمر

رو  میگذشتن و سرعتشون پر روسر یها از کنارم م نیماش ينورها. بود رشینگاهم به آسمون ت گه،یاشک د يسر هی گه،یقدم د هی. شدم

 یب د،یام یبودم، ب ستادهیا کیتار ابونیتو دل خ. بودم که مطمئن بودم کارم تمومه دهیرس ییجا هحاال ب. گهیقدم د هی. گرفت یم يبه باز

. رفت یاومد، نه م ینه م. نبود ینیاز شانس بد من ماش یول ؛يباز یینجات، خاموش، ساکت و صبور، منتظر سوت نها يبرا یتالش یهمت، ب

به  لیوجودم م يآخر، بدجور يلحظه ها نیا. دمیشن یها رو هم م ركیرجیج ریج ریج يساکت که صدا يسوت و کور، به قدر ،یچیه

 نیآخر. حرکت یب. ابونیبودم وسط خ ستادهیا يهمون جور. ادامه دادن نداشت يبرا ییرمق نا یذهن خسته و تن ب یموندن داشت؛ ول

دستم گوشه . شد کینور بهم نزد. نشست چشمم يصاف تو ییهمون لحظه نور چراغ ها. آوردم نیینگاه رو به آسمون کردم و سرم رو پا

 نیبه هم. یزندگ نیسالم چشم هام رو با نفرت بستم و دست شسته بودم از ا کی یدلزده از زندگ ت،یچنگ زد و در نهامانتوم رو  ي

».ابونیخ ي گهیمحکم که باعث شد پرت شم به سمت د يضربه  هیو بعد  دیچیتو گوشم پ نیترمز ماش يصدا. یراحت

***

.میدیرس یخانم نجف ـ

از  رحافظیام ي رهیو نگاه خ یحاج یتو مه بود، حت یپلک زدم، همه چ. میبخت اهیمنو برده بود به خاطرات سانگار که خواب . باز کردم چشم

رو تازه به دست  میاریهوش. بود ستادهیا سیسرو یتاکس هیدم . باز هم پلک زدم و نگام رو به اطراف چرخوندم. نیوسط ماش نهییتو آ

.یبه سمت حاج رسول مآوردم و برگشت

.دیممنون، لطف کرد ،یمرس ـ

:ادامه دادم ریبه ز سر

.زحمتتون شد د،یببخش ،یرسول ياز شما هم ممنون آقا ـ

 دم،یواقعا رنج دم،یرنج. اعتنا به حرف من سکوت کرد یکنارش چرخوند و ب ي شهیکه نگاه ازم گرفته بود، سرش رو به سمت ش رحافظیام

پشت سر من  یحاج رسول. ریتقد نیامان از دست ا يرو هم نداشتم؟ ا "کنم یش مخواه" هی اقتیل یقدر خار شده بودم که حت نیا یعنی

.شد ادهیپ
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.دیممنون، شما زحمت نکش یحاج رسول ـ

ه؟یچه حرف نیدخترم، ا میبر ـ

به  یکه شدم کم نیسوار ماش. مردانه یهمراه کی يمرد، حرکت کرد و من چقدر دلم تنگ شده بود برا هیمن، همقدم با من؛ مثل  همراه

:بود گفت رهیخ نیماش یشونم و صندل یسمتم خم شد و همون جور که نگاهش به حوال

.گم بهت سر بزنه یبه حاج خانم م ـ

:ته دل گفتم از

زحمتم به گردنتون  نیاز ا شتریخوام ب یدوشتون هستم، نم يهم بار رو يجور نیمن هم د،یتو رو خدا شرمنده ترم نکن ،ینه حاج رسول ـ

.فتهیب

گرفت شیمردانه آت یو نگران تیحما نیا يدوخت و من دلم برا يا گهید يبهم انداخت و دوباره نگاهش رو به جا یمردد نگاه یحاج

.فاطمه زنگ بزن ایبود حتما به حاج خانم  یپس اگه مشکل ،یهر جور که راحت ـ

.چشم، حتما ـ

.بال بابا جان یچشمت ب ـ

:صداش کردم که دوباره رهیفاصله بگ نیاز ماش خواست

؟یحاج رسول ـ

بله بابا جان؟ ـ

.خم شد دوباره

.ادی یکار خوششون نم نیاز ا ادیکنم ز یفکر م د،یمحبت نکن ادیبه من ز یرسول يآقا يشه جلو یاگه م ـ

برو دخترم، . هاشهبنده  يبه خوشنود یکه راض هییاون باال ينه؟ اصل کار ای ادی یخوشش م رحافظیکه ام ستیبرام مهم ن ،یتو مثل دخترم ـ

.ارتی یعل

 دیحاال با. در رو که بست، دلم گرفت. و شرط من بود دیق یب يفرشته  یسجده کنم، نه؟ حاج رسول یحاج نیا يداشتم به قبله و خدا حق

دستش رو . بود نیهمچنان نگاهش به ماش یحاج رسول. لحظه به عقب برگشتم هی. گشتم به همون دخمم یهمدم، برم یپناه، ب یباز هم ب

که امشب در کنار  نیا. شد میو فاطمه حسود رحافظیبه ام. رفت رحافظیام نیباال آورد و بعد هم به سمت ماش یفظخداحا يآروم به معنا

خوشا به . پدرش رو داره دنید يتا چه حد آرزو دهیدونستن که ارک یکدومشون نم چیه. دغدغه یاسترس، ب یدلهره، ب یب. پدرشونن

.محکم باال سرشون رو دارن ي هیسا نیها حسرت هم یلیدونن که خ یکنن و نم یاز مهر سر م یکنج کنار. سعادتشون

***

:خواستم حساب کنم که مرد راننده گفت ستاد،یکه ا نیماش

.حساب شده ـ
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کدوم  ایدوم پول رو جبران کنم؟ با کدوم زور؟ با ک یآشکار و نهان حاج رسول يخواستم محبت ها یم يچه جور. هم شرمنده شدم باز

 هیکه صف دمیحرکت کرد و من چشم بسته فهم نییپا يطبقه  يپرده . انداختم دیکردم و کل یرمق و نالون طول کوچه رو ط یپشتوانه؟ ب

 نه نگاهم رو باال شهیحال بودم که برخالف هم یاون قدر ب یشده به من؛ ول رهیخ نییپا يچروك طبقه  يپرده  پشتاز  شهیخانم باز مثل هم

خانم تو راه پله  هیصف يآش رشته  يبو. بدم یرمق استراحت یبدن ب نیبهش کردم؛ فقط راه پله ها رو باال رفتم تا زودتر ا یآوردم، نه سالم

 میجون یب يمانتوم رو با همه . رو باز کردم کمیچند تا پله رو هم با زور باال رفتم و در قفس کوچ. یگشنگ ازدلم ضعف رفت . ها پر شده بود

 يبدنم بد جور. دمیگذاشتم و دراز کش یجرعه آب بخورم، بالشت هیکه  نیبدون ا یاز تنم در آوردم و بدون شستن دست و صورتم، حت

.گرفتم هیبد یو چشم از هر چ دمیپر چادرم رو، رو خودم کش. داشتادامه ن يبرا یرمق گهیرفته بود و د لیتحل

خواهد یدلم آغوش م"

زن و نه مرد نه

"؟ییای ینم نیزم ایخدا

 نیشومم نفر ریلب به خودم و تقد ریز. بود که نفس بر شده بودم ادیز يدرد به قدر ن،یواپس يشب، تو اون وانفسا یکیاون تار تو«

 دیمرد که محاسن سف "؟يلجن رو تموم نکرد یزندگ نیچرا ا ؟يچرا تمومش نکرد". خودم گله کردم يفرستادم و باز هم تو دلم از خدا

.شد کیزد، بهم نزد ینور چراغ برق م ریستش، زد کی

کار کردم؟ زدم بهش، دخترم؟ یمن چ ایخدا ؟یدخترم، دخترم خوب ـ

.انداخت یبلند کرد و به اطراف نگاه سر

کمکمون؟ ادیب ستیکس ن چیچرا ه! خــدا ای ـ

.دیرس یبه نظر م يو قو هیخوش بن یبود؛ ول دیکه تمام محاسنش سف نیبازوم رو گرفت تا بلندم کنه، با ا ریز دیترد با

.دکتر، خدا منو ببخشه که اصال حواسم بهت نبود میر یاالن م ار،یدخترم طاقت ب ـ

.کرد نیتونستم بزنم سوار ماش یکه از زور آه و ناله حرف هم نم منو

؟یکن یکار م یجا چ نیوقت شب ا نیخونوادت کجان؟ ا دمت،یدخترم، شرمندم ند ایب ـ

 نیتموم بشه؟ چرا ا یسگ یزندگ نیذاشت ا یکرد؟ چرا نم یچرا تمومش نم. بودم از خدا یشاک. ختمیر یکردم و اشک م یناله م فقط

عقب و  یرو سر راهم گذاشته بود؟ منو نشوند رو صندل رمردیپ نیسراغ نداشت که ا يانداخته بود؟ آدم بهتر یرو تو سخت چارهیب رمردیپ

:لب زمزمه کردم ریز. ر شدعجله سوا بادر رو بست و خودش هم 

؟یکن یچرا تمومش نم ؟يبر یچرا نم ؟يبر یچرا نم ـ

کنه؟ سرت؟ یپات درد م ؟یدخترم خوب ـ

:دمیهام نال هیگر وسط

.سوزه یقلبم م ـ

.مرد ناله مانند شد يصدا تن

بدم؟ یکار کنم؟ جوابت رو چ یحاال چ ایخدا! یداشته باش یقلب يمارینکنه ب ،يوا ـ
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.دینال یلب م ریو دنده داد و زود حرکت کرد، همچنان زر نیماش

.مشیدیشرمندتم، ند ایخدا ؟يکرد تیبندم رو اذ یگ یهمه سال طاعتت رو کردم، بعد نم نیا ـ

زنگ  شیهمون لحظه گوش ستم؟ینکنه فرشته بود و از طرف خدا اومده بود؟ نکنه مردم؟ نکنه ن. بیو غر بیعج! بود بیمرد عج نیا چقدر

رو با سرعت  نیکرد ماش یلب زمزمه م ریکه ز يمرد مسن حواسش نبود و همون جور یبه اعصابم؛ ول دیمته کش ایزنگ نوک يصدا. دخور

:رفته بود که گفتم لیرمق بودم و اعصابم تحل یاون قدر ب. مرد یگوش لیشد و دوباره زنگ موبا عتماس قط. روند یباال م

.آقا تو رو خدا جوابش رو بده ـ

.برگشت به سمتم يدفعه ا هی مرد

رو؟ یجواب چ ـ

.آقا لتونیموبا ـ

:توانم گفتم نیبرد که با آخر لیدست به موبا مرد

.دیکنار، بعد جواب بد دیبزن ـ

!يشما واجب تر یول ـ

.خلسه به بدنم حکمفرما شده بود. رو هم رفت چشمام

.آقا، من حالم بهتره دیجواب بد ـ

.رو جواب داد یود گوشرو کنار زد و ز نیماش مرد

.مارستانیبرمش ب یتصادف کردم، دارم م یخانم هیجانم بابا؟ نه، با  ـ

... ـ

.آره، آره، بهوشه، خدا بهمون رحم کرد ـ

مرد  نیتصادف رو دوش من بود؛ پس چرا مزاحم ا نیا ریتمام تقص. گفت سوخت یکه مرد بهش باباجان م يبچه ا يسوخت، دلم برا دلم

 يبا دست ها. دیکش یخونه به انتظارش بودن و ممکن بود با مردن من کارش به زندان م يتو ییکه کسا يمرد نیودم؟ امحترم شده ب

.که مرد برگشت دمیرو کش رهیو دستگ ردمرو جمع ک میلرزون تمام انرژ

شده دخترم؟ یچ ـ

.دیمزاحمتون شدم، حاللم کن دیحالم خوبه آقا، ببخش ـ

.از پشت سرم اومد رمردیپ يشدم که صدا ادهیپ نیماشجواب مرد از  دنیشن بدون

...صبر کن دختر جان، خانم  ـ

رو به دردسر  چارهیمرد ب نیخواست با مرگم ا یاصال دلم نم. دادم یباز هم به راهم ادامه م یزدم؛ ول یلنگ م. کرد ینم ياریهام  قدم

.دیمرد با چند قدم بلند به من رس من بودم که سر تا پا گناه بودم،. نداشت یاون که گناه. بندازم

دختر جان؟ ير یکجا م ـ

.افتاد یهم م يرو یحال یاز زور ب چشمام
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د؟یر یجهنم آقا، م ـ

.مرد در هم فرو رفت ي چهره

.مارستانیببرمت ب ایبابا جان، ب ستیخدا نکنه، حالت خوش ن ـ

:لب زمزمه کردم ریز. شد یم اهیکم همه جا برام س کم

...فقط  آقا؛ دیبر ـ

آخر . افتادم نیزم يشهاب سنگ که از دل آسمون رها شده رو هیشه و من مثل  یدست و پام شل م. نیشه و سرم سنگ یم کیتار چشمام

.هم شکستم يسر شکستم، بدجور

.زنه گدا گودوله یرو؟ داد م افشیق دینیبب ه؟یاون ک یدون یحاج بابا، شما از کجا م ـ

!رحافظیام ـ

.باز کردن پلک چشمام نداشتم يبرا یهنوز توان یبشم؛ ول اریمرد باعث شد هوش زیعتاب آم لحن

.مارستانیب ارهیداره با خودش ب یکرده، برنم دایپ ابونیرو که از تو خ یمن، آدم هر کس زیآخه پدر من، عز ـ

.گم زدم بهش یم ؟یچ یعنی یهر کس رحافظ؟یام یگ یم یچ ـ

همه باال  نیا گهید. سر جاش ادی یم یسرم نمک هیکه اون هم با  نهییو فقط فشارش پا ستین شیچیت هکه دکتر گف دیدید یول د؛یآره زد ـ

.کردن نداره نییو پا

حاج احمد آقا؟ ـ

.کرد یزن بود که مرد رو صدا م هی يصدا

بله حاج خانم؟ ـ

.بشنوهحرف ها رو  نیو ا ادیدختر بهوش ب نیخواد ا یدلم نم رون،یبگو بره ب رحافظیبه ام ـ

.چشم حاج خانم، رو چشمم، شما فقط مراقبش باش ـ

.راحت التونیمن هستم، خ د،ییشما بفرما ـ

 يدستم رو گرفت و رو یدست ".بود، چقدر احترام، چقدر محبت نشونیب ییبایچقدر مهربون، چقدر قشنگ، چه حس ز": دلم گفتم تو

.پوستم رو نوازش کرد

دخترم؟ دختر جان؟ ـ

.شده بود کیانگار که حاج خانم بهم نزد. دیچیپ مینیگالب تو ب يبو. ناله کردم اریاخت یو ب دیچیسرم پ يتو درد

حالت خوبه دخترم؟ ـ

کم کم صورت . و عطر خوش گالبش دلم رو روشن کرد اهیصورت ناواضح حاج خانم با اون چادر س. رو باز کردم نمیسنگ يزور پلک ها به

. بود ییو خدا نیریش یشیآرا چیبود که صورتش بدون ه انسالیزن م هی. بود ییزن خدا نیر نگاه اچقد. نمشیزن واضح شد و تونستم بب

کنه و  یکه روح خدا تو وجود بنده هاش حلول م نیمگه نه ا. دمیو خدا رو تو وجودش د دیدلم لرز دنشیکه با د مدروغ نگفتم بهت اگه بگ

تو قلب هر بندش وجود داره؟ تشیاز وحدان ییرد پا
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؟يدخترم بهتر ـ

.زن بودم يچشم ها ییهنوز محو رنگ خدا. پلک زدم فقط

کنه؟ یدرد نم تییجا ـ

.نه باال بردم یرو به معن سرم

.شه یدوش ولرم خوب م هیکم استراحت و  هیکه با  هیکم کوفتگ هی ،ینداشت یشکستگ یول نه؛ییگفت فشارت پا یخدا رو شکر، دکتر م ـ

.ییمحبت رنگ خدا نیبو و ا نیاومد و من چقدر محتاج ا یخدا م يحرفاش بودم، بو محو

ست؟یگرسنت ن ـ

بود که از  یسال کی. فقط دوست داشتم کنارم بمونه یکه خسته بودم، درد داشتم و دل ضعفه گرفته بودم؛ ول نیبا ا. نگاهش کردم فقط

.لذت نبرده بودم يبنده ا چیمحبت ه

.فشارت افتاده یقط بخاطر گرسنگفکر کنم ف ارم،یکم برات غذا ب هیبذار  ـ

که صورتش مثل فرشته ها مهربونه رو تو  بایخانم ز نیکردم ا یدونم چرا تو اون لحظه فکر م ینم. بلند بشه که دستش رو گرفتم خواست

که مردم و با  کردم یهم فکر م دیشا. بودم ستادهیکه چشم بسته توش ا یابونیگردم به همون خ یو با رفتنش دوباره برم نمیب یخواب م

نکردم؟ چرا طلبکارانه حکم دادم و اجرا  يصبور نیاز ا شتریو اول از همه بپرسن چرا ب انیو منکر به سراغم ب رینک نهزن ممک نیرفتن ا

کردم؟

؟يخوا یم يزیچ زم؟یعز هیچ ـ

انگار التماس تو نگاهم رو خوند؛ چون  .کرد یم دادیکم عشق که تو تک تک کلمات زن ب هیخواستم،  یکم محبت م هیخواستم، من  یم آره،

.دستم رو گرفت و نوازش کرد یبا مهربون

.يریجون بگ يبخور ارم،یکم برات غذا ب هیبرم  زم،یعز امی یم ـ

خواست بره،  یدلم نم. بوده باشه و نابود بشه؟ اشک تو چشمام نشست لمیزن تخ نینکنه ا. دلم گرفت. آروم شل شد و زن رفت دستم

.به آب بزنم و روح خستم رو جال بدم یمحبتش تن يبمونه تا من تو حوضچه  شمیپ شهیهم يکاش برا. رگردهکاش زود ب

سوپ و جوجه  يبو. رو گذاشت روش ینیتخت رو جلوتر آورد و س نییپا زیم. تو دستش اومد تو اتاق ینیس هیدوباره باز شد و زن با  در

اراده قاشق تو دست گرفتم و مثل  یب. مارستانهیب يرنگ و رو یب يغذا نیبرام نداشت ا یاون قدر گرسنم بود که فرق. دلم رو مالش داد

.دیبعد از تموم شدن سوپ ظرف جوجه رو جلوتر کش. کردم ریشدم سراز نهیقرنط يزده ها قاشق ها رو پشت سر هم تو معده  یقحط

گرسنته؟ یلیدخترم، بخور، نوش جونت، انگار خ ایب ـ

.تعارف هم نکرده بودم یاون قدر گرسنم بود که حت. زن افتادم ادیر شدن شکمم پ مهیبعد از ن تازه

.رفت تعارف کنم ادمی د،یببخش ،يوا يا ـ

.زد ییلبخند خدا هی زن

.تو بخور، نوش جونت زم،یکنم عز یخواهش م ـ
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 ای دیکه صبح فردا با يخونه ا. هام افتادم یتمشکالت و بدبخ ادی دهیچهارم نرس ایبه قاشق سوم  یرو هم با ولع خوردم؛ ول يبعد يها قاشق

.غذا زهر شد به جونم. نامعلومم ي ندهیاز پولم، سپهر گم شده و آ یخال بیشد، ج یم هیتخل ایشد  یعقب افتادش داده م ي هیکرا

؟يخور یدخترم؟ چرا نم هیچ ـ

.صورت زن نگران شد. به سمت زن برگشت سمیو نگاه خ دیلرز چونم

.رهینه؟ بذار بگم پسرم برات غذا بگ ست،ی، حتما خوشمزه نبگردم یاله ـ

.بلند شه که دستش رو گرفتم خواست

.دوخت دهید یو تو نگاهم با نگران ستادیا زن

"؟يجا کشوند نیچرا کارم رو به ا ؟يزن مهربون رو سر راهم قرار نداد نینفر مثل هم هینفر؛ فقط  هیبپرسم؟ چرا  یسوال هیخدا "

.ستیبخاطر غذا ننه خانم،  ـ

 يعصب ها. دیلب هام جمع شد، باز هم چونم لرز. داد یاضافه رو هم بهم نم يلقمه  هیرد شدن  يشده بود و اجازه  رمیبغض گلوگ دوباره

.دیو قطرات اشک مثل خنجر چشمام رو در دیکش ریهوا رگ کرد و ت یصورتم ب

پرستار رو صدا کنم؟ يخوا یم ؟ينکنه درد دار ـ

.نه سر بلند کردم یبه معن خت،یر یکه اشک پشت سر هم م يجور همون

؟یکن یم هیگر يچته؟ چرا دار زم؟یعز هیپس چ ـ

شم؟  یهام از سرم گذشته و دارم غرق م یگفتم بدبخت یم ؟یکن یدلم رو خون م يخرده محبت هات دار نیگفتم که با ا یگفتم؟ م یم یچ

گفتم؟ یم یواقعا چ

؟يزیر یگوله گوله اشک م يجور نیآخه چرا ا! بزن دختر جان یحرف هی ـ

.صورتم بود رو گرفتم و رو گونم گذاشتم يکف دستش که رو. رو از کنار تخت برداشت و صورتم رو خشک کرد يکاغد دستمال

ه؟یچ يهمه درد نگاهت برا نیمن؟ ا يچته پرستو رم،یبم یاله ـ

.هدوستم ندار گهیکردم که خدا د یاشتباه هیتنهام خانم،  ـ

در  گشیهمون جور که دستش رو با دستم رو گونم نگه داشته بودم کنارم رو تخت نشست و با دست د. زن نشست يتو چشم ها اشک

.آغوشم گرفت

دوستت نداشته باشه؟ گهیشه د یمگه م. کنه یمن، خدا که با بنده هاش قهر نم يدل خون شدت، نگو چلچله  يبرا رمیبم ـ

:دمیرده بود نالکه صدام رو نصف ک یبغض با

کس رو؟ یمن بدبخت رو؟ من ب نه؟یب یپس چرا منو نم ـ

.يندار یغم ،يکه خدا رو دار یتا وقت. دلم، کس همه خداست زیعز ـ

مگه نگفته از ته  ستم؟یکرد، مگه من بندش ن یذاشت، ولم نم یدوستم نداره، اگه دوستم داشت تنهام نم گهیخدا رو ندارم، د گهینه، من د ـ

.کنم یتوبتون رو قبول م د،یبه کندل تو

.شدم رهیبرگشتم تو نگاهش خ. دستش هنوز تو دستم بود. اومدم رونیتو آغوشش ب از



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٢

بخشه؟ یپس چرا من که صد دفعه توبه کردم رو نم ؟يباز آ یخانم مگه نگفته صد بار اگه توبه شکست ـ

.شد یزن هم بارون يها چشم

زم؟یکرده؟ کس و کارت کجان عز سوختت نهیقدر س نیتو دلته که ا یچ ـ

.ندارم ـ

.امرزدشونیخدا ب ـ

.دیبغضم سر باز کرد و اشک هام تندتر بار دوباره

. رو ندارم یسر هم بهم نزده کس هیوجدان که دو هفته س  یشوهر ب هیبا عظمت خدا، به جز  يایدن نیخانم تو ا. طردم کردن یزندن؛ ول ـ

امشب به خدا . ابونهیتو خ لمیعقب افتادش رو ندم، صبح فردا وسا يصاحبخونه گفته اگه اجاره . وردمقلمه نون هم نخ هی یدو روزه که حت

خودت راهم رو مشخص کن، اگه  ،ییکه اون باال ییرفتم سر کوچه، بهش گفتم خدا. کنه یفرج ایبکشه  ایآخر،  میبه س دمز گهیگفتم د

.خسته شدم گهیرم؛ چون د یبدن باهاشون م شنهادین بهم پر یو م انی یکه م ییها نینفر از ا هینفر،  هی یحت

دختر جان؟ يدیکش یبگردم، چ یاله ـ

.سر گذاشتم رو شونش دوباره

.بخشه خانم ینم د،یخدا نبخش یبعد از اون نه، توبه کردم؛ ول یاشتباه بد؛ ول هی. اشتباه کردم خانم ـ

.ذهنم جرقه زد و برگشتم به سمتش يدفعه ا هی

 یو گالب م اسینداره، شما که عطر  ایتو دن یچیه گهید یاون قدر بدبخت هست که اگه نبخش دهیارک دیکه ببخشه، بگ دیش بگشما به ـ

 نیرو ببخشه، ببخشه و تمومش کنه ا دهیارک دیافتم، به خدا بگ یخدا م ادی دنتونیتره، شما که با د نیریشما که محبتت از عسل ش ،يد

.خانم هرو، منو ببر یزندگ

.رو سر راهت گذاشته یخدا دوستت داشته که حاج زم،ینگو عز ـ

پناه چه  یخونه، ب یفردا رو چه کنم؟ منِ تنها، فردا، ب د؛یامشب بهم لطف کرد رمیگ. کرد یاگه دوستم داشت تمومش م. نه، دوستم نداشته ـ

 يصاحبخونه  ایکجاست؟  ستیمعلوم نکه اصال  رتمیغ یسر کنم؟ دست به دامن کدوم بندش بشم؟ دست به دامن شوهر ب يجور

نزد به من تا تموم بشه؟ شونیکیچرا  ن،یسوزه؟ چرا منو نکشت؟ اون همه ماش ینم میکس یب يکه دلش برا دمیرندیخ

.ادیبه سرت ب ییدوستت داشته که نذاشته بال یلیدلم، خدا خ زینکن عز يناشکر ـ

.مردم یم دیمن با. شه خانم ینم شیحال زهایچ نیسامون که ا یشکم گرسنه و سر ب ـ

.داد آغوشش رو تنگ تر کرد یکه م يا یبهشت يزن با بو. نتونستم حرفم رو ادامه بدم ادیهق هق ز از

.رهیسامون بگ هیدل پر خونت با گر نیا دیدلم، شا زیکن عز هیگر ـ

.پارچه کهیت نیانگار که تنها پناهم بود ا. انداختم به چادرش چنگ

حاج خانم؟ ـ

پا  يبرا یوقت بود که کس یلیخ. دلم گرفت. دیبه گوشم رس... ا ای يتقه به در خورد و صدا هی. همون مرد مسن بود، حاج آقا يصدا

.باز شد مهیدر ن. سرم بود يباال يخدا ییشروع قدرت نما يلحظات نقطه  نیانگار امشب و ا. خدا نگفته بود ایو ... ا ای ممیگذاشتن به حر
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بله حاج آقا؟ ـ

.دنبالشون انیخونوادشون ب میریشماره بدن، تماس بگ دیحاج خانم بهشون بگ ـ

.دیچیهراسون اون مرد مسن تو اطاق پ يصدا. حرف هق هقم بلندتر شد و حاج خانم غصه دارتر نیا دنیشن با

کنن؟ یم هیشده حاج خانم؟ دکتر خبر کنم؟ چرا گر یچ ـ

.ونخدمتت امی یمن م د،یینه حاج آقا، شما بفرما ـ

.رابطشون ینیریغبطه خوردم به حالوت و ش. حاج خانم و حاج آقا نیداشتن ا ییبایز یبا احترام و چه با عزت، چه زندگ چه

.شه یمن، درست م يآروم تر چلچله  ـ

هفته س که  که دارم، اون وقت دو هیچقدر بدبختم، چقدر تنهام، شوهرم تنها کس یکه بدون یستیمن ن يشه؟ شما جا یدرست م يچه جور ـ

 یبه من که م یکه داراست؛ ول نیشم؟ از ا یم گریسوزه و خون به ج یدلم م یاز چ دیدون یم. شیاشیع یول کرده و رفته پ یخرج یمنو ب

. شه ینم دایخانم بدبخت تر از من پ. طرد شدم رتیغ یب نیکه من بخاطر هم نیاز ا. خره یرو هم با زور و با منت م ونلقمه ن هی یرسه حت

.شه یو تموم م رمیم یرم م یخونم رو هم برنداشتم، گفتم م دیکل یحت رونیمشب که اومدم با

!ایب قهیدق هیخانم  زیعز ز،یعز ـ

:منو از آغوشش جدا کرد و گفت یبه آروم زن

.نمونده مادرگوشت به استخونت  ،يریلقمه بخور جون بگ هیتو هم  امیکارم داره، تا من ب یپسرم چ نمیبرم بب زم،یعز دیببخش ـ

.اومد ینام داشت م رحافظیکه ام یهمون مرد جوون یعصب يصدا. جا بلند شد و در رو باز کرد از

م؟یده زنگ بزن یشده؟ چرا شماره نم یچ ـ

.رو ندارم یگه کس یم رحافظ،یآروم تر ام ـ

.کاره س نیدونستم ا یمن م! گفتم؟ نیدید ؟یچــــــ ـ

.شنوه یمادر م ر،یام واشی ـ

.صدا شکست و آروم آروم از جام بلند شدم یب ضمبغ

خون راه افتاد، چند . رونیب دمیرو باز کردم و سرم رو از تو دستم کش وکتیآنژ يچسب ها. شد دهیسرم که به دستم وصل بود کش ي لوله

:توجه به کارم ادامه دادم یب در که اومد، يصدا. همزمان دنبال کفش هام گشتم. و زود گرفتم رو زخمم رونیب دمیکش يتا دستمال کاغذ

دختر جان؟ يا، چرا از جات بلند شد ـ

.دمیو پوش رونیب دمیتخت با نوك پا کش ریهام رو از ز کفش

.اندازم یم بتیرو هم تو مص گهیدونستم چند نفر د یشه، نم یکردم تموم م یخانم، شرمندم، فکر م دیبراتون زحمت درست کردم، ببخش ـ

.که زن با عجله برگشت به سمت در رفت جیآن گ هی سرم

!خانم پرستار، خانم پرستار ـ

.زن و پرستار اومدن تو. نیتخت رو گرفتم و نشستم زم ي لهیبود که به اجبار م ادیز يبه قدر جمیسرگ

!سرمت که هنوز تموم نشده ؟يتو چرا از جات بلند شد ـ
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.خوام بمونم یخوام برم، نم یم ـ

.با کمک حاج خانم بلندم کرد، برگشتم به سمت زنبازوم و  ریانداخت ز دست

.خوام مزاحمتون بشم ینم د،یخانم شما بر ـ

؟یگفته مزاحمم یخدا منو بکشه، ک ـ

شده؟ حاج خانم؟ یحاج خانم چ ـ

.حاج آقا، اومدم ستین يزیچ ـ

:تخت نشوند و گفت يخانم منو رو حاج

باشه؟ ام،یاز جات تکون نخور تا ب ـ

.چسب، زخمم رو بست کهیپنبه و چند تا ت هیپرستار دستمال ها رو از دستم گرفت و با . رفت رونیاز در ب خم کردم که سر

ه؟یچه کار نیآخه ا ؟يکار کرد یچ نیبب ـ

:دمیبغض نال با

.برن خانم پرستار دیبهشون بگ ـ

مگه باهات تصادف نکرده؟ ـ

.نشونینه، خودم خوردم به ماش ـ

.ینامه رو پر کن تیرضا ریالت خوب بشه، بعد زاول ح دیبه هر حال با ـ

.امضا کنم دینامه رو بد تیباشه رضا ـ

.بهم انداخت بینگاه عج هی زن

.سرمت رو درست کنم دیاول با یول ان؛یگم ب یاالن م ؟یقدر هول نیکم صبر داشته باش، چرا ا هیخب  ـ

.کرد ونزیبه دستم زد و سرعت قطرات سرم رو م گهید وکتیآنژ هی دوباره

.ادیکم استراحت کن تا بگم مامور مسئولت ب هی ـ

زن دست . دیچیپ مینیو گالب تو ب اسی يچشم هام رو بستم که در باز و بسته شد و بو. رونیمنو به زور خوابوند و خودش رفت ب پرستار

.که چشم باز کردم میشونیگذاشت رو پ

؟يبهتر ـ

.حمقانم اون ها رو هم به زحمت انداخته بودمکار ا نیشرمندشون بودم، تو ا. پلک زدم فقط

.شه یدرست م ینگران نباش، همه چ ـ

.خوام تموم بشه یهم به بخشش خدا ندارم؛ فقط م يدیام یحت گهیدرست بشه، د یچیخوام ه ینم گهید ـ

زنـد یروزهـا نـبـضـم کـنـد م ـنیا"

کشـد یمـ ـریتـ قـلـبـم

يال بـه ال خـرد شـدن احـسـاسـم را يصـدا دارم
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".شـنَـوم یمـ یزنــدگ يدنـده هـا چـرخ

گفت  یکه به من م یهمون حاج خانم يخونه . منو رها نکرد شیو بزرگوار يصبور ،یکه با مهربون ییهمون حاج آقا. حاج آقام يخونه  تو

 ینبودم، حت یکس يتنها چلچله  سال بود که نه کی. رفت یگرفت و مالش م یم نیریلطف ش نیمن و من چقدر دلم از ا بیغر يچلچله 

قشنگشون تنهام  يبا محبت ها. دل خوش کنه يجور نیمنو ا ینبودم که کس زیعز گهید. اومدم یهم به حساب نم یدختر و همسر کس

 نیهم. مخدا رو با تموم وجودم لمس کرد ییایعطر کبر يدرش به روم باز شد، بو یکه از وقت يبه خونه ا. نذاشتن و منو آوردن به خونشون

نصفه شب بود و من . تونستم برگردم خونه یخواستم باز هم نم یاگر هم م یحت. بشم یو باهاشون راه ارمیخداگونه باعث شد که نه ن یخوب

 چه کنم؟ هر چند دیبا نیدونستم که چرا اومدم و بعد از ا ینم یو حت ییزن و مرد خدا يجا بودم، در خونه  نیهم نداشتم و حاال ا دیکل یحت

.گفتن من باز شد دییتقه به در خورد و با بفرما هینه؟  ای درستهشد دو دل بشم و ندونم کارم  یکه وجود پسرشون باعث م

.سالم ـ

خونواده پر از نور و عطر تو هستن و چقدر  نیا ایخدا! دختر نیداشت ا یچه صورت معصوم. اندام افتاد کیکوچ يجثه  زیبه دختر ر نگاهم

:لب زدم یبه آروم. نهیش یحتشون به دل مو مال تیمعنو نیا

.سالم ـ

تو؟ امیب ـ

گذاشتن؛ برخالف سپهر که عادت کرده بود بدون اجازه، بدون اذن وارد  یها احترام م میخونواده چقدر به حر نیا. لبخند تلخ زدم هی

.کرد و اومد تو حرف نگاهم رو خوند و در رو باز. پلک زدم، آروم و آهسته سر خم کردم. هام بشه ییتنها

.من فاطمم ـ

.دهیمن هم ارک ـ

.درست مثل خودت ،یچه اسم قشنگ يوا ـ

.يلطف دار ،یمرس ـ

.زیعز یلیمهمون خ هی م،یگفت مهمون دار یمامان م ـ

است؟یر یقدر محبت هاشون ب نیها از تبار کدوم آدم و حوان که ا نیا ایخدا. بغض نشست تو گلوم دوباره

ه؟دیچند سالته ارک ـ

.شیو ش ستیب ـ

.میو پنج سالمه و چقدر خوب که همسن ستیمنم ب م،یاُه، پس همسن ـ

:دیکرد و دوباره پرس یمکث

.برمت به اطاق خودم یم یستیاتاق راحت ن نیاگه تو ا ؟يجا رو دوست دار نیا ـ

.که مزاحمتون شدم دینه، راحتم، ممنون، ببخش ـ

.خداست بیگه مهمون حب یم شهیهم جان؟ حاج بابا دهیارک هیحرف ها چ نیا ـ

!چقدر گرم و مهربون ن،یحاج بابا، چقدر دلنش. مرد مومن نیداشت ا یاسم قشنگ چه
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ارم؟یبرات ب یلباس راحت يخوا یم. یرم که تو راحت باش یخب من م ـ

.نه، راحتم، ممنون ـ

.تعارف نکن، منو مثل دوستت بدون یخواست يزیبه هر حال چ ـ

.هام و غم هام و ماتم هام ییمونم با تنها یره و من باز هم تنها م یم و آروم اومد، نرم و آروم مجور که نر همون

بخورم؟  يخفته در گلو دارم، چه جور ا،یتمام دن يبه اندازه  یمن که بغض یول ؛یدستش بود پر از خوردن ینیس هی. خانم دوباره اومد تو حاج

نفس بکشم؟ يچه جور

.يریکم جون بگ هیور من، بخ يچلچه  ایب ـ

.خورم حاج خانم ینم ـ

.من زیعز يبخور دینگو حاج خانم، بگو ساجده، بعدم با ـ

.هم ندارم یزندگ يبرا ییجا یمن حت ادیلب باز کنم و غذا بخورم؟ صبح فردا که ب يدیآخه به چه ام ـ

.من، بخور دخترم يخدا بزرگه چلچله  ـ

.رنج و قاشق رو پر کردرو ب ختیمقدار خورشت آلو اسفناج ر هی

گر نگه دار من آن است که من می دانم، شیشه را در بغل سنگ نگه " ،یدلیشاعر ب هیکه اون باالست؛ به قول  یرو بسپر دست اون یهمه چ ـ

".می دارد

.چک چک اشک هام زشیبار ر نیهم بغض و ا باز

.ستیخدا هم نگه دار من ن یحت گهیساجده خانم، د ستین ـ

ببره؟ ادیمادر بچش رو از  هیشه  یشه خدا بندش رو فراموش کنه؟ مگه م یمن، مگه م يمن، نگو پرستو زینگو عز ـ

رو زانوهاش بزرگ شده؟ خطا کردم  يروز هیداره که  يدختر هیبرده؟ پس چرا پدرم فراموش کرده که  ادیپس چرا مادرم منو از  ـ

دلشون اومد رهام کنن؟ يطورچ یاون هم درست؛ ول ،یکردم نابخشودن یدرست، اشتباه

به  يدار مانیکه خودت هم ته دلت ا ستیهمراهته، نگو ن شهیدونم خدا هم یم یبگم واال؟ ول یدل پاره پارت مادر، چ يبگردم برا یاله ـ

.قدر کردهبرات م يریخدا چه تقد مینیصبح بب... شاایتا ا يریکم قوت بگ هیلقمه بذار دهنت تا  هیمن،  يغصه نخور چلچله . بودنش

***

گن  یم. شدم دهیبخش يکه کردم تا حد يبا اون همه توبه ا یآوردم، اگه بد کردم، خطا رفتم و پا کج گذاشتم؛ ول مانیفردا بود که ا صبح

نستم با تو یبود و من حاال راحت تر م دهیخدا از من نبر. دنینبر نیمن هم شد مصداق بارز هم یزندگ. بره ینم یرسونه؛ ول یخدا به مو م

 دهیحاج آقا که حاال فهم. شدن به سمت همون دخمه یصبح فردا حاج آقا و ساجده خانم باهام راه. بجنگم ،یسپهر صولت م،یندگز میدژخ

. خودش يتونم برم سر کار، اون هم به کارخونه  یصاحبخونه رو داد و بهم گفت که از صبح فردا م یبده ه،یبودم اسمش حاج احمد رسول

:بهش گفتم

...حاج آقا، شوهرم  ـ
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.دل نگرون نباش دختر جان، جواب شوهرت با من ـ

.شم حاج آقا یشرمندتون م. کنه يزیترسم آبرور یم ـ

 ینگران باق. یاجازه رو بهت داده؛ پس شرعا و عرفا و قانونا حقته که کار کن نیاگه شوهرت موقع عقدتون ا ،يکار کردن دار ياگه اجازه  ـ

.باال سر يرو بسپر دست خدا شیقهم نباش و ب ایقضا

 یخودم، از وقت يالفت خودم و خدا يرشته ها نیآخر دنیبر يکه مانتو به تن کردم و پا گذاشتم به کوچه برا ياز همون لحظه ا شب،ید از

لطف و کرم  دواریامرو به اون رو شد و من  نیاز ا میاالن که زندگ نیشدم و تا هم مارستانیب یتصادف کردم و راه یحاج رسول نیبا ماش

و با خلوص  قیبود، اون قدر عم ادیدونم اون قدر ز یفقط م ده؛یو دلم لرز دمیو چند بار نام خدا رو شن نینشمردم که چند رم،س يباال يخدا

انم و حاج خ یحاج رسول يمعنو ينگاهم به صورت ها. سرم شدم يباال يخدا يتمام خدا خدا نکردن هام شرمنده  يکه به اندازه  تین

حاال که همه . خلوص و الفت یبه توان؟ مهربون، پاك، با کل هیقدر شب نیکه ا يبه وجود آورد یرو با چه حس دممر نیا ایخدا. مونه یم رهیخ

از ته دل  گهیحاال د. خودم برگردم يبا سپهر، به سمت خدا یسال زندگ کیتونستم سر پا شم، دوباره بعد از  یحل شده بود، دوباره م زیچ

».کنارمه، همراهمه ادمه،یمن هنوز به  يبودم که خدا دهیفهم

".وفا نکردي و کردم، خطا ندیدي و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدي و نبریدم"

با اون وضع، سپهر ترکم کرد، حالم خراب  مارستانیکه تو ب روزیاز د. آماده یپنج عصر بود و شصت تا برد من به هر زحمت کینزد ساعت

که  نیبا ا. شده بود شتریب میضعف و سست ن،ینخورده بودم و بخاطر هم يزیچ ریاز صبح به جز دو، سه تا لقمه نون و پن. ه بودتر از قبل شد

فکر مخرب که نکنه  نیضعف معدم و ا نیکاش ا يا. داشتم اجیکار احت نیبه پول ا. باز هم اومدم یبه کارخونه نداشتم؛ ول اومدن يبرا یینا

.هام برسم یتونستم مثل قبل به بدبخت یداشت تا م یهر حاملم دست از سرم برماز سپ گهیبار د هی

؟ینجف ـ

.قسمت مونتاژ، برگشتم ریمد ،یبلند کردم و به سمت خانم نعمت سر

؟یبله خانم نعمت ـ

.ارمیاضافه رو ب يبمون تا بردها ،يدار يامروز اضافه کار ـ

:دیبزنم، نرگس توپ یاومدم حرف تا. کار کردن رو نداشتم ي هیاصال بن. رفتم وا

د؟یهم بد يبهش اضافه کار دیخوا یم چ،یکه نگرفته ه یسرم بوده، مرخص ریز روزید ینجف ؟یخانم نعمت یچ یعنی ـ

.نداره يچاره ا یدونه؛ ول یخوندم که خودش هم حال و روزم رو خوب م یتو چشماش م. نگاهم کرد یبا ناراحت ینعمت خانم

.میبد لیکنترل فازها رو تحو میآماده باشه که فردا بتون دیبا گهیتا برد د ستیاز باال گفتن ب ،يرسرو ستیدست من ن ـ

.مونم یمن م ه؟یخب چه کار ـ

.بزنه دیبا ینه، گفتن خود نجف ـ

:دمیدونستم؛ اما پرس یکه جوابم رو م نیبا ا دم،یگز لب

؟یرسول يگفته؟ آقا یک ـ

.فتادینرگس باز هم از تکاپو ن. رحافظهیکار کار ام میدونست یم هر سه. فقط نگاهم کرد ینعمت خانم



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٨

.کنم یمونم کمکت م یپس من هم م ـ

.یشه بمون ینم ،ينه نرگس جان، تو قرار دکتر دار ـ

.مونم یرم، م ینم ـ

.مونتاژ دورش کردم زیرو گرفتم و چند قدم از م دستش

.رو بدونم شتیآزما ي جهیتو استرس دارم که زودتر نت يبه جا به خدا من ده،یراحت، برو جون ارک التینرگس جان خ ـ

.از صبح سه دفعه حالت بد شده ست،یتو حالت خوش ن یول ـ

.از کاره ییهم جز نیا زم،یعز ستیمهم ن ـ

... یول ـ

.نمتیبب یناپلئون ینیریجعبه ش هیخوب خوب و  يفردا صبح منتظرم تا با خبرها ،یبرو نرگس ـ

.برم خواد یدلم نم ـ

جوشه که خانمم کجا  یو سرکه م ریاالن دل شوهرت مثل س گه،یبرو د. يکنم که بر یهم مجبورت م ،يخواد بر یمن هم دلم م یول ـ

.مونده

برم؟ یعنی ـ

.گهیبابا، برو د يا ـ

.جان، شرمنده دهیارک دیببخش ـ

.دلم، برو به سالمت زیدشمنت شرمنده عز ـ

:گفت یلب ریهم با همون نگاه نگران ز یخانم نعمت. تکرد و رف یخداحافظ یناراحت با

.ارمیقطعه ها رو آماده کن تا بردهات رو ب ـ

اون قدر حالم بد بود  یکار بودم؛ ول نیکه عاشق ا نیبا ا. قدر سختم بود نیدونم چرا ا ینم. شدم رهیکارم خ زیو به م دمیکش قینفس عم هی

شروع به در آوردن  يآشکار یحوصلگ یبا ب. نشستن نداشتم يبرا یتوان گهیواقعا د. بودم ادهستیلحظش رو هم به زور سر پا ا نیکه تا هم

که  یحالم اصال خوش نبود، خصوصا که با حالت تهوع. خواست برم خونه یدلم م. ختمیو هر کدوم رو تو ظرف خودش ر دمقطعات کر

.هبرام بمون يا يهم تو معدم نمونده بود که انرژ يادیز يداشتم، غذا

؟يندار يکار ،ینجف ایب ـ

.دیبه سالمت، خسته نباش ،ینه خانم نعمت ـ

.به اون بگو ه،یتو نگهبان میآقا سل یداشت يکار ،یتو هم خسته نباش ـ

انگار که خاك . خلوت و سوت و کور. شد یاز هر آدم یکارخونه خال طیکه رفت، کم کم مح یخانم نعمت. باشه تکون دادم یبه معن يسر

و تلخ شده بود که ناخواسته  ظیغل يسالن مونتاژ به قدر يبسته  خیسکوت سرد و . اهویپر ه شهیهم يرو اون کارخونه  دنیشمرده پا

رفتم تو گذشته و حالم  یحداقل م يجور نیا. رهیکم آروم بگ هیکردم تا دلم  یم ییتنها يکه وقت ها يکار ونهم. شروع به خوندن کردم

.کردم یرو فراموش م
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هام تنها بذار دلم گرفته ییتنها منو با"

دلم گرفته اریرو به روم ن یآفتاب يروزا

گلدون شکسته س هیمن نقش  نقش

موندن يگل و آب برا یب

بهار دلم گرفته وونیا يتو

".گرفته دلم گرفته دلم

***

»

م؟یکار کن یچ دیحاال با دهیارک-

.شدم اریسوالش هوش دنیپرس با

کار کنم؟ یبه خدا موندم چ. دختر بدم بهیخوام به غر یگه نم یدونم سپهر، بابام م یدونم به خدا، نم ینم ـ

ت؟یمن چند بار اومدم خواستگار نیبب. شه یکه نم يجور نیآخه ا ـ

شه  یمکس و کارها پا  یب نیچرا تک و تنها و مثل ا اد؟ی یپسره با خونوادش نم نیگه چرا ا یگه، م یرو م نیسپهر؟ بابام هم هم یدون یم ـ

ازدواجه؟ نیمخالف ا یصولت يواقعا آقا دیاصال شا ؟يخواستگار ادی یم

دوست  نا،ید رم،یرو بگ کشیمن دستت اومده، اون دوست داره من دختر شر ياخالق بابا گهیتو که د! یزن یم یحرف هیآخه  دهیارک ـ

.خودت رو

من  ياون که از رابطه  رم،یتونم خرده بگ ینم نایدشمنم؟ به خود د ای دوستمه نایدونم د ینم ییوقت ها هیدوست من،  نا،یآره د. دمیگز لب

.دیچیسپهر دوباره تو گوشم پ طونیش يصدا. و سپهر خبر نداره

.و بابات و بابام رو ولش کن، خودم و خودت رو عشقه نایاصال د ـ

یگرگ هم که باش"

شد یخواه يبره ا عاشق

.دارد یتو را به علف خوردن وا م که

است نیالت عشق ارس و

".یستیشدن به آنچه ن لیتبد

و اکو  دیچیسالن پ يتو یقدر صدا ناگهان نیا. قلبم به تپش افتاد و صدام قطع شد يجسم فلز هیافتادن  يخودم بودم که با صدا ياهایرو تو

 يبود؟ برد نصفه کار شده رو تو یچ يصدا. ترس تو دلم نشست. شده بود نیزد و سنگ یقلبم به شدت م. از جام بلند شدم عایشد که سر

:اومد گفتم یکه به زور از ته حلق خشک شدم در م ییبا صدا. کرده بود شتریساختمون ترسم رو ب زیوهم انگ سکوت. دستم فشردم

اون جاست؟ یکس ـ
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اد؟ی ینم ییصدا چیچرا ه. دهنم رو به زور قورت دادم آب

؟ییشما م،یآقا سل ـ

.هم سکوت باز

؟اون جاست یک ـ

کنه  تمیباشه که بخواد اذ یاگه کس. دیچرخ یفکر ناجور و ترسناك تو ذهنم م یکل. شدم کیاومد نزد یکه صدا م ییآروم به سمت جا آروم

. زنه یاندازه و طعنه م یم کهیاون فقط ت. نداره يباشه به ناموس مردم کار یهر چ رحافظیام. زبون به دهن گرفتم...  رحافظیام دیشا ای...  ای

آخه پس چرا مجبورم کرد که بمونم؟ دوباره  یدارم؛ ول مانیاز ته دل ا. کنه ینم يکار نیوقت همچ چیه یمثل حاج یکه پسر کس نممئمط

بودم که جرات باز  دهیاون قدر ترس یقطعات تو دستم فرو رفت؛ ول يها هیکردم رو مشت کردم و پا خی يدست ها. معدم به سوزش افتاد

.زد یچشمام از ترس دو دو م. مکردن مشت هام رو نداشت

م؟یاون جاست؟ آقا سل یک ـ

اتفاق افتاده  هیها در عرض چند ثان نیتمام ا دیشا. قسمت مونتاژ راهم رو کج کردم يبه سمت در ورود. کم از ترس در حال سکته بودم کم

به  دمیچیپ. دیچرخ یتو ذهنم م رهیواست ازم بگخ یکه م یو انتقام رحافظیمدام فکر ام. من از ترس در حال قبض روح شدن بودم یبود؛ ول

...سمت در قسمت مونتاژ که 

.سالم ـ

:منقطع گفتم نیو سنگ قیعم يبا همون دهن خشک شده و نفس ها. از دستم رها شد و ناخودآگاه دستم به سمت قلبم رفت برد

.دیمنو ترسوند د؟ییشما یحسام يآقا ،يوا ـ

.خم شدم به سمت برد که زودتر از من بورد رو برداشت. تونستم کامل حرف بزنم ینم یتهام به شماره افتاده بود و ح نفس

.خواستم بترسونمتون ینم د،یببخش ـ

:دمیناهماهنگ پرس يهمون نفس ها با

د؟یکن یکار م یجا چ نیشما ا ـ

:گفت ییپررو با

.رفته سیساعته که سرو هی. از شما بپرسم دیسوال رو من با نیا ـ

.ازش گرفتم یه سمتم گرفت که به آرومرو ب برد

.موندم ياضافه کار ـ

چرا؟ ؟یچ ـ

:طعنه گفتم با

.دونم یمن نم گهیچراش رو د ـ

.مونده بود گشیهنوز هشت تا د ،يوا. انداختم زینگاه دوباره به م هیکارم رفتم و  زیسمت م به

کمکتون کنم؟ دیخوا یم ـ
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د؟یندار يمگه شما اضافه کار ـ

...رفتم خونه که  یم تموم شده، داشتم منه، کار ـ

عوض کردن فضا و اون جو خفقان  يبرا. خوندم یبلند ترانه م ياصال حواسم نبود که داشتم با صدا. منم سرخ شدم. کرد و سرخ شد مکث

:آور گفتم

.امی یخودم از پس کارام برم ،یبه هر حال مرس ـ

:داشت گفت یروم برنمرو از  رشیلحظه نگاه خ هی يبرا یطور که حت همون

.هم تو کارخونه حالتون بد شده روزیکه د نیمثل ا ده؛یپر يرنگ و روتون بد جور. ستیکنم حالتون خوش ن یحس م یول ـ

 یسرش تو الك خودش بود، آسه م. بود یمرد آروم یحسام. دمیترس یدونم چرا ازش نم ینم یکرد؛ ول یم تمیاذ رشیکه نگاه خ نیا با

اطراف من  رشینگاه خ نیفقط دوست نداشتم با ا دم؛یترس یشد به من؟ در هر حال ازش نم یم رهیدونم چرا خ ینم. ومدا یرفت و آسه م

.گذاشتم زیم يبرد رو رو. رمیو اون رو بگ نیدهن ا يتازه تونسته بودم جلو. باشه

.رم یدم و م یکارم رو انجام م دینه، حالم خوبه، اگه اجازه بد ـ

.خواستم کمکمتون کنم یبود، م ریمن خ تین دیهر حال باور کن بله، البته، به ـ

.دیلطف کرد ،یحسام يممنون آقا ـ

نه؟ د،یکن یم ياضافه کار يجور نیبه به؛ پس ا ـ

اومده بود که نه  يدونم چه جور یاصال نم. لب سالم کردم ریبرگشتم به سمتش و ز. خون تو رگ هام منجمد شد رحافظیام يصدا دنیشن با

.تکون داد يبا تفاخر سر رحافظیهم پشت سر من سالم کرد ام یحسام. میمتوجه نشد یو نه حساممن 

.دیکار کردن مشغول حرف زدن يبه جا يشما تو ساعت اضافه کار ه،یخوبه، واقعا عال یلیسالم، سالم، خ ـ

.دیبه گوشم رس یحساممسلط  يصدا. و منظوردار گفت که سرخ شدم و گر گرفتم زیجمله رو طعنه آم نیا يقدر به

.کمکشون امیهنوز مشغولن، گفتم ب یخانم نجف دمیبنده که کارم تموم شده و در حال رفتن بودم، د ،یرسول يآقا رینخ ـ

.یحسام يآقا دیکن یشما لطف م ـ

.رو یباز هم به سخره گرفته بود من و حسام. هم طعنه دار باز

؟یخانم نجف ستیطور ن نیا. م کننکار رو تمو نیا دیخودشون با یخانم نجف یول ـ

.مهلت بهش ندم نیاز ا شتریکردم دست و پام رو جمع کنم و ب یسع

.دیبردن که شما اومد یم فیهم داشتن تشر شونیهم گفتم، ا یحسام يالبته من به خود آقا ـ

.از فرصت استفاده کرد رحافظیام

.نهم به کارشون برس یتا خانم نجف یحسام يآقا دییپس بفرما ـ

.کردم یحس م ینگاهش رو به خوب ینگران. انداخت رحافظیمن و ام نیب ینگاه یحسام

.بله، با اجازه ـ
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شدم، اون انتخاب صد  یمجبور به انتخاب م یو حسام یرسول رحافظیام نیاگه قرار بود ب. بود که دلم گرفت نیکلمه سنگ نیا يقدر به

هشت تا برد طلسم  نیکه ازمون دور شد، سر جام نشستم تا ا یحسام يقدم ها. و تلخ بود بهیاز حد برام غر شتریب رحافظیام. هیدرصد حسام

تفاوت به حضور پررنگ  یکردم ب یم یکه سع نیبا ا. رحافظیکه محو شد، من موندم و ام یحسام يقدم ها يصدا. شده رو تموم کنم

.کرد یو وصل م نفسم رو قطع نشیسنگ ي هیباز هم سا یباشم؛ ول میدر چند قدم رحافظیام

. آماده شدم کرد يبردها ینرگس و شروع به وارس یصندل یدستش رو گذاشت رو پشت. ستادیکار نرگس ا زیقدم برداشت و کنار م دو

جاش رو تنگ نکرده  ه؟یچ يو طعنه برا ریهمه تحق نیدونستم ا ینم. کردم یبشر دو پا رو درك نم نیا يجور چیه. کردم یدرکش نم

تر شد  کیادکلنش بهم نزد يبو. بودم یرسول رحافظیذره در مقابل ثبات و قدرت ام نیمن پوچ تر. دمامش رو تصاحب کربودم که بگم مق

قلبم . شد دستام بلرزه یکارخونه باعث م یساعت خلوت نیا ،یساختمون خال نیا ،ییتنها نیا. رفت و تو خودم جمع شدم چیو دلم دوباره پ

.شد یم دیبود که هر لحظه تشد ين حس ها، حالت تهوع ممتدیا يهمه و همه  بدتر از. ادیبکوبه و نفسم بند ب

ه؟یچ حتونیتوض ،یخب خانم نجف ـ

.ثابت شد و سر بلند کردم دستم

؟یحیچه توض ح؟یتوض ـ

ه کردن به من دستم برداشت و بدون نگا يآمادم رو از جلو ياز بردها یکیداده بود،  هیکار نرگس تک زیهمون طور که پشت به م رحافظیام

:جواب داد

... یحسام يبا آقا ،ياضافه کار يکه به جا نیا د؟یکارتون دار يبرا یحیچه توض ـ

:شد و برنده و سرد ادامه داد رهیتو چشمام خ. به سمتم برگشت

؟یگرفتیو قلوه م يداد یدل م ـ

.زد یباز هم طعنه م. گرفتم و سرخ شدم گر

ه؟یچه حرف نیا ـ

.کرد یاون خونسردانه قطعات برد رو با سر انگشت محکم م یگرفته بودم؛ ول شیر تا به پا آتکه من از س نیا با

وجود داره و همه هم  یحسام يشما و آقا نیکه ب يا یکارخونه و امواج نامرئ یساعت خلوت نیباالخره ا. حق، حرف حق خانم مثال محترم ـ

.جور کارهاست نیا يبرا يمساعد طیازش خبر دارن، شرا

.به شدت عقب رفت یو از جا بلند شدم، صندل زیرو م دمیشدم که برد رو با ضرب کوب یقدر عصبان ونا

.دیکن نیدم بهم توه یبهتون اجازه نم ـ

آقا  يچشم ها د،یر یها هم که هر جا م يآخر نیا ،یگرفت یو قلوه م يداد یباهاش دل م یداشت دمیخودم د! يواقعا که رو دار ن؟یتوه ـ

.پ روتون زوم شدهمثل تلسکو

.بغض کردم ادیز تیعصبان از

با اعصاب و روان من  يجور نیا دیدر حقتون کردم که دار يا يشه؟ مگه من چه بد یم دتونیاز زجر دادن من عا یآخه چ د،یبس کن ـ

د؟یکن یم يباز
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.زیهم به تبع برخورد من، برد رو پرت کرد رو م رحافظیام

من . يکور خوند یبرس ییو از قبلَم به نون و نوا یبمال رهیراحت سرم رو ش یسادمم که بتون يم مثل بابامن ه يخانم، اگه فکر کرد نیبب ـ

.ستادهیشوهر بدتر از خودت ا يخدا بهت کار داده و جلو يکه محض رضا ستمیساده دل ن یحاج رسول

.کرد و به من کار داد يپدر شما لطف کرد، بزرگوار د؟یگ یم دیدار یچ ـ

من  ؟يخوا یم یچ گهیرو هم کم کرده، د زتیهمه چ یاجاره خونت رو هم داده، شر اون شوهر ب ،یکار داده، اون هم با حقوق عال آره، ـ

اون شوهر بدبختت گفتا؛  چارهیب. يمسخره خودت رو بهش ببند ياداها نیچادرت و ا نیتا با ا یکن یبراش تور پهن م يدونم دار یکه م

کش، دل پدر بدبخت و  یحاج يگه، خانم قصد کرده با چهار تا ناز و عشوه  یهم نم راهینه، پر ب نمیب یاما حاال ممن احمق باورم نشد؛  یول

.استفاده کنه عیخان وس نیتا قشنگ بتونه از ا ارهیمنو به رحم ب يساده 

حافظ گشاد شد و  رینگاه ام. زدم رحافظیتو گوش ام یمحکم یلیس میانرژ تیو فکر دستم رو بلند کردم و با نها يدونم با کدوم انرژ ینم

.دهن باز شدش باز موند

عار  یشوهر ب هیدرسته که . ینجف ي دهیارک دم،یدرد، من ارک یخوب گوشات رو وا کن بچه مرفه ب. خفه شو، فقط خفه شو و دهنت رو ببند ـ

 يپا ریپست نشدم که با وجود داشتن شوهر، زهنوز اون قدر  یکنه؛ ول یکار م یکه زنش کجاست و چ ستیدارم که اصال براش مهم ن

شرفم  یقدر رذلم، پستم، ب نیکه ا ؟يفکر کرد یتو چ. رو خراب کنم شیتا زندگ نمیکه مثل پدرم دوستش دارم، بش یاون هم کس ،يمرد

...که 

.نکرد جادیا میتو تصم یلحظه هم خلل هی یحت رحافظیام یتند و عصب يها نفس

به . يدار اشیر یراجع به محبت ب يطرز تفکر نیهمچ ،یهمه سال نشست و برخواست با حاج رسول نیبعد از اواقعا برات متاسفم که  ـ

...گم؛ وگرنه  ینم يزیکه سر سفرتون خوردم چ یخدا که فقط به حرمت همون نون و نمک يخداوند

. برسه ادمیکس نبود که به فر چیاومدم و ه یم از پا در یو روح یهمه درد جسم نیداشتم از ا. حالم دوباره خراب شده بود. آوردم کم

زنم  یو با دست آزادم شونش رو که مانع حرکتمه پس م رمیگ یدهنم رو م يبا کف دستم جلو اریاخت یکه ب ادی یقدم جلوتر م هی رحافظیام

 یرو دارم و ندارم باال م یهم هر چرسه و باز  یهم نم قهیدق کیبه  یافته که حت یم عیاتفاق سر نیاون قدر ا. دوئم یو به سمت توالت م

لحظه، درست . نیخورم رو زم یشه و سر م یپاهام سست م. واریدم به د یم هیبندم و تک یچشمام رو م. دارم یچند قدم بر م یبا سست. ارمی

.خوره یتقه به در م هی. کنم یجون دادن رو تجسم م يانگار که دارم با تموم وجودم لحظه . مردنه يمثل لحظه 

؟ینجف یه ؟ینجف ـ

پس چه حاجت به پاسخ؟ زانه؛یمرد گر نیبند بند وجودم از ا. جواب دادن يبرا يا زهیپاسخ دارم، نه انگ يبرا یینا نه

؟يد یچرا جواب نم ؟يمرد ؟یخوب ینجف ـ

.یحس دلمردگ نیمرده باشم با هم. باشن تیواقع رحافظیام يخواد که حرف ها یمن چقدر دلم م و

؟یتوها، نجف امی یم مدار ؟ینجف ـ

.نهیب یشنوم؛ چون درست پشت در نشستم منو نم یرو م رحافظیام يقدم ها يشه، صدا یکه باز م در
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خوام  یفعال نم یذارم؛ ول ینفر رو کف دستت م هینه، من حساب تو  ،یتو گوشم و قسر در رفت يزد یفکر نکن ؟ییگم کجا یم ،ینجف ياو ـ

.رهیشرت دامن کارخونه رو بگ

و زبون شدم؛  فیحالت، ضع نیچقدر تو ا. شه یچشمام ناخواسته داره بسته م. دادم هیتک واریبه د ،یو سست یکه سرم از لخت يجور همون

و صنوبر؟ يقو ي دهیپس کجاست اون ارک

.هنوز متوجه من نشده. زنه یتوالت رو م در

پس؟ یبابا، کوش يا ـ

رمق ندارم که از جا  یحت یتوالت بانوان نشستم؛ ول نیسر تا به پا نجس شدم؛ چون رو زم دونم که یم. شه یشونم خم م يکم کم رو سرم

 نیباز هم ا یپر از نجاستم با سپهر؛ ول یبدبخت و نجس، درست مثل زندگ ي دهیارک نیشه از ا یچندشم م. ادی یاز خودم بدم م. بلند شم

.رو به دست سپهر داد شیزندگ یت که از سر سرخوشسر تا به پا رخو ي دهیداره به اون ارک رفنجس ش ي دهیارک

؟ينکنه واقعا مرد ؟یپس کوش ینجف ـ

و اون  رمیترسه نکنه بم یکه م نینه بخاطر من، بخاطر ا. مقابلم واقعا نگران شده الیخ یانگار مرد ب. کنه یباز م يشتریرو با سرعت ب درها

 نیزم يرو دهیانگار که ارک. خوره یبرنم ایدن يکجا چیبره، به ه دهیه اگه ارکدونست ک یکاش م. و اون جواب پس بده نیمجبور بشه به ا

رم و چشمام داره بسته  یکه دارم م يهمون جور. کردم دایپ یجالب حیآخر، تفر يلحظه ها نیتو ا ،یو کرخت یحس یلحظات ب نیتو ا. هیادیز

 یذاره؛ ول یدستش رو رو در چهارم م. گرده یکس و کار م یب يکه داره دنبال همون به اصطالح دختره  يشم به مرد یم رهیشه، خ یم

.شن یچشماش از تعجب گشاد م. گرده یبه سمتم برم عایکنه که سر یم حسنگاهم رو  ینیانگار سنگ

؟يریم یم يخدا، چته تو؟ نکنه واقعا دار ای ـ

تونم بدن کرختم  یلحظات هم م نیتو آخر. شن یه مکشن و بست یرو سر م يداریب يجرعه  نیرمقم آخر یب يو چشم ها ادی یسمتم م به

و به صورتم  رنیگ یکه نبضم رو م ییدن، سر انگشت ها یکه تکونم م ییدست ها. افته حس کنم یسراسر نجس توالت م نیزم يرو که رو

رو  یدارم همه چ. نهز یلحظات هم ذهنم پوزخند م نیتو ا یحت. کنه یگوش هام رو پر م يکه روزنه  ییاهویه يزنن، صدا یضربه م

هر . نیهم سخت و سنگ دیشا. مرگه، سبک و راحت نیلحظه ع نیا. خدام رو ینامردم رو، حت يایخودم رو، سپهر رو، دن. کنم یفراموش م

 نیه او چقدر خوب رحافظیبه اسم ام ییخدا يبنده  ي هیو کنا شیا داره، نه ترس از نینه وحشت از دن گهید ه،یعال دهیارک يکه هست برا یچ

.ییو رها یآرامش، لخت ،یحس آسودگ

نداند که چگونه من یبگذار کس"

شدن، ــدهینـــــوازش شدن، بوس يِجا به

!شدم ــدهیگــز

!کس ــــــچیکس نداند، ه ـــــچیه بگذار

انیخدا يهمه  انِیاز م و

".همه رنج آگاه نگردد نیبر ا یجز فراموش ییخدا
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مردانه رو به روم نشسته . و سرخ دهیارک يسبد بزرگ پر از گل ها هیاومده بود، باز هم تنها، باز هم با  میاربار سوم به خواستگ يبرا سپهر«

 کیرو تو استکان کمر بار شییکه حواسش به من باشه به بابا بود که جرعه جرعه چا نیاز ا شتریب. لب هاش بود يرو ینیبود و لبخند سنگ

.خورد یم دهکار ش

د؟یآورد فیباز هم که شما تنها تشر ،یصولت يخب آقا ـ

.به من انداخت ینگاه سپهر

 حیبه زمان داره و من چون فوق العاده به دختر شما عالقمندم، ترج احیهست که احت یمشکالت هیمتاسفانه  ،یگفتم که خدمتتون جناب نجف ـ

.دادم زودتر خدمتتون برسم

.دیابرو در هم کش نیفرز بابا

دونم  یصالح نم ستن،یوصلت ن نیبه ا یمشکالتتون حل نشده و خونواده راض یقبل هم بهتون گفتم، تا وقت يفعه من که د یصولت يآقا ـ

شما که  يعنوان دوست ندارم با خونواده  چیخواستگار داره و من به ه یدختر من به قدر کاف. راجع به ازدواج شما و دخترم زده بشه یحرف

دونه دخترم رو بدون پشتوانه به  هیکه  ياز من دار یپسر جان چه توقع. وصلت کنم ستنیدواج ناز نیبه ا یبعد از سه جلسه راض یحت

ارم؟یعقدت در ب

 نیبه ا یبعد از دو سه ماه سپهر هنوز نتونسته بود خونوادش رو راض. درست بود نیبابا فرز يمتاسفانه تمام حرف ها. سرخ شد سپهر

.ازدواج کنه

شه؟ یم یمن و دخترتونه چ نیکه ب يعالقه ا فیوسط تکل نیا ی؛ ولدرسته، حق کامال با شماست ـ

.انداختم نییکرد و سرم رو پا خیبهم رفت که دست و پام  يچنان چشم غره ا نیفرز بابا

لسه وضع که ما بعد از سه ج نیباشن؛ نه با ا یشما هم راض يو به جاست که خونواده  حیصح یعالقه وقت نیدونه که ا یدختر من خوب م ـ

.مینیرو بب یجناب صولت ينتونستم رو یحت

.دوباره به دست و پا افتاد قیغر هیدرست مثل  سپهر

.میمهم تر از اون من و دختر شما هست یدرسته که خونواده ها مهم هستن؛ ول ،ینجف يآقا ـ

.از قبل تو هم فرو رفت شتریب نیبابا فرز يابروها

عالقه  نیراحت بشه، هم دختر من دست از ا التیحرف رو هم بزنم تا هم تو خ نیبذار آخر. یش یمن نم يکه متوجه حرف ها نینه؛ مثل ا ـ

من . شه یعوض نم گهیاگه پدرت هم نظرش عوض بشه، نظر من د یو حت ستمیازدواج ن نیبه ا یعنوان راض چیمن به ه. احمقانش برداره ي

.دم یره نمحد کوته فک نیکه تا ا يرو به دست مرد معنوان دختر چیبه ه

سر بلند کردم و با . میبا هم ازدواج کن میحق نداشت میو من و سپهر تا عمر داشت ختیرو ر یآب پاک نیبابا فرز. تو چشمام جمع شد اشک

با هر قدم دور . به سمت در رفت یکوتاه یاز جا بلند شد و با عذرخواه شهیتر از هم نیسپهر سنگ. شدم رهیبه سپهر خ سیهمون نگاه خ

اشک و  يدر بسته شد و صورت من غرق از دونه ها. گرفت یشد و خونابه هاش وجودم رو م یسپهر قلب من بود که ذره ذره کنده مشدن 

:بابا زمزمه کرد یبه سمت بابا برگشتم و مالمت بار نگاهش کردم؛ ول. عشق

.یکن یسرنوشت نجاتت دادم ازم تشکر م نیکه از ا نیبخاطر ا يروز هی ـ
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بخاطر کوله بار  نیسر بابا فرز يرو دیسف يکه اون تارها دمیوقت نفهم چیو ه دمییغصه رو برگردوندم و به سمت اتاقم دو و يدلخور با

.شده دیتجربش سف

؟يبرگرد و نگاه کن از من چه ساخته ا"

از پوست و استخوان يا رانهیو

عاشقانه يشعر یمشت و

".دل به تو داد "ساده"است که  یعاقبت کس نیا

و صد  فیکرد و ح یرو تباه م میکه داشت زندگ ییمو چشیو پدرمم پ نمیب یکه منِ خام، منِ ناپخته، منِ نارس، مو م دمیفهم یکاش م يا

».که بشه برگشت و به راه راست رفت یاز اون رترید یلیخ. دمیفهم ریکه د فیح

***

شم و با  یم اریتازه هوش. چرخ ها شیسا يصدا اد،ی یم نیبوق ماش يداص. ارمیتخت س هیانگار سوار . نرم نرم و روون. رم یم نییو پا باال

 هیآره  نم؟یتو ماش. کنم یچشم باز م عایگذاشتم، سر ادگاریبه  رحافظیصورت ام يکه رو یمحکم یلیاتفاقات گذشته مخصوصا س يادآوری

داخل  عیتا ما نمیش یتو جام م عایسر. ادی یمده و حس تهوع دوباره به سراغم  یکه بوش دلم رو مالش م یچرم يها شبا روک نیماش

 ارمیتا باال ن رمیگ یدهنم م يدستم رو جلو. افته یم نهییتو آ رحافظیکه نگاهم همزمان به نگاه متعجب ام ارهیشکمم دوباره به دهنم هجوم ن

:نالم یو م

.نگه دار ـ

:پرسه یهمون نگاه متعحب م با

؟یچ ـ

.نگه دار، حالم بده ـ

که برام مونده در رو باز  يا يداره و من با تمام انرژ یرو نگه م ادهیو کنار پ یفرع هیتو  چهیپ یحرف هاست؛ چون آناً م نیاز ا ترزیت انگار

.زنم یرو عق م ادهیکنم و باز هم کنار جوب پ یم

با وجود اون همه حالت . ن و سپهر باشهکه ممکنه از ذات م يترسم از نطفه ا یباز هم م. ارمی یباال نم يزیقبل چ يبار برخالف دفعه  نیا

.ارمینمونده که بخوام باال ب يزیاصال چ. زنم یتهوع فقط عق م

.یش یم یافق يکه واقعا دار نیصورتت رو بشور؛ مثل ا ایب ـ

 ي دهیگه ارکازم متنفره؟ مگه من چه کردم؟ م یرسول رحافظیغلظت، ام نیحد، به ا نیقدر تا ا نیچرا ا. رهیگ یم يبد جور ناجور دلم

نه  رم،یگ یآب رو از دستش م يکنه؟ بطر یسوزونه و خاکسترم م یتر منو م زمیبهش فروخته که داره با همون ه يتر زمیچه ه چارهیب

شه و بدنم  یآب سر م يدستم از خنکا. آب يجرعه ا يزنم برا یکه دارم له له م نیا يطعنش ندم، نه؛ فقط برا هب یتیکه اهم نیا يبرا

 شتریبدنم ب يسرما. شورم یصورتم رو م یخورم و بعد به آهستگ یکنم و قبل از شستن صورتم چند جرعه م یرو باز م شهیر شس. کرخت

با  یزمان هیکه  يدیمنم؟ همون ارک نیا ایخدا. افته یم فمیکث يو تازه نگاهم به مانتو ندمب یرو م يدر بطر. لرزم یشه و به خودم م یم
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که با اومدن  شهیسه سال پ ي دهیسر تا پا نجس همون ارک ي دهیارک نیواقعا ا ختم؟یر یهام اون ها رو دور ملباس  يرو یلک نیکوچک تر

هست که  ياون قدر شیعمر خوشبخت ایبراش مهم نبود که آ یکرد و حت یم دیخرفول فول بود  شهیکه هم یبا کارت بانک یلیهر مد و استا

که گله به گله مانتوم رو بد بو و زننده  نمیب یمانتوم رو م يروشن رو رهیت يلحظه که لکه ها نیتو ا نه؟ ایبتونه از اون لباس ها استفاده کنه 

.اردمی یبه خودم م رحافظیام يصدا. بشم نشینخواد سوار ماش یدم که حت یحق م رحافظیکرده، به ام

.اگه حالت بهتره سوار شو ـ

.زنم یچسبم و لب م یآب رو سفت م يبطر. شم یاز جا بلند م یکنم و به آروم یبلند م سر

.قدر حالم بد شد نیدونم چرا ا یکه مزاحمتون شدم؛ اصال نم دیببخش ـ

خودت، هر  يپا گهیبعد از اون د. کنه یکچلم م مارستانیبابا اگه بشنوه حالت بد شده و من نبردمت ب ست،یباشه برام مهم ن یلیبه هر دل ـ

.بکن يخوا یکه م یغلط

.رم خونه یم ست،ینه، الزم ن ـ

:گه یزنه و برنده م یم يپوزخند رحافظیام

.افتادم تهیعفر يبخاطر تو میاز کار و زندگ یبه جهنم، فعال سوار شو که کل ـ

نذارم، اون قدر مغرور باشم که تو صورتش تف بندازم و بگم  نشینرم، اصال پام رو تو ماش نیو توه ریهمه تحق نیخواد بعد از ا یم دلم

تمام وزن  يکنم به اندازه  یدار شده که حس م حهیاون قدر غرورم جر. یکن یبرخورد م يطور نیا فیزن ضع هیکه با  تیمردانگ حاشا به

به جز سوار  يچاره ا فیکث يمانتو نیو ا یبذارم، با دست خال نشیمجبورم که باهاش برم و پا تو ماش یکنه؛ ول یم ینیسنگدوشم  يرو ایدن

.مجبورم سوار شم. جا تا سرکوچه برم نیاز ا یهم ندارم که حت ییاون نااز  يجدا. شدن ندارم

.کار دارم گه،ید ایب ؟ینجف ياریگالب ب یرفت ـ

گل بدون  هیگل ساختن،  هیو سپهر رو از  رحافظیکنم که ام یحس م ییوقت ها هی. شه یسپهر گذشته تو ذهنم تازه م ادیگزم و  یم لب

.سنگ

کرشانیپ روز اول که سرشتند ز گل"

".اندر گلشان بود همان شد دلشان یسنگ

***

.دیخسته نباش ،ییرزایسالم خانم م ـ«

.امروز کالستون باالست ،یخانم نجف دیسالمت باش ـ

.سر کالس ارنیب دیآخر ساعت بگ د،یها رو که زد یباشه، ممنون؛ فقط پلوکپ ـ

.ارنیگم براتون ب یتموم که شد م د،ییباشه، شما بفرما ـ

.دیخسته نباش ،یمرس ـ

.نیهمچن ـ
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کردم،  یم یپله ها رو ط يهمون جور که دونه به دونه . بود باال رفتم یآموزش يموسسه  یساختمون دو طبقه که به نوع یمیقد يپله ها از

من و سپهر به . بودم دهیرسبا سپهر به بن بست  یواقع ينه ماه از ازدواجم با سپهر گذشته بود و من به معنا. افتادم شیپ يدو سه هفته  ادی

 يهر دو یتو زندگ یبزرگ ياتفاق که بعد از نه ماه افتاده بود، فاجعه  نیو ا میبه هم نداشت يتعلق خاطر چیه گهیکه د میبود دهیرس ییجا

کشم، که چه  یم یچبراش مهم نبود که من . شد روزیاز درسم شدم، سپهر هر روز بدتر از د دنیو بر یمجبور به اسباب کش یاز وقت. ما بود

و  يریگیوحش يخو! شم یکه مرتکب شدم متنفر م یاز خودم و اشتباه يسقوط دائم چه جور نیو تو ا امی یبه فرش م عرشدارم از  يجور

کردم که سپهر نه اون بهشت موعود رو برام به  یتازه درك م. بله گفتم طانیش کیکه به  دمیفهم یذات بد سپهر رو شده بود و من تازه م

بود و من بخاطر تمام حماقت هام اون رو فرشته  يا گهیسپهر مرد د. آسوده و آروم و سراسر عشق رو یگزند هی یو نه حت ارهی یارمغان م

موضوع شدم، که سپهر نه  نیمتوجه ا ریسعادتمند کردن من فرستاده بود و من چقدر ابله بودم که د يبودم که خدا تنها و تنها برا دهید يا

 نیو ا ییتنها نیمحبت هاش بتونم ا يکه به پشتوانه  ستیمرد هم ن کی یحت ست،یهم دل ن ومونس  کینه تنها  ست،یگاه ن هیکت کیتنها 

 يا يزیاز ترس آبرور یداشتم، ول لیکه حق تحص نیبا ا. که گفت مانع از درس خوندنم شد يسپهر همون جور. ارمیرو تاب ب دیفقر شد

موندم تو همون تک اتاق و . نرفتم گهینداشتم و انصراف دادم و د مت، جرات امتحان کردن شانسم رو هدرش داش يا یطوالن دیکه سپهر 

از بابت  الشیسپهر که خ. خودم رقم زدم يرو برا یزندگ نیصبح تا شب و شب تا صبح به خودم لعنت فرستادم که چرا با اشتباه احمقانم ا

با دست و بال . مجبور شدم بگردم دنبال کار. روزروز، دو روز، چهار  هی. برنگشت هم گهیدرس نخوندن من راحت شد، رفت که رفت و د

هفته  کی. کردم و مشغول کار شدم دایموسسه رو پ نیاز دوستام ا یکیآخر سر هم با کمک . خونه رو بدم يتونستم اجاره  ینم یبستم حت

.خورد و خوراکم کنار بذارم يبرا یجزئ دیخر هیو بدم و که از موسسه گرفتم تونستم اجاره خونه ر يکه گذشت با مساعده ا يا

 زیرو، رو م لمیو وسا فیک. به احترامم بلند شدن و سالم کردن مهیسر جاشون و نصفه ن دنیکالس رو باز کردم و بچه ها طبق معمول دو در

و باعث شد  دیچیتو سالن پ ادیهمهمه و فر يگفتم و شروع به درس دادن کردم، صدا... که بسم ا نیهم. گذاشتم و جواب سالمشون رو دادم

سپهر بود،  يصدا، صدا. رو که نه ماه باهاش سر کرده بودم بشناسم یملعون يتونستم تن صدا یم یبه راحت. چنگ بزنه نمدلشوره به جو

.از بچه ها صدام کرد یکیهمون لحظه در کالسم باز شد و ! يمرد من، وا يصدا

.کارتون داره ییرزایم خانم د،یایزود ب یخانم نجف ـ

.کنه یم دامیو پ ادی یدونستم که باالخره م یم. دونستم که سپهره یدونستم، م یم. ستادیا قلبم

 ياز اون پله ها یهر چ. دنیکش یمعلم ها سرك م یتک و توک. رونیرو چنگ زدم و از در کالس اومدم ب فمیک دهیپر يهمون رنگ و رو با

 یرعب آسا م يادهایهمون نعره ها و فر نیرو از ب لیانگار که خبر اومدن عزرائ. شد یم شتریرس و ضعفم برفتم، است یتر م نییپا یمیقد

.رفتم یم لیو تحل دمیشن

 یگم؟ نم یالناس، مگه بد م هایا يآ. خوام زنم کار کنه یآقا من اصال نم د؟یمن به زنم کار بد ياصال به شما اجازه داده بدون اجازه  یک ـ

.کنه یشما حمال يکه برا نیو به شوهرش برسه، نه ا شیسر خونه و زندگ نهیبش دیار کنه، باخوام زنم ک

.کار کنه یتونه به راحت ینداره و م یمحترم، من که گفتم خانم شما گفت از نظر شوهرش مشکل يآروم تر آقا ـ

با  ییرزایمن ساکت شد و خانم م دنیسپهر با د. سر برمسه  وینمونده بود تا به جنگ د یبرام باق یجون گهید دم،یپله ها که رس نییپا به

:دیهوا جوش یسپهر ب. صورت کبود و سرخ به سمتم برگشت
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؟یبه تو اجازه داد که کار کن یک ؟یکن یم یجا چه غلط نیفالن فالن شده تو ا ي کهیزن ـ

:دیباز هم غر ییرزایم خانم

آقا، چند بار بگم؟ نییپا دیاریصداتون رو ب ـ

:من برگشت و گفت سمت به

اد؟ی ینم شیپ يمسئله ا چیه دیمگه نگفت د؟یندار یکه مشکل دیمگه شما نگفت ـ

رو  فمیک. خورد یهم به دردم نم یحکم پادشاه یمثل سپهر رو داشتم حت یملعون یتا وقت یکار داشتم؛ ول يگفتم؟ درسته که اجازه  یم یچ

:اومدم و زمزمه کردم نییپله رو هم پا نیمحکم تر تو دستم گرفتم و آخر

.فتهیاتفاق ب نیخواستم ا ینم ،ییرزایمتاسفم خانم م ـ

بدون . بردم نیبازوم و با غرغر به سمت ماش ریسپهر هم به دنبالم اومد و دست انداخت ز. از کنار سپهر گذشتم يا گهیبدون حرف د و

 یینداشت و آبرو ییسپهر آبرو. از دست دادن نداشتم يبرا يا گهید زیبود و حاال چ دهیرس انیبرام به پا زیهمه چ. حرف دنبالش راه افتادم

.که بخاطرش تقال کنم شتذا یبرام نم

سر کار؟ يبه تو اجازه داد بر یک ـ

خودش رو  یحقمه؛ ول نیدونست که ا یخودش خوب م. خودم یدلزده تر از اون بودم که بخوام از حقم دفاع کنم، حق قانون. نزدم یحرف

 دنیخواب يرو که ادا یآدم نیتونستم ا ینم يجور چیرو نشنوه و من ه قتیاز قصد خودش رو به خواب زده بود تا حق. دونستنزده بود به ن

.کنم داریرو در آورده ب

کار داد؟ يبه تو اجازه  یخراب، ک ي کهیبا توام زن ـ

 یبودم، حاال حقم بود که بهم بگه خراب و من نتونم حت هرفتیرو خودم انتخاب کردم، خودم پذ رهایحرف ها و تحق نیبود؟ نبود؟ تمام ا حقم

سپهر  ییزبون خوش و اخالق اهورا يوسوسه  يسفت و محکم جلو دیکه با یاز خودم دفاع کنم، چرا؟ چون اشتباه کردم؛ چون اون وقت

کردم که  يبه مرد میتقد یو دسترو حفظ کنم و ساده لوحانه د مییشل اومدم و وا دادم؛ چون نتونستم تنها دارا ،کردم یم یستادگیا

.نداشتم یمتاسفانه تو فرشته بودنش شک

:و داد زد دیجیرو دور بازوم پ پنجش

سر کار؟ يبه تو گفت بر یک ستم؟یمگه با تو ن ـ

.دمیفشار سر انگشتاش جوش از

به اسم  يزیگذروندم؟ تو اصال چ یراتم رو مامو دیبا ياجاره صاحب خونه رو بدم؛ چه جور یحت ایلقمه نون بخرم  هینداشتم که  یپول یوقت ـ

دست رو دست  یخواست یزنده، بعد م ایکه مردم  ستیبرات مهم ن یحت ؛یو رفت یشه؟ چند وقته که منو گذاشت یم دایعاطفه تو وجودت پ

تلف بشم؟ یگشنگبذارم تا از 

.کن برو شرت رو کم ؟يکه بر يریگ یقدر جونت برات مهمه، چرا طالق نم نیتو که ا ـ

:زدم ادیته دل فر از
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 يکه برام روشن کرد یشیآت نیاگه من دارم تو ا ه؟یآسون نیبه هم يپناه ببرم؟ فکر کرد یکه برم؟ به ک یکجا برم؟ کجا رو برام گذاشت ـ

.کنم یکار رو باهات م نیمن هم هم ،یکباب بش دیسوزم، تو هم با یم

سر کار؛ چون اگه  يبر ياز فردا حق ندار. شونم ینداشته رو به عذات م يننه و بابامن اون  ؟يسرخود شد یکن یفکر م ،یکن یتو غلط م ـ

.رونیبندازنت ب یاُردنگ هیکنم تا با  یم يزیباز هم آبرو ر يبر

.يریحق رو از من بگ نیدم ا یدارم، بهت اجازه نم لیانصاف من حق کار و تحص یب ـ

و کوفت و زهر  لیدرسته که من خر نفهم احمق، بهت حق کار و تحص. هیامتحانش هم مجان ده،یکه گفتم ارک نیهم. کالم به ز صد کالم کی ـ

کس  چیه. کنن رونتیراه بندازم که همون لحظه ب يا يزیامروز چنان آبرو ر نیتونم مثل هم یراحت م یلیاز اون طرف خ یمار دادم؛ ول

.داره یسر کارش نگه نم رومثل تو  يآدم شر

!تف به ذاتت سپهر ـ

.زد يوزخندپ

 ،ییدا ،يعمه ا ،ییبابا بزرگت، عمو يکارها بشم، بابا جان اصال برو خونه  نیا الیخ یبه طالق شو تا من هم ب یراض ده،یبهت که گفتم ارک ـ

.شه که تو رو قبول کنه یم دایپ لیفام نینفر تو ا هیباالخره 

 یب ي دهیارک یسرپرست ستیکس حاضر ن چیه ،یبرام نذاشت تیثیو آبرو ح یراه انداخت یکه جنابعال يا يزیبا اون آبرو ر... آره، ماشاا ـ

.آبرو رو قبول کنه

رو بهت بدم، تو  يخوا یکه م يا يکه کارهامون انجام بشه، هر نوع آزاد یدم تا موقع یقول م. آدم جدا شو يمثل بچه  ایب ده،یارک نیبب ـ

.فقط جدا شو

.نفرت رو برگردوندم با

.بکن يخوا یکه م یسپهر خان، اصال هر غلط ینیبه خواب بب ـ

.خانم دهیارک میطوره بچرخ تا بچرخ نیخب، حاال که ا یلیخ ـ

 هینموند، جز  یباق دهیاز ارک يزیکه چ ییموش در گردونه همراه خودش گردوند، تا جا هیو منو هم مثل  دیو چرخ دیسپهر چرخ. دیچرخ و

».گذشته بدل کنه ي دهیرو به همون ارک دهیارک نیتونه ا ینم يزیچ چیذهن خسته و جسم داغون و خراب که ه

دیریرا بگ میدست ها"

د،یباش مواظبم

دیرا پاك کن میکس یب يها اشک

دل شکسته نیا يزخم ها يبرا دیشو مرهم

از من دینترس

ستین ندیگو یطور که م نیخدا قسم ا به

نشده ام وانهید من

"!شناسم یرا نم تانیایفقط دن من
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بار برخالف  نیا. یاصل ابونیگرده به خ یزنه و برم یافته و دور م یهم راه م رحافظیام. بندم یدر رو م یجون یشم و با ب یم نیماش رسوا

 یخرده آبرو رو هم به من نم هی نیا یعنیخدا؛  يا". کنه، مجبورم آدرس بدم دایقبل که با هزار زحمت نذاشتم آدرس خونم رو پ يدفعه 

"؟یدارم و ندارم جار بزن یچ هر دیبا ؟ینیب

کدوم طرف برم؟ ـ

اون  نیبرام موند و تونستم خودم رو از ب یجون دیبا خودم گفتم شا. دم یخونم رو م یحوال یشنوم، آدرس یکه خودم هم به زور م ییصدا با

از  شتریو آبروم ب نهیب یشده رو نم پوسته پوسته ياون چارچوب در فلز رحافظیکه ام نیبه خونم برسونم؛ حداقل ا جیدر پ چیپ يکوچه ها

 یانیپا ينقطه  هیکاش  يا. شه یم شتریپره و ضعفم ب یم شتریرنگ از رخسارم ب میشد یتر م کیبه جنوب شهر نزد یهر چ. ره ینم نیا

 یزندگ يانمردانه ناجو يباز قهینود دق نیخدا من خسته از ا يبه خداوند. زدن و تمام یرو م يباز انیکه سوت پا ییجا هی. وجود داشت

.هستم

!خدایا"

ينوري بیفکن یا تور یا

".ترسد یم انوسیاق نیا یکیکوچکت از تار ماهی

بعدش که جبران کردم، بعدش که اصالح شدم؛ پس چرا هنوز هم خدا با  یول ؛یکردم نابخشودن یکه مقصر بودم، درسته که اشتباه درسته

از  یلحظات حت نیتو ا. دم یم هیتک نینرم ماش یبندم و سرم رو به صندل یه فقط چشم مبد شده ک يزد؟ حالم به قدر یمنو م دشیچوب ند

.پناه ترم یمانده هم ب انبار ریز يچلچله  هی

.کنم یکنه نگاه م یترم م کیداغون نزد يکه هر لحظه به اون محله  ییها ابونیهنوز دارم به خ. گردونم یسر برنم یزنگ گوش يصدا با

.بابا الو، سالم حاج ـ

.پشت خط بود یحاج رسول پس

.امی یکار دارم، بعدش م ـ

... ـ

به شما گفته؟ یک ؟یچـــــ ـ

 یکنم؛ ول یحس م نیوسط ماش ي نهییرو از تو آ رحافظینگاه ام ینیسنگ. سر برنگردوندم یپرم؛ ول یاز جا م رحافظیام یعصب مهین يصدا با

.گردونم یباز هم سر برنم

.نستهیوا یو ک سهیوا ياضافه کار یمن حق دارم بگم ک ه؟یچه حرف نیا حاج احمد ا سه،یاخب آره، من گفتم و ـ

... ـ

.کنه یرو م میداره جاسوس یبدونم ک دیمن با ؟يدیشن یاصال شما از ک ـ

... ـ

...که نشد  نیآخه ا. دیزن یگم، شما حرف خودتون رو م ینم یچیباز من ه ـ

... ـ
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.زنم یتون حرف مباها امی یاصال من شب م ـ

... ـ

برامون  شهیکه هم دیاز اون شوهر گور به گور شدش بپرس دیبر د،یخبر دار کشیو پ کیج يدونم کجاست؟ شما که از همه  یمن چه م ـ

.تراشه یشر م

... ـ

.برو از اون شوهر گردن کلفتش بپرس ،يکرد وونمیحاج بابا، د يوا ـ

... ـ

 ؟یشییدا ای یبرادرش؟ عموش ؟یمگه شما باباش ؟یاصال شما چرا نگرانش ؟یدونم، خب که چ ینم یچین هنداره، بسه بابا، م یبه من ربط ـ

؟ير یکارهاش م یقدر پ نیکه ا يدار کهیزن نیبا ا یچه نسبت

... ـ

که  يکه همون جور هنیاز ا ریغ د؟یزن یم نهیهمه سنگش رو به س نیا نیکه شما دار هیکس و کار ک یدختر ب نیشما جواب منو بده، مگه ا ـ

کنه؟ یما رو هم داغون م یرو بدبخت کرده، داره زندگ چارشیاون شوهر ب

دونستم که تمام  یدونستم، از همون اول م یتنفس نبود، م يبرا ییهر چند هوا ق،یعم قیعم. دمیرو به دندون گرفتم و نفس کش لبم

.حرفاش راجع به منه

با خودت رو  ؟یهست ؟یستین ؟ینیب یم يدار ایخدا. رو دشوار دنیکرد و نفس کش یم ینیسنگ نمیپتک رو س هینگاه و حرفاش مثل  ینیسنگ

؟يزد دنیبه ند

...زن دزده، پسته، نگاه به اون چادرش نکن  نیکه گفتم پدر من، ا نیهم ـ

.مشت کردم شتریکم آوردم، دستام رو ب نفس

 يبرا يچه سوسه ا ستیمعلوم ن. رو هم زهیر یکارخونه هم م يبا مردها شده که عالوه بر داشتن شوهر میخراب پشت اون چادر قا هی ـ

 نا،یهمون م يهم لنگه  نیشناسم، ا یآدم ها رو خوب م نیبابا من جنس ا. خانمه نیا خیو چهار ساعته م ستیاومده که ب چارهیب یحسام

.خراب و فاسد

 ریام ادیفر يصدا. بلند شد نیبوق بوق ماش يدر باز شد و صدا. دمیو کش در رو گرفتم ي رهیدستگ ریهمه تحق نیاز کمبود هوا و ا ناخواسته

.دمیشن یم اهویحافظ رو از پشت ه

احمق؟ یکن یکار م یچ ـ

:که مونده بود گفتم یرو گرفته به مقنعم و با تمام توان دستم

.نگه دار ـ

که برام  یشدم و با اندك توان ادهیپ نیمحض نگه داشن ماش به. نگه داشت ابونیرو کنار خ نیرو ول کرد و با سرعت ماش شیگوش رحافظیام

 شیخرده آسا هیو  ژنیذره اکس هیمن دنبال . برام مهم نبود یچیه یول دم؛یشن یرو م رحافظیام يصدا. رو ادهیبه سمت پ دمییمونده بود دو

.بود ادیمن ز يهم همه جا بود و برا دیشا ایشد  ینم افتیچ جا یبودم که ه
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یگاه"

دست خدا مانده ام يکنم رو یم حس

اش کرده ام خسته

".داند با من چه کند یهم نم خودش

کرد و منو با  یعشق سپهر شده بود مثل اون شراب هفتاد ساله که نَم نَمک تو وجودم رخنه م. گرفتم یشدم، گر نم یسرخ نم گهید «

نه . برام نبود یچیه. ستنیمن محرم ن يو بدن و سر شونه ها سر انگشت ها به تن نیبرام مهم نبود که ا گهید. برد یخودش به عرش م

بود؟  یدونم ک ینم. خودم يسرم و نه غضب تنها پناه با ارزشم؛ خدا يباال يقهر خدا یشم، نه حت یکه مرتکب م یهگنا زانیشرع خدا، نه م

 کیو بدنم، همه رو به  دهیادم و دل و دسحر شدم و افسون که تن به عشق سپهر د يگذشت که من به قدر یم یدوست نیچند وقت از ا

.اشاره و قمار بزرگ باختم

یعــنیعشق "

در آغــوش ـردیرا بگــ سـرت

را، بشمـارد دانـه دانـه دتیسپـ يِموهـا و

یکنــ رتیتـــو حـــــ و

"!يشــده ا ریقدر پـــ ــــنیا ،یاز کـ کـه

 هیفقط  دهیارک. بود دهیشن "یفمن رغب عن سنت ،یالنکاح سنت"داده بود و نه  یببه اون کلمات عر يزن که نه بله ا کی. زن کیشدم  من

؛ داره غرق  یزنانگ يایکه تو اون لحظات پا گذاشتن به دن دینفهم دهیارک. نهیزم يآدم رو نیکرد بهتر یکه فکر م يداد به مرد یقلب يبله 

فرو رفت که باالخره نفس کم آورد  ياون قدر. باتالق نیفرو رفت تو ا دهیارک. یاومدن ازش سخته و گاه نشدن رونیکه ب یباتالقشه تو  یم

جا  نیوقت به ا چیگذشته بودم، ه ي دهیگم من؛ چون اگه من همون ارک ینه، من حامله شدم، چرا م دهیحامله شد، ارک دهیارک. و غرق شد

 یو اون غرق شدن تو خوش زیناچ يکه اون لذت ها دمیفهم شد و تازه میمن شکستم و قلبم به دو ن. و نجاست افتکث نیبه ا دم،یرس ینم

 شهیر میکه تو رگ و پِ دمیرو نوش يو جرعه جرعه جام زهر يکه چه جور دمینفهم. بودن زیتا چه حد احمقانه و جنون آم يلحظه ا يها

از  ار،ید نیشهر، از ا نیاز ا. برد یم گرفت و منو یاومد دستم رو م یم یکیگفت، کاش  یم همبود تا ب یکیکاش . رو کشت دهیدوند و ارک

 ادیکه مرد من ز دمیدر بطنم فهم نیدروغ چرا؟ بعد از مردن جن. ستنیاشتباهاتشون با يمردانه پا ستنیحاضر ن یکه مرداش حت ییجا نیا

راه  چیکه ه ریقدر د اون. شده بود ریکه د فیح یول است؛یدن ينامردها مامنامردتر از ت یلیخ یکه حت دمیبعدها فهم. ستیهم مرد ن

».راههیب نیوقت سر برنداشتم از ا چیمرد نامردم و مردم، مردم و ه يایدن نیمن گم شدم تو ا. نبود دایناپ راههیب نیاز ا یبرگشت

خدایا"

.دکن نمی آرامم مرهمی هیچ که خرابم آنقدر

؛بگیر خود آغوش در مرا

".خواهد می خدایی آرامشِ یکم دلم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیااین کتاب  ::..
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***

. رمق خودم رو به زور رسوندم به خونه یب يوار، با اون پاها وانهیبا اون ظاهر د ف،یکث يبا اون مانتو. از آن کوچه گذشتم یمن به چه حال و

. کنم یکرد که اون چند قدم رو تا خونه ط ینم ياری یقدم هام حت. بود تموم شد رهیبدنم ذخ يتو رگ ها يانرژ یکه هر چ نیاز ا میذربگ

تو کارخونه جا  لمیوسا يهمه . نداشتم دیکل. نمونده بود یرمق گهید یگرفتم و کشون کشون خودم رو رسوندم به در؛ ول وارید هدست ب

هر چند  دم،یدوباره با کف دست به در کوب. خانم خونه باشه هیفقط از ته دل دعا کردم صف ومد؛ین ییك توانم در زدم، صدابا اند. مونده بود

.نبود بیعج دیشن یخانم هم نم هیو کم توان بود که اگه صف فیکه اون قدر ضع

.اومدم ه؟یک ـ

.دیو صورت پف کردش سرك کش زیر ياخانم با همون چشم ه هیدر که باز شد، صف. دادم رونیآسودم رو ب نفس

!ه؟یا افهیو ق ختیچه ر نیا! دختر؟ ییوا، تو ـ

.یحال یبودم؛ چون که زانو هام تا شدن و خم شدم از ب دهیرس ایکه به آخر دن انگار

ده؟یارک يشد یچ ،يوا يا ـ

.شده بودم هیبن یهم من بخاطر وزن کمم ب دیاش! که داشت یهمه توان نیدر عجب بودم از ا. کرد بلندم کنه یبازوم رو گرفت و سع ریز

.دختر يانگار که از خاك گور بلند شد ه؟یچه وضع نیتو، ا ایچت شده آخه؟ پاشو ب ـ

:خانم غرغر کرد هیصف. نرفته بودم که زنگ دوباره به صدا در اومد شتریدو، سه قدم ب. خانم قدم بردارم هیبه صف هیکردم با تک یسع

ه؟یک هگید نیبابا، ا يا ـ

.نشوند و رفت سراغ در اطیح يپله  يرو رو من

.تو دییحاج خانم؟ بفرما ییاوا، شما ـ

مثل  یکیمجسم بود و  لیکه عزرائ رحافظیمثل ام یکی. مادر و پسر بود نیا نیچقدر تفاوت ب. تعارف ساجده خانم دلم رو آروم کرد يصدا

.حبت خالقاز م یمهر و عطوفت و نشون يایمادرش، ساجده خانم، در

من؟ يشده چلچله  یچ ،يوا ـ

.جواب دادم ییبا اندك صدا. دیچیپ مینیو گالب دوباره تو ب اسیو عطر  دیداده بودم بوس هیتک واریرو که به د سرم

.ستین يزیچ ـ

 نیچته؟ چرا چند روزه به ا نمیبب امی یبار خودم م نیا. مارستانیب میرنگ به روت نمونده، بلند شو، بلند شو بر ست؟ین يزیکه چ یچ یعنی ـ

؟يحال افتاد

.شم یکم استراحت کنم، خوب م هینه، خوبم؛ فقط  ـ

.خوب؟ بلند شو و حرف رو حرفم نزن یگ یحال و روز م نیتو به ا ؟یگ یم يدار یچ ـ

.فهیتونم ساجده خانم، لباس هام کث ینم ـ
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. اومد نییکه داشتم از پله ها پا يا گهید يو چادر کهنه  زیمانتو و شال تم هیحرف از پله ها باال رفت و با  نیا دنیخانم به محض شن ساجده

.با زحمت کمکم کرد تا لباس هام رو عوض کنم

نگران و  یحاج رسول م،یشد کینزد یحاج رسول ينقره ا يایکه به زانت نیهم. خانم تا سر کوچه برد هیبغلم رو گرفت و با کمک صف ریز

.شد ادهیپ نیناراحت از ماش

شده حاج خانم؟ یچ! خدا ای ـ

.اطیحال و الجون نشسته تو ح یب دمیدونم واال، رفتم دم خونشون، د ینم ـ

.شرمنده ،یسالم حاج رسول ـ

.پر از اشک شد چشماش

.مارستانیب میبر دیدشمنت شرمنده باباجان، سوار ش ـ

.سمت ساجده خانم برگشتم

.وام مزاحمتون بشمخ یساجده خانم، گفتم که من خوبم، به خدا نم ـ

.دکتر میپس سوار شو بر ست؛ین یتو بد بودن حالت شک ؟یزن یبسه دختر، چقدر چونه م ـ

:کرد دییهم تا یرسول حاج

.بابا جان ستیحالت اصال خوش ن مارستان،یب میبر دیگه حاج خانم، با یراست م ـ

دادم به  هیسرم رو تک. برد رونیرو ب نیماش کیتنگ و بار يها اون کوچه نیاز ب یعقب و حاج رسول یخانم نشستم رو صندل هیکمک صف با

:لب زمزمه کردم ریو ز دمیساجده خانم و باز هم بو کش يشونه 

ساجده خانم؟ ـ

زم؟یجانم عز ـ

.يد یبهشت م يشما بو ـ

.لبش نشست يرو یمهربون لبخند

.دن یبو رو م نیخدا ا يبنده ها يهمه  یدلم؛ ول زیعز یمرس ـ

.رمیتو بغلتون بمونم تا بم يجور نیخواد تا عمر دارم هم یجده خانم، همه نه، دلم منه سا ـ

.من يخدا نکنه چلچله  ـ

شه؟ یتموم م یپس ک دم،یخسته شدم ساجده خانم، نفس بر ـ

.من، نگو عروسکم زكینگو عز ـ

.بغلم کنه، نازم کنه يجور نیدلم تنگ مادرمه، هم ـ

.کرد یبه خودش فشرد و رو به حاج شتریساجده خانم منو ب يانگشت ها. شد یت و بدنم داغ تر از قبل مرف یم لیخود به خود تحل صدام

.وضع افتاده نیبچه آورده که به ا نیسر ا يچه بال دهیند ریخ رحافظیدونم اون ام یحاج آقا تندتر برو، نم ـ

.شد یم دهیبر دهیاز قبل بر شتریهر لحظه ب صدام
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 چیحاال ه. پدر داشتم، مادر و خونواده يروز هی. شدم، خودم کردم ریشدم، حق لیذل يجور نیخودمه، اگه ا ریتقصساجده خانم،  دینگ ـ

.ساجده خانم، دوست دارم تموم شم رمیدوست دارم بم. کدوم رو ندارم

.دم یشه، من بهت قول م یدرست م یهمه چ. اون روز رو ارهیمن، نگو، خدا ن ينگو چلچله  ـ

.رمیبه درد خودم بم دیبذار. دیولم کن دیخوام ساجده خانم، شما هم اگه دوستم دار ینم گهید ـ

.ره یدختر داره از دستمون م نیآقا تو رو خدا بجنب، ا ـ

.دور دور. شد یداشت ازم دور م یحاج يصدا

.راه رو بند آورده يخبر یکدوم از خدا ب ستیکار کنم حاج خانم؟ معلوم ن یچ ـ

.به صورتم زد یمیمال يساجده خانم با کف دست ضربه . شد یم کم کم بسته چشمام

.جان، مادر گوش بده به من دهیارک ـ

فقط مهم حس  ه؟یسر انگشت ها مال ک نیدونستم ا یاصال نم. نوازش سر انگشت ها يایغرق شدم تو رو. بسته و بسته تر شد چشمام

.کرد یم هیبود که به من هد يریآرامش وصف ناپذ

بود که بعد از  يامروز روز. میجا اومده بود نیاز محضر به ا کسرهی. سپهر یشدم به آپارتمان نقل رهیرو تو دستم فشردم و خگل  دسته«

که حاال  نیهم یول دم؛یشدم، کتک خوردم، فحش شن ریخواسته تحق نیبه ا دنیدرسته که تو راه رس. بودم دهیدلم رس يمدت ها به خواسته 

.برام ارزش داشت یچند وقت شده بود بذارم، کل نیمن در ا زیناچ يایکه تمام رو بایز يخونه  نیپهر قدم به اتونستم دست تو دست س یم

.يخودت خوش اومد يبه خونه  ،یخانم ایجان، ب دیتو ارک ایب ـ

نبود خونوادم و نه ازدواج  برام مهم نبود، نه یچیلحظه ه نیتو ا. وارد اتاق شدم دمیسف يساده  يزدم و با همون کفش ها کیلبخند کوچ هی

و سرزنش  ریاصرار و تحق یبود که من بعد از کل نیهم نداشت، مهم ا تیکه مشروع يمرده ا نیجن یو نه حت مونیساده و عقد محضر

وقت ها، سقف  یواقعا که بعض. من بود نیبهشت بر کیخواب کوچ هیبا  يشصت متر ینقل يخونه  نیو حاال هم مهمسر سپهر شده بود

.سپهر دستم رو گرفت و در رو پشت سرم بست. تمام عمرم بسه يمرد کنارم برا نیخونه و هم نیهم. چقدر کوتاهه اهامونیرو

ده؟یارک ادی یخوشت م ـ

.من بود يایتمام رو نیاومد؟ ا یخوشم م. لبخند زدم هی

.برات درست کنم يبهتر یتونم زندگ یو م نای یکم کم خونواده هامون کوتاه م... شاایا مونه،یاول زندگ یول که؛یدونم کوچ یم ـ

.شدم رهیبود تو نگاهش خ میبه سمتش و با همون مانتو شلوار روشن که تنها رخت عروس برگشتم

".ره ینم ادمیتو  يچشما يباز شیشب آت"

.که کنار تو باشم برام بسه نیهم مته،یمن غن يهم برا یزندگ نیهم ـ

که تمام چند ماه گذشته هر روز و هر لحظه از  يمرد. سپهر باالخره مرد من شده بود. دیلرز شیز خوشزد که تنم ا يلبخند دلبرانه ا سپهر

.شد رهیو تو چشمام خ دیدست هام رو بوس يسپهر رو. من بشه بینص ایدن يتمام مردها نیخدا خواسته بودم تا از ب

.رو برات بسازم یزندگ نیو قشنگ تر نیبهتر يروز هیدم  یهت قول مب دهیارک. توئه يدارم و ندارم برا یخانم قانع خودم که هر چ يفدا ـ

.رو فشردم دستش
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.خوام ینم يزیاز خدا چ گهیمن باش، د يدونم سپهر، تو فقط با من باش، برا یم ـ

.بگـــذار زمــانــه از حـسـادت بتـرکَــد "

مـــــن انــگشتــانِ

".نــدیآ یبـــِه انگــشتـــانِ تــو م چـه

بودن صد برابر بدتر  نیکه ا دمیمن، منِ احمق نفهم یمن شد؛ ول يبرا. سپهر برام موند. کردم ییبایچه اشتباه ز. داشتم یقشنگ ییایرو چه

.دو ماه. من و سپهر تنها دو ماه پابرجا بود نیریش يایرو. از نبودنشه

.بود نیریش يایرو نیرو که مرگ ا ییخاطرم هست اون روز کذا قایدق

شد؟ یباالخره چ دهیارک ـ

چقدر زار زده بودم، التماس کرده بودم که اشتباه گذشته ام رو . شد یباز نم هیاومده بودم و چشمام از زور گر نیبابا فرز ياز خونه  تازه

.کرد رونمیو قبول نکرد و باز هم ب دینبخش یببخشن؛ ول

.بخشن یوقت منو نم چیاون ها ه. یچیبه ه یچیالتماس کردم ه نیبه بابا فرز یقبول نکرد، هر چ ـ

.نیسخت و سنگ. خونوادم به شدت آزار دهنده شده بود یخال يحاال که دو ماه از ازدواجم گذشته بود جا. تو گلوم نشست بغض

.یشه؟ تو دخترشون یمگه م ؟یچــــ ـ

... دینداره و ام دهیبه اسم ارک يدختر گهیپشت کرد بهم و گفت د نیبابا فرز ـ

.دیچک اشکم

.نداد تیها و التماسام اهم هیکدوم از گر چیکرد و به ه رونیمنو، تک خواهرش رو به زور ب دیشه؟ ام یباورت م. کرد سپهر رونمیب دیام ـ

:به سمت سپهر و با تموم وجودم گفتم برگشتم

.ییکه پشت و پناه منه تو یا کستنه ،ییگاه من تو هیبخشن، از حاال به بعد تنها تک یمنو نم گهیمن د يسپهر مامان و بابا ـ

که تو چشماش بود نگاهم  يدیخاموش شدن برق ام یشدم؛ ول رهیو آرزوهام تو نگاهش خ دیو سرخ، با تمام ام یاشک يهمون چشم ها با

م و نداشتم و دار و داشت یتعلقاتم، از هر چ يمرد از همه  نیا يمن به پشتوانه . زدم و مردم خینگاه  يسرد نیکه از ا ییرو سرد کرد، تا جا

من و پدر من به اون  يخواست به پشتوانه  یبلکه م ست؛یمحکم ن يپشتوانه  کیکه سپهر نه تنها  دمید یحاال م یندارم گسسته بودم؛ ول

من  نیا نیب نیتو ا. رو ازم گرفت تا به آرزوهاش برسه زمیهمه چ رنگ،یبا ن له،یسپهر با ح. خواست برسه یکه دلش م يا ییایرو یزندگ

 یکه فکر م یعشق يرو پس دادم؟ بها یچ يکه بها دمیوقت نفهم چیمن ه. از دست دادم و نابود شدم نداشتمرو داشتم و  یبودم که هر چ

».شدم يباز نیو شرط ا دیق یب يکه بود من تنها بازنده  یرو؟ هر چ میساده لوح يبها ایکردم سپهر به من داده 

اون قدر خسته . کرد یم میگشت و عاص یو مثل رد شدن از هزاران داالن م دیچیپ یصدا تو سرم م. دشو گر چشیپ. اومد یم اهویو ه صدا

.رمیازدحام در ذهنم رو بگ نیا يتونستم جلو ینم یبودم که حت

دکتر حالش چطوره؟ يآقا ـ

د؟یشما پدرش هست ـ

.بله، من پدرشم، دخترمه، تاج سرمه ـ
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.کرددلم رو خون  یدردمند حاج رسول يصدا

چطور تا حاال متوجه حالت هاش . داره دیشد یلیخ یکم خون گهیاز طرف د. شده هیدخترتون به شدت دچار سوء تغذ یمتاسفم پدرجان؛ ول ـ

د؟ینشد

.آغوش بابام رو کرد يدلم هوا. پلک هام رو لرزوند یبغض دار حاج يصدا

.میکرد یکوتاه م،یدونست ینم ـ

.دیبه هر حال مراقبش باش ـ

.خراب تر شده یلیچند روز حالش خ نیتو ا اره؟ی یدکتر چرا مدام باال م ياآق ـ

.ساجده خانم بود يصدا

اواخر  نیا. هیعیطب یاتفاقات نیشن همچ یم کیاز حد تحر شیکه اعصاب ب يتو موارد ه،یکنم همش عصب یفکر م. دمیها رو د شیآزما ـ

از حد نشده؟ شیترس ب ایدخترتون دچار استرس 

.دکتر يقاچرا آ ـ

کنه،  دایهم پ یافسردگ ي نهیدچار استرس بشه ممکنه زم نیاز ا شتریاگه ب. دیکن ایآروم براش مح يفضا هیو  دیمراقبش باش نه،یپس هم ـ

.خانم از نظر اعصاب و روان سالمت باشن نیهر چند االن هم شک دارم که ا

.دیچیذهنم پ ياهویناالن ساجده خانم تو ه يصدا

م؟یج آقا چه کنخدا، حا ای ـ

استرس  نیاز ا شتریلب مرزه، اگه ب شونیا طیشرا د،یمراقبت کن شتریمن گفتم تا ب د،یحرف رو نزدم که بترس نیمن ا. مادر من آروم تر ـ

.حادتر از االن بشه طتشیبهش وارد بشه، ممکنه شرا

بلکه دارم از خودم و  رم؛یگ یدارم از سپهر انتقام م دونستم که اسماً یم. دونستم که افسردم یم. دکتر رو قبول داشتم يحرف ها تمام

 یشدم و دم نم یسوختم و خاکستر م یشدم و م ینفرت گداخته م نیا يمن داشتم تو شعله ها. رمیگ یکه مرتکب شدم انتقام م یاشتباه

شدم و دل به دل  یوسوسه م دیکه نبا من بودم نیرفتم، ا یم راههیبه ب دیمن بودم که نبا نیدونستم که ا یها م نیازدم و در پس تمام 

 نیزدم و تمام ا یشدم و دم نم یزده بودم و داشتم ذره ذره آب م یجیتدر یمن خواسته و از ته دل دست به خودکش. دادم یگمراه سپهر م

.بود که مرتکب شدم ییخطا يها برا

نه از دهر بلکه از خود باختم من

نه از خود بلکه از دل ساختم من

د دانسته ام بد کرده امکه خو من

که خود از خود به خود کم کرده ام من

خود را به دستان خودم عاقبت

کرده ام رانیکه من جانانه و يدید

خود کرده را تدبیر نیست نیمن دانم که ا کین
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".پرده ها من خود نهانش کرده ام نیدر پس ا کیل

***

ها که پر از حرف کار و  یدورهم نیها و ا یمهمون نیوقت از ا چیه. دعوت کرده بود همکاراش رو نیشنبه بود و طبق معمول بابا فرز پنج«

.اومد یبود خوشم نم ییاموال و دارا دنیو به رخ کش یکاسب

نه؟ ای يباالخره آماده شد دهیارک ـ

:برام فرستاده بود انداختم و همزمان به مامان گفتم مانیکه پ یبه جوك لوس ینگاه یحوصلگ یب با

.ره یمن حوصلم سر م ؟یچ يبرا امیمن ب نیریخه مامان شآ ـ

.خوب و حرف گوش کن آماده شو يپس مثل بچه  ؛یشه نباش یهزار بار بهت گفتم نم ده،یارک يوا يا ـ

.کردم زونیو لوچم رو آو لب

.ادی یمن حوصلم نم ـ

.دینباش دیشه که هم تو، هم ام ینم .انی یدارن م يو زن و بچش بعد از عمر یصولت يآقا. ادی یکوفت و حوصلم نم ـ

.دیشگرد کارش بود به سمتم برگشت و نازم رو خر شهیکه هم ینرمش با

باشه؟. بعد پاشو ن،یبش قهیده دق هیدلم،  زیپاشو مادر، پاشو عز ـ

:قبول کردم یلیم یب با

.گفته باشم نم،یش ینم قهیاز ده دق شتریمن ب یباشه؛ ول ـ

.نداره يبهت کار یکس یسیوا یبعد اگه نخواست ا،یتو ب باشه قربون شکل ماهت، ـ

تا به خودم . صورتم کردم يهم رو بایز شیآرا هیتوالت نشستم و  زیپشت م. دمیآوردم و پوش رونیبلوز و دامن کار شده ب هی يمجبور

 دهیبابا به همراه خونواده هاشون رس يهمکارها. رفتم رونیآروم در رو باز کردم و ب. سالن رو برداشته بود اهویهمهمه و ه يبجنبم صدا

 ینصف بایدادم که تقر يبلند مهیسالم ن. دونستم یهاشون رو هم نم یاسم بعض یکه من حت ییپر شده بود از آدم ها هبودن و سالن خون

.دیاز غرور درخش نیبابا فرز يچشم ها. و به سمتم برگشتن دنیشن

.کنار من ایدخترم، ب ایب ـ

باعث شد تا سر برگردونم و در  ینگاه ینیسنگ. کردم یشناختم احوالپرس یکه م ییراه با کسا نیت بابا رفتم و در بو نرم به سم آروم

.بهم نداد یبابا مهلت ينگاه سر بچرخونم؛ اما صدا يجستجو

.و خونوادش آشنات کنم یصولت يخوام با آقا یجان، م دهیارک ایب ـ

هستن  یصولت يآقا يدونستم خونواده  یکه حاال م يهام سنجاق شده بود به سمت خونواده اکه از همون اول رو لب  ینیریلبخند ش با

ه؟ینگاه متعلق به پسر صولت نیپس ا! نگاه ینیهمون سنگ. سر بلند کردم نیح نیتو هم. میرفت

جان؟ یصولت يچطور ـ

.که پشت به ما داشت برگشت یمسن مرد
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...جان، الحمدا نیسالم فرز ـ

.و دور کمرم گذاشتدستش ر بابا

.من ي دهیما، ارک يخونه  يکرده  زیهم از عز نیا ـ

کردم دارم  یحس م. شد رهیبراقش تو نگاهم خ يبا چشم ها د،ینوبت که به مرد جوان رس. زدم و با تک به تکشون دست دادم يناز لبخند

.هرم نگاهش ریشدم ز یداشتم گداخته م. یرگیهمه خ نیشم از ا یذوب م

.هستم یچطوره؟ من سپهر صولت حالتون ـ

.خوشبختم ـ

؟یهست یکه تو هم تو کار نساج نیسپهر جان مثل ا ـ

.خم کرد يسر یبا شکسته نفس سپهر

کار کجا؟ نیا يها یمیما خرده پاها کجا و شما قد. ینجف يآقا دیینفرما يچوب کار ـ

.کار عالقه منده نیمثل تو به ا ییحالم که جوان رعناواقعا خوش. شروع کنه دیبا ییجا هینگو پسر جان، باالخره آدم از  ـ

.یجناب نجف دیفرمائ یم يبنده نواز د،یلطف دار ـ

:پدر سپهر هم ادامه داد ،یصولت يآقا

".رمیبگ ادی ینجف يدوست دارم چم و خم کار رو از آقا یلیخ": گه یم شهیسپهر هم. جان نیفرز رتهیاتفاقا تو خونه ذکر و خ ـ

.من هستم یبه کمک داشت اجیبه هر حال، هر جا احت. شه پسر جان یم شرفتتیهمه عالقه و پشتکار مطمئنا باعث پ نیا ه،یعال نیبه به ا ـ

.شم یبه وقتش مزاحمتون م... شاایچشم، ا ،یممنون جناب نجف ـ

.جنس باهات صحبت کنم يسر هیخوام راجع به  یکه م میبر ایجان، ب نیخب فرز ـ

.ند به سمتم برگشتسپهر با لبخ مادر

از خودت بگو، چند سالته؟ زم،یخب عز ـ

.و سه سال ستیب ـ

؟يدرس خوند ن،ی، آفر...ماشاا ـ

.یمهندس کیزیف ـ

؟ییجا نیا ا ده؟یارک ـ

.زدم یخانم حرف م سیآره مامان، داشتم با فرنگ ـ

جون؟ سیفرنگ یخوب ـ

.داد نیریمامان ش لیتحو يا گهیهاش رو با ناز کنار زد و لبخند د يخانم چتر سیفرنگ

.يدار یچه دختر خوشگل... خوبم، ماشاا زم،یعز یمرس ـ

.ننیب یچشمات قشنگ م ـ

.نگاه و باز هم آب شدن بند بند وجودم ینیهم سنگ باز
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؟يجان اومد سیفرنگ ـ

خانم؟ یجان، خوب مایسالم ش ـ

.زهیسپهر باعث شد دلم بر يمردونه  يبود که صدا نیریخانم و مامان ش مایخانم و ش سیفرنگ يبه جمع سه نفره  چشمم

رم؟یتونم وقتتون رو بگ یخانم، م دهیارک دیببخش ـ

:سمت سپهر برگشتم و از ته دل گفتم به

.البته ـ

.میطرف که راحت تر صحبت کن نیا دییپس بفرما ـ

 یصندل هی. میجون بودن فاصله گرفت مایش ینیبخانم که حاال هر سه مشغول صحبت کردن راجع به عمل  سیاز مامان و فرنگ ناخواسته

!چشم ها نیداشت ا ییچه جادو. و بزرگش نیشده بودم تو نگاه سنگ رهیخ. تعارفم کرد و خودش هم کنارم نشست

.کنم یپدرتون کار م يکار نهیاسمم سپهره و در زم دیهمون طور که متوجه شد ـ

.دمیخوشبختم، منم ارک ـ

.زد يلبخند جنتلمنانه

.ییبایچه اسم ز ـ

.دیممنون، لطف دار ـ

.نمونیب يجز نظر باز میگفتن نداشت يبرا یکدوم حرف چیه. پر کردم نمیعطر خوشش رو تو س يو بو دمیکش قینفس عم هی

.نبود ریازش امکان پذ ییبود که رها يقو يچشماش به قدر يجادو یول رم؛یکردم نگاهم رو ازش بگ یسع

ده؟یارک ـ

.کنه یم ینیرو گونه هام سنگ شیآت يکردم دو گلوله  یحس م. کردم رو تو هم فشردم خی يادست ه. دمیگز لب

بله؟ ـ

حس دو طرفه  نیکه ا نمیب یم دنتیشناسمت و حاال با د یوقته م یلیکنم خ یبودمت، حس م دهید یشهراب يآقا یمن قبال هم تو مهمون ـ

م؟یآشنا بش شتریشه ازت بخوام با هم ب یم. س

 ي هیو بق مانیشد که نخوام؟ پ یمگه م. نگاه به چشم هاش کردم و سست شدم هیمثل من داشت؟  یاون هم حس یعنی. دیلرزدلم  ته

.دوست هام برن به درك

ده؟یباشه ارک ـ

:گفتم یزدم و به آروم پلک

.باشه ـ

از اون عشق  يزیچ چیه گهیکه د یدل نیبه ا .یکیقعر تار نیبه ا. سره کیجهنم  نیبه ا. جا ختم شد نیکه به ا ییشد شروع آشنا نیهم و

».نمونده یدرش باق

.برد و آروم چشمام رو باز کرد نیدر ذهنم رو از ب يهمهمه . حاج خانم آرومم کرد يزبر و کار کرده  يدست ها نوازش
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.سالم دخترم ـ

:کردم زمزمه

.سالم ـ

حالت بهتره؟ ـ

 یهر چند که خوش. شد یخراب تر م هیهر لحظه و هر ثان چ،یحالم بهتر نبود که ه! جوابم واضح بود، نه. دیقطره اشک از چشمم چک هی

بود،  قمیشق يرو يزمزمه مانند ساجده خانم که همزمان با نوازش موها يصدا. گم شده بود یاهیو س يهمه بد نیا نیباردار نبودنم، ب

.پرت کرد هام ییحواسم رو از تنها

نیکنمت بهتر از ا ییچه دعا"

باز اتاقت باشد يدا پنجره خ که

محتاج نگاهت باشد عشق

زبانت باشد زیلبر عقل

".باشد تیدلت وصل خدا و

:دمینال یاشک يهمون چشم ها با

ستم؟یساجده خانم حامله ن ـ

.تو چشم ساجده خانم نشست اشک

.زمیعز یستینه، ن ـ

.دمیبستم و نفس کش چشم

.شکرت ایخدا ـ

:زمزمه کرد نیغمگخانم هم با همون نگاه  ساجده

.شکر زم،یآره عز ـ

شدم دوباره به  یله م نیو بابا فرز دیام يپا ریکه ز ییکه کابوس روزها یدارو به خونه برگشتم، در حال سهیک هیبا  یروز بعد از مرخص اون

.بود دنیهم پاشتو دست کابوس هاش در حال از  دهیارک. برام نمونده بود یدل گهید. دلمرده بودم. سمتم هجوم آورده بود

***

سه در سه رو رد کردم و از پله ها باال  اطیح. شروع به کار کرده بودم یحاج رسول يرفتم و تو کارخونه  یبود که سر کار م یسوم روز«

 یاون شبهفته بعد از  کی. سه هفته بایسپهر اومده بود، اون هم بعد از تقر. کردم خیسپهر  يواکس خورده  يکفش ها دنیبا د یرفتم؛ ول

. سر کار رفته بودم یاون هم حاال که همش سه روزه به مرحمت لطف حاج احمد رسول. خواستم احمقانه خودم رو بکشم برگشته بود یکه م

در گذاشتم مکث  ي رهیدستم رو که رو دستگ. سست، پله ها رو باال رفتم يبا قدم ها. ناخودآگاه فشارم افت کرد و دست هام سرد شد
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 ریش هیقبض روح شدم؛ مثل  دمیسپهر رو که د. لحظه در رو باز کردم هیکه تپش قلبم کم بشه و تو  دیو آروم، شا قیفتم، عمنفس گر. کردم

.لحظه به سمتم هجوم آورد هیو تو  ستادیکه با باز کردن در ا دیچرخ ینر وسط اتاق م

؟یتراش یم یوص لیدت وکخو يکه واسه  دهیرس ییکارت به جا گهیآشغال، حاال د نمیجا بب نیا ایب ـ

.رو چنگ زد و پرتم کرد تو اتاق و در رو پشت سرم بست بازوم

هان؟ ؟يشرف هم کاسه شد یب یبا اون رسول یآره؟ به چه حق ،يگرد یسر کار و با کله گنده ها م ير یمن م يبدون اجازه  گهیحاال د ـ

.بود که دوباره با مشت و لگد به جونم افتاد یقدر عصبان اون

 يحق ندار یرفته که تا من نخوام تو حت ادتیکه  نیمثل ا ؟یبکن یتون یم...  یهر غلط... کار دادم  يبهت اجازه ... چون ...  يکرد... فکر  ـ

؟يبذار رونیپات رو از تو خونت ب

خورد؟ یق به چه دردم محق و حقو نیبود؛ پس ا قتیاگه حرفش حق. زدم یو از ته دل زار م دمیکش یرگبار مشت و لگدش فقط درد م ریز

.کنم یم تیشکا یقالب یحاج نیرم از دست تو و ا یفردا م نیهم ده،یکشمت ارک یم ـ

.کنه تیحق نداشت، حق نداشت از اون مرد مومن شکا. چند لحظه بند اومد يبرا نفسم

کردم؟ یم دیکار با یرم، اصال غلط کردم نبودم، پول نداشتم، چ ینم گهینه، نه، تو رو خدا، باشه، د ـ

.دیسرم چرخ يباال تینفس گرفت از زور عصبان هی

کنم، قلم جفت  یم تیرم شکا یفردا م ده،یارک يقبرت رو با دستات کند. يکرد یو منو خالص م يمرد یتن لش؟ م یفهم یم ؛يمرد یم ـ

 یم یزنم، حاج آقا و پسرش برام گردن کلفترم دنبال  یسر کار خانم، م امی یکه م دهیرس ییکارت به جا گهیحاال د. کنم یپاهات رو خرد م

.جونم هافتن ب یکنن و م

آبروم  ایبود؟ خدا دهیحرفش شده بود؟ آخه از کجا آدرس رو فهم رحافظیو ام یبا حاج یعنیسپهر اومده بود سر کار؟ ! يبر من، وا يوا

.رو زانو بلند شدم و جلو رفتم دیچیپ یکه تو تموم وجودم م يبا وجود درد. رفت

.آبروش رو نبر ه،یمرد آبرو دار یرم، غلط کردم سپهر، حاج رسول ینم گهیبه خدا د ـ

.سپهر جرقه زد يها چشم

؟يریگ یطالق م ؟یکار کن یدر مقابلش برام چ ينکنم حاضر تیاگه ازش شکا ـ

.دیکجا رو داشتم برم؟ سپهر جوش یپول یب نیکار محال بود، تو ا نیا. بستم لب

رو  تشیثیآبرو و ح. کنم یم تیشکا یقالب یطوره، اول از همه از اون حاج نیحاال که ا. یخب، خودت خواست یلی؟ خهان ،يریگ یپس نم ـ

.دهیکنم که تف هم تو صورتش نندازن ارک یآبروش م یچنان ب. دهیبرم ارک یم

:گفت یزانو به سمتم خم شد و با سنگدل رو

.کنم یآبروش م یب ـ

که بتونم سپهر  يزیزودتر از اون چ یکردم دنبالش برم؛ ول یرفت و من با همون تن و بدن کبود سع رونیب حرف زود از اتاق نیگفتن ا با

.تنها گذاشته بود دمیرفته بود و منو با عذاب وجدان شد
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نه، نه،  يه؟ وارو ببره؟ نکن یحاج رسول يپناه ببرم؟ نکنه واقعا آبرو یچه کنم؟ به ک ایخدا". پله ها نشستم يخشک شده باال يلب ها با

کردن، لطف کردن،  ياون ها بزرگوار. بره یمثل حاج رسول یآدم يخدا چه کنم؟ غلط کردم، اشتباه کردم، تو رو به عزتت قسم نذار آبرو

"...اون وقت 

رت گردش از در خانم با همون صو هیباز شد و تا به خودم بجنبم صف نییدر پا "چه کنم؟ ا؟یچه کنم خدا". دیچک یم يمثل ابر بهار اشکام

.رونیاومد ب

؟یکن یم گریقدر شوهرت رو خون به ج نیچرا ا ده؟یارک هیباز چ ـ

:گفت یمهربون ای دهیدونستم طعنه توش خواب یکه نم یخواستم بلند شم که با لحن ختم،یر یکه اشک م يجور همون

کنه؟ رتیخرد و خم ادی یمهم که  یصبح تا شب تنهات بذاره و وقت ادی یخوشت م ا،یکم با دلش راه ب هی ـ

. نینشستم رو زم "چه کنم؟ ا؟یچه کنم خدا". دمیدور خودم چرخ کیاومده رو برگشتم باال و تو همون اتاق کوچ نییپا يسه تا پله  دو،

مشت و حس شده از  یب يدست ها خت،یر یهمون جور که اشک هام م. نیبودم، زانو زدم رو زم دیبار بود که از ته دل ناام نیاول يبرا

.اتاقم يشدم به سقف کبره بسته  رهیسال با تموم وجودم خ کیبار بعد از  نیاول يو برا شتملگدم رو، رو هم گذا

خودش؛ بلکه  ينه برا. تیاومده به پابوس دهیبخشمتون، امروز ارک یم یبرم، خطا کن یآبروتون رو نم یگناه کن یخدا، خداجون، تو که گفت ـ

ننگم  يبره، نذار شرمندشون بشم، نذار لکه  یحاج رسول يازت تمنا دارم، نذار آبرو نیآسمون و زم يخدا. بتخو ياز بنده ها یکی يبرا

ترسم سپهر بد  یم. رو از شر سپهر ملعون یمقلب القلوب و االبصار، نجات بده حاج رسول ایخودت به دادم برس،  ایخدا ره،یدامنشون رو بگ

زنم؛ فقط  ینم کیج یدم؛ ول یسپهر جون م يدست و پا ریمونم و ز ینبال حق و حقوق خودم، مرم د ینم گهیکنه باهاش، غلط کردم، د

.ریسپهر رو بگ يجلو

 يها ییآبرو یب دم،یسپهر رو تاب آوردم، از درسم بر يکه کتک ها یمدت نیتو تمام ا. براش قائل نبودم يقدر درد تو دلم بود که حد اون

داشتم از زور عذاب . هم مثل امروز نبود شیچند شب پ یحت. قدر مستاصل نبودم نیتا به امروز ا ،دمیو تهمت هاش رو شن دمیسپهر رو د

.تونستم دست رو دست بذارم یتونستم، نم ینم. شدم یوجدان خفه م

 ير سپهر آبرونذا. رو دتیدل ارک يبشنو ناله . يشنو یگن از ته دل صدات کنم صدام رو م یم ،یبنده هات قیگن رف یم ،یگن مهربون یم ـ

داده، نذار،  مانیو ا دیکرده، سر و سامونم داده، به دلم نور ام یدم، اون مرد در حقم خوب یقسم م تیتو رو به بزرگ. اون مرد خوب رو ببره

.ارخدا نذ

.گذاشتم نیزم يته دل زار زدم و سرم رو مثل سجده رو از

و  ارمیدم که آدم شم، درست شم، طاقت ب یدم، از ته دل قول م یقول مخوبت بره،  يبنده  يرو ببخش و نذار آبرو دتیببخش، ارک ـ

 دهیعمر ارک. رو نجات بده یقسم حاج نتیفقط قبول کن، تو رو به عظمتت قسم، تو رو به آسمون و زم ستم؛یجنگم با سپهر با يمردونه پا

.نذار ایآبروش رو ببره، نذار، خدا پهرنذار س یول ر؛یرو بگ

خوابم برد و تو  یک دمینفهم. خسته و بدن تب دارم رو ربود يقسم خوردم و قسم دادم و در آخر خواب چشم ها. ردمک هیزدم و گر زار

.گم شدم یفراموش

حک شده است هیآ نیکعبه ا يپرده  يرو"
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میأَنَا الْغَفُــور الرَّحـــ یأَنّ يعباد نَبِّئْ

دلخوشم هیآ کی نیبه هم شهیمن هنوز و تا هم و

".مهربانم يرا آگاه کن که من بخشنده  دگانمبن

***

... لحظه  هیتو  یرو انگار فراموش کرده بودم؛ ول یهمه چ. دونستم کجام ینم. ظیو غل کیتار. بود کیو تار اهیهمه جا س. باز کردم چشم

 اوردهیکه از ظهر در ن ینتو مقنعه چروکسر پا شدم و در رو باز کردم و با همون ما يچه جور دمینفهم! سپهر ایخدا ت؟یسپهر؟ شکا ؟یحاج

.شدم ریها سراز لهبودم، از پ

خانم؟ هیخانم، صف هیصف ـ

.به در دمیکوب

؟یخانم هست هیصف ـ

.يدر رو کند يصبر کن اومدم، پاشنه  ه؟یچ ـ

.کشیکه باز شد هجوم بردم به اتاق کوچ در

آدم در  هی يآبرو يبذار زنگ بزنم، پا يدوستش دار یکوچه، جون هر کسخانم، وقت ندارم برم سر  هیتلفن کنم، تو رو خدا صف دیبا ـ

.ونهیم

:چشم غره رفت و گفت هیکه  دیتو صورتم د یدونم چ یخانم نم هیصف

!آخرت باشه ها يدفعه  یباشه؛ ول ـ

شده بودم به شماره  رهید؟ خبو یشمارش چ ایخدا... شماره  یرو برداشتم؛ ول یگوش. شیمیذوق چشمام برق زد و رفتم سراغ تلفن قد از

.ها

؟یزن یچرا زنگ نم ه؟یچ ـ

.خانم رو هم دادم هیرفتم جواب صف یرو گذاشتم و همون جور که به سمت در م یگوش دوباره

.ارمیرفتم برم ب ادمیشمارشون رو  ـ

با کف دست . ه تلفن از ساجده خانم داشتمشمار هیمطمئن بودم . کردم یخال کسرهیرو  فمیو ک دمیپله ها رو باال دو یدونم با چه سرعت ینم

شدم که  ریرو چنگ زدم و از پله ها سراز کیکاعذ کوچ. چشمام رو ستاره بارون کرد ک،یورق کاغذ کوچ. رو پخش کردم فمیتو ک لیوسا

سپهر بد  نیقبل از ا مخصوصا که د؛یچیدرد تو کمرم پ. پله خورد يخوردم و کمرم به لبه  زیآخر رو ل يسه تا پله  ادم،یبخاطر سرعت ز

.کتکم زده بود يجور

!دختر؟ آروم تر یکن یکار م یچ ـ

:دمیکه تو چشمام جمع شده بود نال یجور که کمرم رو گرفته بودم، با اشک همون

.نفره هی يخانم، حرف آبرو هیتونم صف ینم ـ
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که نذارم  نیا. بود یتنها هدفم هشدار به حاج رسول لحظه نیتو ا. لرزون شماره گرفتم يتر از قبل رفتم سراغ تلفن و با دست ها آروم

ناخون شستم رو به دهن گرفتم و  يلبه . بوق، دو تا بوق هی. جاش ببره یب تیو شکا يباز یرو با کول یفیمرد شر نیهمچ يسپهر آبرو

.پشت خط تنگوش به زنگ الو گف

.دییالو؟ بفرما ـ

.خدا رو شکر که هستن. گرفت

.م منم ارکیدهالو فاطمه جان؟ سال -

ســـــــــالم، چطوري خوبی؟ -

:جور که عجله داشتم تند تند گفتم همون

فقط با حاج رسولی کار داشتم؛ هستن؟. آره خوبم -

.حاج بابا؟ حاج بابا ارکیده س. آره گوشی دستت -

.دونم چقدر طول کشید، یه عمر یا چند ثانیه، هر چی که بود دیر می گذشت، کشدار و کُند نمی

سالم ارکیده خانم، خوبی بابا؟ -

.مگه می شد با این اسوه ي مهربونی صحبت کنم و آروم نشم؟ تکیه زدم به دیوار و سر خوردم پایین. شدم آروم

الو باباجان؟ -

.تو گلوم نشست بغض

.سالم حاج رسولی -

خوبی بابا جان؟. فکر کردم قطع شد. سالم دخترم -

:چشم هام رو بستم و گفتم. صفیه خانم با ناراحتی بهم نگاه می کرد. شت سرم و بغضم ناخواسته سر باز کردرو تکیه دادم به دیوار پ سرم

چرا بهم نگفید که سپهر اومده کارخونه؟. نه حاج رسولی -

.اون طرف خط مطمئنم کرد که سپهر بلوف نزده و رفته سکوت

چه فرقی داشت بابا جان؟ -

.شکایت کنه، می خواد منو بیشتر از این شرمندتون کنه فرقش اینه که می خواد ازتون -

.نگران نباش دخترم، اتفاقی نمی افته -

قسم خورده بی . من می دونم، یک ساله که دارم باهاش سر می کنم و هر بالیی که خواسته سرم آورده. حاج رسولی، سپهر نامرده -

.بار خفتم رو بیشتر می کنه حاج رسولی. آبروتون کنه

.اونی که اون باالست همه چیز رو درست می کنه ونمی ذاره آبرویی ریخته بشه. یه نکن دختر، همه چیز رو بسپر دست خداگر -

اگه این کار رو کرد چی حاج رسولی؟ اون وقت چه جوري تو روتون نگاه کنم؟ جواب ساجده خانم و فاطمه رو چی بدم؟ -

.دمقدر غصه ي دلم زیاد بود که به هق هق افتا اون

.شماره ي سپهر رو بده خودم باهاش حرف می زنم. تو نمی خواد کاري کنی دخترم -
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.بد دهنی می کنه حاج رسولی -

سپهر با من؛ خوبه؟. گفتم که تو غصه نخور -

:حرفی داشتم بزنم جز این که باز هم بگم چه

.ز این نامردبترسید ا. فقط تو رو خدا مراقب باشید. باشه حاج رسولی، هر چی شما بگید -

.حاال شمارش رو بده. هر چی خدا صالح بدونه -

.ي موبایلش رو گفتم و حاجی باز هم دلداریم داد و قطع کرد شماره

حاال دیگه فقط باید صبر می . پله ها رو سنگین تر از قبل باال رفتم. صفیه خانم نه حرفی زد، نه حرکتی کرد. تنی خسته از جا بلند شدم با

تازگی ها تفریح و . سوزوندن دل من کلی براش لذت داشت. مطمئن بودم که سپهر می یاد. بیاد و برام خبر بیاره که چه کرده کردم تا سپهر

!دق دادن ارکیده بود یشسرگرم

پهر به خودم و خداي باال سرم قول دادم و نذر کردم براي نجات حاج رسولی از دست س. صبح توي اتاق کوچیکم راه رفتم و دعا کردم تا

وضو گرفتم و تو تاریکی . اون قدر تو اون لحظه به وجود خداي باالي سرم ایمان آورده بودم که ناخواسته آستین هام رو باال زدم. اهریمن

قامت بستم با تیکه مهري که از روز اول تو آت و آشغال هاي خونه مونده بود و با چادري که مامان شیرین سر سفره ي  ونمشب وخفقان خ

.ف کرد و رو سرم انداختعقد لط

کردم و زار زدم که خدایا بعد از یک سال مردي مثل حاج رسولی رو سر راهم گذاشتی تا بفهمم هنوز به فکرمی؛ ولی حاال ازت می  التماس

آبروي بنده . افقط همین یه بار با دلم راه بی. قول می دم از گرسنگی بمیرم؛ ولی لب به گله باز نکنم. خوام همه چیز برگرده به سر جاش

.نبر روهاي خوبت 

. صبح شده بود و خورشید وسط آسمون بود. کی روي زمین خوابم برد؛ ولی با باز شدن در و نوري که توي چشم هام زد بیدار شدم نفهمیدم

بت کنه که هنوز براش صداي پوزخند سپهر باعث شد از رو زمین بلند شم و خیره بشم به دهنش تا لب باز کنه، تا حرف بزنه، تا خدا بهم ثا

.نه، حاج رسولی براش مهمه، آبروي بندش براش مهمه مناصال . مهمم

.پاشو یه چایی بریز گلوم خشک شده -

مثل . حاضر بودم تا قله ي قاف برم و هر چی می خواد براش بیارم، فقط بفهمم چی بین سپهر و حاج رسولی گذشته. فشنگ از جا پریدم مثل

چایی دم کردم و لیوان رو تو سینی گذاشتم و عاقبت با دست و پاي لرزون، جلوي سپهر خم شدم و سینی رو . رخیدمفرفره دور خودم می چ

چشم دوختم به لب هاش که حاال با . ازش فاصله گرفتم و تکیه دادم به دیوار و زانوهام رو تو بغلم گرفتم. با قندون داخلش جلوش گذاشتم

.خونسردي جرعه جرعه چایی می نوشید

.سکوت رو شکست. چایی رو که زیر نگاه ریز بینش به من خورد تمام

این حاجی دم کلفت رو از کجا گیر آوردي؟ -

.انتظار هر حرفی رو داشتم جز این. شدم گیج

.باهاش تصادف کردم -

.با سر انگشت فکش رو خاروند سپهر
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پس شانست زده؛ نه؟! چه تصادف میمون و مبارکی -

شانسم زده؟ این چه ربطی به اون شکایتی که سپهر می خواست از من و حاج رسولی بکنه داشت؟. گه فهمیدم چی می نمی

.با هم توافق کردیم که از فردا بري سر کار. خرش خوب می ره. باهاش حرف زدم -

این رو که براي شکمم کار  کردن؟ سپهر و حاج رسولی به تفاهم رسیدن؟ سر چی؟ سپهر در ازاي این که بهم حق کار کردن بده، حق توافق

کنم چی از حاجی خواسته بود؟ ازش چی می خواست که علیرغم تمام لجاجت هاش حاضر شده بود برم سر کار؟

ازش چی خواستی سپهر که حاضر شدي برم سر کار؟ اون هم تویی که می خواستی از من و اون بنده خدا شکایت کنی؟ -

.زد نیشخندي

فکر کنم خیلی خوشحالی؛ نه؟ از اول هم . فقط بدون به نفعمه که فعال بري تو اون کارخونه جون بکنی. نیست این چیزهاش به تو مربوط -

.دلت می خواست بري سر کار

چی ازش خواستی؟ چه کالهی سرش گذاشتی؟. سپهر جواب من رو بده -

.سپهر باعث شد دست و پام ضعف بره لبخند

.اون یه کاري براي من کرد؛ من هم اجازه ي کار بهت دادم. معامله ي پا یا پاي کردیم یه. گفتم که، اونش به تو مربوط نیست -

مطمئن بودم اون قدر به دل . حاضر نبودم بخاطر شکم خودم حاج رسولی مجبور به کاري بشه. شدم و خون تو رگ هام جوشید عصبانی

.سپهر راه اومده که سپهر از خیر شکایت گذشته

.بهش می گم که همه چی رو به هم بزنه. ی خوام برم سر کاردیگه نم. نمی خواد -

:غرید سپهر

.آستین سرخود شدي؟ حرف هاي ما مردونه بوده و به ناقص العقلی مثل تو ربطی نداره! تو غلط می کنی -

!سپهر -

.کف دستت نمی ذارم از فردا می ري سر کار و خرج خودت رو در می یاري، چون من دیگه یه پاپاسی هم. بسه دیگه ارکیده -

.تو وظیفته که بهم نفقه بدي. نمی تونی این کار رو کنی -

یادت که نرفته؟ اون . تو هم تا دلت می خواد می تونی پله هاي دادگاه رو گز کنی و آخر سر هم به جایی نرسی. چرا خیلی خوب می تونم -

.بار هم می خواستی ازم دیه بگیري که تیرت به سنگ خورد

.دونی که اون بار نخواستم پیگیر ماجرا بشم؛ وگرنه صد دفعه با کمربند زدي و کبودم کردي خودت می-

!همون بهتر که دیگه دنبال جریان نرفتی؛ وگرنه من می دونستم و تو. آره خب، راست می گی -

چه جوري این قدر نامرد شدي؟ -

.نامرد بودم عزیزم، تو دیر شناختی -

جواب خدا رو چی می دي؟ -

.موفق باشی عزیزم. از فردا به فکر کار کردن تو اون کارخونه باش. تو به اونش کاري نداشته باش -
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هر . نمی دونستم این معامله اي که سپهر تا این حد ازش راضی بود چی بوده. جا بلند شد و میون دلشوره و ناراحتی من از اتاق زد بیرون از

همون لحظه پاشدم و مانتو . هر طوري که شده باید با حاج رسولی حرف می زدم. رو غصه دارتر چی که بود دلشورم رو بیشتر می کرد و دلم

با دست لرزون کارت تلفن رو زدم و شماره ي کارخونه رو گرفتم بعد از کلی جواب پس دادن آخر سر تونستم . تن کردم و رفتم سر کوچه

.صداي حاج رسولی رو بشنوم

بهتري؟ حالت چطوره؟. سالم بابا جان -

:این که حواسم باشه که بهش سالم نکردم، با بغض گفتم بدون

حاج رسولی، چی به سپهر دادید که قانع شد؟ -

.اون ور خط دل آشوبم رو بیشتر کرد سکوت

بعد سپهر  از این به. حاال هم می تونی به درست برسی. چرا این قدر بیتابی دخترم؟ اون چیزي که می خواست بهش دادم تا آزادت بذاره -

.نمی تونه اذیتت کنه

...حاج رسولی  -

.از فردا با خیال راحت بیا سر کار. دخترم دیگه نگران چیزي نباش، همه چی حل شده -

.ولی به چه قیمتی حاج رسولی؟ می دونم خواسته ي سپهر اون قدر بزرگ بوده که حاضر به همچین کاري شده -

فردا . فعال به این فکر کن که دوباره می تونی درست رو بخونی و سر کار بیایی. سپهر رو ول کن قضیه ي معامله ي من و. بسه بابا جان -

.دل نگرونت بود. امروز هم حاج خانم می یاد دیدنت. منتظرتم دخترم

چه جوري جبران کنم حاج رسولی؟ چه جوري؟-

. حاال دیگه می تونی کم کم روي پاي خودت وایسی. رو دخترمب. تو هم مثل فاطمه ي من. همین که دلت خوش باشه و خدا راضیه برام بسه-

.خدا فراموشت نکرده بابا جان

.گرم شدم و اشک به چشمم نشست دل

.خانم زودتر، می خوایم تلفن کنیم -

.برو باباجان، فردا منتظرتم -

قدر مهربون بود که حتی به روم نیاورد که حاج که حاج خانم به دیدنم اومد حتی شرم داشتم تو روش نگاه کنم؛ ولی ساجده خانم اون  عصر

.رسولی چه بهاي سنگینی براي کار کردن و آزادي نسبی ارکیده پرداخت کرده

ساجده خانم؟ -

جانم ارکیده جان؟ -

:تردید پرسیدم با

حاج رسولی چه معامله اي با سپهر کرده؟ -

.هاي مهربونش رو بهم دوخت چشم

؟معامله؟ چه معامله اي دخترم-
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سپهر از حاج رسولی چی خواسته که حاضر شده برگردم سر کار؟ -

.این ها حرف مردونه س، بیا راجع به خودمون حرف بزنیم. نمی دونم ارکیده جان -

ساجده خانم، شما می دونید؛ نه؟ -

سکوتش مطمئنم . رفی بزنهبودم که حاج رسولی همه چیز رو براش تعریف کرده؛ ولی اون قدر خانم بود که حتی نمی خواست ح مطمئن

.سرم رو گذاشتم روي زانوش. نمی خواست دروغ بگه. کرد

.نمی خوام مجبورتون کنم؛ ولی بدونید که تا عمر دارم مدیون شما و حاج رسولی هستم. باشه نگید -

.ماها وسیله ایم، این خداست که بهت نظر داره. این جوري نگو دخترم -

:که گفتم روي پیشونیم رو کنار زد موهاي

ساجده خانم؟ -

جانم چلچله ي من؟ -

.می خوام یه چادر بدوزم -

.روي سرم ثابت موند و یه لبخند شیرین روي لب هاش نشست دستش

.اتفاقا یه قواره چادري اعال دارم که از مکه خریدم. باشه عزیزم، خودم برات می دوزمش -

.از روي زانوش برداشتم سر

.م خودم با اولین حقوقم بخرمنه ساجده خانم، می خوا -

.حاال تو صبر کن من این بار برات بدوزم؛ چادر بعدي رو خودت با حقوقت بخر -

...ولی ساجده خانم -

.بذار ثواب دوختن اولین چادرت رو من ببرم. ولی بی ولی پرستوي من -

.آخه نمی تونم این محبتتون رو جبران کنم -

ه می خواي جبران کنی بهم بگو چی شد که می خواي چادر سر کنی؟کی خواست تو جبران کنی؟ ولی اگ -

.سرم رو روي پاهاش گذاشتم دوباره

دیروز که سپهر اومد و گفت می خواد از حاج رسولی شکایت کنه دست به دامن خدا شدم که آبروي حاج رسولی رو بخاطر . نذر کردم -

.آدم بشم. بت از سر حاج رسولی بگذره، برگردم به سمتشنذر کردم که اگه این مصی. بنده ي ناخلفی مثل من نبره

.دریاي محبت ساجده خانم به غلیان افتاده بود. اشکی روي پیشونیم افتاد قطره

!برگشتنت به آغوش خدا مبارك. قلبت پاکه عزیزم. از خدا ممنونم که دختر دل پاکی مثل تو نصیبم کرده -

***

همین که بعد از یک سال الغوث . سر کردم و اشک ریختم. خدا می داد، بوي خاندان حاج رسولی که ساجده خانم برام آورد بوي چادري

حاال دیگه می دونستم فراموشم . الغوث و طلب بخشش، خدا حاج رسولی و ساجده خانم رو سر راهم گذاشته بودم برام کفایت می کرد
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بوسه زدم به . ه سجاده و چادر نماز زیبا که بوي گالب و یاس می دادی. یه هدیه ي دیگه هم برام داشت نمساجده خا. نکرده و بخشیدم

وجود ساجده خانم و حاج رسولی اون قدر برام عزیز بود که . دست هاي زبر ساجده خانم و خدا رو از ته دل بخاطر این محبتش شکر کردم

.آغوش خدا برگشته بودم هحاال به حرمت همون مهربونی هاشون دوباره ب

اون نگاه پر از نفرت، اون نگاهی که . که بعد از یک هفته با چادر به سر کار رفتم و امیرحافظ منو دید هیچ وقت فراموش نمی کنماولی  روز

بهم ثابت می کرد امیرحافظ بیشتر از قبل باهام سر ناسازگاري می ذاره و من اصال نمی دونستم که چه هیزم تري بهش فروختم که تا این 

».داره نفرتحد ازم 

.نقص یهمه ب ،یهمه عال. پنج بود و مثل هر روز هفتاد تا برد من آماده ساعت

.يآماده کرد شتریباز هم که ده تا برد ب -

.به نرگس زدم ینیریش لبخند

!گفتم یک نیحاال بب. شم مونتاژ کار ثابت یمنم م يروز هیباالخره  -

:اومد و با ناز گفت ییچشم و ابرو نرگس

.میستین لیه بخخدا کنه، ما ک -

حال جوجت چطوره؟ یراست. یمن يمامان کوچولو ،یتو عسل -

.دیسرخ شد و لب برچ نرگس

.شنوه ینفر م هیزشته  ده،یارک سیه -

.کردم یتصنع اخم

مع کن برو زشته؟ پاشو پاشو ج یگ یده؛ بعد تو م یم ینیریشه کل کارخونه رو ش یبابا م ایفهمه مامان  یطرف م. یزن یوا؟ چه حرف ها م -

.خونه تا لهت نکردم

!من االن دو نفرم اد؟ی یدلت م -

که نامشروع بود و تو اون لحظه  فیح! فیح یشدم؛ ول یدو نفر حساب م. نرگس بودم يجا يروز هیمن هم . لبخند تلخ رو لبم نشست هی

در بطنم  يبه کوچولو. نشن که بهش رحم نکنن یاون قدر طوفان انمیتا اطراف. نداشت که مراقبش باشه يکه ثابت شد وجود داره، پدر يا

مانندش رو  یوقت ها حرکت مار ماه یهر چند که از مرگش هنوز عزادارم، هر چند که هنوز گاه. دن هم ندادنینفس کش ياجازه  یحت

شد، اون وقت بود  یو هست م دیکش یاگه بود، اگه نفس م. کنم که بردتش یخدا رو شکر م یول ره؛یگ یشکمم نبض م ریکنم و ز یحس م

!و دل کنده دنیبردن، بر. نهیحکمت خدا ا ییوقت ها هی. دیکش یمعالوه بر خودم اون هم زجر  یطیشرا نیکه تو همچ

گفتن ندارم يبرا يحرف تازه ا"

میفکرها در

کند یم یزندگ یزن

دوزد یمرده اش کفن م يروزها يبرا که

کنم یفکر م و
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شده ام هیشب چقدر

نهییآ يزن چروك تو به

".اتاق کوتاه است نیچقدر سقف ا و

.ستیبرات خوب ن سادنیسر پا وا ادیکه ز میبر. يشما و کوچولوت تاج سر -

؟یخانم نجف -

ها حاضرم خفه بشه و حرف  یتازگ. دیچیتو گوشم پ سایناقوس کل يمثل صدا رحافظیام زیخونسرد و طعنه آم يصدا. به شماره افتاد نفسم

. نگاهم کرد ینرگس با نگران. رو تمیشکنه غرورم رو، قلبم رو، شخص یچزونه، م یزنه، م یطعنه م يشنوم که چه جورکر بشم و ن ای. نزنه

.برگشتم به سمتش. گرده یها فقط دنبال شر م یتازگ رحافظیدونست که ام یخوب م

؟یرسول يبله آقا -

.دیقطعات رو امضا کن ستیل نیا -

:دمیمحکم و قاطع پرس رمیرو ازش بگ ستیه لک نیبدون ا. رو به سمتم گرفت ستیل

امضا کنم؟ دیچرا با -

ده پونزده تا مونتاژ کار فقط  ونیکه م نیا. دادن یگوش م رحافظیمن و ام يبودن و به حرف ها سادهیاتاق مونتاژ وا يو برمون بچه ها دور

.بذارم گریدندون رو ج یونستم به حرمت حاج رسولت ینم گهیآشکار بود و من د نیتوه هیکردم  یقطعاتم رو امضا م ستیل دیمن با

.امضا بشه دیآخر هر هفته با. دیمدت گرفت نیکه تو ا هیقطعات ستیل -

.من همون موقع که قطعات رو گرفتم امضا کردم یول -

.نفسش رو فوت کرد رو صورتم تیبا عصبان رحافظیام

.امضا بشه دیبا ستیل نیکنه، ا ینم یفرق-

 هیبا  یکرد؛ ول یمونتاژ کارها خراب م ي هیبق يحد وجهم رو جلو نیتا ا دینبا. کرد یکار رو باهام م نیا دینبا. دستش بودنگاهم به  مردد

و دوست  دیرس یم یکار به حاج رسول ستادمیمیاگه جلوش وا. ندارم يکه راه چاره ا دمیفهم یخوب م نشیخشمگ ينگاه تو چشم ها

چشم  يجلو ستیل یول رم؛یرو بگ ستیدستم رو بلند کردم تا ل. نمیپسرش تو چشم هاش بب يکارهارو بخاطر  یندگنداشتم دوباره شرم

.کشوند شینشست که وجودم رو به آت رحافظیام يلب ها يرو يا انهیلبخند موز. من مثل پر کاه رو هوا رها شد يها

.دستم خسته شد دیآخ ببخش -

خم شده بودم تا بخواد  رحافظیام يپا يکه جلو يهمون جور. گذاشت ستیل يوکفشش رو ر يگوشه  رحافظیشدم برش دارم که ام خم

ده؟یارک يدیبه کجا رس نیبب. از خودم و وجودم حالم به هم خورد. برداره ستیبهم رحم کنه و نوك کفشش رو از رو ل

ن؟یسادیشده؟ چرا همه وا یچ -

 یحاج رسول یعصبان يدستم هنوز رو برگه بود که صدا. برداره ستیاز رو ل یپاش رو به آروم رحافظیبود که باعث شد ام یحاج يصدا

.بار منو ترسوند نیاول يبرا

جا چه خبره؟ نیباز ا -
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.کرد، پشتم رو خم کرده بود یم ینیدوشم سنگ يکه رو یبار خفت. شکسته بود يدلم بد جور. رو برداشتم و قد راست کردم برگه

.دادم که از دستشون افتاد ینم نجفرو به خا ستیل ،یحاج رسول ستین يزیچ -

.جنگ ناعادالنه بود، واقعا ناعادالنه نیا. در دستم ستیبود و نگاهم به ل نییپا سرم

.تو دفترم؛ هر دوتون دیایب -

. رفتمکل  ریبچه ها گذشتم و به سمت اتاق مد ونیاز م رحافظیو روم پشت سر ام ریتو دستم و بغض تو گلوم سر به ز يجور با برگه  همون

.بودم ریتقص یبار ب نیدونست که من ا یخدا خودش م یشرمنده بودم؛ ول یحاج ياز رو. نگاه نگران نرگس رو جا گذاشتم و رفتم

اون مچاله شده بود از  يتو دستم رو که بخاطر فشار و استرس، گوشه  يو برگه  ستادیکنارم ا یکه پشت سرم بسته شد، حاج رسول در

.دستم گرفت

ه؟یبرگه چ نیا انیجر -

بود که تو اون روز  يا یهمون صندل قایدق. نداشتم یخوب يخاطره  یاز اون صندل. اتاق نشست يادار یصندل يرو الیخ یبا ب رحافظیام

.شدم یمجرم بازخواست م هیکرده بود روش نشسته بودم و مثل  میمحکوم به دزد رحافظیکه ام یشوم

.خانم گرفتن دهیکه ارک هیقطعات ستیل -

.سادیوا رحافظیمن و ام نیما ب یحاج رسول. زد شخندیراحت تو صورتم ن یلیخ رحافظیام ینگاهش کردم؛ ول يمهر یب با

امضا  يبرا یاجیاحت چیدوما ه. ستین یکارخونه اصال کار درست طیاون هم تو مح ک،یصدا کردن اسم کوچ! ینه و خانم نجف دهیاوال ارک -

.ستین

!حاج بابا -

.يریگ یسخت م چارهیدختر ب نیهر روز بدتر از روز قبل به ا يگم، تو دار یبه تو نم یچیمن ه. افظرحیبس کن ام-

:اراده گفتم یب. دونستم چقدر بهم عالقه دارن یکه م رحافظیو ام یحاج نیمخصوصا ب. فتهیب يپدر و پسر دور نیخواستم ب ینم

.ستیمهم ن یحاج رسول -

.ستیمقصر ن رحافظیام يکس به اندازه  چیدونم که ه یمشکل حل بشه و من م نیا دیجا با نیهم. یچرا خانم نجف -

رم؟یبگ دیکنه رس یکه استفاده م یخانم بابت تمام قطعات نیداره که من از ا یحاج بابا؟ اصال چه اشکال یچ یعنی -

 نیکه تو ا ییکسا يکه همه  یدون یخودت م یمونتاژ قطعاته، ول يکارخونه  هیجا  نیدرسته که ا ؟یکن یجان پسرم، چرا درك نم ریام -

.نیبینج يکنن آدم ها یکارخونه کار م

!یبله درسته؛ مثل سرکار خانم نجف -

. کردم یخواست، تا آخر عمر سکوت م یم یاگه حاج رسول. نداشتم يچاره ا یول ارم؛یتونستم تاب ب یطعنه رو نم نیا. دیکش ریت قلبم

.قدم عقب برم هیباعث شد  یداد حاج رسول يصدا

 یبه مردم تهمت م یراحت نیدختر دستش کجه؟ چرا به هم نیا یدون یاصال تو از کجا م. يشورش رو در آورد گهید! رحافظیبس کن ام -

تهمت نا به جا  یاون روز رو که خونوادم به کس ارهیخودم تو دهنت لقمه گذاشتم و گفتم خدا ن. يمن بزرگ شد يعمر سر سفره  هی ؟یزن

؟یزن یبهش تهمت م روشتو  يحاال دار. بزنن
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.کرد امیق رحافظیام

 نیکه ا دهیخودش با جفت چشم هاش د یسماوات! است انیاست چه حاجت به ب انیکه ع يزیچ یگرفتم؛ ول ادیخوب هم  د،یداد ادمیآره  -

.ومدهیتو اتاق ن یکس خانم نیمعلومه که برداشته، اصال جز ا. بوده زیچک هم که رو م. خانم دزد اومده تو اتاق شما

.دیچشمش رو مال يبا سر انگشت گوشه  یرسول حاج

اون  یپسر جان؟ بعد هم هر ک یکن یم دهیرو د دهیچرا ند. دختر بوده نیکار ا یشه که بگ ینم لیباز دل. باشه دهید یکه سماوات رمیگ -

.همه دعوا و مرافعه نداره نیا گهید. خوره یبه دردش نم گهید دهیچک رو دز

زن  نیاصال من از ا! خانم دزده نیا. تشهیخوره، مهم نفس کاره، مهم ن یچک به دردش نم گهیکه د ستین نیمهم ا. داره حاج بابا، داره -

که شوهرش تو کارخونه راه  يا يزیاون آبرور يکارش، از چادرش که درست فردا بیمتنفرم از ادا اصول هاش، از ظاهر فر! ادی یبدم م

.ببره غمایزن اومده تلکتون کنه، اومده دار و ندارتون رو به  نیا ؟یکن یحاج بابا چرا چشم هات رو وا نم. انداخت سرش کرده

!بسه رحافظیبسه ام -

:دمینتونستم و نال. نتونستم گهید یمدت سکوت کردم؛ ول تمام

.دیبخاطر من با هم دعوا نکن. یمن بود حاج رسول ریتقص. دیتو رو خدا دعوا نکن -

:گفت ریبرنّده به سمتم برگشت و با تحق افظرحیام

 يتو يرو به پا زشیمن همه چ يجاست که پدر ساده  نیمشکل ا. که بخوام راجع بهت حرف بزنم يبخاطر تو؟ تو اصال ارزش ندار -

.خراب داده و رفته

:زمزمه کردم قدم به سمتشون برداشتم وبا بهت هی اریاخت یب. دیچیاطاق پ يتو یمحکم حاج رسول یلیس يصدا

!یحاج رسول -

 نیباالخره شرت دامن ا يدید! ده؟یارک يدید". دلم رو خون کرد رحافظیو صورت مبهوت ام یحاج رسول يمشت شده  يها دست

:زمزمه کرد دیلرز یمشت شدش م يکه دست ها یدر حال یحاج رسول "خونواده رو هم گرفت؟

.بچسبونه یانگ نیهمچ گرونیه دجهت ب یکه ب يپسر. نکردم تیترب يپسر نیمن همچ -

.شد رهیبه سمتم برگشت وبا نفرت تو صورتم خ رحافظیام

. يزد یلیکاره س تو صورت تک پسرت س یو چ هیک یدون یدختر که خودت هم م نیکه بخاطر ا ياشتباه کرد. يحاج بابا اشتباه کرد -

 یم شیپ يده و تا حد یکه قبل از ازدواجش به پسر مردم پا م یکس. حانهیو ر نایم يلنگه . آشغاله هیزن  نیگم که ا یم تیحاج بابا با قاطع

زن خراب  نیحقش نبود که منو به ا! حاج بابا يبد کرد. رو نداره يطرفدار نیا اقتیکنه، ل یدستش رو، رو م مشروعشنا يره که بچه 

.یبفروش

مدت  نیکرده بودم تو تمام ا یکه سع یقتیبعد از گفتن تمام حق رحافظیام. رو تنها گذاشت یلحظه از کنارم گذشت و من و حاج رسول هی تو

 یبود که حت ختهیبه هم ر تمیاون قدر وضع. در هم جا گذاشت يو مشت ها دهیخم يرو با شونه ها یپنهانش کنم رفته بود و حاج رسول

 يدیشرمنده شدم؟ د يدید" دمیم نالبا درد تو دل. انداخت یصندل يخودش رو رو ینیبا سنگ یحاج. تونست آرومم کنه یاشک هم نم
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خودم خراب کرده بودم؛ خودم . نمیرو بب یاز حد حاج شیصبر نکردم تا خرد شدن ب نیاز ا شتریب "پدر و پسر رو خراب کردم؟ يرابطه 

.از دست دادن نداشت يبرا يزیسوخته چ یشونیپ ي دهیوسط ارک نیتو ا. کردم یدرستش م دیهم با

رو از نو  زیهمه چ دیبا. گردوندم یرو برم رحافظیام دیبا. کارخونه راه افتادم نگیکه داشتم به سمت پارک یمام سرعترو باز کردم و با ت در

رو که به  رحافظیاز دور ام. تونستم انجام بدم یم یحاج يبود که در برابر محبت ها يتنها کار نیبودم و ا یحاج ونیمن مد. ساختم یم

پله ها . کردم یرو تموم م یهمه چ دیبا. دمیرس یبهش م دیبا یبرام نمونده بود؛ ول ینفس. دمیرفت، د یمکارخونه  يسرعت به سمت پله ها

اطاق مونتاژ رو هم رد کردم و چند قدم مونده به . دیچیپ یساختون کارخونه م یانعکاس کفش هام تو خلوت يصدا. رفتم نییرو با سرعت پا

.صداش کردم رحافظیام

رحافظ؟یام -

تا بهش . اندك هم باعث شد تا بهش برسم و جلوش قد علم کنم ستادنیهمون ا. دوباره به راه افتاد یچند لحظه؛ ول يبرا دیشا .سادیوا

:دیغر دمیرس

بخورم  یلیهم س گهیبار د هیبرگردم تا  يخوا یکَمت بوده و م یلیس نیا دنیهم مونده که بارم نکرده باشه؟ نکنه د يا گهیحرف د ه؟یچ -

آروم بشه؟ یو روان جنابعالتا روح 

.گرفتم نشیس يصبر کن جلو یزدم، دستم رو به معن یجور که نفس نفس م همون

.یبش یعصبان یاز دست حاج رسول دیبرگرد، نبا. یکن یتو اشتباه م. صبر کن -

خراب، با  يتو. ست روم بلند کنهنکرده، د يساله جز محبت کار یکه س يپدر يکرد يکثافت کار يِتو ره؟یخ تتیباور کنم ن يانتظار دار -

؟يخوا یم یچ گهید. يمن و خونوادم رو به گند کشوند ياون قدم نحست، رابطه 

 یمن. بهم بگه خراب؟ هر چند که بودم یراحت نیتونست به ا یم يچه جور. رفت یاومد و م یاشک تا پشت پلک هام م. گرفت شیآت قلبم

.نداشتم يا گهیاسم د نیاز ا ریوع داده بودم غنامشر يرابطه  هیکه قبل از ازدواج تن به 

 ؛ینیمنو نب گهیدم برم و د یقول م. رم یاصال م... اصال . منم یاز منه، مقصر اصل ریتقص. یدعوا کن یبا حاج رسول دیتو نبا. کنم یخواهش م -

.کار رو نکن نیا یبا حاج رسول یول

:دیتنفر و فک منقبض شده جوش با

از  میتون ینم گهیکه د يدیزالو خونمون رو مک هیو مثل  ينفوذ کرد مونیشه؟ اون قدر تو زندگ یحل م يزینت چبا رفت یکن یفکر م -

.میشرت خالص ش

.دم که برم یقول م. رم یچرا م -

.گردونه یسراغت و با منت برت م ادی یم یدوباره حاج ؟يبرام داره که بر یچه فرق -

.رحافظیقول دادم ام. امی ینم گهید ادیب یدفعه هم حاج نیاگه ا -

.دیدرخش رحافظیام يها چشم

؟یچ یو اگه برگشت -

.ینیمنو نب گهیدم نه فردا و نه پس فردا، د یقول بهت م -



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٦

. رو هم داشته باشم یحاج رسول تیتونستم حما ینم یحت گهیحاال د. من دل مرده تر از قبل یاول شده بود؛ ول يآروم تر از لحظه  رحافظیام

:ر که بغض تو گلوم نشسته بود از کنارش گذشتم و گفتمهمون جو

 یکه سه ساله اصالح شدم و تو باز هم بهم انگ م نیبا ا ،يو از نابود کردنم لذت برد يجهت منو له کرد یمدت ب نیکه تو تمام ا نیبا ا -

منو . یخوام حاللم کن یباز هم ازت م یزده؛ ول راجع به من نیبدتر از ا يدونم اون شوهر نامردم صد برابر حرف ها یکه م نیبا ا ،یچسبون

.دمیببخش که من هم تو رو بخاطر تموم آزارهات بخش. وارد کردم ببخش تیکه ناخواسته به زندگ یصدماتبخاطر 

ال حاج دو س نیکه تو ا ییتو. فقط من موندم و تو گهیحاال د. گذشتم میبندت از زندگ يبخاطر رضا ایخدا. تر شدم نیبودم و سنگ نیسنگ

. و خسته از پله ها باال رفتم نیسنگ. رو هم ندارم یحاج رسول گهیحاال د. يو نجاتم داد ینجات سر راهم گذاشت يفرشته  هیرو مثل  یرسول

نشسته  یصندل يحال رو یجون و ب یهمچنان ب یحاج رسول. وارد شدم یتقه به در زدم و به آروم هی. زدم یحرف م یحاج رسول با دیحاال با

 یواقعا حق حاج رسول. دلم از اون همه غم تو صورتش گرفت. لکه دار کف اتاق يها کییقلبش بود و نگاهش به موزا يدستش رو. دبو

.بده ستپسرش رو از د يجور نینبود که ا

؟یحاج رسول -

کردم؟ یبهش افتخار م یدست پروردم رو که کل يدیدخترم؟ د يدید -

:دیوشش بود نالد يکه رو یبلند کرد و با بار غم سر

د؟یجا رس نیکجا رو کج رفتم که پسرم به ا ا،یخدا -

 يو بغض ها بمونه برا یدلتنگ نیتمام ا. کردن نبود هیاالن وقت گر. باز هم سکوت کردم یپشت پلک چشم هام جمع شده بود؛ ول اشک

.شب و خلوت خونم

.اشتباه از من بود. یاز من بود حاج رسول ریتقص -

.حانهیر ریهم تقص دیمن و مادرشه، شا تیترب ریتقص. نه نبود -

.دینیمنو نب گهیدم برم و د یقول م. یشرمندتونم حاج رسول -

.ستیتو ن ریها تقص نیبابا جان؟ ا یگ یم یچ -

.دارم یخواهش هیبار ازتون  نیآخر يبرا یحاج رسول. رو خراب کرد تونیقدم نحس من بود که زندگ ،یچرا حاج رسول -

.رمبگو دخت -

د؟یخواستم گوش بد یهر چ دید یقول م -

بابا جان؟ يخوا یم یچ -

.یحاج رسول دیقول بد -

.اگه در توانم باشه رو چشمم -

.دیایدنبالم ن گهیجا رفتم د نیکه اگه من از ا دیقول بد هیفقط کاف. هست -

تونم؟ یمگه م ؟یگ یم یچ -
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 يتو همه  دیشا. که فراموشم نکرده دمیفهم. آوردم مانیا شیرار داد، به خداوندکه خدا شما رو سر راهم ق یاز همون شب یحاج رسول -

 یحاال هم مطمئنم اگه ازتون جدا بشم باز هم بهم کمک م. و هوام رو داره دتمیدونم که بخش یم یکردم، غر زدم؛ ول هیروزها ازش گال نیا

.کنه

:گفتم يشتریالتماس ب با

.رابطتون بخاطر من خراب بشه دینذارکنم  یازتون خواهش م یحاج رسول -

.دیکش یآه یرسول حاج

بدم؟ یجواب خدا رو چ ایغلط پسرم، اون دن تیاگه رهات کنم، اون هم بخاطر ترب -

.جواب محبت هاتون رو بدم یدونم با چه زبون یمنم که نم نیا دیمطمئن باش. دیاز پدر و مادرم به گردنم حق دار شتریب یشما حت -

... یول -

:ته دل خواهش کردم از

بار عذابم رو . دیغضب نکن رحافظیبه ام. به حال خودم باشم دیبذار دیاگه واقعا مثل فاطمتون دوستم دار. ازتون خواهش کردم حاج بابا -

.دینکن شتریب

.به گردن منه تیمسئول. تونم یمن نم -

.دیحاللم کنفقط  یحاج رسول. کنه یم تینه، مسئول من خداست، خودش هم ازم حما -

. زخمت شدم يکه استخون ال نیمثل ا یگاهت باشم؛ ول هیخواستم تک. یرو حالل کن رحافظیمن و ام دیکه با ییتو نیا. نگو بابا جان -

رو  یراجع بهش بد بگه و دل کس یکس يکه تو رو یآدم نیهمچ. نبود یآدم نیکرده؛ وگرنه اون همچ دایپ يبد تیذهن رحافظیمتاسفانه ام

برو بابا . شره ر،یخ يبه جا رحافظیدونم وجود ام یم گهیدارم و از طرف د نانیسرم اطم يباال يدم، چون به خدا یبه حرفت گوش م .بشکنه

.جان، خدا پشت و پناهت

بود،  وقت رفتن گهید. اراده به سمت دراتاق راه افتاد یقدم هام ب. رو نداشتم یطاقت خداحافظ. ستادمیهم نا گهید يلحظه  هی يبرا یحت

ساکتش  طیبه مح ینگاه یبه سمت اتاق مونتاژ رفتم و از همون درگاه یبه آروم. رو برام نوشته يریخدا چه تقد نمیتا بب. وقت دل کندن

!دمیبر یداشتم قدم به قدم دل م. چشم برگردوندم به سمت رختکن سوت و کور کارخونه. رو هم نداشتم یدل خداحافظ یحت. انداختم

پرم از بغض"

شکنند یکه نم ییها ضبغ

گردنم را گرفته اند يکه همانند جالد ییها بغض

خواهد مرا خفه کنند یم و

"رحم یب ییاز بغض ها پرم

 یدر کمد باق يرو رو دیجا دادم و کل کیپالست هیرو تو  لمیتمام وسا. بار آخر شستم و لباس هام رو عوض کردم يو روم رو برا دست

و نفس  دمینرده کش يدستم رو رولبه . شد ریاومدم و از پله ها سراز رونیخر رو به اطراف بندازم از رختکن بکه نگاه آ نیبدون ا. گذاشتم
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 یب نیپس پناهم باش تو ا ،یکن یرو درست م میزندگ يبه اشاره ا يدونم که اگه بخوا یم. دمیبار به اعتبار تو دل بر نیا ایخدا. گرفتم

.تدلم گرف دمیرو که د اوریآقا . یپناه

.گفتن برسونمتون به خونه یحاج رسول د،یایب ،یسالم خانم نجف -

رو باز کردم؛ اما موقع سوار شدن چشمم تو نگاه  نیدر ماش. آخر هم به فکرم بود يلحظه ها نیتو ا یحت یحاج رسول. گرفت شیآت دلم

شه  یم قیکردم با رفتن من به وجودش تزر یمکه فکر  يا یمطمئنا اون خوشحال یبود؛ ول یدونم تو نگاهش چ ینم. قفل شد رحافظیام

نگاهم رو ازش گرفتم و سوار شدم و . براش نداره يخطر چیه دهیارک گهیو حاال د دهیوداع رس يبود که لحظه  دهیانگار اون هم فهم. نبود

 یتشه که بره و دست از سر زندگوق. ستین دهیارک يجا گهیجا د نیگفت ا یکه م ینوشت یشونیپ نیبه ا. نوشته شده ریتقد نیدل دادم به ا

از محبت  يبود که حداقل گوشه ا دهیحاال وقت اون رس. اون هم به جبران تمام محبت هاشون. هبردار یحاج رسول يدغدغه  یآروم و ب

 ایخدا. سخت بود دنیچقدر دل بر. اشکام رو دوباره پس زدم. خودم شرمندشون نباشم يخودم و خدا شیهاشون رو جبران کنم، تا حدقل پ

.چشم باز کردم. سادیکه سر کوچه وا اوریآقا  نیماش. شدم، باز هم شکرت هک ییرهایو تحق رحافظیام يها ینامهربون نیا يبا وجود همه 

.میدیرس یخانم نجف -

.دیدیزحمت کش ،یمرس -

.کنم یخواهش م -

:گذاشتم و گفتم نیماش ي رهیرو دستگ دست

.اوریقا آ دیحاللمون کن دیدید یخوب يبد -

!میدیاز شما ند دمید يمن از چشم هام بد. سرتون سالمت ؟یخانم نجف هیحرف ها چ نیا -

.با اجازه. دیبه دخترتون سالم برسون د،یلطف دار -

.بود دهیرکاون قفس سوخته، تنها پناه ا. نبود يچاره ا یکرد به اون دخمه پا بذارم؛ ول ینم ياریقدم هام . شدم ادهیپ نیاز ماش نیسنگ یدل با

 یبودم؛ ول دهیکه توکل کرده بودم به خدا و بر نیکه خودم خواسته بودم، با ا نیبا ا. و خسته از پله ها باال رفتم نیانداختم و سنگ دیکل

حاال وقت دل واموندم و  نیبودم تو ا ختهیاز صبح ر. دخمم پناه گرفتم يدر اتاق رو باز کردم و همون جا، گوشه . دلتنگ بودم، افسرده بودم

. اتاق و کتاب دعام رو برداشتم يگوشه  کیکوچ يبرگشتم به سمت طاقچه . شد ریاشکام دونه به دونه سراز. بود دهیرس ییگشا دهعق

.میزندگ ینگه داشتن باق يو باز هم قد راست کنم برا رهیخدا دلم آروم بگ یاسام يکه با زمزمه  دیشا. ریشروع کردم به خوندن جوشن کب

"بِرَهان ما را از آتش، اى پروردگار ادیفر ادیمعبودى جز تو فر ستیو اى که نمنزهى ت"

همه  گهید یتنگ شده بود؛ ول ایو ساجده خانم و فاطمه به قد دن یحاج رسول يهر چند که دلم برا. آروم شده بودم یکه تموم شد، کم دعا

.و بدون درد یتو خال بودم، خنث. هم نبود يدرد. زمینمونده بود بر یاشک. رو سپردم دست خودش و آروم گرفتم یچ

.يمهمون دار ایب دهیارک ده؟یارک -

قول داد  یبعد هم حاج. ستیساجده خانم که مهمون ن. حاج خانمه؟ نه، فکر نکنم یعنیمهمون ناخونده؟  نیا هیمهمون؟ ک. باز کردم چشم

 وسفی دنیکه با د دمیچیرفتم و پاگرد رو پ نییدو تا پله رو پا. گذاشتم رو سرم و قدم تو پله ها دمیچادر نمازم رو کش. ادیسراغم ن گهیکه د

:زمزمه کردم. نفسم بند اومد. تو چشم هام نشست اشکگمگشتم 
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...جانم به قربانت  يآمد -

.رو گونم دیچک اشکم

!حاال چرا؟ یول -

 يا(منْتَهى الرَّجایا  يا. ممنونم خدا. کنه یه نگاهم مکه مطمئن بودم معبودم نشسته و دار ییهمون جا. بلند کردم به سمت سقف خونم سر

.بشم رهیمهمون ناخونده و خوندم باعث شد تا دوباره بهش خ يزمزمه  يصدا. یصفات نیا ي، الحق که برازنده ) دهایام یمنته

ده؟یارک -

:آروم نشستم رو پله و زمزمه کردم. و پام ضعف رفت دست

ر؟یقدر د نیچرا ا ین؟ ولجا دیام ياومد ده؟یجان ارک-

.رو گرفته بود دمید يهام جلو اشک

.اومدم یاومدم؛ ول ریآره د -

؟يحاال اومد. پژمرد دهیارک. طاقتم از دستم رفت -

.برگ گلم، اومدم زم،یاومدم عز -

که سه سال تموم  یبردم به آغوششدم و پناه  ریکه برام مونده بود از پله ها سراز ییهاش رو به سمتم دراز کرد که با ته مونده نا دست

!يرو باز هم بهم ثابت کرد تییممنونم که خدا ایخدا. آغوش آشنا بودم نیچقدر دل تنگ ا. ازش محروم بودم

يصدا"

؟يشنو یخدا را م خنده

دهیرا شن تیدعاها

يپندار یبه آنچه محال م و

"!خندد یم

:دوم فصل

"خوش بهار نارنج يبو حانیعطر ر"

" رحافظیام"

...سال قبل  سه

.صدام کرد یو آروم میمال ينفر با صدا هیرو که باز کردم،  نگیپارک در«

.آقا ریسالم ام -

 دنشیبه محض د. بغل خونمون شده بودن کیو کوچ ینقل يساکن خونه  یبود که به تازگ هیدختر همسا حانهیر. به سمت صدا برگشتم

بار  نیا. به استقبالش رفته بود ییبا خوشرو شهیدم خونه اومده بود و مامان مثل هم لین وساگرفت يبرا يدو بار یکی. انداختم نییسرم رو پا
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چادر گلدار و  نیینگاهم رو به پا. برد، تو دست هاش بود یکاسه آش رشته که بوش هوش از سر آدم م هیبود و  ومدهین یهم دست خال

:دوختم و گفتم دشیسف

.دییبفرما. سالم از ماست -

.آوردم يآش نذر براتون -

.گفتم و با دست به سمت خونه اشاره کردم یلب استغفرالله ریز. بود فیاز حد نرم و لط شیدختر ب فیظر يصدا

.حاج خانم هستن در خدمتتون دییبفرما. خدا قبول کنه. دیلطف کرد -

.دیچیپ یتو گوشمامان  يباز کردم که صدا دیرو هم با کل اطیح یدر اصل. زدم یسمت در رفتم و تک زنگ به

رحافظ؟یشده ام یچ -

.آوردن يآش نذر دنیزحمت کش. اومدن یبغل هیدختر خانم همسا -

.بفرما تو دخترم. خوش اومدن -

.با دست اشاره کردم محترمانه

.دیدیزحمت کش د،ییبفرما -

.نوش جونتون ؟یچه زحمت. کنم یخواهش م -

:ندوزم، ادامه دادم ییاطرافم به جا يفضا انایاح اینوك کفش هام کردم نگاه رو به جز  یم یطور که مصرانه سع همون

.شم یبنده مرخص م دیاگه اجازه بد -

.کنم، به سالمت یخواهش م -

تو  یدادم، نگاه یهمون جور که دنده م. در آوردم نگیبابا رو از پارک يایرفتم و باالخره زانت نیبا عجله به سمت ماش یخداحافظ کوتاه با

اعتقاد داشتم و  دیپرست یکه م ییبه پدرم و خدا دایبودم که شد یدوست هام، من تنها کس نیب. به ظاهر موجهم انداختم نیاشم ي نهییآ

رفتن، باز هم از راه  یاومدن و م یم میکه تو زندگ ییدوست ها یحت ایراهم  يجلو يبا وجود تمام سنگ ها. دمیبال یم دمیعقابه  شهیهم

 نیبا ا. دمیمرتب شدم کش لیو سب شیر يرو یدست. خودم و خونوادم داشتم یبه خوب مانیمن ا. شدم یم منحرف نمباالسر يحاج بابا و خدا

 ستیناشا ي هیو هزار تا کنا يمثل امل، آدم فروش، جاسوس و عصر حجر ییکردن و کلمه ها یم نیبه من توه هیشبروزها به افراد  نیکه ا

.ام مهم نبودها بر نیکدوم ا چیه یگفتن؛ ول یم گهید

 یم شیو رو به قبلش خدا رو ستا ستادمیا یبودم که پشت سرش به نماز م ينفر نیکه من اول یکس ،یبودم، پسر احمد رسول رحافظیام من

دونست که  یخدا م یول م؛یداشت یخوب ي هیسرما یکیمونتاژ قطعات الکترون يبا وجود داشتن اون کارخونه  دیساده بودم، شا دیشا. کردم

مرد به  هیپدر من . ها رو گرفته بود یلیدست خ دهیپول زحمت کش نیبود و باز هم با هم دهیپولش زحمت کش الیال به ریر يبابا برا حاج

افتاد  نیماش ي نهیینگاهم تو آ. که حاج بابا مومن و معتقده، من هم باشم يهمون طور يروز هیتمام معنا بود و من از ته دل آرزو داشتم که 

 یو خوشحال و شکر گذار خدا بودم؛ ول یکه داشتم، راض يا یزندگ نیو ا یظاهر معمول نیمن با وجود ا. ستلب هام نش يرو يو لبخند

 یم یراحت با چند تا امتحان کوچولو به خوب یلیرو حساب و کتابه، خ زشیکه همه چ ییخدا نیمهربون، هم يخدا نیدونستم که هم ینم

.دروغ ایرف هاش راسته فهمه که بندش چند مرده حالجه و ح
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شن و چشم  یهوا باز م یپلک هام ب. دنیکنه به تپ یاراده شروع م یقلبم ب ،يداریخواب و ب ونیشه، تو م یها ساعت هفت صبح که م یتازگ

ز پله شم و صبحونه خورده و نخورده ا یآماده م قهیدق ستیتو عرض ب يفهمم چه جور ینم. چرخه یتو قاب پنجره م دیهام به سمت خورش

 یم مینیعطر بهار نارنج تو ب يبو. ستهیمیقلبم وا اط،یتق و لق ح يها کییذارم رو موزا یکه قدم م نیهم یشم؛ ول یم ریسراز اطیح يها

رو برام  دنیاست، نفس کش هیهمسا يسوم خونه  يطبقه  کیکوچ يکه مطمئنم از پنجره  ینگاه ینیسنگ. شن یو قدم هام کند م چهیپ

کنم  یسوم، لمس م يطبقه  ي شهیاز پشت ش اط،یماهه که هر روز با قدم گذاشتن به ح کی ست،ین روزیل امروز و دنق. کنه یسخت م

مکث  يحرف، بدون لحظه ا یب شهیمثل هم. سر بلند نکردم، رو برنگردوندم یماه حت کی نیمن تو تمام ا یرو؛ ول رشیبودنش رو، نگاه خ

دونه  یربع سر برسه و فقط خود خدا م هیکنم تا حاج بابا بعد از  یپارك م نهحاج بابا رو دم خو يایتباز کردم و زان یرو به آروم نگیدر پارک

.نگاه ینیسنگ نیشم، دچار ا یدچار م روزیاز د شتریکه من هر روز ب

".باشد کرانیب یکوچک، دچار آب یعاشــــق و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماه یعنیدچار "

. کنم یتونم نفس بکشم و زندگ یاست که م قهیدق ستیربع ب هی نیو چهار ساعت شبانه روز، فقط هم ستیم تو تمام بکن یحس م گهید حاال

رو تو کوچه  هیهمسا يدختر بزرگه  حانه،یر ییوقت ها هیگردم خونه و  یاز سر کار برم یشد وقت ینباشه، کاش م يجور نیشد ا یکاش م

...کاش  يا... کاش  يا. کردن ینم دنشید يقدر التماس و البه برا نیچشم ها ا نیکاش ا. مریازش چشم بگ یراحتبتونم به  نمیب یم

***

خواست  یحضرت ابوالفضل داشت و م يحاج خانم امروز سفره . مون باال رفتم یمیقد يخونه  يها رو برداشتم و از پله ها وهیم ي بسته

:رو با نوك پا باز کردم و از همون دم در صدا زدمدر . بضاعت رو سر سفره بنشونه یها و افراد ب هیهمسا

.که شازده پسرت اومده ایب...! اایحاج خانم؟ ساجده خانم؟  -

که چادر  يدختر دنیشده بود، شدم، با د يگلدوز يها هیکرم رنگ همراه با رو يها یکه وارد سالن خونه که دور تا دور پر از پشت نیهم

مادر باعث شد سر بلند کنم  يصدا. کردم ینیعقب نش یانداختم و بالفاصله با شرمندگ نییشت سرم رو پابه سر دا ییفوق العاده آشنا دیسف

 حانهیبدم ر صیتونستم تشخ یم یعطر خوشش به راحت يداشتم تا نگاهم به دختر چادر به سر که از بو یسع یلیکه خ چندهر . به سمتش

.فتهیس، ن

.هیبغل ي هیون دختر همساج حانهیر. تو مادر ایب رحافظ،یسالم ام-

.و با متانت سالم کردم یکه سر بلند کنم به آروم نیا بدون

.کنم یبا اجازتون رفع زحمت م. تو رو خدا ساجده خانم، انگار بد موقع مزاحم شدم دیببخش. تو دییآقا، بفرما ریسالم ام-

:گفت شیذات ییبا همون خوش رو زیعز

.منتظرشم يعصر يز مادرت تشکر کن و حتما بهش بگو برااز قول من ا ؟ینه مادر چه مزاحمت -

.میش یبود مزاحمتون م یباق يچشم، اگه عمر... شاایا -

.بال دخترم یچشمت ب -

.تعارف کردم يریو رفتن مردد بودم به ناچار با همون سر به ز سادنیا نیکه هنوز ب من
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.شم یمن مزاحمتون نم د،یداشته باش فیتشر -

.م رو برددل نشیریش يصدا

.کمکتون امیب دیدار يساجده خانم، اگه کار یراست. دیرفع زحمت کنم، ببخش دیبا گهیآقا، د رینه ام -

.دلم، بچه ها هستن زینه عز -

.به هر حال من هم مثل دخترتون -

.سالم به مادر برسون. یزنده باش -

.چشم -

تا . دمیاطرافم رو بلع يناخواسته چشم بستم و هوا. دیچیپ مینیب يش توچادر میمال يخوش عطر و بو ي حهیرا. از کنارم گذشت حانهیر

. که کار من گناهه، زود استغفار گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم نیبا فکر به ا یپر از عطر خوش بدنش شد؛ ول مینیکه تمام منافذ ب ییجا

. نبود ریعطر امکان پذ نیاز استشمام ا ییبود که رها هوا پخش شده يتو يبه قدر هیدختر محجوب همسا حانه،یهر چند که عطر خوش ر

و  يو استشمام عمد ییرایپذ طیتو مح ستادنیبا ا یکردم حت یحس م. ها رو تو آشپزخانه رها کردم وبه سمت اتاقم رفتم وهیبه سرعت م

.شم یحاج بابا دور م ي رهیخودم و مهم تر از همه، س ياز خودم و خدا حه،یرا نیا يعمد ریغ

عقله  نیدل و عقلم سخت شده و هر بار ا يها مقابله  یدونست که تازگ یخدا م. و چشم هام رو بستم دمیتخت خواب يهمون لباس ها رو با

 يشه، بدجور یگل دار سر راهم سبز م دیکه با چادر سف حانهیروزها ر نیا. کنه یم ینیو عقب نش ارهی یدل کم م يخواهش ها يکه جلو

اراده بلند  یب. دونده شهیتو وجودم ر يدختر بد جور نیچه کنم؟ ا ایخدا. شدم به سقف اتاقم رهیچشم باز کردم و خ. فتهگر يدلم رو به باز

آرامش دل  يکردم برا تین. کردم و وضو گرفتم تیگرفتم و ن ریآب خنک ش ریدستم رو ز. رفتم یبهداشت سیشدم و به سمت سرو

رو کف اتاقم  تمیو پر از معنو کیکوچ يسجاده  س،یخ يبا همون دست ها. پام بگذاره يلوج هدون یکه خدا صالح م يزیاون چ يخودم، برا

.پهن کردم و قامت بستم

دل من تـنها بـود"

من خراب نـبـود دل

جا کیمن عادت داشـت، که بمانـد  دل

!کجا؟ به

است، به در خانه تو معـلـوم

من عادت داشـت دل

يـورپرده ت کیبمانـد آن جا، پـشـت  که

یبزن يتو هر روز آن را به کنار که

يو در واریمن ساکن د دل

يگـذر یتو هر روز از آن م که

من ساکن دستان تو بود دل
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باغـچه بـود کیمن گوشه  دل

ينگر یتو هر روز به آن م که

"!؟يـدیدل من را د یراست

باره هم که شده از راه حاج بابا  کی يبرا یدوست نداشتم حت. هکن تمیبه راه راست هدا. کردم تا خدا دلم رو آروم کنه تیبستم و ن قامت

.فتمیعقب ب

!اکبر... ا -

.به در خورد يدوم بودم که ضربه ا رکعت

.الدین إِیّاك نَعبد و إِیّاك نَستَعینُ مالک یوم -

؟يدیمادر، خواب رحافظیام -

در به . آوردم و آخر سر دعا کردم که خدا منو از شر آتش جهنم در امان نگه دارههام رو بلند کردم و از ته دل آروزهام رو به زبون  دست

... تشهد خوندم و سه مرتبه ا. تخت نشست يمادر به کنارم اومد و رو. کردم یرو ادا م یکلمات عرب یهمون طور که به آروم. باز شد یآروم

.تماکبر گف

"مایو سلمو تسل هیآمنوا صلو عل نیالذ هایا ای یالنب یعل صلونیان اهللا و مالئکته "

.قبول باشه مادر -

.قبول حق-

؟یخون یوقت روز نماز م نیجان، ا ریشده ام یچ -

:لبخند گفتم با

فته؟یخداش و محبت هاش ب ادیکه آدم  فتهیب یاتفاق دیمگه با -

.به چش هام کرد یقینگاه عم مادر

کرده؟ رتیقدر درگ نیکه ا هیچ. فهمم یراز نگاه بچه هام رو خوب م! من مادرم -

.رو برداشتم حمیکردم و تسب سکوت

؟يندار نانیبه من که مادرتم اطم رحافظ،یام-

.افتاد حیتسب يگفتم و دونه  ياکبر... ا

.شه یبه حال خودم باشم حالم خوب م یچند وقت هی. مدته که کسل و خستم هیفقط  ه؟یچه حرف نینه مادر من ا -

.باشه یگ یم که تو ینیخدا کنه ا -

.گهید حیتسب يدونه  هیاکبر، ... ا

.مادر من نگران نباش نهیهم -

.تازه کرد ینفس مامان

.يفعال حوصلش رو ندار نکهیمثل ا یسراغت اومده بودم؛ ول يا گهیحرف د يمن برا -
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!یمادر من؟ شما تاج سر من هیچه حرف نیا -

.غم مخالفتش بوسه زدمر یدست آزادم دستش رو گرفتم و پشت دستش رو عل با

... رحافظیفقط ام. یمن زیعز. مادر یبش ریپ -

جانم ساجده خانم؟ -

.هست هیدختر همسا نیبه نظرت ا -

.دمیباز هم پرس یول ه؛یدونستم منظورش ک یکه م نیا با

ه؟یکدوم دختر همسا -

.گم یرو م حانهیر -

که تو سالن بود و با اومدن من رفت؟ یخانم نیآهان هم -

کنم عروس  یفکر م. محجبه، آروم، مهربون. هم هست یدختر خوب. ادی یدختر از تو خوشش م نیا دمیکه فهم يآره مادر، اون جور -

.ما بشه يبرا یخوب

که بخوام  ستمین یدونست که من آدم یراز دلم رو خونده بود و چون م زیعز. قلبم پر شد از عشق میبا وجود تمام خود دار. بستم چشم

تو گوشم  زیعز نیریش يصدا. کردم نشد که نشد تا اون لبخند رو از رو لبم جمع کنم يهر کار. گذاشته بود شیبزنم، خودش پا پ یحرف

.دیچیپ

اگه قسمت هم . يخواستگار يبرا میازشون بر رمیگ یزنم، وقت م یفردا صبح با مادرش حرف م. بختت بلند باشه... شاایا! مبارکه پسرم -

.دن یم بله رو هم دیباش

***

رحافظ؟یام -

بله حاج خانم؟ -

مادر؟ يکاریفردا عصر ب -

.وقت دارم شهیشما هم يهم نباشم برا کاریچطور مگه؟ من ب -

.یعیرب يآقا يصحبت کردن با خونواده  يقرار گذاشتم برا -

:بگم ریباعث شد سر به ز ییترس از رسوا. دیچیپ مینیتو ب هیو محجوب همسا ریدختر سربه ز حانهیعطر بهار نارنج ر يبو

.زیندارم عز يمن کار -

.صالح همون بشه یدعا کن هر چ. میآماده باش که بر يخب پس فردا عصر یلیخ -

خوام، بلکه  یکه من م يزیکردم تا نه تنها اون چ یخوندم و از ته دل دعا م ینماز م دیبا. حمیرفتم سراغ مهر و تسب کسرهیکه رفت،  زیعز

. کردم ششیحرف زدم و حمد و ستا شییکتایو  یاز بزرگ. اکبر گفتم... قامت بستم و ا. ه صالحم هست سر راهم بگذارهکه ب يزیاون چ
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داشتم؛  نانیسرم اطم يباال يبه خدا. که برام مقدر کرده بود یبه حکم تش،یتشهد دوباره سجده کردم و دل دادم به مش ازآخر سر هم بعد 

.که ناجوانمردانه برام رقم خورده بود به راه افتادم يریپس چشم بستم و به دنبال تقد

هاست یکینزد نیدارم، که در ا ییمن خدا"

در آن باالها نه

خوب، قشنگ مهربان،

ستیاش نوران چهره

با دل کوچک من، ساده تر از سخن ساده من د،یگو یم یسخن یگهگاه

".فهمد یمرا م او

هم چشم از کف اتاق نگرفته  هیثان کی يبرا یحت میکه اومد یاز وقت. نشسته بودم زیابا و عزبه همراه فاطمه و حاج ب يمجلس خواستگار تو

 ییرایوارد پذ ییچا ینیس هیهم با  حانهیر. کالم رو به دست گرفت يبابا که رشته . دادم یحرف بزرگترها رو گوش م ریبودم و سر به ز

خدا  یما دو خونواده بود؛ ول نیب یاز نظر مال يادیشد گفت تفاوت ز یم دیشا میکه داشت یخوب یمال تیبا توجه به موقع. شد کشونیکوچ

که جلوم گرفته شد،  ییچا ینیس. مقابلمون بود يخونواده  یمال طیمن و خونوادم مهم نبود، شرا يکه برا يزیدونست که تنها چ یخودش م

از حد  شیعطر بهار نارنج ب يفنجون برداشتم، هر چند که بو هی و مقتدر نیبندازم، سنگ حانهیبه ر يا یرکیز رینگاه ز یکه حت نیبدون ا

تک تک گل  ي فتهیکه ش يدیبا همون چادر سف حانهیر. میبلند شد یمقدمات يصحبت ها يپدرهامون برا يبا اجازه . وسوسه کننده بود

.رو باز کرد یکیبودم جلوتر راه افتاد و در اتاق کوچ شیسرخ و عناب يها

.آقا ریام دییبفرما ـ

:گفتم نیو سنگ ریجور سر به ز همون

.دییاول شما بفرما ـ

از حد ساده به نظر  شیب. توالت مندرس داشت زیم هیکه دو تا کمد تک و  یاتاق معمول هی. نکرد و وارد اتاق شد يشتریهم تعارف ب حانهیر

و  پرتریاز تخت و کام يخبر گهید ،يشصت متر يخونه  هیهر چند که حق داشتن، با وجود داشتن سه تا بچه، اون هم تو . دیرس یم

:اتاق اشاره کرد و با خجالت گفت يگوشه  یبه پشت حانهیر. ودنب یشخص يکتابخونه 

.دییبفرما گهید د،یببخش ـ

ردم ک یسع. داد هیتک يمتر شیاتاق ش ي گهید یهم با حفظ فاصله به پشت حانهیر. یدادم به پشت هیجور واجور رو پس زدم و تک يفکرها

 نیاز ا دیبود، با یکیدل و عقلم  يبود و خواسته  دهیسمت کش نیحاال که قسمت منو به ا. باهاش آشنا بشم شتریدست از سکوت بردارم تا ب

:کردم و گفتم يتک سرفه ا. بردم یرو م تفادهاس تیفرصت نها

بنده شروع کنم؟ ای دیکن یخب اول شما شروع م ـ

.دییشما بفرما ـ

.خودم شروع کردم ينفس و ذکر خدااعتماد به  با
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هم  میتر از خودم دارم و از زندگ کیخواهر کوچ هی. کنم یپدرم کار م کیمونتاژ قطعات الکترون يتو کارخونه  د،یدون یهمون جور که م ـ

دارم که همسرم مثل شما کنم و دوست  یدر حد متعادل استفاده م يزیاز هر چ. هستم؛ البته نه افراط گرا يآدم معتقد ینیاز نظر د. میراض

.حق داره نوع پوشش رو در حد متعادل انتخاب کنه یهر کس! که بخوام اجبار کنم، نه نیا یداشته باشه؛ ول یحجاب مرتب

سوال  نیسوال که مهم تر نیا دنیخواستم عکس العملش رو موقع شن یم. قبل تو صورتش نگاه کردم قیسمتش برگشتم و برخالف دقا به

.د بدونمبو میتو زندگ

د؟یخون یپرسم، شما نماز م یم یواضح نیسوال رو به ا نیا دیببخش ـ

.کرد که باعث شد من هم به فکر فرو برم يا هیچند ثان یمکث حانهیر

.بله ـ

.دادم رونیرو ب نمیسنگ نفس

 يبه خدا یکیبه نماز و نزد يادیز يمن عالقه . شدم یاز حضورتون مرخص م دیبود، متاسفانه با نیاز ا ریخب خدا رو شکر؛ چون اگه غ ـ

.دیکم از خودتون بگ هیخب حاال نوبت شماست، . من هم پدرم هستن ياسوه و راهنما. سرم دارم يباال

:کرد گفت یم دایاز قبل ش شتریکه منو هر لحظه ب فشیو ظر وایش يکرد و با همون تن صدا یمکث حانهیر

من هم مثل شما به . نبود که بتونم درسم رو ادامه بدم يطور مونیمال طیشرا. هستم پلمهیو دو سالمه و د ستیب د،یدون یاسمم رو که م ـ

.براتون باشم یهمسر خوب رهیوصلت صورت بگ نیا ياگه روز دوارمیکنم و ام یکه دارم افتخار م ینید

 يگل خوش بو نیا. ود چرخوندمصورتش که در حال صحبت کردن ب يرو اطیبار نگاهم رو با احت نیا. لب هام نشست يرو یگرم لبخند

 يخوند و قرارها حانهیمن و ر نیب یتیمحرم ي غهیحاج بابا ص حانه،یر یهمون شب با بله دادن لفظ. تو قلبم باز کرده بود يادیز يجا با،یز

گذشت  حانهیمن و ر يدهاهفته با رفت و آم کی. رو دور تند افتاد زیانگار از اون شب به بعد همه چ. موکول کرد ندهیآ يرو به هفته  يبعد

به عقد هم در  میپدر يسه دنگ از خونه  ي هیبا مهر کیمحضر کوچ هیرو شناختم، تو  حانهیبگم ر تیو زودتر از اون که بتونم با قاطع

 یخوشحال. هم نیمحرم دل و د. میمحرم شد حانهیمن و ر. رسما شروع شد میدو هفته بعد از خواستگار تنها حانهیمن و ر يرابطه . میاومد

برام دوست  ياول به قدر يروزها. بود که محرم دلم شد و تاج سرم یجنس مونث نیاول حانهیر. تمام وجودم رو گرفته بود ياز اندازه ا شیب

رو  ینیزم يمائده  نیزدم و از ته دل ا یم نیو سجده بر زم دمییسا یسر به آسمون ها م ادیز یبود که از خوش فیحال لط نیو در ع یداشتن

بتونن  حانهیر يشش ماه بعد گذاشته شده بود تا خونواده  يبرا یقرار عروس. لطفش سپاسگزار بودم نیدونستم و از خدا بخاطر ا یقدر م

شد  یشش ماه م نیخواستم تمام ا یشده بودم که از ته دل م حانهیمالحت ر وهر چند من اون قدر مسخ لطافت . رو فراهم کنن شیزیجه

برسم ارمیگذشتم تا به وصال  یشب م کیز سد اون شب و من زودتر ا کی

.خواهم یچراغ ها را خاموش کن، نور نم"

".کند یتمام شب را مچاله م ـــــــــــچ،یبرق نگاهت من را که ه یکن یکه م نگاهم

آدم اون قدر  يقف آرزوهاس ییوقت ها هی. نوشته بود رمیشش ماه رو تو تقد نیکه چقدر احمق بودم و خدا چقدر دوستم داشت که ا واقعا

.ینیرو بب یزندگ انیعر مهین يها تیها رو، واقع یها رو، تلخ يده بد یشه که اجازه نم یکوتاه م
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 یموقع صحبت کردن هم سرخ م یبود که حت ایاون قدر پر از شرم و ح حانهیر. ره ینم ادمیوقت  چیه میرفت رونیکه بعد از عقد ب یاول روز

که قلبم تندتر از قبل  دمید یصورتش بگردونم، م ياجزا نیبشم و نگاهم رو ب رهیتونستم تو صورتش خ یراحت م یلیشد و حاال که من خ

دل و . کرد یرو مال خودش م زمیدووند و کم کم همه چ شهیو ر دیسرو صنوبر قد کش هیمثل  حانهیدلم، ر رین خشک و بایتو زم. تپه یم

.میخورد یناهار م میو داشت میرستوران نشسته بود يصفابا  اطیدنج، تو ح يجا يتو. و قلبم رو نید

آقا؟ ریام ـ

:دمیبلند کردم و با لذت پرس سر

.يبند یچند ساعت از عقدمون گذشته و تو هنوز منو جمع م ؟یباهام راحت تر صحبت کن ستیبهتر ن ـ

...خب آخه ـ

؟یدون یاصال اسم کاملم رو م ـ

.انداخت ریشرم سر به ز با

.دونم یبله، م ـ

.آقا ریام یگ یبهم م شهیآخه هم ه؟یخب اسم کاملم چ ـ

:زد و گفت کیلبخند کوچ هی

.رحافظیام ـ

.خانـــــــــم حانهینداره ر يکار چیه گهید. طلسم شکسته شد ؟یاسمم رو گفت يدید ـ

:که گفتم دیدر حرفم خند يطعنه  به

.خب حاال حرفت رو بزن ـ

:تعجب گفت با

.ترف ادمیحرفم؟  ـ

تو وجودم به تب و تاب افتاده بود  یکه به تازگ ییوالیه نیاز ا دم،یترس یدروغ چرا؟ م یول رمش؛یتونستم تو بغلم بگ یخواست م یم دلم

مخصوصا که حاج بابا شرفم رو گروه گرفته بود که تا . بود که نگران بودم مبادا کار دست جفتمون بدم نیریاون قدر ش حانهیر. دمیترس یم

.گذشت یشش ماه زودتر م نیخدا، کاش ا يا. نشم کیاز حد نزد شیب حانهیبه ر مونیرسم اجزدوزمان ا

حانه؟یر ـ

.بلند کرد و لقمش رو قورت داد سر

بله؟ ـ

اد؟ی یبدت م یاز چ ؟يرو دوست دار یچ ه؟یتوقعاتت از من چ ـ

.کرد نییبشقابش باال و پا يجوجه رو تو يها کهیسر چنگال ت با

.دیندارم؛ فقط اخالق برام مهمه که شما دار یچنانتوقع آن  ـ

.من ازت توقع دارم یول ـ
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و  ینگاهم تو نگاه مشک. کنه بگم تیرعا مونیخوام تو زندگ یکه م یمنتظر بود تا براش از توقعات. شد رهیتو صورتم خ دتیجد با

.دیمعصومش چرخ

 هیبلکه ما  م؛یستیدو نفر ن گهیمن و تو د حانهیر. ید اول به خودم بگکه بو یو هر مشکل میپشت و پناه هم باش شهیبهم قول بده هم ـ

ازت توقع دارم به . میبگ گهیبه همد دیبا میناراحت شد یتو خودمون حل بشه، از هر ک دیبا يمسئله ا ،یسخن ،یهر حرف. میخونواده هست

 یدر کنار هم ط دیرو با يدراز يمن و تو سال ها. یکندوست نگاه  هی ایهمسر  هیشوهر؛ بلکه به چشم  کی ایمرد  کیمن نه به عنوان 

 يو همپا یکنارم باش ،يوقت تنهام نذار چیقول بده ه یها، تفاوت نظرها، اختالف ها؛ ول یقهر و آشت. افته یاتفاق ها م یلیراه خ نیتو ا م،یکن

که دارم در طبق  يزیهر چ. برخورد کنم یاقعو کیشر کیبا تو مثل  میموارد زندگ يدم در همه  یمن هم از ته دل بهت قول م. راهم

.کنم شکشتیاخالص بذارم و پ

.دیاخالق برام مهمه که شما دار ط

.من ازت توقع دارم یول ـ

و  ینگاهم تو نگاه مشک. کنه بگم تیرعا مونیخوام تو زندگ یکه م یمنتظر بود تا براش از توقعات. شد رهیتو صورتم خ دتیجد با

.دیمعصومش چرخ

 هیبلکه ما  م؛یستیدو نفر ن گهیمن و تو د حانهیر. یکه بود اول به خودم بگ یو هر مشکل میپشت و پناه هم باش شهیقول بده هم بهم ـ

ازت توقع دارم به . میبگ گهیبه همد دیبا میناراحت شد یتو خودمون حل بشه، از هر ک دیبا يمسئله ا ،یسخن ،یهر حرف. میخونواده هست

 یدر کنار هم ط دیرو با يدراز يمن و تو سال ها. یدوست نگاه کن هی ایهمسر  هیشوهر؛ بلکه به چشم  کی ایرد م کیمن نه به عنوان 

 يو همپا یکنارم باش ،يوقت تنهام نذار چیقول بده ه یها، تفاوت نظرها، اختالف ها؛ ول یقهر و آشت. افته یاتفاق ها م یلیراه خ نیتو ا م،یکن

که دارم در طبق  يزیهر چ. برخورد کنم یواقع کیشر کیبا تو مثل  میموارد زندگ يدم در همه  یقول ممن هم از ته دل بهت . راهم

.کنم شکشتیاخالص بذارم و پ

.لذت و آرامش قلبم رو پر کرد. شد دستش رو تو دستم گرفتم یم ریکه از قلبم سراز ییروین با

دلم رو آروم کرد، مطمئنم  حانهیلبخند ر.خوام یازت نم یچیه گهیف و صادق، دمرد و مردونه، صا. من مال تو، تو فقط هم پام باش زیچ همه

منبع آرامش دور کرده  نیکردم که خودم رو از ا یفهمم که تا به حال چه اشتباه یحاال م. و لطافت دستاش قلبم رو نوازش کرد ینرم. کرد

.بودم

.دم یرو از ته دلم بهت قول م نیسنگ صبورت، ا. کنارت باشم یگمراحل زند يدم که تو همه  یبهت قول م رحافظ،یمطمئن باش ام ـ

که خدا  نیکردم، ا دایراهم رو پ يکه بعد از مدت ها همپا نیا. شد که تمام وجودم رو گرفت ریبه دلم سراز یو قوت قلب ینیریروز ش اون

. دردهام کیشر ایراهم نبود،  يهمپا حانهیر...  حانهیا ررو سر راهم قرار داده، من مردونه و پا بر جا به قولم عمل کردم؛ ام تیمش نیبهتر

.مونیبه زندگ نایبعد از پا گذاشتن م. دمیکه بعدها فهم يزیچ. نسل با من تفاوت داشت هی حانهیر

.دم یرو از ته دلم بهت قول م نیسنگ صبورت، ا. کنارت باشم یمراحل زندگ يدم که تو همه  یبهت قول م رحافظ،یمطمئن باش ام ـ
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که خدا  نیکردم، ا دایراهم رو پ يکه بعد از مدت ها همپا نیا. شد که تمام وجودم رو گرفت ریبه دلم سراز یو قوت قلب ینیریروز ش اون

. دردهام کیشر ایراهم نبود،  يهمپا حانهیر...  حانهیرو سر راهم قرار داده، من مردونه و پا بر جا به قولم عمل کردم؛ اما ر تیمش نیبهتر

.مونیبه زندگ نایبعد از پا گذاشتن م. دمیکه بعدها فهم يزیچ. نسل با من تفاوت داشت هی نهحایر

***

.چقدر اتاقت قشنگه رحافظ،یام يوا ـ

.زدم جانشیلبخند به ه هی

؟يدوستش دار اد؟ی یاز اتاقم خوشت م ـ

.اتاق پهن بود گذشت و به سراغ لپ تاپم رفت يکنار سجادم که گوشه  از

؟يو لپ تاپ دارت يوا ـ

ناخواسته . شروع کرد به کار کردن با لپ تاپ. لحظه فکر کردم آپولو دارم و خودم خبر ندارم هیحرف رو زد که  نیا جانیبا ذوق و ه چنان

.به سمتم برگشت. رفتم کنارش

باال  یدستش رو به آروم. گردوند یصورتش م يوار به دنبال اجزا فتهیکم بود که نگاهم رو ش يصورت هامون با هم به قدر يفاصله  حاال

.لمس کرد یآورد و گونم رو به نرم

ره،  یگفتم چقدر قرص و محکم راه م یبا خودم م. ترسوند یو جذبه تو وجودت بود که منو م یاون قدر مردونگ دمت،یاول که د يروزها ـ

. نمتیچند لحظه بب يو برا يایبشم تا تو ب رهیخ وناطتیمدت عادتم شد که هر روز ساعت هفت صبح به ح هیبعد از . نیو مت نیچقدر سنگ

.آرزو هیو صحبت کردن باهات برام شده بود  دنتید روزهاتو اون  رحافظیام

.سر انگشتش رو چونم حرکت داد. دیتپ یم يشتریقلبم با سرعت ب. رو دور کمرش محکم تر فشردم بازوم

وقت  چیه ،یکن یرو باز م نگیدر پارک یکه وقت نیمن عاشقت شده بودم، عاشق ا فظرحایام. تو بود دنیصبح و شبم د يایماه رو هیبعد از  ـ

تو . يدیرس یو به کارت م یانداخت یم نییشد سرت رو پا یاز دم در رد م يکه اگه دختر نیا. یزن ینم دیو کوچه رو د یکن یسر بلند نم

تو تمام . يراه داد تیهمسرت شدم، خوشحالم که منو تو زندگخوشحالم که . پاك بودنت هم دلم رو برد نیو هم رحافظیام يپاك بود

.يچند ماهم بود نیا يآرزو

حس رو  نیکه من هم هم دیفهم یکاش م. رو بوسه زدم شیشونیپ ياراده خم شدم و رو یاعترافش لذت بخش بود که ب ینیریقدر ش اون

پا  ریبار قانون خدا رو ز هیبار؛ فقط  هیخواست تنها  یو دلم مکردم  یخونشون رو حس م ينگاه پشت پنجره  ینیکه سنگ ییروزها. داشتم

دونست اون هم تمام  یکاش م يا. چسبوندم  شیشونیپ يلب هام رو رو. پشت پنجره رو شکار کنم ي رهینگاه خ تابذارم و سر بلند کنم 

دونست که  یکاش م. جلوتر بگذارم ممیحر کنم تا نکنه پا از یم يدونست که چقدر دارم خوددار یکاش م يا. روزهام شده نیا يآرزو

.عشقم رو بهش نشون بدم ستشهیکه شا ياون جور یتونستم به راحت یو م میخودمون بود يدوست داشتم االن تو خونه 

***
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م هم رو عقد کردم و محر حانهیکه ر یاز وقت. رو لمس کردم یزندگ یکه من تازه معن یدو ماه. از زمان عقدمون گذشت نیریماه ش دو

رو جرعه  حانهیر. ساکت و سوت و کور من وارد بشه یکه خدا خواست تو زندگ یگل. از بهشته یمن گل ي حانهیکه ر دمیتازه فهم م،یشد

تمام آمال  حانهیبعد از دو ماه ر. برد یکه دلم رو با خودش م ییایشرم و ح یاز اندازش رو، حت شیب تیمحجوب و،اخالقش ر. جرعه شناختم

رو خلق کرده بود که بعد از سال ها به هم  حانهیانگار که خدا من و ر. اتیح يبرا ستن،یز يتمام ذوق و شوق من برا. شده بود من يو آرزو

دو  بایتقر. از حدش به هم جنس خودش شیاعتماد ب. خار داشت هیبود که فقط  يرینظ یگل ب حانهیر. میبش رابیو از وجود هم س میبرس

 حانمیر یقدم به زندگ نایبه وجود اومد که م یزمان رییتغ نیکرد و ا رییمن پله پله شروع به تغ ي حانهیته بود که راز عقدمون گذش میماه و ن

.فرشته کیدر جلد  وید هیمن؛ بلکه  ي حانهیجنس نه از جنس ر مه هیمن،  يحوا نه از جنس حوا هی. گذاشت

.ره ینم ادمیاون روز رو، انگار که تا ابد هم از  ادمهیخوب . رو حانمیر یرانگیوشروع  ينقطه  نیاول. ادمهیخوب  دمیرو د نایکه م یاول روز

.جان حانهیسالم ر ـ

؟ییخودم، کجا يسالم آقا ـ

.دنبالت امیتو راه، آماده شو ب ـ

.من مهمون دارم ؟یگ یا چرا االن م ـ

:دمیپرس طنتیش با

آقاتون؟ ایمهمونتون واجب تره  ـ

:ناز گفت با

.مونخب آقا ـ

.ضعف رفت براش دلم

.ادی یخب پس آماده شو که آقاتون داره م ـ

.تونه رامم کنه یم یدونست که با زبون خوش به خوب یخودش م. و منم منم نبودم ییکردم؛ وگرنه اهل زورگو یم یباهاش شوخ داشتم

؟ییآقا ـ

.محبت شد نیخمار ا چشمام

؟ییجان آقا ـ

گه؟یوقت د هی يبرا يبذار یتون یحاال نم. کنم رونشیب ایتنهاش بذارم  شه که یدوستم اومده خونمون؛ نم ـ

؟یکدوم دوستت خانم ـ

 ،یکار، خوشگل ن،یخونه، ماش. هم موفقه یلیتازه خ ه،یچه دختر خوب یدون ینم رحافظیام يوا. تازه باهاش آشنا شدم ش،یشناس ینم نا،یم ـ

.تمومه یهمه چ

.یکن یصحبت م یلیوک ،يریبه وز که انگار راجع یگ یم نیاُه، همچ ـ

.پوشاکه يکارخونه  ياز سهام دارها یکیخانم من،  نایم نیا. ستین لیو وک ریکم از وز ـ
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 قشیسل. شناختم یرو م حانهیاندك ر يمن دوست ها. شد یم شتریکردم، دلشورم ب یصحبت م شتریب حانهیبا ر یدونم چرا هر چ ینم

.خورد یمن نم ي حانهیزد به ر یبا تمام وجود ازش حرف م حانهیر که يدختر نیا یدستم اومده بود؛ ول

:دمیپرس يجد یلیلحظات قبل، خ برخالف

؟ياز کجا باهاش آشنا شد ـ

 یتو نم رحافظ،یام يوا. که تعارفش کردم و اون هم اومد باال میخونه اومد کیمحل، با هم تا نزد نیتازه اومدن تو ا دمش،یتو استخر د ـ

.شناسمش یعمره که م هیچند ساعت، انگار  نیهمتو عرض  یدون

آشنا  حانهیکه همش چند ساعت با ر يدختر. ذهن حسابگرم به کار افتاده بود. کرد یاز قبل نگرانم م شتریهر لحظه ب حانهیر يها حرف

 ادیجور افراد از نظر من ز نیشناسه گذاشته؟ معموال ا یاز چند ساعت نم شتریصاحبانش رو ب یکه حت يقدم تو خونه ا یشده، به چه جرات

.نبودن مناسبرفت و آمد  يبرا

.قطع شد رحافظ؟یالو ام ـ

.پرت شد ابونیحواسم به خ زم،ینه عز ـ

گه؟یروز د هی يبرا يانداز یپس قرار رو م ـ

و  یساده دل دم،یرست یازش م حانهیاز دوست ر شتریکه ب يزیتمام ذهنم رو مشغول کرده بود و چ حانهیر دیدوست جد نیا. کردم یمکث

.بود نیبه همه کس خوش ب شهیبود که هم حانمیر يزود باور

م؟یکن گهیکار د هی يخوا یم ـ

؟يچه کار ـ

.رونیب میر یخونتون، دوستت که رفت، با هم م امی یمن م ـ

.نبود ندیکه کرد به نظرم خوشا یمکث

.ها ینکن ریمنتظرتم، د رجان،یباشه ام ـ

.دم درم گهید ي قهیتا پنج دق. هتونمنه، االن سر چهاررا ـ

 نانیاز حد بود و به همه زود اطم شیب حانهیر یمتاسفانه ساده دل. کرد یم تمیاذ يبد يدلشوره . ستادمیرو قطع کردم و پشت چراغ ا یگوش

 يدزد يال از کجا معلوم برااص. از سر مردم بودن يهاشون و کالهبردار سهیاز افراد به دنبال پر کردن ک یلیکه خ نیغافل از ا. کرد یم

. داشتم ياسترس بد. راحت بشه المیتا خ نمشیبب دیبا اد؟یب يدزد يشب ناغافل برا هیو  رهیبگ ادیکه راه و چاه خونه رو  نیا يراب ومده؟ین

. تو دلم قربون صدقش رفتم از همون جا. باز دم خونه منتظرم بود يبا رو حانهیر. شدم و زنگ رو زدم و از پله ها باال رفتم ادهیپ نیاز ماش

.داد یعطر بهشت م نم ي حانهیر

.سالم خانمم ـ

.سالم آقامون، بفرما تو ـ

.یمرس ـ

:دمیازش پرس یآروم به
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مهمونت هنوز نرفته؟ ـ

نه، چطور مگه؟ ـ

.دمیپرس يجور نیهم ،یچیه ـ

.خانم به استقبالم اومد سایپر

.جان ریسالم ام ـ

شما؟ دیسالم مادر، خوب ـ

.يخوش اومد ن،یبش ایب ،یمرس ـ

و  دیبه سمتم چرخ یگذاشت؛ ول رهیدستش رو، رو دستگ حانهیر. رفت بدرقه کردم یرو که به سمت اتاقش م حانهیو با نگاهم ر نشستم

.زد که جوابش رو با لبخند دادم ینیریلبخند ش

کردم  یحس م یسر چرخوندم؛ ول عیسر. ر مشخص شدبسته تو چهارچوب د يبا تاپ و موها یکه در باز شد، دختر بدون حجاب همزمان

.پوشش مناسب داشته باشه هیمراعات نکرده بود که  یحد ولنگار باشه؛ حت نیتا ا حانهیکردم دوست ر یاصال فکر نم. نفس هام کند شده

.رو تازه دم کردم ییپسرم، چا ایب ـ

.خودم رو کنترل کردم یسخت به

.زحمتتون شد ـ

اجده خانم و حاج آقا چطورن؟ فاطمه جان چطوره؟س ه؟یچه حرف نیا ـ

مادر؟ یرسونن، راست یسالم م ی، همگ...الحمدا ـ

بله پسرم؟ ـ

دش؟یشناس یدوستش که تو اتاقشه، شما م نیهم حانه،یدوست ر نیا ـ

. یما رو گرفت يپر و بال خونواده  ریچند وقته خوب ز نیدستت درد نکنه پسرم، تو ا یراست. رفته بود استخر، با هم آشنا شدن حانهینه، ر ـ

بخاطر وضع  حانمیر چارهیب. میتحت فشار بود یلیخ یاز نظر مال. بهتر شده مونیوضع زندگ د،یرو بند کرد میکه دست آقا کر یاز وقت

.بده پسرم رتینتونست دانشگاه بره، خدا خ یحت مونیمال

.دیزیبرام عز یلیو شما خ حانهینکردم مادر، ر يمن که کار ـ

.دیبش ریهم پ يکه به پا... شاایوصلت خوشحالم؛ ا نیمن واقعا از ا ،يلطف دار ـ

.صد سال باال سر بچه هاتون باشه میشما و آقا کر ي هیسا... شاایا ـ

که همون  نیبا ا. و دوستش از جا بلند شدم حانهیبه احترام ر. و دختر پشت سرش افتاد حانهیلحظه در باز شد و ناخواسته نگاهم رو ر همون

و لباسش  پیچهره و ت شیبخاطر آرا یبود؛ ول یدختر معمول هی. دختر کامال تو ذهنم موند يطرح چهره  یانداختم؛ ول نییلحظه سرم رو پا

.لب جوابش رو دادم ریگفت که ز یسالم. دیرس یبه نظر م باتریز

.کنم یخواهش م د،ییبفرما ـ

:خانم و گفت سایبه سمت پر برگشت



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٢٣

.جون، مزاحم شدم سایپر دیببخش ـ

.قدمت سر چشم ا،یب یخودته، هر موقع دوست داشت يخونه  زم؟یعز هیحرفا چ نیا ـ

خانم و نون و  سایتو اون لحظه به احترام پر یدختر نداشتم؛ ول نیو ا حانهیر یدوست يادامه  يبرا یلیتما چیقلب ه میکه از صم نیوجود ا با

 حانهیرفت و ر نایم. حرف بزنم حانهیفرصت مناست با ر هیردم و با خودم عهد کردم حتما تو که سر سفرشون خورده بودم سکوت ک ینمک

 یسر صحبت رو باز کنم؛ ول يدونستم که چه جور ینم نیتو ماش. رونیب میآماده شد و هر دو با هم از خونه زد قهیدق ستیبهم تو عرض 

به  ییچند ساعت آشنا يکه به فاصله  یکس. امیهمسرم کنار ب یزندگتو  يدختر نیتونم با وجود همچ یمطمئن بودم که من اصال نم

راجع  يسر و وضعش چه طرز فکر دنیبا د رونیب يکه آدم ها ستیده و براش مهم ن یلم م حانهیراحت تو اتاق ر یلیو خ ادی یخونشون م

 يکنه؟ از کجا معلوم که خونواده  نانیاطم نهحایر يتونست به خونواده  یم ياصال چه جور. همسر من نبود يبرا یبهش دارن، دوست خوب

 حانهیر رمیخونه بذاره؟ اصال گ نیکنه و پا تو ا نانیاطم یراحت نیبه ا ونستت یم يبودن؟ آخه اون دختر چه جور یخوب يآدم ها حانهیر

!ده حالجهاالن معلوم بود چند مر نیواقعا که از هم. کردن یم یخونه زندگ نیدروغ گفته بود و چند تا مرد تو ا

خانم؟ حانهیر ـ

جانم؟ ـ

ازت بکنم؟ یخواهش هیشه  یم ـ

؟یچه خواهش ـ

... دتیدوست جد نیا ـ

ناست؟یمنظورت م ـ

؟یباهاش رابطه نداشته باش گهیشه ازت خواهش کنم که د یخانم، م نایم نیآره، هم ـ

چرا؟ ؟یچ ـ

.ومدین یبه نظرم دختر خوب ـ

 یدون ینم يوا. شدم اقیساعت باهاش ع هیبود که تو عرض  یمیقدر راحت و صم نیا. یون خوبدختر به ا رحافظ؟یام یگ یم یچ ـ

کرده  شرفتیپ شیقدر تو زندگ نیا یهمسن منه ها؛ ول. هیاجرائ ریشرکت هم سهام داره، هم مد هیگفت تو  یم. هیچه دختر موفق رحافظیام

من آس و پاس کجا و اون کجا؟. مخور یکه واقعا بهش غبطه م

.کنه سهیحق نداشت خودش رو با اون دختر ولنگار مقا حانهیر. اومد یزد خوشم نم یم حانهیکه ر ییاز حرف ها اصال

؟يدروغ گفته باشه، تو چرا حرفاش رو باور کرد دیکه من دارم مال توئه؛ دوما که شا یهر چ ،یاوال شما خانم من ـ

.بهم انداخت ینگاه یبا ناراحت حانهیر

.رحافظیام ینیدروغ بگه؟ چقدر بدب دیاوا خب چرا ب ـ

.دروغ گفتن دارن يبرا يادیز يها لیمردم دل ـ

.بشه کیبه اون ها با دروغ بهم نزد دنیرس يکه بخواد برا یدارم، نه اصل و نسب ینه من مال و منال ستم،یحرفت موافق ن نیمن با ا یول ـ
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تونستم بگم به  ینم. که برام مهم بودن رو بهش بگم یلیتونستم تمام دال ینم. نداشتم یراه نیجز ا. نزدم يا گهیکردم و حرف د سکوت

 یم یمیکه تنها چند ساعته باهاش آشنا شده صم یراحت با کس یلیذاره و خ یم گرانید دیخودش رو در معرض د یراحت نیکه به ا يدختر

 نیا. ده یدختر م نیراجع به ا يبد يس مردانم آالرم هاتونستم بگم ح ینم. شه اعتماد کرد یره نم یبه خونش م یتشناخ چیشه و بدون ه

شده بودم و  یآدم، آدم شناس قابل یچند سال بعد از مواجه شدن با کل نینداشت، تو ا حانهیداشتم و ر یکه من به زندگ يدیکه اون د

رو  حانهیر دیدوست جد نایر کنم تا مدادم صب حیبه اجبار سکوت کردم و ترج. هشدارها بشه نیساده تر از اون بود که متوجه ا حانهیر

 يبرا. کشه یدست م یدوست نیاز ا حانهیمدت ر هیموقت باشه و بعد از  یدوست نیکردم ممکنه ا یفکر م نانهیخوشب. بشناسم شتریب

.دمیبه سمتش چرخ يدلخور نیفراموش کردن ا

م؟یخب خانم خانم ها، حاال بگو کجا بر ـ

.زد یبرق م یخودش تونسته بود قانعم کنه و حاال چشماش از خوش الیبه خ. لذت به سمتم برگشت با

.هر جا آقامون بگه ـ

؟يخور یم یپس حداقل بگو چ ـ

آقامون بخوره یهر چ ـ

:و گفتم دمیرو کش لپش

؟نه ،يندار یفرد اعال رو کرده باشه، شما باهاش مشکل يدست کله پاچه  هیزبون؛ پس احتماال اگه آقاتون هوس  نیریش يا ـ

.حالم بد شد رحافظیا، ام ـ

.با ناز صورتش رو برگردوند حانهیخندم بلند شد و ر يصدا

؟يافتخار میبر. من ي حانهیکردم ر یباهات شوخ م؟یباش شیخوره که ما دوم یوقت شب کله پارچه م نیا یک. قربون خانم گلم برم من ـ

.دیخند گهیبار د هی حانهیر يها لب

.معرکه س يارافتخ يساالد ها م،یبر ـ

موقع،  یکوتاه اومدن ب نیکه ا نیپدال گاز گذاشتم و روندم به سمت رستوران؛ غافل از ا يخوش و فراموش کردن مشکالت، پا رو یدل با

.منو پاشوند یکه زندگ يها رو بپاشونه، همون جور یتونه زندگ یم ندهیشه که در آ یمشکالت م یباعث کل ،یمعن یسکوت ب نیا

 هیپا ونیهوا از م یب حانهیو بزرگ ر کیتوقعات کوچ. من هم شد یاون شامل زندگ يپس لرزه ها حانه،یر یبه زندگ نایم يپاباز شدن  با

و  یورزش ياون ها کالس ها نیاول. سخت و مشقت بار یاجرا کردنشون برام راحت بود و گاه یکه گاه یتوقعات. رابطمون سر در آورد يها

 بایخواست که بعد از تقر یجدا م يا هیشهر يهر برنامه ا يبرا. تو هر کدوم کرد یسیصبرانه شروع به نام نو یب حانهیر هبود ک يا یحیتفر

حساب پس انداز براش باز  هی نیدستش رو به سمتم دراز کنه؛ بخاطر هم رهایمثل مواجب بگ حانهیکه هر بار ر ستیدرست ن دمیدو هفته د

هم کفاف خوش  زینداشت و همون حقوق ناچ ییحقوق باال میآقا کر. نداشته باشه یا مشکلکنم ت زیوارپول  یکردم هفتگ یکردم و سع

 نیصحبت کردم تا ا حانهیماه زبونم مو در آورد از بس که با ر کی نیتو ا. داد یرو نم نایم شیمیو دوست مثال صم حانهیر يها یگذرون

نه  ق،ینه تشو د،ینه تهد. رفت یحرف به گوشش نم حانهیر یرو ببره؛ ولشد  یاحمقانه رو که هر روز مستحکم تر از قبل م یدوست يرشته 

 یاز وقت ها م یبعض یمن شد؛ حت ي حانهیناخونده اومد و صاحب دل و روح ر نایم. نبود رگذاریکدوم تاث چیه. و زبون خوش متیمال
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. شه یرابطه گسسته نم نیقانع نشه، ا حانهیکه ر یوقت دونستم تا یم یبرم و خودم شخصا باهاش سنگام رو وا بکنم؛ ول نایخواستم به سراغ م

 ایشنا  يدو جلسه برا يدادم که هفته ا یحق م حانهیبه ر. نبود بیبرام عج ادیبره، ز یحیتفر يازم خواست تا به کالس ها یوقت لیاوا

 ینم دمیانتو و شلوار مد روز هم اضافه شد؛ دم دیو خر تنرف نمایها کالس زبان و خرج و مخارج کوه و س نیدر کنار ا یوقت یبره؛ ول کیاروب

 ستیدر شان همسر من ن ست،یمدل خرج کردن درست ن نیبارها و بارها گوشزد کردم که ا. امیبر ب حانهیر یهمه ولخرج نیتونم از پس ا

درسته که خدا رو . نداشتن یارزش چیه نکنه که از نظر م یلیآخر پولش رو خرج وسا الیتو پاساژها چرخ بزنه و تا ر دیکه با هر مد جد

و دست تنگم بسازه،  يخواستم با ندار یازش م يروز هیداشتم که اگه  اجیاحت یمن به زن یبه من و خونوادمون داده بود؛ ول ازیشکر به حد ن

مشکل . متهیدم غنگفت  یبود که م ییاز اون کسا حانهیر. در ذهنم بود تیبرخالف شخص حانهیانگار ر یآورد؛ ول یشد و نه نم یهمراهم م

که کمرنگ نشده بود  يرابطه ا. بود نایو م حانهیر ي انهیمیاز حد ص شیب يداد، رابطه  یچند وقت به شدت آزارم م نیهم که تو ا يا گهید

باور  حانهیر کنارتونستم وجودش رو در  یوجه نم چیبه ه دمش،ید یم یکه حاال وقت یینایم. شد یبلکه هر روز مستحکم تر از قبل م چ؛یه

 ي حانهیبدتر از قبل از اون ر حانهیگذشت ر یکه م يمتاسفانه هر روز ینداشتم؛ ول یمشکل دیحد ساده دل نبود، شا نیتا ا حانهیاگه ر. کنم

که  هیزیاز اون چ شتریب یلیخ نایکه باورم شد اثرات مخرب م ياون روز. شد یتر م کینزد نایمثل م یتیگرفت و به شخص یگذشته فاصله م

. کار از کار گذشته بود گهیکه د دمید یرو زمان ریتغب نیکرد و ا یم رییداشت تغ حانهیر. کنم یوقت فراموش نم چیکردم رو ه یم فکر

.شده بود نایاز وجود م یمن جزئ ي حانهیر

***

کس خونه  چیصبح بود و ه زدهای يها یکیساعت نزد. برداشتن مدارك به خونه رفته بودم يسه شنبه بود و من برخالف تمام روزها برا روز

خودم و  يشناسنامه . سالمندان رفته بود و فاطمه هم که دانشگاه بود شگاهیمسن به آسا يکمک به خانم ها يمامان طبق معمول برا. نبود

 يادیشباهت ز رفتم، از دور دو نفر رو که یهمون جور که به سمت سر کوچه م. رونیهاشون رو برداشتم و از خونه زدم ب یو کپ یکارت مل

که کنار  يدختر. بود که به سر نداشت يمن چادر ي حانهیدختر با ر نیبود که تنها تفاوت ا نیتمام تعجبم از ا. دمیداشتن د نایو م حانهیبه ر

که  یالتنگ کوتاه و اون ش يحداقل نه با اون مانتو. من نداشت ي حانهیبه ر یشباهت چیاز نظر ظاهر و پوشش ه قلرفت الا یراه م نایم

و دختر بدون توجه به من از کنار کوچه  نایم. اراده کنار کوچه پارك کردم یرو ب نیماش. سر انداخته بود يرو یحوصلگ یولنگارانه و از سر ب

کرده  شیحد آرا نیکه تا ا يدختر نیا. من نبود ي حانهیر گهیکه د نیا یبود، زن من؛ ول حانهیر. بلند شد ادمآه از نه تیرد شدن و در نها

شد و چشماش رو از شرم به  یکه با هر قربون صدقم گونه هاش سرخ م يا حانهیبه اون ر یشباهت چیه د،یخند یبود و جلف و زننده م

 یمن آدم خشکه مقدس. رفت یبود که به قلبم فرو م يریهر لبخند و قهقهش ت. اده شدمیپ نیاراده از ماش یب. دوخت نداشت یم نیزم

همچنان در حال  نایو م حانهیر. کرد یو عقلم حکم م دید یرو که چشمام م يزیباور نداشتم چ. بود بیبرام عج حانهیروضع  نینبودم؛ اما ا

تو همون لحظه . دینگاهش به سمت من چرخ يکه به سمت من بود، لحظه ا نایبودن که م ستادهیا حانهیر يدم در خونه . بگو و بخند بودن

 دیتر کش نییباال رفت و شال رو پا حانهیلحظه دست ر هیتو . دیبود که به سمتم چرخ حانهیب اون رو متعاق دیحس کردم رنگ از رخش پر

 نیپوشوندن موهاش تو ا گهید. بودم دهید نمیبب دیارو که نب يزیاون چ. لبم نشست يرو يناخواسته پوزخند. و تمام موهاش رو پوشوند

من  دنیبا د حانهینکرده بودم که حاال ر یمن زنم رو زندان. نبودم یآدم نیمن همچ. بدم اومد یاز خودم و از زندگ. نداشت یتیحالت اهم
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از . گفت یبهم م دینباشه با يخواست چادر یاگه م. ذاشتم یاحترام م دشیمن به نظرش و عقا. بترسه و رنگش عوض بشه يجور نیا

حاج  رتیس نیا. ذاشتم یبه نظرش احترام م یخت بود؛ ولبرام س دیشا. رمیبگ میگفت تا راحت تر تصم یم دیگفت، با یهمون اول بهم م

.بود یمخصوصا همسر و فرزندان هر کس انم؛یحق، احترام به بنده هاش و اطراف يقدم در راه رضا نیاول. بابا بود

.با لکنت سالم کرد دمیکه رس بهش

...سالم ... س  ـ

هم که با حضور من  نایم. چشمام پودر شده بود يداشتم، جلو حانهیه به رک يا يادیاعتماد ز. خراب بود یلیسر تکون دادم، حالم خ فقط

:گفتم یبه آروم. کوتاه کرد و رفت یسالم و خداحافظ هی ينبود، زود يخبر گهیعشوه گرانش د يکامال معذب شده بود و از اون خنده ها

.میبا هم حرف بزن دیبا حانه،یر ایب ـ

:بدم گفت صیتونستم تشخ یهم م شیپشت خروارها لوازم آرااز  یکه حت دهیپر يهمون رنگ و رو با

.شه یمامان نگرانم م یول ـ

 میسر خورده شده بودم که از خودم و زندگ يببرم، هر چند به قدر شیکردم با آرامش کارم رو پ یسع. ترسه یمشخص بود که ازم م کامال

از . لب هام نشست يرو يباز هم پوزخند. دیسمت در خونشون کش و خودش رو به دیشدم که ترس کیچند قدم بهش نزد. بدم اومده بود

 گهید يبود که من با مردها دهیچند ماه نفهم نیتو ا یعنی. دیترس یو در همه حال باهاش مهربون بودم م شهیکه هم یاز من. دیترس یمن م

دستم رو دراز کردم و زنگ  یبه آروم ست؟یسم نزن تو مرام و قامو هی یباشم، کتک زدن و آزار جسم یبود که هر چ دهیفرق دارم؟ نفهم

.خونشون رو زدم

بله؟ ـ

.رحافظیسالم مادر، منم، ام ـ

؟يوقت روز خونه ا نیشده ا یچ ؟یخوب رجان،یسالم ام ـ

.خبر داره حانهیروش ر رییتغ نیدستپاچش حدس زدم که اون هم از ا يصدا از

.اومد شیکار برام پ ـ

.تو مادر ایحاال ب ـ

.دیزنگ زدم نگران نباش رون،یبرم ب یرو با خودم م حانهیشم، دارم ر یمزاحم نم نه، ـ

.دستپاچه تر شد صداش

شماست؟ شیپ حانهیر حانه؟یر ـ

.بله، با اجازتون کارش دارم ـ

که  نیهم. کردم تیهدا نیرو گرفتم و به سمت ماش حانهیر يبازو یخانم ندادم و به آروم سایبه پر شتریصحبت ب يبرا یفرصت گهید

 یاز دوستام مشکل یکی يزنگ زدم به حاج بابا و تو چند تا جمله به صورت خالصه گفتم که برا. استارت زدم و راه افتادم ن،یتو ماش مینشست

 آروم یمدت سکوت کردم و به خودم اجازه دادم تا کم نیتو تمام ا. نزد و قبول کرد یحاج بابا هم حرف. رم کمکش یم ماومده و دار شیپ

 یب نیانتظار و توقع ا. هم سر خورده دیکردم دلخور بودم، شا یکه فکر م يزیاز اون چ شتریهم نبودم؛ فقط ب وونهینبودم، د یعصبان. بشم
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حرف  دیبا. شدم یحد دلخور نم نیتا ا دمش،ید یهم م تیوضع نیبدتر از ا یدونستم و حت یاگه بهم گفته بود، اگه م. رو نداشتم ياعتماد

با  ینیهمنش راتیها تاث نیدونستم که ا یهم م دهیهر چند که نپرس. دمیپرس یبد و ناجور رو م راتییتغ نیا لیدل دیبا. هاشزدم با یم

.رو پر کرد نیماش حانهیهق هق ر يهوا صدا یکردن تلفن نگذشته بود که ب قطعاز  يا قهیهنوز چند دق. ناستیمثل م يدختر

.اشتباه کردم رحافظ،یام دیببخش ـ

اون . حانهیخلوت و گوش سپردم به هق هق ر ابونیشده بودم به خ رهیتو سکوت خ. دمیکش یقیکنار زدم و نفس عم یرو با کالفگ نیماش

.رو کمرنگ کنه میتونست حس دلخور یهم نم شیگر يصدا یقدر از دستش دلخور بودم که حت

.به خدا بار اولم بود ـ

نون گندم؛ اما  مینخورد. داشت بار اولش نبود یکه اون طور راحت شال رو رو سرش نگه م یکس. مطمئنا بار اولش نبود. دیکش ریت قلبم

 پیرفته و معلوم نبود که تا حاال چند بار به دور از چشم من ت رونیسر و شکل ب نینبود که با ا یقطعا بار اول حانهیر. دست مردم میدید

:دمیبه جوش اومد و غر رتمیلحظه غ هیواقعا تو . رفته بود رونیکالس شنا و زبان از خونه ب يو به هوا دعوض کرده بو

.ستیکه بار اولت ن میدون یقسم نخور، هم تو و هم من م حانه،یقسم نخور ر ـ

:به سمتش و ادامه دادم برگشتم

 ایکردم  تیزندانکردم؟ تا حاال  یمدت سه، چهار ماهه کوتاه نیمن تا حاال بهت سخت گرفتم؟ تو ا. حانهیبه سوال من جواب بده ر ـ

؟يانجام بد يرو که دوست ندار يمجبورت کردم کار

.کرد شیدلم رو ر حانهیر يگرفته  يصدا

.نه ـ

:دمیدرد نال با

 نیکه االن ا يچرا مثل احمق ها گولم زد ؟یخواد چادر سر کن یکه دلت نم یچرا از همون اول بهم نگفت ؟يکرد یپس چرا؟ چرا ازم مخف ـ

دزدانه در  يجور نیا یوقت ؟يبه من و شعورم کرد ینیکارت چه توه نیکه با ا یدون یخودم و رفتارم داشته باشم؟ محس بد رو نسبت به 

و عقب افتاده و جاهل هستم که زنم از ترسش مجبور شده جلوش  يانسان بدو هیکنم  یاحساس م ،ير یم رونیب یپین تیمن با همچ ابیغ

.بره ونریبا چادر بگرده و پشت سرش با مانتو ب

.دیتو رو خدا ببخش د،یببخش ـ

 يکه جز رضا یبه من ،يکرد یحرمت یداشتم بهت احترام بذارم ب یسع شهیکه هم یبه من ؟يکار کرد یکارت چ نیبا ا یفهم یتو م حانهیر ـ

باهات داشتم؛ بلکه  يبرده ا که خُرده، نیا ينه برا. گفتم چشم یخواست یکه سختم بود، هر چ نیبا ا. برام مهم نبود يا گهید زیچ چیدلت ه

 یچون م دم؛یبهت رس يو چه ماد يبلکه از همه لحاظ، چه معنو ؛ینه تنها مال. یخوشحال باش یکه با من هست نیاز ته دل از ا مخواست یم

. انسانه هیه عنوان به دلمه، به اعمالمه، به احترام به شعور و فرهنگ زنم ب ست،یخواستم بهت ثابت کنم که خدا خدا کردن هام به زبون ن

.یشکست يمنو، منِ مرد رو بد جور ،يخردم کرد. اصال ازت توقع نداشتم داشتم،ازت توقع ن حانهیر

:اومد دگفت یو بد منظره به چشم م اهیس شیو استفاده از لوازم آرا هیکه حاال بخاطر گر یاشک يهمون چشم ها با
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 يبودن رو تجربه کنم، مثل دخترها هیخودم بگردم، دوست داشتم من هم مثل بق لیا مبار ب هیخواست  یدلم م رحافظ،یتو رو خدا نگو ام ـ

.شدم یهستم، ناراحت م یمیگردم، که امل و قد یبه مامان بزرگ ها م هیکردن که شب یدوستام مسخرم م یوقت. هم سن و سال خودم

.رونیب دمیدستم رو کش تیبه سمتش و با عصبان دمیچرخ یناراحت با

که حرف و نظر دوستات برات  یستیچهارده ساله ن زده،یدختر نوجون س هی گهیو دو سالته، د ستیتو ب حانه؟یر یگ یم یچ یدون یم چیه ـ

.مهم باشه

چادر به  يریگ میکرد که بدون قدرت تصم يمن نبودم که چادر رو انتخاب کردم، بابام بود که به اجبار از همون اول کار نیا یدرسته؛ ول ـ

.سر کنم

 دیشا. دخترهاست ي هیتر از بق دهیفهم حانهیکردم ر یمن فکر م. اومد یزد خوشم نم یکه م ییاز حرف ها چیه. مکث برگشتم به سمتش با

که نه تنها نوع پوشش رو اجبارا انتخاب کرده؛ بلکه به  دمید یحاال م یفکر رو تو کلم انداخته بود؛ ول نیاز حدم ا شیب يهم عشق و عالقه 

.و دوستاش رو امتحان کنه نایامثال م یخواد سبک و نوع زندگ یکه از اون پوشش زده شده و حاال م دهیسر يدرجه ا

دم؛ البته در  یانتخاب نوع پوشش حق م يبرا یبهت گفتم که من به هر کس يخواستگار يدلم، از همون اول هم تو جلسه  زیعز حانه،یر ـ

 یحق انتخاب با خودته؛ ول. گم یبهت زور نم یشم؛ ول یکه واقعا ناراحت م نیبا ا ،یسر کنکه چادر به  یستین یاگه تو هم راض. حد معقول

. براش بذارم بشه یدونم چه لقب ینم یکه حت يدختر نیبه ا لیمن تبد يمحجوب و ساده  ي حانهیو شاهد باشم که ر ستمیبا ارازم نخواه کن

.ناستیتو با م یمخرب دوست راتیتاثها  نیا يکه همه  یدون یهم من، هم خودت، خوب م حانهیر

:تشر زد هیوجود گر با

!رحافظیام ـ

رو به اون رو  نیاز ا ،يدوست شد نایماهه که تو با م هی نیو تو ا میما سه ماهه که به هم محرم. قتهیحق نیکه حرفام ع یدون یخوب م ـ

و تو به حرفم  ریگم ازش فاصله بگ یماهه که دارم بهت م کین زنم؛ چو ینم یحرف گهید ،يادامه بد نایبا م تیبه دوست يخوا یاگه م. يشد

.حانهیتونم ر ینه، نم یمثل اون باش يکه بخوا نیا ی؛ وليد یگوش نم

مگه اون چشه؟ ـ

کرد، هق هق هم  ینم هیگر گهیبده؟ حاال د تیوضع رییطور تغ نیبود که ا نایم يحد بنده  نیتا ا یعنی. حانهیتعجب برگشتم به سمت ر با

.کرد یم تیحما نایببر ماده از رابطش با م هیکرد؛ بلکه داشت مثل  ینم

 تیشه تو هنوز به دوست یباورم نم یکه من حت ادهیز يبه قدر نایتو و م يتفاوت ها د؟یکه تو و اون دو تا آدم متفاوت ینیب ینم یعنیچشه؟  ـ

 یکه م يا حانهیاون ر گهید ،یش یعوض م يکم کم دار. رو قطع کن یستدو نیا. کنم یازت خواهش م گهیبار د هی حانهیر. يادامه بد نایبا م

.یستین تمشناخ

:پر توقع جواب داد حانهیر

موندم خوب بود؟ یم یخور و کودن و پپه باق ياگه همون جور تو سر یعنی ـ

!حانهیر ـ
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همه  نیکاش ا. دار شده بود، نبود شهیر يرجو نیکه تو دلم ا يعالقه ا نیکاش ا. اسمش رو بردم که سکوت کرد يا یچنان ناراحت با

 ادیاون قدر ز حانهیمن به ر يکه عالقه  فیح ف،یح یباهاش بحث کنم؛ ول یدلم نبود تا بتونم به راحت يدوستش نداشتم، کاش تک ستاره 

 مینفس عصب. هم عشقمون دیشا. مونیتفاوت ها شد آفت زندگ نیاز تفاوت ها و هم یلیخ. نمیاز مشکالت رو نب یلیخشد  یبود که باعث م

.رو ندارم ششیگنجا گهیکردم د یشده بود که حس م یشیبحث ها اون قدر فرسا نیکم کم ا. فرستادم رونیرو به زور ب

 ،يبرد یوجودش لذت م يایشرم و ح دنیشه و با د یکنه و محرم و نامحرم سرش م یم تیها رو رعا میکه حر ياگه از نظر تو دختر ـ

.دم یم حیشناسمش ترج ینم گهید یکه حت يدختر نیمن اون دختر کودن رو به ا. آره اد،ی یساب مکودن و پپه به ح

.برآشفت يدفعه ا هی حانهیر

.یکن نیبهم توه يتو حق ندار ـ

دونم  یمنامعقول رو درست ن راتییتعق نیعنوان ا چیمن به ه. حانهیرو بهت بگم ر تیبذار واقع. ستیدر کار ن ینیکه توه یدون یخودت م ـ

تونستم محبت و عالقه رو تو  یم یکه به راحت يو به روال همون دختر صاف و ساده ا یرو قطع کن نایدم تو تمام رابطت با م یم حیو ترج

.يعاشق من بود يروز هیکه  یبهم گفت شیچند وقت پ نیهم ادمهی. يبرگرد نمیچشماش بب

:باعث شد ادامه بدم حانهیر سکوت

 نایامثال م. میتمام عمرمون رو کنار هم سر کن دیکه با مییمن و تو نیا. من دوست نداره يتو رو به اندازه  ایکس تو دن چیباور کن ه حانهیر ـ

کنم ازت  یخواهش م. قشنگمون وارد کنه يبه رابطه  يکه وجودشون خدشه ا میاجازه بد دیرن؛ پس نبا یو م انی یم مونیزندگ يتو

.زمیر یداد م یعطر بهار نارنج م يکه بو يا حانهیهمون ر يپا ریرو ز امیمن تمام دن. گذشته بمونمعصوم  ي حانهیر ونعوض نشو؛ هم

که چادر سر کنم؟ یاجبارم کن يخوا یم یعنی ـ

 گهیاگه هم داشت د ایقصد بازگشت به رفتار و منش گذشته رو نداشت،  حانهیطور که معلوم بود ر نیا. دمیکش یقینفس عم یناراحت با

دلم  يبا پا دیمن با. جاهل رو براش اجرا کنم يآدم عقب مونده  هیدوست نداشتم نقش . اجبارا کوتاه اومدم. نداشت چادر سر کنه دوست

:گفتم انهیبرگشتم به سمتش و صلح جو. ارمیرو بدست ب حانهیکه خدا بهم داده بود، تا بتونم دل ر ییرفتم، نه با قدرت و زور بازو یم شیپ

از  یچادر سر کردن حرمت داره، قداست داره، دوست ندارم مثل بعض. یچادر سر کن ستیسختته، الزم ن ینیب ی، اگه مدلم زینه عز ـ

خط  يسر هیبدون  یول حانه؛یر يتو مختار. یکنن سر کن یها سر م تیمحدود يسر هیرد شدن از  يبرا تهیدخترها که چادر رو فرمال

که  يا یمطمئنا چادر سر کردن به اون سخت ؛یکن دوباره با فکر به حجاب و چادر نگاه کن یسع کن و تیرعا رواون ها . قرمزها برام مهمه

.ستین یگ یتو م

.دیچیپ نیتو ماش حانهیخوشحال ر يصدا

.چقدر برام سخت بود یدون یتو نم. یمرس ،یمرس رحافظ،یآخ جون ام ـ

.فرستاد رونیب یو راحت تیرو با رضا نفسش

.راحت شدم گهید ش،یآخ. شه یم یابا هم راضب يتو اگه اجازه بد ـ

 کهینه تنها گوش نداده؛ بلکه فقط با ت حانهیر یبود؛ ول يا گهید زیحرف من چ. يعبور يها نیشدم به ماش رهیتکون دادم و خ يتاسف سر با

آب خوردن از  یبه راحت تونستم یخواستم مهجور باشم؛ وگرنه م ینم. دیخواست رس یکه م یمن به اون هدف ياز رو حرف ها يبردار
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تونستم  یکه اصال نم نیکه سختم بود، با ا نیبا ا. کنه یازم دوا نم يدرد چیکار ه نیدونستم که ا یخودم هم م یول کنم؛قدرتم سوء استفاده 

 دیبا. نزدم یتم و حرفگذاش گریباز هم دندون رو ج یشه رو قبول کنم؛ ول یتر م لیو منشش متما نایرو که هر روز به سمت م يا حانهیر نیا

.ترسم یم ریمتغ ي حانهیر نیبعد از سه ماه محرم شدن حاال باور داشتم که از ا. روم بذاره شیپ یتا راه زدم یبا حاج بابا حرف م

.گذاشتم زیم يرو رو زیخوش عطر عز ییچا ینیو س ستادمیکرد ا یرو دسته م زیم يرو يحاج بابا که داشت کاغذها زیم کنار

.حاج بابا ینباشخسته  ـ

بابا جان؟ يچطور ،یمونده نباش ـ

.نشستم زیکنار م یصندل يرو یحوصلگ یب با

.خوبم حاج بابا ـ

.انداختم نییبه اجبار سرم رو پا. شد رهیمطالعش بهم خ نکیع ي شهیبابا از پشت ش حاج

؟یو همخونه، ت يافتاده که از صبح که اومد یاتفاق ،یکنم خوب باش یمن که فکر نم یول ـ

داشتم که با کمک شما  يادیوقت ها مشکالت ز یلیکه من چقدر براتون احترام قائلم، از اون طرف خ دیدون یراستش حاج بابا، خودتون م ـ

.حل شده، حاال اومدم تا هم باهاتون درد و دل کنم، هم ازتون کمک بخوام

.شد رهید و منتظر بهم ختکون دا ينشسته بود سر شیشونیپ يکه رو یبابا با اخم کمرنگ حاج

... حانهیراستش ر ـ

:دیپرس یبابا با نگران حاج

افتاده؟ حالش خوبه؟ یبابا؟ اتفاق یچ حانهیر ـ

کردم  یحس م. بود یعال یعنیدو ماه اول خوب بود؛  م،یسه ماهه که به عقد هم در اومد حانهیمن و ر. هم نه دیآره، شا دیدونم، شا ینم ـ

آشنا  نایبه اسم م يکه با دختر شیاز ماه پ یخواستم تا سر راهم قرار بده؛ ول یاز خدا م يعمر هیکه  یخوام، همون یکه م هیهمون حانهیر

 هیکرد، کم کم توقعاتش باال رفت، اخالقش به مرور عوض شد، خرج و مخارجش سرسام آور شده و خب  رییهم شروع به تغ حانهیشد، ر

به  ادیز حانهیر دیدوست جد نایراستش حاج بابا، م. بودم فاصله گرفته دهیاول د يمن تو روزهاکه  یاز اون دختر ساده و معصوم ییجورا

.رسه ینم ینظرم دختر خوب

.یبهتره راجع به مردم قضاوت نکن رحافظیام ـ

.کنه یهم به سر نم چادر گهید یکه حت دمیبه کنار، امروز د يعوض شده، خرج و مخارج کالس و مانتو و روسر حانهیمجبورم حاج بابا، ر ـ

.حاج بابا پررنگ تر شد یشونیپ اخم

.از دوستش برام بگو ـ

 یم یمیساعت چنان با هم صم کیشه و ظرف  یخانم تو استخر آشنا م نیبا ا حانهیر شیماه پ هی بایتقر. گم یبراتون م دمیرو که د يزیچ ـ

جا بود که من  نیخب از هم. شه یرو مهمونشون م یچند ساعت حانهیرره و بعد از اون هم به تعارف  یتا دم خونشون م حانهیشن که با ر

خونشون  ییرایتو پذ یذاره؛ وقت یاون شخص نم یپا به خونه زندگ ،يا یمطمئنا آدم با هر دوست. شد یمنف یخانم کم نیانظرم راجع به 

 یلیداشت؛ خ يبرادر ساده ا حانهیاگه ر دیشا. تنداش یهوا در اتاق رو باز کرد و خب راستش اصال حجاب مناسب یب حانهینشسته بودم ر
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خانم قطع بشه، نشد که  نیو ا حانهیر یکردم تا دوست يبعد از اون هر کار. رهیقرار بگ حانهیر دوستپوشش  ریتونست تحت تاث یراحت م

.نشد

ه؟یکس و کارش چ ه؟یچه جور دختر ـ

شرکت سهام  هیکه گرفته تونسته تو  يا هیال از همسرش جدا شده و با مهرگفت چند ساله که ازدواج کرده و حا یم حانهیطور که ر نیا ـ

و  پیو مخصوصا ت شیو خوش سر زبون تیبخاطر موفق شتریب حانهیر. ادیاون شرکت هم به حساب ب ییاجرا ریمد گهیدار بشه و از طرف د

از روز قبل کارهاش و  شتریار داده و هر روز بخودش قر ياون رو الگو ییجورا هی. خانم دست بکشه نیست از ایحاضر ن شینوع زندگ

.شه یبه اون خانم م هیرفتارش شب

بابا جان؟ یکار کن یچ يخوا یحاال م ـ

.رو نداشتم یپوشش نیاصال توقع همچ. بد شد یلیحالم خ دم،ید افهیو ق پیرو با اون مانتو و ت حانهیکه ر یدونم حاج بابا، صبح ینم ـ

که؟ يبد برخورد نکرد ـ

.هم از خدا خواسته قبول کرد حانهینه حاج بابا، اتفاقا بهش گفتم در حد متعادل حق داره پوشش رو خودش انتخاب کنه، ر ـ

:و ادامه دادم دمیکش ینیسنگ نفس

.خواد چادر سر کنه ینم گهیحاال د ـ

.به سمت پنجره رفت و دستاش رو از پشت به هم گره زد یبابا به آروم حاج

تا بهت  یکن یمجبورش م ،يریسخت بگ حانهیاز حد به ر شیب ياگه بخوا یول ؛یکه بترس ،یکه نگران باش رحافظیامدم  یبهت حق م ـ

رو  حانهیذهن ر یاگه بتون یول ست؛ین ریتاث یب حانهیدرسته که دوست ر. یاز راهش وارد بش دیبا. کنه میرو از تو قا شیدروغ بگه تا دوست

بدون حرف بهش  یبرسه که بتون يبه حد دیبا حانهیر. بذاره ریتونه روش تاث یکنه باز هم نم يکارکه دوستش هر  تهاون وق ،یشفاف کن

شک  ،يتو راه خودت رو ادامه داد یبه خودشون کنن؛ ول هیاومدن تا تو رو شب تیها تو زندگ یلیخ. فاطمه ایمثل خود تو  ؛یکن نانیاطم

اون طور که به  حانهیر. میکه من و مادرت هم اشتباه کرد نیمثل ا ؛یآشنا کن یزندگ اتیرو با واقع حانهیتا ر يدار فهیحاال هم وظ. ينکرد

به  میخوش و زبون مال يبا محبت، با رو شهیاز هم شتریب دیده که با یاز دوستش نشون م شیریپذ ریهنوز پخته نشده و تاث دیرس ینظر م

.شیاریراه ب

:د زمزمه کردمکرده بو ریگ یقال يجور که نگاهم رو گل ها همون

.شده باشه رید يهر کار يترسم برا یترسم حاج بابا، م یم ـ

:گفت یشگیهم متیبابا با همون مال حاج

.شه یصالح بدونه همون م ییکه اون باال یبه خدا باشه پسرم، هر چ دتیام ـ

با حرف ها و  یشم؛ ول یج بابا سبک ماتاق و حرف زدن با حا نیکردم با اومدن به ا یفکر م. و از جا بلند شدم دمیکش یقیعم نفس

کردم  یسع. حرف ها بود نیکردم، مشکل بغرنج تر از ا یها نبود که من فکر م یبه اون آسون هیکه قض دمیکه حاج بابا داد، فهم ییهشدارها

به سرعت  شیزندگ ي هیو رو نایبا م حانهیکه ر نیگذشته بدل کنم؛ غافل از ا ي حانهیرو به همون ر حانمیدوباره ر تاعزمم رو جزم کنم 
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به روح و روان  يریکه ممکن بود صدمات جبران ناپذ یاون هم شکستن. بدم رشییتونستم بدون شکستنش تغ ینم گهیشکل گرفته بود و د

.وارد کنه حانهیر

. باهاش صحبت کنم یینهابود که خودم ت دهیرس يباالخره اون روز. قدم هام رو تند کردم دم،ید حانهیر يرو دم در خونه  نایکه م نیهم

 گهید. شد و من هم پشت سرش رفتم حانهیر يخونه  اطیداخل ح دیمن رو که د. کاره س یچ دمیفهم یزدم و م یدختر حرف م نیبا ا دیبا

.ممکنه پشت سرم بزنن ییو چه حرف ها ننیب یم یها چ هیهمسابرام مهم نبود که 

.باهاتون حرف داشتم دیداشته باش فیرچند لحظه تش ؟یخانم، کجا به سالمت نایسالم م ـ

کار هم باعث شد تا  نیقدم عقب بگذارم و هم کیکه مجبور شدم  يجور. ستادیرو به روم ا یکیقبل با فاصله نزد يها يبرخالف سر نایم

.نهیکردش بش شیآرا يرو لب ها يپوزخند مسخره ا

.دم یگوش م د،ییبفرما ـ

:رو جزم کردم و گفتم عزمم

.دیدراز کرد شتریب متونیهمسرم تحمل کنم، شما پاتون رو از گل یتونم وجود شما رو تو زندگ ینم گهیم، من دخان نیبب ـ

:شد و گفت نهیبا پوزخند دست به س نایم

برده س و انگار که اون  د،یکرد ریرو اس چارهیاحمقانتون زن ب دیکه با اخالق و عقا دییشما نیکرده باشم، ا یکنم کار خالف یمن که فکر نم ـ

.شما آقا باال سرش

وجود شما باعث شده  یدم؛ ول یانجام م حانهیو به دست آوردن دل ر یخوش يتونم برا یکه م يزده؟ من هر کار یحرف نیهمچ یک ـ

.دیشما با کارهاتون ذهنش رو خراب کرد. ده یخودش و من نم تیثیبه آبرو و ح یتیاهم گهید. عوض بشه حانهیر

!رحافظیام ـ

:زدم و گفتم يشدش پوزخند شیصورت آرا دنیبا د. بود ستادهیبود که مرتب و آماده دم پله ها ا حانهیر يصدا

.بود دهیکه آفتاب و مهتاب رنگش رو ند یزن منه؟ کس نیواقعا ا. شما يهم از دست پرورده  نیا د،ییبفرما ـ

؟يکار دار یچ نایتو به م رحافظ،یبس کن ام ـ

.حرص برگشتم به سمتش با

.یکن یخانم رو انتخاب م نیخانم حتما ا نیمن و ا نیب ،یکنم اگه مجبور به انتخاب ش یوقت ها فکر م یبعض! نایشده م تیزندگ نا،یم نا،یم ـ

.شه یم تونیحسود یـ آهان؛ پس جنابعال نایم

.زدم يشخندین نایم ي هیلحن پر کنا به

و شرع و  يغمبریاز نظر خدا پ یول م؛ینرفت مونیته که هنوز سر خونه زندگزن منه، درس حانهیخانم، خوب گوشات رو باز کن، ر نیبب ـ

من بهت . شه متنفرم یم گهید تیشخص هیبه  لیکه با گشتن با شما داره تبد نیدوست دارم و از ا یلیزنم رو هم خ. حانمیقانون، من شوهر ر

.يبد رییمنو هم مثل خودت تغ يساده  ي حانهیردم  یاجازه نم

.تمومش کن رحافظیامـ  حانهیر
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 م؛یکن یازدواج م گهیمن و تو تا چند وقت د. نمیرو بب مونیتونم صبر کنم و خراب شدن زندگ ینم گهید ،یتمومش کن دیکه با ییتو نیا ـ

 نیبا اکه  یارزش یب یاون هم فقط و فقط بخاطر دوست. میاز هم دور و دورتر شد م،یتر بش کیمدت به هم نزد نیکه تو ا نیا يبه جا یول

.يخانم به ظاهر محترم دار

.دیگره کرده جوش يبا مشت ها نایم

من . ستمیاحمق اجرا کنه، من ن يبره  هیو اون مثل  يزن توئه و حاضره بهش دستور بد حانهیاگه ر رخان،یاحترام خودت رو داشته باش ام ـ

من هم . خواد با من دوست باشه یخودش م حانهیر. کنه لمایدم حقم رو پا یاجازه نم یبه کس. ستمیمیها وا یامثال تو پسر حاج يجلو

باهات  متیمال نیبعد با ا يچون دفعه  ؛ینکن نیهم به من توه گهیبهتره د. خرابته تیاشکال از ذهن ،ياگه تو مشکل دار. نمیب ینم یمشکل

.زنم یحرف نم

.تا دنبالش بره که مچ دستش رو گرفتم دیدو نییپله ها پااز  حانهیر. رونیعقب گرد کرد و از در خونه رفت ب هیچند ثان يبه فاصله  و

.تو رو نداره اقتیذهن مسموم ل نیزن با ا نیا ست،یاون دوست تو ن حانه،ینرو ر ـ

.دیدندون هاش رو، رو هم ساب حانهیر

.نمتیها اصال نبلحظه  نیدم تو ا یم حیترج نیشناسمت، بخاطر هم یکنم اصال نم یحس م ییوقت ها هی رحافظ،یام یدون یم ـ

فرستادم و سرم رو به سمت  رونینفسم رو ب یبا ناراحت. خونشون باال رفت يو از پله ها رونیب دیحرص دستش رو از تو دستم کش با

کنم  یدارم کم کم فکر م. و فقط چنگ انداختن به مردهاست هیببر زخم هیدختر مثل  نیا. بگذرون ریخودت به خ ایخدا. آسمون بلند کردم

.مقابله کنم هاشتونم با ینم گهیدکه 

پوشش اصال در شان تو و خونوادت  نیا. حد نینه تا ا یول ؛یحجابت رو انتخاب کن يدلم، من که بهت گفتم، تو مختار زیجان، عز حانهیر -

.ستین

.گردم یمن هر جور دوست داشته باشم م. یکن یمنو مجبور م يتو دار -

محل آبرو  نیما تو ا يخونواده . کردم یقانعش م دینبود، با دادیاالن وقت داد و ب. تا صدام باال نره تونستم خودم رو کنترل کنم یسخت به

سر و  نیمحل با ا دیسف شیمعتمد و ر ،یشناختن و درست نبود که عروس حاج احمد رسول یمحل ما رو م یسال بود که اهال انیسال. داشت

.گشت یولنگار م يخترهاشکل، مثل د

.شد یخودش عمل کنه که سنگ رو سنگ بند نم يبه خواسته  یاگه قرار باشه هر کس حانه؟یر یزن یکه م هیچه حرف نیآخه ا -

:دیتوپ یسرتق با

!پوشم یها لباس م یبه نسبت اون ها من مثل دهات ن،یمردم رو بب يگردم؟ برو دخترها یم يمگه من چه جور -

آخه  ؟یهمون کار رو کن دیتو هم با ابون؛یتو خ ادیب ينفر بخواد بدون روسر هی دیشا. هانه اون  ،یکار دارم؟ تو زن من یمن به مردم چ -

حانه؟یر يد یبه حرف هام گوش نم گهیچرا د

حرفم رو به کل فراموش کردم و با تعجب به . ناخنش بود افتاد يکه رو یمیمات و مال یکه نگاهم به رنگ صورت رمیدستش رو بگ خواستم

.شدم رهیخ حانهیر ي الك زده يناخون ها

!حانه؟یر يتو الك زد -
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خواست به دنبالش برم، چون دوست نداشت  یپس همون بود که نم. لب هام نشست يرو يپوزخند. زود دست هاش رو مشت کرد حانهیر

.نمیشد بب یتر از قبل م بیرو که هر روز عج شیدیجد ي افهیو ق پیت

ه؟یآره الك زدم؛ مشکل -

.شده بود نیسنگ نفسم

؟یخون ینماز م يپس چه جور... پس  -

.اونش به خودم ربط داره -

.دمیلحظه گرفتم و کش هیمچ دستش رو تو . تو نماز خوندن یاال کاهل ام؛یتونستم کنار ب یم يمن با هر مسئله ا. گر گرفتم ناخودآگاه

حانه؟یآره ر ؟یتو نماز خوندن رو هم کنار گذاشت. حانهیجوابم رو درست بده ر -

.ارمی یدست م يرو يادینبود که دارم فشار ز میحال یاون قدر کالفه بودم که حت. میچقدر عصبان دینگاه فهم هیبا  حانهیر

.يمچ دستم رو شکوند رحافظ،یام يآ يآ! دستم يآ -

 نیکه بخوام همچبود  دیاز منِ آروم وساکت بع. مچ دستش رو رها کردم یبه آروم دمیو با حرص چشم هام رو مال دمیکش یقیعم نفس

:دمیتر آوردم و دوباره پرس نییصدام رو پا. نشون بدم یعکس العمل

؟یخون یتو نماز نم. ندارم یموضوع اصال شوخ نیکه راجع به ا یدون یخودت م. کنم راستش رو بهم بگو یخواهش م حانهیر -

:گفت د،یمال یکه دستش رو م يجور همون

.تونه نماز بخونه یتو ماه نم ییروزها هی یخونم؟ هر زن یگفته نماز نم یک -

ندار نشده بودم که راجع  حانهیهنوز اون قدر با ر. انداختم ریحرف خجل بشه؛ من سرخ شدم و سر به ز نیاز گفتن ا حانهیکه ر نیا يجا به

 گهیلب که باز کردم د. رمایرو به دست ب میتا دوباره خونسرد دمیکش قیچند تا نفس عم. باهام حرف بزنه یراحت نیمسائل به ا نیبه ا

.تو صدام نبود خجالتاز اون  يخبر

.کارها مال تو خونه است نیا ،یو الك بزن یکن شیآرا يخوا یگم، اگه م یبار بهت م نیو آخر نیاول يبرا حانهیر-

. برات بخرم يکه بخوا یمدلو از هر نوع مارك و  یشیلوازم آرا يمغازه  نیدم ببرمت بهتر یقول م مون،یسر خونه زندگ میوقت که رفت هر

محارمت؛  يانجام بده، اون هم جلو ،يکار رو انجام بد نیا ياگه دوست دار. یرو عوض کن عتتیو من اصال ازت انتظار ندارم طب یزن هیتو 

 یشیز لوازم آراست کامل ا هیشد  یسالگ جدهیکه وارد ه یفاطمه داشت، وقت تیکه راجع به ترب یسفت و محکم دیبا تمام عقا احاج باب یحت

 یفکر م نهیناخونت رو بب يکه الك رو یفراموش نکن هر کس حانهیر. کنه شیخونه آرا يتونه تو یو گفت اگه دوست داره م دیبراش خر

.رسونه یرو به طرف مقابلت م یزشت غامیکه در هر دو حالت واقعا پ يمشکل زنانه دار ای ،ینید یو ب يبه کل مرتد ایکنه 

من . نبودم یمن اصال آدم خشن. که دور مچ دستش سرخ شده بود، ناراحت شدم نیاز ا. داد یهنوز مچ دستش رو مالش م در سکوت حانهیر

:دمیبا عجز نال. کردم یسو استفاده نم میمن از مردانگ. رفتم یبا دلم جلو م

.خوام یگذشتم رو م ي حانهیمن همون ر. نکن رییکنم تغ یازت خواهش م حانهیر -

:گفت تیبا جد هحانیر یول

نکنم؟ که مثل همسن و سال هام نباشم؟ یکه جوون ؟يخوا یاز من م یاصال تو چ! مرد حانهیاون ر -
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!حـــــــانهیر -

که بهم گفتن امل، در  دمیشن یبسه هر چ. ارمیدوست هام کم ن يباشم، جلو پیدوست دارم خوشت يمن بعد از عمر رحافظ،یام نیبب -

!کنه یبدتر از بابام بهم امر و نه یکیکه  نیازدواج کردم که راحت باشم، نه ا. حق دارم به سر و وضعم برسممن  رحافظیام! یداهات

:گفتم تیعصبان با

.حرف آخر منه نیا. خوام بشنوم ینم! حانهیبس کن ر -

.کردم براق شد به سمتم یفکرش رو هم نم یکه حت یدگیبا در حانهیر

.یبهم زور بگ یتون یهم حرف آخر منه، تو نم نیا -

.جا بلند شد که دستش رو گرفتم از

رو  نایرابطت رو هم با م يتونستم، حتما جلو یمطمئن باش اگه م. يتونم اجازه بدم به کالس بر یطوره من هم نم نیخب، حاال که ا یلیخ -

.گرفتم یم

:بهت گفت با

!رحافظیام -

.ندادم یجواب

دارم و ندارم  یهر چ یگفت یکه م يمگه تو نبود ؟یگ یبهم زور م يدار ؟یکن یمنع م يکرد ایبرام مهکه  یمنو از امکانات يتو واقعا دار -

؟يد یرو به خورد من م دتیمال و اموالت عق يبه پشتوانه  يمال توئه؟ حاال دار

 نیا. نداشتم يا گهیراه د ی؛ ولمرد ساالر نبودم يآدم عقده ا هیمن . نبودم یآدم نیدونست که من همچ یخدا م. درد برگشتم به سمتش با

.شد یعروسک چرخونده م هیمثل  نایم يکه تو دست ها يهمسر. مشترکمون بود ینجات دادن همسرم و زندگ يحمله ها فقط برا

!حانهیمتاسفم ر. کار رو کنم نیمجبورم ا مونیاز تو و زندگ تیحما يبرا -

برام  یتیاهم چیتو نگاهش موند که تو اون لحظه ه يو تنها ستاره ا دمیرو د دیام يخاموش شدن تک به تک نورها حانهیلحظه تو نگاه ر اون

 م،یبست به نابود ریمن، بلکه شمش یاز زندگ ییاز ما نبود، جز ییجز گهید حانهیبعدها بهم ثابت کرد که از اون روز به بعد ر ینداشت؛ ول

.نایم زش،یدوست عز يو با نقشه و همکار رکانهیزاون هم 

قبل  يبه اون اندازه  گهید. اومد یرفت و م یآروم م حانهیمدت ر نیتو ا. اتمام حجت کردم گذشته بود حانهیکه با ر يته از اون روزهف دو

به هدفم ته دلم  دنیکه از رس نیبا ا. نگران بودم. موند یصدا کنارم م یکه باهاش بودم، آروم وب یو وقت دیپوش یساده م. کرد ینم شیآرا

تلخ  حانهیرو به کام خودم و ر یجا زندگ یب يگذاشتن قدرت مردانه و تحکم ها شیوجه دوست نداشتم با به نما چیبه ه یلو ود؛ب یراض

شست، به حرف هام  یمرده در سکوت کنارم م هیدو هفته مثل  نیتو ا. کنارم بود و من انگار نداشتمش حانهیر. ناراحت بودم یلیخ. کنم

براش قائل  يسوختم که حد یسرحال و مهربون گذشته م ي حانهیان تو تب و تاب گذشتمون و اون رچن. دز ینم یداد و حرف یگوش م

از  زیچشم هاش برق بزنه و از شوق چشم هاش، دلم لبر دنمیدوباره مثل گذشته با د. نمشیخوش بب يخواست دوباره با رو یدلم م. نبودم

 شیکه از من پ ییکه بهش ثابت کنم اون آدم زورگو نیا يبرا. میبود دهید گه رویحاال بعد از دو هفته که در سکوت هم د. محبت بشه

از . زدم یباهاش حرف م دیبا. رم خونشون یصبح باهاش هماهنگ کرده بودم که بعد از کار م. دنشیاومده بودم به د ستمیخودش ساخته ن
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دونست  یخدا م. رو که بخواد براش فراهم کنم یع امکاناتنو هرکنه، باز هم  تیها رو رعا میداد که حر یآوردم و اگه قول م یدلش در م

.حانهیدل ر یدلم خوش بود به خوش. نبودم يعقده ا. که من زورگو نبودم

 دهیست قشنگ خر مین هیکردن دوبارمون،  یآشت يبرا. شده بود، انداختم و زنگ در رو زدم جیکادوپ بایدستم که ز يتو يبه جعبه  ینگاه

تو  يلمس اون عشق و عالقه  يدلم برا. نمیخواستم دوباره برق محبت رو تو چشم هاش بب یم. ارمیقعا از دلش در بخواستم وا یم. بودم

.ودنگاهش تنگ شده ب

.رحافظیتو ام ایب -

 اطیز حرو با اف اف باز کرد و من با چند قدم بلند ا اطیدر ح حانهیر. اسمم رو هم نبرده بود یمدت حت نیتو ا. تنگ صداش شده بود دلم

کفش هام رو کندم . دستم به سمت زنگ نرفته بود که در باز شد. سوم باال رفتم يآپارتمانشون گذشتم و پله ها رو به سمت طبقه  کیکوچ

باز هم  یخانم رسما به من حالل بود؛ ول سایکه پر نیبا ا. وارد شدم ریکرد سر به ز یزود در رو باز م حانهیکه مادر ر شهیو به عادت هم

تر  بهیغر یدو هفته از هر نامحرم نیبود که اون هم تو ا حانمیکه االن به دل و جسم من محرم بود ر یتنها کس. کردم مراعات کنم یم یسع

.شده بود

.سالم -

گرفت و دلم  شیچشم هام آت. دمید شهیمتفاوت از هم یپیرو با ت حانهیرو لبم نشست و به سمت صدا برگشتم که برخالف تصورم ر لبخند

که به سر زده بود، پشت در  ییبایرنگ ز یاسیافشون و گل سر  ییبلوز و دامن بنفش رنگ با موها هیبا  حانهیر. حس سوخت نیا یاز داغ

 يصدا. بودم دهیند يطور نیرو ا حانهیتا حاال ر یکه حاللم بود؛ ول نیبا ا. به تالطم افتاده بودم که فقط سر چرخوندم دراون ق. بود ستادهیا

؟يچرا روت رو برگردوند رحافظ،یام - کرد  فتهیمن رو ش دارید نیه از همون اولنرمش ک

:دمیکه به ذهنم اومد پرس يجمله ا نیاول

مادرت کجاست؟ -

.رفتن کرج -

نگاه حسرت زده کم کم داشت مهار  نیتاپ تاپ قلب و ا نیا. شده رو محکم تر فشردم چیکادو پ يهام رو مشت کردم و جعبه  دست

.رن، امکان نداره تا شب برگردن یبه کرج م حانهیر يخونواده  یدونستم وقت یمخصوصا حاال که م. شد یم ینشدن

.میتا با هم صحبت کن امی یفردا م. رم یپس من م -

.دمیچشم هام د يرو جلو حانهیرنگ ر یاسی يسمت در برگشتم که صندل ها به

.میبا هم باش یبدون وجود کس میتون یاز چند ماه م من از صبح دلم رو صابون زدم که بعد. رحافظینرو ام -

من داشته  دنیبه د یلیکردم که تو تما یکه من اصال فکر نم یاز من فاصله گرفت يدو هفته به قدر نیتازه تو ا. ستیدرست ن نیا یول -

.یباش

.به من نگاه کن ریام -

خنده و  یاول چشم هاش بهم م يحاال که درست مثل روزها یودم؛ ولمدت ازش دلخور ب نیدرسته که تو ا. تونم ینم ایتونستم، خدا ینم

 رهیتونستم بهشون خ ینم طنتیشهالش که از برق ش يبه چشم ها دهیاگه سر بلند کنم، اگه د. تونم یشه، باز هم نم یم یلب هاش عناب
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از حدش هر لحظه  شیب یکیاون هم از نزد نهحایعطر تن ر ي حهیحرارت بدن تب دارم رو که از استمشمام را نیا يبشم، اگه نتونم جلو

.ادی یسرمون م ییاون وقته که معلوم نبود چه بال رم،یشد بگ یم شتریب

رحافظ؟یام -

دونه که چقدر دلتنگ بودم، چقدر  یخدا م! افسون شدم، مسخ. حانمیشدم تو نگاه ر رهیضعف رفت و ناخواسته سر بلند کردم و خ دلم

.رو دور کمرش حلقه کنم و با تمام وجودم به آغوش بکشمشبودم که دستام  نیمحتاج ا

جان؟ حانهیجانم ر -

بمون؛ باشه؟ -

 نیدرسته که حاللم بود، درسته که بودن باهاش لذت بخش تر. کار گذاشته بودم نیا يمن شرافتم رو گرو. تونستم ینم. قول داده بودم من

!فاجعه باره د،یتب شد نیبودنم، اون هم با ادونستم  یم یبود که خدا بهم عطا کرده بود؛ ول ینعمت

ط؟یشرا نیآخه تو ا -

.شد سیخ نگاهش

شم، پس چرا هنوز  یمن که گفتم درست م. يحتما هنوز از دستم دلخور ؟یببن یشکل نیداره که منو ا یچه اشکال. من که بهت محرمم -

؟ینیباهام سر سنگ

.گفتم کیو به حاجت دلم لبقدم شدم  شیبار پ نیاول ياراده برا یشدم و ب سست

.ره یگل رعنا ضعف م نیا يمن؛ مشکل منم که دست و دلم برا ي حانهینداره ر یاشکال چیه -

.بودم دهیرس ایآدم عطش زده به وسعت در هیلحظات رو دوست داشتم، انگار بعد از مدت ها مثل  نیچقدر ا ایزد خدا لبخند

؟يدیمنو بخش -

شد؟ واله تر از حال من؟ یم دایاز من هم پ داتریش ایخدا

اگه  حانهیر. یخواستم حواست رو جمع کن یخواستم قدرتم رو به رخت بکشم، فقط م یخدا گواهه که نم. یمنو ببخش دیکه با ییتو نیا -

.دادم یاز دستت م يداد یهمون جور ادامه م

.زد ینیریش لبخند

!کنم یعوضت نم ایبا دن. ید منتو مر. از همون اول دوستت داشتم رحافظ،یدوستت دارم ام -

.تو دستم انداخت يبه بسته  ینگاه حانهیر. کردم یم ریتو ابرها س حانهیباز هم از محبت ر. گرم شده بود قلبم

؟يمن آورد يتو دستت؟ برا هیاون چ -

.بسته رو باالتر آوردم. دیدرخش یبچه گربه چشم هاش م هیمثل  درست

!محبت یبه خانم گل خودم، با کل میتقد -

نگاهش . تو چشم هاش زد، دلم رو شاد کرد دیست طال سف مین دنیکه با د ییجرقه ها. بازش کرد یرو با شوق ازم گرفت و به آروم بسته

.دیست گرفت و دستش رو به دور گردنم حلقه کرد و گونم رو بوس میرو از ن

.قشنگه، ازت ممنونم یلیخ نیا. رحافظیام یمرس -
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نزن  شمیآت! حانهینکن با دلم ر. سر شدم. ختیبازش ر يشونه  يخرمن موهاش رو. شد شتریتپش قلب من هم ب رو که خم کرد، سرش

از پا انداختن من اومده بود، مجهز  يسره برا کیانگار . شده بود يا گهیامروز جور د حانهیر یول! برم دیمن با. تونم یمن نم... من . زمیعز

.اوردمیرو ن یکیهمه نزد نیا اقتط گهید. و آماده

.رم یمن م -

!رحافظیام -

.ستیخوب ن طمیبسه، من شرا حانهیر -

!رحافظیام -

شده بودم به صورتش  رهیخ. لب هام هم به هم نخورد یحت یول ".بذار برم. سستم نکن نیاز ا شتریب. صدام نکن! نگو": دمیدلم نال تو

.التماس کردم

!بذار برم حانه،یر -

.شد رهیو نگاهم خو بغض دار ت دیبرچ لب

؟يدیپس هنوز منو نبخش -

.کن یفرج هیخدا، خودت  امی یقدر سخت و طاقت فرسا؟ من از پسش برنم نیچرا ا ه؟یچه امتحان گهید نیا ایخدا. از نهادم بلند شد آه

.یمن قول دادم، تو دست من امانت. تونم کنارت بمونم یمن فقط نم زم؟یعز هیچه حرف نیآخه ا حانه،ینه ر -

!من دوستت دارم یول -

:ضعف گفتم با

.کنه مونمونیکه بعدها پش فتهیب نمونیب یخوام اتفاق ینم یول نم؛یریمنم دوستت دارم ش -

رحافظ؟یام يدوستم دار -

.دونست که تمام جسم و روح من متعلق بهش بود یخدا م فقط

.دلم، دارم زیدارم عز -

.پس تنهام نذار -

.گذاشتم شیشونیپ يرو یآروم يتر آوردم و بوسه  نییدستش، سرم رو پا نیدل نش اراده و مسخ از حرارت یب

!برم دیبا. رمیتونم جلوش رو بگ یکه نم فتهیاتفاق ها م یلیاگه نرم خ -

ه بود که ن دهیچیخواستن چنان تو وجودم پ. در آورد انیلطافت بدنش تمام وجودم رو به غل چ،یآرومم که نکرد ه شیشونیپ يرو ي بوسه

 یوا نده؛ ول نیاز ا شتریزد که برگرد، که پا پس بکش، که به قول شرفت عمل کن، ب یم بیعقل همچنان نه. شیراه پس داشتم نه راه پ

 یشد که ناخواسته و ب ادیاون قدر ز حانهیر يوسوسه ! دایو ش وانهید. من مجنون شده بودم. نبود شیحرف ها حال نیادل که  نیامان از ا

 حانهیرو با ر میزندگ مانیپ نکهیتا من قبل از ا فته،یاتفاق ب نیهم قسمت بود که ا دیشا. دادم حانهیم، اشتباه کردم، پر به پر راراده وا داد

.رو بشناسم حانهیر یواقعمحکم تر کنم، ذات 
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. بودم یعصبان. بودم یاز دست خودم شاک .دمیجا رس نیبه ا يچه جور دمیفه یاصال نم. کردم یفکر م هیبودم و تازه به عمق قض حانهیر کنار

. شدم یم کیتا قبل از ازدواج بهش نزد دینبا...  دینبا. کردم يمن نامرد یول ز؛یکرده بودن، حاج بابا، عز نانیبه من اطم حانهیر يخونواده 

 نیبا ا. بود دهیکش يادیگلم درد ز. هحانیبرگشتم به سمت ر. من قول داده بودم یدرسته که محرمم بود؛ ول. کردم یاشتباه رو م نیا دیانب

.بود دهیباز هم زجر کش ینشه؛ ول تیرو کرده بودم تا اذ میکه تمام سع

زم؟یعز یجان، خوب حانهیر -

.با سر انگشت گونش رو نوازش کردم. قلبم مچاله شد. به سمتم برگشت

.فتهیاتفاق ب نیخواستم ا یشرمندم، نم زم،یببخش عز -

:توشون نبود، زمزمه کرد یبرق چیه گهیکه د ییو چشم ها یحس یب با

.ستیمهم ن -

... یکردم؛ ول یصبر م دیمن قول داده بودم، با. کردم یکار رو م نیا دیمن نبا. چرا مهمه -

.رو جمع کرد و باز هم سکوت کرد خودش

ست؟یحالت خوش ن حانهیر -

؟يشه تنهام بذار یم. ریخوبم ام -

:دمینال يدیناام با

...جان  نهحایر -

.ستیحالم اصال خوب ن. رحافظیکنم ام یخواهش م -

دکتر؟ میبر يخوا یم -

.نه، فقط تنهام بذار -

حانه؟یر. یبش تیاذ يجور نیکردم که ا یفکرش رو هم نم. میکه با هم باش يخوا یفکر کردم تو هم م...  يخوا یدونستم نم یاگه م -

اشتباه کرده . به آرامش و استراحت داره، اضافه است اجیفقط و فقط احت حانهیکه ر یلحظات نیکردم وجودم تو ا یحس م. نزد یهم حرف باز

 نیکردم بعدش همچ یکرده بود که فکر نم يباهام همکار يبه قدر حانهیهر چند تو اون لحظه ها ر. موندم یاشتباهم م يپا دیبودم و حاال با

از دستم  يکار گهید. وابش رو در پهن کردم و با چند تا مسکن خوابوندمشرختخ. کمکش کردم دمیلباس پوش. نشون بده ور يرفتار

.که افتاده بود خارج از حد تصورم بود یاتفاق نیا. رونیاز خونه زدم ب.اومد یبرنم

.فاطمه بود. رو نگاه کنم میباعث شد تا گوش لمیموبا ي برهیگشتم خونه که و یبرم داشتم

.کهیکوچ یالو؟ سالم آبج -

اداش؟الو د -

.فاطمه پر از استرس بود يصدا. قلبم کند شد ضربان

شده؟ یچ ه؟یچ -
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.دنبالم ایدم ب یها، فقط آدرس م ستین يزیچ یعنی...  زهیچ -

شده فاطمه؟ یچ -

.ستین يزیگم چ یم -

تو؟ یخوب -

.شاپ باران یکاف ایآره به خدا، فقط ب -

فاطمه؟ -

.منتظرتم ابونیسر خ ایداداش ب -

رو که  ابونیخ. شاپ بود یکه توش کاف یابونیخودم رو رسوندم به خ قهیظرف ده دق. دمیچیرو قطع کردم و پ یگوش يچه جور دمینفهم

راحت شد و نفسم رو  المیخ ستین يخبر نگران کننده ا چیسالمه و ه دمیکه د نیهم. دمیبود د ستادهیگوشه ا هیفاطمه رو که  دم،یچیپ

.سوار شد يترمز کردم که زود پاش نارک. فرستادم رونیراحت ب

.يدیسالم، چه زود رس -

.دیجا برسم جونم به لبم رس نیشده فاطمه؟ من که تا به ا یچ -

:شاپ بود گفت یجور که نگاهش به کاف همون

.باهات حرف بزنم دیبا -

شده فاطمه؟ یگم چ یم -

.دمیرو د حانهیاومدم، ر یوز که داشتم باهاشون مامر. انی یشاپ م یکاف نیبه ا ییوقت ها هیمن  يراستش دوست ها نیبب -

بود؟ حانهیپس حرف ر. سادیوا قلبم

ش؟یخب، بق -

!که؟ یدون یم... سر و ظاهرش  ادیراستش داداش ز -

کدوم  چیگشت و به ه یبدتر از قبل م. خدا رو هم بنده نبود گهید حانهیشده بود، ر يجد حانهیمن و ر يکه رابطه  یاز شب. دونستم یم آره

کنم نکنه  یفکر م ییوقت ها هی. شده بود دهیدر حانهیر يبرا ایح يانگار که از اون شب پرده ها. داد یمن هم گوش نم ياز حرف ها

که  یهر چ. اون رابطه رو بهم داد يکه راحت تر بتونه به کارهاش برسه اجازه  نیبخاطر ا دیاصال شا ای. سرش آورده ییالب نیرابطمون همچ

.قبل نبود ي حانهیاون ر گهید نهحایبود، ر

.خب، حرف آخرت رو بزن -

؟یگفتم آروم باش یهر چ يد یقول م -

:استرس گفتم با

!حرف بزن فاطمه. دم یآره قول م -

.شاپ یرفتن تو کاف. با چند تا از دوست هاش بود -

:دمیپرس ناخواسته
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هم بود؟ نایم -

.آره بود -

.و ترسناك نبود بیغر بیهم عج ادیشاپ، اون هم با چند تا از دوست هاش ز یفتنش به کافر دم،ید حانهیکه از ر ییکارها با

شاپ؟ یبد اومده کاف پیکه با ت نیهمه استرس بخاطر ا نیخب حاال ا -

شاپ  یکافکرد که ده برابر بدتر از اومدن به  یم ییکارها حانهیواقعا ر. حرف رو به مسخره گفتم نیاون قدر راحت شده بود که ا المیخ

.بود

...نه راستش دوست هاش  -

.نبود یمهم زیاصال چ اد،یشاپ ب یبه کاف حانهیکه ر نیا. هست يزیچ هیحتما . شد ادیاسترسم ز دوباره

.فاطمه؟ بگو و خالصم کن یدوست هاش چ -

.چند تا پسر هم باهاشون بودن -

من؟ تو  يمن؟ زن عقد کرده  ي حانهیشاپ اومده بود؟ ر یکاف نیر به ابا چند تا پسر و دخت حانهیر. کردم برق سه فاز بهم وصل شده حس

فاطمه هم  يگفتن ها ریام ریام يصدا یحت. دمیشاپ دو یشدم و به سمت کاف ادهیپ نیکه افسار پاره کردن از ماش ییلحظه مثل کسا هی

که  نمیطاقت نداشتم بب. رو نداشتم يصحنه ا نیتوان رو به رو شدن با همچ. شاپ مکث کردم یمات کاف يها شهیپشت ش. نداشت يریتاث

حاال . حرکت بازش کردم هیدر گذاشتم و تو  ي رهیدستم رو رو دستگ. شنوه یگه و گل م یچند تا پسر نشسته و داره گل م ونیم حانهیر

چهار تا پسر و سه تا دختر  نویکه درست رو به روم، م حانهیبدتر از اون نگاه ر. بود دمید وشاپ ت یسالن کاف يخفه و دم گرفته  يفضا

. کرده بودم خودم رو گول بزنم که فاطمه اشتباه کرده یپس من احمقانه سع. پس فاطمه راست گفته بود. شده بود رهینشسته بود و به من خ

هم خونم رو به فکر کردن بهش  ینشسته که حت یتو جمع یراحت نیمن به ا ي حانهیباور نداشتم که ر. باور نداشتم دمید یرو که م يزیچ

دختر چهارده  هیکه مثل  نایزد که چه کارن و م یهم داد م یپسرها از صد فرسخ ي افهیق. به دوست هاش انداختم ینگاه. ارهی یجوش م

.دیخند یگل شکفته شده م هیساله صورتش مثل 

مسخ و  يمجسمه  هیمثل . رو برد لب اسمم ریتعجب ز ایگشاده شده از ترس  يبا همون چشم ها. دیچرخ حانهینگاهم رو ر دوباره

. برنداشتم حانهیمن باز هم چشم از ر یول د؛یبه سمتم چرخ حانهیرفتار ر دنینگاه دخترها و پسرها هم با د. شده بودم رهیترسناك بهش خ

 یم داریگوشم ب يمحکم تو یلیس هینفر بود که منو با  هیکاش ! کابوس وحشتناکه هی اله،یخوابه، خ نیبهم بگه که ا رنف هیخواستم  یانگار م

حرکت  هیزودتر از من به خودش اومد، چون تو  حانهیجا برسه؟ انگار که ر نیزن منه؟ چطور تونسته به ا نیآخه ا. کنم یباور نم ایخدا. کرد

.رو برداشت و به سمتم اومد فشیک

.سادیقدم مونده وا چند

رحافظ؟یام -

بود تا مچ دستش رو با خشونت بکشم و  یکاف نیهم! سه چهار تا گردن کلفت ونیمن، م ي حانهیزن من، ر. خودش بود. مهلت ندادم گهید

:زمزمه کرد دیصورت سرخ و کبود منو د یوقت. بود ستادهیشاپ ا یکاف رونیفاطمه ترسان و نگران ب. بزنم رونیشاپ ب یاز کاف

...تو رو خدا  رحافظیام -
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.برو خونه! تو دخالت نکن فاطمه -

.امی یمنه، منم  -

:به سمتش و شمرده شمرده گفتم برگشتم

.فتهیب ياتفاق بدتر ستینگران نباش، قرار ن. برو خونه فاطمه -

خون  ینبود حت دیبودم که بع یاون قدر عصبان. نیرو گرفتم و پرتش کردم تو ماش حانهیمچ دست ر. از ترسش خفه خون گرفت فاطمه

متعلق به اون  امیدن يکه تا چند وقت قبل همه  یتر بود، زن کیبهم نزد یکه از هر کس ینمن، ز يزن من، زن عقد. زمیرو هم بر حانهیر

ها  یلیخ دیشا. ها مهم نباشه یلیخ يبرا دیشا. هستن، نشسته بود ییهاشون معلوم بود چه جور کسا افهیاز ق هک یجمع ونیبود، حاال م

رابطه  نیدونستم که ا یمن فاجعه بود، چون م يبرا یگل بگه و گل بشنوه؛ ولو  نهیبش ينداشته باشه که زنشون در کنار مرد تیبراشون اهم

دوست بشه، مطمئنا به فکر خودش و  یبا زن يدونستم اگه مرد یدونستم، چون م یرو م دهاچون طرز فکر مر د،یرس یها به کجا م

.ازهاشهین

رحافظ؟یام -

دست  يکه کرده بود، به خودم اجازه  يتمام کار رغمیعل. دستم رو نگه داشتموسط راه  یاز حد باال آوردم؛ ول شیب تیرو از عصبان مشتم

مشتم رو . رو هم انجام بده روش دست بلند کنم ایکار دن نیاگه بدتر یزنم بود، برام مهم بود و من حق نداشتم حت. دادم یبلند کردن نم

:گفت یلرزون يجمع شده بود با صدا نیاشم يکه از ترس گوشه  حانهیر. دمیفرمون کوب ياوردم و با ضرب رو نییپا

.ستمیدوست ن یمن با کس. یکن یکه تو فکر م ستین يزیاون چ انیجر -

!بکوبم؟ حانهیدارم تا مشتم رو تو فک ر لیهمه تما نیمن چرا ا ایخدا

.پسر نشسته بود چهار تا ونیکه زنم م نیا. کنم یباور م دمیرو که د يزیمن اون چ. ستیباشه برام مهم ن یهر چ انیجر -

:تمام تشر زد ییبا پررو حانهیر

!رحافـــــــظیام -

 شون؟یدیو بر حسب اتفاق د ینداشت يکه تو باهاشون کار نیا ایکه اون ها دوست پسر دوست هات بودن؟  نیا ؟يدار یهیچه توج ه؟یچ -

با اون سر و شکل مسخرشون همسر دوست هات بودن کنه؟ فقط نگو که اون پسرها  هیچهار تا پسر توج نیتونه وجود تو رو ب یکدومش م

ها حقشونه تا  یفهمم که بعض یحاال م. حانهیواقعا متاسفم ر ؟یدوست باش ییکسا نیبا همچ دیاصال تو چرا با. کنم یجا خفت م نیکه هم

.يمناسب و مساعد رو ندار طیشرا اقتینفر ل هیفقر و امکانات کم دست و پا بزنن، تو  يتو

.موم به سمتم برگشتوقاحت ت با

.یکن نیبه من توه يتو حق ندار -

 يبزرگ به اسم تو یدهن کج هیبه من و رابطمون نبود؟  نیبه نظرت کارت توه ؟یگ یم یچ يکه انجام داد يتو به کار ن؟یتوه -

شناسنامت؟

:دیتوپ حانهیر

.نکردم یمن کار خالف -
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.کرد یم اون بدتر رفتار مکرد یباهاش مدارا م یکه هر چ نیمثل ا. تر شدم یشاک

 دنیخودت رو به نفهم ای ،يکار کرد یچ یفهم یتو م ؟یفتیکه پس ن یرو گرفت شیدست پ! حانهیروت رو برم ر ؟ينکرد یکار خالف -

؟يزد

.به من نداره یربط چیاون ها ه يرابطه  ای یدوست! یکن یشور به درش م يتو دار رحافظ،یام نیبب -

 ایسر خودم  ییبال هیکردم حتما  یکار رو نم نیاگه ا. شدم ادهیپارك کردم و در جا پ ابونیرو کنار خ نیماششدم که  یقدر عصبان اون

تونستم  یکرد، من نم یبه بد بودن کارش فکر هم نم یحت حانهیکه ر یوقت. و بن خراب شده بود خیاز ب حانهیطرز فکر ر. آوردم یم حانهیر

رنگ شده بود باز  دیکردم مشت دستم رو که بر اثر فشار، سف یو سع دمیکش قیند تا نفس عمچ. رو درست کنم تشیعنوان ذهن چیبه ه

تصورش هم برام  یزد که حت یم ییحاال حرف ها. که کرده بود بس نبود يکار. شدم یکردم آروم نم یم يهر کار. شد ینم یکنم؛ ول

رو دور زدم و درِ  نیماش میتصم هیتو . کنه یبخاطرش عذرخواهدونست؛ چه برسه بخواد  یاصال خودش رو مقصر نم حانهیر. دشوار بود

:شدم و گفتم رهیتو چشم هاش خ. رو باز کردم حانهیسمت ر

از . با زور و از موضع قدرت باهاشون حرف زد دیکه با یهست يکه تو جزء اون دسته از افراد نیمثل ا. حانهیخوب گوش هات رو باز کن ر -

 جیبا ه لیبا موبا ای یتلفن يحق ندار. جز با خودم د،یخر يبر يحق ندار. کیه کالس زبان، نه شنا، نه اروبن. کالس يبر يفردا حق ندار

 یتلل یللیو  یآنچنان يها یولخرج يبرا یشه تا پول یم یحسابت فعال خال. من دیمگر با اجازه و صالح د ،یهات صحبت کن ستکدوم از دو

.ینداشته باش

.دار کرد حهیبود غرورم رو جر لبش نشسته يکه رو يشخندین

.مونیسر خونه زندگ میبر گهیزنم تا ماه د یهفته با پدرت حرف م نیکه هم نیمطلب ا نیآخر -

.جملم براشفت نیآخر دنیبا شن حانهیر

.با تو رو ندارم یزندگ یمن اصال آمادگ. یبهم زور بگ یتون یتو نم -

:بود گفتم دیازم بع طیشرا نیکه واقعا تو ا يا يخونسرد با

.ياز خودت ندار ياریاخت چیه گهید یمن هست يحاال که تو عقد کرده . یفکرها رو بکن نیقبل از بله دادن تو محضر ا یتونست یتو م -

.در رو ببندم که دوباره باز کردم خواستم

فردا ازش  نیوگرنه مطمئن باش هم ؛یکن تیرعا دیکه با هینکته ا نیمهم تر نیا. يندار نایبه اسم م یدوست گهیلحظه د نیدر ضمن از هم -

.کنم یم تیو از راه به در کردنت شکا گرانید یبه جرم مزاحمت تو زندگ

.به هم بود نیدر ماش دنیختام حرف هام هم کوب حس

:دیجوش تیبا عصبان حانهیرل نشستم که ر پشت

.یکن فیتکل نییمن تع یزندگ يدم برا یبهت اجازه نم. يتو حق ندار -

.استارت زدم يآشکار يونسردخ با
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 ؛يبود صیراه رو از چاه تشخ یتون ینم یکه حت یمون یبچه م هیتو مثل . يریبگ میتصم يزیچ يبرا يکه بخوا یستین يدر حد گهیتو د -

به  همسر خوب هیکن مثل  یتو دست منه؛ پس لطفا سع ياجازه . رو کنترل کنم زیمنه که به عنوان بزرگترت همه چ ي فهیوظ نیپس ا

.يحرف شوهرت گوش بد

:زد ادیفر تیرو مشت کرد و با عصبان کشیکوچ يها دست

!ستمیتو ن يمن برده  کتاتور،یمستبد د -

 يسر هی مونیحفظ و حفاظت از زندگ يخواستم برا یمنه؟ اگه م يگفته بود که اون برده  یکرد؟ ک یفکر رو م نیچرا ا. کند شد نفسم

شدم مستبد؟ یکنم، م شیبه انجام کارو مجبور  رمیامکانات رو ازش بگ

.يو من هم صاحب تو مطمئنا تو االن زنده نبود يمن بود ياگه برده  ؟یمن يگفته تو برده  یک -

:دمیو غر دمییهام رو رو هم سا دندون

.دایآوردم که اون سرش ناپ یسرت م ییبال هیشاپ  یدم همون کاف. حانهیمطمئن باش ر -

:زد ادیبا حرص فر حانهیر

!شعور یب -

:دمیشده بود، جوش زیصبرم لبر يواقعا کاسه  گهیهم که د من

شعور، احمق، زورگو، مستبد و برده دار فعال شوهر توئه؛ پس باهام  یآدم ب نیدر ضمن فراموش نکن ا. حانهیاحترام خودت رو نگه دار ر -

.حانهیکل کل نکن ر

:خونشون نگه داشتم که با حرص گفت دم

!نیحاال صبر کن و بب. خان ریکار کنم ام یهات چدونم با یم -

:بشه که گفتم ادهیپ نیاز ماش خواست

 گهیتا ماه د حانه،یخودت رو آماده کن ر. تا با پدرت حرف بزنم امی یآخر هفته هم م. کنه یم رییو امکاناتت تغ تیزندگ ياز امروز همه  -

.یخودمون هست یسر خونه زندگ

همه  نیهمه تفاوت، از ا نیاز ا. و پشت در خونشون گم شد دیرو کوب نیدر ماش هیاز ثان يشد و تو کسر رهیخبا نفرت تو صورتم  حانهیر

نا به هنگام  یدوست ریها تاث نیا يهمه  ایبود؟ آ دهیجا رس نیمن به ا يساده  ي حانهیچه طور ر. متعجب بودم یشرم یو ب يسر رهیخ

 حانهیکه ر دمیرس یم جهینت نیها داشتم به ا یتازگ. بود حانهیها بخاطر ذات خود ر نیا يهم همه  دیشا اینبود؟  نایو امثال م نایبا م حانهیر

!بوده يوگرنه شناگر ماهر ده؛ید یآب نم

تونم با محبت و  یسقف م هی ریز میهر دو بر ایکردم اگه زودتر باهاش ازدواج کنم  یمثل احمق ها فکر م. رو دوباره به راه انداختم نیماش

 ثیبد و خب يمعصوم و مظلوم من به قدر ي حانهیر دمیفهم د،یدادگاه به دستم رس ي هیچند روز بعد احضار یوقت یآرومش کنم؛ ول یکیدنز

با  دیدونستم با یو من اصال نم يپدر يسه دونگ از خونه . رو به اجرا گذاشته بود شیمهر حانهیر. دیگنج یدر تصورم هم نم یشده که حت

فقط تو اون لحظه خدا رو شکر کردم که خودم خونه بودم و تونستم نامه . کنه حانهیبابا بگم تا سه دونگ خونش رو به نام ربه حاج  ییچه رو

.رمیبگ لیدادگاه رو تحو ي



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٤٥

مثل  یسوم حس کنم؛ ول يطبقه  ي شهینگاهش رو از پشت ش ینیتونستم سنگ یم یبه خوب. حانهیلحظه در رو بستم و رفتم سراغ ر همون

سوال و جواب باز شد و من با  یدر ب. دهیبه ناکجا آباد رس حانهیمن و ر يدونستم رابطه  یبار م نیشدم؛ بلکه ا یگرم و داغ نم گهیه دگذشت

خانم با  سایدر باز بود با کف دست بازتر کردم که پر. سوم رفتم يتمرکز کنم به سمت طبقه  زیچ چیتونستم رو ه ینم یحتکه به را یذهن

حد به  نیخانم تا ا سایاگه پر. سالم کردم ینیبودم که به سنگ یو به خصوص مادرش شاک حانهیاون قدر از دست ر. د جلوخوش اوم يرو

.شد ینم لیتبد يموجود نیوقت به همچ چیه حانهیر دیکرد شا ینم یرو الپوشون ارهاشپر و بال نداده بود و ک حانهیر

.يسالم پسرم خوش اومد -

کجاست مادر؟ حانهیر -

رحافظ؟یشده ام يزیچ. تو اتاقش -

هر دو مثل دو سردار منتظر حمله به . دیاز خشم درخش حانهیر دنیچشم هام با د. بدم به سمت اتاق رفتم که در باز شد یکه جواب نیا بدون

م و بازوش رو رها در رو پشت سرم بست. پا گذاشتم به اتاقش دمیکش یاز کنارش گذشتم و همون جور که بازوش رو م. میطرف مقابل بود

.رو به سمتش گرفتم هیاخطار يبرگه . متنوع بود نشست یشیکه حاال پر از لوازم آرا یتوالت زیپشت م يتظاهر به خونسرد اب حانهیر. کردم

ه؟یچ نیا -

.رنگ شدش يبرس موهاش رو برداشت و شروع کرد به شونه کردن موها ،ياحمقانه ا يخونسرد با

.دونم یمن چه م -

.چپه شد زیم يرو لیاز وسا یکه بعض يجور. دمیتوالت کوب زیرو رو م هیاخطار يم بلند برداشتم و برگه قد دو

حانه؟یر هیچ نیا -

.بود دهیخانم هم شن سایبلند بود که مطمئنا پر يبه قدر صدام

.چقدر زود اومد. س هیاخطار يبرگه  نکهیا؟ مثل ا -

:دمیعتاب توپ با

!حـــــانهیر -

ه؟یرو اجرا گذاشتم؛ حرف میرفتم دادگاه خونواده و مهر ه؟یچ -

 ياتاق به فاصله  نیکه تو هم يروز. بدم حانهیفکر کار دست خودم و ر یو ب عیسر میتصم هیوقت نکنه تو  هیهام رو مشت کردم تا  دست

بشه، به  لیعجوبه تبد نیتر ساده به اکردم که اون دخ یوقت فکرش رو هم نم چیکردم، ه یچند قدم با اون دختر ساده و معصوم صحبت م

.اختمششن یکه نم یزن نیا

؟يکرد یمعلوم هست چه غلط چیه -

عکس العمل  يجور نیمن هم ا ،یکن یرفتار م یزندان هیو با من مثل  يریگ یامکاناتم رو ازم م يهمه  یکه جنابعال یوقت. آره معلومه -

.دم ینشون م

؟يدرخواست داد یرفت یک -

.شد تو چشم هام رهیخخشونت  با
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!يکرد يکه بهم تعد يهمون روز يتو فکر کن فردا -

 نیا دنیبزنه؟ با شن یحرف نیتونست همچ یکردم؟ من؟ چطور م يمن تعد. دیاز بند بند وجودم رد شد و به عصب هام رس يتعد ي کلمه

از کنار  نهییقاب آ. توالت رو گرفتم و پرت کردم زیم ي نهیآ يگوشه  ختهیآدم افسار گس هیمثل . کنم یکار م یچ دمینفهم گهیحرف د

خانم رو از پشت در اتاق  سایپر يصدا. کردم یو شدت خشم داشتم سنگ کوب م تیاز عصبان. شد کهین هزار تیزم يگذشت و رو حانهیر

.دمیشن

شده؟ یچ رحافظ؟یام حانه؟یر -

.که داشتم در رو باز کردم یتیتمام عصبان با

.دییشما بفرما. شکست نهییانم، آخ سایپر ستین يزیچ -

حالتون خوبه؟ -

.کنم یخواهش م دییبفرما. میبله هر دو خوب -

از کنار . نشسته بود، از ترس بلند شد یعسل يکه از شدت ترس و تعجب همون جور مسخ رو حانهیر. بالفاصله در رو پشت سرم بستم و

:توجه زمزمه کردم یب یکف پام به سوزش افتاد؛ ول. گذشتم نهییبزرگ آ يها کهیت

؟يمن باز هم جلو اومد يها يکه با وجود خوددار يتو نبود نیا حانه؟یکردم، آره ر يمن بهت تعد -

...تو ... تو  -

.تونست جملش رو کامل کنه یترس نم از

خودم متاسفم که  يبرا متاسفم. دادم يرو نداشت آزاد یزندگ نیا يکه جنبه  يهم من مقصرم که به دختر دیآره، آره، شا ؟یمن چ -

عنوان  چیبعد از اون به ه یکنم؛ ول یهفته به نامت م نیباشه، تو هم ؟يخوا یرو م تیمهر. مثل تو گره زدم یتیظرف یسرنوشتم رو با دختر ب

هم که من  يکرد يو کار يتو هم عوض شد. عوض شده زهایچ يسر هی. بمونم یگذشته باق رحافظیباش که همون ام هازم توقع نداشت

.مینظر کن دیتجد مونیریگ میتو تصم دیبا دیشا. عوض بشم

خانم، از  سایبدون توجه به نگاه نگران پر. بود دهیسوزش پام و درد دلم امونم رو بر. رد شدم نهییآ يلحظه از کنار تکه خرده ها همون

کم  هیرفتم تا  یجا م نیاز ا دیبا. م و استارت زدمکنه پشت رل نشست ياریکه ذهنم  نیبدون ا. رفتم نییزدم و پله ها رو پا رونیخونشون ب

و فکر  يعبور يها نیشدم به ماش رهیخ یفرع ابونیخ هیدو ساعت تموم تو . دمیسرم اومده، تا بفهمم به کجا رس ییچه بال نمیتا بب ،فکر کنم

راه رو اشتباه رفته بودم  يدونستم کجا ینم .دونستم یدرد م نیخودم رو مستحق ا ییجورها هی یبود؛ ول ادیکه ز نیسوزش پام با ا. کردم

 هیدرست مثل  د،یکش یآخرش رو م يشروع هم نشده بود؛ نفس ها یکه هنوز حت یمشترک یدونستم زندگ یفقط م. دمیسجا ر نیکه به ا

!انسان رو به موت

. نبود یمشکل حانهیر ي هیدادن مهر. دمیشک یحاج بابا خجالت م ياز رو. از همه شرمنده شدم شتریو ب دمیفکر کردم و درد کش. کردم فکر

 یعنیکاملش،  ي هیمهر دیاتفاق افتاده بود، حاال با حانهیمن و ر نیکه ب يمطمئنا با رابطه ا یکه دانسته بهش داده بودم؛ ول یحقش بود، حق

شرفم . شد یم نیدم، ازم دل چرککار کر یشد که من چ یاگه متوجه م د،یفهم یدادم و اگه حاج بابا م یرو بهش م يپدر يسه دنگ خونه 

رو انجام دادم که حاال  يدست و پام رو گم کردم و کار. تازه بالغ شده يشونزده ساله  يبچه  هیرو به امانت گرفته بود؛ اما من احمق، مثل 
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که  نیبا نقشه جلو اومده، از ا حانهیر دمیکه نفهم نیاحمقانم، از ا یاز ساده لوح. اومد یاز خودم بدم م. تموم شده بود مصد در صد به ضرر

و من چقدر ساده و خوش باور بودم که فکر  رهیرو بگ شیمهر يهمه  ش،ینصف مهر يماهرانه بود تا بتونه به جا ي لهیح هیتمام رابطمون 

تکب شدم؟ درسته بود که مر یچه حماقت نیکار کردم؟ ا یمن چ ایخدا. مونهیمستحکم تر شدن زندگ يو تنها برا ارابطه، تنه نیکردم ا یم

تو صورتش نگاه کنم و بگم  يبه حاج بابا بگم؟ جه جور يحاال چه جور ایخدا. دیرس یجا م نیرابطمون به ا دینبا...  دینبا یکه زنم بود؛ ول

.حاج بابا بود. اومدم رونیاز خلسه ب لمیموبا زنگنبوده؟ با  یپسرت امانت دار خوب

.الو؟ سالم حاج بابا -

؟ییکجا. سالم بابا جان -

.امی یتو راهم، دارم م -

.خداحافظ م،یمنتظر. باشه مادرت نگرانت شده بود -

 گهیحاال د. زد حق داشت یاگه تو گوشمم م یزدم؛ حت یبا حاج بابا حرف م دیبا. رو روشن کردم نیماش يفکر یرو قطع کردم و با ب یگوش

.باهم بودمرو به رو شدن با اشت يسرزنش کردن خودم، آماده  یبعد از کل

***

 يداد و حاال همه  یچشم هام جولون م يتمام خاطرات خوش گذشته جلو. کردم یبودم و فکر م ستادهیا وونیسرد زمستون کنار ا يهوا تو

 نیا يکردم که چه جور یفکر م نیاز عصر مدام به ا. کرد یرفت و من رو از درون خرد م یخار تو قلبم فرو م هیاون خاطرات قشنگ، مثل 

نگاهم به آسمون . ذهنم مشغول بود که همه متوجه شده بودن يکه برگشته بودم، به قدر یسه چهار ساعت نیتو ا. بدم باخبر رو به حاج با

.در باعث شد سر بچرخونم ریج ریج يبود که صدا يابر مهین

بابا؟ يسادیچرا تو سرما وا رحافظیام -

.فکرم مشغوله حاج بابا -

اد؟ی یاز دستم برم یکمک -

.بود دهیچه زود وقت اعتراف رس. افسوس به سمت حاج بابا برگشتم با

.حرف زدن راجع بهش رو ندارم يکردم که رو یاشتباه هی -

تر شد کیحاج بابا بهم نزد يصدا

.شده یبگو چ. رحافظیام يدل نگرونم کرد -

.داد یآزارم م حانهیبا ر خونه نیشدن ا میفکر سه یحت. اطیح يشدم به فضا رهیگرفتم و خ قینفس عم هی

.اومد هیامروز از دادگاه خوانواده برام احضار -

.متعجب حاج باال دلم رو لرزوند يصدا

دادگاه خوانواده؟ -

:ادامه دادم يسرد به
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.رو اجرا گذاشته شیمهر حانهیر -

.نبود يدختر نیهمچ حانهیر رحافظ؟یام یگ یم یچ ؟یچ -

که با هر  ستین شیاون دختر ساده و مظلوم چند ماه پ گهید. کرده، عوض شده، بد شده رییتغ حانهیر .حاال هست ینبود حاج بابا؛ ول -

.بندازه ریسرخ بشه و محجوبانه سر به ز یحرف و سخن

.دلم خون شد. بابا سکوت کرده بود حاج

؟یکار کن یچ يخوا یحاال م -

.شما يدم؛ البته با اجازه  یرو م شیمهر -

.و حرفم رو مزمزه کردم مکث کردم دوباره

.هم هست گهیمشکل د هیوسط  نیاما ا -

:ادامه دادم ریجلو گذاشتم و سر به ز یقدم

.رو به نامش کنم حانهیر ي هیکل سه دنگ مهر دیمن با -

!دیشماها که فقط عقد کرد یول ؟یچ -

.رو بزنم رفت تا حرف دلم یو باال نم ریزبونم ز یحت. افکنده بودم، سر افکنده تر شدم سر

.حرف بزن رحافظیام -

...من ... من . کردم انتیخ دیکه بهم کرد يبه اعتماد. اشتباه کردم حاج بابا -

.بار تو عمرم اشک تو چشمم جمع شد نیاول يبرا

.دیمنو ببخش. کردم حاج بابا یمن بچگ. دست خودم نبود. من خراب کردم -

.دینفس من رو هم بر یبود که حت نیسنگ ينفسش به قدر. شونم رو لمس کرد یسرد حاج بابا به آروم دست

.بود ادیتوقع من هم ازت ز یول ؛یحرفت بمون يپا یدرسته که نتونست. آروم باش پسرم -

.مونه ینم یازم باق یچیه يجور نیحاج بابا، ا دینگ -

نداره  بیع. خواسته چقدر دشواره نیعمل کردن به اکه  دمیفهم یم دیبا ،یداشت حانهیکه تو به ر يبا عالقه ا. زنم پسرم یحرف حق رو م -

 ،يبوده که تو مرتکب شد یبه هر حال کار اشتباه یاجازه رو داده بود؛ ول نیدرسته که شرع و عرف و قانون به تو ا. که شده هیبابا جان، کار

.باهاش صحبت کن سه دنگ خونه رو به نامش بزنم. کرد يشه کار یحاال هم نم

.کنم یمن خودم پولش رو جورش م ه؟یچه کار نیانه حاج بابا  -

.سنگ بود یحاج بابا به سخت يصدا

حاال اگه  م،یبرسون ییو کارخونه رو به جا میقد راست کن میشه؟ ما تازه تونست یخونه چقدر م نیسه دونگ ا یدون یم ؟یتون یاز کجا م -

.میسر پا ش میتون ینم گهیاون وقته که د م،یرو از کارخونه خارج کن مونیتمام سرما میبخوا

.مدت دست نگه داره هیزنم تا  یحرف م حانهیاصالبا ر. تونم یماست من نم يجا خونه  نیا یول -

.جاش رو هم کرده بودم نیکردم، فکر ا حانهیر ي هیخونه رو مهر نیکه من به عنوان بزرگترت سه دنگ ا يروز رحافظ،ینه ام -
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:هوا گفتم یفاصله گرفت که ب ازم

...دختر  نیا. ازدواج کنم حانهیتونم با ر ینم گهید هیبعد از دادن مهر -

!ـــــرحـــــافظیام -

.بابا چنان شماتت بار اسمم رو صدا کرد که سکوت کردم حاج

 هیمرد مهر هیکه به عنوان  فتهیتو وظ. مادر هم براش حالل تره ریاز ش یزنه که حت کی یو شرع یتنها حق قانون هیفراموش نکن که مهر -

نگاه کن  هیبه قض يجور نیا. رفتارت داشته باشه يرو يریبرنامه تاث نیخوام ا ینم. کن رونیمسئله رو از ذهنت ب نیپس ا ؛يزنت رو بد ي

طلبت رو بده و  یباش گهید يزهایکه به فکر چ نیپس بدون ا ،يرو پس بد تیسر وقت بدهکار دیاز تو داره و تو هم با یطلب هی حانهیکه ر

.اریدر ب يدار حانهیکه به ر ینیبار د ریخودت رو از ز

 ي ندهیبودم تا بعد از اون با فکر راحت به آ یم حانهیر ي هیبه فکر مهر دیفعال با. حق با حاج بابا بود دیشا. کردم دیگرفتم و با سر تائ ینفس

.ازدواجمون و تاهل فکر کنم

***

.فروش گذاشت و حاج بابا به اجبار مجبور شد خونه رو بفروشه يبراخونه رو  حانهیاز به نام شدن سه دنگ، ر بعد

مشکل  یول...  یرو دادم؛ ول حانهیر ي هیمهر. میدیخر گهید يمحله  هیتر تو  کیکوچ يخونه  هیمقدار پس انداز،  هیو با  میرو فروخت خونه

مخصوصا که . رو هم نداشتم دنشیچشم د یها حت یتازگ .رفت رونیمهرش هم کم کم از دلم ب حانه،یر ي هیجا بود که با دادن مهر نیا

فرو  طانیش کیدونستم از اول تو جلد  یکه نم یبه زن. شده بود لیتبد يا گهیخواست، به کس د یکه از اول م یحاال با داشتن پول و امکانات

.رو خورده بود نایمثل م یگول مار خوش خط و خال یبه تازگ ایرفته بود 

 چیکردم که ه یبه کس میتقد یکه قلب پاکم رو دو دست نیاز ا. شدم یکه خدا برام نوشته بود خسته م يریتقد نیودم و اکم داشتم از خ کم

 دیمن، چرا با دیکه خدا با دونستن رفتار و عقا نیا. بودم ریمدام با خودم درگ. مشغول بود يروزها ذهنم بدجور نیا. برام قائل نبود یارزش

 دهیجهت به سمتش کش یدلم بود که ب ریهم تقص دیدختر ناپخته بود؟ شا نیداد؟ چرا؟ چرا قسمتم ا یراهم قرار مرو سر  حانهیر ثلم یکس

. بودم ریاز دست خدا دلگ. دمیرس ینقطه نم نیوقت به ا چیداد و من ه ینم شنهادیرو پ حانهیر ز،یشدم، عز یاگه بهش دلبسته نم دیشا. شد

. مییاز دو سرشت جدا حانهیکه من و ر دمیفهم یتازه م ه،یبا پرداخت مهر. رو داشته باشم یرس عبرتد نینبودم که توقع همچ يبد يبنده 

.شدم به سقف اتاقم رهیسرم رو بلند کردم و خ

 نیازت خواسته بودم؟ چرا ا یدغدعه چ یآروم و ب یزندگ هیخواستم؟ جز  یم یمگه من چ ؟يکرد يمعامله ا نیخدا، چرا باهام همچ"

"؟يجا کشوند نیرو به ا مینداشتم، پس چرا؟ چرا زندگ یمن که توقع چندان ؟يکرد غیازم درآرامش رو 

سجده کردن و سر  يبه جا ،يکاریب يوقت ها گهیحاال د. شده بود گانهیبرام ب گهیهام بود، حاال د ییکه پناه هر لحظه از تنها یحیو تسب مهر

درد استخوان سوز به کار و  نیفرار از ا يو برا دمیکش یتنه به دوش م کیم رو ها یخدا، ناراحت ییایفرود آوردن به عرش کبر میتسل

 یمن، زن ي حانهیر. شد یحرف ها آروم نم نیدرد دل من با ا یزد؛ ول یباهام حرف م یو گهگاه دید یحاج بابا م. برده بودم اهکارخونه پن
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بهره ها رو برده بود و حاال که همه  نیو دل پاکم بدتر یاز سادگ. زده بودبهم نارو  م،یسقف مشترك بر کی ریز گهیکه قرار بود تا دو ماه د

.هم به من نداشت یچشم يگوشه  یحت گهیبود، د ایبراش مه زیچ

ماه و  کی ای. شه یپشت سرم گفته م ییبرام مهم نبود که چه حرف ها یحت گهید. گذشت حانهیمن از ر يخبر یهم تو ب گهید يهفته  دو

که اطرافش  يا ینیریبا دوست هاش و مگسان دور ش حانهیر. نکردم حانهیر يساده هم برا دیخر هی یازدواجمونه و من حت خیتار گهید مین

و فاطمه  زیحاج بابا و عز. رفتم یکرد کلنجار م یکمرم رو خم م روزیاز د شتریکه هر روز ب يدرد نیرو گرفته بودن خوش بود و من با ا

 کرهیضربه به پ نیکه آخر نیتا ا اد،ی یداره به سرم م ییکار و کار تا فراموش کنم چه بال. کردم یکار م کسرهیمن  یرو رفتن؛ ول یهمه راه

 رحافظیمن ام. بود و نبود فاصله گرفتم یشد و من از هر چ دهیکرد، بر یرو حفظ م وندیپ نیکه ا ين رشته ایآخر. رابطه زده شد نیا ي

.هم باختم يل، باختم، بد جورمعتمد مح یپسر حاج احمد رسول ،یرسول

 يساعت ها. حانهیمن و ر یپارك ساکت و سرد بود، درست مثل زندگ ينما. پارك نشسته بودم يزده  خیسرد و  مکتیرو ن حانهیر کنار

ز استرس و چشم هام که ا "!برمن يوا". يخانم با حاج بابا و رفتن به کالنتر سایتماس پر. چشم هام رد شد ياز جلو لمیف هیگذشته مثل 

 یزشت و زننده به چشم م شیآرا یکه با کل حانهیر ي هیاز گر سیپر از آدم و باالخره صورت خ يراهروها "!يوا". زد یاضطراب دو دو م

. شده بودن ریدستگ یپارت هیمن، با دوست هاش تو  ي حانهیداره که زن من، ر قتیآخر سر برام واضح شد که حق دمش،یآخر سر د. اومد

بود،  يگریبدتر از د یکیاطرافش رو که  يآدم ها یول نم؛یرو نب حانهیتعهد دادن ر یول نم؛یرو بب حانهیر يحظه حاضر بودم جنازه تو اون ل

 هیرو که تازه بعد از  میآقا کر ينعره ها يصدا نم،یباز نشده بود رو نب يحاج بابا رو که تو عمرش پاش به کالنتر يکمر خم شده  نم،ینب

 ياحمقانه  يها هیگر يصدا! نمیتموم بشم و باز هم نب رم،ینشنوم، بم نم،ینب. نشنوم ودب دهیکش يومند کارش به کالنترآبر یعمر زندگ

آمال و  يبود اون کعبه  نیا ؟یخواست یکه م يزیبود اون چ نیا! بس کن! خفه شو": دوست داشتم داد بزنم. دیچیپ یتو گوشم م حانهیر

خب حاال  ؟یخواست یرو م نیکند؟ واقعا ا ینمک به حروم جون م يتو يابنده خدا که از صبح تا شب بر میبود جواب آقا کر نیآرزوها؟ ا

"خوره؟ یبه چه درد م يو زار هیهمه گر نیا گهید. يدیکه بهش رس

شه،  یشته بدل نمگذ ي حانهیبه ر حانهیر نیا گهیکه درك کردم د يگذاشتم، همون لحظه ا رونیب يکه پام رو از تو کالنتر يلحظه ا همون

.پارك یشدم به سکوت عصر گاه رهیدوباره خ. شد دهیهم بر حانهیمن و ر نیترد ب يساقه  نیآخر. دمیبر

انگار که نه . درست مثل روز اول. رو تموم کنم زیکه همه چ ییجا نیبه ا. جا نیبودم به ا دهیهفته انزوا و فکر و فکر، حاال رس کیاز  بعد

.ضربه ها لگدمال شده بود نیاومدن و رفتن احمقانه، دل من هم ماب نیهر چند که تو ا. رفته یاومده و نه خان یخان

.طالق يرم دنبال کارها یفردا م -

.روم بذاره يریدرصد هم نتونست تاث کی یحت حانهیبغض آلود ر يصدا

!رحافظیام -

.شد یدم غروب محو م شیداشت تو گرگ و م زیود و همه چرفته ب دیخورش. پارك باال گرفتم يابر مهیرو به سمت آسمون سرد و ن سرم

.تموم شد ده،یمن و تو به مقصد نرس يرابطه . حانهیتموم شد ر یهمه چ -

.بلند شد حانهیآروم ر ي هیگر يصدا

!هنوز دوستت دارم! من زنتم ؟یانصاف باش یقدر ب نیا یتون یم يچه جور -
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.اعتمادم به تو رو از دست دادم يمنم که همه  نیستت ندارم، ادو گهیمنم که د نیا. ستیبرام مهم ن گهید -

.دم یدم درست شم، قول م یقول م. رحافظینگو ام -

 يگوش نداد یول زم؟یرو به پات بر زمیکن تا همه چ یچند بار بهت گفتم دست از کارهات بردار که درست زندگ ادتهی حانه؟یر ادتهی -

.يمنو احمق فرض کرد حانه،یر

.ستیطور ن نینه ا -

دل و  يداشتم که خدا لطف کرده وخواسته  مانیاون موقع ها ا. اومدم تیعشق به خواستگار یمن با کل. حانهیر یدون یچرا، خودت هم م -

 دنیس و با د دهیآب ند حانهیدونستم اون ر ینم یخوره؛ ول یکه نون قلبش رو م یهم مثل منه، کس حانهیگفتم ر. عقلم رو اجابت کرده

.ره یکنه و م یم ولمنو  اچه،یدر یآب

.دم عوض بشم یمن اشتباه کردم، قول م رحافظ،ینه ام -

زن دور  نیبهت هشدار دادم گفتم از ا دمیرو د نایکه م یاز همون وقت. ستیبه عوض شدن دوباره ن یاجیاحت گهید. حانهیر يتو عوض شد -

.ستیبرگشت ن يبرا یراه گهیکه د يدیرس ییاال هم به جاح ،يشد کیاز قبل بهش نزد شتریهر روز ب. يقبول نکرد. باش

.گرفتم نینفس سنگ هی

.رم یم یطالق توافق يفردا برا -

:زار زد حانهیر

.وقت مونده تا ازدواج کنم گهید میماه و ن کیفقط . تونم ازت جدا شم ینم ر،ینه ام-

.حانهیمن و ر یدرست مثل عمر کوتاه خوشبخت. شد دیه ناپدلحظ هینفس هام ابر شده و تو  يگرما. دادم رونینفسم رو ب يسرد به

.خودت تمومش کن لیدادگاه و با م ایارج و قرب دارم، اگه هنوز هم برات مهمم، پس هر وقت که گفتم ب شتیاگه هنوز پ -

!يتو دوستم دار ؟یرو بزن یحرف نیهمچ یتون یم يچه جور رحافظ؟یام-

.دمیحسرت آه کش با

معصوم  ي حانهیمن اون ر. دوستت ندارم گهیاما د ارم؛یب نیلبخندت، آسمون رو به زم هی يحاضر بودم برا. وستت داشتمد يروز هیآره  -

رو که  يباز شده، نه دختر يو کالنتر یکه پاش به پارت يدختر نیشناختم، دوست داشتم، نه ا یچادرش رو م يرو يرو که تک تک گل ها

 یهمه چ حانهیر. ستیشوهرش قائل ن يآبرو يبرا یارزش چیکه ه یزن نینه ا ره،یرو بگ شینه کل مهرکنه تا بتو یم هاز بدنش سوءاستفاد

!نازك چنگ نزن يها سمانیر نیبه ا. تموم شده

.بهم بده گهیوقت د هینکن،  لمیذل يجور نیا. کنم یبهت التماس م رحافظیام -

ته  زیهمه چ. تو وجودم نمونده بود يعالقه ا چیه گهیده بودم و ددل ز. دوست نداشتم تو صورتش نگاه کنم یحت. به سمتش برگشتم

رو تو طبق  زیکه همه چ یمن. باهام شده بود يبد معامله ا! سرم يباال يبه خدا مانمیا یو حت میعشقم، غرورم، عالقم، زندگ. بود دهیکش

.کوتاه شده بود زیاخالق گذاشته بودم، حاال دستم از همه چ

 یحرف، ب یتمومش کن، ب حانه،یکنم ر یخواهش م. لحظه تحملت کنم هی يبرا یتونم حت ینم گهید. حانهیتونم ر یاگه بخوام هم نم -

.که ازت دارم يخواسته ا نیآخر نیا. هیگر
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:و بعد از چند لحظه سکوت گفت دیرو باال کش شینیب حانهیر

... دوارمیام. رم یم تیباشه، از زندگ يخوا یرو م نیباشه، حاال که تو ا -

.جملش رو لرزون تر از قبل بگه يباعث شد ادامه  بعض

.یمنو ببخش دوارمیام -

.نمونده بود یباق یمهم زیچ چیبرام مهم نبود، ه گهید. نگاهش هم نکردم یحت. کنارم بلند شد و رفت از

رو سر راهم  یکس. يخدا، بد کرد يکردباهام بد تا ": تو دلم پچ پچ کردم. شب کیو تار اهیشدم به آسمون س رهیرو بلند کردم و خ سرم

 یول تت؛یو وحدان یداشتم، به بزرگ نانیاطم يکه برام رقم زده بود يریبه تقد. به من هم نبود هیشب یگمشدم نبود، حت ي مهیکه ن یگذاشت

که  دمیجا رس نیبه ا. دمسره توش رفوزه ش کیکه  یازم گرفت یماه امتحان شیتو عرض ش. باشه خدا. که فکرم اشتباه بود يبهم نشون داد

 يپا يرو. به بعد خودمم و خودم نیاز ا. ازت ندارم یتوقع چیه گهید. بتازون خدا. يرقم زد یچ ستیبرام مهم ن گهیحاال د. زهیختم همه چ

گم  یبرم، م اههریاگه اشتباه کنم خطا کنم و به ب يجور نیا. بکشونم شیرو به آت میبر تو زندگ کهیکه با ت نیا يبه جا ستم،یمیخودم وا

".شم یهم سر پا نم گهیشکنم و د یبدتر م ياون جور یگم خودم باختم؛ ول یخودم کردم، م

***

 حانهیر ياز غصه چشم ها شتریهر چند که درد تو دلم ب. جدا شدم حانهیعالم حرف گفته و نگفته، از ر هی ونیروز بعد، تو سکوت، م چند

 هیهست، من  شیتو زندگ نایکه م یدونستم تا وقت یتونستم ببخشمش، چون م یمن باز هم نم یه؛ ولگفت اشتباه کرد یکه م يا حانهیر. بود

اسم  هیبا  ،یکیدرست بعد از پنج ماه نزد ،يزییروز سرد پا هیتو . ازم دوا کنه يتونه درد یهم نم حانهیر يعالقه  یکه حت تمبدبخ يبازنده 

.ریو بند دست و پاگ دیق نیاز ا میهم راحت شد دیشا. میو گسست میدطالق، از هم جدا ش ي غهیص هیتو شناسنامه و 

 یحت ن،یدل و د یمن با دلم جلو رفته بودم و حاال ب. اتاقم رو جمع کردم يگوشه  يکه پا تو اتاقم گذاشتم مهر و سجاده  يهمون لحظه ا از

 دنیکس بودم که شروع به تن یپسر تنها و ب هی. هم نبودم یخط حاج رسول روینبودم، پ رحافظیام گهید. مرده هم کمتر شده بودم کیاز 

بد هم . من باختم. هم نداشت یخالص ،يدیام يداشت نه روزنه  يبه دور خودم که نه راه نفوذ يا لهیبه ساختن پ. کردم ییاتنه يتارها

 دهیمن بر. ده یکدوم جواب نم چیکه هدونستن  یخوب م. حتیکردن، نه نص حیلب بستن، نه تقب ونیم نیتو ا زیباختم و حاج بابا و عز

 رحافظیام. ومدمین یول ام؛یکنار ب یخال ي نهیس نیخودم و ا يسکوت کردن تا من با خودم و خدا یپس همگ ،بودم دهیخط رس انیبودم، به پا

.ودچند ماه خورده بود، تموم شده ب نیکه تو ا ییو خون دل ها يبا پا گذاشتن به کالنتر. کالم مرده بود کیتو 

خدا رو هم بنده  یشد بگم حت یکه م دمیرس ییبه جا. باال رفتم و باالتر. کار کردم و کار کردم. دمیبر یاز زندگ دم،یدل کندم و بر. بستم لب

حرف داشتم،  هیفقط . سوز حاج بابا هم براش مهم نبود نهیس يو آه ها زیغصه دار عز يچشم ها یحت گهیشدم که د یآدم آهن هی. نبودم

و راه و روِشش  دیشست و از عقا یحاج بابا و فاطمه م یفلسف يبحث ها يکه ساعت ها پا یرحافظیاون ام گهید. دیخودم رها کن البه حمنو 

جنازه بود که فقط روزها رو  هیکه مونده بود،  یرحافظیام. نبود يرو بسازه خبر ایخواست تا دن یتنه م کیکه  ياز مرد. زد، مرده بود یدم م

بدون  يدید ؟يدیخودش بگه د يکرد، تا به خدا یکه تو دلش تلنبار شده بود رو شعله ورتر م یو نفرت نهیک شیروز آت هرد و کر یسر م
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که من  نهینمونده؟ مهم ا یشیآسا گهینمونده؟ د یدل گهیکنه که د یم یچه فرق. شه باال رفت یشه برد، م یکرد، م یشه زندگ یتو هم م

.دور شدن و باال رفتن دم،یماه بهش رس شیش نیکه تو ا يزیاون چ نهیا. رمیگ یو هر روز ازت فاصله م راالترم، باال و ب یدارم باال م

یمن قضاوت کن تیگذشته و شخص ،یزندگ ياز آنکه درباره  شیپ"

من بگذار يرا جا خودت

که من گذشته ام عبور کن يریمس از

غصه ها با

دهایترد

ها ترس

کن یزندگ میو خنده ها دردها

".یمن قضاوت کن يدرباره  یتوان یآن گاه م ،يکرد یمن زندگ يدارد، هر گاه به جا یسرگذشت یباشد هر کس ادتی

:سوم فصل

بسته يها لب

"رحافظیام"

.دیچیپ یحاج بابا تو گوش يچند تا زنگ خورد و صدا. رمیحاج بابا رو بگ يبوق اشغال باعث شد تا دوباره شماره  يصدا

با؟الو؟ حاج با ـ

جانم بابا؟ ـ

خونه؟ دیای یم دیدار د؟ییکجا ـ

.مارستانیبرمش ب یتصادف کردم، دارم م یخانم هینه، با  ـ

ن؟یتصادف کرد ؟یچ ـ

.رو داشته باشه زیعز يبا سر به فاطمه اشاره کردم تا هوا. شد رهیو فاطمه دردم ت زینگران عز نگاه

حواسش سر جاشه؟بده؟ هوش و  یلیحالش خ ن؟یتصادف کرد يچه جور ـ

.آره، آره بهوشه، خدا بهمون رحم کرد ـ

.کرد یکه باهاش تصادف کرده بود صحبت م یانگار که داشت با کس. دیچیپ یحاج بابا تو گوش ياومدم حرف بزنم، صدا تا

شده دخترم؟ یچ ـ

.دیمزاحمتون شدم، حاللم کن دیحالم خوبه آقا، ببخش ـ

.صبر کن دختر جان، خانم ـ

دختر صبر کنه؟ اون جا چه خبره؟. گ کردهن مغزم

الو؟ الو حاج بابا؟ ـ
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 اینکنه دزد باشن  ،يوا. حال بد رفت نیفکرم تو لحظه به سمت هزار تا اتفاق مختلف و درع. باز شدن در و بعد هم خش خش يصدا

قدر  نیرده که حاج بابا بهش بزنه؟ اک یکار م یچ ابونیساعت شب وسط خ نیدختر اون هم ا هینقشه باشه؟ آخه  هینکنه همش  ر؟یزورگ

.خونده بودم که همه رو از حفظ بودم یخونوادگ يو محفل ها ثحواد يتو روزنامه و صفحه 

رحافظ؟یشده ام یچ ـ

.زیرو کردم به عز یحوصلگ یب با

.شما برو تو ز،یعز ستین يزیچ ـ

تصادف کرده؟ یبابات با ک ـ

.کرده یکار م یچ ابونیتو خساعت شب  نیا ستیدختر، معلوم ن هیبا  ـ

.دیچیپ یحاج بابا و زمزمه هاش تو گوش يصدا دوباره

الو؟ الو حاج بابا؟ ؟يشنو یالو حاج بابا، صدام رو م ـ

.گوشم اومد خیاز ب زیعز يصدا دوباره

سر بابات اومده؟ ییچه بال رحافظ؟یشده ام یچ ـ

.رم دنبالشتا من ب دیشما بمون ز،یعز ستین يزیگم چ یبابا، م يا ـ

!که يآدرس ندار ؟يبر يخوا یآخه کجا م ـ

.زنم یباهاش حرف م يجور هی ست،یمهم ن ـ

.امیپس صبر کن تا من هم ب ـ

.ستیقلبت خوب ن ياسترس برا. رم یتنها م ز،ینه عز ـ

.رحافظیگم صبر کن ام یم ـ

شد  ریچادر رو سرش از پله ها سراز هیفاطمه هم با . اومد نییسر کرد و پشت سرم از پله ها پا یلحظه چادر و مقنعش رو هول هولک همون

:دمیکه توپ

تو کجا؟ ـ

!خب امی یمنم م ـ

.نره فاطمه ادتیحاج بابا زنگ زد، اگه زنگ زد خبرش رو بهم بده،  دیالزم نکرده، تو خونه بمون شا ـ

.باشه ـ

 نیتو ماش. اون طرف خط کمتر شده بود يصدا. سبوندمرو هم به گوشم چ یزدم، همزمان گوش یرو م نیماش ریجور که دزدگ همون

:گفتم یهمزمان دوباره تو گوش. نشستم و استارت زدم

؟يشنو یصدام رو م یالو حاج بابا، حاج ـ

.رو برداشت یشد که گوش زیحاج بابا گوشش ت ای د،یدونم بعد از شش ماه خدا صدام رو شن ینم

؟یهنوز پشت خط رحافظ،یالو ام ـ
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بابا؟شده  یچ ـ

.حالش بد شده بابا جان، از هوش رفته ـ

.االن بهوش بود نیکه تا هم نیشه؟ ا یمگه م ؟یچ ـ

.اون جا ای، ب(...) مارستانیرم ب یتونم حرف بزنم دارم، م یمن نم رحافظیام. شد که از حال رفت ادهیپ نیاز ماش ـ

.باشه، من اومدم، خداحافظ ـ

.نگاه کنم نهییباعث شد تو آ زیلرزون عز يصدا

دختره حالش بد شده؟ رحافظ؟یشد ام یچ ـ

.فقط تو رو خدا شما نگران نباش ز؛یدونم عز ینم ـ

دختر جوون و بعد نگران نباشم؟ هیتونم نگران نباشم؟ بابات زده به  یم يچه جور ـ

:دمیکه تو وجودم بود غر یتیاسترس و عصبان بخاطر

.من هم باهاش تصادف کنه يبنده خدا يکه بابا ابونیتو خ فتهیراه ب یکنه نصفه شب یاون دختر غلط م ـ

:تشر زد زیعز

!رحافظیام ـ

که پول  نیا يشناسم، برا یجور آدم ها رو م نیمن جنس ا ،ینیب یم ير یشما خودت م یزنم؛ ول ینم یباشه؛ من فعال حرف ز،یباشه عز ـ

.نیماش ياندازن جلو یخودشون رو م ارن،یب ریمفت گ

.یشناس یتو اصال اون دختر رو نم ؟یزن یچرا پشت مردم حرف م ر،یبس کن ام ـ

.باشه ز،یباشه عز ـ

.بود ستادهیحاج بابا دم در اورژانس ا م،یوارد قسمت اورژانس شد زینگه داشتم و به همراه عز مارستانیدر ب دم

شده احمد آقا؟ یچ ـ

.بهم رفت يبابا چشم غره ا حاج

؟يچرا مادرت رو با خودت آورد ـ

.انداختم زیبه عز ينگاه دلخور یکالفگ با

.ومدمیکار کنم؟ از پسش برن یچ ـ

.دیحرفم پر ونیم يصبر یبا ب زیعز

حرف ها بگو حالش چطوره؟ نیا يبه جا ـ

حالش چطوره؟ نیسر بزن بب هیکنه، حاج خانوم  یم نشیتو اتاقه، دکتر داره معا ـ

.خل اتاق انداخت صورتش رو چنگ زدکه به دا یدر رو باز کرد و با نگاه يال زیعز

.دختر بچه س هیکه  نیامام زمان، ا ای ـ

.رونیکه دکتر اومد ب نمیرو بب زیموجود شگفت انگ نیدر ا يانداخت، خواستم از گوشه  نییبابا سرش رو پا حاج
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دکتر حالش چطوره؟ يآقا ـ

.دیپرس زیهم عز باز

اُفت فشار  هی. نبود یمشکل م،یعکس از سرش هم انداخت ه،ییجز هیچند تا کوفتگ هی نداره؛ فقط يخوبه خانم، خدا رو شکر مشکل جد ـ

ن؟یبه خونوادش خبر داد. بوده که اون هم سرمش تموم شد مرخصه ییجز

.میشد رهیبار هر سه به حاج بابا خ نیا

.همراهش نبود یچینه، ه ـ

.دیریخب، بهوش اومد ازش بگ یلیخ ـ

از  شیصورت ب. ناخواسته قدم به اتاق گذاشتم زیپشت سر عز. ده بود از کنار دکتر گذشت و وارد اتاق شدراحت ش الشیکه حاال خ زیعز

تخت رها شده بود حدسم رو به  نییکه تا به تا پا يپاره ا يمندرس و کفش ها يپف آلود دختر به همراه لباس ها يو چشم ها فیحد کث

.ط هاستبود دختره از اون هفت خ وممعل. کرد لیتبد نیقی

.دنبالش انیب میزنگ بزن دیکو؟ با لشیحاج بابا وسا ـ

.همراهش نبود یچیگفتم که، ه ـ

.زیکردم به عز رو

.یکن یم دایپ يزیچ ،یتلفن يشماره  نیهاش رو بگرد، بب بیج زیعز ـ

.میپرس یاز خودش م اد،یچه خبرته؟ بذار بهوش ب رحافظ،یآروم تر ام ـ

.کاره س نیدختر ا نیهمون موقع که حاج بابا زنگ زد گفتم ا از. از دست شما ز،یعز يوا ـ

مادر؟ یزن یم هیچه حرف نیخاك به سرم، ا ـ

.دیبابا هم در ادامه توپ حاج

.مواظب حرف زدنت باش رحافظ،یام ـ

.هستیمیوا ابونیوسط خ افهیو ق ختیر نینصفه شب با ا يآخه حاج بابا، خودت بگو کدوم دختر با پدر و مادر دار ـ

:خودش جواب داد یذات ینیبابا با خوشب حاج

.رونیب ادیکار داشته، مجبور شده ب دیداشته، شا یمشکل دیشا م،یما که از دل مردم خبر ندار ـ

.زنه گدا گودوله یرو؟ داد م افشیق دینیبب ه؟یاون ک یدون یآخه حاج بابا، شما از کجا م ـ

!ـــــرحافــــظیام ـ

.مارستانیب ارهیداره با خودش ب یکرده، ور نم دایپ ابونیرو که از تو خ ی، آدم هر کسمن زیآخه پدر من، عز ـ

.گم زدم بهش یم ؟یچ یعنی یهر کس رحافظ؟یام یگ یم یچ ـ

همه باال  نیا گهید. سر جاش ادی یم یسرم نمک هیکه اون هم با  نهییفقط فشارش پا ست؛ین شیچیکه دکتر گفت ه دیدید یول د؛یآره، زد ـ

.کردن نداره نییپاو 

حاج احمد آقا؟ ـ
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بله حاج خانم؟ ـ

.حرف ها رو بشنوه نیا ادیدختر بهوش ب نیخواد ا یدلم نم رون؛یبگو بره ب رحافظیبه ام ـ

.چشم حاج خانم، رو چشمم، شما فقط مراقبش باش ـ

.راحت التونیمن هستم، خ د،ییشما بفرما ـ

.رونیب میزدم و با حاج بابا اومد يپوزخند

.رفت يبابا چشم غره ا حاج

دم، خدا رو خوش  یزدم بهش، تاوانش رو هم م نیدختر ندارم، با ماش نیا یبه زندگ يمن کار رحافظ؟یام يریگ یدهنت رو نم يچرا جلو ـ

.یحرف بزن يجور نیپشت سر بندش ا ادی ینم

. هیمال و منال بق يدوختن برا سهیکه ک چارنیب ریفقمشت  هیها  نیا ه؟یخدا چ يبنده  ه؟یخدا چ! يحاج بابا، شما چقدر ساده ا يا ـ

.شه یم ریافته، آب از لب و لوچشون سراز یمدل باال م نیماش هیچشمشون که به 

 يشناسمت، انگار که تو همون بچه ا ینم گهیکنم که د یگذره، فکر م یم حانهیاز ر تییشش ماه که از جدا نیتو ا! بس کن ر،یبس کن ام ـ

 یم یتا ک ؟يبردار ینیبدب نیدست از ا يخوا یپسرم؟ چرا نم تیبا زندگ یکن یکار م یچ يدار. ل من و مادرت بزرگ شدهکه تو بغ یستین

.یکه فکر کنم من و مادرت رو هم قبول نداشته باش يدیرس ییکم کم به جا ؟یدور و برت نگاه کن يبه آدم ها یفمن دیبا د يخوا

:به در زد و گفت يتقه ا. به سمت اتاق رفت بابا حرفش رو زد و با تاسف دوباره حاج

حاج خانم؟ ـ

بله حاج آقا؟ ـ

.دنبالشون انیخونوادشون ب میریشماره بدن، تماس بگ دیحاج خانم بهشون بگ ـ

:از اتاق اومد که حاج بابا هراسون گفت هیگر يحرف صدا نیمحض گفتن ا به

کنن؟ یم هیشده حاج خانم؟ دکتر خبر کنم؟ چرا گر یچ ـ

.خدمتتون امی یمن م د،یینه حاج آقا، شما بفرما ـ

نتونستم  گهید. آوردم یم مانیاز قبل به تمام حرفام ا شتریگذشت، من ب یهر لحظه که م. زدم یضربه م نیبه زم تینوك کفشم از عصبان با

.قه به در زدمت هیاز کنار حاج بابا که منتظر بود گذشتم و . منو خر حساب کنه یشدم که کس یم یشاک. صبر کنم

.ایب قهیدق هیخانم  زیعز ز،یعز ـ

:دمیتوپ رونیکه اومد ب زیعز

م؟یده زنگ بزن یشده؟ چرا شماره نم یچ ـ

.رو ندارم یگه کس یم رحافظ،یآروم تر ام ـ

.کاره س نیدونستم ا یگفتم، من م نیدید ؟یچــــــ ـ

.شنوه یمادر م ر،یام واشی ـ
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 دیو دوست دار دیبه حرف من گوش بد دیخوا یآدم شارالتانه، اگه نم نیمن از همون اول گفتم که ا ز،یعز نیبب. شنوه یبه جهنم که م ـ

  .شما و اون هم خانم مصدومتون نیا. ندارم یحرف گهیمن د د،یادامه بد رخواهانتونیخ يبه کارها يجور نیهم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

بس نبود که حاال  حانهیاحمقانم راجع به ر يتجربه . بودم یشاک زیاز دست حاج بابا و عز. دمیرو کوب نیو با حرص در ماش نیتو ماش نشستم

 نیقدر به ا نیچرا ا ست؟یدونستن که طرف دزد و شارالتان ن یجا مکردن؟ آخه از ک یکس و کار اعتماد م یب يدختره  نیداشتن به ا

مار داشت و قرار بود امشب  يکه خانم مهره  نیمثل ا. انیرو روشن کردم تا ب نیبا حرص استارت زدم و ماش اشتن؟د نانیدختر اطم

 نیزنه من دزدم؟ هم ین، آدم دزد که هوار نمفهمم، آخه حماقت تا کجا؟ بابا جا یمن نم. دوباره گر گرفتم. خودمون يبه خونه  مشیببر

 یبدبخت. کردم یم يکردم و خودخور یبا خودم غرغر م يجور نیهم. زنن یبه آدم خنجز م پشتبه ظاهر مظلوم هستن که از  يآدم ها

 میهمون لحظه گوش. مداو یکس برنم چیاز دست ه يکار چیه گهیاتفاق نظر داشتن، د یموضوع هیتو  زیحاج بابا و عز یجا بود که وقت نیا

.جواب پس دادن به فاطمه رو نداشتم ي هاصال حال و حوصل ،يوا. نگاه کردم، از خونه بود. زنگ خورد

فاطمه؟ هیالو؟ چ ـ

شد؟ دختره حالش خوبه؟ یچ ـ

.خونه ارنشیخوان ب یم زیحاج بابا و عز یآره بابا، سر و مر و گنده، از من و تو هم سالم تره؛ ول ـ

رو فراموش کرده؟ زینه؟ نکنه ضربه به سرش خورده و همه چچرا خو ـ

فاطمه . رو ندارم یکه من کس تیفقط خودش رو زده به مظلوم ست؛ین شیچینه بابا، دختره ه ؟یکن یم شیهند لمیاوف فاطمه، چرا ف ـ

.تو کفششه یگیر هیحاضرم باهات شرط ببندم که طرف 

.کس و کاره یحتما دختره واقعا ب ستن،ینهم ساده  ادیز زینه بابا، حاج بابا و عز ـ

:گفتم یبد خلق با

.پشتشن يبد جور زیهست، حاج بابا و عز یفعال که هر چ ـ

شه؟ یم تیحسود ه؟یچ ـ

 یگ یبعد تو م مون؟یتو خونه زندگ دیاریب دیخوا یکس و کار رو چرا م یدختر ب نیگم ا یکدومه؟ من م يبرو بابا دلت خوشه، حسود ـ

و معتاد نباشه؟ یشه؟ از کجا معلوم دزد نباشه؟ قاچاقچ یم تیحسود

.ینیبدب یلیخ گهیتو هم که د رحافظ،یام يوا ـ

کنم؟ فعال که حاج بابا امر فرمودن خانم رو مثل پرنسس ها  یاصال من چرا دارم با تو بحث م ،يساده ا یلیخ زیتو هم مثل حاج بابا و عز ـ

.میخونه و ازشون مراقبت کن میببر

؟يندار يخب؛ پس منتظرم، کار یلیخ ـ
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.خانم درست کن ينه؛ فقط اتاق خودت رو برا ـ

حاال چرا اتاق خودم؟ ـ

 يجور نیا. میریجلوش رو بگ میتون یکنه، م یخواست خونه رو خال ینصفه شب ،یموقع شب هیچون اتاق تو از اطراف راه در رو نداره،  ـ

.راحت تره المونیخ

 ادیگروه گانگسترها قراره ب يکه انگار سر کرده  یزن یراجع به دختره حرف م يجور هی. اوردمیتو در ن يحرف ها باشه بابا، من که سر از ـ

.خونمون

.شد لیتبد ییوالیکه به چه ه يدید م،یکه سراغ نداشت حانهیپخمه تر از ر گهید. ریبگ ریرو ش تیمدع شهیهم ن،یخانم خوشب ـ

رو قطع کردم و دندون  یگوش یهول هولک یخداحافظ هیبا . اومد یم رونیداشت ب زیتره با کمک عزدخ. کردم مارستانیب يبه پله ها نگاه

.دمیهام رو از حرص رو هم ساب

سرم کاله گذاشتن و من مثل احمق ها فقط نشستم و نگاه  نایو م حانهیر یبس بود هر چ. رو دست بخورم گهیبار د کیدوست نداشتم  واقعا

منزل  یانگار بهم وح. شد یم شتریاومدن؛ نفرت من هم ب یو دختر جلوتر م زیعز یهر چ. برن یاز قبلم سود م دارن يکردم که چه جور

با . مظلوم و غلط اندازش ي افهیمخصوصا با اون ق ه؛یشارالتان واقع هیدختر  نیحاضر بودم قسم بخورم که ا. دختر دزده نیشده بود که ا

 یبهم رفت؛ ول يحاج بابا که حاال کنارم نشسته بود چشم غره ا. اومد جواب سالمش رو بدم یعارم م یحت. سوار شد و سالم کرد زیکمک عز

.انجام بده يگرفتم تمام شب رو گوش به زنگ باشم تا نکنه بخواد کار میو تصم انداختمرو راه  نیاعتنا ماش یمن ب

***

پا گذاشته بود، من هر لحظه  مونیکس و کار به خونه زندگ یموز و مثال بکه اون دختر مر شبیاز د. به دهن حاج بابا بودم رهیجور خ نیهم

حاج بابا که تموم شد، حس کردم داره از کلم  يحرف ها. به خونه بردنش زیمخصوصا حاال که حاج بابا با عز. شدم یاز قبل شوکه م شتریب

:گفتم تیبا عصبان. شه یدود بلند م

ه؟یاصال مگه اون ک ؟ياجاره خونش رو داد یچ يحاج بابا؟ آخه برا يکار کرد یشما چ ـ

.خودش قربون صدقم رفت یشگیهم زیبا لحن مسالمت آم زیعز

نداره، تو خودت  بیکه ع نیا. میمستحق کمک کرد يبنده  هی؟ من و بابات فقط به !که فتادهین یجان، پسر گلم، آروم تر، اتفاق رحافظیام ـ

.میانجام بد ییکارها نیکه من و پدرت همچ يدیبارها د

اجازه  د،یخب بهش کار داد د،یکمکش کن نیخواست یم نیگ یداره، م يحد هی يزیهر چ یمن کمک کردن خوبه؛ ول زیآخه مادر من، عز ـ

 رهچایاز شما انتظار داره به بدبخت ب یاصال ک د؟یچرا اجازه خونش رو داد گهید. نداره بیع اره،یسر کارخونه کار کنه، نون در ب ادیب دیداد

د؟یها برس

:جواب داد يآشکار یحوصلگ یبابا با ب حاج

 مونیانسان ي فهیمن و مادرت فقط به وظ. يحد سنگدل شد نیسرت آورده که تا ا ییچه بال حانهیدونم ر یمن نم رحافظ،یام گهیبسه د ـ

.میعمل کرد
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به  نیاز زم شهیما هم يکنن؟ انگار برا یعمل نم شونیانسان ي فهیدر مورد ما، به وظ گرانیدونم چرا د یمن نم! یانسان ي فهیهه، وظ ـ

حاج بابا،  دیبس کن. بزنم غشونیتونم ت یخوره، گفته بذار تا م یبه پخمه ها م افمونیما ق دهید حانهیدختر هم مثل ر نیا. باره یآسمون م

.دیکن یسرسام آور خونواده رو بدبخت م يخرج ها نیبا ا دیدار

.کرد امیق تیبابا با عصبان حاج

حرف  چیمن ه نه،یکه طرز فکر تو ا یچون تا وقت ؛يخوام که قبل از این که سرت به سنگ بخوره، به راه راست برگرد یفقط از خدا م ـ

.با تو ندارم يا گهید

:غر زدم ینیدل چرک با

د؟یپسرتون رو کنار بذار یدختر پاپت هیبخاطر  دیتون یم يحاج بابا چه طور ـ

:دینال زیعز

.یسوزون یرو با حرفات م... دل خلق ا يدار يبد جور. ریمارت رو بگ شیزبون ن نیا يجلو رحافظ،یخدا بس کن ام تو رو ـ

:دمیحرص غر با

 دیازم توقع نداشته باش. مرد رحافظیبهش دل بستم و عقدش کردم ام یرو سر راهم گذاشت و منِ خر از رو سادگ حانهیکه خدا ر يروز ـ

.باشمهنوز هم همون آدم سابق 

.احترام مادرت رو نگه دار رحافظیام ـ

حق ندارم از خودم دفاع کنم؟ د،یذار یمن رو کنار م دیکس و کار دار یدختر ب هیگفتم حاج بابا؟ شما بخاطر  یمگه من چ ـ

:بابا همون جور که بهم پشت کرده بود گفت حاج

 يدیکش شیبه آت یدست یرو دست تیزندگ شیچند ماه پ. شناسمت ینم گهیکه د ییحرف، حرف توئه، تو ست،ین چارهیحرف اون دختر ب ـ

 ییکارت چه بال نیکه با ا یدون یخودت م. یگرفت یو طالق توافق یرفت ،یبزن یمادرت و فاطمه حرف یحت ایکه به من  نیو بعد هم بدون ا

هر . هات کنار اومدم یهات و کوتاه یتمام بد اخالقمدت با  نیگذره و تو ا یم تونییشش ماه از جدا. یباز هم از رو نرفت یول ،يسر ما آورد

باال  يحساب تو و خدا. نه گهید ینزدم؛ ول یبرگشتم و حرف دیجمع شدت ناام يسجاده  دنیبه اتاقت اومدم و باز هم با د دیام یروز با کل

درست؛  یاشتباهه و چ یچ یکه بدون ياون قدر بزرگ و عقل رس شد. نخون ینخون يخوا یبخون، نم ینماز بخون يخوا یسرت به کنار، م

 یکار رو نم نیا يو من بهت اجازه  میریخدا رو نگ يتا دست بنده  يریگ یمن و مادرت رو م يجلو يتو دار. دختر جداست نیبحث ا یول

خدا رو  ياده ار يجلو میشوهرش حق ندار یحت گه،یکس د چینه من، نه تو، نه ه. ارهیدختر حق داره که کار کنه تا نون در ب نیا. دم

.میریبگ

...من و اون دختر  نیب یعنیحرف آخرته حاج بابا؟  نیا یعنی ـ

.بس کن رحافظیام يوا ـ

!کاره س یو چ هیدختر واقعا ک نیبهتون ثابت کنم ا يروز هیکنم تا  یشم و صبر م یباشه، باشه، خفه م ـ

:برم که حاج بابا گفت رونیاز اتاق ب خواستم
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احد  جیبه ه یتون ینم گهید ،يدید يو بد يبار با تموم وجودت اعتماد کرد هیجاست که چون  نیمشکل تو ا ه؟یچمشکل تو  یدون یم ـ

بعد . نبود نایو م حانهیر ریتقص حانهیبا ر تیبدون تمام مشکالت زندگ یسخته دوباره سر پا شدن؛ ول ،يهم ندار يریتقص. یاعتماد کن یالناس

مادرت  ایبه من  دیبا. يافتاد یم تیزودتر به فکر درست کردن زندگ دیبا ،يکرد یبا ما مشورت م دیه بابارها بهت گفتم ک ناز جدا شدنتو

 یهر چ. تموم شده و رفته زیحاال هم همه چ. یبزن تیاون گند رو به زندگ یکه با الپوشون نینه ا م،یپات بذار شیراه درست پ هیتا  یگفت یم

االن هم . شه یم روزیکه هر روز داره بدتر از د يا ینیبدب نیاون هم با ذهن باز، نه با ا. يرو بساز تیدگکنار و دوباره زن يبذار دیبوده رو با

.یکن یدختر اشتباه م نیراجع به ا يگم، دار یبهت م

:هم در ادامه گفت زیعز

 یدلم نم. میبهش کمک کن دیبا. سزخم خورده  يآهو هیکنم مثل  یبغلش م یدختر پاکه؛ وقت نیسرشت ا. رحافظیگه ام یبابات راست م ـ

رو  یتیتو چشماش همون معصوم. ارهیب شیسر خودش و زندگ ییبال هیقدر داغون و خرابه که ممکنه با رها کردنش  نیا. میتنهاش بذار ادی

.نباش نیقدر بدب نیا. فرق داره حانهیو ر نایدختر با امثال م نیپسرم باور کن ا. تو بود يتو چشما يروز هیکه  نمیب یم

:گفتم یبرندگ با

که مثل  دوارمیفقط ام د؛یکه به نظرتون درسته رو بر یبه قانع کردن منه؟ راه یاجیچه احت گهیپس د د؛یشماها که انتخابتون رو کرد ـ

ادیاشتباه کرده باشم و دختره شارالتان و دزد از آب در ن شهیهم

.

 یوجودش رو قبول کرده بودم و سع يکه تا حد نیبا ا. گذشته بود مارستان،یهمون دخترك ژنده پوش در ب ده،یروز از شروع کار ارک سه

رو نشون بده تا من بتونم تمام حرفام رو به حاج بابا ثابت  شیدوست داشتم تا ذات واقع دایشد یبزنم؛ ول یالیخ یکردم خودم رو به ب یم

.زنگ خورد ینوشتم که تلفن داخل یسفارش ها رو م کتورداشتم فا. کنم

د؟ییبله، بفرما ـ

.دو دعوا شده يشماره  يدم ورود د،یایزودتر ب ،یرسول يآقا ـ

شده، آخه ما  یتونستم حدس بزنم چ یاصال نم. دو رسوندم يشماره  يبه دم ورود يخودم رو از ساختمون مرکز يچه جور دمینفهم اصال

رو دارن از حاج بابا  یکلیه يکارخونه جمع شدن و مرد قو يمردها که ده، دوازده نفر از دمیاز دور د! میمشکالت نداشت نیکه تا حاال از ا

. کنه نیتوه ایمن دست بزنه  يحق نداشت به حاج بابا یکس. به سمتش دمییشدم که دو یصحنه چنان جوش نیا دنید اب. کنن یجدا م

. من کرد لیو تحل هیدن شروع به تجزعقب نشست و با نفس نفس ز یمرد کم. حاج بابا جدا کردم ي قهیمشت گره کردش رو به زور از 

.پوشه کیشد گفت جذاب و ش یم یداشت و به نوع یظاهر مرتب

؟یجوجه حاج يخوا یم یچ گهیتو د ـ

:دمیاز محک زدن مرد برداشتم و توپ دست

.یو فحاش یجا محل کسب و کاره، نه عربده کش نیآقا، ا دیمودب باش ـ

:گفت یبابا به آروم حاج

.پسرمتو دخالت نکن  ـ
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.دیبدون توجه به حرف من دوباره به سمت حاج بابا چرخ مرد

دارش هم منم که منم دوست ندارم به زنم اجازه بدم تا کار کنه، روشن شد؟ اریزن منه، اخت دهیمسلمون، ارک یحاج نیبب ـ

 یب يجور نیکه ا یکس نیا ه؟یمرد ک نیجا چه خبره؟ ا نیا ایازدواج کرده بود؟ خدا دهیبود؟ مگه اصال ارک دهیمرد شوهر ارک نیا پس

:بود گفت بیکه واقعا عج يا يبود؟ حاج بابا با خونسرد یداشت ک یشده بود و احترامش رو نگه نم رهیشرمانه تو صورت حاج بابا خ

.ارهیپس من مختارم که بهش کار بدم تا بتونه خرج خودش رو در ب ؛يحق رو داد نیهمسر تو حق کار داره، خودت بهش ا ـ

تو  يپا ریمن نشسته، ز يپا ریوهم برت داشته نکنه همون جور که ز ،يدیرو د افشیق ست؟ین میحال یکن یفکر م ،يریپ یکن یتو غلط م ـ

شازده پسر هم نشسته؟ نیو ا

 یب نیابرام مهم نبود،  گهیخواست باشه، د یم یهر ک. دمیلحظه دست مشت شدم رو با ضرب رو صورتش کوب هیکردم و تو  یقاط گهید

حاج بابا دستم رو گرفت و . دراز کرده بود شتریب مشیکرد، پاش رو از گل یم ییداد و ازش بدگو یمن به پدرم فحش م يکه تو رو یشرف

.لبش رو پاك کرد يمرد خون رو. رو هم بزنم يعدب ياجازه نداد که ضربه 

خوشگله، نه؟ ؟یسوزه شازده حاج یکجات داره م ه؟یچ ـ

.کرد یبه زن خودش هم رحم نم یچه حد؟ اون حتوقاحت تا  واقعا

.ناموس؛ اون مثال زنته یخفه شو آشغال ب ـ

و  دمیرو کش قشی. دمیهم تو صورتش کوب گهیمشت د هیو  رونیب دمیحاج بابا کش يبودم که دستم رو از دست ها یقدر عصبان اون

.و داد زدم تیبرگشتم به سمت جمع

.سر کارتون دیهمتون بر ـ

داد،  یبافت ادامه م یکه به هم م یجور به خزعبالت نیاگه هم. بردم يخلوتر يرد رو دوباره چنگ زدم و کشون کشون به سمت جام ي قهی

مرد بعد از چند قدم با خشونت دستم . ندادم یتیاهم یول دم؛یشن یحاج بابا رو از پشت سر م يصدا. موند یبرامون نم تیثیآبرو و ح گهید

رو با ضرب  قشی. تونستم خودم رو کنترل کنم ینبود، راحت تر م يا گهیکس د یه رفته بودن و جز من و حاجکه هم حاال. رو پس زد

:مرتب کرد و گفت

دمار از روزگار خودتون و اون  ،یپسر امجد صولت م،یمن سپهر صولت د،یطرف یبا کم کس دیفکر نکن. با جفتتونم ن،یدر افتاد یبا بد کس ـ

.ارمی یمدر  تونیزپرت يکارخونه 

:دمیتوپ ضیغ با

مگه شهر هرته؟. یکن یتو غلط م ـ

و دست رو دست بذارم؟ سمیوا يجور نیهم يکاسه س، بعد انتظار دار هیآره که هست، زن من با شما دو تا غول تشن دستش تو  ـ

.آرومم کرد یحاج بابا کم میمال يصدا

خواد خودش  یشد، حاال که م یهالك م یداشت از گشنگ شیچند وقت پ ،يد یتو که به زنت نفقه نم ه؟یآخه پسر جان، حرف حسابت چ ـ

؟يریگ یجلوش رو م اره،یخرجش رو در ب
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ده و شکم باال اومدش تشت  یآب خوردن به پسر مردم پا م یبه راحت شیکه قبل از عروس یزن. غلط کرد با هفت پشت جد و آبادش ـ

.رهیبم فتهیب یشنگاندازه، همون بهتر که از گ یرو از بوم م شییرسوا

آرامش صورت حاج  یزن خراب؟ ول هیکاره بود؟  نیدختر واقعا ا نیپس ا. به سمت حاج بابا برگشتم که رگ گردنم گرفت یناگهان چنان

.نبود يها حرف تازه ا نیدختر خبر داشت و ا نیا زیدونست، انگار که از همه چ یانگار که م. زد یم يا گهیبابا حرف د

.کن، شرم کن ایح ؟یگ یم بهیرو به دو تا مرد غر یحرف نیپشت سر زن خودت همچ يتو دار ست،ین، کارت درست نپسر جا نیبب ـ

بگم؟ یخوام، به ک یزن رو نم نیآقا من ا ؟یچنده حاج ییلویشرم ک ـ

؟يد یپس چرا طالقش نم ـ

شش  يکو گوش شنوا؟ خانم زبون داره قاعده  ین؛ ولبک یکه خواست یو بعد برو هر غلط ریطالقت رو بگ ایمن که از همون اول گفتم ب ـ

 يبره  نیگول ا ،یداره، تو هم حواست رو جمع کن حاج یمشکل ذهن ه،یزن روان نیبابا ا. کنم یبدبختت م ،يگه منو بدبخت کرد یمتر، م

 یبود تا همه رو باال بکشه؛ ول دهیشمال و اموال من نقشه ک يکه برا يهمون جور. مالتونه يکرده برا نیگرگه کم هی نمظلوم رو نخور، او

دست از  یسادگ نیبه هم دیکن یحاال شماها فکر م. گردونم یبرم و تشنه برم یرو تا لب چشمه م نیمثل ا يمن صد تا. کور خونده بود

رم؛  یامروز رو م. با خودتون شیباق گه،یاز من گفتن بود د. زنه تا به هدفش برسه یم تیبه مظلوم وداره؟ اون قدر خودش ر یسرتون برم

.سراغتون امی یبا مامور م نیاگه بدونم باز هم قرار باشه برگرده سر کار، مطمئن باش یول

:که داد زد نیاز پشت افتادم رو زم. مشت محکم تو چونم خوابوند هیکرد و  يبار نامرد نیبه سمتش هجوم بردم که ا دوباره

.نهیب یکارخونه رو هم م نیکار کردن تو ا د،یپشت گوشش رو د دین زن خراب هم بگبه او د،ینیب یحاال م ارم،ی یپدرتون رو در م ـ

من هنوز تو  یبازوم رو گرفت؛ ول ریحاج بابا ز. شد دیچشم به هم زدن ناپد هیرنگش راه افتاد و تو  یبنز مشک نیسرعت به سمت ماش با

:دیحاج بابا پرس. بودم که سپهر گفته بود ییشوك حرف ها

؟یخوب ـ

:دمیبدم پرس یکه جواب نیا دونب

س؟ کهیمرت نیدختر، زن ا نیراسته حاج بابا؟ ا ـ

.آره، زنشه ـ

د؟یپناه داد يا وونهید نیشما به زن همچ ؟یچ ـ

.ستیباشه، برام مهم ن یخواد زن هرک یکار دارم؟ من به اون دختر کمک کردم، حاال م یمن به شوهرش چ ـ

...گفت دختره قبل از ازدواج  یگفت؟ م یم یه چپسر يدیحاج بابا؟ نشن یگ یم یچ ـ

:دیبابا غر حاج

.بوده گذشته و رفته یهر چ رحافظ،یدهنت رو ببند ام ـ

تو خونمون؟  ؟ياریرو سر سفرمون ب یفیدختر کث نیهمچ یتون یآخه شما چطور م ؟يو باز هم کمکش کرد یدونست یشما، شما م یعنی ـ

گذشته و رفته؟ بوده یهر چ یگ یتو کارخونه؟ بعد م

!توبه کردن و از اشتباهاتشون درس گرفتن، باز هم با چوب زدشون ینداره که وقت لیکنن، دل یکنن، خطا م یآره؛ چون آدم ها اشتباه م ـ
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 مونیاز زندگ دیبا ست،ین یبه شما گفتم آدم درست دمشیدختر نجسه، ناپاکه، از همون اول که د نیشم، ا یم وونهیحاج بابا من دارم د ـ

.رونیب نشیبنداز

.کنم یم تیکه توان دارم ازش حما يلحظه ا نیامکان نداره، اون دختر به من و مادرت پناه آورده و من تا آخر نیا ـ

.کنه یرو خراب م مونیکه زندگ ینه کس د،یبه اون ها کمک کن دیبر چاره،یو ب ریهمه آدم فق نیحاج بابا؟ ا هیتیچه حما نیآخه ا ـ

.میکن یدختر رو رها نم نیعنوان ا چیمن و مادرت به ه رحافظ،یتم امکه گف نیهم ـ

اگه من از شما بخوام؟ یحت یعنی ـ

 یوقت نم چیمطمئن باش ه یشناسمت؛ ول ینم گهیچند وقته د نیهر چند که تو ا ،یتو پسرم! مسخره بردار يباز نیدست از ا رحافظیام ـ

.رو انتخاب کنم یکی ریعشق به بچم و کار خ نیب یمنو وادار کن یتون

. باز بشه مونیخواد پاش تو خونه زندگ یدلمم نم یبه اون دختر ندارم؛ ول يکار اشتباه محضه، من کار نیگم، ا یچند بار م دینیحاج بابا بب ـ

 نیکه ختم ا نیر مثل ادخت نیا یکاره نبود؛ ول نیحداقل از اول ا حانه،یجمال ر يبه گوشه  یباز هم گل. نایمثل م حانه،یمثل ر یکیاون هم 

.هاست کاره

من  م،یستیموضوع ن نیقضاوت راجع به ا يدختر اشتباه کرده، من و تو در حد و اندازه  نیا رمیاصال گ. چوب نرون هیهمه رو با  رحافظیام ـ

.همه دست و پاش بسته س، رها کنم و تو خونم راحت بخوابم نیرو که ا يکنه دختر یوجدانم قبول نم

:دمیحرص غر با

.دیطور که معلومه، شما انتخابتون رو کرد نیپس ا ـ

.دیکش ینفس یبابا که معلوم بود کالفه شده، با ناراحت حاج

؟یکن یدختر رو به من و مادرت واگذار نم نیچرا موضوع ا ؟یکن یرو ول نم هیقض نیچرا ا ـ

اصال . دنبالتون ادی یشوهر اون خانم که فردا، پس فردا با مامور م هم نیشما و ا نیباشم؟ ا یاصال من خر ک د،یدون یباشه، هر جور صالح م ـ

به من چه؟

رو  شیمیحاج بابا تصم. گفتم باد هوا بود یم یمن هر چ. ندادم یتیحاج بابا هم اهم يگفتن ها رحافظیراهم رو کج کردم و به ام تیعصبان با

.اومد یگرفته بود و کوتاه هم نم

مادر؟ يخور یچرا غذات رو نم رحافظیام ـ

از ظهر که با هم بحث کرده . به حاج بابا انداختم ینگاه یچشم ریرو با سر چنگال جا به جا کردم و ز يقرمه سبز ياهایلوب ییاشتها یب با

.گفته نشده بود نمونیب یحرف گهید م،یبود

شده؟ یحاج احمد چ ـ

:پلک زد و گفت شیشگیبابا با همون آرامش هم حاج

.از پسرت گذشته دنیوقت ناز کش گهید ؟يپسر دار نیکار به کار ا یخانم، شما غذات رو بخور، چحاج  ستین يزیچ ـ

گوشام  شیاز حال و احوال پرس. فاطمه که کنار تلفن بود جواب داد. لحظه تلفن زنگ زد نیحرص چنگالم رو هل دادم تو ظرف که تو هم با

 یچ يدختر برا نیدوست داشتم بدونم ا یلیخ. گذاشت زیم يرو رو یا کرد و گوشحاج بابا رو صد. باشه دهیزدم که ارک یحدس م. شد زیت
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 یحاج بابا م. ختیر یاز قبل به هم م شتریگفت اعصاب من ب یکه حاج بابا م يبا هر جمله ا یبه دهن حاج بابا؛ ول مشد رهیزنگ زده؟ خ

 یم يفرهنگ زبون نفهم معامله کنه؟ آخه حاج بابا چه جور یب آدم نیخواست با ا یم اد؟یخواست با سپهر کنار ب یکار کنه؟ م یخواست چ

. از جا بلند شدم. رو قطع کرد یکرد و بعد هم گوش ادداشتیسپهر رو  يآبرو رو ساکت کنه؟ شماره  یچاك و دهن و ب یآدم ب نیتونست ا

:دمیت تلفن دراز بود که پرسدست حاج بابا هنوز به سم. خواست انجام بده یبود که حاج بابا م يکار نیبدتر گهید نیا

حاج بابا؟ یکار کن یچ يخوا یم ـ

:زد هیبابا کنا حاج

!نداره که يرو هم حدس بزن، کار نیخب ا ؟يدیرو شن یتو که همه چ ـ

.تر شدم یعصب

به زنش  یکه حت یشرف یب نیبا ا یآخه شما چه حرف د؟یایبرب وونیاز پس اون ح دیخوا یم يچه جور ست،یزدن ن هیحاج بابا االن وقت کنا ـ

د؟یده دار ینم تیخودش اهم يو آبرو

.من و اونه نیب نیا رحافظ،یتو دخالت نکن ام ـ

!حاج بابا ـ

.تمومش کن ر،یام گهیبسه د ـ

.رو سر جاش گذاشت و به سمت اتاق کارش رفت یشماره گرفتن گوش يجا به

.رم تو اتاقم صحبت کنم یمن م ـ

:و فاطمه گفتم زیعز يتوجه به دهن باز مونده  یبود که ب لیثقحرف برام سخت و  نیقدر ا اون

!منم هیادیکه ز یکه اون نیمثل ا. رم یمن م د،یشما بمون د؟یشما چرا بر ـ

تو حاج بابا  تیاون قدر حس حما. دمیبه سمت اتاقم رفتم و در اتاق رو به هم کوب. کنه یونیپادرم شهیمثل هم زیصبر نکردم که عز گهید

که  یماتیبرسه که حاج بابا منو از تصم يکردم روز یوقت فکر نم چیه. من و اون دختر با هم عوض شده يکردم جا ید که حس مبو ادیز

 يروز هیمن  ده،یارک ده،یارک. دمیدندون هام رو از خشم رو هم ساب. شروع کردم به متر کردن اتاقم تیبا عصبان. ارهکنار بگذ رهیگ یم

نشستم رو تخت که  تیبا عصبان. گذره یم یفهمم تو اون ذهنت چ یباالخره م! گفتم یک نیحاال بب! کنم یم هیتصفباالخره حسابم رو باهات 

.به در خورد يضربه ا

!رحافظ؟یام ـ

:فوت کردم و گفتم تیرو با عصبان میحرص نفس

.زیتو عز ایب ـ

:شده بود گفت ریبود تو چشماش جاگگذاشته  مونیپاش رو به زندگ دهیارک یکه از وقت يا یبا همون نگران زیعز

پسرم؟ یخوب ـ

.نشست کنارم زیعز. صورتم رو برگردوندم یناراحت با

.محتاج رو به امون خدا رها کنه هیتونه  ینم ،یشناس یپسرم؟ تو که بابات رو م یکن یکار رو با ما م نیآخه چرا ا ـ



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٦

:گفتم ظیغ با

 یپشت سرش م ییشوهرش چه حرف ها یدون یم چیه ز؟یعز هیک نیا یدون یم چیه که؟یزن نیهمه آدم محتاج، چرا بند کرده به ا نیا ـ

... یدون یم چیگفت؟ ه

.دستش رو، رو دست مشت شدم گذاشت زیعز. گفتم... بستم و به عادت گذشته ال اله اال ا لب

.کرد فیرو همون شب برام تعر زیمه چه دهیدارم؛ بلکه خود ارک بینه حاج احمد گفته، نه علم غ. دونم یخوب م ز،یدونم عز یم ـ

.زیتعجب برگشتم به سمت عز با

د؟یو باز هم کمکش کرد دیدونست یشما م یعنی ـ

هر  ،يندار مانیبه جنس مخالفت ا گهیذهنت خراب شده، د رحافظیام. میکن یو باز هم کمکش م میو کمکش کرد میدونست یآره مادر، م ـ

چشمات . حانهینه ر ناست،یبه م هیدختر نه شب نیحداقل ا. ستیطور ن نیا یول نا؛یم ایس  حانهیر یکن یفکر م ،ینیب یکه سر راهت م یکس

افکار  يسر هیو پوچ، بخاطر  چیبخاطر ه ثیهمه تهمت، افترا، حرف و حد نیا. پسرم یش یخفه م ینیبدب نیتو ا يدار. رحافظیرو باز کن ام

.غلط

امروز شوهرش اومد  ست؟ین یآدم درست ستادهیا ابونیکه نصفه شب وسط خ يول گفتم دخترکه از همون ا نیا ز؟یکدوم فکرم غلطه عز ـ

کنه  شیحرف بزنه تا راض کهیمرت نیخواد با ا یراحت م الیحاال حاج بابا با خ. اومد، بار من و حاج بابا کرد یاز دهنش در م یکارخونه، هر چ

.خواد زنش بره سر کار یکه نم دهید يزیچ هیگه به من و شما چه؟ شوهرش حتما به حاج بابا ب ستین یکیآخه . سر کار ادیبزنش همچنان 

؟يقدر باهاش بد نیچرا ا ه،یک یدون ینم ،یشناس یدختر رو نم نیتو ا. قدر بهتون نزن نیتو رو به جون بابات ا. قضاوت نکن پسرم ـ

من هم  يجلو یخاطرش حت يرضا يفروخته؛ چون برا یتر پاپتهمه وقت، منو به اون دخ نیچون حاج بابا بعد از ا ز؟یچرا عز یدون یم ـ

.ستادهیا

.ستیطور ن نینه، ا ـ

.کنم یخانم رو باز م نیمن آخر سر مچ ا د،یرس یرسه که هر دوتون به حرف من م یم يروز هی. که بود يدیخودت د ـ

.دیرو کش نشینفس سنگ زیعز

همه تهمت و افترا  نیا یکه از بار شرمندگ ،یاتاق به اشتباهاتت اعتراف کن نیهم برسه که تو يروز هی میترس یم رحافظ،یترسم ام یم ـ

که  رحافظ،یبترس از اون روز ام. خدا نبخشنت يخدا و بنده  گهید دیاون وقته که شا ،یراه برگشت نداشته باش گهید یول ؛یبش مونیپش

.رهیمظلوم دامنت رو بگ تردخ نینکنه آه ا

:زدم و گفتم يپوزخند

اعتماد  نیکه شما و حاج بابا از ا نمیب یرو م يروز. شه یم لیتبد نیقیبه  شتریگذره شَکم ب یهم م یدارم، هر چ مانیمن به حرفام ا ـ

.دیبش مونیکورکورانتون پش

.يرگشت ندارراه ب گهید ،يکارهات ادامه بد نیاگه تو به ا یول م؛یستیخودمون ن يخدا يخدا بزرگه پسرم؛ حداقل تو اون روز شرمنده  ـ
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باز هم  یکه از حرفام مطمئن بودم؛ ول نیبا ا. دمیلحظه ترس هی يلحظه؛ فقط برا هیدونم چرا بعد از رفتنش  ینم. حرفاش رو زد و رفت زیعز

کنم؟  یمنباشه که من فکر  یدختر اون نینکنه واقعا من اشتباه کرده باشم و ا. داشته باشه قتیحرفا حق نیکه نکنه ا دمیلحظه ترس هی يبرا

.نگاه کنم زیحاج بابا و عز يتونم تو رو ینم گهیواقعا بهش تهمت زده باشم، د گهکه ا

 رونینفس راحتم رو ب. کنم یتونستم مخف ینم يجور چیلبم بود رو ه يکه رو يا یلبخند خوشحال. ومدیسر کار ن دهیفردا ارک صبح

دختر  نیا. باطل الیخ یزه دمیعد با پا گذاشتن به اتاق مونتاژ بود که فهمصبح روز ب یباالخره شرش کم شد؛ ول ــــــــش،یآخ. فرستادم

:دمیپور انباردار رو دك کردم و غر یروح. با توپ پر رفتم تو اتاق حاج بابا. داشت یبرنم میدست از سر من و زندگ يجور چیه

دختره که باز اومده سر کار؟ نیا ـ

.یکار از الفاظ زشت استفاده کن طیدوست ندارم تو مح. ینجف دهیخانم ارکخانم اسم داره،  نیمودب باش، ا رحافظیام ـ

:جلو با حرص گفتم رفتم

شراکت؟ شنهادیپ د؟یرشوه داد د؟یسر کار؟ بهش پول داد ادیکه ب دیکرد یشوهرش رو راض يچه جور ـ

:بابا از کنارم گذشت حاج

.ضامنش شدم ـ

د؟یضامنش شد ؟یچ ـ

.ند تا از کارخونه دارها مشارکت کنهآره، ضامنش شدم تا با چ ـ

اون همه به جلز و ولز  شیچند ماه پ نیمن هم د؟یو آبروتون خرج کرد تیثیچاك و دهن از ح یآدم ب هیحاج بابا؟ شما بخاطر  یگ یم یچ ـ

...اون وقت  د،ینکرد يکار نیبخاطر وام کارخونه هم همچ یشما حت یول د؛یافتادم که ضامن بش

.دادم یخواست حتما انجام م یهم م نیاز ا شتریه بمطمئن باش اگ ـ

:بهت گفتم با

!حاج بابا ـ

.يکشش ند گهیبهتره د رحافظ؛یتموم شده س ام هیقض نیا ـ

... یول ـ

!رحافظیام ـ

:برگشتم و گفتم تیعصبان با

.دیباشه حاج بابا، خودتون خواست ـ

که داشت  ينگاهم رو با نفرت رو دختر. ستادمیاراده دم اتاق مونتاژ ا یب. کردم یطبلند سالن رو  يو با قدم ها رونیحرص از اتاق زدم ب با

به  نایم يبزك کرده  ي افهیچشمام کنار رفت و ق يانگار که تو اون لحظه صورت دختر از جلو. کرد چرخوندم یقطعه ها رو از هم سوا م

:لب گفتم ریدستام رو مشت کردم و ز. جاش نشست

 گهیمن د. س حانهیو ر نایم يلنگه  یکیدختر هم  نیکنم حق با منه و ا یثابت م يروز هیباالخره . کنم یتو رو، رو مباالخره من دست  ـ

.بده يدم که مثل اون ها منو باز یبهش اجازه نم
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داشتم با بهروز همون جور که . دیکارکنا رس سیکردم که سرو یبودم و داشتم با بچه ها حال و احوال م ستادهیکارکنان ا يدر ورود دم

چشمام . اومد یم نییپا یچادرش رو جمع کرده بود و از پله ها به آروم يافتاد که گوشه  دهیکردم، نگاهم به ارک یخوش و بش م یسماوات

 هینگاهم مثل ! چـــــــادر سر کرده بود؟. چادر سر کرده بود؟ دستام مشت شد. دیسر کرده بود؟ پلک چشم راستم پر درچا. چهار تا شد

از  یخوب يخاطره ! چادر سر کرده بود، چادر. دیکاو یاومد م یرو که آروم و بدون استرس از رو به رو م دهیارک يبرنده سر تا به پا يچاقو

 هی. خانم چادر به سر کرده بود چادرش رو کنار گذاشته بود نیکه ا یراحت نیبه هم يروز هیمن هم  يحانه یر. سر کردن چادر نداشتم

 ینبود، حاال متوسل شده بود به چادر؟ خون خونم رو م یکردن کاف يو نقش باز تیمظلوم ياون همه ادعا. ر جنون به سراغم اومدلحظه انگا

 یبلند نکردم؛ ول نایو م حانهیدرسته که دست رو ر. خوابوندم یمشت محکم تو چونش م هیرفتم و  یتونستم در جا جلو م یاگه م. خورد

.اومدم یداد خودم از خجالتش در م یادامه م بانشیعوام فر يکارها نیبه هم دهیمطمئنا اگه ارک

؟یکن یدختره نگاه م نیبه ا يجور نیچرا ا رحافظ؟یام هیچ ـ

.دیچیتو گوشم پ یبهروز سماوات يدوباره صدا. رمیرو ازش بگ زمیکردم نگاه نفرت انگ یآوردم و سع نییمشت شدم رو پا دست

کرده؟ يکار گم چته؟ دختره یم ر،یام یه ـ

:دمیفک منقبض شده غر با

.نکرده ينه، فعال کار ـ

:گفت يبا خونسرد بهروز

!ادی یگند کارهاش در م یک ستینکرده، معلوم ن يآره، به قول تو فعال کار ـ

.دیبرگشتم به سمتش که بهروز ترس چنان

؟يشد یبابا؟ جن هیچ ـ

:گفتم یموشکاف با

؟یگفت یتو چ ـ

!ایکن ی؟ االن سکته مآروم تر پسر، چته ـ

.خواستم زودتر حرف بزنه یبهروز رو نداشتم؛ فقط م فیاراج ي حوصله

!بهــــــروز، بنال ـ

... ارنی یآمارش رو در م يبچه ها زود اد،ی یکه م یتو کارخونه هر ک ،یدون یخب راستش خودت که م ـ

:گفتم يصبر یب با

داره؟ یچه ربط نیخب ا ـ

:شنوه گفت یراحت شد حرفامون رو نم الشیکه خ نیشد انداخت و بعد از ا یکه از کنارمون رد م هدیبه ارک ینگاه بهروز

شوهر گردن کلفتش اومد تو کارخونه و اون دعوا  شیاز اون طرف هم که چند روز پ. خانم به همه گفته متاهله نیعرضم به حضورت ا ـ

 گهید یکیجاست که خانم عالوه بر شوهرش،  نیا یموضوع اصل یا پخش شد؛ ولو تو راه انداخت و آوازش همه ج یمرافعه رو با حاج رسول

.وندهرو هم تو آب نمک خواب
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!؟یچـــــــ ـ

.دمیترک یم رتیانگار که داشتم از خشم و غ. زد ینبض م تیاز حرص و عصبان میشونیپ

!آروم تر پسر ـ

!رو بگو بهروز شیباق ـ

.نداره، همش رو گفتم یباق گهید ـ

ه؟یمش چاس ـ

دختره؟ ؟یاسم ک ـ

.زنه یم کیکه باهاش ت ینه بابا، اون ـ

.یآهان، حسام ـ

؟یلحظه هنگ کردم، حسام هی

؟یخودمون؟ طاها حسام یحسام نیهم ؟یحسام ؟یچــــ ـ

.آره بابا ـ

:مشغول بود که زمزمه وار گفتم يبه قدر فکرم

.نداره یبه کار کس يکه کار نهیو مت نیاون قدر سنگ ست،یکارها ن نیاون که اصال تو خط ا یول ـ

که  یکس نیحاضر بودم قسم بخورم آخر. خورد یحرفا نم نیبه ا افشیمرتب و مودب بود که اصال ق يطاها به قدر. امکان نداشت واقعا

.باال برد یبهروز ابروهاش رو با بدجنس. هیتوجه کنه حسام دهیممکنه به امثال ارک

.شه یم رهیبهش خ سیچند روزه چقدر تَر و فرز عمل کرده که آقا از اول تا آخر تو سرو نیدختره تو ا نیبب! گهیخب د ـ

شه؟ یمگه م ـ

.پاد یدختره رو از اول تا آخر م. رن بپرس یم سیکه با سرو ییاز بچه ها يخوا یاصال م. گم یبه جون خودم راست م ـ

 ه،یخوبه، عال یلیخ. يدامت رو پهن کرد ومدهیجور که معلومه ن نیخانم، ا دهیخب ارک. لبخند رو لبم نشست هیدستم کم کم باز شد و  مشت

.به نفع من چیه کی

.دیدرخش دیچرخ یکه تو ذهنم م يزیاز تجسم چ چشمام

.گوش کن بهروز ـ

.حرفامون رو نشنوه یتر بشه و کس کیرو گرفتم تا بهم نزد بازوش

جانم داداش؟ ـ

از کارخونه  یاردنگ هیرو آب و با  زمیکه بتونم پته هاش رو بر يجور هی ؟ياریدختره به دست ب نیاز ا يشتریاطالعات ب یتون یم نیبب ـ

.سره کار رو تموم کنم هیتا بتونم  یدست پر باش دیفقط حواست باشه که با رون؟یبندازمش ب

.کنم که خودش هم کف بر بشه دایپ هشیبر عل یچنان مدارک. داداش، حواسم هست یاوک ـ
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هام نفوذ  شهیحاج بابا تا ر ماتیتعل یبودم؛ ول دهیرم؟ درسته که بر یجلو م يرم؟ نکنه دارم با نامرد ینکنه دارم خطا م. دمیظه ترسلح هی

:ادامه دادم نیکرده بود؛ بخاطر هم

.ها، رو اصول جلو برو یدرست نکن یموقع مدرك جعل هیبهروز  ـ

!ارمی یم ریگ یچ نمیرم تو نخش تا بب یم. رقصه ینزده م مدیکه من د يدختر نیا. باشه داداش، حواسم هست ـ

.باشه، قربونت؛ پس منتظر خبرش هستم ـ

"دو سال بعد"

 ییبه جا. ساختمون دوختم یو نگاهم رو به در خروج سادمیاتاق وا يقد ي شهیشلوارم فرو بردم و کنار ش بیتو ج یهام رو با خستگ دست

حاال . نگاهم مثل هر روز به دنبالش بود. رفتن یهر کدوم به سمت خونشون م ،یروز کار و خستگ کیکه کارکن ها دونه به دونه بعد از 

به سنگ خورده بود و من هنوز نتونسته بودم  رهامیت يهمه . جا بند نبود چیتکاپو و دنبال مدرك بودن، دستم به ه الس کیبعد از  گهید

 دهیبه هدر داده بودم، ارک دهیلجن مال کردن ارک يکه برا يا يف تمام وقت و انرژبرخال. رو باز کنم دهیهمه وقت، مچ ارک نیبعد از ا

و  میهمچنان مال. شد یم رهیبهش خ سیداخل سرو یکرد و همچنان حسام یهمچنان چادرش رو به سر م ،کرد یهمچنان تو کارخونه کار م

 دهیارک. شد یازش گفته نم یخونه هم حرف يبود، من نبودم و تو دهیهر چند که هر جا ارک. آروم بود و همچنان با خونوادم در ارتباط بود

 هیکه  نیا يمن برا دیکه تمام ام نیداشت و بدتر از همه ا یکار احترامم رو نگه م طیمح وت. داد ینم یتیکدوم از کارهام اهم چیاما؛ به ه

همون . نکرده بود یفرق چیدو سال ه نیتو ا دهیارک. ده بودچادر به سر نکنه، نقش بر آب ش گهیاحمقانه خسته بشه و د يباز نیاز ا يروز

رو از  يفکر ي نهیزم شیکنم اگه اون پ یفکر م ییوقت ها هی. لیو اص دیک آدم مقیدرست مثل  ا،یو با حجب و ح نیمت. سابق بود ي دهیارک

.رابطه داشته يوده که قبل از ازدواجش با پسرب یو با وقار کس نیزن سنگ نیتونستم قبول کنم که ا یعنوان نم چینداشتم، به ه دهیارک

تا طالقش رو از شوهر  رهیتونست از حاج بابا کمک بگ یکه م نیچرا با ا. معما يجعبه  هیبرام شده بود  دهیارک گهیاز دو سال حاال د بعد

رو هم که حاج بابا  يول اجاره خونه اپ یکرد و حت یحاج بابا رو رد م یمال يکرد؟ چرا تمام کمک ها یکار رو نم نیا رهیگردن کلفتش بگ

کرد  یم شرفتیاومد؟ چرا هر روز تو کارش پ یآخر برگردونده بود؟ چرا هنوز با همون مانتو شلوار مندرس به کارخونه م الیداده بود تا ر

شده تمام  دهیم و ارکرو به کل فراموش کرد حانهیدو ساله ر نیرفت؟ چرا تو ا یخار تو چشم و قلب من فرو م هیمثل  شرفتشیو هر پ

فکر از کجا به ذهنم رسوخ کرده بود  نیشارالتانه؟ ا هیزن  نیخواستم ثابت کنم که ا یحد و با تمام توانم م نیمن؟ چرا تا ا یذهن يدغدغه 

چرا؟ چرا؟ شم؟ یتر از قبل م نیمن دل چرک اد،ی یکه شوهرش به دنبالش م یتونستم از بطن و ذهنم پاکش کنم؟ و چرا وقت یکه حاال نم

که با همون  دهینگاهم به ارک. زد، ذهنم رو مشغول کرده بود یاز قبل موج م شتریکه تو وجودم ب يا ینیو بدب گهیسوال د یسوال ها و کل نیا

. رفت یم سیمونتاژ کار کارخونه به سمت سرو ،يداشت با نرگس سرور. شد رهیاومده بود، خ رونیب یظاهر ساده تازه از ساختمون اصل

بعد از . مواجب سرکار خانم رهیج یمفت و ب گاردیمعروف، باد یطاها حسام يهم از آقا نیآهان؛ ا. دیکارکن ها چرخ نیگاهم دوباره تو بن

دو نفر برام مبهم  ياندازه رابطه  نیوقت تا ا چیه. است دهیبه ارک رهیو چرا از همون روز اول خ هیک یبودم که حسام دهیدو سال هنوز نفهم

.نبود
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 یرو گرفتم که حرف حسام ممیتصم. باز کنم یحاج يدختر رو جلو نیدست ا دیکه حس کردم با ییهمون روزها. افتادم شیچند ماه پ ادی

و دل  دهیخراب کردن ارک يترکشم برا ریت نیآخر نیا یبود؛ ول يواقعا که چه تالش مزبوحانه ا. رو به گوش حاج بابا برسونم دهیو ارک

:به حاج بابا گفتم. دختر بود نیاحاج بابا از  دنیبر

.داره يسر و سر یبا طاها حسام دهیکنم ارک یثابت م -

.آتشفشان خاموش فوران کرد هیمثل . ره ینم ادمیوقت  چیحاج بابا رو ه تیعصبان

خواد چشم  یکجا م تا ینیخشم و بدب نیا ؟یزن یتهمت م ریسر به ز یبه حسام يکه دار دهیکش ییکارت به جا گهید! رحافظیخفه شو ام -

تو رو کور کنه؟ يها

.ناخونم رو کندم يگوشه  يخونسرد با

.خانومه خیساده داده که از اول تا آخر م يپسره  نیبه ا یچه نخ ستیتهمت کجا بود حاج بابا؟ معلوم ن -

!ــــــرحافظیام -

.بپرس یسیسرو ياز بچه ها يندار نانیمن اطم يحاج بابا اگه به حرف ها -

ذره آبروش رو هم ببرم؟ هی نیکه هم ؟یچکه  -

:گفتم یکالفگ با

.ياری یگم شما توش نه م یم یکار کنم؟ من که هر چ یخب چ! بابا يا -

 هی. عامل ریرو بفرستن دفتر مد یرو گرفت و گفت طاها حسام یداخل يکه به ندرت شاهدش بودم، شماره  یدر هم يبابا با اخم ها حاج

 یوجود حسام يهمه  ه،یدور و ور حسام دهیارک یدونستن وقت یعالم و آدم م يهمه . تونست حاشا کنه ینم یسامح. رو لبم نشست شخندین

رو به  يروزیپ نیا شیشاپیپ. و دست هام رو تو هم گره کردم يادار ینشستم رو صندل یبا سرخوش. دهیشه به ارک یم رهیشه چشم و خ یم

. شد یقند آب متو دلم  یگفتم و از خوشحال یم کیخودم تبر

.وارد شد شهیمثل هم ر،یسر به ز یبه در خورد و حسام يا تقه

.یسالم حاج رسول -

اگه ! شکستم یاون قدر خرسند بودم که داشتم با دمم گردو م. به سمت من و با سر سالم کرد که همون جور جوابش رو دادم برگشت

خواد از  یم يدونستم که چه جور یهر چند نم. داد یرو از دست م دهیبه ارک زد، اون وقت بود که حاج بابا تمام اعتمادش یحرف م یحسام

.شهزبون طاها حرف بک ریز

؟یحاج رسول دیبا من داشت يامر -

.خوام راجع بهش حرف بزنم یاومده که م شیپ يمسئله ا هی. نیآره پسرم، بش -

سرش به کار خودش گرم بود و . خودم بود يبه گذشته  هیشب ییجورا هیپسر ساکت و آروم که  هی. بود یپسر خوب. مودبانه نشست طاها

.نداشت یبه کار کس يکار

 طیحرف ها تو مح يسر هی ستیبه هر حال درست ن. دادم اول از خودت بپرسم حیکه ترج دهیچیپ ییحرف ها هیطاها جان،  نیبب -

.کارخونه دهن به دهن بگرده
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.شد رهیجمع شده، به حاج بابا خ یحاج يحرف ها تیکه معلوم بود بخاطر جد یبا فک منقبض یحسام

؟یشناس یرو م یرم سر اصل مطلب، خانم نجف یمقدمه م یراستش ب-

نشد و  رهیخ یتو صورت حاج گهید. که دلم به حالش سوخت دمیتو چشم هاش د ییبه شخصه چنان نور و روشنا. برگشت یحسام نگاه

.رو حدس زد ییزهایچ هیشد  یم یکامال از واکنش حسام. به من انداخت يحاج بابا نگاه کالفه ا. انداخت نییسرش رو پا

.شناسم یرو م شونیبله، من ا -

.کدوم نبود چیه یخواست مقاوم باشه، هم محکم؛ ول یانگار که هم حسرت زده، هم نگران، هم م. بود یمدل هی صداش

؟یاومده حاج رسول شیپ یمشکل -

.میشد رهیچند لحظه بهش خ يکه هم من و هم حاج بابا برا يجور د،یال رو پرسسو نیسر بلند کرد و ا يدفعه ا هی

.شه یتو کارخونه گفته م ییحرف ها هیگفتم که پسرم،  -

. يجا کشوند نیکه کار ما رو به ا دهیبر پدرت لعنت ارک. حرف بزنه یمطالب نیبراش سخت بود راجع به همچ. کردم یبابا رو درك م حاج

.کنه دایبودم، نذاشت حرف حاج بابا ادامه پ دهینشن یکه تا حاال از کس یلحن نیتر با برّنده یحسام

خواد که  یدارن و من اصال دلم نم ییواال تیخانم واقعا شخص نیا. س هیپا یاحمقانه و ب ،يا عهیهر شا ،یکه هست، هر سخن یهر حرف -

.شه فکر کنم یکه گفته م ییراجع به حرف ها یحت

:به خودش مسلط شده بود، گفت یکم هیبابا که  حاج

گن؟ یپشت سرتون م ییچه حرف ها یدون یپس خودت هم م -

:دینر خروش ریش هیمثل  یحسام

 نیتوه یبه خانم نجف یدم که کس یاجازه هم نم. دم یغاز نم هیصد من  يبه حرف ها یتیمن اهم. اوهام االت،یمشت چرت و پرت، خ هی -

.نباشه گهیکنم که د یم یبه بعد هم سع نیاز ا. منه ری، تقصهست یهست، حرف یاگه مشکل. کنه

 یمشکل هیکرد که  یاقرار م گهیکرد و از طرف د یم تیحما دهیمرد از ارک هیداشت مثل  یاز طرف. بود جیحاج بابا و من گنگ و گ نگاه

.برگشت یبهم نگاه کرد و دوباره به سمت حسام یحاج بابا با کالفگ. هست

 هی یواقعا ناراحت شدم؛ ول دمیحرف ها رو شن نیهم که ا یوقت. دوست دارم رحافظمیکه من تو رو مثل ام یدون یت مطاها جان خود -

 یحاال چرا از وقت ،ياومد یخودت به کارخونه م نیهم که با ماش شیچند وقت پ نیخوبه، تا هم تیتو که وضع مال. اومده شیبرام پ یسوال

... هاومد یکه خانم نجف

به حاج بابا و بعد به من  ینگاه. که ناراحت و کالفه س دیشد فهم یکامال م. انگار معذب بود. فرستاد رونینفسش رو ب یکالفگ با یحسام

:انداخت که حاج بابا همون لحظه گفت

.باش رونیلطفا ب رحافظیام-

با  سم؟یوا رونیبرگ برنده رو کنم، ب هیدم تونسته بو یدوندگ یبود، حاال که بعد از کل يریحاال که وقت مچ گ. دیاز چشم هام پر برق

هر چند که تمام هوش و  ام،یب رونیباالجبار مجبور شدم تنهاشون بذارم و از اتاق ب. رفت يکردم که حاج بابا چشم غره ا یپوف تیعصبان

.اتاق موندگار شد يرهاحواس من پشت د
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حاج بابا رو به . تقه به در زدم و وارد شدم هیصبرانه  یب. کنارم گذشت از وار،یگچ د یرنگ یبه ب یبا صورت یساعت، حسام کیاز حدود  بعد

.بود رهیساختمون خ اطیح يتو يکهنه  يبود و نگاهش به درخت ها سادهیاتاق وا يقد ي شهیش يرو

شد؟ یحاج بابا چ -

.یچیه -

داره؟ دختره نیبا ا يره؟ چه سر و سر یم سیبا سرو یچ يباالخره نگفت برا ه؟یمنظورتون چ -

رحافظ؟یام -

بله حاج بابا؟ -

.یبزن ششیبه ر شهیت يکه تو بخوا نهیدختر داغون تر از ا نیا. بردار دهیکنم دست از سر ارک یازت خواهش م -

 یا مبعد شم. زنه یم کیت یداره با حسام یشوهر کرده؛ ول! خوره هم از آخور یگم دختره داره هم از توبره م یحاج بابا؟ م هیچه حرف نیا -

... دیگ

!حافظ ــــــریام -

.روم رو برگردوندم یبدخلق با

.ریرو نگ هیقض یپ گهید ست،ین نشونیب یچیه -

.و مجنون افتاده سر زبون ها یلیل نیکنن؟ داستان ا یکار رو م نیهم هم هیرو نگرفتم، بق هیقض یمن پ رمیگ -

.ره یم ادشونیمدت که بگذره همه  هی -

نه؟یتون همحرف يپس شما همه  -

.آره -

به  یچیتالشم رو کرده بودم، آخر سر هم ه يهمه . داد یقد نم ییعقلم به جا گهید. شد دیکه داشتم ناام يدیتمام ام. به کل بسته شد دستم

 يضانگاهم هنوز به ف. جواب من جواب داده بشه یب يکه سوال ها نیاون هم بدون ا. فعال بسته شد دهیو ارک یحسام يپرونده . یچیه

کم  مونیقرار بود شرش رو از زندگ یپس ک. رسوند یاسم کم کم داشت منو به جنون م نیا! ینجف دهیارک ده،یارک. بود رهیکارخونه خ یخال

 نیکردم که ا یم دایپ یراه هیباالخره  یامروز خسته تر از اون بودم که فکرم کار کنه؛ ول. و عقب گرد کردم دمیکش قینفس عم هیکنه؟ 

.کنم رونیب مونیاز زندگدختر رو 

.بهروز بود. زنگ خورد میکه گوش سادمیو مشخصاتم رو پر کردم و اومدم تو صف بانک وا اسم

رحافظ؟یالو ام -

چته؟ ه؟یچ -

؟ییکجا -

شده؟ یبانکم، چ -

.کارخونه ایب نیآب دستته بذار زم -

:دمیزمان توپاومدم و هم رونیهمون جور که برگه دستم بود از صف ب. هام خشک شد لب
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شده؟ شینه؟ حاج بابا طور ایشده  یچ یگ یم -

!نه، مچ دختره رو گرفتم -

؟یگ یم یچ -

.ره یموقع در م هیدختره . ریکارخونه ام ایب -

.گه یم یچ دمیفهم یکه اصال نم دیچرخ یقدر فکر ناجور تو ذهنم م اون

قراره در بره؟ یک ه؟یدختره؟ دختره ک -

.گم یرو م یجفن دهیبابا، ارک يا -

:نفس آسوده گفتم هیکم راحت شد و با  هی المیخ. شدم اریتازه هوش. هام برق زد چشم

کار کرده؟ یمگه چ -

.دهیچک بابات رو دزد -

؟یچــــــــــ -

.رسه یدستت بهش نم گهیاگه بره د. بدو تا دختره در نرفته. یزن یتو هم که امروز مشنگ م! ریاَه ام -

.تو دستم مچاله کردم و نشستم پشت فرمون یا خوشبانک رو ب کاغذ

ده؟یدزد دهیارک یدون یتو از کجا م -

.حاال بابات هم تو اتاق نبود. عامل ریدختره رفت تو اتاق مد دمیکردم که د یمونتاژ کار بحث م ياز بچه ها یکیداشتم با  یصبح -

خب؟ -

خبر از همه جا  یهم ب یاحیرفته تو اتاق من؟ س یکس دیپرس یاحیبات اومده از ساالن که با. رونیاومد ب قهیبعد از دو دق گه،ید یچیه -

.برگش هم کنده شده هیولو بود و  زیگفت دسته چکم رو م یگفت چطور؟ حاج

دتش؟یهم جز تو د يا گهیکس د -

.یکن دایچک رو پ یتون یم یاگه بجنب ینه؛ ول -

.امیخب حواست باشه در نره ب یلیخ -

تونستم از  یراحت م یلیو حاال من خ رهیکار چک رو بگ يرفته بود بانک تا جلو یکه آوردم حاج یشانس. تو کارخونه بودم هقیده دق ظرف

.سال دستش رو شد کیدمش گرم، آخر سر بعد از . شکستم یعلنا داشتم با دمم گردو م. امیبر ب دهیپس ارک

 دهیگفتم تا ارک یفیشر یبه خانم. آروم بود که خودم هم جا خوردم يبه قدر دهیصورت ارک اره،یرو ب دهیگفتم ارک یفیکه به خانم شر یوقت

چک و گم شدنش و نه رفتنش به  انینه جر. خبر نداره يزیچ یچیعنوان از ه چیچنان جا خورد که انگار به ه دهیارک. کنه یبدن شیرو تفت

. نبود يزیچ یگرفتم و رفتم سراغ گشتن کمدش؛ ول میاز آقا سلزاپاس رو  يدهایرو بگرده، کل دهیقشنگ ارک یفیکه شر یقعتا مو. اتاق

 يا گهید زیچ چیو چند تا خرت و پرت ساده ه کیکوچ حیمفات هیکردم که جز  یرو خال فشیک یرو گشتم، حت یوجب میسر تا ته اون کمد ن

در کمد  يزود. شدم يجور هیدونم چرا  ینم. زد یم دیرو د دهیارک یشخص لیکه با چشم داشت وسا وزبرگشتم به سمت بهر. نکردم دایپ

.گذاشتم بمیرو تو ج دهایرو قفل کردم و کل



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧٥

؟یبهروز تو مطمئن -

.برگ چک گم شده هیاومد گفت  یبعد هم که حاج. رفت تو اتاق دمیآره بابا، خودم د -

.ارمی یباشه، من برم سراغ دختره باالخره به حرفش م هیخب تو حواست به بق یلیخ -

 يزیهم گفت که چ یفینکردم و شر دایپ یوقت یباز کنم؛ ول انیرو هم به جر سیپل يپا یشدن چک، حت دایجزم کرده بودم که با پرو  عزمم

 یم هیو آروم داشت گر یکز کرده بود رو صندل. کارش کرده؟ رفتم تو اتاق یپس چ! شانس نیلعنت به ا. نکرده، مثل ماست وا رفتم دایپ

هاش کاسه  تیو با حما ادیکه حاج بابا ب نیقبل از ا. کردم یم دایرو پ یاون چک لعنت دیاالن با نیمن هم. ردمنگاه ک شبا نفرت به. کرد

:رفتم سمتش و زمزمه کردم. زهیکوزم رو به هم بر

؟يکرد مشیکجا قا -

.سر بلند کرد سیهمون صورت خ با

.یزن یحرف م یدونم راجع به چ یمن نم -

؟يکرد میچک رو کجا قا يبرگه . یدون یچرا خوب م -

.ندارم یکدوم چک؟ من چک -

؟يدیدزد دیبرگه چک سف هیعامل و  ریبه اتاق مد یرفت شیساعت پ کیکه  یکن یحاشا م يدار یعنی! طور؟ نیکه ا -

.دیهاش تندتر بار اشک

.نکردم يدروغه به خدا، من دزد-

نگاه به سر تا پاش انداختم که  هیو لباس هاش نبوده پس کجا بوده؟  بشیاگه تو ج. و نگاهم رو به سر تا پاش دوختم میپشت صندل نشستم

:دمیغر. نگاهم به کفش هاش افتاد

!اریکفش و جوراب هات رو در ب-

بود که منو شست و انداخت  یاون قدر از دستم عصبان. دیلحظه از شانس گند من حاج بابا سر رس نیتو هم یهاش رو در آورد؛ ول کفش

.رونیگرفتم و از اتاق زدم ب دهیبا نفرت نگاهم رو از ارک. آفتاب ي نهیس

که  نیهم. رو نخوره طانیش نیخر نشه و بخاطر قلب مهربونش گول ا یحاج گهیبار د نیبودم ا دواریفقط ام. رفتم یدر اتاق رژه م پشت

 گهید. بستم یامروز پروندش رو م نیهم دیه باباالخر. اومد، با توپ پر وارد اتاق شدم رونیسرخ و پف آلود از اتاق ب يبا چشم ها دهیارک

:دیکه رفتم تو حاج بابا جوش نیهم. شیبیهمه عوام فر نیاز ا مخسته شده بود

؟یکن يمردم باز يبه تو اجازه داده با آبرو یک -

:گفتم يخونسرد با

.بودم قتیدنبال حق. نکردم يکار نیمن همچ -

؟يکرد دایرو پ قتیحق نیحاال ا -

.فرستادم رونیر صدا برو پ نفسم

.حرف هاست نینه، خانم زبل تر از ا -
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.بابا چند قدم به سمتم برداشت حاج

.محاله ببخشدتت يکه کرد يا يزیبا آبرو ر دم،یکه من د يدختر نیو ازت بگذره، چون ا ادیفقط دعا کن دلش به رحم ب -

که اومده تو اتاق، بعد هم که چک شما  دتشیخودش د ی، سماواتمحتاج بخشش خانمه؟ من دروغ نگفتم که حاال دست و پام بلرزه یک -

.گم شده

.برداشتش يا گهیکس د دیداره؟ شا دهیبه ارک یچه ربط نیجلو؟ اصال ا ومدین یخود سماوات دم،یپرس یاحیخب چرا همون موقع که از س -

 ریز ن؟یواضح تر از ا قتیحق ؟یکه زد برقص يا هر سازب يخوا یم یتا ک ؟یدختر رو کن نیا يطرفدار يخوا یم یبس کن حاج بابا، تا ک -

؟یکن یرو م شیهوادار يکرده، باز هم دار يمن و شما دزد يچشم ها

آخرت باشه  يکنه که راجع بهش فکر بد کنم، تو هم دفعه  یهم خطور نم لمیبه مخ یحت نم،ینب دهیارک يکه چک رو تو دست ها یتا وقت -

.یزن یم به مردم یتهمت بزرگ نیکه همچ

:دمیو مات پرس جیگ

؟يباز هم تو کارخونه نگهش دار يخوا یم یعنیحاج بابا،  -

قدر  نیکه ا نیشد، نه ا یها دست به کار م نیکاره بود، زودتر از ا نیاگه ا. شناسم یدختر رو م نیمن ذات ا. دارم یمعلومه که نگهش م -

شناسم که  یدر ضمن ذات تو رو هم م. خوره، خودش رو خراب کنه یبه دردش نمدونه  یم يکه هر بچه ا یبرگ چک هی دنیاحمقانه با دزد

.يرو از چشمم بنداز دهیتا ارک يکار رو کرد نیوگرنه مطمئن بودم خودت ا ؛یزن ینم یتهمت نیهمچ یبه کس يخود یب

.دختره دزده نیبهتون ثابت کنم ا دیبا يچه جور گهیمن موندم د! واقعا که حاج بابا -

 اریبرو از دلش در ب. وقت ببخشدت چیکه فکر نکنم ه يدختر ظلم کرد نیقدر به ا نیتا حاال ا. فقط تمومش کنم! رحافظین امبس ک -

.نمونده باشه یراه برگشت گهیحرفات و تهمت هات اشتباه بوده و د يهمه  یبرسه که بفهم ينزار روز رحافظ،یام

.نفرت صورتم رو جمع کردم با

...خراب  يتره دخ نیمن برم از ا -

!خفه شو رحافظیام -

:بهت گفتم با

!حاج بابا -

 نیا يرو ندارم تو چشم ها یکه راه انداخت يا يزیهمه آبرو ر نیبه خدا از ا. یکن یتو بدتر م ام،ی یباهات کنار م یهر چ! حاج بابا و مرگ -

.دختر نگاه کنم

:دیبلند کرد و با درد نال سر

 گهید رحافظ،یام رونیبرو ب. شده اممیدن نیو ثواب ا ریالصالحاتم که نشد، قاتل خ یباق. کردم تیکه ترب ياوالد نیسر افکندم با ا ایخدا -

.که تو رو پسر خودم بدونم ادی یشرمم م

از . هخور یو قدم نحسش حالم به هم م ینجف دهیاز ارک! ازش متنفرم. دمیاومدم و در رو به هم کوب رونیگره کرده از اتاق ب يمشت ها با

.زارمیب دیرو به گند کش میکه زندگ يدختر
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.رونیگرفتم که بهروز از اتاق مونتاژ اومد ب شیرو در پ نگیپارک راه

رحافظ؟یشد ام یچ -

.دمییدندون هام رو، رو هم سا یکالفگ با

.یچیه -

؟یچیه یچ یعنی ؟یچ -

.دختر پاکه نیده که ا یرو م مونشیو ا نید یجدختره دزده، حا نیبگن ا یکه اگه تمام عالم و آدم هم به حاج یعنی -

:دمیهام رو مشت کردم و غر دست

.کار کنم یدونم باهاش چ یم یبه خطا رفت بهروز؛ ول رمیت. زبل خان در رفت! تو مشتم بودها یلعنت -

:بست و گفت يناجور یشکیش بهروز

سر کار؟ ادیباز هم قراره ب یعنی! یدهک -

 دیره و فردا دوباره با یحرف ها رو هم بشنوه، از رو نم نیصد برابر بدتر از ا م،یبن یکه من م یشیدختر سر نیا. کردآره حاج بابا قبول ن -

!نهیقزو يسنگه پا ست؛یالمصب رو که ن. نحسش رو تحمل کنم ي افهیق

؟یکار کن یچ يخوا یبابا حاال م يا -

.کنم یبهروز، باالخره دستش رو، رو م ارمی یمن کم نم. کنم یره شروع مبعدش دوبا فته،یب ابیکنم تا آب ها از آس یفعال صبر م -

.میای یباالخره از پسش برم م،یمن هم پا. باشه داداش حرص نخور -

:دمیکه دوباره پرس فتمیدوباره راه ب خواستم

د؟یبه کجا کش یحسام انیجر یراست -

.کنه یفقط نگاهش م. حرف هاست نیز اجربزه تر ا یب یحسام ایده  یدختره پا نم ایبابا،  یچیه -

دختر؟ نیداده به ا ریفهمم چرا حاج بابا گ یاه من اصال نم -

.شونم گذاشت يرو يدلدار يدستش رو برا بهروز

.میزن یباهم حرف م شتریبعدا ب م،یبر ایب. ها یکن یکم حرص بخور پسر، آخر سر از دستش سکته م. ولش کن -

از قبل قلبم  شتریدونده بود، هر روز ب شهیکه تو وجودم ر یحس انتقام نیا. و نفرت روم رو بگردوندم ضیو با غکنار اتاق مونتاژ گذشتم  از

 یفاطمه نم ن،یب نیو حاج بابا رفتارشون سردتر از قبل شده بود و تو ا زیعز. خورد یکه مثل خوره روح و روانم رو م يفکر. کرد یم رهیرو ت

 يبرا يکار چیتشنه شده بودم و از ه دهیمن به خون ارک. خونه و کارخونه هر دو برام جهنم شده بود. هریکه طرف کدوممون رو بگ نستدو

هاش، خونوادم رو،  هیها و گر يقاتل روابط خوب من و خونوادم شده بود با ادا و اطوارهاش، با مظلوم باز دهیارک. زجر دادنش ابا نداشتم

.رو ازم گرفته بود ابامخصوصا حاج ب

خبر از همه جا سرش به کار خودش گرم بود،  یکه ب دهیارک دنیبا د. مونتاژ دوختم يزهایاتاق مونتاژ شدم و نگاهم رو اول از همه به م وارد

سرعت عملش دست  نیبهتر بود و بدبختانه هم هیکارش از بق شهیباز هم مثل هم. شد رهیرو به روش خ ينگاهم رو بردها. دستم مشت شد

خوره بعد از چند وقت  یکه به دردمون نم نیو من بتونم به عنوان ا رهیبگ ادی یداشتم که نتونه کار رو به خوب دیقبال ام. دبو هو پام رو بست
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تونست  یدادن بهتر م یم لیتحو هیکه بق ياز آمار شهیهم یبلکه حت چ؛یکه نه، کارش از همه بهتر بود که ه دمید یحاال م یکنم؛ ول رونشیب

. به هدفش برسه دهیخواست ارک یدلم نم. من نذاشتم یخواسته بود مونتاژ کار ثابتش کنه؛ ول یاحیس يحاال صد دفعه آقا تا. کار انجام بده

. دادم یکار رو بهش نم نیا ياجازه  یکه به نفع کارخونه بود؛ ول نیبا ا ن،یعاشق مونتاژ قطعاته بخاطر هم دهیدونستم که ارک یخوب م

:دمیرغ لب ریز. بهروز اومد کنارم

.کنه یکه نشسته مونتاژ م نیباز ا -

:وار جواب داد زمزمه

.میالزمش دار دیجد يسفارش ها يگه برا یم یاحیس یول گه؛یکار د هیگفتم بفرستش سراغ  یاحیبه س -

.حرص برگشتم سمت بهروز با

؟يکار دار یچ یاحیبه س ؟یستیقسمت مونتاژ ن ریمگه تو مد -

:غرغر جواب داد با

 یتو که خودت بهتر م. کنه یکه کارها رو چک م یِاحیس نیا یقسمت مونتاژم؛ ول ریدرسته که من مثال مد! رحافظیام یگ یم يزیچ هی -

از نرگس  یحت. میثابت کن يرو پا دهیگفت ارک یم یاحیباز هم س ،یصبح اول صبح نیهم. رفته کار مونتاژمون عقبه يازین یاز وقت یدون

.باز هم گفتم نه یده؛ ول یم لیاز آمارش تحو شتریده تا برد ب يل روزحداق. رههم کارش بهت يسرور

.نهیمونتاژ بش يدوست ندارم پا. کم رله شد، بلندش کن هیکارها که . یخوب گفت -

رحافظ؟یام یراست -

ه؟یچ گهید -

.یحرف هی -

.بگو -

.رو مزمزه کرد حرفش

ره؟یازش امضا بگ رهیه بگدختره رفت قطع نیهر وقت ا یپور بگ یبه روح هینظرت چ-

.کردم زیهام رو ر چشم

بشه؟ یکه چ-

.باال انداخت يشونه ا يدیالق با

.کنه ینم بیع يکار از محکم کار -

دار بشه؟ هیچند تا قطعه، قراره ما دنیداره؟ مثال با دزد یچه ربط نیا -

مونتاژ کارها هم  يجور نیتازه ا. بده یتا زودتر سوت میکن شتریرو ب شیفشار روان يجور نیا میخوا یم ست؟ین تیآخه خره چرا حال -

مگه . چند وقته تو کارخونه پخش شده کمرش رو خم کرده نیکه تو هم ییحرف ها. کنن یبهش اعتماد نم گهیشه و د یم یمنف دشونید

نداره؟ يارکس باهاش ک چیه ینیب ینم

.گرفت چرخوندم یرو به دست م يحاال داشت برد بعدکه  دهینگاهم رو به سمت ارک یو با بدجنس دمیبه چونم کش یدست
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دمت گرم بهروز، . زنم یپور حرف م یخب، با روح یلیخ. میاریبهش فشار ب میتون یبهتر م يجور نیا ،یگ یراست م. ستیهم ن يبد فکر -

.بود يا دهیخوب ا

.تخت التیمن هم حواسم بهش هست خ! چاکرتم -

من بود، حاج  فیکارها جزء وظا نیکه ا ییاز اون جا. زدم یپور حرف م یبا روح دیبا. گرفتم دهیارک رو لبم نگاهم رو از يهمون خنده  با

.رو به خاك بمالونم دهیارک يتونستم پوزه  یشد و من راحت م یبابا متوجه نم

بود که از صبح حالش بهروز گفته . شه؟ از هوش رفت یباورت م. از هوش رفت يمتعجب من و حاج بابا و نرگس سرور يچشم ها يجلو

 وارید يرنگ و روش با گچ رو دمش،ید یوقت. شدم و رفتم سراغش ثیدوباره خب. ده تا دونه برد رو هم کامل نکرده یخرابه، گفته بود حت

ه ک نیتا ا. حرف هام قد علم کرد يجلو شه،یمخصوصا که امروز برخالف هم. بهش زمان ندادم. دمیبهش توپ همباز  ینداشت؛ ول يریتوف

که کم کم داشت ازم گرفته  یاز حق دم،یکردم و غر ظیمن باز هم غ. شماتتم کرد شهیحاج بابا مثل هم. حاج بابا اومد و باز هم حالش بد شد

کردم  یمن واقعا فکر نم... من ! کپ کردم. اومدن، از هوش رفت رونیو نرگس از توالت ب دهیارککه  نیبه محض ا یشد دفاع کردم؛ ول یم

.شد داریدادم، ب یبهش نم یوقت بود جواب یلیخوب وجودم که خ ي مهین. عذاب وجدان بد سر تا پام رو گرفت هی. د حالش بد باشهح نیتا ا

".دختره از حال رفت ؟يکار کرد یچ نیبب"

:دیبد وجودم غر ي مهین. کردم ینگاه م ينرگس سرور يبهت زده فقط به حرکات و صدا کردن ها يچشم ها با

"منه؟ ری؟ مگه تقصبه من چه"

.که کم آورد يداد ریقدر بهش گ نیا. توئه ریکه تقص معلومه

"...به درك همون بهتر که "

از . بزنم یحرف نیتونستم همچ یافتاده بود، نم نیرو زم تیم هیدفاع و مظلوم درست مثل  یطور ب نیحاال که ا. جملم رو کامل کنم نتونستم

.رگش نبودمبه م یراض. سنگ که نبودم، آدم بود

:گفت یبابا با نگران حاج

...رم چند تا از خانم ها رو خبر کنم با کمکشون  یم. ادی یکه به هوش نم نیمثل ا ،يخانم سرور دیصبر کن -

 یداد ک هیرو به شونش تک دهیجون ارک یجسم ب گشیبرد و با دست د دهیارک يزانو ریلحظه دست ز هیکه خم شد و تو  یدونم اون ینم

شده بود؟ نه نگاه به حاج بابا انداختم نه نگاه به  داریب میدو سال و ن بایوجدان خفتم که بعد از تقر ایدل رحم گذشته؟  رحافظیمبود؟ ا

 يا ینجف دهیارک ده،یاالن ارک. مهم نبود یدونستم که تو نگاه هردوشون پر از تعجبه؛ ول یخوب م. راست به سمت در راه افتادم هی. يسرور

 يدست ها. دنبالم راه افتادن يبعد از چند لحظه حاج بابا و نرگس سرور. داشت اجیبسته بودم به کمک احت شیه کمر به نابودوقت یلیکه خ

 یکه نگاهش کنم با احساس نیبدون ا ه؟یچه حس مزخرف گهید نیا ،يوا! سادیقلبم وا. مشت شد نمیتو س یعیر طبیواکنش غ هیمثل  دهیارک

که ازش متنفر  نیبا ا. ارهی یبه قلبم فشار م میعظ يروین هیکردم  یحس م. رفتم نییشد، با عجله از پله ها پا یم شتریکه هر لحظه تو دلم ب

غر  دیپل ي مهین. شده بودم جیحس تو آغوشم بود گ یجون و ب یب يجور نیحاال که ا یتنش نباشه؛ ول بهکه دوست داشتم سر  نیبودم، با ا

:زد

"؟یهست شیکه حاال به فکر سالمت يدیکم از دستش کش. خراب رو ي کهیاون زن نیبزارش زم رحافظ؟یام یکن یم یچه غلط"
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:خوب وجودم جواب داد ي مهین

".ستیکش ن فیکنه، ضع يهر کار رحافظیام! تو خفه شو"

گذاشته بود  میندگقدم به ز دهیکه ارک یسال کی نیحق داشت، نداشت؟ مگه تو تمام ا ست؟یکش ن فیضع. بلند شد دیپل ي مهین ي قهقهه

رو تو  دهیقدرت ارک نیبه زور و با آخر. دیترک یهمه حرف م نینزدم؟ سرم داشت از هجوم ا ششیبه ر شهینکردم؟ مگه ت یکش فیضع

منقبض  دشیپر يرنگ و رو دنیفکم از د. پاش گذاشت يرو رو دهیهم زود کنارش نشست و سر ارک يگذاشتم و نرگس سرور نیماش

:دیدم توپوجو ریخ يروین. شد

"!احمق رحافظیام! پسر احمق"

از هوش رفتن  ریدونم تاث ینم. دیتپ یقلبم همچنان م. به راه افتادم مارستانیب نیسرعت به سمت اول نیپشت فرمون و با آخر نشستم

دست هام ... بل بدون لرزش، پرتپش و پر زور، درست مثل ق د،یتپ یکه بود سخت م یهر چ. در آغوش گرفتنش ایبود  دهیارک یناگهان

لب . داشتم حانهیاول در کنار ر يکه روزها ییدرست مثل اون لحظه ها. هوا تو ذهنم نوشته شد یجملم ب ي هادام. فرمون رو مشت کرد

 حانهیر ي هیاول يقلب پر تپش و جادو نیوقت فکر کردن به ا. رحافظیام ستیاالن وقتش ن. فرستادم رونینفسم رو ب تیو با عصبان دمیگز

مطمئنم که تا آخر عمرت  ادیسرش ب ییچون اگه بال ،يسرعتت بر نیبا آخر دیبا. مارستانیب شیبرسون دیبا. رحافظیبجنب ام. ستین

.یبخش یخودت رو نم

زنش نمونده  شیرفت، پ یداشت م ومدهیرفت، ن یداشت م. کردم یاز حد تند بود، نگاه م شیادکلنش ب يدهن باز داشتم به سپهر که بو با

حد  نیچرا تا ا. باز هم فکرم هرز رفت. بودم دهیمن هم شن یرو حت دادشونیداد و ب يامروز چه خبر بود؟ صدا. رفت یمداشت 

شده  یحالت هم کنارش بمونه؟ دچار دوگانگ نیتو ا ستیحاضر ن یکار کرده بود که شوهرش حت یچ دهیاصال مگه ارک اده؟یمشکالتشون ز

دونم که االن  ینم ینه؛ حت ایدونستم عذاب وجدان دارم  ینم. زد یم هیکنا دیجد رحافظیکرد و ام یم همیگذشته تنب میمال رحافظیام. بودم

:دیخودم غر شیپ. دارم دهیبه ارک یچه حس

. نیو بب ایچرخونه که ب یالف بچه چنان تو و خونوادت رو، رو انگشتش م هی نیفعال که هم! و هفت جد و آبادش دهیحس و ارک يگور بابا"

"؟يدختره دار نیبه ا یکه چه حس یکن یفکر م يسادیکنه بعد تو وا یبدبختت م داره

 یمن نم يراحت بود که با طعنه ها المیخوب شده بود و خ دهیحاال که ارک. بود دیپل يرویفعال حق با ن. باال انداختم يدیهام رو با الق شونه

لب زمزمه  ریز. در آوردم و مشغول خوندن اس هام شدم بمیرو از تو ج میگوش. کنم رشیپس اصال آدم نبود که بخوام فکرم رو درگ ره؛یم

:کردم

!احمقانم يو حس ها دهیارک يگور بابا -

****

به همراه  میساعت روز مونده بودن، من بودم و آقا سل نیکه تا ا ییخلوت شده بود و تنها کسا بایکارخونه تقر. عصر بود میپنج و ن ساعت

دو سال رو در رو باهاش حرف بزنم و  بایخواستم بعد از تقر یم. که کارها عقبه نگهش داشتم نیا يبه هوا. نذاشتم برهامروز رو . دهیارک
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 هیبا  دیشد از شرش خالص شم، شا ینم يجور چیحاال که ه. خسته شدم از بس تو خفا دنبال گرفتن مچش بودم. رو بکنم هیقال قض

قدم هام سکوت  يبود و صدا ياز هر جنبنده ا یراهرو خال. رهیتا از حاج بابا و خونوادم فاصله بگ کنم يتونستم کار یاغواگرانه م شنهادیپ

صدا . جلوتر رفتم. کرد ینفر داشت زمزمه م هی. کنم یباعث شد گوش کش یفیخف يراه افتادم که صدا ونتاژبه سمت اتاق م. شکست یرو م

.خوند ینفر داشت م هی. واضح تر شد

ره ینم ادمیتو  يچشما يباز شیشب آت"

"رازه ایدن هیغم پنهون تو  هر

 يبه صدا هیشب یلیخ یلیاون زن خ يخوند و صدا یزن داشت م هیآره . دمیقدم تند کردم و به در باز اتاق مونتاژ رس. هام درشت شد چشم

به . خوند یچقدر قشنگ و پر سوز م. بود میچقدر صداش مال. و چشم هام رو بستم ستادمیهمون جا کنار در ا. مسخ شدم. بود دهیارک میمال

.خودم تشر رفتم

"؟يد یزن مردم گوش م يبه صدا يسادیوا رحافظ؟یام یکن یم یچه غلط يدار"

و برد و قطعه  یو صندل زیعالم م هی ونیتنها، م يتنها  دهیارک. اراده قدم جلو گذاشتم یب. خوند یقشنگ م یلیخ. اومد یازم برنم يکار یول

 يمخصوصا که با خوندنش حال و هوا. بود نیکردم دل نش یکه فکر م يزیاز اون چ شیصداش ب. خورد چیدلم پ. کرد یو کار منشسته بود 

.گرفته شد. دلم عوض شد

:زد یم بینه عقل

نت رو دوساله خو نیکه تو ا هیکه خودش شوهر داره، اون همون دختر یاون هم زن. ستیاون زن درست ن يگوش کردن به صدا! نستایوا"

"!برو رد کارت ایب ؟يد یبه خوندنش گوش م يدار يسادیحاال وا. کرده شهیتو ش

".باهاش حرف بزنم دیبا"

".کارت اشتباهه رحافظ،یدست بردار ام. تا اون بخونه و من لذت ببرم سامیجا وا نیخواد هم یبگو دلم م"

.چشم بستم. مستادیدونستم باز هم ا یکه م ییبا وجود تمام حرف ها. نتونستم یول

هام تنها بذار، دلم گرفته ییمنو با تنها"

دلم گرفته ار،یرو به روم ن یآفتاب يروزا

گلدون شکسته س هیمن نقش  نقش

گل و آب برا موندن یب

بهار، دلم گرفته وونیا يتو

"یدوست داشتن یناز کن از آب يناز

هم به سمت مخالفش  دهیارک. دهیشدم به ارک رهیخ تیبا براق. بود دهیه پرخلس. پلک هام رو از هم باز کردم نیجسم سنگ هیبا افتادن  یول

ساکت و خلوت کارخونه  يفضا. حق داشت. دهیتونستم بفهمم چقدر ترس یاز همون فاصله هم م یحت. دیکه صدا ازش اومده بود چرخ ییجا

:از جا بلند شد و صدا کرد. وهم آور بود

اون جاست؟ یکس -
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.رفت یسالن م ي گهیبه سمت د یآروم و به دیلرز یم صداش

؟ییشما م،یآقا سل -

.رفت گهیقدم د هی

اون جاست؟ یک-

مطمئن . ساعت هنوز تو کارخونه است نیکه ا هیاون جاست، ک یکنجکاو بودم که ک. کرد یبود که صداش رو موج دار م دهیقدر ترس اون

... يا گهیکس د. دهیو ارک میبودم همه رفتن و جز من و آقا سل

صداشون رو . ناخواسته دستم مشت شد و فکم منقبض. اخم هام آنا تو هم رفت. شوکه شدم دهیو برد رها شده از دست ارک یحسام دنید با

.راه افتادن دهیکار ارک زیداد و هر دو به سمت م دهیخم شد و برد رو به دست ارک نیرو زم یحسام. دمیشن یاز اون فاصله نم

:کردملب زمزمه  رینفرت ز با

هم حاضر  قهیدق هی يواسه  یحق داره که حت چارشیبا آقا گذاشته؟ شوهر ب يچه قرار مدار نیبب! کثافت خراب! شرف یب يدختره  -

هم  ياضافه کار يساعت ها نیاز ا یکردم که حت یاصال فکرش رو هم نم. جنبه یسر و گوشش م یخانم حساب. تحملش کنه ستین

.سواستفاده کنه

با تاسف سر تکون . کردم یشد، همون جا لت و پارش م یبودم که اگه جزء کس و کارم حساب م یعصبان يبه قدر. شدم رهیبهش خ ظیغ با

 تیافته تا ذهن یم یاتفاق هی شهیکنه؟ چرا هم یرو خراب م یتا مرد و مردونه باهاش حرف بزنم، همه چ امی یواقعا چرا هر بار که م. دادم

 انیکه خونم رو به غل یتیبا اون حرص و عصبان دمینفهم گهیشد، د یچ دمینفهم گهید. خورد یخون خونم رو مقبل کنه؟  ازمن رو خراب تر 

به خودم اومدم  یفقط وقت. شدم از اون همه حرص و نفرت یداشتم منفجر م. دارم يگم و چه برخورد یم یکنم، چ یکار م یانداخته بود چ

قبل از  یدادم؛ ول یرو م شیلیتونستم حتما جواب س یو شوکه شدم که اگه م یعصبان چنان. نشست مصورت يرو دهیمحکم ارک یلیکه س

شونم رو پس زد و به سمت توالت  گشیکردنش داشته باشم، با کف دست دهنش رو گرفت و با دست د هیتنب يبرا يفکر یاون که حت

 یکرده بود؟ پدرش رو در م يکار نیهمچ یبه چه جرات! احمق يدختره . فتر یم نییکه کرده بود باال و پا ياز تصور کار نمیهنوز س. دیدو

کنه، اون هم به خودش  یجور از طرف دفاع م نیآدم ا يبابا یوقت گه،ید نهیزنه؟ هم یکه تو گوش من م دهیرس ییحاال کارش به جا! ارمی

.کنه ییکارها نیده همچ یحق م

:گفت یم ییندا هیته دلم . اومد ینم ییصدا یم؛ ولکرد یگوش کش. مشت شدم به سمت توالت رفتم يهمون دست ها با

"سرش اومده؟ یینکنه بال"

:دیغر دیپل رحافظیام دوباره

"!نیبه درك اسفل السافل"

:زدم تشر

"اد؟یسرش ب ییاگه بال. توئه يزبون ها شیکشم از ن یم یکه هر چ ریتو خفه بم"

از اندازه  شیب دهیارک. ختیاز تجسمش هم اعصابم به هم ر یحت. کشت یم اومد حاج بابا من رو یسرش م ییاگه بال. هام گشاد شد چشم

.تقه به در زدم هی. حاج بابا مهم بود يبرا
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؟ینجف یه ؟ینجف -

.اگه حاج بابا بفهمه يوا ينکنه مثل اون بار غش کرده؟ ا. شد شتریدل شورم ب. ومدین ییهم صدا باز

؟يد یچرا جواب نم ؟يمرد ؟یخوب ینجف -

! رحافظیخاك بر سرت ام. کردم خرابه یکه فکر م يزیاز اون چ شتریب یلیخ دهیگفت وضع و حال ارک یبهم م ییندا هی. سکوت هم باز

؟یزن یهم طعنه م ،يد یم يسرم در اومده، بعد تو هم بهش اضافه کار ریاز ز روزید نیدختره هم

.موقع ها هم باشه نیر افک دیذاره، با یقرار م بهیمرد غر هیداره با  یبه من چه؟ وقت -

؟ینجف! توها امی یدارم م ؟ینجف -

.رسوندمش یم مارستانیزودتر به ب دیاگه از هوش رفته بود با. در رو باز کردم و آروم تو رفتم. دست دست نکردم گهید

 یفعال نم یگذارم؛ ول یمنفر رو کف دستت  هینه، من حساب تو . یتو گوشم و قسر در رفت يزد یفکر نکن ؟ییگم کجا یم ،ینجف ياو -

.رهیخوام شرت دامن کارخونه رو بگ

به سمت در توالت رفتم و آروم شروع به باز . باهام حرف بزنه تا بدونم به هوشه يجور هیخواستم  یگم، فقط م یم یچ دمیفهم ینم اصال

.رو به رو بشم دهیارک يهر لحظه انتظار داشتم با جنازه . کردنشون کردم

پس؟ یبابا کوش يا -

.ده یجواب هم نم یسرش اومده که حت ییچه بال ستیمعلوم ن. رحافظیام يشد بدبخت

؟ينکنه واقعا مرد ؟یپس کوش ؟ینجف -

بستش نگام  مهین يچشم ها ياز ال هوشیب مهیکه ن دمیرو د دهیبا بسته شدن در، ارک. يبرگشتم به سمت در ورود یدونم رو چه حس ینم

.کرد یم

؟يریم یم ينکنه واقعا دارچته تو؟ ! خدا ای-

نبضش رو . خدا خودت به دادم برس يوا. افتاد نیزم يچون چشم هاش بسته شد و رو د،یهم ته کش شیانرژ نیمن آخر دنیبا د انگار

زانوهاش و تو  ریدست انداختم ز. دست دست نکردم گهید. پلک هم نزد یحت یصورتش ضربه زدم، ول يتو یتکونش دادم؛ حت. گرفتم

واقعا داشت از دست  دهیداشت؟ ارک یتیچه اهم یو نجس بود؛ ول سینشستن خ نیزم يبخاطر رو لوارشاز مانتو و ش یمین. دمشیکشبغلم 

 یحاال جواب حاج بابا رو چ. ستمیبه مرگش ن یراض یکنه؛ ول یم شهیدرسته که دو ساله داره خونم رو تو ش! نه يوا. دیکش ریقلبم ت. رفت یم

.دمیچیجونش پ یکم تر دور بدن ببدم؟ دست هام رو مح

.بشه شیطور دیکه تو گوشم زده، فقط نبا ستیمهم ن. مو از سرش کم بشه هی دینبا ره،یبم دینبا -

تونستم پله ها رو  یکه م یبدم؟ با تمام سرعت یبدم؟ جواب اون شوهر گردن کلفتش رو چ یجواب حاج بابا رو چ اد،یسرش ب ییبال اگه

 یرو، رو صندل دهیدر عقب رو باز کردم و ارک. زد رفتم یتو چشم م يبد جور نگیپارک یخال يکه تو فضا نمیماشرفتم و به سمت  نییپا

چنان . و پشت رل نشستم دمیدر رو محکم کوب. صبر نکردم گهید. زهیبر يزردش باعث شد دلم هر يبه رنگ و رو اهنگ هی. عقب خوابوندم

صورت  نهییلحظه تو آ هیدادم که  راژیشلوغ و يها ابونیدونم چقدر تو خ ینم. ر جا پرواز کردد نیپام رو رو پدال گاز فشار دادم که ماش

.دمیرو د دهیارک تیمثل م
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!نگه دار -

صداش  یحالتش شوکم کرده بود که حت یب يرنگ و رو و چشم ها دنیانگار که مرده از تو گور بلند شده باشه، اون قدر د! نیامام حس ای

:دمیپرس یگنگ با. دمیرو هم نشن

؟یچ -

.نگه دار حالم بده -

وضع و حالش، با  دنیاز د. شد و دوباره حالش بد شد ادهیپ نیاز ماش يزود. پارك کردم یفرع ابونیخ هیرو تو  نیافتاد و ماش میدوزار تازه

.زده بود یلیسالن کارخونه بهم سبود که تو  يانگار نه انگار همون دختر. بود زیچقدر رقت انگ. چندشم شد فیمندرس و کث ياون مانتو

. لحظه تحملش رو نداشتم هیتحمل  یهر چند که واقعا حت. شدم نیآب به دستش دادم و سوار ماش يبطر هیکه حالش بهتر شد،  نیاز ا بعد

آدم  نیر مهم ترکردم که انگا یم هیشد اون قدر خودم رو تنب یحالش بد م یوقت. بود که من داشتم يمسخره ا يچه حس ها نیدونم ا ینم

 دهیتونم ارک یکه م يخواستم هر جور یشدم که م یشد، من دوباره همون آدم پر نفرت گذشته م یهم که حالش خوب م یوقت مه؛یزندگ

.حاج بابا بود. اومدم رونیکه زنگ زد از فکر ب میگوش. کنم رونیب مونیرو از زندگ

.الو؟ سالم حاج بابا -

خونه؟ يای یم یک. سالم -

.امی یر دارم، بعدش مکا -

؟یرو تو کارخونه نگه داشت دهیتو امروز ارک -

دونست؟ یاز کجا م. هام برق زد و اخم هام تو هم رفت چشم

به شما گفته؟ یک ؟یچ -

 دهیرکدونست که ا یآخر نم يتا لحظه  یاحدا الناس چیناجنس به حاج بابا گفته؛ وگرنه ه یحتم داشتم حسام. هام رو، رو هم فشردم دندون

.تو کارخونه مونده ياضافه کار يبرا

بمونه؟ يبا اون حال خرابش اضافه کار یگم تو گفت یمن م. گفته یکه ک ستیاونش مهم ن -

.سهیخب آره، من گفتم وا -

!يکرد خودیتو ب -

نسته؟یوا یو ک سهیوا ياضافه کار یمن حق دارم بگم ک ه؟یچه حرف نیا حاج احمد ا -

احواله، به زور  ضیاون دختر مر. يانجام بد يکار نیهمچ يحق ندار دهیراجع به ارک ،یداشته باش یتیصالح نیهمچ یراجع به هر کس -

سه؟یوا يبا اون حالش اضافه کار یبعد تو گفت. بود سادهیامروز رو سر کار وا

:دمیرسپ ظیبا غ. چشم هام جون گرفت يمحو صحبت با هم بودن جلو دهیو ارک یکه حسام يصحنه ا دوباره

.کنه یرو م میداره جاسوس یبدونم ک دیمن با ؟يدیشن یاصال شما از ک -

.يبد ریدختر گ نیقدر به ا نیا يگم حق ندار یمن م. ستیگفته باشه مهم ن یهر ک -

.که نشد نیآخه ا. دیزن یگم، شما حرف خودتون رو م ینم یچیباز من ه -
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.یتراش یدختر کار م نیا يبرا بار آخرته که سر خود رحافظ،یکه گفتم ام نیهم -

:به اجبار گفتم ستین میمستق یصراط چیحاج بابا به ه دمید یوقت

.زنم یباهاتون حرف م امی یاصال من شب م -

حاال االن کجاست؟ -

برامون  شهیکه هم دیاز اون شوهر گور به گور شدش بپرس دیبر. دیخبر دار کشیو پ کیج يشما که از همه . دونم کجاست یمن چه م -

.تراشه یشر م

.که تو کارخونه با تو بوده ها نیمثل ا. پرسم یمن دارم از تو م -

.برو از اون شوهر گردن کلفتش بپرس. يکرد ونمیحاج بابا د يوا -

.جاستحاال بگو ک! دونم و تو یوگرنه من م اد؛یسرش ب ییاون دختر با منه، خدا نکنه بال تیمسئول. رحافظیخوب گوشات رو وا کن ام -

.دونم ینم یچینداره که کجاست، من ه یبه من ربط -

.تو کارخونه نبوده دهیاز ارک يبعد هم خبر يراه افتاد یک دهیگفت که اصال نفهم یم میآقا سل ؟يکرد یچه غلط. حرف بزن رحافظ،یام -

 یقدر پ نیکه ا يدار کهیزن نیبا ا یچه نسبت ؟یشییدا ای یبرادرش، عموش ؟یمگه شما باباش ش؟یاصال شما چرا نگران ؟یخب که چ-

؟ير یکارهاش م

؟یچ یعنیحرف ها  نیا-

دختر  نیا. کرد یم دادینفرت دوباره تو دلم ب. دست هام مشت شد. ساختمون یداد، خلوت یتو سرم جلون م یحسام ي رهیخ يها نگاه

با وجود  دهیهم مثل ارک حانهیافتادم که ر يروز ادی. نفسم تنگ شده بود تیاز حرص و عصبان. زد یم کیت یآشغال شوهر داشت و با حسام

 هینفرت مثل . وفادار نبودن یهر دو شوهر داشتن؛ ول ده،یو ارک حانهیر. قلبم کند شد يتپش ها. پسر نشسته بود تاچند  ونیداشتن شوهر م

چقدر اشتباه کرده و  دیفهم یه تازه مرو داشتم ک یحال آدم. شدم یخودم خفه م يها یرتیغ یداشتم از ب. دیزهر تو خونم جوش يقطره 

خواست کرد و من  ينگاهم هر کار رینزدم، ز یو حرف دمیرو د یمن احمق همه چ. براومده بود جبرانحاال صد برابر بدتر از قبل در صدد 

:دمیجوش ظیباشه؟ با غ حانهیر يتونست جبران کارها یها م نیواقعا ا. دو تا داد و محروم کردنش از امکانات تشینها. نکردم يکار چیه

 يکه همون جور نهیاز ا ریغ د؟یزن یم نهیهمه سنگش رو به س نیا نیکه شما دار هیکس و کار ک یدختر ب نیمگه ا. شما جواب من رو بده -

کنه؟ یما رو هم داغون م یرو بدبخت کرده، داره زندگ چارشیکه اون شوهر ب

 اقتیکه ل یمنفجر شدم و هر چ يدفعه ا هی. رسم یکه من دارم به جنون م دیفهم یمکس ن چیه دیشا. هام رو از خشم رو هم فشردم چشم

 شیگفتم و گفتم، سوزوندم و آت. ختمیر رونیمسمومم رو ب تیو تمام ذهن دمیو غر دمیجوش. رو داشت بارشون کردم دهیو امثال ارک حانهیر

.بلند شد نیباز شد و بوق ماش دهیکه در سمت ارکبه خودم اومدم  يلحظه ا یکنم؛ ول یکار م یچ که دمیگرفتم و نفهم

:نعره زدم. در رو باز کرده بود دهیارک

احمق؟ یکن یکار م یچ -

:گفت یفیضع يکه مقنعش بود گرفت و با صدا ییرو به گلوش جا دستش

!نگه دار -
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 هیناباور من  يچشم ها يشد و جلو ادهیه پپر از تردد نگه داشتم که همون لحظ ابونیکنار خ عیرو سر نیاز دستم رها شد و ماش میگوش

.رو رفت ادهیراست به سمت پ

مجبور شدم . پشت سرم بلند شد يها نیبوق ماش يخواستم برم دنبالش که صدا. برنگشت یشدم و صداش کردم که حت ادهیپ نیماش از

. بلند شد میزنگ گوش يرو پارك کردم که صدا نیماش. گم شده بود تیجمع نیب یگشتم؛ ول یبا نگاهم دنبالش م. رو راه بندازم نیماش

! رحافظیام يبدبخت شد. ضربان قلبم کند شد. شد انینما یرو که برداشتم عکس دو نفرم با حاج بابا رو گوش یگوش. افتاده بود نیکف ماش

نبود، . چرخوندم تیجمع نیو ب دوباره نگاهم رو باال آوردم. شدم به عکس دو نفرمون رهیهمون جور خ ؟يد یم یحاال جواب حاج بابا رو چ

ال  یانگشت هام رو با ناراحت. رو فرا گرفت نیقطع شد و سکوت ماش میزنگ گوش يصدا. ایقطره آب تو دل در هیگم شده بود، درست مثل 

تم رو سرم رو گذاش. دیچیپ نیتو ماش لمیزنگ موبا يدوباره صدا ؟يکار کرد یچ رحافظ؟یام يکار کرد یچ. موهام فرو کردم يبه ال

بود حق  یدختر هر چ نیکار کردم؟ ا یمن چ. ؟ دست هام مشت شديکار کرد یمرگ رفته و برگشته بود چ يکه تا پا يبا دختر. فرمون

کنم،  داشیپ دیبا. قطع شد یگوش يدوباره صدا. استارت زدم و راه افتادم میتصم هیتو . دادم رونیرو ب نمینفس سنگ... حالش  نینداشتم با ا

.هم همراهش نبود یپول چیبشه؟ مخصوصا که ه هوشیه وسط راه دوباره از حال بره؟ اگه دوباره باگ! دیبا

بار  يبرا لمیزنگ موبا يصدا. اومد یرفت و م یرو م ادهیکه تو پ یتیجمع نیچشم گردوندم ب! يبدبخت شد رحافظ؟یام يکرد یغلط چه

 چیه. گردوندم نبود یچشم م یهر چ یول د؛یبخش یمنو نم گهیوگرنه حاج بابا د کردم؛ یم دایرو پ دهیارک دیبا. جواب ندادم. چندم بلند شد

چه . فتمیحاج بابا ب ادیدوباره باعث شد  لیزنگ موبا يصدا. باز هم نبود که نبود یکه آدرس رو داده بود جلو رفتم؛ ول ییتا جا یجا نبود؛ حت

.سبز رو لمس کردم يکنم؟ نفس گرفتم و با اضطراب دکمه 

اد؟ی یصدام م ر؟یالو ام رحافظ؟یو امال -

.رفت دهیارک -

؟یچ -

.کنم داشینتونستم پ. شد و رفت ادهیپ نیوسط راه از ماش -

بود؟ نیبود؟ تو ماش شتیپ ،يزد یاون حرف ها رو م یکه داشت یوقت یعنی -

کار . احوال اون حرف ها رو بزنم ضیختر مرد هیحق نداشتم به . حاج بابا باعث شد شرمنده بشم یطوفان ينفس ها يصدا. نداشتم یجواب

.بود يمن آخر ناجوانمرد

از  تینها یمعلوم بود که ب ینزده بود؛ ول یحرف. رو قطع کرده یبوق اشغال و بعد هم قطع شدن تلفن بهم فهموند که حاج بابا گوش يصدا

.دستم ناراحته

***

دستگاه "باز هم . و دوباره زنگ زدم دمیتو موهام کش یکالفه دست. وش بودباز هم خام یحاج بابا رو گرفتم؛ ول یبار هزارم گوش يبرا

:دمیغر. کرد ینگاهم م تینگاهم به فاطمه افتاد که با عصبان "...مشترك مورد نظر 

به من؟ يچرا زل زد ه؟یچ -
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!هیچه شکل طونیش نمیخوام بب یم -

.برخورد بهم

.حرف دهنت رو بفهم فاطمه -

.رو پرت کرد رو مبل و از جا بلند شد کوسن تو دستش فاطمه

 يو بعد هم هر جور یکن یو حکم صادر م يد ینظر م یخدا که راجع به هر کس غمبریپ ایخدا ... استغفرا ؟یهست یک يتو واقعا فکر کرد -

کار  یچ يبود دهیارک يکه بهت ظلم شده؟ اگه جا ییفقط تو ؟یشناس یکه آدم ها رو م ییفقط تو یکن یفکر م ؟یکن یمجازات م يکه بخوا

داره؟ اون وقت  یسرخ نگه م یلیصورتش رو با س یدون یگذرونه؟ م یرو م شیداره زندگ یدختر با چه وضع نیا یدون یاصال م ؟يکرد یم

که بخاطر مشورت  حانهیبا ر تیاون از زندگ! رحافظیواقعا برات متاسفم ام ؟یچسبون یبهش م يخوا یکه م یبچه مسلمون، هر اَنگ يتو

نمک  يکه دار دهیهم از ارک نیا ؛يهفته طالق داد هیرو سر  حانهیر یبگ یکه به کس نیو بدون ا يدیبه گند کش زینکردنت با حاج بابا و عز

.شه ینم دایپ نیبهتر از داداشم رو زم یکردم که کس یداشتم و فکر م مانیبهت ا يروز هیخودم هم متاسفم که  يبرا. یپاش یبه زخمش م

فعال مهم . گفته یکردم فراموش کنم چ یفاطمه ببندم، سع يکردم گوش هام و رو حرف ها یسع. کنارم گذشت و به اتاقش رفتاز  ظیغ با

باز هم شماره گرفتم و باز . سرنوشت دچار نشه نیخواست آدم باشه تا به ا یم. نداشت یبه من ربط شیباق. بود که اون دختر سالم باشه نیا

 ه؛یکردم از دستم عصبان یکه فکر م یاز اون شتریکه حاج بابا ب نیمثل ا. رو پرت کردم رو مبل و نشستم میوشگ... هم مشترك مورد نظر 

.داد یاز خودشون م يخبر هی ایرو روشن کرده بود  شیوگرنه مطمئنا تا حاال گوش

اومد برام بس بود؛  یکه زنده بود و سر کار م نیهم. برام مهم نبود گهید یهمچنان حال ندار بود؛ ول دهیارک. هفته از اون روز گذشته بود هی

اشتباه، طرز فکرم راجع به  ایاحمقانه . دمیبخش یانسان نم هیوقت خودم رو بخاطر صدمه زدن به  چیاومد، ه یسرش م ییچون اگه بال

.کردم یتازوندم و بهش حمله م یوسط نبود، من م دهیارک یسالمت يکه پا ییتا جا. بود نیهم دهیارک

رحافظ؟یما ـ

بهروز؟ هیدوباره چ ـ

گفتم؟ یمگه من چ ـ

.يدار یحرف هی یعنی ؛یکن یصدام م يجور نیا یوقت ـ

!ها يدیگل پسر، خوب فهم... ا کیآ بار ـ

!خب حاال، بگو ـ

.من حرفش رو زد يکم من من کرد که با چشم غره  هی

؟با بابات بگرده يجور نیدختره ا نیکه ا یهست یتو راض رحافظیام ـ

.بد بود یلیشدم، حرفش خ سرخ

.خجالت بکش ؟یگ یم یچ ـ

بابات  يداره برا دمید یصبح. دختره هفت خطه نیا یساده س؛ ول یگم حاج یمن م. گم یم یچ نیگوش بده بب قهیدق هیبابا جان تو  ـ

.کنه یخودش رو لوس م
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:دمیعتاب غر با

!؟یسماوات ـ

ه؟یچ ـ

.دهنت رو ببند تا خودم نبستم ـ

 یموقع هیدختره هست،  یول. دونن یرو نه فقط من؛ بلکه همه م نیا ست،ین يفرقه ا چیتو اهل ه يحواست رو جمع کن، بابا رحافظیما ـ

.که به دختره کمک کنه طالق شوهرش رو گرفت و دختره شاخ شد برات نیا يبابات برا يدیو د يجشم باز کرد يدید

.یخفه شو سماوات ـ

زودتر . حتیاز من به تو نص رحافظیام. کار رو کنه نیا ستین دیبع نیهست؛ پس همچ يهمه فرقه ا ،یشناس یرو مبابا تو که دختره  يا ـ

.نهیبابات بش ایتو  يپا ریز یکه بعد از حسام ستین دیازش بع چیه نمیب یکه من م ینیا. کم کن تیدختره رو از سر زندگ نیشر ا

.دمشیکوب وارید ي نهیروز رو چنگ زدم و سبه ي قهیلحظه  هیشدم که تو  یعصبان يقدر به

.حرف دهنت رو بفهم ـ

.باال آورد میدستاش رو به حالت تسل بهروز

!نگفتم؟ يزیباشه، باشه، آروم تر، من که چ ـ

.کردم کیرو به صورتش نزد سرم

.يخورد یچه گه یدون یخودت م ـ

بدت رو  رحافظ،یهستم ام تیمیمن تنها دوست صم. رمیتو خفه خون بگ يکه با هارت و پورت ها ستمیگفتم، بچه هم ن یدونم چ یآره م ـ

زنشون سرد  ایبودن  ي...ج ضیکه زن دوم گرفتن مر یهمه آدم نیا یکن یتو فکر م. گم، حواست رو جمع کن یدارم بهت م. خوام یکه نم

.جانم همزاج و شلخته بوده؟ ن

:درست کرد و ادامه داد لباسش رو ي قهی. دستم تا آزادش کنم ریکف دست زد ز با

شه تا  یبعد کم کم مهر اون زن براش صد برابر م. ادی یزن خوشم م نیدل غافل، چقدر من از ا يا نهیب یگرده، بعد م یزن م هیطرف با  ـ

 يبودن مردهادوره زمونه کم ن نیکنه، واال تو ا یم غهیشه و زنه رو ص یبعد هم خر م. تونه بدون اون زن سر کنه ینم نهیب یکه م ییجا

 یهر عکس العمل يکه برا يایبه خودت ب يروز هیترسم  یمن م. عقد کردن یحت ای غهیرو ص یاندازه نجف ییکه دخترها تو يهمسن بابا

...شده و  رید

:گفتم ظیغ با

رسه؟ یم يفکر نیبه عقل ناقصت همچ يچه جور. فاطمه س يجا دهیارک. حرف دهنت رو بفهم آشغال ـ

 ستین دیکه داره بع يریبخاطر دست خ ه،یمرد خوب و ساده ا یحاج. میحرف بزن گهید ينکته  هیراجع به  ایبا توئه، اصال بخب، حق  یلیخ ـ

که دختره تمام مال و اموالت رو  یکن یروز چشمات رو باز م هیاون وقت . رهیرو بگ یبده تا طالق نجف شنهادیپول قلمبه به شوهر دختره پ هی

 ایده  یدختره رو م يعقب افتاده  يکه اجاره خونه  نیا دم،یکه من از حاج احمد د يواال با رفتار. آبم روش هیو  هدیباال کش یرکیز ریز

.کنه يکار نیهمچ ستین دیبرش دکتر، بع یشه و م یم ضیراه به راه دختره مر ایکنه  یم گرانیاز د شتریحقوقش رو ب
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کمک  ينبود که حاج بابا برا دیبع. به شدت با قسمت آخر حرف هاش موافق بودم یلبهروز خزعبالت بود؛ و ياز حرف ها یمیکه ن نیا با

نگاهم رو به اطاق مونتاژ و . کردم یبار م یآوردم و باقال یخر م دیاون وقت بود که با. کرد یبا سپهر م یکلون يمعامله  ده،یکردن به ارک

کردم که  یم يکار دیبا. کردم یم شتریرو ب دهیارک يفشار رو دیبا ؟یفنج ي دهیشه از شرت خالص بشم ارک یم یک. ده دوختمیارک یصندل

که تو ذهنم زده شد، باعث شد به سمت  يجرقه ا. ارهیتاب ن هیبار حرف و کنا ریکردم تا ز یم رشیاون قدر تحق دیبا. خودش بره

ساعت . کردم یجمع خردش م يجلو شهیمثل هم دیبا. سره به سمت اطاق مونتاژ رفتم کیرو گرفتم و  دهیقطعات ارک ستیل. برم يانباردار

چشمام از تجسم . ستادمیا دهیارک یکه کارشون تموم شده بود گذشتم و تو چند قدم ییمونتاژ کارها ونیتموم شده بود که من از م يکار

راه  یحساب يدعوا هینه تا بتونم وقتا باهام بحث ک ي هیبار برخالف بق نیبودم ا دواریام. برق زد دیکش یم یدر لحظات آت دهیکه ارک یخفت

 دنید. دیخند یندرتا م دهیارک. دیخند یبار م نیاول يکرد و برا یصحبت م يداشت با نرگس سرور. رمیبگ یبندازم و از آب گل آلود ماه

 گهیبار د نیهمون جور که انتظار داشتم ا. رو به سمتش گرفتم ستیل. اخم هاش آنا در هم شد. صداش کردم. بود بیلبخندش جزء عجا

نبود؛ چون با چند لحظه مکث قبول  یهم طوالن ادیز دیام نیعمر ا یبود؛ ول ونیمونتاژ کارها در م شیو آبروش پ تیثیح يپا. ومدیکوتاه ن

ه؟ خور يحد تو سر نیدختر تا ا نیکنه؟ چرا ا ینم فاعکنه؟ چرا از حقش د یقبول کرد امضا کنه؟ چرا داد و قال نم یعنی. شوکه شدم. کرد

 یاز زندگ دیبا دهیارک. لحظه هم سستم نکرد کی ینگاهش حت يغم تو. دراز کرد که از قصد برگه رو رها کردم ستیدستش رو به سمت ل

 یبردم، هم زجر م یهم لذت م ادونم چر ینم. برگه گذاشتم يکفشم و رو يمن گوشه  یزانو زد تا برگه رو برداره؛ ول. شد یمن حذف م

 یول نم؟یشده و زانو زده بب ریتحق يجور نیرو هم دهیخواست تا عمر دارم ارک یواستم پام رو بردارم، هم دلم مخ یچرا هم م. دمیکش

 دم،یرو شن احاج باب ادیفر ياز همون لحظه که صدا. دیدوباره جست، دوباره پر. لب بگم ریز يا یحاج بابا باعث شد دوباره لعنت يصدا

 نمیبا غرور س. میبودم گفت که به دفترش بر دهیبلند که ندرتا شن يبا همون تن صدا. تره یعصبان هشیشصتم خبردار شد که حاج بابا از هم

.ینجف ي دهیکنم ارک یو ماتت م شیباالخره ک. امروز روز منه. راه افتادم دهیرو جلو دادم و زودتر از ارک

که تمام عمرش جز به  ییحاج بابا، حاج بابا. ود گشاد موندکه بهم وارد شده ب يا یحاج بابا و عمق ناراحت یلیس ياز شدت ضربه  چشمام

لب هام به . زده بود یلیو خراب بهم س یدختر پاپت هیذاشت، بخاطر  یوجودم بهش احترام م يکه همه  ينرمش صحبت نکرده بود، مرد

که  نیا ت؟یجز واقع قت؟یتم؟ جز حقگف یمگه من چ. حاج بابا روم دست بلند کنه يروز هیکردم  یوقت فکر نم چیه. هم دوخته شده بود

و  یضرر مال یکه از قبل من و خونوادم سود ببره؟ مگه دروغ گفتم؟ مگه تا حاال بخاطرش کل نهیا تشیکه ذهن نیا رکاست؟یدختر آب ز نیا

 نیحاج بابا بخاطر همچحقم نبود که . لحظه فوران کردم هیآتشفشان خاموش تو  هیبود؟ مثل  یچ يراب یلیس نیپس ا م؟ینداده بود يمعنو

 دهیدوباره ارک. دیتو وجودم پا گرفته بود، دوباره زبونه کش نایو م حانهیکه از ر ینفرت. بود یانصاف یب تینها نیا. دست روم بلند کنه يدختر

برام . زدم رونیاطاق ب از نیسنگ یکردم و آخر سر با دل یدر قلبم که هنوز پابرجا بود، خودم رو خال اهیبا همون نفرت س. دمید حانهیرو ر

من  گاهیسخت بود برام تا باور کنم تمام جا. رو انتخاب کنه دهیارک به،یمن و اون دختر غر نیسخت بود که باور کنم حاج بابا ب. سخت بود

 نیمن تو ا. نبودبرام مهم  یچیبرام مهم نبود، ه گهید. اومد یسالن اکو شد از پشت سرم م وکه ت ییقدم ها يصدا. زن مکار گرفته نیرو هم

 ینجف دهیارک. کردم که هنوز هم فرصت دارم یوقت بود که انتخابش رو کرده بود و من ابلهانه فکر م یلیباخته بودم و حاج بابا خ يباز

رف بزنم؛ دوست نداشتم باهاش ح یاون قدر دلزده بودم که حت. باز هم راه افتادم یول ستادم؛یلحظه ا هی. صدام کرد. باالخره برنده شده بود

:دمیبودم که جوش یاون قدر عصبان. دیبشم جلوم قد کش نگیپارک يزودتر از اون که بتونم وارد محوطه  یول
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بخورم  یلیهم س گهیبار د هیبرگردم تا  يخوا یکَمت بوده و م یلیس نیا دنیهم مونده که بارم نکرده باشه؟ نکنه د يا گهیحرف د ه؟یچ ـ

بشه؟ آروم یتا روح و روان جنابعال

.نمشینب گهیتونستم برم و د یکاش م. منزجر شدم از حضورش. گرفت نمیس يزد دستش رو جلو یجور که نفس نفس م همون

.یبش یعصبان...  یرسول... دست حاج ... از  دینبا... برگرد ...  یکن یتو اشتباه م... صبر کن  ـ

:نفرت داد زدم با

خراب  يتو. نکرده، دست روم بلند کنه يساله جز محبت کار یکه س يکه پدر يکرد يکثافت کار يِتو ره؟یخ تتیباور کنم ن يانتظار دار ـ

؟يخوا یم یچ گهید. يمن و خونوادم رو به گند کشوند يبا اون قدم نحست رابطه 

ا رفته بود؟داشت کج یحرمت ها رو نگه م يتو حرف زدن هم همه  یگذشته که حت رحافظیاون ام. شده بودم ایح یکه چقدر ب واقعا

منو  گهیدم برم و د یقول م. رم یاصال م... اصال ... منم  یمقصر اصل... از منه  ریتقص...  یدعوا کن یبا حاج رسول دیتو نبا... کنم  یخواهش م ـ

.کار رو نکن نیا یبا حاج رسول یول...  ینینب

با تنفر و فک منقبض شده . حالم به هم خورد رونیب دیشک یم میکرد و قدم نحسش رو از تو زندگ یکه مثال داشت بهم لطف م نیا از

:دمیجوش

از  میتون ینم گهیکه د يدیزالو خونمون رو مک هیو مثل  ينفوذ کرد مونیشه؟ اون قدر تو زندگ یحل م يزیبا رفتنت چ یکن یفکر م ـ

.یشرت خالص ش

.دم که برم یرم، قول م یچرا، م ـ

گردونه یسراغت و با منت برت م ادی یم یحاجدوباره  ؟يبرام داره که بر یچه فرق ـ

.رحافظیقول دادم ام ام،ی ینم گهید ادیب یدفعه هم حاج نیاگه ا ـ

.يآخر سر برنده شد رحافظ،یدمت گرم ام. رفت یپس م د؛یدرخش نگاهم

؟یچ یو اگه برگشت ـ

.ینیمنو نب گهیدم نه فردا و نه پس فردا، د یقول بهت م ـ

 نیسنگ ي هیسا نیقرار بود بعد از دو سال راحت بشم از ا. نمشیتا عمر دارم نب گهیبره و د. قرار بود بره. رستادمف رونیرو راحت ب نفسم

.حالم رو خراب تر کرد دهیارک يزمزمه  يصدا. اوردیدووم ن يا هیتو دلم ثان یخوش یول م؛یزندگ يرو

 یکه سه ساله اصالح شدم و تو باز هم بهم انگ م نیبا ا ،يدنم لذت بردو از نابود کر يجهت منو له کرد یمدت ب نیکه تو تمام ا نیبا ا ـ

منو . یخوام حاللم کن یباز هم ازت م یراجع به من زده؛ ول نیبدتراز ا يدونم اون شوهر نامردم صد برابر حرف ها یکه م نیبا ا ،یچسبون

.دمیرو بخاطر تموم آزار هات بخش ببخش که من هم تو. وارد کردم ببخش تیکه ناخواسته به زندگ یدماتبخاطر ص

 دایپ يکه بود باعث شد حس بد یهر چ. دمید یبار م نیاول يکه تازه برا سشینگاه خ ایصداش بود  يدونم بغض تو ینم. دیکش ریت قلبم

 گهیکنه، دخواست جنگ رو واگذار  یرفت، حاال که خودش م یحاال که داشت م یخواستم راحتمون بذاره؛ ول یدو سال بود که م. کنم

شده  خیم نیانگار که پاهام به زم. بودم ستادهیهمون جا مسخ و گنگ ا. از پله ها باال رفت ینیاز کنارم گذشت و به سنگ. خوشحال نبودم

تو نگاهش بود؟ چرا حس  یچ "چه مرگته؟ گهیکه بره؟ پس د يخوا یمگه دو ساله نم ؟یخواست یرو نم نیمگه هم": با خودم گفتم. باشن
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 نیتمام ا يایمظلوم ضربه زدم؟ چرا برخالف رو هیحاج بابا درست بوده و من به  يحرف ها اقعاکنم که و یده رو ندارم؟ چرا فکر مبرن هی

 یحت. چادر سر کرده بود. دوباره نگاهم رو بهش دوختم دنشیدونم چقدر تو اون حالت موندم که با د یندارم؟ نم یحس خوب چیدو سال ه

خواست . بود دهیچقدر ماتم تو صورتش خواب. ستادیجلوش ا اوریآقا . سر داشت هچادر ب نهیب یما رو نم گهیدونست د یکه م یلحظات نیتو ا

که  نیبا ا. يروزیپ نیریبه جز حس ش ،یداشتم به جز خوشحال یلحظه هر حس نیتو ا. کارخونه بشه که نگاهش به من افتاد نیسوار ماش

 یفرق. کردم باز هم باختم یحس م یول نمش؛ینب گهیبود تا د دهکه قول دا نیگرده، با ا یبرنم گهیکه مطمئن بودم د نیرفت، با ا یداشت م

.یباخت ینجف دهیآخر سر به ارک. یباخت یرسول رحافظیزد که ام یم ادیتو وجودم فر یحس لعنت. نداشت

خواهد یفقط دلت م یگاه"

يریرا تنگ در آغوش بگ تیزانوها

یشناس یکه م يگوشه ا نیتر ياز گوشه ا يگوشه ا و

یو فقط نگاه کن ینیبنش

يریدلگ یگاه

از خودت دیشا

"!دیشا

چهارم فصل

ها یاهیس ي هیسا

"دهیارک"

چقدر . بود پناه بردن نیریمرده رو زنده کرد؟ که دل سنگ شده رو به تپش انداخت؟ چقدر ش ي دهیآغوش که ارک نیداشت ا یحکمت چه

.دست هام رو تو بغلش مشت کردم. قبل نبودم يپناه ساعت ها یب ي دهیتنها نبودم، همون ارکتک نبودم،  گهیلذت داشت که د

.يایکه تموم شد تا تو ب دهیجان؟ ارک دیام يکجا بود ـ

.باالخره اومدم یاومدم؛ ول ریدونم د یم. دلم، ببخش زینشد عز ـ

م سخت گرفت که استخون هام هم پودر شد؟ چه طور دلت به یانقدر زندگ یدون یخرد شدم؟ م یدون یبهم گذشت؟ م یچ یدون یم ـ

؟یسه سال رهام کن یتونست يچه جور د؟یاومد ام

زجر  گهیدوباره اومده که تو د دتیاومدم بند دلت رو محکم گره بزنم، اومدم بگم دلت قرص، ام. اومدم که جبران کنم ده؛یببخش ارک ـ

.ینکش

.تونم سرپا بشم یمن گهیکه د ریاون قدر د ره،ید ده؟یچه فا ـ

 یخواب صادقانه چشم باز م هیکه با لذت  ییهمون وقت ها هیشب. مونه یم اهامیرو هیلحظه چقدر شب نیخوابم نه؟ ا. تو آغوشش فشرد منو

.کردم

.میش یدلم، با هم سر پا م زیعز یتون یم ـ
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يتــو آمــد"

ينــاگــه آمـد بـه

و تــخـت پــادشــاه؛ بــدون تــاج ــکی مــانـند

بــدون بــال پـــر يفــرشـتـه  ــکی

".یــیخــدا يتـــو انـعکــاس نفـس هــا ـــزمیعــز

:و گفتم دمیدستش رو کش. فاصله گرفتم دیخانم از آغوش ام هیصف يتک سرفه  با

.یرو بگ یهمه چ ،یبهم بگ دیبا م،یبر ایب ـ

. دمیرو کش دیرفتم دست ام یو همون طور که از پله ها باال م دمیچیپاگرد رو پ. باال رفتمشده بود از پله ها  قیکه تو وجودم تزر يا يانرژ با

 ور دینگاه ام یول ست؛یشب هام ن يایکه وهم و رو قته،یخواستم باور کنم که حق یم. در رو که باز کردم و وارد اتاقم شد، برگشتم به سمتش

.دیخورد، تر شد و در آخر بار سیمن نبود، دور تا دور اتاق چرخ خورد، تاب خورد، خ

ده؟یکجاست ارک گهیجا د نیا ـ

.گلوم رو گرفته بود خیب بغض

.اتاق و اون آشپزخونه س نیهم ا،یاز دن دتونیداداش؟ تمام دار و ندار ارک ادی یخوشت م. دو سالمه يقفس اشتباهاتمه، دخمه  ـ

...شرف که  یاون ب ؟يآخه چه طور ـ

.رو قورت دادم بغضم

.دمیحرف دارم، ناله دارم ام یدرد دارم، کل یسه سال کل نیا يتمام روزها يتمام نگفته هام، به اندازه  يکه به اندازه  نیبش ایب ن،یبش ایب ـ

ام دهیلبخندم را بر"

گرفتم قاب

ختمیصورتم آو به

راحت، الیبا خ حاال

".کنم یوقت دلم بخواهد بغض م هر

 گهیتو د": خواست بپرسم یدلم م. بود دهیدرد خواب یکل شیطوفان يتو اون چشم ها سش،ینگاه خ يتو. که زانو زد کنارم نیرو زم نشستم

تا دلت آروم شه و آبروت  يمگه ازم دل نکند ؟يمگه بار غمت رو سبک نکرد ؟يمگه طردم نکرد ؟يقدر غم دار نیچرا ا گهیچرا؟ تو د

"ه؟یچ يتو تخم چشمات برا دهیخوابهمه درد  نیحفظ؟ پس ا

؟يدیجا رس نیبه ا نیاز اون خونه، از اون عشق آتش يبه سرت اومده؟ چه جور ییچه بال ده،یبگو ارک ـ

.درد تو دلش بود یکل یقطره بود؛ ول هی دیشا. رو سر انگشتم دیچک اشکم

.مرد یب يخونه  نیتاوانمه، ا نیا ؟ینیب یم. اشتباه کردم، تاوان هم دادم ـ

.رو چنگ زدم نمیس

.پر خون دل نیا ـ
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.رو لمس کردم میشونیپ يرو زخم

.تن يرو يزخم ها نیا ـ

:رو گرفتم دستش

 ریپ د،یشدم ام ریزجه زدم، پ نیکه کرد يهر ناله ا يبرا دم،یزجر کش د،یدیکه کش يهر زجر يبرا. هام رو دادم يتاوان ولنگار يجور بد

.توان اضافه برام نموند گهید. شدم از ناله

:ش رو تو دستم گرفتمزدم و دست يخند تلخ

چقدر تنها شدم،  یدون ینم. امروز ظهر من بودم و خدا. و پر نور دیسف. روشنن تیکه تو زندگ ییاز اون روزها. هیامروز برام روز خوب یول ـ

.يم که اومدممنون. دیقشنگ تر از اومدنت نبود ام يزیچ چیه. خدا تو رو برام فرستاد یدونم که تمام پناهم رو از دست دادم؛ ول ینم

.که دستش مشت شد و دوباره منو تو آغوشش گرفت دمیانگشت هاش رو بوس سر

!دهیارک يچقدر عوض شد ـ

.رو گذروندم ییچه روزها. نفس بکشم یبهم تاخت، نذاشت حت يشدم، نه؟ زمونه بدجور ریپ ـ

.زد يتلخ خند دیام

.بود شهیدرست مثل ما، سه سال گذشته بدتر از هم ـ

.دیچیتو مشامم پ نیریمامان ش يبو يدفعه ا هی

مامان و بابا، اون ها کجان؟ د،یام یراست ـ

.خونه میاالن هم اومدم دنبالت که با هم برگرد. انی یم يبه زود زم،یعز انی یم ـ

.يچه خوب جوابم رو داد) آمرزندگان نیبهتر يا(یا خَیرَ الْغَافرِینَ . روشن شد دلم

.ستیدردونه خواهر من ن ي ستهیشا گهیدخمه د نیرو جمع کن، ا لتیوسا ـ

.ییبایکنم تمامش خوابه و چه خواب ز یکه فکر م نهیریهاش ش تینه؟ اون قدر وجود و حما نهیریش

.وقت رفتنه ده،یزود باش ارک ـ

بره؟ نکنه با رفتنش دوباره همه  نکنه. که چند قدم ازم دور شد، بند دلم پاره شد نیهم یاز جا بلند شد؛ ول. شه یم زیلبر داریاز شوق د دلم

:مثل قبل بشه؟ صدا زدم زیچ

د؟یام ـ

د؟یجان ام ـ

؟ينر يد یقول م گه؟ید یهست ـ

.دیگذاشت و بوس میشونیلب هاش رو، رو زخم پ یبه آروم. ستادیا قمیزخم شق يو رو دیصورتم چرخ يرو چشماش

.تر کینزد ارمی یرو م نیمن ماش یرو جمع کن لتیجان، تا تو وسا دهیجام ارک نیا ـ

حاال که حسش . دیترس از بند بند وجودم پر. بود یهم واقع میشونیپ يرو يگرما. بود یها واقع تیها و حما یبچگ يعطر تنش، بو يبو

ترس؟ يبود؛ پس چه جا یواقع
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!يشو یخسته نم یها را هر چه قدر بـخوان یبعضـ! ؟یدانــ یم"

!شوند ینم عادت یها را هر چه قدر گوش ده یبعضـ

؟يا دهید! ها هر چه تکرار شوند، باز بکرند و دست نـخورده یبعضـ

"!تــــــندینها یها ب یبعضـــ! ؟يا دهیشن

.کنم یرو جمع م لمیباشه، االن وسا ـ

ارم با منَفِّس دوب وندیقفس، پ نیدرسته که وجود ا. بود ینیریرفتم و چه هجرت ش یداشتم م. که رفت نگاهم رو دور اتاقم چرخوندم دیام

 هیدو سال شد  نیانگار که ا. محبس نداشتم نیاز ا يا گهید ادگاری ،یدونست که جز تلخ یخدا خودش م یبود؛ ول) غم ها يغمگشا(الْغُمومِ 

.بود دهیواقعا وقت رفتن رس گهیحاال د. اهامیرو ونیکابوس بد م

تک و توك لباس هام چادر  نیدست انداختم و از ب. بردن نداشتم يبرا يادیز زیچ. حد، تک کمد تو راهرو رو باز کردم یب یشوق و ذوق با

. به سر نکردم و همون جور نو نگهش داشته بودم گهیبود که به جز ماه اول د زیاون قدر برام عز. ساجده خانم رو برداشتم ي هیهد یمشک

اتاق افتاد که  يگوشه  يچشمم به سجاده . نداشتم يا گهید جز مانتو و شلوار تنم، لباس مرتب. گذاشتم میدست کیکوچ اكچادر رو تو س

.دهیقاتل خاموش شب و روز ارک. سپهر بود يصدا. بند بند تنم رو لرزوند نییپا يزمزمه از طبقه  يصدا

خانم؟ هیـ در چرا بازه صف سپهر

.دونم، حتما مهمونتون باز گذاشته یخانم ـ من نم هیصف

مهمون؟ کدوم مهمون؟ ـ

:و با ترس زمزمه کردم مدیگز لب

.خانم، نگو، لب ببند هینگو صف ـ

.نبست و گفت یول

 اریشوق کرد که انگار  ي هیگر دنشیچنان خانمت با د. شناخت یبود که خوب خانمت رو م یجوون يآقا هیدونم واال،  یخانم ـ نم هیصف

.سفر کردش اومده

.سپهر لرزه انداخت به جونم ادیفر يصدا! دیخدا، فهم ای. دیمشت شد و لب هام لرز دستام

ه؟... س  یهست يکدوم گور ـــده،یارک ـ

همون جور که . مور مور شد يتنم از فکر کمربند و قالب تمام فلز. کردم رو مشت کردم خی يشد، دست ها دهیدر که به هم کوب ي پاشنه

.زده بودم به سراغم اومد و دست انداخت تو موهام مهیکنار کمد خ

بود؟ اومده یک ـ

بره  دیبودم که تا ام نیبرسونه؛ فقط دلخوش به ا یبیآس دمیکردم که نکنه به ام یمردم هم لب باز نم یاگه م یحت. بود که لب باز کنم محال

.من وقت دارم ارهیرو ب نیو ماش

؟يبود یبا توام، تو بغل کدوم گردن کلفت ـ

.رو هم رد کرده بود یوونگیون و دسپهر مرز جن. شده بودم بهش رهیخ دهیترس يهمون چشم ها با



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٩٥

 هینفسم تو . روم بذاره، پنجه انداخت دور گردنم يریتونه تاث یبسته شدم هم نم يکشش موها یحت دید یزنم، وقت ینم یحرف دید یوقت

.نگهم داشت وارید ي نهیهمون جور با زور سر پنجه هاش بلندم کرد و س. لحظه رفت

که؟یزن یکن یم یچه غلط گوش من ریحرف بزن تا نکشتمت، ز ـ

. شناخت یبرجسته رو خوب م يرگ ها نیسوخته ا نهیس ي دهیارک. زد یپوستش باد کرده بود و تو چشم م يبنفش رنگ رو يرگ ها تمام

شدن و خبر از درد و تن  یگرفت، متورم م یکه سپهر جنون م یدونست وقت یحاال خوب م یعاشق لمسشون بود؛ ول ییوقت ها هیآخه 

خودم رو . که رحم نکرد و با مشت و لگد به جونم افتاد نیافتادم رو زم. رو تو صورتم زد یلیس نیکه اول دینکش هیبه ثان. دادن یم هدیارک

 ي گهیرو گرفت و پرتم کرد سمت د قمیوجدان به زور  یوجدانِ ب یوجدان، ب یب یول نم؛ینب بیآس نیاز ا شتریجمع کردم تا ب نیجن هیمثل 

از ته دل ناله . مچ دستم افتاد يو تمام وزن بدنم رو دیچیمچ دستم پ يخودم باال آوردم که درد تو ازمحافظت  يته دستم رو براناخواس. اتاق

:زدم

!خـــــــدا ای ـ

.ومدیباز هم دل سنگش به رحم ن یکنم؛ ول یم هیمو وونیح هیبدنم حبس شده و من مثل  ریکه دستم ز دید. سپهر نامرد رحم نکرد یول

بود؟ یگم اون مرده ک یبهت م ـ

 ؟یآورد چ یم دمیسر ام ییشد؟ اگه بال یتر از حالش م وونهیاگه د. محال بود بگم. و لب بستم دمیهم حرف نزدم، لب بستم، درد کش باز

سپهر  یاز نکنم؛ وللب ب یرو تحمل کنم، ول دیچیپ یتنم م يساقه  يکه تو يحاضر بودم جون بدم، حاضر بودم بدتر از درد! محال بود، محال

.نندازم دمیمرو به جون ا

نه؟ یگ ینم ـ

 يچه درد. دستم رو لمس کردم يحس خرد شدن تک تک قسمت ها. نالم به هوا رفت. دیآرنجم کوب يجا به جا بشم که با لگد رو خواستم

.دوباره پنجه انداخت تو موهام. داشت ترك خوردن بند بند وجود

بود؟ یک تا نکشمت، مرده دهیبگو ارک ـ

چه سکوت خفقان . سپهر مکث کرد. رو هم کردم و تف انداختم تو صورتش میدفاع نیبود، آخر دهیکه ته کش يا يتوانم، با انرژ نیآخر با

همون جور که پنجه تو موهام فرو کرده بود، . دیچیلرز و درد تو تنم پ. گرگ هیدرست مثل  د؛یدرخش اهیچشماش مثل دو تا سنگ س. يآور

 ایکش بود، نبود؟ نامـــــــــــرد بود، نبـــــــــود؟ خدا فیمروت بود، نبود؟ ضع یب. دیستون کوب يبه گوشه  قدرتش تیبا نهاسرم رو 

گشاد مونده از خشم سپهر تو  يچشم ها. زجر و زجر و زجر نینخورده، هم وندیپ يدل شکسته  نیدرد، هم نینه؟ هم ن،یهم یعنیمردن 

که  یعیما یو لزج یسیخ. که سه ساله تحمل کرده یآورده، سر زنش، سر کس دهیسر ارک ییچه بال دیهمار تازه فانگ. نگاهم قفل شده بود

.بشم به پشت سر سپهر رهیخ یپلک خون ينعره باعث شد از ال به ال يصدا. شد بدنم رو کرخت کرد ریگردنم سراز يرو

؟يکار کرد یناموس، چ یشرف ب یب ـ

شوکه  دیام دنیسپهر که از د اره؟یسرش ب ییسرد، نکنه بال یلیسردم شد، خ. یه تازم، بعد از خدا و حاج رسولبود، پشت پنا دمیام يصدا

رو لبم  يتلخ خند. حمله کرد دیشد، ام جیاول رو تو صورتش زد و سپهر که گ نیمشت سهمگ دیام. شد ریلحظه غافلگ هیشده بود، تو 

وجدان  یوقت بود مهر سپهر ب یلیخ. شد یدلم روشن م دمید یرو م دیامان ام یب يربه هاض یوقت. بود نیریانتقام چقدر ش ينشست، مزه 
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پنجه . داد یزد و سپهر جواب م یم دیام. سپهر هم رحم نکرد ینداشتم؛ ول يا گهیحس د چیه تیتو دلم خاموش شده بود و حاال جز رضا

 خیداشت  دهیبدن ارک ایهوا سرد بود . اومد نییپشتم پا ي رهیت يلزج تا رو عیام! دم نه، پناهم نـــــهینه، ام ایخدا. دمیانداخت دور گردن ام

:روشن اطرافم زمزمه کردم يهاله  ونیحال، م یلب، ناتوان و ب ریکرد؟ ز یم

!دیام ـ

که  نیسنگ اون قدر. شد نیپلک چشمام سنگ. داد یداشت لگد محکم سپهر رو پس م. کرد یم یچند ساله رو خال يداشت عقده ها. دینشن

:رمق زمزمه کردم نیبا آخر. رو پلک هامه ایانگار تمام وزن و غم دن

!دمیام ـ

و چشم بستن  دنیوقت خواب. دهیارک ستینه؛ االن نه، االن وقتش ن": به استراحت داشت، به خودم گفتم يدیشد لیبدن کرختم م یول

 یتوان گهیبه خدا که د. لحظه اجازه بده چشم رو هم بذارم هی يط برالحظه؛ فق هیتونم،  ینم": و جواب گرفتم ".دهیباش ارک يقو. ستین

".خسته يپلک ها نیداشتن هم نگهباز  يبرا یندارم حت

.دهند یطعم خون م تیلب ها"

رنگ یزمخت و ب چقدر

ستندیگرم ن یطوالن يبوسه ها يبرا گرید

خواهم یآغوش سرد مرگ را م من

".ماهرتر از توست دنیدر بوس او

.که ناله کردم دیچیصورتم پ يتو درد

مادر؟ يشد داریجان، ب دهیارک ـ

:زمزمه کردم یبه آروم. انگار که زخم جوش خورده ترك برداشت. دیچیلبم پ يدرد تو گوشه . دیخشک و به هم دوختم لرز يها لب

ن؟یریمامان ش ـ

جان مامان؟ ـ

آغوش مهربون مامان  يایرو. بودن خونوادم يایرو. داشتم ینیریش يایه روآخ. انگار که بخوام بخندم، دردش مهم نبود. هام کش اومد لب

!درد، امان از درد استخون سوز یکردم سر انگشت هام رو حرکت بدم؛ ول یسع. نیریش

.دهیتکون نخور ارک ـ

باز . دیچیپ یهر لحظه تو تنم م که يدرست مثل درد. بود یواقع یانگار واقع. بود شمیانگار واقعا پ. مامان بود؟ واضح واضح يصدا مامان؟

:هم زمزمه کردم

.مامان ـ

ساجده . زبر و مهربون ساجده خانم يدرست مثل دست ها. چقدر مهربون بود. چقدر گرم بود. لمس شد ییهام، با سرانگشت ها سرانگشت

.دید یرو هم بهم نم یخوش زهیر هیانگار همون . نمشونیبب گهیانصاف نذاشت د یب رحافظیام. تنگشه يخانم؟ دلم بد جور

.زمیمامان، چشمات رو باز کن عز ده،یارک ـ
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.گرم باعث شد پلک بزنم يسر انگشت ها يجادو یباز کردم پلک هام؛ ول يبرا یدونست که توان نداشتم، حت یخدا م فقط

.قشنگت رو يدختر گلم، باز کن چشم ها نیآفر ـ

پلک  يشتریدوباره با قدرت ب. و مستم کرد دیچیزدم پ خی یه مثل خون تو رگ و پمامان بود ک يصدا. بود؛ مثل شهد و عسل نیریش چقدر

.و نالم رو بلند کرد دیچینور که درد دوباره تو دستم پ يجلو رمیخواستم دستم رو بگ. نور چراغ چشمام رو زد. زدم

.بگردم، تکون نده دستت رو مادر یاله ـ

:ترك ترك صدا زدم يبا همون لب ها. دمیرو د نیریو نور، صورت مامان ش ییروشنا يبار تو هاله  نیپلک زدم و ا دوباره

مامان؟ ـ

جان مامان؟ ـ

قدر  نیچرا ا یول نم؛یریمامانم بود، مامان ش. مامان دستم رو گرفت. شد یکردم تا برام هست م یلمسش م دیبا. رو بلند کردم گمید دست

تا حاال بهت  ایخدا. لمس بستم نیا ینیریچشمام رو از ش. مان رو صورتم نشستما ي گهیدست د روون؟یقدر شکسته و و نیچرا ا ر؟یپ

دست ها  نیا يبخاطر لمس دوباره . حاال با بند بند وجودم بگم شکرت. ؟ پس بذار حاال بگم...از ته دلم گفتم الحمد ا االگفتم ممنونتم؟ تا ح

... .حس قشنگ تو دلم، الحمد ا نیبخاطر تمام ا. شکر

بندد یهمه پنجره ها را م تیا براخد یگاه"

کند یهمه درها را قفل م و

یاگر فکر کن باستیز

ستیطوفان رونیب آن

".کند یخدا دارد از تو مراقبت م و

؟يمامان اومد ـ

.آره، اومدم مادر ـ

ر؟یقدر د نیپس چرا ا ـ

 م؟یدیکش یچ یمادر؟ اگه بدون يکجا بود. من ي دهیارک ينبود م،یدلم، همه جا رو دنبالت گشت زیعز يتو نبود یوقته که اومدم؛ ول یلیخ ـ

چه به روز ما اومد؟ یاگه بدون

:دمیلرزون نال شهیهم يبا بغض تو گلوم، با همون چونه . راه اشکم رو گرفت ونیسر انگشت مامان م. شد ریسراز اشکام

کنه؟ یدوا م يگفتنم درد دیببخش ـ

.تو نبود رینگو مادر، نگو، همش که تقص ـ

.تو پنجه هاش فرو کردم يشتریپنجه هام رو با قدرت ب سر

ادب بشم؟ آدم بشم؟ خب همون موقع هم  یخواست یم ؟یمامان؟ من که به بابا زنگ زدم، من که گفتم غلط کردم؛ پس چرا رفت یچرا رفت ـ

به سرم آورد؟ ییسپهر چه بال یدون یم د،یترکم کن میالزم نبود دو سال و ن گهیشدم، د

.نداشتم يکار هیبا سپهر اون قدر تلخ بود که جز گر یزندگ. دیچک يشتریبا سرعت ب اشکام
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شه کرد یم يمگه کار هیگر ریغ"

".بکن يزار ادی یاز ما نم يکار

دلم خونه مامان . رو سوزوند گرمیکه ج ییحرف ها. مامان دمیحرف شن. هزار بار مردم و زنده شدم يمامان؟ روز دمیکش یچ یدون یم ـ

.نیریش

.دیچک یدلم بود که م يخونابه ها اشکام

درست . خواست یخواست، پول بابا رو م یسپهر منو نم. ینیحرفاتون راست بود، راست حس يبود؟ که همه  یها چ نیبدتر از ا یدون یم ـ

.که بابا گفته بود يهمون جور

.شن یمحو م دیباشه که با طلوع خورش اهامیاز رو یکیهم  نیا دمیترس یم. انگشتام حبس کردم ياز قبل ال به ال شتریرو ب دستش

.قفسم بود واریکس مامان، محرم راز دلم در و د چیه. کس رو نداشتم چیکه ه نیبود؟ ا یبدتر از بدش چ یدون یم ـ

شوم یکه تنها م شهیباز هم مثل هم"

دهد یاتاق پناهم م وارید

".یدان یرا خوب م واریقدر د یپناه که باش یب

دلم . کردم یم ییسه سال نگفته بودم و حاال داشتم عقده گشا. گفتم یمحابا م یمن ب یآب کرد؛ ول سیصورتش رو خ نیریمامان ش ياشکا

.نهیپراز بغض و ک. سپهر بود يحرف ها يپر از زهرابه ها

 دید یوقت د،یترکم کرد دید یوقت یولجلو اومد؛  نیبابا فرز یپول و پارت يمامان دق کردم، جوون مرگ شدم، سپهر باهام بد کرد، به هوا ـ

 ي دهیارک گهید. هات از همون موقع دامنم رو گرفت نیحال و روزم رو؟ نفر ینیب یحاال م. فقط خودم هستم و خودم ذاتش رو نشون داد

!ردمکالم، م کی ن،یریخالصت کنم مامان ش. بگو گل پرپر ده،یبهم نگو ارک گهید ستم،یزنده هم ن یحت گهید ستم،یقبل ن

خورده ام نیروزها آنقدر زم نیا"

.رنگ آسمان را فراموش کرده ام که

".میدهد تمام آرزوها یخاك م يبو

 ضیبابات مر. میشد مونیهاش از ته دل باشه؟ به خدا نرفته پش نیکه ناله نفر هیکدوم مادر. خون نکن نیاز ا شتریدلم رو ب زم،ینگو عز ـ

.تو بود ییبه خدا تموم اون شش ماه حرفمون حرف تنها. میها بود مارستانیب لونیماه آزگار وشش . رو نداشت تیشد، قلبش طاقت دور

د؟یپس چرا رفت ـ

.رو ازم گرفت سشیخ يها چشم

 یقبول نم رتشیغ. شد یآب م دمیگن ام یم چاریپشت سرت ل دید یم یوقت. رتیمجبورمون کرد، اون موقع ها جوون بود و پر از غ دیام ـ

بود که  یعصبان يبابات هم اون روزها به قدر. میکفش کرد که بر هیپاش رو تو . خواهرش باشه يحرف از کارها بهیو غر لیفامکرد که تو 

مخصوصا که تلفن تو دل بابات رو به . میشد مونیمن و بابات پش م،یگذاشت رونیب رانیکه پامون رو از ا نیدونه هم یم داخ یقبول کرد؛ ول

. میبزن یحرف دیبه ام میجرات نداشت یول ".شده هیتنب گهیشده باشه، حاال د مونیپش دهیواقعا ارک دیشا ": گفت یهمش م. رحم آورده بود

از  شتریمن و بابات هر روز ب دید یوقت. آروم تر شده بود دیام یبعد از شش ماه االخون واالخون. شد مارستانیب یو راه اوردیبابات طاقت ن
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 یول م؛یبرگشت دیام یبا دل خوش و کل. بابات پابرجا بود يشکر خدا هنوز کارخونه . میقبول کرد که برگرد م،یزن یپرپر م دنتید يقبل برا

.ينبود

.دوباره پر از اشک شد چشماش

 ادی یمخصوصا وقت. بابات دوباره حالش بد شد. نیو از اون جا رفت نیگفتن فروخت یسابقت؛ ول يدر خونه  میرفت م،یدو ساله که دنبالت ـ

 يمن بود که پا ریخودمون بود، تقص ریکرد تقص يهر کار دهیگفت ارک یم. کرد یافتاد خودش رو مالمت م یم يکه گفته بود ییحرف ها

.باز کردم خونمرو به  وونیاون ح

.بودن دهیخشرو ب دشونیکه ارک دمیفهم یحاال م یکردم که از قصد ترکم کردن؛ ول یچند سال فکر م نیتمام ا. رو به دندون گرفتم لبم

مامان؟ حالش خوبه؟ یبابا چ ـ

.بهتر شده میکرد دایتو رو پ دهیکه شن یدلم، از وقت زیآره عز ـ

ومده؟یپس کجاست؟ چرا ن ـ

.ادی یم زم،یعز ادی یم ـ

و صورتش کبود  سر. نیچقدر مرد شده بود، چقدر سنگ. دمیام يشدم به قامت رعنا رهیتارم خ دیبا همون د. ضربه به در خورد و باز شد هی

آورده بود؟ دمیبه سر ام یینامرد چه بال. خورده بود قیزخم عم هی شیشونیپ يشده بود و رو

.خواهرت بهوش اومد ا،یب د؟یام ياومد ـ

 دیپر آب ام يچشم ها یسرم اومده؛ ول ییدونستم چه بال یبودم که نم جیهنوز اون قدر گ. ته چشماش پر از درد شد یول د؛یهاش خند لب

 قمیشق يرو يموها. دهیبه سرت آورده ارک ییبد بال وونیبار سپهر ح نیا. س گهید يدفعه ها يبار ماورا نیگفت ا یبهم م نیریمامان شو 

.سر انگشت اشک صورتم رو خشک کرد ارو کنار زد و ب

حالت خوبه؟ ـ

جوابم کامال واضح و روشن بود، . فقط پلک زدم جواب يبرا. ترك ترکم جا خوش کرد يتلخ خند رو لب ها. نشد یزدم؛ ول یلبخند م دیبا

.خوب نبودم نمیس يدرد بدتر از درد تو نیو چاك چاك، با ا دهیخشک يلب ها نیبا ا د،یچیپ یکه تو دستم م يدرد نیمطمئنا با ا! نه

.کنن یفردا مرخصت م ؛يبه عمل ندار یاجیخدا رو شکر احت ده،یهات رو د شیدکتر عکس و آزما ـ

:نجوا کردم یبه آروم. دیچرخ یسوال تو ذهنم م هینداشتم؛ فقط  یحرف. ک زدمهم پل باز

سرت آورد؟ ییشد؟ چه بال یسپهر، سپهر چ ـ

.گردنش رو متورم کرد يرو يرگ ها د،یشدن فک ام منقبض

.خوب حقش رو کف دستش گذاشتم روزیفعال که د ،یبهتره فکر اون آشغال رو نکن ـ

.شد داداش؟ بهم بگو یچ ـ

.تو بود ریهمش تقص د؟یارک ینیب یم. دل خون برادرم يبگردم برا. مغرورش نشست يتو چشم ها شکا

که چشم ها را ییغم ها"

کنند ینم سیخ
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".اند دهیاستخوان رس به

ه آخر سر چند تا زدم و چند تا خوردم ک دمینفهم. شدم زیکه با سپهر گالو ختیاون قدر اعصابم به هم ر دم،یتو رو که با اون وضع د ـ

 میواقعا شانس اورد. ها زنگ زدن صد و ده و اورژانس هیهمسا. يتو از حال رفته بود یتو خونه و جدامون کردن؛ ول ختنیهاتون ر هیهمسا

.نبود قیچندان عم سرتبه  يکه ضربه 

 یوقت. حق نشسته يکه جا ارمی یم مانیکم کم دارم ا. ده یداره خودش رو بهم نشون م يروزها خدا بد جور نیتو ا. بندم یرو م چشمام

کردم عصر همون روز  یوقت فکرش رو نم چیه دم،یمهربونم دل بر يخودش از حاج بابا ياون روز تو کارخونه فقط و فقط به پشتوانه 

 دیشا! ها یگتاز يخــــدا چقدر مهربون شد. قاتل خاموشم، در کنار آغوش امن خونوادم باشم ي هیبدون وجود سا همحاال . نمیرو بب دمیام

 نیریش يشد تو خلسه  یباعث م دیو ام نیریمامان ش ينجواها يصدا! دید یرحمتت رو نم يدرها دهیکور ارک يو چشم ها يهم بود

.کنم زیآرامبخش ها گوش ت

؟یبه بابات گفت ـ

.که مرخص شد بعد دهیگفتم بذار ارک اد،یخواست همراهم ب یم. آره، گفتم ـ

.نهیسر و وضع بب نیرو با ا دهیاگه ارک د،یترسم ام یم ـ

.کرد شیدلم رو ر دمیام دیناام يصدا

.حاال حالش خوبه یتصادف کرده؛ ول دهیبال رو سرش آورده، گفتم ارک نیشرفش ا ینتونستم بهش بگم شوهر ب ـ

باور کرد؟ ـ

.دونم، به زور تونستم قانعش کنم خونه بمونه ینم ـ

.دیکش ریت مینیب يعصب ها نیریهق هق مامان ش يصدا با

سرش آورده؟ یینامرد چه بال ینیب یم ـ

.میکن یغصه نخور مامان، درستش م ـ

 میشرفت هر بار که رفت یاون وقت ب م،یشه؟ دو ساله که دنبالش گشت یمن خوب م ي دهیتازه مگه با درست کردن تو، ارک ؟يچه جور ـ

.سراغش، لب از لب باز نکرد

.آورد ادمیورم گردنش رو به مت يرگ ها دیپر از خشم ام يصدا

انتقام گرفتن جواب سر  يدونسته و فقط برا یفهمم که آقا م یحاال م. دونم کجاست یآره، کثافت آشغال فقط گفت طالقش رو گرفته و نم ـ

.داده یباال م

.هق هق مامان هم يصدا. چهیپ یها تو سرم م حرف

.ذره استراحت کنه هیشه، گناه داره، بذار  یم داریآروم تر مامان، ب ـ

خودم جفت  يخواد با دست ها یدلم م. رهیگ یم شیقلبم آت نمیب یمظلومش رو م يصورت کبود و چشم ها نیا یکار کنم مادر؟ وقت یچ ـ

.ارمیرو در ب زیهمه چ یاون ب يچشم ها

.رسه یخدا بزرگه مامان، باالخره حق به حق دار م ـ
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سر روح و روانش  ییشرف چنان بال یب شه؟یهمون دختر سه سال پ نیواقعا ا. ست و استخونشده پو ن،یرو بب دمیارک د؟یکدوم حق ام ـ

گذاشت؟ کم از دل و جون به پاش نشست و همه  هیدختر براش ما نیکم ا. خدا ازش نگذره. کنه یآورده که تو خواب همش هق هق م

نم؟یقشنگش رو بب ينتونم چشم ها یاز حد صورتش، حت شیب يکه از کبود ش؟ینه مزد دستش و صبوریرو فداش کرد؟ آخر سر ا زشیچ

.شه یم داریمامان جان آروم تر، االن ب ـ

!آخه؟ نشیتونم، دلم خونه، بب یبه خدا نم د،یتونم ام ینم ـ

برگرد، باشه؟ يکم که سبک شد هیهات رو کن،  هیقشنگ گر رون،یب میبر ایاصال ب ـ

بود؟ سپهر پول  یمقصر ک. دیجمع شده پشت پلکم چک يپلک زدم و اشک ها. م شدپشت در بسته شده گ نیریهق هق مامان ش يصدا

رو قبل از ازدواج بر باد  ستشیهست و ن يعار که همه  یگستاخ و ب ي دهیارک ایگذاشته بود؟  یپرست و نامرد که دست رو آدم اشتباه

قصد رج زدن گذشته ها رو  گهیکه بود حاال د یرسم؟ هر چجا ب نیدادن تا به ا ياز حد بهم آزاد شیهم خونوادم که ب دیداده بود؟ شا

 دهییاز حد سا شتریب دهیروح و روان ارک. خواستم چشم ببندم و استراحت کنم یسه ساله خسته بودم که فقط م يباز نیاون قدر از ا. نداشتم

.بره شیه سر زندگس ویبود تا به نبرد د یجرعه کاف هیهمون . خواست یجرعه آرامش م هیشده بود، حاال فقط 

خـواهـد یدلم آرامـش م"

!کـوتـاه بـاشد يفنـجان چـا ـکیخوردنِ  يانـدازه  بـه

رو ادهیپـ ـسیسنـگفـرش خ يقـدم زدن رو يبه اندازه  ـای

!یطـولـانـ

کنـد ینـم یفـرق

خـواهـم یآن لـحظـه را م فـقط

بدنم يلـحظـه کـه تـمام سلـول ها آن

  ".رنــــدیگـ یمـ آرام

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

م مچ دستم شکسته و استخون ساعد دست دیگفت استخون اسکافوئ یدکتر م. مرخص شدم مارستانیبعد از دو روز از ب یهمون دست گچ با

.موند یدستم تو گچ م دیبه جاش تا چند ماه با یبه عمل نداشتم؛ ول اجیخوشبختانه احت. هم ترك خورده

؟يمامان برام چادر آورد ـ

.شده لیتبد دیمق ي دهیارک نیولنگار به ا ي دهیاون ارک يهنوز متعجب بود که چه جور. رو صورتم نشست يمامان دوباره با کنجکاو نگاه

.ایآره مادر، ب ـ

؟یشه سرم کن یم ـ
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وضع دستت؟ نیبا ا هیآخه چه اجبار ـ

.برم رونیتونم ب یسرم کن مامان، بدون چادر نم ـ

:مدت سر خم کرد و مظلومانه گفت نیتمام ا مثل

.زمیعز يباشه، هر جور دوست دار ـ

.بود تابیبابا ب دنید يبرا دلم

.تنگ شده یلیبابا خ يمامان دلم برا ـ

.با تلفن هاش ما رو کالفه کرده روزیاز د زم،یور عزط نیاون هم هم ـ

.نهیش یلبخند رو لبم م هیاز مدت ها  بعد

مامان بابا چش شده بود؟ ـ

 یم. مارستانیب ادیکه ب میهم نخواست نیبخاطر هم. ستیاز حد براش خوب ن شیدکتر گفته استرس ب. عمل قلب باز کرده زم،یقلبش عز ـ

.ره بد بشهحالش دوبا دنتیبا د دمیترس

.اشک تو چشمام جمع شد. و حماقت توئه يهمش بخاطر هوس باز ده؟یبا خونوادت ارک يچه کرد نیبب. رهیگ یم دلم

؟یبخش یمامان منو م ـ

.کنه یشه و دستاش رو دورم حلقه م یمامان هم تر م نگاه

.یتنم يباز هم پاره  یهر جور باش ده،یارک یکه بچش رو نبخشه؟ تو دخترم هیکدوم مادر زم،یمعلومه عز ـ

؟!يدوستم ندار گهیکردم د یفکر م ـ

 یشه، بارون یحال و هواشون زود عوض م. حس یدرست مثل برگ گل، با اندک فن؛یالقلبند، لط قیمادران رق. دیمامان باالخره بار يها چشم

.شه یم يشه، بهار یم یشه، طوفان یم

!مرا به کعبه چه حاجت"

لمس دستانش هم يکه برارا  "يمادر"کنم  یم طواف

".گرفت دیبا وضو

. نفروخته بود یرو فروخته؛ ول زیفکر کردم بابات همه چ میاول که رفت يروزها. نبود یتو زندگ یب مونیشه گل من؟ به خدا زندگ یمگه م ـ

.میداشت که دوباره برگرد دیام

.ببخشه دیدیکه کش ییها یسخت نیخدا منو بخاطر تمام ا. کردم یاشتباه کردم مامان، بد اشتباه ـ

.به هم دیدیچسب دو قولو چسب نیدو روزه که ع. از هم نیشما مادر و دختر؟ بابا دل بکن دیگ یم یچ ـ

:غصه گفتم با

.ایرو با دل من راه ب يچند روز هیتو بوده،  شیسه سال پ ـ

و آسمون هم همون هاست؛ پس  نیونه همون خونه س، زمخ. بارن یچشمام علنا م میرس یدم خونه که م. بهم زد ییلبخند آشنا نهییتو آ از

سپهر ساختم؟  يها يو با بد دمیجا بودن و من باز هم زجر کش نیچند سال اون ها هم نیتو ا یعنی ایشدم؟ خدا ریقدر پ نیمن چرا ا
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بهشت رو داشت؛ مثل  يدرها خونه برام حکم يآشنا واریبشم؟ در و د دهیخودم آبد ایذات سپهر رو بشناسم؟  کهبوده خدا؟  یحکمتش چ

تک  يموها. روم رو نشناختم يمرد جلو هیچند ثان يدر که باز شد، برا. دمیفهم یآرامش خونه رو م یمسافر سفر کرده بودم که تازه معن هی

 يدسر خونوادت آور ییچه بال. کم از سرو شکسته نداشت ستادشیا شهیقامت هم. بود هشد دیدست سف هیو توك جو گندمش حاال 

پرواز کردم به . چادر از دستم در رفت يلبه . اومد نییدر دستش چند پله رو پا يافراشته؟ با کمک عصا شهیهم نیاون بابا فرز نهیا ده؟یارک

 دنیدستاش که به دورم گره خورد تازه قلبم شروع به تپ. سر کنم منشآغوش ا یرو ب گهید يلحظه  هیحاضر نبودم  یحت. سمت آغوشش

.کرد

.نمیوضع نب نیخدا مرگم رو برسونه شما رو با ا یبه سرت اومده؟ اله یچ رم،یبم یجون، اله بابا ـ

.خدا نکنه بابا جان ـ

.شرمندم، به خدا شرمندم ـ

بابا هم . دمیصورتش کش يها نیچ يهمون جور که تو آغوشش بودم سر بلند کردم و با دست رو. ذاشت نفس بکشم ینم یهام حت اشک

.شد يشفاف اشک جار يرنگ و رخم بلورها دنیکرد که با د یم رو نوازش مبا سر انگشت سر

؟يشد يجور نیسرت اومده؟ چرا ا ییچه بال ـ

.بابا جون، من خوبم، شما رو که دارم خوب خوبم ستین يزیچ ـ

:زمزمه کرد بابا

.بود ییکرد، چه روزها ریمن و مادرت رو پ تیغم دور ـ

.م ببوسم که نذاشترو تو دستم گرفتم و خواست دستش

.کردم ینبود که نگم عجب اشتباه يچند سال روز نیبه خدا تو تمام ا ن،یغلط کردم بابا فرز آ

.يشد تیچند سال اذ نیتو ا یبه حد کاف. نمیاشکات رو بب ادی یبابا جان، دلم نم گهیبسه د ـ

.دیوسط حرفامون پر دیام

.میسور بد م،یریجشن بگ دیبا میکرد دایرو پ گهیحاال که همد ده؟یارک یکن یم هیچقدر گر گه،یبابا بسه د يا ـ

.دیرو نوازش کرد و بوس قمیشق نیفرز بابا

.دخترم ایتو، ب میبر ایآره بابا جان، ب ـ

و گهگاه  نیریمامان ش یاشک يموهام، چشم ها يرو يآغوش بابا، بوسه ها. و ملس نیریش ا،یبعد از اون مثل خواب بود و رو يها ساعت

.شربت گوارا بود وانیل هیتشنه مثل  ي دهیارک يکه بود برا یهر چ. نیپر حسرت بابا فرز يه هانگا

. تو دلم زنده شد یبا باز کردن در، حسرت روزگار جوان. مامان و بابا به اتاقم رفتم يرو دنیدوازده شب بود که بعد از بوس کینزد ساعت

نشستم رو تخت، درد . فرتوت ساخته بود رزنیپ هیاز من  میزناشو یده رو داشتم، زندگزن سالخور هیباور کن که حال  ،یگم جوان یم یوقت

دونم چقدر تو خاطرات  ینم. دادم ینم یتیاون قدر خوشحال بودم که اهم یشد؛ ول یم ادتریبرده بودم به مرور ز ادیدستم رو که به کل از 

.به در به خودم اومدم يگذشته غرق بودم که با تقه ا

؟يدیخواب دهیارک ـ
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.تو ایجان، ب دینه ام ـ

.دارو و شربت اومد تو اتاق ینیس هی با

.يرفت بخور ادتیداروهات رو  ـ

.رگذارترهیتاث ییشما از هر دارو دنید یدونم؛ ول یآره، م ـ

.کنارم و با حوصله همه رو به خوردم داد نشست

حالت بهتره؟ ـ

.من رو هم پر از غم کرد يبود که چشما ادیون قدر حسرت تو چشماش زا. لمس کرد یلذت پلک زدم، گونم رو به نرم با

.اومدم یکاش زودتر م ـ

:و زمزمه وار گفتم دمیگز لب

.شدم یوقت خام حرفاش نم چیکاش ه ـ

:حسرت گفت با

.گشتم یدنبالت م شتریکاش ب ـ

.مراقب بودم شتریکاش ب ـ

.دیچشمش چک يقطره اشک از گوشه  هی

.اقبت بودممر شتریکاش ب ـ

.سر انگشت اشکش رو گرفتم با

.نکن تیبسه داداش، خودت رو اذ ـ

:گفت یناراحت با

.دهیدنبال ارک امی یبهم زنگ زد و گفت فردا م ـ

:همون جور نجوا گونه گفتم. مونده از گچ کبود شد رونیکرد و سه تا انگشت ب خیهام  دست

کجا  رم؟یطالق بگ يهم ندارم؛ پس چه جور يپول ندارم، پشتوانه ا یوقت. وزم و بسازمبس دیگفتم با یمدام به خودم م شیتا چند روز پ ـ

خوام جدا  یدل م یب ي نهیس يقفسه  نیدست شکسته و با ا نیحاال با بودن شما، با ا یجدا بشم؟ ول وونیاز سپهر ح یک يبرم؟ به پشتوانه 

.بشم

؟يفکرات رو کرد ـ

:دمیتعجب پرس با

؟يدار يا گهیتو نظر د ـ

.از گونم جدا شد و دست آزادم رو تو دست گرفت دستش

دو سال . خواستم خودم با دستام خفش کنم یو سپهر تا حاال به دروغ گفته که طالقت داده، م یشرف یهنوز زن اون ب دمیکه فهم يروز ـ

که من بابا رو مجبور کردم  نیکرد، ا ینملحظه هم رهام  هیشدن و عذاب وجدان  یچشمام آب م يبابا و مامان جلو. میتموم دنبالت بود
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 ستیکه معلوم ن نیا م،یکن داتیپ میتونست یزودتر م یلیخ دیشا میرفت یکه اگه نم نیا م،یشدم تا ازت دور بش باعثکه من  نیا م،یبر

با  لیاوا. دهیارک میبوددو سال دنبالت . کنه یم یشهر داره تو کدوم خونه زندگ نیا يدچار شده و کجا یخواهر کوچولوم به چه سرنوشت

چه به  یدون یم. یبهم گفت که ازش طالق گرفت یول دم؛یازش آدرست رو پرس. دنشیرفتم به د اشتمسپهر رو ند دنیکه چشم د نیوجود ا

کردم کردن که شروع  یتابیکنه؟ اون قدر ب یم یکنه؟ کجا زندگ یکار م یداره چ دهیگفت ارک یهمش م. روزمون اومد؟ حاال بابا بدتر شد

 دمید یکه م يهر موسسه ا. ير یبه دانشگاهت سر زدم که گفتن اصال نم. پشت سر هم يدادم تو روزنامه، چند سر یآگه. دنبالت گشتن

؟يکار کرد یچند سال چ نیتو ا یراست. یداشته باش يا گهیکه تو شغل د دیرس یبه عقلم هم نم یحت. يجا نبود چیه یزدم؛ ول یسر م

.فرستادم ونریرو ب نمیسنگ نفس

گرفتم  میاون قدر بهم سخت گرفت که آخر سر تصم. ذاتش رو نشون داد داداش يها بود، سپهر بد جور تیواقع دنیسال اول سال د ـ

.خودم رو بکشم

.با شدت انگشت هام رو مشت کرد دیام يها انگشت

همون شب بود که با حاج . راه گشام شو يجور هی ایبکش  ایکن،  یفرج هیگفتم خدا خودت . و سرم رو گرفتم باال ابونیرفتم وسط خ ـ

.دیکرد در حقم ام يدو سال تو کارخونش بهم کار داد، جوونمرد. دیبهم کمک کرد، پناهم داد ام. آشنا شدم یرسول

:و گفت دیپشت دستم رو بوس دیام

خوام  یم ،ییدونه تو کجا یگفت نم یتم، مگرف یم یکنم هر بار که سراغت رو از سپهر خان صولت یفکر م یهنوز هم که هنوزه وقت ـ

.گردنش رو بشکنم

.از سپهر نامرد توقع نداشتم نیاز ا ریرو لبم نشست، غ يپوزخند

هر چند که معلومه . کنم يخوام تو رو مجبور به کار ینم یول نم؛یراحت نش رمیمرد نگ نیاز همون لحظه عهد کردم تا طالقت رو از ا ـ

.یخوام خودت با فراغ بال انتخاب کن یم یول ده؛یکش تو با سپهر به کجا یزندگ

.رو تو دستم محکم گرفتم دستش

رو  گهیزن د هیکه هر بار وارد خونم شد، عطر  يمرد ه؟یآبروئه و دست بزن داره چ یکاره، تهمت زنه، ب انتیکه خ يداداش حکم مرد ـ

مرد  نیا ه؟یکس و ناکس برد چ شیرو سوزوند؛ بلکه آبروم رو پ مگریکه نه تنها تهمت زد، فحش داد، ج يحکم مرد. آورد ممیهم به حر

اشتباه رو هم با گوشت و خونم پس  نیتاوان ا. راهش دادم رمیبه اشتباه تو تقد. ستیباشه، مرد من ن یهر کس ردم. ستیمرد من ن گهید

ها نفس  هیر نیاحت نفس بکشم، سه ساله که اخوام جدا بشم، ر یاالن فقط م. لهیوقته که تکم یلیخ تمیداداش، ظرف گهیبسمه د. دادم

.دهینکش

.دستم زد يرو يا بوسه

.دم یفردا خودم جوابش رو م ـ

.خودم باهاش حرف بزنم دیشه، با یعوض شده، رفتار سپهر هم عوض م تینه داداش، حاال که وضع ـ

...ترسم دوباره  یمن م ده؟یارک یمطمئن ـ
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 یشماها پشتم رو خال. برسونه بیتونه بهم آس ینم يا گهیملعون د چیقدر محکمم که نه سپهر و نه ه جان، با وجود شماها اون دینترس ام ـ

.ستمیمیهم وا ایدن يجلو فتهیاگه پاش ب د،ینکن

.صداي خش دارش دلم رو لرزوند. شکسته اي بهم زد و بی هوا در آغوشم گرفت لبخند

ردم؟اگه بابا رو مجبور نمی کردم؟ اگه تهدیدشون نمی ک -

.اشکم چکید سر شونش. دلِ شکستم احتیاج به این همه مرهم داشت. دست آزادم چنگ انداختم به پیرهنش با

.من چی کار کردم ارکیده؟ سه سال از عمر خودم و شماها رو به سختی گذروندم؛ اون هم بخاطر یه کینه و عصبانیت -

.رو با آه بیرون فرستادم نفسم

.ه هر مرد با غیرتی می کردتو همون کاري رو کردي ک -

.فاصله گرفتم و صورت خیسش رو باال گرفتم ازش

یاد گرفتم باید قوي بود، یاد گرفتم این روزها، این حس ها، می یاد و می ره، یاد . می دونی امید، تو این سه سال خیلی درس ها گرفتم -

حاال که سه سال گذشته، با خودم فکر می کنم شاید باید می . نمگرفتم که یه چیزهایی مشیت خداست، نباید بپرسم چرا، نباید تردید ک

شماها . رفتید، شاید باید از هم جدا می شدیم تا من آدم بشم، تا شماها من رو ببخشید، تا سپهر ذات واقعیش رو نشون بده، تا قوي تر بشم

.که رفتید، سپهر هم رفت و ولم کرد

.رو با سر انگشت پاك کردم اشکاش

هیچ کس دور و برم . نه تو بودي، نه بابا فرزین، نه حتی مامان شیرین و از همه مهم تر، نه حتی سپهر. دم فقط خودم موندم و خودمبعد دی -

خدا زندگیم رو . اون وقت بود که دیدم مهم تر از شماها، باالتر از شماها، مهربون تر از شماها، هنوز باهام هست، هنوز هوام رو داره. نبود

.کتک خوردم، له شدم، زمین خوردم؛ ولی هنوز ایستادم، هنوز می خندم، هنوز امید دارم! ببین منو. یم کرد امیدقو. ساخت

.چقدر حرف هات قشنگه -

.بخاطر اینه که حرف هام بوي خدا رو می ده. خدامون هم قشنگه -

"!امیدي هست، دعایی هست، خدایی هست آن ها بسیار دورند؛ اما درخت سبز صبرم می گوید. دست هایم به آرزوهایم نرسید"

این همه عصبانیت و خشمش رو جز روزهاي آخر . من این امید رو نمی شناختم. رو انداخت پایین و دست هاش دوباره مشت شد سرش

.دستم رو، رو دست مشت شدش گذاشتم. ندیده بودم

چیه امید جان؟ -

چه کردي با خونوادت ارکید؟. فک منقبض و صورت سرخش دلم رو سوزوند. بلند کرد سر

اگه فردا اون بی شرف اذیتت کنه یا حتی مجبورت کنه دوباره برگردي چی؟ اگه تهدیدت کنه، اگه قبول نکنه طالقت رو بده چی؟ -

فرشته برام  خدا مثل یه. حامی تمام این دو سال بود. یه حاج بابایی داشتم که عین بابا فرزین می پرستیدمش! خدا بزرگه. آروم تر داداش -

اون می گفت، همه ي . مرد با خدا و مهربونی بود، از اون هایی که وقتی می بینیشون از محبتشون، از دل پاکشون لبخند می زنی. نازلش کرد

به بعد ببین خدا چه جوري برات دونه ! بگو خدایا، به امید تو. و دل نگرانی هات رو تنهایی به دوش نکش، بسپر همه رو دست خدا اغم ه

تمام این سختی ها و این در به دري ها هم براي . سپهر خیلی وقته که می خواد ازم جدا بشه. نگران نباش امید جان. دونه حلشون می کنه
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این بود که خسته بشم و حاضر به جدایی؛ ولی من چون جایی رو نداشتم، چون حقوقم کم بود و خرج و مخارجم نمی رسید، مجبور بودم 

. در ضمن از وکیلت بخواه فردا بیاد که بریم سراغ کارهاي شکایت. فردا که سپهر بیاد، تکلیف همه چیز معلوم می شه. کنمسایش رو تحمل 

.و این آسیب ها رو از سپهر بگیرم امی خوام دیه ي تک تک این کبودي ه

.لبخند زیبایی زد و نفسش رو با آسایش بیرون فرستاد امید

.هنوز بخواي باهاش باشیمی ترسیدم که ! خدا رو شکر -

.دیگه از این فکرها نکن. سپهر برام مرده داداش -

.به ساعت انداخت نگاهی

.دیر وقته؛ بخواب که فردا جون داشتی باشی -

.کنارم بلند شد و مجبورم کرد دراز بکشم از

.کاري داشتی من اتاق کناریم -

.رو بوسید پیشونیم

.شبت بخیر ارکیده جان -

:یدم و گفتمرو بوس گونش

.ممنون داداش -

.شیرینش بهم ثابت کرد که ارکیده رو بخشیده، حداقل دیگه ازم دل چرکین نیست لبخند

به قیمت سپید شدن موهایم تمام شد"

آموختم که ولی

ام سکوت باشد ناله

ام لبخند گریه

"!تنها همدمم، خـــــدا و

درد دستم بعد از سه روز بهتر شده بود؛ ولی هنوز گهگاهی از دردش خوابم . ب کردمپام رو انداختم رو پام و بالش زیر دستم رو مرت ساق

دوست نداشتم با دیدن سپهر . قبل از اومدنش از مامان و بابا خواسته بودم که پاشون رو تو اتاق نذارن. نگاهم رو به سپهر دوختم. نمی برد

امید با همون . بی چاك و دهنی بود و معلوم نبود چی تو فکرش می گذرهمخصوصا که سپهر آدم . این اعصابشون به هم بریزه ازبیشتر 

ازش خواسته بودم تا جایی که می تونه آرامش خودش رو حفظ . سگرمه هاي در هم، با عصبانیت کنارم نشسته بود و خیره شده بود بهش

:ام رو، رو سینه حلقه کردم و پرسیدمدست ه. از سپهر پیدا کرده بود، این کار محال بود دکنه، هر چند با نفرتی که امی

خب؛ امرتون؟ -

.تاي ابروش رو باال برد سپهر

.همچین که پشتت به خونوادت گرم شد سر زبونتم برگشت! خوشم اومد! نه خوبه، خیلی خوبه -

.بی حوصلگی صورتم رو چرخوندم با
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اگه حرفی نداري، گورت رو گم کن و بعدا با وکیلم حرف . بشینمدکتر برام استراحت نوشته، نمی تونم بیشتر از این . حرفت رو بزن سپهر-

.بزن

:فنجونی رو که تازه به دست گرفته بود، کوبید رو میز و غرید سپهر

.خوبه همین چند روز پیش ضرب شصتم رو امتحان کردي. واسه ي من ادا در نیار -

از امید بعید نبود . و بیرون دادم و سعی کردم جو رو آروم نگه دارمبا عصبانیت نفسم ر. هاي امید که در کنارم نشسته بود مشت شد دست

دوست . که به تالفی تمام آزارهاي سپهر، بالیی به سرش بیاره، مخصوصا که حاال دست ما جلوي سپهر پر بود و نمی تونست کاري انجام بده

.بخاطر کتک کاري روونه ي کالنتري بشه ارهنداشتم دوب

.وگرنه گم شوحرفت رو بزن سپهر؛  -

این جور که معلومه، جنابعالی دیگه بهانه اي نداري و اگه . حرفم؟ من که با تو حرفی ندارم، فقط اومدم تکلیف جداییمون رو مشخص کنم -

.از دادگاه وقت می گیرم براي طالق توافقی. خدا بخواد قراره ازت جدا بشم

.زدم پوزخندي

.ر کوچیک می مونهآره فکر خوبیه؛ ولی قبل از اون یه کا -

.هر چیزي که سپهر رو از رسیدن به اهدافش باز نگه می داشت، جري ترش می کرد. شد به سمتم براق

و اون چیه؟ -

چند روز پیش بخاطر کتک کاري افتادي زندان، حاال وکیل گرفتم و تا آخرین قرون دیه ي این کبودي ها و دست شکسته و سر زخمیم  -

.رو ازت می گیرم

.پوزخندي زد که انگار براش جوك گفتم چنان

.چی؟ مثل این که تو یادت رفته دفعه ي قبل چه بالیی سرت آوردم -

:خونسردي گفتم با

!کافیه باز شاهد دروغی سر هم کنی که پدر تو و اون شاهد دروغیت رو با هم دربیارم. نه یادم نرفته؛ اما این بار با آمادگی کامل می یام -

!ی زنیکه ي عوضیتو غلط می کن -

.قبل از رسیدن بهم، امید جلوش رو گرفت. عرض چند ثانیه بلند شد و به سمتم خیز برداشت که به سرعت از جا بلند شدم تو

.عوضی آشغال، یه قدم دیگه به خواهر من نزدیک بشی قلم جفت پاهات رو خرد می کنم و ازت به عنوان مزاحم شکایت می کنم -

.رو جمع کرد و از کنار امید سرك کشید به سمتمبا نفرت صورتش  سپهر

.پس این جوریاست؛ نه؟ پس بدو برو دنبال دیه ات ببینم چه جوري می خواي ازم بگیري. خیلی خب ارکیده خانم، خیلی خب -

.برگ برنده دست من بود. لبخند باز زدم یه

طالق نمی گیرم و از اون جایی که شما خیلی دلت می خواد زودتر  اگه دیه ام رو به هر طریقی ندي که خودت می دونی باید بدي؛ من هم -

.به وصال دینا خانومت برسی؛ پس مجبوري درخواست طالق بدي که در اون صورت سه چهارم اموالت به من می رسه

.رقمی نیست واقعا در مقابل تمام اون کتک هایی که من خوردم. من می شنوي بدون دردسر دیه رو بده و خودت رو خالص کن از
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:دندون هاش رو، رو هم سایید و با غیظ غرید سپهر

!سگ خورد. دادگاه هر چقدر برید می دم. خیلی خب ارکیده خانم، این بار رو تو بردي -

.محض در اومدن این حرف، امید چنان مشت محکمی تو دهن سپهر کوبید که ناخواسته روم رو برگردوندم به

!حرف دهنت رو بفهم آشغال-

:همون جور که خون از لب هاش می ریخت؛ غرید پهرس

.پدرتون رو در می یارم، ازت شکایت می کنم -

.شونش رو هل داد امید

تا اطالع ثانوي فقط حق داري با وکیل ! دیگه هم این طرف ها پیدات نشه که من می دونم و تو. برو هر غلطی که می خواي بکن! به درك -

.ارکیده حرف بزنی

با رفتنش پاهام سست شد و آوار شدم رو . وجه به حرف هاي امید غرغر کنان از سالن بیرون رفت و در رو پشت سرش کوبیدبی ت سپهر

.زمین

کی می تونستم از شر این ملعون آزاد بشم؟ واقعا

خوبی ارکیده؟ -

.صورتم خیس از اشک هاي اضطراب و ترس بود. بلند کردم سر

.ن و بابا و مامان همراهتیمنترس، م. گریه نکن ارکیده جان -

.هرچند که چیز زیادي نیست؛ ولی نمی ذارم حقم رو پایمال کنه. این دفعه حقم رو ازش می گیرم. خدا می دونه که نمی ترسم -

ارکیده؟ -

.مامان آغوشش رو برام باز کرد. دست سالمم رو به سمتش دراز کردم. مامان که تو گوشم پیچید صداي

.زم، نمی ذارم اذیتت کنهنگران نباش عزی -

.اگه شماها باشید سپهر هیچ غلطی نمی تونه بکنه. می دونم مامان -

.با کمک مامان بلندم کرد امیر

مثل این که زبون خوش حالی این بشر نمی شه. با قیاسی صحبت می کنم که همین االن باقی کارها رو انجام بدیم -

بگذریم از این که هر سري با هر سوال و هر نگاهی چقدر . ادسرا و پزشکی قانوي رفتیمهمون صورت درب و داغون دنبال کارهاي د با

درسته که این بار برخالف سري قبل دلم قرص بود که خونوادم . زجر کشیدم، چقدر شکستم، چقدر خرد شدم در این اشتباه بی جبران

آورد از معرکه فرار کنه؛ ولی باز هم تو هر پیچ، تو هر حرف، هزاران  و سپهر نمی تونه با اون افتضاحی که بار مپشتمن، که دیگه تنها نیست

همه چیز رو مو به مو با مدارك بیمارستان . دکتر جزء به جزء زخم هام رو دید، از فرق سر تا نوك پا. هزار بار شکستم و از نو سر پا شدم

دم که تا آخرین قرون دیه ام رو، تا آخرین ریال این پول سپهر صولتی، بهت قول می . کامل نوشت زارشتطبیق داد و آخر سر هم یه گ

.این رو مطمئن باش. کثیف رو ازت می گیرم
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ارکیده جان بیداري؟ -

:حالت نیم خیز رو تخت نشستم و گفتم به

.آره داداش بیا تو -

مزاحمت نیستم؟ -

نه داداش، چیزي شده؟ -

.بیایی اتاقم، می خوام با یه نفر آشنات کنم آره، می خواستم اگه می تونی آماده شی یه سر -

کی؟ -

.االن تو اتاقمه. یه دوست قدیمی -

...ولی داداش با این ریخت و قیافه ي من  -

.آماده شو، یه مطالبی هست که باید بشنوي. مهم نیست -

.اي یه روز دیگهاصال واجبه؟ بذارش بر. تو که وضع و حال من رو می بینی. من روم نمی شه... آخه داداش  -

.من و دوستم تو اتاقم منتظرتیم. به حرفم گوش بده ارکیده -

چرا باید . منظورش رو نمی فهمیدم. گیج و گنگ به در بسته شده ي اتاق خیره موندم. از گفتن این حرف در رو باز کرد و بیرون رفت بعد

لباسی رو که مامان برام . با کالفگی بیرون دادم و از جا بلند شدممن رو با دوستش آشنا کنه؟ اصال تو فکر امید چی می گذشت؟ نفسم رو 

چشم چپم هنوز کوچیک تر از . یه نگاه تو آیینه به ظاهرم انداختم. آماده کرده بود تنم کردم و به سختی چادر گلدار سفیدم رو به سر کردم

گوشه ي لبم هنوز جوش نخورده و به شکل خط اریبی تا . دحد معمول باز می شد و تمام کبودي هاي صورتم باال و پایین چشمم ریخته بو

سپهر بی . باز هم دلم ترك خورد. تو یک کالم افتضاح بودم. پانسمان زخم دور سرم هم دیگه بدتر از همه بود. پایین لبم امتداد داشت

به نظرم اون حیوون هم شرف داشت به حتی . یه وقت هایی فکر می کنم تو تمام این مدت با یه حیوون زندگی کردم. انصاف رحم نداشت

هنوز بعد از چند روز به قدري کبود و متورم بود که حتی دلم نمی اومد تو صورت مامان . چشم کبودم خیس از آب شد. این سپهر بی شرف

ت موندن کنارم رو وقتی چشم هاي مهربونشون با دیدن کبودي هام پر آب می شد، وقتی مامان شیرین طاق. شیرین و بابا فرزین خیره بشم

رو نوازش می کرد، تازه می فهمیدم که چقدر حالم خرابه، چقدر  لرزونمنداشت، وقتی امید با سر انگشت هاي گرمش دلسوزانه دست هاي 

.ویروون و داغونم

با همون درد دستم،  .کاش امید این همه اصرار نمی کرد. کردم چادر رو پایین تر بکشم تا حداقل کبودي هاي صورتم زیاد معلوم نشه سعی

روم . سر به زیر وارد اتاق امید شدم. دم در اتاق امید، یه تقه به در زدم که در باز شد. لبه ي چادر رو به دندون گرفتم و از اتاق بیرون رفتم

وراب هاي طوسی مرد ج. چادرم رو باز هم پایین تر کشیدم و لبش رو تا روي لب هام باال آوردم. شد تو صورت دوست امید نگاه کنم نمی

من این صدا رو خوب . صداي سالم مرد باعث شد بی هوا سر بلند کنم. آروم سالم کردم. رو کنار تخت امید دیدم که به احترامم سر پا شد

.باورم نمی شد. نگاهم پر از تعجب بود. تن و این بمی صدا رو نای. می شناختم

- شما؟... ش



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١١

.گرفتدر رو بست و مابینمون قرار  امید

!معرفی می کنم ارکیده جان؛ طاها حسامی دوست قدیمی من -

حسامی، مرد خیره در سرویس؟ مرد همیشه آروم و مالیم کارخونه؟ نگاهم با تعجب بهش خیره بود؛ ولی حسامی . باورم نمی شد. زدم پلک

.برگشتم سمت امید. سر به زیر ایستاده بود و حرفی نمی زد

د؟یعنی شماها با هم دوستی -

امید که دید حالم خوش نیست، به آرومی کمکم کرد روي تک مبل اتاقش . قدر برام عجیب بود که حس می کردم سرگیجه گرفتم این

.بشینم

.امید جوابم رو بده -

:بار حسامی با همون سر به زیري جواب داد این

.من و امید نزدیک به چهار ساله که با هم دوستیم -

.رو مشت کردم هاي دست گچ گرفتم انگشت

ولی پس چطور من شما رو نمی شناختم؟ -

.قد راست کرد امید

.بشین طاها جان، من فکر کنم شما دو نفر حرف هاي زیادي براي گفتن داشته باشید -

مدام بهم این همه سال . واقعا عجیب بود. قدر سردرگم بودم که حتی رفتن امید هم باعث نشد نگاهم رو از حسامی سر به زیر بگیرم اون

در . خیره شده بود ؛ولی حاال که باید سر بلند می کرد و تو نگاهم خیره می شد و باهام حرف می زد، سر به زیرتر از همیشه نشسته بود

.شد که به حرف اومدم ستهپشت سر امید ب

چه جوري شما دوست امید هستید؛ ولی من نمی شناسمتون؟. آقاي حسامی حرف بزنید -

 قیعال. میمشترکمون با هم دوست شد يدوست ها يبه واسطه  د،یمن و ام ش،یچهار سال پ. دیدیوقت منو ند چیشما ه که نیبخاطر ا -

. میشد اقیزودتر از اون که فکرش رو کنم با هم ع یلیبود و بخاطر رفتارش خ یجوون خوب دیام. میو زود با هم بر خورد میداشت یکسانی

. ذاشت یهم به نظرم احترام م دیموافق نبودم و ام یبا روابط خوانوادگ ادیمن اصوال ز. ارج از خونه بودخ طیتو مح شتریب یدوست نیهر چند ا

که چند ماه بعد کم  نیتا ا. تر هم داره کیخواهر کوچ هیدونستم که جز خودش،  یحد م نینداشتم، فقط در هم دیاز ام يادیمن اطالعات ز

تا . نکرد يباز هم افاقه ا یول م؛یکرد یباهاش مدارا م. کرد یبود و با همه کنتاك م یعصب. جو شده بود خاشپر. عوض شد دیکم اخالق ام

.دمیبود که شما رو د يبار نیهمون روز اول. تا دم خونتون اومدم دنشید يروز برا هیکه  نیا

.آوردم نییبار ناخواسته من سرم رو پا نیرو بلند کرد که ا سرش

هر روز بدتر از قبل  دیام یانجام دادم؛ ول دیام ياومد برا یکه از دستم برم يتو اون روزها من هر کار. دیدیندهر چند که شما اصال من رو  -

هم  یازمون خداحافظ یحت. ره یم رانیروز اومد و گفت، داره از ا هیکه  نیتا ا. گرفت یجبهه م یافسرده شده بود و با هر حرف. شد یم

.مونیسر زندگ میرفت و ماها هم برگشت دیام. نکرد

:دمیپرس يریبهت و تو همون حالت سر به ز با
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د؟یشناخت یکه من پا به کارخونه گذاشتم، شما منو م ياز همون روز یعنی -

!بله د،یراستش رو بخوا -

.کردم صداش دستپاچه شد حس

.دیرده بودک رییتغ یلیشما رو بخاطر آوردم؛ هر چند که خ قایدق دمیکه شما رو د يخب از همون لحظه ا -

.دیکش ریدستم ت ساعد

د؟یچند سال نگفت نیچرا تو ا... پس چرا -

نه ازمون . کدوممون تماس نگرفت چیبعد از رفتنش با ه دیهم از دستش دلخور بودم، چون ام ییجورها هی. رفته دیمن فکر کردم ام-

در ضمن . نداره مونیدوست يبه ادامه  يواقعا عالقه ا دیشاکردم  یفکر م. میبود یاز دستش شاک. زنگ زده بود هیکرده بود؛ نه  یخداحافظ

 کیموضوع ادامه داشت تا  نیا. نشم کتونینزد ادیدادم ز یم حیبودم، ترج دهیکه از شوهرتون شن يو با آوازه ا دیبودشما ازدواج کرده 

حرفمون بعد از مدت ها گل . دمیرو د دیبا اممشترکم  ياز دوست ها یکیروز قلبش من . دیکه شما از کارتون استعفا بد نیروز قبل از ا

دو ساله برگشته و در به در دنبال تک  دیدر کمال تعجب من، اون دوستم گفت که ام. دیکش دیانداخت و آخر سر هم صحبت به ام

حد  نیکه تا ا هیم برادرکنه؟ کدو داتونینتونه پ دیام یول نم؛یممکنه دو سال تمام من شما رو بب يآخه چه جور. اولش باورم نشد. خواهرشه

راجع به . ازتون نداره يخبر چیرفتم، گفت که دو ساله دنبال شماست و ه دیمشبونه به سراغ ا یوقت یخبر باشه؟ ول یاز خواهرش ب

.ازتون نداره يخبر چیو ه دیگفته بود که شما طالق گرفت دیبه ام يجور نیا دم،یهمسرتون ازش پرس

.يبرد یهر کس و ناکس شیمن رو پ يخدا لعنتت کنه سپهر که آبرو. ن گرفتماراده به دندو یرو ب میزخم لب

به سراغتون  دیقرار شد روز بعد ام. همسرتون یتو کارخونه تا حت طتونیکردم، از شرا فیتعر دیام يدونستم برا یرو که م يزیمن هر چ -

.ایقضا یو باق دیکه شما از کار استعفا داد ادیب

:با بغض گفتم. فرستاد و سکوت کرد ونریب ینیرو به سنگ نفسش

شما هستم؟ ونیخونوادم رو مد يکردن دوباره  دایپس من پ -

.دیچسب نمیکه چونم به س يتر آوردم جور نییسرم رو پا. شد رهیبهم خ یبا ناراحت یحسام

 دیگرفتم، شا یم دیاز ام یذاشتم و سراغ یمدو سال غرور احمقانم رو کنار  نیاگه تو ا. دیمن رو شرمنده تر از قبل نکن. یخانم نجف دینگ -

.دیموند یهمه از خونوادتون دور نم نیوقت ا چیه

.دهیارک یداشت یچه سرنوشت پر طمطراق. من گوش عالم و آدم رو پر کرده يغصه ها يسپهر که قصه  يچه به سرم آورد نیبب

؟یخانم نجف -

.اشتباهات گذشته نبود يکردن برا هیوقت مواالن . چشم هام رو خشک کنم يپر شده  يکردم کاسه  یسع

بله؟ -

کارخونه؟ دیگرد یبرنم گهید -

و  یرنگ يقطعه ها يقل و غش فاطمه، هوا یب یدوست يحاج بابا و ساجده خانم رو کرد، هوا يایر یب يمحبت ها يدلم هوا. دیلرز چونم

.رنگارنگم يایدن



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٣

.گردم ینه برنم-

.مدت کارها لنگ مونده نیگفت، کار شما از همه بهتر بوده و تو ا یم یاحیس يجور که آقا نیا. چرا؟ شما که کارتون خوب بود -

.یحسام يتونم آقا ینم -

ه؟یچ لشیآخه دل -

همه تمنا تو صداش بود؟ نیهمه خواهش؟ چرا ا نیهمه اصرار؟ ا نیا چرا

.قول دادم یرسول يچون به آقا -

.کرد شتریناراحتش غصم رو ب يصدا

افظ؟رحیام -

.وضع و حال کبود صورتم، تو صورتش نگاه کنم نیهنوز دلش رو نداشتم تا با ا. سر تکون دادم فقط

طاقت  یرسول يرو مثل پدرم دوست داشتم و خب آقا یمن حاج رسول. گذاشته بود ریبودن من تو اون کارخونه کم کم تو رابطشون تاث -

.محبت رو نداشت نیا

.فرستاد رونیرو مثل آه ب نفسش

.هیخال یلیبه هر حال جاتون خ -

.ساکت کارخونه رو کرد يهمون روزها يدلم هوا. دلم خواست. گفت که دلم گرفت یجمله رو با ناراحت نیا چنان

.از جا بلند شد یحسام. مینداشت یحرف گهید

.کنم یرفع زحمت م گهیبا اجازتون من د -

کردم  یسع. چادر از دستم در رفت و صورت کبودم مشخص شد. شد دهیکرد و کش ریپام گ ریچادر ز ياز جا بلند شم که گوشه  یآروم به

لب  ریز. شده بود رهیمتعجب بهم خ يبا چشم ها یحسام. اراده سر بلند کنم یباعث شد ب ینگاه حسام ینیسنگ یچادرم رو مرتب کنم؛ ول

:زمزمه کرد

سرتون اومده؟ ییچه بال! خدا ای -

 يبرا يباشم و فکر يپوشوندن صورتم قو يدادم به جا حیتونستم صورتم رو بپوشونم؛ پس ترج ینم يجور چیاون دست شکسته ه با

.کنم یجواب دادن به حسام

بال رو سرتون آورده؟ نیا یک یخانم نجف-

کار دستم  لرزونم يچونه  یول گه؛ینفس د هیباز هم . دمیکش یقینفس عم. کرد شتریدونم چرا لحن نگران صداش بغض تو گلوم رو ب ینم

.منتظر جواب سوالش بود ینبود، بلکه با نگران ریسر به ز گهید. جلو گذاشت یقدم یحسام کد،یاول اشک که چ يقطره . داد

خانم؟ دهیشده ارک یچ -

.بار اسمم رو صدا کرده نیاول يبرا یکه حسام دیبه فکرم نرس یبرام سخت بود که حت ریبغض نفس گ نیقدر کنترل کردن ا اون

کتون زده؟کت -
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. مینداشت يحاال فاصله ا. یاز حسام گهیقدم جلو گذاشتن د هی گه،یقطره اشک د هی! مردم، مرد نامردم. هیمشخص بود که منظورش ک کامال

.پر درد شد یحسام يصدا

چطور تونسته؟ -

:پر دردتر از قبل زمزمه کرد یحسام. دمیچادرم رو رو صورتم کش يدست آزادم، فقط لبه  با

... دیکرد یم دایرو پ دیاگه زودتر ام د،یببخش میمن رو بخاطر اهمال کار! فممتاس-

:دمیخشدار شده بود، نال هیگر ریآروم که از تاث ییصدا با

.دیشرمندم نکن نیاز ا شتریب. یحسام يآقا ستیمهم ن-

.چشم هام مشت شد يجلو یحسام يا دسته

.از ته دل متاسفم دیمتاسفم، فقط بدون -

 یسع. اومد تو دیدر باز شد و ام. حجم از غصه رو نداشت نینگه داشتن ا يپاهام نا. رفت و چادر از سرم رها شد یحسام هیند ثانعرض چ تو

.دیزودتر از عکس العمل من، اشک هام رو د دیام. بود يتالش احمقانه ا یکردم اشکام رو پاك کنم؛ ول

شده؟ یچ دهیارک -

.لند کردمسر ب. زد و دست هام رو گرفت زانو

زد؟ یطاها حرف -

.نه باال بردم یرو به معن سرم

شده؟ يخبر -

.هم همون جواب رو دادم باز

پس چته؟ -

.آزادم رو انداختم دور گردنش و لب هام رو رو شونش گذاشتم دست

و  دیچقدر بهم گفت. خاب اشتباه بودبخاطر همون انت ،ییآبرو یو هر ب ریهر تحق اد،ی یکه سرم م يهر بال. که کردم گرفته یدلم از اشتباه -

 نیا يحاال چه جور. من باز هم با سر ته چاه رفتم یول ره؛یاحمقانه رو بگ يعالقه  نیا يخودش رو کشت تا جلو نیبابا فرز. گوش ندادم

حذف کنم؟ میبا سپهر رو از زندگ یزندگ يپاك کنم؟ چه جور میاز زندگ رواشتباه 

.خدا بزرگه یخودت گفت. زمیآروم باش عز -

.نهیدوست نداشتم دردم رو بب. آب شدم از غصه یحسام يآقا شیامروز پ. کهیدل من کوچ یآره بزرگه؛ ول -

.دیمن بود، ببخش ریتقص -

. اشتباه راجع بهش داشتم يچقدر فکرها. هوام رو داشت، چون خواهر تو بودم ییوقت ها هیفهمم چرا  یحاال م. نه اتفاقا خوب شد -

.شستم، داداش يخود یگناهش رو ب
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 دنمیچند روزه چقدر خودش رو مالمت کرد که چرا زودتر به د نیشه ا یباروت نم. ستیتو دلش ن یچیه ه،یطاها مرد خوب. نداره بیع -

 یسره داره آبغوره م هی يکه اومد یچند روزه از وقت نیا. کهیکوچ یاشکات رو پاك کن آبج. درست شده یهمه چ گهیحاال د. ومدهین

!يریگ

ــایخـــدا"

شـده یاشـتــبـاه تیآدم ها ــسـتیلــ

"!سـت؟ین ـوبیمـن ا اسـم

 يآرامش خونه  يدادم تو حوضچه  یم حیگذشتم خسته بودم که ترج یبرم، اون قدر از زندگ رونیروز دادگاه حاضر نشدم از خونه ب تا

منفور دادگاه  يبه من و اعصاب خرابم نبود که اون پله ها یاجیاحت گهیدنبال کنه و د لیقرار بود تمام کارها رو وک. به آب بزنم یتن يپدر

 یکه م يروز. دیمن رس يسجاده  يپا يسکوت خونوادم و لحظه ها ونیروز دادگاه، تو م. بزنم و غم ها رو از سر دوره کنم جخونواده رو ر

 دیبخاطر نگاه نگران ام یخواست تو دادگاه باشم؛ ول یلم مکه د نیبا وجود ا. رمیحقم رو از مردم بگ نیتونستم بعد از سه سال کوچک تر

و  نمیساجده خانم بش ي هیهد يسجاده  يتو دلم، پا شتریب يها نهیتلف کردن وقتم تو دادگاه و انبار کردن ک يادادم به ج حیترج. نرفتم

ازش مدد بخوام تا . بخوام شیونه اسم ببرم و بخشاخدا رو دونه به د یدخمم بود، اسام واریکه تمام سنگ صبورهام در و د ییمثل اون روزها

 يبه درسم تو رشته . فکر کنم دمیجد یدامن زدن به اون همه غم و درد، به زندگ يدادم به جا یم حیترج. دل پر از نفرت رو آروم کنه نیا

رو تو همون چهار  مییزناشو یزندگ يس هاو با توجه به عالقم شروع کرده بودم، ادامه بدم و کابو یحاج رسول يکه به خواسته  کیالکترون

.جا بذارم زینفرت انگ يوارید

. نشست يلبم زهرخند يلبخند رو يبه جا یدونستم با دست پر برگشته؛ ول ینگفته م. که برگشت، لب هاش پر از گل خنده بود دیام

.ارزش نداشت ریو اون همه تحق يدر مقابل اون همه حسرت، اون همه خوار يذره ا زیحق ناچ نیگرفتن ا

تازه . و مدرك رو کرد که دهن سپهر باز مونده بود لیکارش حرف نداشت، چنان دل یاسیق يآقا. دهیآخر سر محکومش کردن ارک -

تومن بخاطر  لونیم ستیگفت ب یقاض. داد رییتغ یلیرو خ ینظر قاض یهر چند به دردمون نخورد؛ ول. رو هم باز کرده بود تیقبل يپرونده 

سال حبس هم  هیبه . نبود نیتازه فقط ا. دهیبود ارک یدنید افشیق. بده دیچشم و صورت با يمچ، کبود وسر، شکستن دست ضربه به 

!ونیلیم ستیب ده؟یارک شهیباورت م. رو بده شینقد يشرف قرار گذاشت جزا یاز شانس گندمون، ب یمحکوم شد؛ ول

 ریاتاق گ ينگاهم به گوشه . کنه یازم دوا نم يدرد گهیپول ها د نینستن که ادو یاون ها خوب م. دیرو صورت بابا و مامان چرخ نگاهم

 ستیب. سپهر پول پرست و پول دوست، احتماال تا حاال رو به قبله شده بود. تونستم تجسم کنم یم یتو اون لحظه حال سپهر رو به خوب. کرد

سپهر که پول به جونش  يبرا ینبود؛ ول يادیخدا نداشتم، پول ز جز يشاهد چیمن که ه یو جسم یروح يتمام شکنجه ها قابلدر م ونیلیم

.از حد بود شیبسته بود ب

.حقت رو گرفتم ده؟یارک یستیخوشحال ن -

.دیو چونم لرز دیکش ریت مینیب يها عصب
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 یشم، ب یم ریکه دارم تحقزنم، چند ساله  یو دم نم نمیب یمردم رو م انتیخورم، چند ساله که خ ینه داداش، چند ساله که دارم کتک م -

سبک  مه،یشونیرو که تا عمر دارم رو پ یاون بار خفت يکنه؟ کجا یاون دردها رو پر م يزخم ها يکجا ونیلیم ستیب نیشم، حاال ا یآبرو م

کنه؟ یم

.سرم رو گذاشتم رو شونش و بغضم رو رها کردم. دورم حلقه شد یبه آروم نیریمامان ش يها دست

از پول  الیر هی یخوام حت ینم. زكیسره بده کهر هیتومن رو هم  ستیاون ب. دیتو رو خدا تمومش کن ام. ش جدا بشمخوام از یفقط م -

.شرف به دستم برسه یاون ب

.با درد اسمم رو برد نیفرز بابا

.شه یدرست م یجان بابا، همه چ دهیارک -

.برگرده يبه روال عاد میفقط چشم رو هم بزارم تا زندگ یچند وقت دیکه با فعال اون قدر پرم. يزود نینه به ا یشه؛ ول یآره بابا درست م -

!دل خونت مادر يبگردم برا یاله -

.دیدست مامان بوسه زدم و رو کردم به ام رو

هفته با طالق  نیکن تو هم يکار هی. آخرم رو هم گوش بده يخواسته  نیا ،يهمه کار برام انجام داد نیو ا یجان تا حاال منت گذاشت دیام -

.اسم اون نامرد تو شناسنامم باشه گهیروزه د کیدوست ندارم  یحت گهید. میاز هم جدا ش یتوافق

:به هم خورد دیام يبسته  يها لب

.رو بسپر دست من زینگران نباش، همه چ -

شدم تا  یدست به دامن خدا م دیا و تنها بااالن تنه. ساجده خانم رو کردم يتربت سجاده  يهوس بو. دلم از جا بلند شدم نیکوله بار سنگ با

.دل نابسامون رو سامون بده نیا

***

سراسر لجن من  یزندگ يپرونده  ،يزییروز ملس پا هیچهار روز بعد، تو  یعنی! شه؟ همش چهار روز یباورت م. چهار روز جدا شدم ظرف

 ي غهیخوندن ص يبرا یانجام داد؛ حت ییکارها رو به تنها يهمه  یاسیق يو وکالت من، آقا دیمداوم ام يها يریگیبا پ. و سپهر بسته شد

نه  دم،یچهار روز نه سپهر رو د نیتو ا. بود يباردار صیتشخ يخون برا شیآزما هیمدت انجام دادم  نیکه تو ا يکار نهات. طالق هم نرفتم

انگار . نبوده میوقت تو زندگ چیاون قدر راحت، اون قدر سبک که انگار ه. تموم شد یهمه چ ،یظرف چهار روز همه چ. باهاش زدم یحرف

انگار نه . میحرکات خردم کرد تا آخر سر جدا شد نیکرد، سه سال با بدتر نیسه سال بهم توه خت،ینه انگار سه سال به جونم حرص ر

 ایدن يحس ها نیمهر طالق به دستم داد، بدتر هیناسنامم رو با ش دیکه ام یوقت. شکست و شکست دهیفقط ارک! رفت یاومد و نه خان یخان

با دل دادن به خواسته  ،يآورد که با بچه باز یم ادمیمهر طالق بارها و بارها به  نیا یسپهر رو نداشتم؛ ول دنیدرسته که چشم د. رو داشتم

مهر طالق و انگ مطلقه تو  هیزن شکست خورده با  هیمثل که  ییجا نیصفر مطلق، به ا ينقطه  نیبه ا. دمیجا رس نینا به جام به ا يها

هنوز زنده  دهیلبخند تلخ بهشون زدم تا بدونن ارک هی. عکس العملم بودن نتظرو مامان و بابا دل نگرون م دیام. شدم نیخونه نش میشمونیپ

.دیبرگشتم به سمت ام. س، هنوز پابرجاست
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م؟یشاه عبدالعظ يبر یجان من رو م دیام -

.برق زد از اشک هشنگا

.من هم حاضر شدم ،یتا تو آماده بش يباشه خواهر -

.کرد یساجده خانم هم آرومم نم يسجاده  یحت گهیدلم پر بود، د ایدن يامروز به اندازه . و از پله ها باال رفتم برگشتم

برم و  دنشونیتونستم به د یدادم، کاش م ینم قول رحافظیکاش به ام. سجادم دلم تنگ ساجده خانم شد دنیاتاق رو که باز کردم، با د در

کاش . مردم از سرم کم شد ي هیبهشون بگم که آخر سر سا. کردم دایبعد از دو سال محبت، بهشون مژده بدم که باالخره خونوادم رو پ

تونستم از  یهم نم نیاز ا شتریهر چند ب. از اون پدر و مادر فیواقعا ح! فیح. اون قدر ازم متنفر نبود که مجبور شم قول بدم رحافظیام

. رو عوض کنه یهر انسان تیبود تا ذهن یکسم، راجع بهم گفته بود، کاف نیکتریکه مرد گذشتم، نزد ییحرف ها. توقع داشته باشم رحافظیام

از  یرشون دست کمرفتا دیآدم ها بودن شا یو ساجده خانم هم مثل باق یکردم، چون اگه حاج رسول یشکر م روجور وقت ها واقعا خدا  نیا

.نداشت رحافظیام

اون  ادمهیخوب ... که  نیگذشت تا ا یم دیو ام نیپر حسرت بابا فرز يو نگاه ها نیریسوز مامان ش نهیس يمن و آه ها یتو دل مردگ روزها

از جام  یحت. در اومدکه زنگ در خونه به صدا  ادمهیبستن بود، خوب  نهیرو که دلم از زور غصه و غم در حال پ يزییپا مهیروز سرد ن

 نیتو ا. اتاقم بود و لب هام مشغول ذکر صلوات يمدت نگاهم به آسمون صاف تو قاب تک پنجره  نیمثل تمام ا. محرکت هم نکرد

شکست مفتضحانه تاب  نیبار ا ریشد ز یدلم رو آروم کنه و باعث م یتونست کم یها م شیایدعاها و ن نیسکوت، هم یجهنم يروزها

.ارمیب

جان؟ دهیکار -

جانم مامان؟ -

.باز شد در

.يمهمون دار ایب -

هست؟ یمهمون؟ ک -

.گفت از آشناهاته ه،یمسن يآقا هی. دونم مادر ینم -

.امی یباشه مامان، االن م -

ساله، چادر  بلوز دامن مرتب تنم کردم و به عادت دو هیبلند شدم و . هیکنجکاو نشدم که اون مرد ک یحس و حال بودم که حت یقدر ب اون

 یحوصلگ یچادر و رو دست گچ گرفتم انداختم و باز هم نفسم رو با ب يگوشه . نو و تازه بود به سر کردم یرو که برخالف چادر قبل دمیسف

خدا . اومدم رونیاز اتاق ب. تو گچ بمونه دیهم با یتا ک ستیماه که دستم تو گچه، معلوم ن هیکارت کنه سپهر؟  یخدا بگم چ. دمفرستا رونیب

هر چند که هنوز . تو ظاهرم معلوم نبود یاز اون شب طوفان يزیخوب شده بود و چ يادیبدنم تا حد ز يها يرو شکر که زخم ها و کبود

 یو تو ظلمات شب، باز هم به مهر و سجادم متوسل م دمیپر یسپهر از خواب م يرحمانه  یب ياز شب ها با کابوس لگدها و تجاوز ها یبعض

مرد رو به روم لب هام به هم دوخته شد،  دنیشدم، از د ییرایکه وارد پذ نیهم. رهیسامون آروم بگ یدل ب نیا یلحظات يبرا دیشدم، تا شا

.قدم جلو گذاشتم و از ته دل لبخند زدم. يچقدر زود حاجت روام کرد ایخدا. شد سبک نمیچشم هام به اشک نشست و نفس سنگ
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.سالم حاج بابا -

مگه حاج بابام نبود؟ حاج بابا که به احترامم سر پا شده بود لبخند  یشد؛ ول يلقب، حرف دلم بود که به سر زبونم جار نیبود ا ناخواسته

.زد یمهربون

؟يسالم بابا جان، حالت چطوره؟ بهتر -

 نیست داشتم مثل بابا فرزدو ییوقت ها هیبود که  ادیمرد مومن تو دلم ز نیاون قدر مهر ا. لب هام نشسته بود، بازتر شد يکه رو يلبخند

 یروشنم م ادشیبود که  ییگفته بودم که بهت، حاج بابا جزء آدم ها. رمیدست هام رو دور گردنش حلقه کنم و تو آغوش امنش پناه بگ

.دارد

.دیخوش اومد یلیتو رو خدا، خ دییبفرما. میعال دمیشما رو که د ،یخوبم حاج رسول -

:دمیو با ذوق پرس يرو مبل کنار نشستم

پس ساجده خانم کجان؟ فاطمه؟ حالشون خوبه؟ د؛یکه اومد دیچقدر خوب کرد -

.دلش برات تنگ شده بود یلی، حاج خانم خ...الحمدا -

.ساجده خانم و فاطمه رو کنار زدم دنید حسرت

. کنن یخونوادم دعاتون م يهمه . شما نباشه يخونواده  ریخونه ذکر و خ نیکه تو ا ستین يبه خدا روز ،یدل به دل راه داره حاج رسول -

.میشد یتشکر مزاحمتون م ياگه به پسرتون قول نداده بودم، حتما با خونوادم برا

دخترم؟ هیحرف ها چ نیا -

:تو اومد که با شوق گفتم ییچا ینیبا س مامان

.بهم کمک کردن یدو سال گذشته کل نیهستن که تو ا ییهمون حاج آقا شونیمامان ا -

.بود قد راست کرد زیم يرو ییچا ینیدر حال گذاشتن سکه  مامان

د؟یشما حاج بابا هست يوا -

:مامان جلو اومد از ته دل گفت. کردم یحاج بابا صداش م شهیآخه من ناخواسته هم. خندمون گرفت یو حاج رسول من

شوهر نامردش بهمون گفت . میرو گم کرد دهیرکا م،یستین یمروت یبه خدا ما پدر و مادر ب. ازتون تشکر کنم دیبا يدونم چه جور ینم -

...که  یازش نداره در صورت يطالق گرفته و خبر دهیارک

:و ادامه داد دیکش ینیسنگ آه

خدا . ادی یکه هنوز افسرده س و لبخند به لبش نم نیا يماه که دست دخترم تو گچه، جدا هیاالن . خدا ازش نگذره، با دخترم بد تا کرد -

.کمتون نکنه ییاج آقا، خدا از آقابده ح رتونیخ

.خانم دیشما لطف دار -

.کنه یم فیشما و ساجده خانم تعر ياز کارها شهیهم دهیارک. میمحبت هاتون رو جبران کن دیبا يدونم چه جور یاصال نم -

.دخترم بوده يکردم برا يخانم هم مثل دخترم؛ هر کار دهیارک -

.دمیحرف هاشون پر تو
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د؟یکرد دایآدرس خونمون رو پ يچه جور یولحاج رس یراست -

 رونیب ییرایکرد و از پذ یعذرخواه د،ید يا گهیمامان که جو رو جور د. دیبه محاسنش کش یدر هم گره خورد و دست یحاج رسول يابروها

.میراحت باش یرفت تا من و حاج رسول

شده؟ یچ یحاج رسول -

...صاحبخونت گفت  یو اومد سراغت؛ ول اوردیحاج خانم طاقت ن ،یاز کارخونه رفتکه  نیراستش بابا جان دو، سه روز بعد از ا -

.کلمات براش مشکل بود يانگار ادا. فرستاد رونیمکث کرد و نفسش رو ب هی

جه متو شیچند روز پ. میافتاد یخبر به چه حال نیا دنیبا شن یدون ینم. دهیکش مارستانیگفت که با شوهرت دعوات شده و کارت به ب -

.برادرت بوده یمیقد ياز دوست ها ایگو. آدرس خونت رو داره یشدم که حسام

.تکون دادم سر

.شناختم یرو نم شونیا شیماه پ هی نیمن تا هم یبله؛ ول -

.رمیکمک بگ شونیاز ا دنتید يمجبور شدم تا برا -

دوست . محبتت هاتون رو جبران کنم يجور هیخواست  یدلم م نم،یشما رو بب گهیبار د هیاز خدام بود . یحاج رسول دیخوب کرد یلیخ -

کردم شماها رو  دایداشتم کنارتون بودم و حاال که خونوادم رو پ ازیبهتون ن یکه وقت میعاطفه ا یمعرفت و ب یدختر ب دینداشتم فکر کن

.فراموش کردم

؟یجبران کن يخوا یواقعا م -

استوار  شهیهم یشده که حاج رسول یافتاده؟ چ یکس يبرا ینکنه اتفاق. گرانم کردسوال اون قدر سخت بود که ن نیا. دلم پاره شد بند

:گشاده گفتم يزنه؟ با رو یم یحرف نیهمچ

 دیاز محبت هاتون رو جبران کنم، شما اون قدر به من لطف کرد کیکوچ يگوشه  هیشده  یخوام تا حت یاز ته دلم م. خوام یمعلومه که م -

.محبت هاتونم ونیهم مد امتیق امیکه تا ق

.من يحرف رو نزن دخترم؛ تو هم مثل فاطمه  نیا -

.یمن در خدمتتونم حاج رسول. تن و بدن فاطمتون سالم باشه -

؟ياری یکه نه نم یمطمئن -

.داشتم حفظش کنم کم کم محو شد یلبم که احمقانه سع يرو لبخند

.من مال شماست یکنم، تمام زندگ ینم غیدر دیرو هم بخوا اگه جون من یشده؟ شما حت یچ ؛یحاج رسول دیدل نگرونم کرد -

.خواهش ازت داشتم هیفقط . رو تیخوام، نه زندگ ینه جونت رو م -

.یشدم به صورت متفکر حاج رسول رهیاسترس خ با

.یحاج رسول دییشما امر بفرما -

!برگرد کارخونه -

.افتاد زیم يرو يسرد شده  ییبه چا یرسولنگاهم از حاج . محکم بود که در جا وا رفتم يبه قدر ضربه
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... یول -

 ياتفاق افتاده که نه من حوصله  یگذره کل یکه از رفتن تو م یماه هی نیتو ا. کنم فیرو برات تعر زیصبر کن دخترم؛ بذار همه چ -

.از کارخونه اخراج کنم رو یمسائل مجبور شدم بهروز سماوات يسر هیفقط بهت بگم که بر اساس . گفتنش رو دارم نه وقتش رو

آدم  نیدوم رحافظ،یام کیفابر قیرف. شناختم یاسم رو خوب م نیا. چادر مشت شد ریدست گچ گرفتم ز يو انگشت ها دیکش ریت قلبم

تاق گفته بود منو موقع رفتن به ا رحافظیکه به دروغ به ام یهمون کس. یمسئول قسمت مونتاژ، بهروز سماوات ریمد رحافظ،یمهم بعد از ام

.گذشته ها رو نقب بزنم نیاز ا شتریحاج بابا نذاشت ب يصدا. دهیعامل د ریمد

هم اون قدر از طرف دوستش ضربه  رحافظیتونم تو کارخونه بمونم، ام ینم ادیشدم و ز ریمن پ. مونده ریمد یکارخونه چند وقته که ب -

.تونه کارخونه رو جمع کنه یخورده که اصال نم

 يرودست خورد. هیآدم يزنه چه جور یگناه تهمت م یآدم ب هیکه به دروغ به  یکامال مشخص بود کس. نشست رو لب هام يخند تلخ

!یرسول رحافظیام

 يصدا. میباز هم عقب یکنه؛ ول یخدا تمام تالشش رو م يبنده  یاحیس. دهیمونتاژ هم نرس يبه مرحله  یسفارش رو دستمونه که حت یکل -

بهروز که . ندارم نانیجز تو اطم يا گهیکس د چیبه ه طیشرا نیجاست که تو ا نیمشکل ا. ختهیه به هم رکارخون. ها در اومده يمشتر

.دارم دختر ازیواقعا به کمکت ن. بهیغر هیبه حال  يبود تو زرد از آب در اومد، وا رحافظیام یمیدوست صم

:خسته گفتم ییصدا با

.من به پسرتون قول دادم ،یحاج رسول دیازم نخوا -

.دارم ازیکار ن نیتو به ا يبه دانش و عالقه  طیشرا نیمن تو ا یدونم؛ ول یم-

حاضر  یپسرتون حت. افتاد یچه اتفاق دیدیخودتون که بار آخر د د؟یکن یکه شما م هیچه اصرار نیآخه ا ،یکنم حاج رسول یخواهش م-

وقت منو  چیه گهیمن استعفا دادم، به پسرتون قول دادم که دکه  يروز. چه برسه که حضورم رو تو کارخونه تحمل کنه نه؛یمنو بب ستین

.قولم بزنم و بدقول بشم ریخودم رو گرفتم که نکنه ز يکه به شما و خونوادتون داشتم، جلو يادیز ي عالقهبا وجود  یحت. نهینب

.کنم یبا من، خودم درستش م رحافظیام رحافظه،یاگه حرفت فقط ام -

 تشونیدم که ذهن یحق م یرسول يمن به آقا. دیمن و پسرتون خبر داشت نیاواخر از مشکالت ب نیشما که ا. دیتون ینم ینه حاج رسول -

اون حرف ها رو راجع به همسرش بزنه، من چه  ادیکس به اون زن، ب نیتر کینفر، نزد هیشوهر  یوقت. باشه یحد منف نینسبت به من تا ا

من حرص بخورن و  دنیهر بار با د ادی یخدا رو خوش نم. رو آزار بدم شونیخوام ا ینم گهیشما داشته باشم؟ من د پسرتونم از  یم یتوقع

 یحاج رسول. ننیب یمن و شما رو م نیپاك ب يکه عالقه  یبرن، مخصوصا وقت یکامال مشخصه که از وجود من رنج م. زهیاعصابشون به هم بر

که با  ستیدر توانم ن گهید. تونم یکار رو نه، نم نیا یکنم؛ ول یم متونیتقد یمن دو دست دیهم بخوا روکنم، شما جونم  یازتون خواهش م

!رمیبگ شهیخرابم با پسرتون به مشکل بر بخورم و اَره بدم و ت ي هیوضع و روح نیا

.دیکش ریت مینیب يبه حرف اومد اون قدر صداش پر از غم بود که عصب ها یوقت. انداخت ریسر به ز یرسول حاج

تونم رو کمکت حساب کنم  یکردم م یخواهش ازت بکنم، فکر م هیبار  نیو آخر نیاول يتونم برا یکردم بعد از چند سال م یمن فکر م -

.تا بتونم سفارشات مردم رو زودتر بدم
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:دمینال

ازم  یکنم؛ ول یشما و خونوادتون قربون يپا يبه خدا حاضرم خودم رو جلو. شمام ونیمن جونم رو مد! یتو رو خدا حاج رسول دینگ -

.کشه یاصال من به جهنم؛ پسرتون من رو م. دینخوا

:دفعه تو صحبتش نشست، گفت هیکه  یظیبا غ یرسول حاج

.دم از گل باالتر بهت نگه یقول م. کنم یمن درستش م ست؟ین رحافظیمگه تو حرفت ام -

 يسال تونست جلو هیماه، اصال  هیبار، دو بار،  هی رمیگ. هاصل دل آدمه، دل پسر شما پر از نفرت از من. یکنه حاج رسول ینم یآخه فرق -

کنه من  یاون فکر م. شه یدل پسر شما با من صاف نم. ده ینفرت خودش رو نشون م نیا ییجا هی ،يروز هیباالخره  یول ره؛یزبونش رو بگ

آخه من چه . بدزدم يزیچ هیکه از کنارتون  نهیکه فقط و فقط به فکر ا یکس ده،یمال شما نقشه کش يکه برا یکس فم،یکث دختر هیمن ... 

ام؟یبا پسرتون کنار ب يجور

حرف اول و آخرته؟ نیا یعنی -

:دمیبا بغض نال. کنم هیمونده بود از زور فشار غصه و ماتم زار زار گر کم

!یحاج رسول -

کار رو  نیبا دل من ا ،ینکن حاج رسول. شدسر انگشت دست گچ گرفتم مشت . دیکش ریقلبم ت. و پر درد نیگرفت، سنگ ینفس یرسول حاج

...کار  نیا یالقلب؛ ول یقس رحافظیهمون ام یمرگ تک تکتون بشم؛ حت شیدونه که حاضرم پ یخدا خودش م. نکن

.انداختم یبهت رو م دیاصال نبا. من هم بزرگه ينداره دخترم، خدا بیع -

.د شداز جا بلن. چه کنم؟ من قول دادم ایخدا. شد ریسراز اشکم

.مزاحمت شدم طیشرا نیببخش که تو ا. مراقب خودت باش دخترم -

خواسته ازت داره  هیبعد از چند سال . ره یجا م نیاز ا دینگاه کن، حاج بابات داره ناام دهیارک. خوره یخودم حالم به هم م یهمه زبون نیا از

بندت، از سر  نیمهربون تر يبار رو بخاطر گل رو نیاشه؟ اببخش؛ ب ایخدا. شیرون یاز در خونت م یدست خال يدار يجور نیو تو ا

 نیا يو دل شکسته  یرو داشته باشه؛ طاقت ناراحت یهر کس یطاقت ناراحت. هیحاج رسول ونهیمجبوره، مد دهیارک. ده بگذریارک ریتقص

:اراده صدا زدم یاز کنارم گذشت که ب یحاج رسول. انســــــــان رو نداره

حاج بابا؟ -

.به سمتم تبرگش

.امی یباشه م -

.حس کردم قدش برافراشته شد. رو لب هاش نشست لبخند

.دخترم یکن یلطف م -

تموم عمر رو گرده ام  یکردم حق حاج رسول یاگه قبول نم. نشو ریدلگ ایخدا. فرستادم رونینفس خستم رو ب. هاش که به لبخند باز شد لب

نشو؛ باشه؟ ریفقط ازم دلگ. مجبور بودم. کرد یم ینیسنگ

سر کار؟ امیب یک -
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.فردا نیاز هم -

:دمیپرس یمکث و دو دل با

د؟یزن یشما با پسرتون حرف م -

:گفت یکرده بود، با سرخوش رییکه حال و هواش تغ یرسول حاج

.يبشنو رحافظیاز ام یمحاله حرف تلخ. راحت دخترم التیخ -

.کرد یم ینیبودم رو شونه هام سنگ داده رحافظیکه به ام یبارِ قول. انداختم ریبه ز سر

.از اشتباهات مادام العمره ینداره، تاوان بعض یبیاگه هم بشنوم ع -

:دمیبلند کردم و پرس سر

د؟یستین ریازم که دلگ یحاج رسول -

.پر آب شد یحاج رسول يکردم چشم ها حس

!یتو دختر من. شدم ینم ریهم دلگ يکرد یاگه قبول نم. خدا نکنه بابا جان -

بتونم ساجده خانم  دیشه با پسرتون صحبت کن یم یراست. گم حاج بابا یتو خونه بهتون م شهیکه هم ستیخود ن یب. شما هم مثل پدر من -

نم؟یرو هم بب

.چلچلش تنگ شده يماه که برا هیمعلومه دخترم، دل حاج خانم  -

.یذاشت ینم طیشرا نیوقت تو ا چیکاش من رو ه! م، مجبورمجبور بود. وقت هی ینباش ریدلگ ایخدا. رو لبم نشست یمظلوم لبخند

***

ماه  کی بایبعد از تقر. شده بودم رهیخ نهییجور مستاصل به آ نیس که هم قهیده دق. کرده بود ریگ نهییبه دختر چادر پوش تو آ نگاهم

تفاوت بزرگ  هیبار  نیا یشدم؛ ول يار شدم، قوشدم، مستقل شدم، خو ریکه توش تحق يبه همون کارخونه ا. گشتم به کارخونه یداشتم برم

بار  نیزن شوهر دار نبودم که از ترس شوهرش روزها رو با تن و بدن لرزون بگذرونه، ا هی. زن سپهر نبودم گهیبار د نیا. با گذشته داشتم

بار هزارم  يبرا. تا آسمون فرق داره نیتنش با گذشتش زم يدختر مرفه که لباس ها هیمهر طالق تو شناسنامش،  هیزن مطلقه بودم با  هی

االن نه،  يوا. گچ دستم به خارش افتاد نیریپوست ز. دونم چرا استرس داشتم ینم ".خواست یازم نم یکاش حاج رسول": دمیتو دلم نال

.گرفتم نه چهیاالن که از اضطراب دل پ

نه؟ ای میباالخره بر ده؟یشد ارک یچ -

با دست آزادم چادرم رو رو دست . دهیبود به جز قلب لرزان ارک یعال زیهمه چ. انداختم نهییب در آبار آخر رو زن مرت يرو برا نگاهم

.اومدم رونیانداختم و از اتاق ب میگچ

.میداداش، بر دیببخش -

!سر کار؟ بابا لنگ ظهر شد یرفت یم يلُرد يجور نیتو قبال هم ا ده،یارک نمیبب -
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 يبرا یاومده بودم؛ ول رونیسرم ب ریکه تازه از ز نیکه با وجود ا ییداداش اون روزها يتو کجا بود .تلخ خند زدم هیفقط  ادیاسترس ز از

رو تو دست هاش چرخوند  نیماش چییسو دیام. کندم یکردم، جون م یم يرفتم، اضافه کار یباز هم سر کارم م ارم،یکه خرجم رو در ب نیا

:و گفت

.کهیکوچ یآبج میبر -

حاج  ونیخودشون رو مد. درنگ قبول کردن یکردم، مامان و بابا ب فیخونوادم تعر يرو برا یحاج رسول يها حرف انیکه جر شبید

:گفتم. کار ندارم نیبه پول ا يازیگفت ن ینه آورد، م دینداشتن؛ اما ام یحرف چیه نیدونستن و بخاطر هم یم یرسول

خودم، فقط و  يمن نه حقوق اون جا برام مهمه، نه عالقه . دم یشون انجام مکه بتونم از جون و دل برا يهر کار. خونوادم نیا ونیمن مد -

دارم قبول کردم یکه به حاج رسول ینیفقط بخاطر احساس د.

.ستیهنوز هم حالت خوش ن ده؟یارک یتو مطمئن -

.زدم یناراحت لبخند

.امی یاگه سرم به کار گرم بشه، راحت تر کنار م. جان دیخوبم ام -

.میمن و مامان و بابا همراهت يریبگ یمیتو هر تصم ،یدون یجور صالح م باشه هر -

***

؟يدیخواب م،یدیرس دهیارک -

.خلوت کارخونه انداختم يبه فضا یبا استرس نگاه. کرد خیدوباره دست هام ! زود چقدر

.داداش یمرس -

جا باشم؟ نیا یدنبالت، چه ساعت امی یم يعصر -

.امی یم سیروداداش، با س ستیالزم ن -

.گهیدنبالت د امی یم س؟یچرا سرو -

.زحمتت شد دیببخش. راحت ترم سینه با سرو -

تنبل  يتو يچه جور یحاج رسول نیشد، به خدا من موندم ا رتید دهیارک گهیبرو د. میندار شتریدونه خواهر که ب هی ه؟یحرف ها چ نیا -

.کنه ریخواد مد یرو م

:دماز استرس جواب دا ییرها يبرا

کس سرعت مونتاژش به اندازه  چیکارخونه ه نیداداش، تو ا ریدوما، خواهرت رو دست کم نگ. مسئول قسمت مونتاژ رینه، مد ریاوال، مد -

.فعال خداحافظ. ستیمن ن ي

 اطیال من موندم و ححا. تک بوق زد و راه افتاد هی دیام. دستک چادر رو به دست گرفتم. لب گفتم ریز... بسم ا هیشدم و  ادهیپ نیماش از

 يگوشه  هیبا توپ پر از  رحافظیاون قدر استرس داشتم که هر آن منتظر بودم ام. گذشتم اطیاز ح یبه آروم. سوت و کور کارخونه

مونده از گچ عرق کرده بود و از شانس بدم  رونیسه تا انگشت ب. دمیکش ینفس م مهینصفه ن. کنه رمیکارخونه سرك بکشه و دوباره تحق
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. پله ها رو باال رفتم يشتریبا استرس ب دم،یکارخونه تموم شد و به پله ها رس اطیح یوقت. گچ دوباره به خارش افتاده بود ریت دستم زپوس

. دیچیپ یشتاب زدم تو سالن خلوت ساختمون م يقدم ها يصدا. پناه ببرم یزودتر به اتاق امن حاج رسول هقدم هام رو تند کردم تا هر چ

 يا گهید يعامل به جا ریجرات نداشتم جز به در اتاق مد یحت. ب بودم که همون جور با شتاب از کنار سالن مونتاژ رد شدماون قدر مضطر

...افتاده بود کــــه  شمارهگلوم خشک شده بود و نفس هام به . نگاه کنم

؟یخانم نجف -

با  شهیکه هم يخودش بود، همون مرد. شم هام از ترس بسته شدچ. از جا حرکت کنم یجرات نداشتم حت. ستادیبند اومد و قدم هام ا نفسم

مرد  ،یرسول رحافظیکارخونه، ام نیعامل ا ریمد نیجانش ،یپسر خلف و ناخلف حاج رسول. بود دهیحرف هاش سر تا به پام رو به لجن کش

!دهیاز ارک فرمتن شهیقدرتمند هم

:پنجم فصل

"خاطرات البیس ال،یخ البیس"

" رحافظیام"

...ماه قبل  کی

هفته س با  کی. تو صورتم هم نگاه نکرده یحاج بابا حت دهیهفته است که بعد از رفتن ارک کی. گذره یم دهیهفته س که از رفتن ارک کی

 يقد يهفته س که هر روز، ساعت پنج عصر از تو پنجره  کی. منم يباز نیا یاصل يکنم بازنده  یحس م یول دم؛یکه به خواستم رس نیا

 يرو با همون چادر و کفش ها دهیگردونم تا ارک یرن و من احمقانه چشم م یم یکه با خستگ ییبه کارکنا شمیره میعامل خ ریق مداتا

چشم  يکه تو يکه رفت، از اون روز ياز اون روز! امان از دست دلم يا... دلم  یول ست؛یگه ن یهفته س که عقلم م کی. نمیمندرس بب

کار به کار زن مردم داره؟ منو چه  یمسخره س؛ نه؟ آخه دل احمق من، چ. نمونده یدل گهید ت،نشسته بود و رفاشک و ماتم  ایدن هیهاش 

 یحت. رو مرتکب شدم میباخت زندگ نیسوارش کرد و برد، حس کردم بدتر اوریکه آقا  يمثل سپهر؟ از همون روز یتیثیح یبه زن آدم ب

حس  نیباز هم همچ یاز پول حاج بابا سوء استفاده کرد؛ ول. باهام بد کرد حانهیر. نداده بود یحد بهم حس منف نیهم تا ا حانهیر يها يباز

من و حاج بابا رفت، اصال رفت تا  يکه فقط و فقط بخاطر خراب شدن رابطه  نیخودش خواست بره، ا دهیکه ارک نیا. نداشتم یمزخرف

 گهید زیحاج بابا و عز. ها پاك نشد یاهیس نیبا رفتنش هم ا یو پاك کنه؛ ولبه وجود اومده بود ر مونیکه با اومدنش تو زندگ ییها یاهیس

.کنن یهمون دو کالم ساده رو هم با هام اختالط نم یحت گهیزدن، د یباهام حرف نم

 يسپهر به قدر شیزن صاحب خونه گفته بود که رفتن، که همون چند روز پ یو به سراغش رفت؛ ول اوردیطاقت ن زیعز شیروز پ سه

حالش اون قدر . که اومد خونه زیعز. و سپهر نداره دهیاز ارک يخبر گهیبعد از اون هم د. کشه یم مارستانیزنه که کارش به ب یرو م دهیارک

.نگاه کرد تو چشم هام هیسرخ از گر يرو آورده؟ با همون چشم ها دهیکه نکنه خبر مرگ ارک دمیترس هلحظ هیخراب بود که 

 نیرو از رو سر ا تشیتا حاج احمد دست حما يکرد يکه کار نیهم ؟يدید. یبطلب تیازش حالل یت و نتونسترف ؟يدید ر؟یام يدید-

دختر فلک زده رو از  نیا يقلم پا ،یرسول رحافظیرو بده جلو و بگو ام نتیسرش آورد؟ حاال برو س ییدختر برداره، شوهر نامردش چه بال

دونم  یمرده، اصال نم ایدونم زنده س  یاصال نم. رو نداره ی کجا برم دنبالش؟ اون که کسحاال ر؟یخوش شد ام دلت. دیبر شیتو خونه زندگ
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کس نشون  یدختر ب هیحافظ؟ زورت رو به  ریام يکار کرد یتو چ. شده مارستانیب یسرش آورده که راه ییچه بال رتشیغ یاون شوهر ب

بهتون  یحالل گذاشتم دهنت که نکنه به کس يمن لقمه . ندادم ادتیکردن رو  ينامرد يجور نیندادم، من ا ادتی یکش فیمن ضع ؟يداد

که حاضر  یآخر سر پسر خودم، کس یول د؛یدل نشکن د،یبهتون نزن د،یعمر به همه گفتم تهمت نزن هی. یرو بشکن یکه نکنه دل کس ،یبزن

.از آب در اومد يجور نیقسم بخورم، ا شیبودم رو خوب

خم شده  يحاج بابا که تا حاال سکوت کرده بود، با شونه ها. نگاهش رو ازم گرفت يمهر یداد و با ب زید عزآب قند به خور وانیل هی فاطمه

.قلپ آب قند خورد و دوباره رو کرد به سمتم هی زیعز. از کنارم گذشت و به اتاق کارش رفت

به گردنته که  یحق الناس. یستیجزء خوبانش ن گهید یکنهم خدا خدا  امتیق امیحافظ؛ برو سجادت رو پهن کن که اگه از حاال تا ق ریبرو ام-

.شه یوقت از ذمت ساقط نم چیه

همه بال سر اون  نیواقعا با کار من ا یعنی. بود يا گهیمحکم تر از هر خبر د زیخبر عز يشدت ضربه . دادم یمجسمه فقط گوش م هی مثل

مرده؟ عذاب  ایکنه؟ واقعا زنده س  یکار م یکتکش زده؟ حاال داره چکه از کارخونه رفت، شوهرش  نیفقط بخاطر ا یعنیدختر اومده؟ 

دونم بار  یفقط م. مرده ایزنده س  دهیدونم ارک یهمش بخاطر من بود؟ من؟ حاال چند روزه که اصال نم یعنی. گلوم رو گرفت خیوجدان ب

که تا عمر  نیرو گفته باشه، ا قتیحق زیترسم عز یمکه  نیبدتر از همه ا. نهیاز حد سنگ شیرو دوشم گذاشت ب زیعز يکه حرف ها یعذاب

که نکنه واقعا به جرم  نیدلم از ا. دیدو سال دلم لرز بایدونم چرا بعد از تقر ینم. وقت پاك نشه چیهبه گردنم باشه که  یدارم حق الناس

 دهیدونم که ارک یم. کارخونه اطیبه ح شدم رهیجهت خ یکارخونه باز خلوت شد و من باز هم ب. دیحرف ها و کارهام تقاص پس بدم، لرز

 اهیحرف با همون چادر س یساده، آروم و ب. کرد یازش گذر م دهیارک یزمان هیکه  یاطیدوزم به ح یم دهیاحمقانه باز هم د یول ست؛ین

.یمعمول

***

موقع رد شدن  ایشم،  ینم رهیکارخونه خ اطیعصر به عصر به ح گهیکه د نیحداقل ا. کنار اومدم طیهفته گذشته و حاال راحت تر با شرا دو

باز هم زندم،  یرو شونه هام گذاشت سخته؛ ول زیکه عز یبا اون بار عذاب دنینفس کش. دوزم یچشم نم دهیارک یخال ياز سالن مونتاژ به جا

که  یبه هر حال هر چ. کنم نرویب میاز زندگ شهیهم يرو برا دهیارک نیسنگ ي هیکنم که سا یم یرو از سر گرفتم و دارم سع رمباز هم کا

فکر کردن به زن سپهر، سرم رو به کار و قطعه ها و  يدم به جا یم حیترج. خاطرات رفته نکنم ریفکرم رو درگ گهیبود گذشته، بهتره د

 يبرا شیو سا دهیارک. کنم یشونه خال رشیتر از اون بود که بتونم از ز نیسنگ ینجف دهیارک ي هیکه سا نیا لمث یسفارشات گرم کنم؛ ول

.شده بود یموندن شهیهم

شه؟ یآماده م یسفارش ها ک نیپور، پس ا یروح يآقا -

کنده، فقط چند نفر مراقب الزم دارن تا قطعه  یلیدستشون خ م،یهم که تازه استخدام کرد ییاون ها. مونتاژ کار ندارم رجان،یگفتم که ام -

.مهیکه تازه گرفت ییها نیه برابر ابود، کار اون س یکاش خانم نجف. ها رو اشتباه نزنن

:حرص گفتم با

.میبه فکر باش تا سفارش ها رو زودتر آماده کن. ستنین شونیا گهیفعال که د -
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زودتر به  یفیخبر باز کرده، کنم که شر یکه در اتاق رو ب یبار کس چاریچند تا ل هیخواستم سر بلند کنم و . هوا باز کرد ینفر در اتاق رو ب هی

.ومدحرف ا

!یرسول يآقا دیزنه، زود باش یرو به قصد کشت م یداره سماوات یحسام يآقا -

 یدو، سه نفر سع. جمع شده رو زدم کنار و رفتم جلوتر تیجمع. رونیبا عجله از ساختمون زدم ب ؟یسماوات ؟یحسام. هام چهار تا شد چشم

ساکت و  يشد که طاها یباورم نم دم،یتا به چشم خودم ند. دا کننرو شکم بهروز نشسته بود، ج نیسهمگ يداشتن طاها رو که با مشت ها

.شده باشه لیتبد غران ریش نیآروم به ا

جا چه خبره؟ نیا -

تمام . دمیترس بتشیلحظه از ه هیچنان به سمتم برگشت که  یثابت موند؛ ول یحسام يمن مشت باال رفته  ادیساکت شد و با فر همهمه

افتاده بود، نشست؛  نیپاره رو زم يلحظه رو بهروز که با صورت پر از خون و لباس ها هی ينگاهم برا. بودخون  يچشم هاش کاسه  يدیسف

. اصال توقع واکنشش رو نداشتم. بهروز رو رها کرد و به سمتم هجوم آورد ي قهیفکر کردن رو نداد، چون بالفاصله  شتریب يطاها اجازه  یول

.طاها رو لبم نشست ي تا خواستم بجنبم، همون مشت گره کرده

!بکشمت دیشرف آشغال، با یب -

 یببر م هیمثل  یحسام یرو از من جدا کنن؛ ول یبار حسام نیکردن ا یکارخونه سع يچشه؟ مردها نیا. خون تو دهنم پخش شد ي مزه

.داد یو فحش م دیجوش یو م دیغر

. که مجبور شد بره دیاون قدر براش پاپوش دوخت ن،یر آزارش دادشرف اون قد یب نیتو و ا. يتو اون بال رو سرش آورد! کثافت نامرد -

.مجبور شد رهاش کنه یکه حاج رسول يدیچیو به پر و پاش پ ينفهم اون قدر بهش بهتون زد يتو

.دیزد؟ طاها باز جوش یحرف م یگفت؟ از ک یم یچ

!کشم یهر جفتتون رو م! کشت یم -

.طاها نییپا اریصدات رو ب -

.باعث شد جوش و خروش طاها بخوابه و آروم تر بشه حاج بابا يصا

.رو سرت یشده مرد مومن؟ کارخونه رو گذاشت یچ -

بادکنک  هیطاها مثل . تا حرمت حاج بابا رو نگه داره ره،یخشمش رو بگ يکنه تا جلو یم یداره سع یلیمعلوم بود خ. طاها منقبض شد فک

:دیکردن نال یکه بادش رو خال

.نفر رو به لجن کشوندن هیبا تهمت و افترا  يبپرس چه کردن، چه جور. بپرس قشیدوست شف برو از پسرت و -

مهار  تیخشم و عصبان نیا دم،یفهم یحرف هاش رو نم دمش،یفهم یاصال نم. شده بودم رهیخ یو گنگ به حسام جیگ. و پام سر شد دست

.کردم یرو درك نم ینشدن

.ستیها نحرف  نیا يجا جا نیدفترم، ا میبر ایب -

:دیغر تیبابا از کنارم گذشت و با عصبان حاج

.يزد يدوباره چه گند نمیبب اریرو هم با خودت ب یسماوات -
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 ریدو نفر ز یکینگاهم به بهروز افتاد که . بودم رهیشدن خ یتند از کنارم رد م يکه با نفس ها یو گنگ به حاج بابا و حسام جیجور گ همون

 يتمام حرف ها. دنبال حاج بابا راه افتادم و کارکن ها هم بهروز رو کشون کشون پشت سرم آوردن. دنبغلش رو گرفتن و بلندش کر

بودم  جیکردم؟ اون قدر گ یکار رو م نیا دیپاپوش دوختم؟ اصال چرا با یک يبال آورده بودم؟ برا یمن سر ک. دیچرخ یتو سرم م یحسام

.که در نزده وارد اتاق حاج بابا شدم

آخه چته تو؟. ا جانطاه نیبش -

مثل  يکردم پسر مرد یوقت فکر نم چیه. یاز دست پسرت و دوستش عارضم، از دست پسرت حاج رسول! ستیبگو چت ن ؟یچمه حاج -

.ادیحد پست و ناخلف بار ب نیشما تا ا

:دمیشدم که توپ یقدر شاکاون . مچش رو گرفتن يده ساله رو داشتم که به جرم دزد يبچه  هیبهم نگاه کرد که حس  يبابا جور حاج

تونه ازت  یم یسماوات یدون یم. یکن یم یسر من و بهروز خال يدلت از کجا پره، دار ستیاصال معلوم ن ؟یحسام هیآخه حرف حسابت چ -

کنه؟ تیشکا

.به سمتم دیمثل فنر پر طاها

!تونه بخوره؟ یم یچه گه نمیکنه بب تیشکا -

.رو آروم کنه یکرد حسام یبهم رفت و سع يبابا چشم غره ا حاج

؟یزن یحرف م یاصال راجع به ک. میخب حرف بزن تا ماهم بدون. آروم تر پسرجان -

:دیغر یحسام

!ینجف دهیارک -

.خودش که نباشه حرفش هنوز هم هست ست؛ین یرفتن ینجف دهیکه ارک نینه، مثل ا. هام مشت شد دست

:دیبابا با صبر پرس حاج

ش؟یخب، بق -

بهت  شتیهزار بار اومدم پ. زنم ینم یو حرف نمیب یپسرت و دوستش رو م يکه من دو ساله تمام کارها یدون یخودت م یحاج رسول -

 یباز هم گفت ،يکنه، باز هم سکوت کرد یدختر رو زجرکش م نیصد هزار بار گفتم داره ا ر،یهاش رو بگ يزیآبرو ر نیا يگفتم که جلو

و  سادمیگوشه وا هیفقط . جسبونه یدخالت نکن، بهت انگ م یگفت ستم،یخواستم خودم جلوش با. ينکرد يکار چیه یکنم؛ ول یرو م میسع

که  نهیموضوع ا. ستین نیموضوع فقط ا یجز خبر دادن به شما نتونستم انجام بدم؛ ول يدختر کرد و کار نیا گرینگاه کردم که خون به ج

.انداختن یرو گردن خانم نجف انیجر ينامرد گم شدن چک دست داشتن و با ي هیپسرت همراه دوستش تو قض

.دهنم از زور تعجب باز مونده. رونیمونده بود چشم هام از تو کاسه بزنه ب کم

چک پدرم رو بدزدم و بندازم گردن اون زن؟ من اصال اون لحظه  يقدر پستم که با شارالتان باز نیمن ا یعنی که؟یمرت یگ یم يدار یچ -

.م کارخونه نبودمبود دهیکه چک رو دزد يا

:سمت حاج بابا اشاره کردم و ادامه دادم به

.خود حاج بابا هم شاهده من رفته بودم بانک -
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.زد یپوزخند مطمئن یحسام. کنه یمعلوم بود داره فکر م. شده بود رهیبهم خ یبابا با موشکاف حاج

 ،يدیخب معلومه که تو ندزد ؟یسرم سوار کن يه بخواک یکه هر دوز و کلک مینجف دهیمن هم ارک یکن یفکر م! رحافظیبس کن ام -

!کاسه س هیو اون سپهر بدتر از خودتون، دستتون تو  یتو و سماوات. دهیشرف دزد یب یسماوات

من؟ ؟یسپهر؟ سماوات ؟یچ یعنیحرف ها  نیا ایخدا. دیچیپ یدنگ دنگ م يسرم صدا تو

 يذاشتم دو سال جلو ینم گهیکرده بودم؛ د رونیرو ب یتا حاال صد دفعه نجفباشم  یآدم نیمن اگه قرار بود همچ ؟یحسام یگ یم یچ -

.زهیچشم هام راست راست بگرده و اعصابم رو به هم بر

 يواقعا هم نبودم، هر آدم بد. ستمین یآدم نیثابت کنه که من همچ یکه به حسام نیحرف هام بودم، ا دیدنبال تائ. به حاج بابا افتاد نگاهم

:دیحاج بابا غر. حد پست نشده بودم نیکه بودم تا ا

.یبه مردم تهمت بزن يجور نیشه که هم یکل کل کردن مدارکت رو رو کن طاها، نم يبه جا -

 ونیدر م یمن نداره؛ ول هیبرعل یمدرک چیحداقل اون قدر از خودم مطمئن بودم که ه. نگاه کردم یحسام يگره کرده  يبه ابروها اقیاشت با

:بهت من گفت

خودم با جفت . یحاج رسول دمیبود، خودم حرف هاش رو شن یتماسش هم با شوهر نامرد خانم نجف نیآخر. هیسماوات یدرك من گوشم -

خانم رو از کارخونه  نیا يگفت بعد از دو سال پا د،یر ینم یشما سراغ خانم نجف گهیکرده که د يگفت کار یکه داشت م دمیگوش هام شن

.دهیشما بر ي

.میا هاج و واج به هم نگاه کردو حاج باب من

!شه؟ یمگه م! شم یدارم خل م ایخدا...  یعنی...  یسماوات یعنی

.ستین یآدم پیت نیگه حاج بابا، بهروز همچ یداره دروغ م -

.زیبهروز رو انداخت رو م یشلوارش و گوش بیدست کرد تو ج یحسام

.دیرو چک کنمکالمه  نیآخر دیخودتون بر. هم از مدرك نیا د،ییبفرما -

رو برداشت  یحاج بابا گوش. رو مطمئن بودم نیبهروز بود، ا یگوش. شد رهیبهروز بود خ یگوش يلنگه  قایکه دق يا یبا ترس به گوش نگاهم

اگه حرف . و نفس هام به شماره افتاده بود دیتپ یقلبم با سرعت م. کردم یداشتم نگاهش م یچهار چشم. یو شروع کرد به گشتن تو گوش

چک کارخونه،  دنیممکن بود دزد یعنی. دو نفر با هم رابطه داشتن نیا یعنیبهروز بود؟  یسپهر تو گوش ياگه شماره  ؟درست بود یامحس

 یحسام نیمن مطمئنم ا! دروغه! خدا ای... تمام اون حرف ها  یعنی. دهیچک رو ندزد دهیارک یعنی. باشه دهیپاپوش از طرف شوهر ارک هی

چشم  يزد جلو یرو م دهیآب ارک ریگوشم ز ریکه بهروز ز ییتو همون فاصله تمام صحنه ها. کنه یم مره دروغ سر هگور به گور شده دا

دستش  یعنیکنم اون همه حرف پشت سرش زد؟  رونیرو ب دهیکه ارک نیفقط بخاطر ا یعنیهمش نقشه بود؟  یعنی ایخدا. شد فیهام رد

من و کارکن ها خراب کنه تا  يرو جلو دهیبه هدفش از بهروز استفاده کرد تا ارک دنیرس يراسپهر نامرد ب یعنیکاسه بود؟  هیبا سپهر تو 

.خودش گرفت یشماره رو با گوش نیسر کار نره؟ حاج بابا آخر گهید دهیارک

؟یسپهر صولت يالو؟ آقا -

:گاهش رو با درد ازم گرفت و جواب دادحاج بابا ن. بهروز بود انتیخ يمدرك برا نیسوال مهم تر نیجواب ا. دیتپ یتو دهنم م قلبم
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.هستم، صاحب کار خانمتون یمن حاج رسول -

دست سپهر و  يبچه رو داشتم که ملعبه  هیاحساس . شدم یاز قبل سر خورده م شتریهر لحظه ب! پس خودشه، خود ناجنسشه. ستادیا قلبم

من و کارکن ها خراب  يرو جلو دهیبهروز، ارک یه با همدستسپهر بود، سپهر نامرد ک. داشت قتیهمه حق یحسام يحرف ها. بهروز شده

رو دست  یواضح نیقدر پخمه و احمق بودم که به ا نیا یعنیبته بودم؟  یقدر ب نیا یعنی. حالم به هم خورد ودملحظه از خ هی. کرده بود

 ينفرت تو. کرد یداشت صورتش رو خشک م که تو سالن چشمم به بهروز افتاد که رونیاز در اتاق زدم ب. شد یچ دمینفهم گهیبخورم؟ د

:از همون جا نعره زدم. کرد یم دادیوجودم ب

!شرف نامرد یب -

آب دهنش رو تف کرد رو  ضیشد و بهروز با غ يدوباره جار شینیخون ب. دمیمشت محکمم رو تو صورتش کوب اد،یبهروز به خودش ب تا

.نیزم

همش دروغ بود آشغال؟ همش نقشه بود؟ -

:زد ادیمن صورتش جمع شده بود، فر يبهروز که با ضربه . منو از بهروز جدا کرد ییها دست

.تو که از خدات بود و به نفعت شد ه؟یچ. خراب کردن اون کثافت يآره همش نقشه بود، برا -

.و باعث شد همه تو راهرو سرك بکشن دیچیتو سالن خلوت پ ادمیفر يصدا

برام جور نکن، نگفتم؟ یگفتم مدرك جعل ار،یدر ن يارالتان بازبهت گفتم رو اصول جلو برو، گفتم ش -

 يبخوا یکرد تا جنابعال یم دمیموند و راه به راه تهد یتا آخر عمرم چکم دست سپهر م دیخواستم صبر کنم، با یاگه م! یبه جهنم که گفت -

.یکن رونیو طرف رو ب یکن یبه حرکت

. گره کرده راه افتادم يپشت سر حاج بابا با مشت ها. بهروز رو چنگ زد و به سمت دفتر برد ي قهیحاج بابا از کنارم گذشت و  يدفعه ا هی

حد نامرد  نیتا ا یاومد؛ ول یبدم م دهیدرسته که از ارک. خودم بهروز رو بکشم يخواستم خودم با دست ها یبودم که م یاون قدر عصبان

. من رو هم گرفت و فرستاد تو اتاق يبازو. که تو سالن جمع شده بودن رو متفرق کرد ییحاج بابا بهروز رو هل داد تو اتاق و بچه ها. نبودم

برداشت  زیبهروز دوباره به سمتش خ دنیبا د یحسام. داد یکارهاش رو با خشونت انجام م يهمه  یکرد آروم باشه؛ ول یم یکه سع نیبا ا

.ستادیا ونشونیکه حاج بابا م

 ،یخبر نداشت انیجر يتو که از همه . بوده یحرف حسابش چ نمیبذار بب د؟یپر یچقدر به هم م گه،یه دبس! دست نگه دار مرد قهیدق هی -

. یکن يداور شیپ دینبا

.شد کیقدم بهش نزد هیبابا برگشت به سمت بهروز و  حاج

بود؟ تیتو گوش یسپهر صولت يچرا شماره . یخب حرف بزن سماوات -

.درو پاك کر نشیخون ب نیبا آست بهروز

.چکم دستشه -

کنه؟ یکار م یچکت دست اون چ -

.رمیمجبور شدم ازش قرض بگ. پول الزم بودم -
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:دمیجوش

؟یشناس یتو اصال سپهر رو از کجا م -

که زنش رو از  نیگفت حاضره در برابر ا. سمت رو تو کارخونه دارم نیدونست بعد از تو من مهم تر یم. اول اومد سراغم يهمون ماه ها -

...بعدش  یاولش قبول نکردم ول. کنم، بهم پول بده رونیخونه بکار

حس کردم فکم . دیمشت محکم تو چونم کوب هیبار بهروز زودتر از من حمله کرد و  نیبرداشتم به سمتش که ا زیبه جوش اومد و خ خونم

:دینعره کش یهمون جور عصبان. جا به جا شد

گناه  یهم ب نیکردم، تو همچ ياگه من کار. خورم ینفر هم م هیخورم، از تو  یم یحسام نیا فکر نکن من از! رحافظیدستت رو قلم کن ام -

.تهیکه انگار دشمن خون یگرفت یچنان مغرضانه به دختره سخت م. ينبود

.نکردم يمن نامرد یول -

اون قدر هر جا  ،يآبرو کرد یه جا ببود؟ دختره رو هم یچ يکه بهش زد ییپس اون حرف ها ؟ینیب یم یرو تو چ يتو نامرد! برو بابا -

تونستم باز هم  یکار رو کردم، اگه م نیبخاطر پول ا. من وضعم روشنه. براش نموند تیثیکه آبرو ح يزد یبهش تهمت دست کج يدیرس

خودت هم  ؟يدکاره بو یتو اصال چ ؟یتو چ یداد؛ ول یداد، کفاف خرج عمل داداشم رو نم یکه بابات بهم م يریحقوق بخور نم. کردم یم

پس  ؛يکارا بود نیتو خودت ختم ا. ینفر رو ذله کن هی يچه جور يخوب بلد بود! يبود يوگرنه شناگر ماهر ؛يدید یکه آب نم یدون یم

.يداد یوقت به حرف هام گوش نم چیبه کفشت نبود ه یگیاگه ر ،يعاقل و بالغ بود. گناه خودت رو گردن من ننداز يخود یب

:لب گفت ریز یحسام

!رحافظیام دمیشرف تر از تو من ند یب -

.چشمم کنار رفت يجلو يانگار تمام پرده ها. لحظه تکون خوردم هی

!به به، سالم خانم دزده - "

!س حانهیو ر نایاون هم مثل م -

!بابا اومده تکلتون کنه -

"!دختره خرابه نیا -

. آوار شدم یصندل نیاول يقدم عقب گذاشتم و رو هی. زد یم زنگ متمام حرف ها تو گوش. دید یرو نم ییجا گهیچشم هام د. شدم سست

کار کردم؟ چرا به بهروز  یمن چ ایگرفتم؟ خدا یتازوندم و بهش سخت م یم یتیزدم؟ واقعا با چه ذهن یچرا؟ واقعا چرا اون حرف ها رو م

جا بکشه که حالم  نیدر پر و بال دادم که حاال کارم به ااون دختر پاپوش بسازه؟ چرا به خشم و نفرتم اون ق يمن برا مکاجازه دادم تا با ک

 یحاج بابا م يصدا دمش؟یاون همه کوب يکدوم قضاوت و را يحد پست بشم؟ به پشتوانه  نیتونستم تا ا ياز خودم به هم بخوره؟ چه جور

:دمیحاج بابا پر يف هانکته، وسط حر هیآوردن  ادیبا به . کرد یم خیمن و بهروز رو توب ون،یدر م هیاومد که داشت 

شد؟ یچک چ... پس چک  -

.زد يپوزخند بهروز

.دور زمینکردم و مجبور شدم پارش کنم و بر دایکمدها رو پ دیبذارم، کل لشیوسا نیخواستم ب یوقت یچک رو برداشتم؛ ول -
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نگاهم  قم؟یرف نیروز بود؟ دست نامردتربردم، چک دست به یرو م دهیارک تیثیکه من داشتم آبرو ح یپس اون وقت. از نهادم بلند شد آه

کرد  یم هیمونده بود و داشت گر رهیبهشون خ دهیارک شیکه چند ماه پ ییها کییدرست همون موزا. موند رهیکف اتاق خ يها کییبه موزا

که  ییو کارها اون قدر از دست خودم. رو داشتم ایآدم دن نیاحساس بدبخت تر. از چک گم شده نداره يخبر چیهخورد که  یو قسم م

شوهر نامردش بهش بهتون زدم،  يبر حرف ها هیکردم و با تک تیخر. نداشت يبودم که حد یآگاهانه و با عقل انجام داده بودم شاک

.کشوند شیقلبم رو به آت دهیو صورت معصوم ارک سیخ گاهگذشته، ن يروزها ادی. فحش دادم، زجر کشش کردم

مواظب باش ": گفت یکه م ییهمون حرف ها. دیچرخ یحاج بابا هم تو سرم م يحرف ها نیب نیتو ا. کرد یوجدان داشت خفم م عذاب

جات رو  دهیارک. و کدورت احمقانه بردار نهیک نیپسر؟ دست از ا يبر شیپ يخوا یتا کجا م ،یشکن یدل م يدار يبدجور رحافظ،یام

 ایخدا. موهام فرو کردم يسرم کردم و انگشت هام رو ال به ال گاه هیآرنجم رو تک. هام خم شد شونه ".شیکوب یم يغصب نکرده که دار

... نکنه ... نکنه ! ایخدا يوا ا،یبود؟ خدا حانهیو ر نایبدم از م تیهمش بخاطر ذهن یعنیقدر نامرد شدم؟  نیا يکار کردم؟ چه جور یمن چ

 هیها، اون حرف ها،  ییآبرو یغ بود؟ نکنه تمام اون بشوهرش هم درو ينکنه حرف ها. سر شدم و نوك انگشت هام به گزگز افتاد... نکنه 

 وونهیدارم د يوا ا،یطور بود، پس حاج بابا چرا دروغش رو، رو نکرد؟ خدا نیاگه ا یسر کار؟ ول ادیمشت چرت و پرت بود تا نذاره زنش ب

!شم یم

رحافظ؟یام -

نبود و تنها  یو حسام یاز سماوات يخبر. دیگاهم دور تا دور اتاق چرخن. اتاق نبودم نیاصال تو ا یلحظات يانگار برا. مکث سر بلند کردم با

:لب زدم. خورد یحرف ها و حرکات مدام تو ذهنم چرخ م. و گنگ جیمنگ بودم، گ. تو اتاق مونده بود ده،یخم يحاج بابا با شونه ها

حاج بابا؟ -

:مدیکرد، پرس یکه داشت مثل خوره روح و روانم رو نابود م یسوال نیاول

بود؟ آره حاج بابا؟ یکس نیشوهرش درست بود؟ واقعا اون دختر، همچ يحرف ها -

.بابا نگاهش رو با درد به پنجره دوخت حاج

خطا کرده، خودش هم اعتراف  دهیارک. برام مهم بوده رفتار و کردار االنشونه شهیکه هم يزیندارم، چ يانسان ها کار يمن به گذشته  -

 دهیحاال ارک یکنه؛ ول یمثل سپهر سر م ییآبرو یده و با آدم ب یاشتباه رو م نیبود که سه ساله داره تاوان ا مونیکرده بود و اون قدر پش

خورده و حاال برگشته به  يکرده، چوب اشتباهاتش رو بد جور رییتغ. ستیاون دختر گذشته ن گهیدختر د نیدونم که ا یم. عوض شده

پر و بالش رو  ریهم ز نیبخاطر هم مونه،یرو گفت، گفت که چقدر پش قتیمادرت حرف زد، حق که با یاز همون روز اول. میصراط مستق

اضافه زدن، اون آدم رو  يکه با طعنه زدن، با تهمت ها نینه ا ،یکمکش کن دیبا ،يریدستش رو بگ دیبا مونه،یپش یانسان هی یوقت. گرفتم

سه سال بود که خونوادش . مقابله با تو نداشت يبرا یجون گهیگرفته بود که ددختر سخت  نیاون قدر به ا یزندگ. یاز قبل خرد کن شتریب

 يها يمهر یسه سال بود که ب. گذروند ینبود، روزگار م یمناسب زندگ يپست که اصال جا يجا هیسه سال بود که تو . بود دهیرو ند

مقابله کردن با تو و  يبرا یرمق گهیآدم د نیه نظرت اب. ها و فقر رو تاب آورده بود یپول یپشت سر هم مردش، ب يها انتیشوهرش، خ

 نایو م حانهیاومدن ر دیذات خودت هم بد بوده، شا دیشا مکن یوقته که حس م یلیخ! رحافظیام يهات رو داشت؟ خراب کرد یآبروگ یب

تو . تونه دست بنده هاش رو، رو کنه یت مراح یلیخ ییفهمم که اون باال یحاال م. تو تینشون دادن اصل يبوده برا يتنها بهانه ا تیبه زندگ
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که  یگردن اون، در صورت یرو انداخت یو همه چ يدیاز خدا دل بر ،يهات ضربه خورد یتیکفا یو ب یتیدرا یبخاطر ب تییزناشو یزندگ

رو خراب  زیهمه چ که سر خود و بدون مشورت يتو بود. يبد تا کرد حانهیکه با ر يتو بود. یکه بد جلو رفت يتو بود. يمقصر تو بود

از ! رحافظیمتاسفم ام. يادو در افت یکس خدا، جناق بست یب يبعد هم با بنده  يدیکردن خشمت اول از خدا بر یخال يو بعد هم برا يکرد

.خودم شرمندم يخدا

:دمیم و نالشد زیخ مین. بودم دهیحاج بابا رو ند ي هیتا حاال گر. صداش دلم رو لرزوند یحاج بابا و گرفتگ يتو گلو بغض

حاج بابا؟ یکن یم هیگر -

غلط و امانت دار نبودن  تیسالم شده تو، به حال ترب یس يکنم، به حال خودم که ثمره  یم هیکس گر یآره، به حال اون طفل معصوم ب -

.خودم

.محاسن حاج بابا امتداد داشت يرد اشک تا رو. به سمتم برگشت

د؟یگفته شما مقصر ین اشتباه کردم، من بودم که خطا رفتم، کم. من بوده ریحاج بابا، همش تقص دینگ -

کنم  نتیتونم نفر ینم. چاره داشتم یاز اون دختر ب يحداقل حاال خبر ستادم،یا یکرده بودم، اگه به موقع جلوت م تتیاگه درست ترب -

.بگذره راتتیخدا از سر تقص. يشکوند دل من و مادرت و مخصوصا اون دختر رو يبدون بدجور یکار منم؛ ول ریچون تقص رحافظ،یام

عالم و آدم برن . گرفتم یهمه غصه غم باد م نیداشتم از ا. الل شده بودم. دیچشمم چک يقطره اشک از گوشه  هی. فرستادم رونیرو ب نفسم

.حاج بابا رو نداشتم يبه ابرو نیچ هیطاقت افتادن  یبه جهنم؛ من حت

 یکنم؟ خدا ازم نم داشیپ دیبا يحاال چه جور ؟يشنو یم رحافظیدنبال اون دختر بگردم؟ ام کریپ در و یب يایدن نیا يکجا دیحاال با -

.دادم حیاز اون دختر ترج تیدل بچم رو به حما يگذره، که تعلل کردم، که خواسته 

.حاج بابا به لرزش افتاد يها شونه

.دستمکار کنم؟ اون دختر امانت بود  یچ ایخدا! کنم یدارم دق م ایخدا -

.رو گرفتم) کتف(گردش  ریبه سمتش و ز دمیشد و با کف دست قلبش رو مالش داد که دوئ خم

.دیاریقدر به خودتون فشار ن نیا یول د؛یاصال بکش د،یمن رو بزن دیایب. حاج بابا دینگ -

.دور شونم انداخت ینیبابا دستش رو به سنگ حاج

نکنه تک و تنها، . سرش آورده ییاون شوهر نامردش چه بال نیبب. کجا رفته نیبب يدار که دوستش یتو رو جون هر کس. ریکن ام داشیپ -

جواب خدا رو بدم؟ کجا دنبالش بگردم؟ يچه جور! بر من يولش کرده باشه؟ وا مارستانیمثل اون بار تو ب

:دمینالبا کف دست اشکام رو پس زدم و . شد ریحاج بابا بزرگ بود که اشکام سراز يقدر حجم غصه  اون

افتم تا  یگردم دنبالش و به پاش م یم دیبرام ارزش دار ایدن يکنم، به جان شما که اندازه  یم داشیکنم حاج بابا، به خدا پ یم داشیپ -

.حاللم کنه

.شد شتریهق حاج بابا ب هق
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 یم یگذره؟ جواب خدا رو چ یازت م خدا هم یکن یفکر م ؟یخدا چ یکنه؛ ول یحاللت م است،یدل اون دختر قد دن. ریکنه ام یحاللت م -

به من بود، ول کردم؟ سه  شیبود، بندت رو که تنها تک زیبگم؟ بگم بچم عز یمن چ ؟یمن چ رحافظ؟یام میبد یجواب خدا رو چ ر؟یام يد

!شرمندم... اایزنده؟  ایمرده س  نمیبب هروز بهش سر نزدم ک

.و برم دنبال آب قند یور شدم بشونمش رو صندلحاج بابا به لرزش افتاده بود که مجب يشونه ها چنان

.شه یکم بخور، االن حالت خراب م هی. حاج بابا ایب -

.رو کنار زد وانیخورد و ل يبابا جرعه ا حاج

 یممن ن. کن داشیبرات ارزش دارم، پ یسر سوزن ياندازه  یاگه حت. یکن داشیپ دیتو با یندارم؛ ول هیمن بن. رحافظیام یکن داشیپ دیبا -

.رمیگرفتن از اون دختر بم تیتونم بدون حالل

چشم هام  يکه جلو دهیارک يدیکش يسوز نهیچه آه س. جا نیا هیامروز، چه ماتمکده ا هیچه روز شوم. رو گرفت دمید يدوباره جلو اشکام

 داتیپ دیبا يحاال من چه جور ؟يآوردمن اشتباه کردم، من خطا کار بودم، چرا دل حاج بابام رو به درد  نم؟یب یدارم حاج بابا رو پرپر م

رم؟یازت بگ ینشون هیخراب شده رو بگردم که  نیا يکنم؟ کجا

.دم یکنم، خودم تاوان حرف هام رو م یخودم جبران م. شما آروم باش. کنم یم داشیکنم، به خدا پ یم داشیحاج بابا پ -

بد شد که مجبور شدم  يتفاق تو کارخونه افتاده بود، حال حاج بابا به قدراز صبح که اون ا. انداختم کیتنگ و بار يبه کوچه  گهینگاه د هی

اندازه  یراه م يزار هیرو بدونه، دوباره گر انیهم جر زیدونستم اگه عز یم. زدم رونیاز خونه ب ياضافه ا حیتوض چیببرمش خونه و بدون ه

خواستم منو  یازش م دیکردم، با یم دایرو پ دهیهر چه زودتر ارک دیبا. و حاج بابا رو نداشتم زیقطره اشک عز هیطاقت  یحت گهیو من د

بار واقعا  نیا. و پر غصه بودم که حد نداشت ریاون قدر دلگ. تکون دادم يسر یو با سر افکندگ دمیانگشتم و رو لب هام کش...  دیببخشه، با

 یرو با محک م دهیباز، رفتار ارک دیکنم، حاال که با د یمبهروز فکر  يها یو دو به هم زن یحسام يحاال که به حرف ها. ودمخراب کرده ب

قدر خر بودم؟ اصال چرا بهش  نیآخه چرا ا ایخدا. شده بود مونیسه سال واقعا از کردش پش نیتهمت زدم که تو ا یبه انسان نمیب یزنم، م

معصوم گذشته بود، حق  ي حانهیبه ر هیکارهاش شب يحد بهش سخت گرفتم؟ واقعا چون تا حد نیتا ا یتیتهمت زدم؟ اصال با چه ذهن

دزد  هیاومد حق داشتم به چشم  یدست لباس به سر کار م هیبا  شهیبود و هم ریکنم؟ حق داشتم بهش تهمت بزنم؟ چون فق تشیداشتم اذ

حس  دم،ید یم دهیو ارک حانهیر نیکه ب ییکودکانه و شباهت ها يها ینیاز بدب يکردم جدا یبهش نگاه کنم؟ کم کم داشتم اعتراف م

.کنم، حماقت کنم، تهمت بزنم، خرد کنم يشد لجباز یباعث م دهیارک گاهیحسادت احمقانم به جا

ته  يظاهر خونه ها و آدم ها متفاوت بود که حس بد يبه قدر. نگاه کردم کیتنگ و تار يو باز هم به کوچه  دمیرو به هم کوب نیماش در

 نیا یعنی. خونه ماتم برد ياز حد کهنه  شیدر زنگ زده و ظاهر ب دنیبا د یو نگاه کردم؛ ولطبق آدرس تو دستم، پالك ها ر. دلم نشست

 یچ افهیو ق پیو اون ت نینداشت؛ پس اون ماش یخوب یقدر پست؟ مگه شوهرش وضع مال نیکرد؟ چرا ا یم یزندگ دهیکه ارک ییجا جا

خونه  يکهنه و درب و داغون رو؟ دستم رو، رو زنگ کهنه  يخونه  نیا ایرو  یکردم؟ شکل و ظاهر سپهر صولت یبود؟ کدوم رو باور م

لحظه  يفقط برا. نداشتم یدفاع چیچنان به سمتم هجوم آورده بود که ه ان،یلخت و عر قتیحق. زنگ اعصابم رو متشنج کرد يصدا. فشردم

.نباشه دهیارک يجا خونه  نیداشتم که ا دیام يا

!اومدم ه؟یک -
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.دیدر سرك کش ياز ال یمسن و فوق العاده چاق باز شد و زن مهین در

بله؟ -

؟یصولت يمنزل آقا -

:محابا گفت یچادرش رو مرتب کرد و ب زن

!رفتن آقا -

.کرد دیرو ناام دهامیپتک که تمام ام هیدرست مثل ! يجواب کوبنده ا چه

د؟یشما ازشون خبر دار -

:نداره، غرغر کرد يادیز يکه معلوم بود حوصله  زن

.شما رو بده يالزم دارن که جواب سوال ها یمنش هیقدر مهم شدن؟ فقط  نیسپهر و زنش چرا ا نیدونم ا یمن نم! بابا يا -

:نگاه کرد و ادامه داد بهم

همون  يفردا. دیکش مارستانیبا زنش دعواش شد و کار زنه به ب شیچند وقت پ نیهم. ازشون ندارن يخبر چیمن ه! دونم آقا یمن چه م -

.حساب کرد و رفت هیهم شوهرش تسو روز

کجا رفتن؟ نیدون ینم -

بدونم؟ دیاَه، من از کجا با -

!امی یبنده هم از خجالتتون در م... شاایا د،یبگ دیدون یم یشما هر چ. هیاتیکنم خانم، موضوع برام ح یخواهش م-

:و گفت دیکش یسرکزن . زن برق زد يپولم رو در آوردم که چشم ها فیعقبم بردم و ک بیبه ج دست

.دییبفرما ن؟یستادیتو، حاال چرا دمِ در ا دییآهان؛ بفرما -

.زن در رو پشت سرم بست و برگشت به سمتم. ادی یپول به حرف م یکامال مشخص بود که زن با کم. مردم به هم خورد یاز پست حالم

د؟یبدون دیخوا یم یخب، چ -

کرد؟ هیشد که شوهرش تصف یاصال چ دعوا کردن؟ یکه دعواشون شد، سر چ ياون روز-

:نجوا کرد یچادرش رو از رو صورتش کنار زد و به آروم زن

که  دهیارک. يگفتم مهمون دار دهیبه ارک. اومد خونشون ییآقا هیکه دعواشون شد،  يدونم، فقط همون روز ینم يادیز زیواال آقا، من چ -

خالصه، با لبخند و ذوق . دهیسفر کردش رو د اریکه انگار  دیتو بغل مرده پر نیچهم. هیشروع کرد به گر يمثل ابر بهار دیمهمونش رو د

.اقشبردتش به ات

د؟یشناخت یمرده رو م -

.بود که مثل شما خوش پوش و مرتب بود ییجوون قد بلند و رعنا هیبِه از شما نباشه، . بودمش دهیبار بود که د نینه آقا، اول -

ش؟یخب باق -
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 یه. سپهر که اومد، با هم سر مرده دعواشون شد. در رو باز گذاشت، انگار که بخواد دوباره برگرده یعت مرده رفت؛ ولسا میبعد از ن -

 نشونیب یدونم چ یمن که نم. شدن زیکه دوباره مرده اومد و با هم گالو نیزد، تا ا یحرف نم دهیارک یبوده؛ ول یمرده ک دیپرس یازش م

.و زنگ زدن به صد و ده و آمبوالنس هم اومد اطیتو ح ختنیها ر هین باال گرفته و همساکارشو دمید دفعه هیبود، فقط 

:دمیترس پرس با

شد؟ یچ دهیارک ده؟یارک -

گفت ضربه به سرش خورده،  یدکتره م. زنده ایمرده س  یدونست یبود که نم یاون قدر سر و صورتش خون. فکر کنم تموم کرده باشه -

.دستش هم بسته بودن

سرش اومده  ییاگه بال. باهام نکن يمعامله ا نیجبران اومدم، همچ يحاال که برا. کار رو نکن نیباهام ا. نه، نه ایخدا. هام مشت شد تدس

:دمیقورت دادم و پرس یآب دهنم رو به سست. من رو عذاب نده يجور نیکنم، ا یالتماست م ایخدا. بخشه یمن رو نم گهیباشه، حاج بابا د

نم؟یقشون رو ببشه اتا یم -

:پول در دستم بود، گفت فیکه نگاهش به ک زن

.خودتونه يخونه  د،ییبله آقا، بفرما -

.چقدر زشت و بلند. کرد، افتاد یرو به باال وصل م نییپا يکه طبقه  یینگاهم ناخودآگاه به پله ها. ستادمیا يدر ورود دم

.آقا دییبفرما. باالست ياتاقشون طبقه  -

 یجا زندگ نیواقعا اون دختر ا. و غبار گرفته حالم رو خراب کرد اهیس واریدر و د. که کف راهرو بود، کفش هام رو در آوردم یموکت بخاطر

. تونستم نفس بکشم ینم یبود که حت فیخونه خفه و کث ياون قدر فضا. از پله ها باال رفتم. ستین یزندگ يجا که اصال جا نیا یکرد؟ ول یم

 دهیارک يخونه  یعنی": دمیباز هم از خودم پرس. در گذاشتم يکهنه  ي رهیدستم رو، رو دستگ. در بود هیو تا پله بود و د دم،یچیپ روپاگرد 

"زنش گرفته؟ يبرا يخونه ا نیسپهر با اون همه مال و منال همچ یعنیجا بوده؟  نیا

طرف و اون طرف اتاق و  نیدو تا تاقچه ا. یالک ينخ نما فرش هیبا  ف،یفوق العاده کث کیاتاقک کوچ هی. رو که باز کردم، قلبم گرفت در

 ،يکجاست؟ زندان انفراد گهیجا د نیخدا، ا ای. شه یبالکن ختم م يرو يرفت و مشخص بود که به آشپزخونه  یکه به سمت بالکن م يدر

 نیس، که ا دهیارک يجا خونه  نید که ااز همه مطمئنم کر شتریکه ب يزیچ یبود؛ ول زهیپر از آشغال و خرده ر نیزم يومحل آرامش؟ ر ای

همون  قایدق. دهیارک حیخودش بود، مفات. دست هام مشت شد. تاقچه بود يگوشه  یبیج حیکس و کاره، مفات یجا مامن اون دختره ب

ذاره  یرده و نمنفر ده تا انگشتش رو دور گلوم حلقه ک هیاومد، انگار که  ینفسم باال نم. دمیکه روز گم شدن چک تو کمدش د یحیمفات

از وجودم ... از خودم . اشک تو چشم هام نشست. تربت کنارش رو برداشتم حیو تسب حیاراده به سمت تاقچه رفتم و مفات یب. نفس بکشم

رو آزار دادم، بهش  دیجنگ یم یزندگ يها یسخت يرو که داشت با همه  یمونیشمن دختر پ. هم کمتر بودم وونیح هیمن از . اومد یبدم م

.آدم بردم یکل نیزدم، آبروش رو ب یمت دست کجته

رو  حیمفات يال. زدم حیجلد مفات يرو يبود، بوسه ا حمیکه تنها همراهم سجاده و مهر و تسب ییمثل گذشته ها، مثل همون روزها اریاخت یب

. لبم رو به دندون گرفتم. ه بود، باز شدصفحه ها استفاده شد یاز باق ادتریکه ز ییکهنه بود، سر صفحه ها یلیکه خ ییاز اون جا. باز کردم

.بود ریکبجوشن 
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نفسم . باشه ختهیانگار که قطرات آب روشون ر. جا به جا مچاله شده بود حیمفات يورقه ها"...اللَّهم إِنِّی أَسأَلُک بِاسمک یا اللَّه یا رحمانُ  "

از حد  شیب ي تفادهصفحه ها بخاطر اس نییپا. بغض داشتم ایدن يتمام غم ها ي به اندازه. دادم و دوباره نفس گرفتم رونیب يرو به تند

 یمن چ ایخدا. دلم بود، بهم حمله کرد يتو يبد یانگار هر چ. دمیکش حیمفات ي هیحاش يسر انگشتم رو رو. رنگ شده بود اهینازك و س

 دادمرفتم؟ چرا عقلم رو  یتنها به قاض شهیرو بگه؟ چرا هم قتیدختر حق نیا دیکه شا فتادمیفکر ن نیبار هم به ا هی یکار کردم؟ چرا حت

ها مرده  نینکنه واقعا صاحب ا. دمیدست کش حیدرشت تسب يدونه ها يرو بستم و رو حیدست بهروز و با طناب اون تو چاه رفتم؟ مفات

باشه؟ دهیوجدان آخر سر به هدفش رس یباشه؟ نکنه سپهر ب

. و راه نجات ندارم ستادمیدخمه ا هیخونه نور نداشت، انگار که وسط  يتو. خونه افتاد يو کبره بسته  کیرتا واریدوباره به در و د نگاهم

رو تو دستم  حیو تسب حیمفات. کن یفرج هیشم، خودت  یهمه بغض خفه م نیدارم از ا ایخدا. نتونستم نفس بکشم گهینفسم بسته شد و د

.پله ها منتظرم بود نییزن صاحبخونه پا. رفتم نییپا ییکذا يو از اون پله ها اومدم رونیتند از اتاق ب يها مبا قد. فشردم

.آوردم ییآقا، براتون چا دییبفرما -

.سوال کردم هیقدر بغض تو گلوم بود که تنها  اون

بردن؟ مارستانیرو به کدوم ب دهیارک دیدون یم -

:صدا، تنها لب زد یاز اون همه گرفتگ ریمتح زن

.دونم ینه نم -

من چه کردم؟ چه  ایخدا. زدم رونیپر شتاب از خونه ب يزن گذاشتم و با قدم ها ینیدر آوردم و از کنار س یتراول پنجاه هیحرف  یب

 حیرو باز کردم و مفات نیدر ماش. شد یشدم، نفس هام راحت تر م یکه از اون خونه و زندان دور م یچه کردم؟ هر قدم! بر من يکردم؟ وا

 چیه. کردم یسرم رو گذاشتم رو فرمون و بغضم رو خال. دنیو چک اوردنیطاقت ن گهیاشکام د. کنارم گذاشتم یندلص يرو رو حیو تسب

 دیشد یچند سال رو تو فقر و تنگ دست نیکه ا يدختر تیثیمن با آبرو ح. حد از خودم متنفر نبودم نیتا ا يا گهید يلحظه  چیوقت و ه

که حاال نسبت به  يحس تنفر نیاز ا. از خودم متنفرم. حرف هم نزد یحت چارهیدش کردم و اون ببارها خر. کردم يزد باز یدست و پا م

.شد متنفرم یم شیعقل کل يکه ادعا یرسول رحافظیمن از ام ایخدا. زارمیکردم ب دایخودم پ

که  داتیبگم پ ییبا چه رو ده؟یارکبگم  یحاال به حاج بابا چ. چرخوندم و با سر انگشت جلد کهنش رو لمس کردم حیرو به سمت مفات سرم

بشم و بگم من رو ببخشه  رهیمنتظر حاج بابا خ يتو چشم ها يزنده؟ چه جور ایکتاب مرده س  نیدونم که صاحب ا ینم یحت چ؛ینکردم ه

. دمیکش حیتسب يمهره ها يسر انگشتم رو حرکت دادم و رو. نا به جام رو يقضاوت ها يجلو رم،یهام رو بگ ماقتح يکه نتونستم جلو

کنم؟ داشیپ يچه جور دیحاال با. رفت شیپ مینیب ي غهیت يو رو دیچشمم چک يها رو آزار بدم؟ اشک از گوشه  نیچطور تونستم صاحب ا

 یدنبالش م دیبا. نبود هیاالن وقت گر. دمیکش سمیبه صورت خ یکه تو ذهنم خورد، سرم رو از رو فرمون بلند کردم و دست يجرقه ا با

 کیآدرس نزد ابونشون،یسر خ یاز بقال. کنم داشیپ دیپس با رحافظم؛یمن ام. شده بود ریجا هم د نیکردم، تا هم یم داشیگشتم و پ

که  دمیفهم مارستانیکه چقدر حرص و جوش خوردم تا بعد از گشتن سه تا ب نیاز ا میبگذر. و با سرعت روندم تمرو گرف مارستانیب نیتر

:دمیبا ترس پرس. دشید بیشده، اون هم بخاطر دست شکسته و سر آس يبستر مارستانیتو ب شیدو هفته پ

زنده مونده؟ دیخانم پرستار، تو رو خدا فقط بگ -
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.بله آقا، بعد از دو روز هم مرخص شده -

 دیقل امحدا. بود دهیخاك قبرستون نخواب ریحداقل هر جا که بود ز. حداقل زنده بود. دمیکش یمشت شدم رو باز کردم و نفس راحت دست

 دیشا. رو برم يا گهیمجبور بودم راه د. کردم، پرستار بخش آدرسش رو نداد که نداد يهر کار. کنم یم داشیپ يروز هیداشتم که باالخره 

. یحسام دیشا. رو بهم بده دهیمثل سپهر محاله آدرس ارک یضیو مر فیآدم کث. سپهر نه، مطمئنا نه. نه حرکت دادم یمعن هسرم رو ب. سپهر

نشستم  مارستانیسبز ب يفضا مکتین يرو. آدرسش رو هم داشته باشه یکه حت ستین دیبود و بع دهیرو د دهیاون ارک. دونست یه اون مآر

دندون هام رو رو . بوق اشغال زد و باز هم قطع شد دهیجواب دادن قطع شد و بار دوم به دوتا بوق نکش ونبار اول بد. و شمارش رو گرفتم

 یعصب يسوم بود که صدا يدفعه . طاها رو نداشتم يها دنیناز کش يبود که اصال حوصله  ادیز میفکر يدغدغه  يربه قد. دمییهم سا

:دیچیپ یتو گوش یحسام

!ش؟یفرما -

نسبت به  دگاهمید یبودم؛ ول مونیپش دایو رفتارم شد دهیدرسته که راجع به ارک. هام مشت شد و چشم هام رو، رو هم فشردم دست

.نکرده بود يرییتغ چیه یحسام

.خوام یرو م دهیآدرس ارک -

.دیچیپ یواضح بود که تو گوش يبه قدر یپوزخند حسام يصدا

...که کثافت و دزد و خرا  روزیتا د ؛یجناب رسول يشد یچه زود خودمون ده؟یارک -

.حرف هاش رو بزنه يو نذاشتم ادامه  دمیجوش ضیغ با

.دقم نباش و نمک به زخمم نپاش ي نهییآ گهیحالم بد هست؛ تو د یکاف دو روزه که خودم به حد! یبس کن حسام -

بابت تمام  يخوا یهان؟ م ؛یدنبالش ییواقعا با چه رو. یاون دختر نذاشت يبرا تیثیکه دو ساله آبرو ح ییتو؟ تو ایپاشم  یمن نمک م -

و غلط کردم ازت  دیبا دو بار ببخش یکن ین فکر مبچه جا ؟یبطلب تیحالل يخوا یهم م دیشا ؟یکن یازش عذرخواه يکه زد ییحرف ها

شناسم، قلبش  یکه من م یهر چند اون خانم ؟يخوردن اون دختر رو پس بد گریجواب اون همه خون ج یتون یم یکن یگذره؟ فکر م یم

.کنه یپدرت حاللت م يحرف نزده، بخاطر گل رو. استیدر یبه بزرگ

فقط خفه ! خفه شو ": دمیبود؟ به خودم توپ یقدر ناراحت بود؟ مگه رابطشون چ نیچرا ا. دزمزمه کر یآخر حرفش رو به آروم يها قسمت

 یتو زندگ ينه حق دار ؛یقضاوت کن ينه حق دار. آدم باش گهیحاال د. بسه يو گند زد يقضاوت نا به جا کرد یتا حاال هر چ! رحافظیشو ام

".يحق فکر کردن به کارهاش رو ندار گهیو تو د ستین تیتو زندگ گهیفعال که اون دختر د. یدخالت کن یکس

.آدرسش رو بده یحسام -

 یچیسر باند پ ای ینیدست شکستش رو بب يبر يخوا یم ؟یشاهکارت رو تماشا کن يبر يخوا یبدم؟ نکنه م یچ ياصال برا. دم ینم-

بسته؟ ایچشم هاش بازه  یدون ینم یسره کبودش رو که حت هیهم صورت  دیشا ایشدش رو؟ 

!طــــاهــــا -

.یبهم زور بگ یتون یبرات قائلم؛ پس فکر نکن م یارزش گهیبرم، نه د یازت حساب م گهیمن نه د. رحافظیکه گفتم ام نیهم -

.شماره تلفن هی یحت ایآدرس خواستم،  هیمن فقط  -
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!یدست و پا بزن تا خفه ش یکش یکه م یتو هم اون قدر تو عذاب وجدان! دم ینم! ندارم -

و  دهیخم يبا شونه ها. بهم بده دهیاز ارک يشماره ا ایعمرا آدرس  یکامال مشخص بود که حسام. من مشت يقطع شد و دست ها یشگو

:دمیسرم رو به سمت آسمون گرفتم و نال. اومدم رونیب مارستانیاز ب یخال يدست ها

.دم یدارم عقوبت پس م يبدجور. یحق نشست يواقعا که جا ایخدا -

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا این ::..

***

.برگشتم یهر جا رو که گشتم دست خال ز،ینبود عز -

:دیبرگشت سمت حاج بابا و نال. دیچک زیعز يدرشت اشک از چشم ها يها دونه

.میدختر ندار نیاز ا يخبر چیهفده روزه که ه. کن حاج احمد يکار هی -

.من بود ریتقص یبار خفت و ناراحت نیا يهمه . خش دار حاج بابا نفس هام رو به شماره انداخت يصدا

جا بند  چیدستم به ه. ستیهم گم و گور شده و ن یحسام. کنه یشنوه قطع م یکار کنم حاج خانم؟ شوهر نامردش که تا صدام رو م یچ -

.ستین

.دست هاش رو بلند کرد زیعز

.خوام یو سالم از تو م حیدختر رو صح نیخدا، ا ای -

. کرد یوجدانش، من رو از خودم متنفر م یبا اون شوهر ب اوریو  اری یب ده،یخبر تنها موندن ارک. دیچشم هام جمع شد و دلم لرز يتو اشک

دور، دست به سمت آسمون بلند کنم و ذکر بگم، دعا دعا کنم، خدا خدا بگم و  يها میمثل همون قد ز،یخواست من هم مثل عز یدلم م

.حاجت بخوام

رحافظ؟یام -

:بغض گفتم با

.زیدم عز یکنم، قول م یم داشیپ. گردم یباز هم م ز،یباشه عز -

 يجا نیامروز ا یچند سال گذشته؛ ول نیمام ابود، مثل ت یسجادم خال يجا. و حاج بابا گذشتم و به اتاقم رفتم زیتند از کنار عز يقدم ها با

. شدم به سقف اتاق رهیتو سکوت خ. هم نداشتم ینداشتم، حرف ییرو. نشستم رو تخت و سر بلند کردم. زد یتو چشمم م يبد جور یخال

تونم حرف دلم  ینم یکه حت دمیجا رس نیبه ا یک. کردم؟ چشم هام به اشک نشست یزدم و توبه م یکدوم گناهم دم م ازگفتم؟  یم یچ

!دور یلیخ رحافظ؟یام يقدر دور شد نیچند وقته ا. دیکش ریسرم بگم؟ چشم هام سوخت و قلبم ت يباال يرو به خدا

.دیبار یها م کییموزا يدرشت اشکش درست کنار پاش رو يقطره ها. کرد یم هیگر داشت

.ستمیمن دزد ن -

.دمتیخودم د ،یچرا هست -

.کار رو نکردم نیمن ا -
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خراب؟ يکار کرد یچک رو چ. دمیچشم هام د نیچرا خودم با هم -

.دونم یدونم، به خدا نم ینم -

:داد زدم. ریدرست مثل ق ره،یدرشت و ت خت؛یر یاشکش کنار پاهاش م يها قطره

!بگردش یفیخانم شر -

:کرد ناله

.نکن يبا آبروم باز. باور کن ستیکار من ن -

 دنیقطره ها به هم رس. کرد یم رهیو آسمون روشن رو، کم کم داشت ت دیچک یکف اتاق م يها کییموزا يقطرات اشک رو. هیهم گر باز

!کیبار يجو هیو جمع شدن، درست مثل 

.یرسول يآقا ستیهمراهش ن یچیه -

.اریجوراب هات رو در ب -

.آب بود ي رهیحجم ت هیبزرگ تر، حاال مثل  باریجو شتر،یقطرات ب ه،یهم گر باز

!بخشمت ینم رحافظ،یام -

.زدم قهقهه

.نایو م حانهیشناسم، تو هم مثل ر یمن ذات شماها رو م. تو ندارم شیبه بخشا یاجیاحت -

.دیآب به نوك پاهام رس حجم

!کنم یحاللت نم -

.ندارم يازیتو ن تیبه حالل -

.شد یمن له م يپاها ریکه ز دمید یرو تو آب م دهیارک يحاال عکس دست ها. شد دهیپاهام کش يآب رو حجم

!رحافظیام -

قطره  د،یچک یبود، م دهیکه تا زانوهام رس یآب ي رهیحجم ت يو تو دیچک یبار از چشم هاش خون م نیا یکرد؛ ول یم هیداشت گر هنوز

 قیوجودم تزرآب ترس رو به  ي رهیحجم ت ه،یباز هم گر. دیچیپ مینیزهم خون، تو ب يبو. شد یو اکو م دیچیپ یهق هقش م يصدا! قطره

:داد زدم. دیاومد که به کمرم رس اون قدر باال. کرد یم

!نکن هیگر گهیبسه، د -

!باهام يبد کرد -

.رفتم یمذاب داشتم توش فرو م ریق هیمثل . دیباالتر اومد و به دست هام رس آب

.شم یبسه، دارم غرق م -

!يکرد تمیثیح یهمه جا ب -

.شوهرت کرد -

.يزد يگ دزدکه بهم ان يتو بود -
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.کردم تقال

.من نبود ریبهروز گفت؛ تقص -

.دیآب به شونه هام رس حجم

.رم یدارم فرو م! بسه! بسه -

.يدردهام تو بود يمقصر همه  یول -

.تونستم نفس بکشم ینم. آب ریسرم رفت ز. نییشدم پا دهیشد و من کش یپام خال ریز

.يباهام بد کرد. رحافظیگذرم ام یازت نم -

!ککم -

.ها هیهمون تهمت ها و کنا. همون کارهاست يثمره  نیا -

.آب سر بلند کردم ریزور از ز به

.شم یکمکم کن، دارم غرق م -

.کنم یوقت حاللت نم چیه رحافظ،یکنم ام یحاللت نم -

هام رو  هیر يدونستم چه جور یبه شماره افتاده بود که نم ياز عرق بود و نفس هام به قدر سیتمام بدنم خ. دمیاز خواب پر یحس خفگ با

:لب زمزمه کردم ریز. کنم ژنیپر از اکس

! ینجف دهیارک. کرد یحاللم نم دهیارک. وحشتناك و پرحرف بود که تمام بدنم رو لرزوند يبه قدر! بود یکابوس بود و چه خواب. خواب بود -

!کرد یحاللم نم ا،یخدا

:دمیسرم رو تو دست هام گرفتم و نال. شد هق هق خفم بلند يهام به لرزش افتاد و صدا شونه

.کنه یحاللم نم. بخشه یکه دادم رو نم ییکه زدم، تمام آزارها ییتمام حرف ها. بخشه یاون من رو نم ایخدا-

 یوونگیبود که هر آن به د ادیو عذاب وجدان تو وجودم ز یپناه یاون قدر حس بد ب. ادی یچشم هام داره در م يکردم کاسه  یم حس

چشمم  يجلو نایو م حانهیبلکه مدام ر دم؛ید یرو نم دهیارک. کورم کرده بود نهیقسم، ک تیبه بزرگ. غلط کردم ا،یخدا. شدم یتر م کیدنز

توبه کنم؟ چه  يچه جور. و از ته دل زار زدم نیسجده زدم رو زم. اشتباه کردم ایخدا! تشیمعصوم اش،یشرم و ح ش،چادر سرکردن. بودن

بعد از چند سال . شم یله م یعذاب وجدان لعنت نیبار ا ریاالن که دارم ز. دارم ازیاالن به وجودت ن ؟يشنو یم ــا،یداجبران کنم؟خ يجور

 د،یکه از مناره ها به گوشم رس ياکبر... ا يصدا. داغونم خدا، داغونم. به دادم برس خدا. خوام یم کخوام، از ته دلم کم یازت کمک م

.داد یزد، خدا بود که جوابم رو م یبود که باهام حرف م خدا. چهار ستونم رو لرزوند

وضو گرفتم . جبران يو توبه برا ياصل کار يبازگشت سو. وقت برگشتن بود گهید. رو گونه هام و از جا بلند شدم دمیدست کش. زدم پلک

قامت بستم واز . رو در آوردم دهیارک حیو مفات حیرو باز کردم و تسبب فمیک اریاخت یب. اتاق پهن کردم يو بعد از چند سال سجادم رو گوشه 

:ته دل گفتم

!اکبر... ا -
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 يبرا دیام ایدن هیگذشتم و  يها يبد يحسرت برا ایدن هی. آرامش تو دلم ایدن هیرو کولم بود و  یشرمندگ ایدن هیکه طلوع کرد،  آفتاب

دونستم باالخره  یکه م نیحداقل ا. م دست خودش، آروم تر بودمرو سپرد زیحاال که برگشته بودم، حاال که دوباره همه چ. جبران خطاهام

.کنه یکمکم م

***

 یکردن من با خدا و برگشت دوبارم باعث شد حت یآشت. کنم یوقت فراموش نم چیرو ه دنیمن رو سر سجاده د زیکه حاج بابا و عز يروز

. از اشکه سیهر چهار نفرمون چشم هامون خ دمیخودم اومدم، د که به یوقت. رهیهوا در آغوشم بگ یو ب ادیحاج بابا هم دلش به رحم ب

:و زمزمه کرد دیحاج بابا سرم رو بوس. دیبار یخودم، م یفاطمه، حاج بابا و حت ز،یعز يچشمها

!برگشتنت مبارك پسرم -

.به صورتم و اشک هام رو با کف دست پاك کرد دیدست کش زیعز

.قرآن خوندنت تو خونه تنگ شده بود يصدا دنیشن يم براوقته که دل یلیخ. جان ریام يخوش اومد -

.زد یلبخند تلخ فاطمه

!مبارك باشه داداش -

برگشتن، درست  نیگشتم و چقدر آسون بود ا یحاال داشتم برم یچقدر دور شده بودم، چقدر دور؛ ول. دیو اشک هام چک دیهام لرز دست

.به روت بازه شهیهم یدون یمثل آغوش مادر که م

 نقدریو ازش بخوام من رو ببخشه، تا ا نمیرو بب دهیو از ته دل دعا کردم تا خدا حاجتم رو زودتر بده تا بتونم ارک دمیرو بوس دهیارک حیتمفا

:صدام کرد زیغرق بودم که عز بامیز يایخودم و دن يتو خلسه . نباشم یناتوان و دست خال زیحاج بابا و عز يجلو

رجان؟یام -

زم؟یجانم عز -

.برات مهمون اومده ا،یپاشو ب -

.اومدم -

افتاد  ییرایکه نگاهم به فرد نشسته در پذ نیهم یول رون؛یانداختم و از اتاق اومدم ب حیسجاده رو، رو مهر و مفات يجا بلند شدم و گوشه  از

:بلند گفتم مهیرفتم و ن زیبه عز يچشم غره ا. دست هام مشت شد و ابروهام تو هم رفت. خشکم زد

ز؟یتو عز ادیب يرا اجازه دادچ -

.کرد یاخم زیعز

.يحرمتش رو نگه دار دیاگه دشمن آدم باشه، با یخداست؛ حت بیمهمون حب -

م؟یکن دیکار با یچ م،ینیبب میخدا رو نخوا بیحب نیما اگه ا -

:با تاسف تکون دادم و خواستم برگردم که صدام کرد يسر

رحافظ؟یام -
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.شدم بهش رهیو خ سادمیسر جام ا. هام مشت شد دست

.باهات حرف بزنم دیبا -

.با تو ندارم یمن حرف -

!رحافظیام -

با همون چادر، با همون . بود شیسه سال پ ي حانهیانگار همون ر. نکرده بود یفرق چیه. صورت، همون صورت گذشته. همون صدا بود صدا،

.شیآرا یصورت ب

! هم همسرت دیبابات؟ شا ایرو سرت؟ به زور مادرت بوده  يدیچادر کش یه به زور کدفع نیا ؟يشده دوباره چادر سر کرد یچ ه؟یچ -

چطوره؟ قتونیشف قیحال رف یراست

:دیدرد نال با

!رحافظیام -

و بار عذاب  دهیارک يتجربه . رو نرنجونم یدل گهیمن قسم خورده بودم که د یگذشته تو وجودم بود؛ ول ي نهیهنوز هم ک. بسته شد زبونم

.مبل نشستم نیو با فاصله ازش، رو اول دمیکش ینینفس سنگ. هفت پشتم بس بود يکرد، برا یم ینیسنگ يکه رو شونه هام بدجور ینوجدا

؟يچرا اومد -

.دونم یحاال نم یدونستم؛ ول یم شیپ يچند لحظه  نیتا هم -

:گفتم يسرد به

؟یو وقتم رو گرفت يچرا اومد یدون ینم یپس وقت -

که تو چه  دمیازت جدا شدم تازه فهم یمن اشتباه کردم که از دستت دادم، وقت. قدر سرد نباش نیکنم ازت، ا یاهش مخو رحافظیام -

.يدار میتو زندگ یگاهیجا

.ستیبرام مهم ن گهید -

.از قبل شتریب یحت رحافظ،یمن هنوز هم دوستت دارم ام. من هست يبرا یول -

 يرو يگل ها يو دونه به دونه  دیچیپ یم مینیعطر بهار نارنج تو ب يکه بو یاون زمان. اشتمدوستش د یزمان هیمن هم . شد نیسنگ نفسم

.چادرش رو از حفظ بودم

جوابت رو دادم؟ یچ ؛يدوستم دار یبهم گفت ادته؟یرو  میکه باهم تو پارك داشت يقرار نیآخر -

.سکوت

بهت گفتم؟ یچ. حرف بزن حانهیر -

.دوستت ندارم گهیمن د یگفت -

:گفتم يدیالق با

!يتو برام مرد حانه،یدوستت ندارم ر گهید. جوابم هنوز هم همونه -

.کردم، عوض شدم رییبه خدا من تغ. از اشتباهاتم بگذر رحافظیام -
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؟يچرا عوض شد -

.کرد سکوت

بدبخت  رحافظیام يپول باد آورده  دایکه دوباره  دهیپولت ته کش ایآبم روش؛  هیو  دهیرو باال کش تیمهر نایم. راستش رو بگو حانهیر -

؟يافتاد

.شد ریاشکاش سراز یشرمندگ با

.دوستت هست نیبه کفش ا یگیر هیدونستم که  یاز همون اول هم م حانه،یدونستم ر یم -

.باعث شد به سمتش بچرخم حانهیر يگرفته  يصدا

چند روز همه  ياون هم به فاصله . تمام پول رو به دستش دادمکردم و  یسادگ. سهام شرکتش رو داد دیخر شنهادیبهم پ مونییبعد از جدا-

.رو برداشت و فرار کرد

.دمینفس کش يسرد به

 یشه که سرت کاله م یم دایپ نایهم مثل م یکی ،يزنم شد هیکه بخاطر پول مهر ییتو! بره یمال باد آورده رو باد م م؛یراست گفتن از قد -

.کرد يدوستت هم در حقت نامرد ،يکرد يکه تو نامرد يهمون جور. حانهیدار مکافاته ر ایدن. ارهی یذاره و همون پول رو از چنگت در م

.اشتباه کردم، منو ببخش -

به حال من داره؟ یاقرار تو به اشتباه چه فرق -

رندیگ یهست که چرتکه دست م يروز کی ندیگو یم"

کنند یحساب کتاب م و

یرا بده يکردتاوان آن چه با من  دیآن روز تو با و

دانم ینم فقط

دادن آن موقع تو تاوان

"!کند یاز من دوا م يدرد چه

 تیثیکردم و آبرو ح اهیرو س چارهیزن ب هی یکه ازت به دل گرفتم، دو ساله که زندگ یو نفرت نهیبخاطر ک. حانهیمن خراب شده ر یزندگ -

.دونم آدرسش کجاست که ازش بخوام حاللم کنه ینم یحت ده؟یچه فا یدرست مثل تو؛ ول مونم،یاالن پش. براش نذاشتم

:دیبا هق هق پرس حانهیر

؟يدوستش دار -

.بود يعجب حرف احمقانه ا. کرد یخطور نم يزیچ نیهم همچ لمیبه مخ یحت. شدم سست

.شوهر داره -

؟يدوستش دار. يجوابم رو نداد -

ده  یکه آزارم م يزیچ نیتازه االن مهم تر. اون زن شوهر داره. باشمداشته  دینبا یعنیدوستش ندارم؛ . دست هام مشت شد. کردم سکوت

.نفسم رو فوت کردم. بار عذاب وجدانمه
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.نه ندارم -

دم اون قدر بهت عشق  یقول م. رو برات درست کنم یزندگ نیدم بهتر یقول م. با من باش ستین یکس تیاگه تو زندگ. پس منو ببخش -

.ینبدم که تمام گذشته رو فراموش ک

.در مورد خودمون محاله ممکنه یپام بذاره، تا اون زن هم منو ببخشه؛ ول يجلو یراه هیتا خدا هم  دمتیبخش-

:جا بلند شدم و ادامه دادم از

.يبر یتون یم گهیحاال د -

.کنم یم يمن بخاطرت هر کار رحافظیام -

 نیاز ا. کنه، بخاطر تو و رفتارت بود یم ینیداره رو شونه هام سنگکه االن  یاز گناه یمیچون ن ،یطلب بخشش از خدا کن يپس بهتره بر -

.میستیتو فال هم ن گهیمن و تو د. عالم عذاب هیو  یدل سرد و خال هینمونده، جز  یمن و تو باق نیب يزیچ چیه گهید. حانهیجا برو ر

.کنم یمن هنوز به چشمم همسرم بهت نگاه م. رینگو ام -

و  نیآدم، پست تر نیا. ستیگذشته ن رحافظیبه اون ام هیسر سوزن هم شب هی یحت ستاده،یکه جلوت ا یرحافظیام نیا. حانهیاشتباه نکن ر -

تو  يکس و کار هم رحم نکرد و تقاص کارها یزن ب هیبه  یدلش، حت يکردن عقده ها یخال يلجن که برا هی. شده ایآدم دن نیسنگدل تر

.وقته که راهمون از هم جدا شده یلیخ. میدیبست رس من و تو به بن حانه،یر. رو از اون گرفت

!ریام -

:قدم برداشتم و گفتم هی

.دینش میمزاحم زندگ گهیندارم، لطفا د دنتونید يبرا یلیتما چیه گهید. متاسفم خانم -

راست به اتاقم  هیو  گذشتم زیعز یاشک ياز کنار چشم ها. پاهام رو سست نکرد يلحظه ا يبرا یحت حانهیر يگفتن ها رحافظیام يصدا

من مقصرم؛ نه؟ از  ایخدا. دیاشکام جوش. رو به دست گرفتم دهیارک حیاراده به سمت جانمازم رفتم و مفات یدر رو پشت سرم بستم و ب. رفتم

همون  يرست روو د دیاشکام چک. دمیکه کج رفتم و ازت بر دم،یمن بودم که خطا رفتم، که اشتباه برگز نیکنم ا یاقرار م. جا نیاول تا هم

دل  يو عقده  میختیر یبا خوندنش اشک م دهیدعا که چه من و چه ارک نیداشت ا یواقعا چه حکمت. ختیر حیمچاله شده مفات يقسمت ها

م؟یشد یم دهید آبو  میشد یسبک م م،یکرد یم یخال

***

سفارش  یکل. سرجاش نبود یچیبود و ه ختهیم رکارخونه به ه يکارها يهمه . دستم انداختم يجلو يبه پوشه ها ینگاه یحوصلگ یب با

وضع کارخونه بعد از رفتن بهروز و حواس . رو هوا مونده بود م،یکرد یارائه م دیبا گهیهم که تا چند وقت د شگاهمونیو کار نما میداشت

 یکارخونه حتم یو ورشکستگ میددا یها رو از دست م يمشتر میرفت یم شیطور پ نیاگه هم. حاج بابا، افتضاح بود دنمن و نبو يها یپرت

که  يمونتاژش رفت و حاال من مونده بودم و چند تا مونتاژ کار مبتد يبا اون سرعت باال دهیپر نشده بود که ارک يازین یخال يهنوز جا. بود

.کردن یهم م يبلکه خرابکار ن؛داد یانجام نم ينه تنها کار

رحافظ؟یام! با توام رحافظ؟یام -



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٤٥

.اومده بود تو اتاق یک دمیاج بابا اصال نفهبه سمت ح برگشتم

.حواسم نبود دیجانم حاج بابا؟ ببخش -

.انداخت زیم يرو رو يو برگه ا ینشست رو صندل یخستگ با

.کردم دایرو پ دهیآدرس ارک -

.با شوق به سمت برگه رفتم. میکرد داشیباالخره پ. سبک شد نمیس ي قفسه

ن؟یکرد دایاز کجا پ -

.فرستاد رونیب یس خستش رو به آرومبابا نف حاج

.طاها -

.هنوز هم باهاش مشکل داشتم. تو هم رفت ابروهام

مدت کجا بوده؟ نیحالش چطوره؟ اصال تو ا نش؟یدید د؟یشد؟ باهاش حرف زد یخب چ -

.بهم انداخت یبیبابا نگاه عج حاج

.نه باهاش حرف نزدم -

.میباهم بر دیپس پاش د؟یحرف نزد ؟یچ -

:مت کتم که حاج بابا زمزمه کردس رفتم

.یبدون دیهست که با ییزهایچ هی. رحافظیام نیبش -

.مقابل حاج بابا نشستم یاراده رو صندل یب. شدم نگران

شده حاج بابا؟ یچ -

.س دهیطاها دوست برادر ارک -

:لب تکرار کردم ریز

ده؟یدوست برادر ارک -

.محاسنش نگه داشت يو رو دیصورتش کش يبابا کف دستش رو رو حاج

 یسپهر هم سر م نیب نیتو ا. ادی یره، برادرش سراغش م یجا م نیکه از ا يهمون روز دهیارک. افتاده يادیز يمدت اتفاق ها نیتو ا -

کشه و هر دوشون شب رو تو  یکه کارشون به صد و ده م يجور. کنن یم يکتکار دیشه و آخر سر هم با ام یدعواش م دهیرسه و با ارک

 يو حاال هم خونه  رهیگ یم هید دهید دهیکه ارک یشه و بخاطر صدمات یبعدش از سپهر جدا م دهیشه که ارک یم مونه. مونن یداشگاه مباز

.کنه یم یپدر و مادرش زندگ

:دمیبهت پرس با

جدا شده؟ دهیارک یعنی -

:شد و لب زد رهیو نگاهم خحاج بابا ت. دمیپرس یول دم؛یدونم با کدوم فکر پرس یاصال نم. دمیاراده پرس یب

.آره جدا شد -
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.انداختم نییبود که ازش چشم گرفتم و سرم رو پا یدونم تو نگاه حاج بابا چ ینم

.دینداشت یمشکل چیحاال که ه دش،ینیبب دیقدر دوست داشت نیشما که ا ن؟ینرفت دنشیپس چرا به د -

.تر شد دهیحاج بابا خم يها شونه

 یم غمبریکه دم از خدا و پ یبگم؟ بگم من یبرم بهش چ. دختر رو ندارم نیا دنید يرو دمیگرفتم برم و بعد د میهزار بار تصم. نتونستم -

داشت بهش پشت کردم؟ ازیکه بهم ن يبگم منو ببخشه که اون روز دم؟یزدم ولت کردم و به پسرم چسب

.شد یهرحرف حاج بابا سر من افتاده تر م با

.منتونست رحافظ،ینتونستم ام -

:گفت ینیجا بلند شد و به سنگ از

!دانیم نیو ا يگو نیا. اون هم از آدرس -

.قدم ازم دور شد و دوباره برگشت چند

دونست از تو  یچند وقت شناختم، فقط و فقط خودش رو مقصر م نیکه من تو ا ياون دختر. دونم که حاللت کرده یهرچند نرفته هم م -

.ندار یتوقع چیهم ه

کردم و دوباره و صد باره آدرس رو  زیچشم هام رو ر. دیحاج بابا بسته شد، نگاهم رو برگه چرخ ي دهیخم يشت سر شونه هااتاق که پ در

که  دهیممکنه؟ ارک يآدرس کجا؟ آخه چه طور نیبدبخت کجا و ا ي دهیارک یشناختم؛ ول یرو م نینش انیاع يمحله  نیا. از نظر گذروندم

واقعا  دهیارک نمیرفتم تا بب یم دیرفتم، با یم دیبا. آدرس رو برداشتم و کتم رو چنگ زدم ه؟یآدرس چ نیپس ا داشت؛ن یخوب یوضع مال

جا برسه؟ نیتونست به ا یم يواقعا چه جور ریاون دختر فق. هیک

. و ذهنم جوالن می دادخاطرات دفعه ي قبلی که داشتم به دنبال ارکیده می گشتم ت. نگاه به پالك ها کردم و یه نگاه به آدرس تو دستم یه

حاال باز هم داشتم دنبال . انگار همین دیروز بود که با کلی بدبختی از بین اون کوچه هاي باریک گذشتم و به اون در زنگ زده رسیدم

زیر سایه ي  با دیدن پالك، ماشین رو. ولی تو محله اي که هزار فرسنگ با اون محله و اون خونه ها و آدم ها فرق می کرد گشتم؛ارکیده می 

یه آپارتمان سه طبقه ي نوساز بود . نگاهم رو دوباره به خونه دوختم. درخت پارك کردم و به کوچه ي خالی و سوت و کور نگاهی انداختم

یه نفس گرفتم و دست هام رو، رو فرمون . نگاهی به آدرس تو دستم انداختم، آدرس درست بود. باالیی داره متراژکه کامال مشخص بود 

حاال که به پاي عمل رسیده بودم، حاال که باید پیاده می شدم و بعد از چند هفته زنگ خونشون رو می زدم تا ازش عذرخواهی کنم، . شتمگذا

ارکیده تو یکی از اتاق هاي طبقه دوم بود و من حتی جرات پیاده شدن از . خیره شدم به در خونشون. شتمجرات رویارویی با ارکیده رو ندا

واقعا با دو بار ببخشید . طاها با همه ي نفرتش خوب حرفی زد. خجالت می کشیدم. حاال می فهمیدم حاج بابا چی می گفت. داشتمماشین رو ن

و و چهار بار غلط کردن می تونستم تمام اون حرف ها و کنایه ها و آزار ها رو از دلش پاك کنم؟ واقعا می تونی امیرحافظ؟ سر انگشتم رو، ر

خاك . تونستم، حتی اگه هزاران هزار بار بهش می گفتم تا من رو ببخشه، هیچ کدوم جبران اون همه آزار و اذیت نمی شدنمی . لبم کشیدم

حاال می خواي چی کار کنی احمق؟ . حاال براي جبران هیچ کاري ازدستت برنمی یاد هاون قدر نفرت کورت کرده بود ک! بر سرت امیرحافظ

و گردنت رو کج کنی و بگی خانم نجفی، منی که این همه بهتون متلک انداختم و حرف بارتون کردم و در کمال پررویی بري دم خونشون 

ید؟تو کارخونه آبرو حیثیت براتون نذاشتم، اومدم ازتون بخوام منو ببخش
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این گندي رو که زدي جمع  حاال چه جوري می خواي. عقلت قد جلبک هم کار نمی کنه! واقعا که! پــــــوف. رو با زور بیرون فرستادم نفسم

کنی؟ اصال با چه رویی ازش می خواي تا تو رو ببخشه؟ کم اذیتش کردي؟ کم آزارش دادي که حاال بتونی ازش عذرخواهی کنی؟ یه نفس 

ون هایی با هیچ حرفی نمی تونستم داغ زخم زب. نه، من با هیچ کاري نمی تونستم این عذاب رو کم کنم. رو پیچوندم اشینگرفتم و سوییچ م

باید . فرمون رو چرخوندم و از کنار خونه ي اعیونی ارکیده گذشتم. کاري که من کرده بودم هیچ جبرانی نداشت. که بهش زدم التیام بدم

.که بتونم حداقل تا حدي اون همه ضربه اي که به این دختر زدم رو جبران کنم راهیراه دیگه اي پیدا می کردم، 

با شونه هاي خمیده و بار روي دوشم . عزیز، حاج بابا و فاطمه، هر سه به سمتم چرخیدن، انگار که منتظرم بودنخونه رو که باز کردم،  در

:عزیز بی تاب تر از همیشه پرسید. کفش هام رو کَندم و رفتم تو

سالم، چی شد امیرحافظ؟ باهاش حرف زدي؟ -

.ه قیافه ي مضطرب و نگران هر سشون انداختمتو دستم رو همراه موبایلم رو میز انداختم و یه نگاه ب سوییچ

.نه عزیز، نتونستم -

.هاي فاطمه تو هم رفت اخم

!فکرش رو می کردم که جربزش رو نداشته باشی -

همه منتظر بودن تا از ارکیده . قلبم فشرده شد. حاج بابا سري از روي تاسف تکون داد. به حالت قهر از رو مبل بلند شد و به اتاقش رفت و

.عذرخواهی کنم؛ ولی من نمی تونستم

...چرا امیرحافظ؟ تو که گفتی  -

.اون قدر بار شرمندگیم زیاده که نه می تونم و نه توانش رو دارم که باهاش رو به رو شم. به خدا نتونستم عزیز -

حاال می خواي چی کار کنی؟ -

.نمی دونم عزیز، نمی دونم -

.با برنامه اي که تو ذهنم داشتم دنبالش راه افتادم. انیه از جا بلند شد و به سمت اتاقش رفتبابا که معلوم بود از دستم عصب حاج

حاج بابا؟ -

.برو امیرحافظ، من حرفی با تو ندارم -

:رو پشت سرم بستم و نالیدم در

.حاج بابا خواهش می کنم درکم کنید، نمی تونم باهاش رو به رو بشم -

:بابا به تلخی طعنه زد حاج

روزي که می گفتیم این قدر به این . اون روزي که ازت خواستیم تا این کینه رو دور بریزي، کار خودت رو کردي. معلومه که نمی تونی -

.دختر سخت نگیر، این قدر زجرش نده، جنابعالی به فکر خودت و نقشه کشیدن براش بودي

:رو مبل و نالیدم نشستم

.نفهمیدم اشتباه کردم،! غلط کردم حاج بابا -

.بابا پوزخندي زد حاج
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خون به دلش . نفهمیدي؟ همین؟ چقدر بهت گفتم قضاوت نا به جا نکن، تهمت نزن، پرده دري نکن، آبروش رو نبر، کار خودت رو کردي -

کردي امیرحافظ، حاال با چه رویی می گی اشتباه کردي؟

.کالفگی دستی تو موهام کشیدم با

.نفهمیدم نفهمیدم حاج بابا، به خدا -

.بابا با درد نشست رو صندلی مقابلم حاج

حاال اومدي می گی اشتباه کردم، نفهمیدم؛ ولی چه فایده؟ . گفتیم نکن، نگو، دل نشکون؛ ولی شکستی، بد کردي امیرحافظ. گفتیم بهت -

چه کردي امیرحافظ؟ حاال . اب نشهاون قدر پات رو بیخ گلوي اون طفل معصوم گذاشتی که نفسش برید، که رفت تا رابطه ي من و تو خر

خواي بري دنبالش که ببخشتت؟ تویی که زیر دست من بزرگ شدي، تویی که با جون و دل بزرگت کردم باعث شدي  میواقعا با چه رویی 

من چه کنم با این همه وقت یه خبر ساده ازش نداشته باشم، حاال با چه رویی می گی بد کردي؟ با چه رویی حرفش رو می زنی؟ امیرحافظ، 

تو؟ چه کنم با این دل شکسته اي که تا عمر داري نمی تونی ترمیمش کنی؟

.دارم زیر بار این عذاب وجدان له می شم. حاج بابا کمکم کن، به دادم برس -

.بابا با خشم قیام کرد حاج

.بکش تا شاید خدا یه روزي ببخشدت! حقته، بِکش -

از وقتی که فهمیدم بهروز . چه جوري دوم بیارم؟ این چند روز زندگیم شده جهنم. من نمی تونم. نگید نه حاج بابا نگید، تو رو جون عزیز -

!حاج بابا به دادم برس. چه جوري آتیش بیار معرکه شده بود و با همدستی سپهر چه جوري باعث شد بهش سخت بگیرم، دیونه می شم

موقعی که من و مادرت زبونمون مو در آورد، تو حرف خودت رو زدي، مرغت یه پا اون . فقط خود خدا می تونه به دادت برسه امیرحافظ -

.داشت، گفتی این زن خرابه

:نالیدم

!بسه حاج بابا -

:حاج بابا ظالمانه ادامه داد ولی

.گفتی فاسده -

:ته دل نالیدم از

.نگید، نگید -

!گفتی نقشه کشیده تا تلکتون کنه -

:زدم فریاد

من چی کار کردم؟ خـــــــــدا، -

حاال اومدي دنبال چی؟ دنبال جنازش؟ دنبال دختري که با حرف هاي تو و کتک هاي شوهرش هیچی ازش باقی نمونده؟ یه وقت هایی  -

.فکر می کنم کار تو هم کمتر از اون شوهر بی همه چیزش نبوده

.کمکم کن حاج بابا -
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ی که فقط و فقط باید کارت رو جبران کنی؛ ولی چه جوري امیر؟ چه جوري می خواي این توی. هیچ کاري از دست من بر نمی یاد! محاله -

جلوي یه عالم و آدم بی حیثیتش کردي، تو دهن همه انداختی تا بهش بی حرمتی . اون همه نیش و کنایه رو جبران کنی؟ بهش گفتی دزد

وز سر پا نشده بود، مظلوم گیر آوردي امیرحافظ، ضعیف کشی که تازه جوش خورده بود، با کسی در افتادي که هن يکنن، قلبی رو شکوند

!کردي

خواهش می کنم ازت . نفهمیدم ملعبه ي دست شوهر نامردش شدم. بخاطر کینم نفهمیدم که بهروز داره بهم خط می ده. اشتباه کردم -

.حاج بابا، کمکم کن

.د، با درد رو مبل جلوم نشستبابا که انگار اون همه خشم و عصبانیتش تا حدي فروکش کرده بو حاج

چه کمکی؟ مگه کاري هم می شه کرد؟ -

.هامو رو هم فشردم و آخرین تیرم رو هم رها کردم لب

.اون وقته که می تونم با رفتارم بهش نشون بدم که چقدر پشمونم. ازش بخواید برگرده سر کار -

.محاله بیاد -

!حاج بابا -

.محاله ممکنه زیر قولش بزنه. به من، قول داده دیگه سمتمون نیادبه تو، . اون قول داده امیرحافظ -

.ولی اگه شما ازش بخواید قبول می کنه -

خونه . من با چه رویی برم بهش بگم بیاد تو کارخونه من مثل یه کارمند کار کنه؟ این دختر دیگه اون دختر فقیر گذشته نیست! گفتم نه -

دي؟زندگیش رو دیدي؟ وضع مالیشون رو دی

دروغ هم نمی گید، واقعا شیرازه ي کارخونه با رفتن بهروز . بگید که کارهاي کارخونه به هم ریخته. بهش بگید که بهروز رو اخراج کردید -

شاید . بگید به عنوان مدیر مسئول قسمت مونتاژ بیاد. بهش بگید به جاي بهروز بیاد. هیچی سر جاش نیست. و حواس پرت من به هم ریخته

.کنهقبول 

:چشم هاي حاج بابا خیره شدم و از ته دل ناله زدم تو

من جلوي بچه هاي کارخونه خرابش کردم، کاري کردم همه به چشم یه دزد . این آخرین راهیه که برام مونده. خواهش می کنم حاج بابا -

.ببنینش، خودم هم جلوي همه عزتش رو برمی گردونم

:ه دستی به محاسنش کشید و با موشکافی پرسیددونم حاج بابا تو نگاهم چی دید ک نمی

.چی تو سرته امیرحافظ؟ من مطمئنم یه نقشه ي دیگه تو ذهنته -

:نور امیدي که تو دلم روشن شد، گفتم با

.شما یاعلی بگو؛ باقیش با من -

نگاه کرد و آخر سر تصمیمش رو  حاج بابا با شک به دست دراز شده ي من. سمت حاج بابا رفتم و کف دستم رو به سمتش دراز کردم به

.گرفت و کف دستش رو رو دستم گذاشت

.فقط امیدوارم از این کارم پشیمون نشم. می خوام براي آخرین بار بهت اطمینان کنم، چون هنوز هم به سیرتت اعتقاد دارم -
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***

اه ارکیده نجفی، دختر همچنان مجهول، باز هم به امروز بعد از تقریبا یک م. نفس عمیق کشیدم و نگاهم رو به فضاي کارخونه دوختم یه

تسبیح ارکیده یه . از صبح که براي نماز صبح بیدار شدم، استرس دارم. کارخونه برمی گشت، اون هم تنها و تنها به خواهش دل حاج بابا

ه بودن ارکیده دل بزرگی داره و من به با این که همه گفت. می ترسیدم، از رویارویی با ارکیده می ترسیدم. جدا نمی شد تملحظه هم از دس

می ترسیدم حاال که دستش پره و پشتش به خونوادش گرمه، بهم تیکه . عینه دیده بودم که چقدر صبور و خودداره؛ ولی باز هم ترس داشتم

اگه بهم فحش هم داد، حتی  به خودم قول دادم، حتی. دونه ي تسبیح تو دستم فشرده شد. که بهش دادم رو بگیره یبندازه و تاوان آزار های

از حاج بابا خواسته بودم . حاال وقت جبران بود. اگه جلوي تمام کارکن هاي کارخونه سکه ي یه پولم کرد، سر بلند نکنم و خم به ابرو نیارم

اقل می تونستم این جوري حد. دوست داره تقاص بگیره، تا هر جوري که دوست داره دلش رو خالی کنه يبرش گردونه تا ارکیده هر جور

اون حرف . باید خودم رو براي بدترین ها آماده می کردم. تو یه صحنه ي برابر و یه جایگاه برابر. پیش خودم بگم که باهاش یر به یر شدم

چی  هر. می تونست باعث هر نوع واکنشی بشه، حتی سیلی روي گونه، حتی نفرت تو کلماتش ،ها و اون نفرتی که تو دل ارکیده کاشته بودم

این تنها کاري . بود به دیده منت، حقش بود و من با تمام وجودم سعی داشتم تا در مقابل تمام رفتارش مقاومت کنم و دست از پا خطا نکنم

.بود که از دستم برمی اومد

. نجفی تو اون ماشینهنمی دونم چه حسی بهم می گفت که ارکیده . تپش هاي قلبم زیاد شد. ماشین هیوندا رو به روي کارخونه ایستاد یه

از صبح تا االن منتظر همین لحظه بودم که ارکیده وارد کارخونه بشه، تا ببینمش، تا . نفس تو سینم حبس شد بی اراده و تمام وجودم چشم

! ده نجفیخودش بود، ارکی. با دیدنش وار فتم. در سمت شاگرد باز شد و یه زن چادري پیاده شد. با ارکیده ي قبل داره قیبدونم چه فر

از اون فاصله اي که . آب گلوم رو به سختی قورت دادم. ماشین تک بوقی زد و ارکیده رو به جا گذاشت و رفت. نگاهی به کارخونه انداخت

پس چرا هیچ فرقی نکرده؟ ارکیده زیر نگاه من سر به زیر و با قدم هاي تند . همون چادر و همون مقنعه. بودمی دیدمش هیچ فرقی نکرده 

.حیاط رو طی کرد و از پله ها باال رفت طول

مطمئن بودم یه . تسبیح تربت ارکیده رو سر دادم تو جیبم و از اتاق زدم بیرون. بجنب امیرحافظ، وقت جبران رسیده. نوبت من بود حاال

. براي بعد آماده می کردم باید واکنشش رو می دیدم تا خودم رو. باید قبل از هرکسی باهاش حرف می زدم. راست می ره سراغ حاج بابا

من اومده بودم تا با . براي هر حمله ي ارکیده آماده بودم، حتی اگه تف هم تو صورتم می انداخت حرفی نمی زدم. کردم تدست هام رو مش

.آخرین قدرتم جواب بدي هام رو بدم

:پشت سر که دیدمش، نفسم رو فوت کردم و صدا زدم از

خانم نجفی؟ -

:ششم فصل

"صداي فاصله هاست و عشق"
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تنها تفاوتی که داشت . هاش ثابت موند و چند لحظه طول کشید تا برگرده به سمتم؛ ولی وقت برگشت همون ارکیده ي سابق رو دیدم قدم

.لباس هاش دیگه کهنه نبود و کفش هاش از نویی برق می زد؛ ولی ظاهرش، رفتارش همون بود، محجوب و سر به زیر. در لباس هاش بود

-  سالم... س!

جرات نداشتم تو صورتش نگاه کنم، بخاطر همین نگاهم رو به نوك کفش هاش دوختم و بی اراده تسبیح تو . قدم به سمتش برداشتم یه

ارکیده نه تنها متوقع و عصیان زده نبود؛ بلکه مثل گذشته با محجوبیت . وقتی به حرف اومد تعجبم بیشتر شد. جیبم رو تو دستم مشت کردم

.ف می زدحر

.خب من متاسفم... راستش آقاي رسولی، من  -

:نفس سنگین کشید و ادامه داد یه

...یعنی من اصال نمی خواستم شما دوباره منو ببینید؛ ولی حاج بابا  -

.دست مشت شدم نرم شد. اختیار بهش نگاه کردم که لبش رو به دندون گرفت بی

!واي! یعنی شما نه هایعنی حاج رسولی گفتن به من نیاز دارید،  -

به جاي این که من استرس بگیرم و با لکنت حرف بزنم؛ اون زبونش بند اومده . قدر استرس داشت که کم مونده بود شاخ هام در بیاد اون

تو واقعا به این دختر متلک می انداختی و اذیتش می کردي؟! خاك بر سرت امیرحافظ. بود

.کارِ کارخونه... براي کار  -

با وسواس با همون دست آزادش گوشه ي چادر رو مشت کرده بود و سعی داشت اومدنش رو . در تته پته کرد که سرخ شده بودق اون

دیدم اگه همین جوري ادامه بده، از فرط استرس و نگرانی نفس کم . تازه داشتم می فهمیدم چه گندي زدم. از خودم شرمم شد. توجیه کنه

.که دوباره حال ارکیده خراب بشه می ترسیدم، بخاطر همین وسط حرفش پریدم این زمی یاره و من هم شدیدا ا

.مشکلی نیست! آروم تر! صبر کنید خانم نجفی -

یعنی توقع هر رفتاري رو داشتم جز این که هنوز هم مثل . اصال توقع این رفتار رو نداشتم. نفس گرفتم و تسبیح رو تو دستم فشردم یه

ارکیده صریحا بابت اومدنش به کارخونه داشت ازم عذرخواهی می کرد، اون . اب بره و در آخر احترام بذارهگذشته ازم بترسه، ازم حس

کردم حاال که دیگه اون شرایط قبل رو نداره، حاال که حاج بابا بهش رو انداخته، خیلی راحت بهم توهین می کنه و  میوقت من احمق فکر 

!خدایا عجب غلطی کردم. بیشتر شدبار عذابم . سعی می کنه من رو خراب کنه

به هیچ وجه نمی خوام . من و شما از این به بعد اهرم هاي این کارخونه هستیم. لطفا هر چی که تا حاال بینمون اتفاق افتاده رو بریزید دور -

.مسائل شخصی ما رو کارمون تاثیر منفی بزاره

...ز برگشتن من ولی من فکر می کردم با توجه به قولی که بهتون دادم، ا -

.بهتره از نو رابطه ي کاریمون رو شروع کنیم. همه چی گذشته خانم نجفی -

:تعجب دوباره پرسید با

می دونید که من به پدرتون مدیونم، وقتی ازم خواست . یعنی شما از دست من ناراحت نیستید؟ خدا شاهده من این بار مقصر نیستم -

.خواهش می کنم ازم دلگیر نباشید. شما منجی منه پدر. برگردم سر کار نتونستم رد کنم
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واقعا من به کی زور می گفتم؟ به این دختر ساده؟ به این کسی که . من تو چه فکري بودم و این دختر تو چه فکري. تو گلوم نشست بغض

سعی داشت تَنش بینمون رو کم کنه؟

اهه حتی یه وقت هایی بیشتر از پدر خودم، چون لحظاتی در حقم پدري خدا گو. آقاي رسولی، من پدر شما رو مثل پدر خودم دوست دارم -

االن دیگه فقیر نیستم که فکر کنید بخاطر پول . شما کم و بیش از زندگی من خبر دارید. کرد که حتی پدر خودم هم این کار رو نکرد

قول می دم براتون مشکل نسازم، یا حتی . ن رو کنممن فقط اومدم تا جبران محبت هاي حاج رسولی و خونوادتو. اومدمپدرتون به این جا 

البته می دونم نمی تونید بهم اعتماد کنید؛ ولی از صمیم قلبم قول می دم که هر کاري بتونم، بی چشم . سعی می کنم هر چه کمتر منو ببینید

.این رو باور کنید. انجام می دم نداشت به مال و اموال پدرتو

خدایا بدبخت تر از من هم وجود داره؟ حاال با این بار شرمندگی که هر لحظه بیشتر می شه چه . کرده بودبه گوشه ي سالن گیر  نگاهم

کنم؟

.فقط می تونم ازتون بخوام من رو ببخشید و حاللم کنید. خانم نجفی، من اشتباهات زیادي کردم -

.ت، با این درد تو ي سینه، جاي من نیستدیگه این جا جاي من نیس. کنارش گذشتم و به سمت پله هاي کارخونه رفتم از

"ارکیده"

اومدي بابا جان؟ -

هر چند هنوز گیج و گنگ جمله ي آخري که امیرحافظ گفته بود بودم؛ ولی آرامش معنوي حاج بابا . دیدن حاج بابا لبخند آسوده اي زدم با

.فظ خالی کنم و فقط تو لحظه زندگی کنمسعی کردم ذهنم رو از معادالت و پیچیدگی هاي امیرحا. بی حد و نهایت بود

.سالم حاج رسولی -

.سالم دخترم، بیا تو، خوش اومدي -

.ممنون حاج رسولی -

.قدم رنجه کردي بابا جان -

.من هر کاري از دستم برمی یاد براتون انجام می دم. نگید تو رو خدا حاج رسولی -

:رسولی میز رو دور زد و پرسید حاج

حرف زدي؟با امیرحافظ  -

:به زیر جواب دادم سر

.بله -

سنگاتون رو وا کندید؟ -

خدا رو شکر، مثل این که ایشون هم تصمیم گرفتن گذشته رو . گفتم که حاج رسولی، پسرتون هر حرفی بزنن من چیزي نمی گم -

.فراموش کنن و در کنار هم کارهاي کارخونه رو جلو ببریم
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تا . کمتر از یه ماه دیگه نمایشگاه محصوالته. ساله که با ما همراهی و رویه ي کاریمون رو می دونی ببین دخترم، خودت دو. خب شکر خدا -

من دیگه پیر شدم و . دیگه ریش و قیچی دست خودت و امیرحافظ. اون موقع کلی سفارش دیگه هم هست که هیچ کدومشون انجام نشده

.رو ندارم ونتوان همراهی باهات

.ج رسولی، شما که نباشید یه پاي کارخونه می لنگهنگید این حرف رو حا -

.رسولی لبخند روشنی زد حاج

دیگه توانی . عمرمون داره تموم می شه! پیر شدم باباجان، آفتاب لب بومم. این حرف ها تعارفه، منم با تو که مثل دخترمی تعارف ندارم -

.کارها رو راست و ریست کنید از این جا به بعد شما دو نفرید که با همکاري هم باید. نمونده

.چشم حاج رسولی، من تمام سعیم رو می کنم -

.زنده باشی دخترم -

:به ساعتش انداخت و گفت نگاهی

.پنج دقیقه ي دیگه وقت استراحت بچه هاست؛ به امیرحافظ می گم با بچه ها حرف بزنه -

.جا بلند شد که من هم به تبع بلند شدم از

بابا جان؟ -

ج رسولی؟بله حا -

از دست ما که دلگیر نیستی؟ -

اون قدر مهر و محبت حاج رسولی تو دلم جوشید که بی اختیار قدم جلو گذاشتم و تسبیح تو دست حاج . تو چشم هام حلقه بست اشک

.رسولی رو بلند کردم و بوسیدم

.ن دلگیر باشمخدا مرگم رو برسونه اون روزي که از شما یا خونوادتو. شما جاي پدرمید حاج بابا -

حتی از امیرحافظ؟ -

می ترسید که نتونم با امیرحافظ کنار بیام؛ ولی من حتی اگه صد برابر قبل خرد می شدم، باز هم هر کاري از دستم . نگاهش نگران بود ته

.نمی خواستم دروغ بگم. نفس سنگینم رو بیرون فرستادم. برمی اومد انجام می دادم

قدر رو راست هستم که بگم پسرتون خیلی وقت ها جیگرم رو سوزونده، خیلی وقت ها ناله ي دلم رو بلند کرده؛ حاج رسولی باهاتون اون  -

.خیلی از آدم ها هستن که بدون دونستن حقیقت قضاوت می کنن، بخاطر همین هم توقعی از پسرتون ندارم. ولی ازش گله اي ندارم

.مرسی دخترم، ممنون که این قدر دلت بزرگه -

:ته دل گفتم از

.منجیم آدم بزرگی بوده -

بچه ها با دیدنم بی اعتنا رد می شدن یا . صداي همهمه ي تو سالن، پشت سر حاج رسولی برون اومدم و به سمت اتاق مونتاژ رفتم با

رگردوندم به سمت سر ب. حاج رسولی یه خداحافظی نصفه کرد و ازم جدا شد. گهگاهی با کنجکاوي می ایستادن و ازم سوال می پرسیدن
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نگاهش به قدري سنگین بود که زود سري به نشونه . انگار از دیدنم، اون هم تو کارخونه شوکه شده بود. شدم هاراهرو که چشم تو چشم طا

.هنوز نیش و کنایه هاي گذشته تو گوشم زنگ می زد. دوست نداشتم بیشتر از این آشنایی بدم. ي سالم تکون دادم و از کنارش گذشتم

واي ارکیده، اومدي؟ -

.لبخند از ته دل زدم یه

.سالم نرگسی -

.کردم و نگاهی به شکم کوچیکش انداختم بغلش

!واي نرگس، چقدر بزرگ شده -

.مثل قبل لب گزید نرگس

.بیا بریم ببینم -

.رو به سمت رختکن کشوند و گوشه اي به دور از هیاهو نشستیم من

خب دیگه چه خبر؟ -

.اطراف انداخت، هر کسی سرش به کار خودش گرم بود نگاهی به نرگس

حسامی رو که یادته؟. تو این چند وقته که تو نیومدي خیلی اتفاق ها افتاده! خبرهاي دست اول -

.خب -

.با سماواتی و امیرحافظ زدن به تیپ و تاپ هم -

یعنی چی؟ -

.یعنی جنگی شد بیا و ببین -

ر از این پسر گیر نیاوردي پشتش صفحه بذاري؟حسامی؟ مگه می شه؟ مظلوم ت! برو -

بعدم که امیرحافظ ! بیچاره سماواتی. حسامی جلوي چشم کلی از کارکنا چنان سماواتی رو به باد کتک گرفت که نگو. دروغ ندارم که بگم -

.با جذبه اومد، حسامی هر چی از دهنش در اومد بار امیرحافظ کرد

.قلبم باال رفت ضربان

چی شد؟خب بعدش  -

!فکر کنم امیرحافظ سرش رو زیر آب کرده. هیچی دیگه، االن سه هفته س هیچ کس از سماواتی خبر نداره -

!چنان از امیرحافظ حرف می زد انگار سرکرده ي یه باند مافیاییه. خندیدم

.امیرحافظ هر فرقه اي که باشه قاتل نیست! گم شو -

نی؟چی شده از امیرحافظ دفاع می ک! اُه اُه -

.نظر واقعیم رو گفتم، همین -

خب حاال، تو بگو اومدي سر بزنی یا برگشتی سر کار؟ -

.برگشتم سر کار -
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معلوم نیست چی بین حسامی و سماواتی و امیرحافظ گذشته که سماواتی . نصف بیشتر کارها مونده. این قده لنگیم که نگو. چقدر خوب -

امیرحافظ هم . از وقتی سماواتی نیومده، کارها صد برابر کندتر شده. هفته پیش گم و گور بود حسامی هم تا همین یه. دیگه سر کار نیومد

من که اصال . مونتاژ کارهاي جدید هم همش خراب کاري می کنن! اوفـــــف. یا همش تو اتاقشه یا اصال سر کار نمی یاد ست،انگار اصال نی

.کی حال داره درستشون کنه؟ خالصه که کارها بدجوري قاطی پاتی شده. ننهمه ي قطعات رو جا به جا می ز. حوصلشون رو ندارم

.با ذوق بهم نگاه کرد و دستم رو گرفت دوباره

.راستی اصال کجا رفتی؟ من که فکر می کردم دیگه نیایی. به خدا این جا بی تو صفا نداشت. واي چقدر خوب شد اومدي ارکیده -

.دستش رو نوازش کردم پشت

.قصش مفصله، بعدا برات می گم. برات تنگ شده بود عزیزم منم دلم -

.نگاهی به ساعتش انداخت نرگس

.پاشو ارکیده پاشو، آماده شو که االن وقت استراحت تموم می شه -

.و چادرم رو از سرم برداشتم که نرگس تازه دستم رو دید پاشدم

دستت چی شده؟! خدا مرگم بده -

.خندي زدم تلخ

.خوردم زمین. گسیخدا نکنه نر -

واي، پس بخاطر همین نیومدي؟ -

.اي، می شه گفت -

.بیا کمکت کنم وسایلت رو بذاري تو کمد! مرموز شدي ها -

اعتراف می کردم که اومدنم به کارخونه روحیه ي . به قدري با شوق و ذوق وسایلم رو جا به جا کرد که من هم به اشتیاق اومدم نرگس

.بودخرابم رو درمان کرده 

حاال با این دستت چه طوري می خواي مونتاژ کنی؟ -

.دست چپمه عزیزم، انگشت هامم که سالمه -

.راستی امیرحافظ چی شد؟ من فکر کردم بخاطر اونه که نیومدي -

.همون روزي که رفتم دستم شکست و نتونستم بیام. مشکالت داشتم نرگسی -

.بی معرفت، حداقل یه خبري می دادي -

.شمارتم که حفظ نبودم. م در دسترسم نبودگوشی -

.بچه ها با تعجب به دست شکستم نگاه می کردن. قسمت مونتاژ شدیم وارد

هی ارکیده، می خواي با این دست مونتاژ کنی؟ -

.یه جورهایی کپی برابر اصل امیرحافظ گذشته، با همون نیش زبون ها و همون کنایه ها. بود فاطیما

.آره عزیزم سالم فاطیما جان، -
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دلم نیومد بهش بگم اینی که داري بهش پوزخندي می زنی و مثال دلش رو می سوزونی، مدیر مسئول جدیده این . پوزخندي زد فاطیما

صداي امیرحافظ باعث شد سر بلند . دلم براي قطعه ها تنگ شد. وایسادم سر میز کارم که دختر دیگه اي پشتش نشسته بود. قسمت شده

.کنم

.یه مطلبی هست که باید توضیح بدم. گوش بدیدهمگی  -

.چند لحظه سکوت کرد تا همه به سمتش برگشتن یه

حاج رسولی صالح دونستن از این به . همون طور که می دونید آقاي سماواتی از کارخونه رفتن و پست مدیریت قسمت مونتاژ خالی مونده -

.بعد خانم نجفی مسئولیت ایشون رو به عهده بگیرن

.نرگس وشگونی از پهلوم گرفت که خندم رو بند آورد. دیدن چشم هاي گشاده شده ي بچه ها مخصوصا نرگس، لبخندم رو قورت دادم با

حاال باید بفهمم ارکیده؟ -

اومدن و  بعضی از بچه ها جلو. ترس رو تو نگاه فاطیما و چند تا از بچه ها که همیشه بهم کنایه می زدن دیدم. شونه باال انداختم مستاصل

باید از دستی کی می . دلم گرفت. پچ پچ هاي توي سالن هنوز هم آزار دهنده بود. اکثرا بی مهر و بی احساس. برحسب وظیفه تبریک گفتن

من االن صد برابر بیشتر از اون موقعی که تنها و بی . یا سپهر نامرد؟ خدایا با منی دیگه؛ نه؟ فکر نکن فراموشت کردم میرحافظنالیدم؟ ا

.تنهام نذاري که دستم مثل همیشه خالیه، خالی تر از گذشته. باید جبران محبت هاي حاج رسولی رو کنم. کس بودم بهت نیاز دارم

ارکیده جان؟ -

.آدم ها چقدر زود عوض می شن، چقدر زود رنگ عوض می کنن. سمت فاطیما چرخیدم به

.تا وقتی که تو و بقیه کارتون عالی باشه، من هیچ مشکلی باهاتون ندارم. رهرفتار شخصی من و تو هیچ ربطی به کار ندا. نترس عزیزم -

.امیرحافظ میون حرفم دوئید صداي

خانم نجفی، حرفی ندارید؟ -

حاال می شد گفت همه چی . با همون قدرت و همون شرایط. اولین بار بود که هم کف و هم ترازش بودم. اجبار به سمت امیرحافظ رفتم به

.س، کامال عادالنهعادالنه 

***

"امیرحافظ "

این دست گچ گرفته تقصیر من بود؟ خدایا بار . ارکیده با اون دست گچ گرفتش که تازه می تونستم ببینم، دست هام رو مشت کرد دیدن

اون قدر مطمئن . ایستادارکیده کنارم . عذابم کم نبود؟ حاال باید هر بار با دیدن دست گچ گرفتش از خودم و رفتارم حالم به هم می خورد

ارکیده براي اولین بار کنارم ایستاده بود و من . بود که ناخواسته دست مشت شدم به دور دونه هاي تسبیح از هم باز شد آرومبود، اون قدر 

.خیلی سعی کردم آرامشم رو مثل ارکیده حفظ کنم و به روي حرف هاش فوکوس کنم

می دونم که دیدنم تو این شرایط و . می بیند، من توان انجام دادن کار مونتاژ رو مثل سابق ندارمسالم، راستش همون جور که وضعیتم رو  -

شماها همگی تا حدودي . با وضعیت دستم براتون عجیبه؛ ولی من این جام تا هر جوري می تونیم به حاج رسولی و این کارخونه کمک کنم
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باید تمام سعیمون رو کنیم تا . کمتر از یه ماه دیگه نمایشگاه عرضه ي محصوالته کلی سفارش عقب افتاده داریم و. شرایط رو می دونید

حاج رسولی براي همه ما پدري کرده و االن وقتش رسیده که ما هم با کمک و همکاري هم نشون بدیم . براي اون روز با دست پر جلو بریم

ان یه مدیر یا مسئول، بلکه به عنوان یه نفر درست مثل خودتون، باهام از همتون می خوام، نه به عنو. دونیم یکه قدر تک تک کارهاش رو م

.ممنون از همگیتون. همکاري کنید تا ماه دیگه یکی از قدرتمندترین کارهامون رو به نمایش بذاریم

باورم نمی شد تا . ودحرف هاي ارکیده تحسین برانگیز ب. تک و توك هم همراه من دست زدن. اراده دست هام رو باال آوردم و کف زدم بی

. بچه ها با تموم شدن حرف هاي ارکیده، به سر کارشون برگشتن؛ ولی من هنوز مسخ حرف هاي ارکیده بودم. این حد مسلط رفتار کنه

این جوري شاید می شد . نمایی، به جاي استفاده از هر ضربه اي، سعی کرده بود با دل بچه ها حرف بزنه قدرتارکیده نجفی به جاي 

.دوار باشیم که بچه ها همکاري بیشتري باهامون داشته باشنامی

.کارت عالی بود امیرحافظ -

.سمت آقاي سیاحی برگشتم به

چطور؟ -

.اون دختر از پس این کار برمی یاد. آوردن ارکیده نجفی بهترین تصمیمی بود که گرفتی -

:ته دل گفتم از

.امیدوارم -

ارکیده نجفی تو واقعا کی هستی؟ یه ملک؟ یه . شکاالت مونتاژ کارهاي مبتدي رو می گرفت، نگاه کردمدوباره به ارکیده که حاال داشت ا و

شاهزاده؟ یه فرشته، یا یه دخترك کبریت فروش؟

"ارکیده "

که زده با وجود حرف هایی . جز دو سه نفر از بچه ها کس دیگه اي نمونده بود. شیش عصر بود و کارخونه تقریبا خلوت شده بود ساعت

شونه ي نرگس رو . بودم، باز هم بچه ها بخاطر پیش زمینه ي ذهنی اي که ازم داشتن، حرف هام رو قبول نکردن و برام ارزش قائل نشدن

.لمس کردم

.نرگس جان بسه، خانم پاشو دیگه -

.نه ارکیده، هنوز مونده -

:همون دست آزادم زیر بازوش رو گرفتم و گفتم با

.همه رفتن! اَه پاشو دیگه -

پس تو چی؟ -

.منم این جا رو جمع می کنم می رم. قرار نشد تو کار مدیر مسئول دخالت کنی ها -

.منم بی جهت بغض کردم. مثل سابق بغض کرد نرگس

چی شد باز؟ -
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دیدي به حرف هات گوش نکردن؟ -

.حق دارن، من سابقه ي خوبی تو این کارخونه ندارم. عیب نداره عزیزم -

.اید بخاطر حاج رسولی می موندنولی ب -

چی می . همون وقتی که با دیدن لباس هاي مندرسم کنایه می زدن. من ذات آدم ها رو خیلی وقت بود که شناخته بودم. عمیقی کشیدم نفس

گفتم به نرگس؟ که دلم کبابه از دست قضاوت ها و نامهربانی هاي این مردم؟

.برو خونه، من هم این جا رو جمع کنم رفتم. بت ها رو خیلی زود فراموش می کنن نرگسیمح. رسم زندگی همینه. غصه نخور عزیزم -

.باشه عزیزم، خسته نباشی -

!مرسی نرگسی، شما و جوجوتون هم خسته نباشید -

رنگارنگم دلم تنگ دنیاي زیبا و . به برد نصفه ي روي میز نرگس نگاهی انداختم. که رفت، سکوت فضاي قسمت مونتاژ رو گرفت نرگس

:آهی کشیدم و زیر لب نالیدم. بی اراده نشستم جاي نرگس و برد رو با انگشت هاي از گچ بیرون اومدم گرفتم. شد

چند ماه دیگه باید دستم تو گچ باشه تا تاوان ضربه هاي تو رو بدم؟. سپهر، سپهر، ببین چه کردي با من -

کاش دنیا و آدم هاش من رو با همین قطعه هاي ریز و درشت . زیر پوستم خزیدخوشی . مقاومت برداشتم و برحسب رنگش زدم رو برد یه

من رو به دنیاي آدمها چه کار؟ بی توجه به سکوت اطرافم غرق شدم تو دنیام و . همین عالقه ي کوچیک برام بس بود. تنها می ذاشتن

...ه سمت برد بعدي رفت که برد اول که تموم شد، دستم ب. سر هم روي برد چیدم تقطعات رو تند و تند پش

خانم نجفی؟ -

.از دستم افتاد و دست گچ گرفتم بی اراده رو قفسه ي سینم نشست برد

.واي شمایید آقاي رسولی؟ ببخشید متوجه حضورتون نشدم -

شما هنوز نرفتید؟ -

:با تعجب پرسید. اومد که نگاهش به برد روي میز افتاد جلوتر

دارید مونتاژ می کنید؟ -

.گوشه ي لبم نشست خنديلب

.نصفه مونده بود، خواستم تمومش کنم -

.که به من رسیده بود، نگاهی به میز مونتاژ انداخت امیرحافظ

.خب می ذاشتید فردا صبح خانم سروري خودش کامل می کرد -

.کار سختی نبود -

.ولی شما نباید با این وضع دستتون کار مونتاژ انجام بدید -

این قدر ازش بی مهري و کنایه دیده بودم که اصال انسان رو به روم رو . امیرحافظ و این حرف؟ واقعا عجیب بود. باال رفت بی هوا ابروهام

.نمی شناختم

.مشکلی نیست آقاي رسولی -
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!مشخصه که هست -

.گرفتم دوخته بود سر بلند کردم و به امیرحافط خیره شدم که با سگرمه هاي درهم نگاهش رو به دست گچ. بیشتر شد تعجبم

.بهتره تا وضعیت دستتون تثبیت نشده از دستتون کار نکشید. اگه دست شما احتیاج به مراقبت نداشت، گچ نمی گرفتن -

...ولی  -

من نمی خوام تو کارتون . ببنید خانم نجفی، وضعیت کاري ما اون قدر عقب هست که با ده تاي این مونتاژها هم کارمون راه نمی افته-

.الت کنم؛ ولی راجع به این موضوع هیچ بحثی با شما ندارمدخ

.آقاي رسولی انگشت هاي دست من که سالمه، می تونم از پس کارهام بربیارم -

:با عصبانیتی که واقعا عجیب بود غرید امیرحافظ

رو چی باید بدم؟ خواهش می کنم یه  خانم نجفی، هیچ به این فکر کردید اگه بالیی سر دستتون بیاد من جواب حاج بابا و خونوادتون -

.هر چه زودتر دستتون رو باز می کنید... مدت تحمل کنید، ایشاا

نگران دست من بود، یا نگران . یعنی درك می کردم؛ ولی اصال باور نمی کردم. اصال حرف هاي امیرحافظ رو درك نمی کردم. موندم مات

نمی فهمیدمش، به هیچ عنوان مرد رو به روم رو نمی . ه قبال هم باید نگران می بودحرف حاج بابا؟ خب اگه نگران حرف حاج بابا بود ک

:کردم زمزمهبا گیجی . شناختم

.ولی دست من تا چند ماه دیگه هم تو گچ می مونه -

.چنان سر بلند کرد و بهم نگاه کرد که مجبور شدم سرم رو پایین بندازم امیرحافظ

!دونستمنمی . من واقعا متاسفم... من  -

.پس با اجازتون من می رم، دیر وقته. مشکلی نیست -

.کنارش گذشتم که دوباره به سمتش برگشتم از

آقاي رسولی؟ -

انگار اون . بعد جدیدي از رفتار امیرحافظ رو کشف می کردم که برام عجیب بود. به سمتم؛ ولی جهت نگاهش باز هم به من نبود چرخید

.ت جاش رو با این مرد ساکت و متین عوض کرده بودامیرحافظ پر از کینه و نفر

.بفرمایید -

اگه من بخوام به دیدن مادرتون برم از دستم ناراحت می شید؟ -

.چرا؟ من که حرفی نزدم. نگاهم گیج شد. هاش مشت شد دست

.تا همین جاش هم که زیر قول هام زدم شرمنده ي شمام. اگه ناراحتید نمی رم -

.در خونه ي عزیز همیشه به روي شما بازه. گفتم که بهتون، گذشته رو بریزید دور. شکلی نیستنه خانم نجفی م -

.ممنون آقاي رسولی، لطف بزرگی در حقم کردید -

کم کم حس کردم تمام پوست صورتش به کبودي می . دونم چرا؛ ولی حس کردم امیرحافظ با هر حرف من داره تغییر رنگ می ده نمی

:کنارم رد شد و تنها گفت به تندي از. زنه
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!با اجازه -

چرا این قدر عوض شده بود؟. با تعجب بیشتر به امیرحافظ نگاه کردم. جوابم رو هم نداد حتی

امید زنگ زد که به . داشتیم به زمستون نزدیک می شدیم و روزها کوتاه تر می شد. رو به سر کردم و به آرومی از پله ها پایین رفتم چادرم

.به در ورودي کارخونه رسیدم که یه نفر صدام کرد. اد، ولی دلم نیومد به زحمت بندازمشدنبالم بی

خانم نجفی؟ -

همون جور که به سمتم می اومد، من هم چند قدم به . با دیدنش دلشوره گرفتم. امیرحافظ بود که با قدم هاي تند به سمتم می اومد. برگشتم

.سمتش رفتم

چی شده آقاي رسولی؟ -

.که به چند قدمیم رسیده بود نفسی تازه کرد افظامیرح

چه جوري می خواید برید خونه؟. من فراموش کردم -

آخه این همه تغییر چه طور ممکنه؟. خدایا عجب روزیه امروز. مونده بود از تعجب شاخ در بیارم کم

.ماشین می گیرم می رم -

:این پا و اون پا کرد و با من من گفت کمی

...اگه می خواید  راستش گفتم -

مشکلی پیش اومده؟. چی شده آقاي رسولی؟ حرفتون رو بزنید -

.ماشین هست، من می رسونمتون -

روزي دلم از اون همه نیش و کنایه می شکست، از اون همه بار تهمت کمرم خم می شد و امیرحافظ . کبود شد و نگاه من تیره امیرحافظ

یعنی تمام این . می خواست این ارکیده ي نجس رو سوار ماشینش کنه؟ راستش دلگیر شدمعین خیالش نبود؛ حاال چی شده بود که 

یه دختر فقیر و مفلس نبودم؟ بخاطر این بود که داداشم با ماشین مدل باال من رو می رسوند؟ بخاطر این  حاالتغییرات بخاطر این بود که 

با این که قول داده بودیم گذشته رو بریزیم . حاجی این بود؟ نفس کشیدمبود که دیگه کفشم کهنه و سوراخ نبود؟ واقعا طرز فکر پسر 

:با سردي گفتم. هاي دلم چرکین تر از اون بود که به این زودي ترمیم بشن مهدل. دور؛ ولی دروغ چرا؟ من نمی تونستم

.خسته نباشید. نه آقاي رسولی، ممنون از لطفتون، ترجیح می دم که خودم برگردم-

به مامان زنگ . هوس دیدار ساجده خانم رو کردم. دلم گرفته بود. دیگه اي به سمت سر خیابون راه افتادم و یه دربست گرفتم نگاه بدون

سر راه یه جعبه شیرینی گرفتم و یه قواره چادري زیبا براي ساجده خانم خریدم و یه شال مشکی، زرشکی . زدم و گفتم که دیر می یام

دلم براي تک تک زبري هاي دست نوازشگر ساجده . با دلی پر شوق به دیدنشون رفتم. ست سفیدش می اومدقشنگ براي فاطمه که به پو

.خانم و اون لهجه ي زیباش که چلچله ي من صدام می کرد، تنگ شده بود

***

بله کیه؟ -
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عزیز خانم، مهمون نمی خواي؟ -

.جان عزیز، تویی مادر؟ بیا تو ارکیده جان -

.دلم بی تاب دیدن محبت چشم هاي ساجده خانم بود. ط مصفاي خونه ي حاج رسولی رو بلعیدم و از پله ها باال رفتمذوق بوي حیا با

.سالم ساجده خانم -

.خوش اومدي چلچله ي من. سالم به روي ماهت -

.سالم ارکیده جان -

سالم، خوبی؟! واي فاطمه -

.دمعزیز و فاطمه رو بوسیدم و روي دست عزیز بوسه ز روي

نه مادر این چه کاریه؟ -

.دریچه اي از نور خدا بود برام. عزیز رو کمتر از مادرم دوست نداشتم. تو چشم هام جمع شد اشک

امروز که . از این طرف دلم پیش شما بود؛ از طرف دیگه قول داده بودم که نیام. به خدا نمی دونید عزیز تو این یه ماه چی کشیدم -

.واز کردم به سمتتونپسرتون اجازه داد، پر

.می دونی چقدر نگرانت بودیم؟ حاج احمد می گفت دستت رو گچ گرفتی. خب کردي عزیزکم -

:لیوان شربت از تو سینی اي که فاطمه آورده بود برداشتم و گفتم یه

.آره عزیز -

چه بالیی سرت آورده عزیزکم؟ -

جده خانم بودم دلم لطیف تر می شد و با تلنگري بغضم می شکست؟چه سري بود وقتی که پیش سا. تو چشم هام رو کنار زدم اشک

.هر چی بود تموم شد عزیز، خالص شدم -

.چی کشیدي چلچله ي من! الهی بمیرم -

.خدا نکنه ساجده خانم، خدا اون روز رو نیاره -

:کنارم نشست و پرسید فاطمه

چرا تا حاال بازش نکردي؟ -

.مچ دستم مشکل پیدا کرده، به این راحتی خوب نمی شه. حاال حاالها باید تو گچ بمونه -

:خانم مثل همیشه از ته دل دعا کرد ساجده

!خدا خودش به راه راست هدایتش کنه -

به جاي ناله، به جاي نفرین، به جاي نفرت، فقط دعا می . دعاهاي عزیز و حاج بابا هم از یه جنس دیگه بود. بغض به گلوم چنگ انداخت یه

.کردن

پس چرا با این حالت رفتی کارخونه؟ -

.من براي کمک به حاج رسولی هر کاري می کنم! چیزیم نیست که عزیز، سر و مر و گندم -
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آخه با این حالت؟ -

.سرم رو به عادت قبل روي شونش گذاشتم و عطر گالب و مریم رو به سینه کشیدم. آزادم رو دور شونه ي عزیز حلقه کردم دست

.فقط می خوام جبران کنم. بدبختی ها رو گذروندم، حاال دیگه مرغ قفسی نیستم. ده خانممن خوبم ساج -

.خانم روي سرم دست کشید و شقیقم رو بوسید ساجده

!سرت سالمت باشه پرستوي من، سرت سالمت -

قاست؛ یا شاید هم از جنس خود گلشون شاید از تربت پاك آ. اصال عزیز و حاج بابا از یه جنس دیگن. دعاهاشون هم فرق داره! دیدي؟

!خدا

"امیرحافظ "

حاج بابا می گفت، ارکیده یه برادر بزرگتر از خودش داره؛ ولی . هام رو ریز کردم و از همون فاصله به هیونداي نقره اي خیره شدم چشم

نگاهم رو آنا . یاده شد، سر بلند کردهمین که از ماشین پ. نمی دونستم مردي که گهگاهی ارکیده رو می رسونه برادرش امیده یا کس دیگه

چنان بهم نگاه می کرد که انگار دقیقا فکرهاي تو . یه لحظه از هیبت حاج بابا ترسیدم. چرخوندم که مستقیم با حاج بابا چشم تو چشم شدم

با صداي . خجالت بکشم نمی دونم چی تو نگاه حاج بابا بود که باعث شد. یه نگاه عجیب بهم انداخت و سر چرخوند. سرم رو می خونه

.ارکیده سر بلند کردم

.سالم حاج رسولی، سالم آقاي رسولی -

.بابا با لبخند جواب سالم ارکیده رو داد، من هم زیر لب جواب دادم و ارکیده همون جور که آروم اومده بود، آروم هم رفت حاج

امیرحافظ؟ -

.چشمی یه نگاه به حاج بابا انداختم زیر

بله؟ -

!ت رو جمع کنحواس -

منظورتون چیه؟ -

.حواسم بهت هست! خوب می دونی منظورم چیه -

.حاج بابا چی می گید؟ من نمی فهمم -

:بابا چشم غره اي رفت و با تهدید گفت حاج

!بعدا نگی که نگفتی -

دستم رو تو جیب شلوارم کردم و  اي بابا، چش بود؟ چرا این قدر شاکی بود؟ اصال راجع به کی حرف می زد؟. توپ پر از کنارم گذشت با

انگار که با لمسشون . عالقه ي زیادي به لمس این دونه هاي تربت پیدا کرده بودم. برحسب عادت دونه هاي تسبیح در جیبم رو لمس کردم

.نفسم رو بیرون فرستادم و جواب سالم یکی از کارکن ها رو دادم. به وجودم سرازیر می شد فیآرامش ارکیده نج

***
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فکرم بدجوري . عطرِ خوش تربت، مشامم رو نوازش داد. خیسم رو که هنوز بخاطر وضو مرطوب بود، دور تسبیح ارکیده چرخوندم انگشت

! کارهاي عقب افتاده ي کارخونه یه طرف و برگزاري نمایشگاه یه طرف دیگه و نهایتا، مهم تر از همه ي این ها، ارکیده نجفی. مشغول بود

کاش یه جوري . برگشته بود سر کار، هیچ رفتار بد یا واکنش ناجوري نشون نداده بود و این براي من آخر بدبختی بود کهتو این چند روزي 

واقعا من احمق چه شباهتی بین ارکیده و مینا و ریحانه می دیدم که اون جوري . حداقل تقاص اون همه حرف و تهمت رو ازم می گرفت

می رفتم و خاطراتم رو مرور می کردم، می دیدم از همون اول هم نگاه مسائدي نسبت بهش نداشتم؛  رباهاش در می افتادم؟ هر چی عقب ت

ولی آخه چرا؟ بخاطر لباس هاش که من رو یاد فقر و تنگدستی ریحانه می انداخت؟ یا بخاطر شرایطش که فکر می کردم مثل مینا سعی 

حرف هاي شوهرش که ارکیده رو در نظرم درحد یه زن کثیف پایین آورده  خاطرداره تو زندگیمون رسوخ کنه و سود ببره؟ یا شاید هم ب

بود؟ واقعا چرا تا این حد دیدم نسبت بهش منفی بود؟

امیرحافظ؟ -

.تسبیح رو تو مشتم گرفتم و در و باز کردم. عزیز بود که صدام می کرد. خودم اومدم به

جانم عزیز؟ -

خرید دارم مادر، می ري بخري؟ -

!م، رو چشممچش -

.شب مهمون داریم! چشمت بی بال -

.عزیزم کم کم داشت پیر می شد. رو دور شونش حلقه کردم دستم

حاال این مهمون گرامیتون کی هست؟ -

.ارکیده و خونوادش -

.پس امشب معماي برادر ارکیده حل می شد. رو فوت کردم نفسم

.باشه عزیز، شما هر چی می خواي بنویس، من می خرم -

.دستت درد نکنه مادر -

: به خودم غر زدم. ارکیده دقیقا همون کسی بود که یه وقت هایی با هیونداش دنبال ارکیده می اومد و ذهنم رو مشغول کرده بود برادر

هیچ از همون لحظه اي که ارکیده پاش رو تو خونه گذاشت، آروم و مالیم با همه احوال پرسی کرد و  "دیدي دوباره اشتباه کردي؟"

چرا ارکیده تا این حد آروم بود؟ . شرمندگیم بیشتر شد. گذشته ي من، جلوي حاج بابا و عزیز و فاطمه نشون نداد ايواکنشی نسبت به کاره

به خوبی می تونستم . پسر خوب و فهمیده اي بود و بیش از حد دل نگران براي ارکیده و زندگیش. زودتر از اون که باید با امید عیاق شدم

ارکیده محجوب تر از همیشه، با یه چادر گلدار، رو به روم نشسته بود و به صحبت هاي . و برادرش ببینم رکیدهعالقه و احترام رو بین ااین 

نگاهم رو حاج بابا و پدر ارکیده . تو این حالت هیچ شباهتی به اون ارکیده اي که اوایل دیده بودم نداشت. مادرش و عزیز گوش می داد

مثال مادرش مانتویی بود و پدرش با اون ریش پرفسوري و عینک چهار . با هم فرق داشت مونز نظر فرهنگ، خونواده هاا. چرخ خورد

گوش دور مشکی، بیش از حد جنتلمن و جذاب به چشم می اومد؛ ولی از اون جایی که عزیز و حاج بابا به همه ي انسان ها احترام می ذاشتن 

مادر و پدر ارکیده . کردن نداشتیم و خیلی زود صحبت هامون گل انداخت رقرارهیچ مشکلی براي ارتباط بو زود باهاشون کنار می اومدن، 
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کامال می تونستم حس سپاس گذاري . از لحظه اي که پاشون رو تو خونه گذاشتن، به قدري از حاج بابا و عزیز تشکر کردن که حد نداشت

رفتن و با رفتن ارکیده و فاطمه، حرف هامون مردونه  شپزخونهعزیز و مادر ارکیده به آیه مدت که گذشت، . رو تو تک تک رفتارشون ببینم

.شد و صحبت از کار و سیاست و تجارت

کم حوصلم سر رفت و از کنار امید که با هیجان به صحبت هاي پدرش و حاج بابا گوش می داد، بلند شدم و براي نماز خوندن به اتاقم  کم

رو، رو پله ي آخر گذاشتم، صداي هق هق خفیفی باعث شد پاهام سست بشه و قدم هام رو به آرومی به سمت اتاق  رفتم؛ ولی همین که پام

.در اتاق فاطمه که رسیدم، صداي بغض آلود ارکیده چنگ انداخت به قلبم پشت. فاطمه کج کنم

وقتی که سپهر اومد تو زندگیم، فکر کردم که . از کردممی دونی فاطمه، چند سال پیش احمق بودم، خام بودم، پام رو از گلیمم بیشتر در -

.اون قدر زود بهش دلباختم که حتی همین االن هم باورم نمی شه. خدا نیمه ي گمشدم رو سر راهم قرار داده

.عالقه ي من به ریحانه هم درست مثل ارکیده آنی و سریع بود. دقیقا همین طور بود. شرایط خودم و ریحانه افتادم یاد

من یه دختر بچه ي هفده هجده ساله ي تازه بالغ نبودم که بگم فقط عاشق جمال سپهر شدم؛ ولی به هر حال چشم که به هم زدم دیدم  -

.عاشق جمالش، عاشق سینه ي ستبر و برق نگاهش و من احمق نمی دونستم که همه ي این ها یه دامه. عاشقش شدم

.فش رو کامل بزنهانگار که بغض نمی ذاشت حر. خش دار شد صداش

وقتی . این که با کمک بابام کارخونه ي کوچیکش رو گسترش بده و سري تو سرها در بیاره. تنها هدف سپهر نزدیک شدن به پدرم بود -

شرفم، حیثیتم، آبروم، حتی . همه چیزم رو تو طبق اخالص گذاشتم و ارزونیش کردم. حقیقت رو فهمیدم، باختم فاطمه، بدجوري هم باختم

...اون قدر کتک خوردم که بچم . نمی دونی فاطمه، اون لحظه اي که خونوادم فهمیدن حاملم چه بالیی به سرم آوردن. چه ي تو بطنمب

.هق هقش دوباره بلند شد صداي

.آروم تر ارکیده جان، اون روزها گذشته، آروم تر -

.شیون می کردداشت براي بچه ي از دست دادش . هق هق ارکیده همچنان می اومد صداي

بعد هم به فاصله ي چند روز به عقد سپهر در اومدم و بدون عروسی یا حتی یه . با لگدهاي امید و بابا فرزینم مرد. بچم سقط شد فاطمه-

من همه چیزم رو فداش کردم؛ ولی اون چی کار کرد؟ چی کار کرد فاطمه؟. مهریه ي آبرومند زیر سقف خونش رفتم

.لرزوندگریه هاش دلم رو  صداي

اون شبی که با ماشین حاج رسولی . سه سال همه جا آبروم رو برد، حتی تو کارخونه، حتی پیش پدرت و برادرت. سه سال زجرم داد -

تصادف کردم رو یادته؟ از خونه اومدم بیرون و به خدا گفتم، یا مرگ یا زندگی، گفتم خدا دیگه نمی فهمم حکمت هات رو، دیگه درك نمی 

می دونی فاطمه، من تو اون روزها فکر می کردم پر از گناهم؛ ولی خدا . نجاتم بده، گفتم یا بکش یا یه فرجی کن قطات رو، فکنم قسمت ه

فاطمه از خدا ممنونم که تو و خونوادت رو سر راهم قرار . با فرستادن پدرت بهم نشون داد که هنوز هست، که هنوز باید امید داشته باشم

این که من رو با خدام . حاج رسولی و ساجده خانم بزرگترین لطف رو در حقم کردن. ه تونستم با خداي خودم آشتی کنمبا شماها دوبار. داد

.دوباره آشنا کردن

پس حکمت . نگاهم روي مفاتیح سر میز گره خورد. در رو بستم و تکیه دادم به در. شنیدن صدایی از پایین، بی اختیار به سمت اتاقم رفتم با

می خواست خودش رو بکشه؟ با شنیدن درد و دل هاش . نفسم سنگین شد... که با حاج بابا تصادف کرد این بود؟ پس ارکیده  اون شبی
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حاج بابا هزار بار گفته بود که ارکیده توبه کرده که دیگه اون دختر گذشته نیست؛ ولی من احمق مدام . خودم شرمنده شدم زبیشتر از قبل ا

من امیرحافظ رسولی، . از خودم بدم می اومد. دست هام بی اختیار مشت شد. که سعی کرده بود درست زندگی کنهبهش طعنه زدم، به کسی 

نمی تونستم حواسم رو جمع کنم و . سر میز شام چشم هاي سرخ ارکیده مثل خاري توي قلبم فرو می رفت. یاد یاز خودم و اشتباهاتم بدم م

گذشته و سختی هاي ارکیده دلم رو . حالم خراب بود. میل با غذاش بازي می کرد، می نداختم هر از چند گاهی نگاهی به ارکیده که بی

حاال دیگه قبول داشتم با این که ارکیده اشتباه . ریحانه در مقابل مصائب ارکیده هیچ بود وحاال می فهمیدم که زندگی من . سوزونده بود

.کرده؛ ولی این همه سختی و نامردي حقش نبوده

بی اختیار روزهاي سختی زندگی خودم رو با ارکیده مقایسه می کردم و می دیدم که . چیزي از گلوم پایین نرفت. ام به دهنم زهر شدش اون

من و ارکیده هر دو زخم خورده بودیم . تو این حالت حس همدردي شدیدي با ارکیده داشتم. من خیلی خیلی خوشبخت تر از ارکیده بودم

.می شد که من هم مثل ارکیده با غذام بازي کنم و تو گذشته هاي تلخم سیر کنم باعثو این درد ِدل، 

"دهیارک"

نه . کرده رییهم تغ یطاها حسام یکرده، حت رییکرده، حاج بابا تغ رییتغ رحافظیام. کرده رییتغ زیکه برگشتم به سر کار، همه چ یوقت از

و  رهیگ یمدام نگاه ازم م. شده و مدام شرمنده س بیعج رحافظیام. کنه یفرار م انگار که ازم. شه یم رهیبهم خ گهینه د نمش،یب یم گهید

 مم،یملک عذاب ال رحافظ،یام. چادرم نییبه پا ییوقت ها هیشه و  یم رهیبه گچ دستم خ ییوقت ها هی. گذره یر از کنارم میسر به ز

رو ازم دور کرده و  یکه هست، حسام یدونم هر چ یم یده؛ ولافتا یکه نبودم چه اتفاق یماه هی نیدونم تو ا ینم. نیمحجوب شده و مت

 دیشا اینرگس گفتم که جدا شدم و از شانس بد  يبعد از چند روز با سوال ها. همه عوض شدن، من هم عوض شدم. رو شرمنده رحافظیام

باز هم پچ پچ ها . نگاه ها آزار دهنده سباز هم . زن مطلقم هیدونن که من  یو حاال همه م دنیحرفم رو شن نیهم ا گهید يخوبم، بچه ها

با جدا شدن . دم که مثل قبل منو بشکنه، خرد کنه، داغون کنه یاجازه نم ياحد چیو به ه رجامپاب. میبار قو نیحداقل من ا یکننده؛ ول رانیو

آواز  يصدا. د رو لبم موندگار شدهلبخن گهیبدبخت پوست انداخته و حاال د ي دهیارک نیکشم، انگار ا یاز سپهر انگار تازه دارم نفس م

دونستم داره  ینم گهید یکه حت يسپهر وقی ریاز ز دیکه با نیمثل ا. برام پر از حرارته یگرم زمستون مهین دیو خورش نهیریگنجشک ها ش

پوستم  ریز دهیدو یرنگ هست، شوق هست، خوش ست،یو حقارت ن یفقط بدبخت یکردم تا بفهمم زندگ یم دایکنه نجات پ یم یچه غلط

.هم هست

".ستیندیرسم خوشا یزندگ"

تنم رو  یسوز زمستون. زنه یزنم و خدا بهم لبخند م یپلک م. کنم  یچشم باز م يانرژ یشم، با کل یم داریکه صبح از خواب ناز ب یوقت حاال

گم  یباز هم م. گم شکر یباز هم م ایداخ. کنه که بعد از شب سراب، صبح روشنه یخدا داره بهم ثابت م. کنه یلرزونه و قلبم رو گرم م یم

 گهیازت تشکر کنم تا جبران محبت هات بشه؟ چقدر د گهیچند بار د ن،یریدلچسب و ش یزندگ نیآروم، ا يقلب تپنده  نیبخاطر ا. ممنونم

ت نشون بدم قدر تک به تک نعمت هات رو دونه به دونه صدا بزنم تا به تیاسام گهی؟ چند بار د)رانیاى رهاننده اس(بگم یا مطْلقَ الْأُسارى 

تو  ایگم خدا یقلب تنگم م میاز صم یول ست؛ین یتا عمر دارم اگه شکر کنم باز هم کاف ،یدون یقدر مو به مو رحمت هات؟ م م،دون یرو م

.ها و مرارت ها شکر یها، غم ها، سخت ینیریرو بخاطر تمام ش

من نه عاشق هستم"
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من که بلغزد بر ینه محتاج نگاه و

خودم هستم و من

بیحس غر کیو  ییتنها

".ارزد یبه صد عشق و هوس م که

***

"رحافظیام"

.دیصبر کن ،یرسول يآقا ـ

گچ  نیا یکار رو کرده بود؛ ول نیکه شوهرش ا نیبا ا. موند رهیدستش خ ينگاهم دوباره رو. بهم برسه دهیتا ارک ستادمیراهرو ا وسط

.رفت یرو متو چشمم ف يدست هر بار مثل خار

.دییبفرما ـ

.خواستم باهاتون حرف بزنم یم شگاهیمحصوالت نما يبرا ـ

.میمحصوالت رو چک کن ستیتو دفتر من تا ل دییالبته، بفرما ـ

ج و با قبل نداره، ار یتفاوت چیرفتارش ه دمیبه سر کار برگشت و د دهیکه ارک یاز وقت. وارد بشه دهیتا ارک ستادمیرو باز کردم و عقب ا در

کارکن ها نشون بدم که از کرده  يجلو ستهیشا یداشتم با رفتارم با احترام یقربش برام صد پله باالتر رفت و من شرمنده تر از قبل سع

.گفت و وارد شد ينگاه متعجب بهم کرد و با اجازه ا هی دهیارک. مانمیپش

د؟یدار لیم يزیچ د،ینیبنش دییبفرما ـ

.مونتاژکارها شیبرگردم پ دینه، ممنون، با ـ

.وسط نشستم لیمستط زیم ي گهیقرمز رنگ رو برداشتم و رو به روش و طرف د ي پوشه

.میبذار شیامسال به نما میکه با نظر حاج بابا قرار گذاشت هیمحصوالت نیا د،ینیبب ـ

:دیبا دقت نگاه کرد و آخر سر پرس دهیارک. دمیچ دهیارک يها رو جلو برگه

ست؟ین ستیل نیو اچرا کنترل سه فاز ت ـ

:و گفتم يادار یزدم به صندل هیتک

.شده یمیمدل قد نیخب ا ـ

.سر بلند کرد دهیارک

 د؛ید یمحصول رو ارائه م نیا دیساله دار یلیدرسته که شما خ. محصوالت کارخونه س نیاز پر تقاضاتر یکیبه هر حال هنوز هم جزء  یول ـ

.ها بذاره يمشتر يرو يشتریب ریتونه تاث یمحصوالت م ریمحصول کنار سا نیگذاشتن ا شیاما به نما

.کردم و با دقت به حرفاش گوش دادم زیرو ر چشمام
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 یدر صورت. حاتیدوباره همون توض ره،یوقت گ میداد شیقبل نما يکه سال ها یگذاشتن محصول شیکنم به نما یمن مخالفم، فکر م یول ـ

.س هودهیو ب ریکار به نظر من وقت گ نیا. میبگذار دمونیوقتمون رو سر محصوالت جد میتون یکه ما م

:با متانت جواب داد دهیارک

 یاصال نم. ستنیاستفاده ازش رو بلد ن ي قهیطر یشناسن و حت یدستگاه رو نم نیها ا یلیکه هنوز خ دیتوجه کن نیبه ا یول ره؛یوقت گ ـ

 دیما با. شه یم شتریب يبه نظر من جذب مشتر. میآشنا کن لمونیرو با وس نه؟ چه بهتر که ما اون ها ایوجود داره  يا لهیوس نیدونن که همچ

.شتریامکانات کارخونه هم ب دنیبه رخ کش شتر،یمحصوالت ب یهر چ. مید یرو ارائه م یو نوع محصول فیکه هر ط مینشون بد

داشت با  دهیحاال که ارک یول م؛یاریمحصوالت ب ستیعنوان قبول نداشتم که کنترل سه فاز رو هم تو ل چیقبل به ه ي قهیکه تا چند دق نیا با

:از جا بلند شد و همزمان گفت دهیارک. به مسئله نگاه نکرده بودم دید نیوقت از ا چیه. گه یراست م دمید یکرد، م یحرفاش قانعم م

.میکن یهمون جور عمل م دیکه شما صالح بدون يو هر جور دیشما هست یحاج رسول نیبه هر حال جانش ـ

با سخاوت تمام بهم اجازه  دهیارک یبود؛ ول دهیارک فیوظا ي طهیکامال در ح شگاهینما يکه کار انتخاب محصوالت برا نیبا ا. موندم مات

.شد ینم ایاز موارد اصال نظر منو هم جو یلیکه بهروز در خ یدر صورت. من باشم یینها ي رندهیگ میداده بود که تصم

.مونم یشما م میبا اجازتون، من منتظر تصم ـ

 یخال يبا بهت به جا. رفت رونیب یبه آروم دهیارک. اراده شرمنده تر شدم یاراده بهش احترام گذاشتم و ب یشدم و ب زیخ میاراده ن یب

شناسمت؟ یچرا بعد از دو سال جنگ اصال نم ؟یهست یتو ک ،ینجف دهیارک. شدم رهیخ دهیارک

تو دستش؟ ااا، با اون دست گچ گرفتش چرا اون کارتون رو  هیبود؟ اون چ دهیارک. شاد شدرو به سمت سالن چرخوندم که چشمام گ سرم

تو  يقدمام رو تند کردم و با سگرمه ها. کنه يدختر قصد کرده با اعصاب و روان من باز نیکه ا نیمثل ا. ختیبلند کرده؟ اعصابم به هم ر

.بودم که صداش کردم دهینرس شیبه چند قدم. ده بودناخواسته نفس هام تند ش. شدم کینزد بهشهم فرو رفته 

؟یخانم نجف دیکن یم دیکار دار یچ ـ

 دمیحرکت جعبه رو از تو دستاش کش هیجلوتر رفتم و با . تو دستش بود، سرش رو بلند کرد يکه تا حاال تمام حواسش به جعبه  دهیارک

.دییپا یبا تعجب داشت من رو م دهیارک يچشما. رونیب

؟یرسول يآقا هیتون چمنظور ـ

د؟یبلند کرد ینیسنگ نیبه ا يچرا با وضع دستتون جعبه  ـ

.ستین نیسنگ ادیز ـ

.ستیجعبه کار شما ن نیا ییکه جا به جا نهیکنم، حرف من ا ینبودن جعبه باهاتون صحبت نم ایبودن  نیمن راجع به سنگ ـ

.فتادمراه ا يبه سمت انباردار دهیو پشت به ارک دمینوك پا چرخ رو

.دیصبر کن ـ

.با چند تا قدم بلند خودش رو بهم رسوند دهیارک

!که؟ فتادهین یاتفاق د؟یشد یقدر عصبان نیحاال چرا ا ـ

.ستمین یمن عصبان ر،ینخ ـ
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.دیچرا، هست ـ

.فرستادم و جعبه رو دست به دست کردم تا راحت تر باهاش حرف بزنم رونیب تیرو با عصبان نفسم

د؟یکامال متوجه شد د،یاریبه دستتون فشار ب دیگم شما نبا یبه طور کامال واضح بهتون م گهیبار د هی یخانم نجف ـ

:منو نگاه کرد و گفت یچشم ریز دهیارک

.بله، کامال متوجه شدم ـ

.اومد یپشت سر من به آروم و

:رو باز کردم و از همون جا صدا زدم ياتاق انباردار در

اور؟یآقا  ـ

شده؟ یبله، چ ـ

گفته بودم؟ یمن به شما چ ـ

؟یراجع به چ ـ

.یراجع به دست خانم نجف ـ

.جلو اومد و اعتراض کرد دهیارک

.من خودم جعبه رو آوردم ست،ین اوریآقا  ریتقص ـ

:حرفم رو ادامه دادم دهیارک يتوجه به حرف ها بدون

بلند نکنه، درسته؟ نیر سنگدستشون با نیبا ا یکه خانم نجف دیکن يمن از شما خواستم کار اوریآقا  ـ

:جواب داد ینیانداخت و به سنگ دهیبه ارک ینگاه اوری يآقا

.دیبله، گفت ـ

.دیبعد جمع کن يکنم حواستون رو سر یپس ازتون خواهش م ـ

.بهم برسه دهیصبر کردم ارک. از پشت صدام کردم دهیکه ارک رونیو از اتاق اومدم ب زیرو گذاشتم رو م جعبه

.صال درست نبودکارتون ا ـ

.سرزنش بشم يمن در مورد شما مسئولم، دوست ندارم بعدا بخاطر اهمال کار ـ

:دیبا حرص جوش دهیارک

.خراب بشه اوریمن و آقا  يرابطه  دیکارتون باعث شد نیبا ا یول ـ

 یب يها يفداکار نیو از ا دیمع کنج شتریبعد حواستون رو ب يبهتره دفعه  زهاست،یچ ي هیاز مسائل مهم تر از بق يسر هیبه هر حال  ـ

.دیمورد انجام ند

.تو هم رفته تنهاش گذاشتم و راه افتادم يبرافراشته و ابروها يسر با

"دهیارک"
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مادر طاها  يشدم و به حرف ها رهیچادرم خ يرو يبه سمتم گرفته بود برداشتم و باز هم به گل ها دیکه ام يا ینیاز تو س ییچا وانیل هی

مادر . مادر رو داشت هی نیطاها هم ایکه از دار دن نیمثل ا. اومده بودن دنمونیبه د رشیدو هفته طاها و مادر پ بایبعد از تقر. گوش دادم

کال  یعنینداشتم؛  یخوب ادیحس ز. زبر و مهربون يو دست ها میعطر گالب و مر يساجده خانم بود، با همون بو هیشب ییه جورایطاها 

.نداشتم ینسبت به طاها حس خوب

جان؟ دهیارک ـ

.خانم نگاه کردم رهیرو بلند کردم و به صورت مهربون من سرم

.دییبله، بفرما ـ

!دیکارخونه همکار هیگفت با هم تو  یطاها م ـ

.دادن شنهادیلطف کردن و کار تو کارخونه رو پ یبله، درسته، حاج رسول ـ

دخترم؟ یخون یدرس هم م ـ

.خونم یرشته آزمون دادم و دارم پاره وقت درس م نیتو ا نیبخاطر همبله، به کارم عالقه دارم،  ـ

.یموفق باش م،یکن شرفتیخوبه که ما زن ها تو همه مراحل پ ،یکن یم يخوب کار ـ

.ممنون ـ

 نیا دنیمل دتح. انداختم ریکرد و سر به ز خیانگشتام . شده بود رهیبهم خ سیتو سرو يبه طاها افتاد که درست مثل همون نگاه ها نگاهم

و پاك بودنش  نیکارخونه به مت يکه همه  دیمق یبود که چرا طاها حسام بیبرام عج شهیمثل هم. رو نداشتم رهیو خ نیسنگ ينگاه ها

!شه؟ یم رهیپروا بهم خ یطور ب نیاعتقاد داشتن ا

؟یخانم نجف ـ

مادر طاها  يسرشون به حرف ها هیخدا رو شکر بق. بود نگاه کردمازم نشسته  یدو تا صندل يبلند کردم و به ناچار به طاها که با فاصله  سر

.به من و طاها کار نداشت یگرم بود و کس

.دییبفرما ـ

تموم شد؟ شگاهینما يکارها ـ

.از حد سخته شیقسمت مونتاژ ب تیمسئول م،یکار دار ینه، هنوز کل ـ

.ون رو کمتر کنهکم حجم کارهات هیصحبت کنم  یتونم با حاج رسول یم دیاگه بخوا ـ

.دم یانجام م یحاج رسول يکارها رو با جون و دل برا نیمن تمام ا گهیاز طرف د. کار رو دوست دارم نینه، ممنون، من ا ـ

.ابروهاش افتاد يها نیچ يرو يا گره

.سمیوا يدو ساعت تو روز اضافه کار ،یکیتونم  یم نیاگه بخوا اد؟ی یاز دست من برم يکار ـ

.زدم يف رو مخلصانه و صادقانه گفت که ناخواسته لبخندحر نیا چنان

تونه کمک  ینم يا گهید یمونتاژ عقبه و جز مونتاژکارها کس يکارها اد،یاز دست شما برب يفکر نکنم کار یممنونم؛ ول د،یشما لطف دار ـ

.کنه
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:من و طاها نشست و گفت نیب دیام

چه خبر طاها جان؟ گهیخب، د ـ

 نیبار نگاه ها و جو سنگ ریفاصله به آشپزخونه برم و از ز نیدادم تو ا حیمن هم ترج. شد دیفت و مشغول صحبت با امنگاه از من گر طاها

.طاها فرار کنم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

.دیپور، خسته نباش یروح يسالم آقا ـ

.یسالم دخترم، مونده نباش ـ

حال نوه اتون بهتر شد؟ ـ

.کرد، حال گلبهار رو خوب کرد یکه معرف يدکتر نیا. بده یو آخرت رو به حاج رسول ایدن ری، خدا خ...الحمدا ـ

.خدا رو شکر ـ

؟یخانم نجف یداشت يکار ـ

نه؟ ای میمقدار سفارش قطعه دار نیا يخواستم بدونم برا یبله، م ـ

.باعث شد سر برگردونم رحافظیام يتو دستم رو بلند کردم که صدا ي برگه

.پور یروح يسالم آقا ـ

پسرم؟ یخوب رجان،یسالم ام ـ

.دیخسته نباش ،یمرس ـ

.دیسالمت باش ـ

.به سمتم برگشت

؟یشده خانم نجف يزیچ ـ

.مقدار قطعه ها اومدم يراستش برا ـ

.بلند شد میاس ام اس گوش يلحظه صدا همون

.لحظه هی د،یببخش ـ

.ناشناس بود. رونیب دمیمانتوم کش بیرو از ج یگچ دستم گذاشتم و گوش يرو رو کاغذ

".منتظرتم زم،یعز یجان، قرار عصر رو فراموش نکن دهیارک"

 یستیو به ل بمیرو سر دادم تو ج ینفسم رو فوت کردم و گوش. هریخواد بگ یم دیخط جد هیگفته بود که  ده،یحتما ام. کردم زیرو ر چشمام

.که تو دستم بود اشاره کردم
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. ومیتانتال يو خازن ها مریتر يپنج و دو و ده اهم و خازن ها يمخصوصا مقاومت ها م؛یاریسفارشات، قطعه کم ب نیا يکنم برا یمن فکر م ـ

ه؟ینظر شما چ

:و گفتم دمیتر کش نییمانتوم رو پا نیبا خجالت آست. گچ دستم بود يبرگه، رو يجا به رحافظینگاه ام یبلند کردم؛ ول سر

د؟ید یگوش م ،یرسول يآقا ـ

 نیزم يرو عایعضالت صورتش منقبض شده بود و نگاهش رو سر. دهیمعلوم بود که اصال حرفام رو نشن. با حرف من سر بلند کرد رحافظیام

.دوخت

.متوجه نشدم د،یببخش ـ

.میاریسفارشات فکر کنم قطعه کم ب نیا يبراگفتم  ـ

خواست  یانگار م. سر تکون داد فیخف یلیگم؛ چون خ یم یچ دیفهم یاصال نم. در دستم انداخت ستینگاه به ل هی یجیبا گ رحافظیام

.حواسش رو جمع کنه

؟یرسول يآقا ـ

.دیهمون کار رو انجام بد دیدون یهر جور صالح م د،یکنه، شما مسئول ینم ياریذهنم  ،یمتاسفم خانم نجف ـ

.پور یروح يبه سمت آقا برگشت

هماهنگ  یهم که کم بود با خانم نعمت يزیهر چ. دیبذار ارشونیکه خواستن به هر مقدار در اخت يهر قطعه ا یپور، خانم نجف یروح يآقا ـ

.دیو درخواستش رو بد دیکن

:و ادامه داد دیسمتم چرخ به

.کنم، با اجازه ینستم کمکنتو ،یخانم نجف دیببخش ـ

.باال انداخت يپور نگاه کردم که شونه ا یروح يبا تعجب به آقا. رفت رونینگاه با عجله از انبار ب مین هیبدون  یهم حت بعد

خب دخترم، کدوم قطعات رو چک کنم؟ ـ

***

"رحافظیام"

:دمیبا خودم غر. و با عجله به سمت اتاقم رفتم دمیکنارم کوب واریجمع شدم رو به د مشت

اون رو  یاصال به تو چه که ک ؟يد یم ریخدا گ يبنده  نیهنوز به ا ؟ينه؟ هنوز شک دار ،يتو هنوز آدم نشد. رحافظینه، نه، خفه شو ام ـ

.دختر نوشته باشدش هیاصال  دینوشته؟ شا

.پسر نوشته، من مطمئنم هیاون متن رو  یول ـ

.بودم یاز دست خودم شاک تینها یبه حد ب. دیاتاق هم لرز يها هشیکه ش يجور. به هم دمیاتاقم رو کوب در

؟یلیوک ؟یپسر نوشته باشه، تو مفتش هیکه  رمیاصال به تو چه؟ گ رحافظ،یدهنت رو ام ریگل بگ ـ

.که طالق گرفته مهیماه و ن هیآخه اون همش  ـ
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ه؟به حال تو دار یسال، ده سال، چه فرق هیماه،  هیخب باز هم به تو چه؟  ـ

شه؟یتو زندگ یکس یعنی ـ

:دیخوب وجودم غر ي مهین

گم؟ به تو چـــــــــــه؟ یم یمشنگ چ یفهم یم ـ

.دمیکوب یصندل يدسته  يو مشتم رو به تکرار رو ینشستم رو صندل یکالفگ با

رو نفرستاده باشه؟ امیاز کجا معلوم که داداشش اون پ ـ

.نفس گرفتم هی

ه؟به من چ ،یگ یاصال راست م ـ

.تو ذهنم نقش بست یتو گوش امیو ناخواسته دوباره پ دمیرو گز لبم

ده؟یشخص جد هیهم  دیشا ـ

:وجودم گفت ي مهین

!نـــــــــداره...  یربط... تــــــــــــو ... باشه، بـــــــه  شیهم تو زندگ يدیاگه شخص جد یحت. بس کن رحافظ،یام يوا ـ

.یدادم به صندل هیگره زدم و تک نهیهام رو، رو س دست

داره؟ یآره خب، به من چه ربط ـ

.رو کج کردم لبم

داشت؟ تازه هنوز دو ماه از عدش  یابونیکه از اون غول ب يکه بخواد دوباره شوهر کنه؟ اون هم با اون تجربه ا ستیآخه زوده، زود ن یول ـ

.مونده

.خفــــــــه شو ــــــــرحافظ،یام ـ

.کردمفوت  یرو با کالفگ نفسم

احمقه،  یلیازدواج کنه خ يزود نیاگه بخواد به ا یول...  یدونه و خونوادش؛ ول یشم، اصال منو سننه، خودش م یخب، خب باشه، خفه م ـ

.هنوز دستش تو گچه

!رحافظیامـــــــــــ ـ

شم، به من چه اصال؟ یواقعا خفه م گهیخب بابا، د یلیخ ـ

"دهیارک"

.ناشناس يدوباره همون شماره . زنگ خورد میهمون لحظه گوش اومدم رونیکارخونه که ب از

د؟ییالو؟ بفرما ـ

دنبالت؟ امیب يخوا یم ستادم،یانقالب ا يها یجان، کارت تموم شد؟ من دم کتاب فروش دهیسالم ارک ـ

دته؟یجد يشماره  نیا ام،ی یخودم م ه؟ینه بابا، چه کار ـ

.ایکن، منتظرتم، زود ب وشیآره، س ـ
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.ه، خداحافظباش ـ

.راه بود یجا تا انقالب کل نیکردم، از ا یعجله م دیبا. کردم ویس دیرو قطع کردم و شماره رو به اسم ام یگوش

***

 نیذهن خسته و ا نیخواستم به درسم ادامه بدم؛ البته اگه ا یدوباره م. دمیقفسه چ يبود جدا کردم و تو دهیبرام خر دیرو که ام ییها کتاب

.و نگاه از کتاب ها گرفتم دمیکش یقیضربه به در خورد که نفس عم هی! داد یداغون اجازه مروح و جسم 

بله؟ ـ

جان؟ دهیارک ـ

جانم داداش؟ ـ

؟يای یم قهیدق هیجزوه برات آورده،  يسر هیطاها  ـ

 ییوقت ها هینگاه هاش  یبود؛ ول ینیگکه طاها واقعا مرد محجوب و سن نیبا ا. قدر معذب بودم نیدونم چرا ا ینم. افتاد نیچ میشونیپ يرو

به طاها داشت مجبور بودم بهش  دیکه ام ینانیو اطم دیام يبه هوا یباهاش داشته باشم؛ ول يادیدوست نداشتم برخورد ز. داد یآزارم م

دست  يو با سر انگشت هاسرم صاف کردم  يچادرم رو رو. کردم یچادر به سر م دیلباسام مرتب بود؛ فقط با. از جا بلند شدم. اعتماد کنم

 شهیتو سالن چشمم به طاها افتاد که مثل هم! گچ دست راحت بشم نیبشه از ا یک ایخدا. فتهیکه از سرم ن دمیگچ گرفتم گوشش رو چسب

کجاست؟ دیبه اطراف انداختم، پس ام ینگاه. نشسته بود ریساکت و سر به ز

.یحسام يسالم آقا ـ

بود،  دهیکه منو با اون سر و صورت افتضاح د يآخر ياز اون دفعه . انداختم ریمم از جا بلند شد، من سر به زتا سر بلند کرد و به احترا طاها

.دمیکش یازش خجالت م دمش،ید یهر بار که م

.خانم دهیسالم ارک ـ

.طاها شروع کرد خانم؟ با فاصله ازش نشستم که دهیارک. نوع صدا زدن نداشتم نیعادت به ا. لبم رو به دندون گرفتم ي گوشه

حالتون چطوره؟ دستتون بهتر شد؟ ـ

.ممنون، شکر خدا ـ

.ارمیجزوه براتون ب يسر هیجسارت کردم و گفتم . دید یدرستون رو ادامه م کیالکترون يتو رشته  دیبهم گفت دار روزید دیام ـ

بوده؟ کیهم الکترون یامحس يمگه رشته . گذاشت زیم ينوشته شده بود رو زیچند تا جزوه رو که مرتب و تم هی

.دوختم زیم يرو به گوشه  نگاهم

.به زحمتتون نبودم یراض د،یلطف کرد ـ

.هستم در خدمتتون دیداشته باش يخانم؟ هر امر دهیارک یچه زحمت ـ
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نظر  یکه طاها حسام فکر کنم نیدوست نداشتم به ا یحت ینبودم؛ ول گانهیمحبت ها ب نیدروغ چرا؟ با ا. فرستادم رونیب ینیرو به سنگ نفسم

در کنارش  یمثل طاها که مطمئن بودم هر زن یبیکه پسر محجوب و نج نیکرد، ا یمنو معذب م نینسبت بهم داشته باشه و هم يا گهید

.مثل من داشته باشه يا دهینسبت به زن مطلقه و محنت کش يا گهید دیشه، د یخوشبخت م

.کمتون نکنه يخدا از برادر د،یشما لطف دار ـ

. که تو ذهنمه اشتباه باشه يزیکنم چ ینه، ازت خواهش م ایخدا. جمع شد انداختم یدستش که به آروم يبه انگشت ها ینگاه یچشم ریز

.از جا بلند شدم دیبا اومدن ام! خواستم رو نیکنم مستجاب کن ا یتونم، ازت خواهش م یخوام، نم ینم

.بابت جزوه ها هم ممنون. رسمبا اجازتون من به کارهام ب ،یحسام يآقا دیببخش ـ

:گفت ریهم از جا بلند شد و سر به ز طاها

.شم یما هم دست شماست، مزاحمتون نم يکنم، اجازه  یخواهش م ـ

که اشتباه کردم نینه، خدا رو شکر، مثل ا. دمینفس راحت کش هیگفت که  يجمله ها رو عاد نیقدر ا اون

.اتاقم اریبکش و جزوه ها رو ب یتزحم هیتونم، بعدا  یجان من که نم دیام ـ

.ارمی یباشه، شما برو، من م ـ

.نفس هام آروم تر شده بود يتا حد. گفتم و به سمت اتاقم رفتم ياجازه ا با

"رحافظیام"

عالم و آدم  بود که انگار از رهیانقدر نگاهش خ. شده بود رهیخ زیاز اول جلسه تا االن در سکوت به م. کردم دهینگاه به ارک هی یچشم ریز

.داد یم شگاهیرو راجع به نما یینها حاتیحاج بابا داشت توض. جدا بود

ست؟ین یمشکل ،یاحیس يخب آقا ـ

.درسته زینه، همه چ ـ

شما چطور؟ ،یخانم نعمت ـ

نه؛ فقط در مورد مونتاژ کارها؟ ـ

دلم گرفت، چش شده بود؟. کردنشسته بود اشاره  شهیکه مظلوم تر و ساکت تر از هم دهیبابا با دست به ارک حاج

.کنم ینم یو من دخالت شونهیا فیجزء وظا. دیهماهنگ کن یلطفا در مورد تمام امور مونتاژ کارها با خانم نجف ـ

:کرد و ادامه داد دهیبه ارک یحاج بابا نگاه. حرف حاج بابا رو هم متوجه نشد یحت. افتاد دهینگاهم به ارک دوباره

.دیخسته نباش ست،ین یمشکل گهیخب؛ پس د ـ

که  يبه در ورود ینگاه. بود و حواسش به اطراف نبود رهیخ زیبود که هنوز به م دهینگاهم به ارک. میبلند شد یبا حاج بابا همگ همزمان

انگار تو شده بود که  رهیخ زیبه م يبا اون دست گچ گرفته جور. نگاه کردم دهیرفت انداختم و دوباره به ارک یم رونیداشت ب یخانم نعمت

:آروم زمزمه کردم. نکرد یباز هم حرکت. شدم کیدلم شور افتاد و ناخواسته دو قدم به سمتش نزد. ستینعالم  نیا

؟یخانم نجف ـ

.خم شدم و اسمش رو دوباره صدا کردم یکم شیکنار صندل. بود رهیهم خ باز
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ست؟یحواستون ن یخانم نجف ـ

:ازش فاصله گرفتم و گفتم یکم. دیمن، خودش رو عقب کش کینزد يفاصله  دنیسر بلند کرد و با د يدفعه ا هی

.جلسه تموم شده د،یدیصداتون کردم نشن د،ینترس ـ

.عالم نبود نیانگار واقعا تو ا. گشاد شده اطراف رو نگاه کرد يبا همون چشم ها دهیارک

.دمیجلسه تموم شد؟ من اصال نفهم يوا ـ

:گفتم یشوخ به

؟!ساعت خواب ـ

.ند خجوالنه زدلبخ هی

.حواسم نبود د،یببخش ـ

.نبود یمهم ادینداره، مبحث ز یبیع ـ

.از جا بلند شد دهیارک

جواب بدم؟ یامروز ازم بپرسه چ يراجع به جلسه  یاگه حاج رسول يوا ـ

:اراده گفتم یقدر نگران بود که ب اون

.گم یبحث امروز رو بهتون م يمن خالصه  د،ینترس یخانم نجف ـ

:دمیبهش انداختم و با مکث پرس گهیاه دنگ هی

اومده؟ شیپ یخواستم بدونم مشکل یفقط جسارته، م ـ

:هل داد و گفت زیم ریرو با دست آزادش به ز یصندل دهیارک

.از کارکناست یکیراستش ذهنم مشغول  ـ

:با احترام گفتم. انگار معذب بود د،یبه مقنعش کش یدست

اد؟ی یاز دست من برم يکار ـ

.سر انگشتش، انگشت دست گچ گرفتش رو لمس کرد با

.کار کنم یچ دیدونم با یاومده که نم شیپ یطیشرا. کردم ریگ یتیدونم، راستش تو بد موقع ینم ـ

کنم؟ یتونم کمک یمن م ـ

.ترسم مشکل بغرنج تراز االن بشه یمن م ونه،ینفر در م هی يآبرو يکه پا هیطور طیشرا ،یرسول يآقا دینیبب ـ

.زدم يتلخ خند. داد یمشورت کردن با منو بهش نم يخرابم اجازه  يجور که معلوم بود سابقه  نیا. گرفتم نفس

.زودتر مشکلتون حل بشه دوارمیطوره، ام نیپس اگه ا ـ

:که گفت رمیازش فاصله بگ خواستم

؟یرسول يآقا ـ

.رو گرفت مشیبهم انداخت و آخر سر تصم نگاه ناراحت هی. از ظاهرش کامال مشخص بود که نگرانه. به سمتش برگشتم



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٧٦

د؟ینیچند لحظه بنش هیشه  یم ـ

:تونستم پنهانش کنم گفتم ینم يجور چیکه ه يبا لبخند. باالخره بهم اعتماد کرد دهیارک. شد نیتو دلم ته نش یتیرضا

!البته ـ

دست گچ گرفتش رو  يه با انگشتاش، سر انگشت هاهم نشست و دوبار دهیارک. نشستم دهیرفتم و با حفظ فاصله از ارک یبه سمت صندل و

.لمس کرد

 ینم گهیکس د چیانجام داده؛ البته نه اون خانم و نه ه ییخطا هیمونتاژکار  ياز بچه ها یکیموندم،  یدو راه نیمن ب یرسول يآقا د،ینیبب ـ

.دمیموضوع رو فهم نیدونه که من ا

:دمیپرس یموشکاف با

؟ییتونم بپرسم چه خطا یم ـ

.هنوز دو به شک بود. بهم نگاه کرد ینگران با

.بره یکس يغلط، آبرو ایواقعا دوست ندارم درست  ،یرسول يکنم آقا یمن دارم بهتون اعتماد م ـ

.داشت يا گهیحرف د دهینگاه نگران ارک یزد؟ ول یداشت بهم طعنه م دهیگرفتم، ارک گر

باشم و فقط در  یدم امانت دار خوب یموضوع قول م نیراجع به ا یصوصا راجع به شما؛ ولمخ... داشتم، مخصوصا  ادیمن اشتباه ز یخانم نجف ـ

.هم صحبت به حرفاتون گوش بدم هیحد 

:گفت یبا ناراحت دهیارک

 یم یفهمم چ یبزنم، اصال ذهن من اون قدر مشغوله که نم هیخواستم بهتون کنا یدرصد هم نم هی یبه خدا که من حت ،یرسول ينه آقا يوا ـ

.دیاگه ناراحت شد دیببخش يگم، وا

 یدرصد هم جبران م هیهمون  ياگه به اندازه  یحاال حت. دو سال چزونده بودمش. زد حقم بود یاگه طعنه هم م یحت. دمیکش قینفس عم هی

چرا تو اون لحظه دونم  ینم. بود رو کم کنم دهیارک يکه تو صورت و دست ها یاسترس نیکردم ا یسع. کرد، حق صد درصد با اون بود

خفه ": دمیلبم رو گاز گرفتم و به خودم غر. تا آرومش کنم رمیتونستم دستش رو تو دست بگ یمحارمم بود و م زءج دهیدوست داشتم ارک

:گفتم يدهنده ا نیلبخند تسک هیبا  ".حواست رو جمع کن و آدم باش رحافظ،یشو ام

.ستین یواقعا مشکل ،یخانم نجف دیبگ ـ

.مون نگاه نگران شروع کردبا ه دهیارک

.از بردها وجود داره یاسم رو بعض) برچسب( بِلیبرحسب تصادف متوجه شدم دو تا ل شیچند روز پ ـ

.تو حرفش دمیصبر پر یب

.شه یاسم جدا م بلیل ،يوقت ها موقع قَلع کار یلیخ ست،ین یکه مشکل نیخب ا ـ

.دود پنجاه تا از بردها افتادهاتفاق در ح نیجاست که ا نیمشکل ا یبله، درسته؛ ول ـ

.گنگ بودم هنوز

د؟یکن دایمونتاژکارش رو پ دیتون یاسم داره، شما نم بلیکه بردها دو تا ل نیبخاطر ا یعنی ؛یمن متوجه مشکل نشدم خانم نجف ـ
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متانت سکوت کردم و اجازه دادم با . اومد یاز دستم برنم يهنوز نگران بود و من واقعا کار. و با استرس بهم نگاه کرد دیکش یآه دهیارک

.ادیبا خودش کنار ب دهیتا ارک

شده و اگه  یمخف ریکه برچسب اسم ز يجور. از بچه ها افتاده بود گهید یکیاسم  بلیل ياز بچه ها رو یکیاسم  بلیکه ل نهیا یمشکل اصل ـ

.اومد یتنها به چشم م ییاسم رو بلیل م،یکرد یدقت نم

:کردم زیرو ر چشمام

چسبونده تا آمار کارش باالتر بره؟ يا گهیبرد کس د ينفر برچسب اسم خودش رو رو هیکه  نهیورتون امنظ ـ

.انگار حرف آخر رو اول زدم. دیکش ینیسنگ نفس

.طوره نیهم قایبله، دق ـ

کنه؟ ینفر داره تقلب م هی دیگ یم یعنی ـ

.کرد دیفقط با سر تائ دهیارک

.میکارها تو کارخونه نداشت نیما تا حاال از ا. شدم یتر م یم، عصبکرد یفکر م انیبه جر شتریب یچ هر

ده؟یجد ياز مونتاژکارها ـ

.دهیبله، مونتاژکار جد ـ

ه؟یاسم اون شخص چ ـ

.بودم، نگران بود، هنوز دوبه شک بود یمنتظر بودم، عصبان. لبش رو به دندون گرفت دهیارک

.یمیرح رهین ـ

.دیهم همراه من از جا پر دهیارک. عقب رفت يبد يبا صدا یصندلحرکت از جا بلند شدم و  هی تو

.رو بخوره يگریحق د یکارخونه کس نیدوم، تو ا یمن اجازه نم ـ

:در هم رفته گفت يو با ابروها دیجلوم قد کش دهیسمت در رفتم که ارک به

ه؟یچه کار نیا د،یصبر کن ـ

 نیتو ا. زودتر اخراج بشه دیبا یمیرح رهین. هیجور دزد هیکار  نیکنه؟ ا یپر م هیبق ينفر داره آمارش رو با کارها هی دیگ یمگه نم ـ

.ستیدزد ن يآدم ها يبرا ییکارخونه جا

!؟یرســــــول يآقا ـ

.پارچه سرخ شده بود هیبود که صورتش  یاون قدر عصبان. قدم هام سست شد دهیارک يو شماتت کننده  زیلحن عتاب آم با

!کردم نانیشما اطم واقعا که، من به ـ

.داره؟ اون شخص دزده نانیبه اطم یچه ربط نیا ـ

.به دلم چنگ انداخت يزیچ هی. شد سیو نگاهش خ دیلرز چونش
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 ستمیبلد ن دیکن یخانم اخراج بشه؟ فکر م نیا دیکه با دیرس یخودم عقلم نم دیکن یفکر م د،یکلمه رو تکرار کن نیقدر ا نیا ستیالزم ن ـ

 یتهمت نم د،یزن یانگ نم گرونیبه د یبه راحت گهیکه د د،یکرد رییکردم شما تغ یهمه ببرم؟ من فکر م يآبروش رو جلو مثل شما برم و

.دیزن

حرفم رو به خودش گرفته بود؟ نیا دهیارک یعنیاز نهادم بلند شد؛  آه

چقدر بهتون التماس کردم که من  ادتونهیم رو بگرده؟ لباسا دیگفت یفیدزدم؟ به خانم شر دیاتاق بهم گفت نیکه تو هم ادتونهی...  ادتونهی ـ

... دیشما حق ندار ستم؟یدزد ن

!رحافظیخدا لعنتت کنه ام. دستم مشت شد. که با خشونت اون رو پاك کرد دیصورتش چک يقطره اشک رو هی

 نیداشتم محتاج حقوق ا ازیکار ن نیکه به ا یمثل من دیاون شخص مجبوره، شا دیشا د،یتهمت بزن گرانیجهت به د یب دیشما حق ندار ـ

.نشیو از نون خوردن بنداز دیکن رونشیکه با استفاده از قدرتتون ب نینه ا. کارش نیا لیدنبال دل دیبگرد دیبا. کاره

فاش حر. گفت یرو م قتیحق دهیارک. که همچنان احمقم نیشم، ا یکه من آدم نم نیا. وجودم رو گرفت یدوباره حس بد و مزخرف. رفتم وا

.فکم رو منقبض کرد دهیلرزون ارک يصدا. دوباره زود قضاوت کرده بودم. محض بود قتیحق

نا به  يبا همون قضاوت ها د،یشما هنوز هم همون آدم گذشته ا نمیب یم یول د؛یکرد رییکردم شما تغ یمتاسفم، واقعا متاسفم، من فکر م ـ

.ریجا و همون اشتباهات جبران ناپذ

و  رمیبلند کردم تا جلوش رو بگ مهیدستم رو تا ن. قدم بلند خودم رو بهش رسوندم و راهش رو سد کردم هید بشه که با از کنارم ر خواست

:خراب زمزمه کردم یبا اعصاب

...که  نیحق با شماست، کامال حق با شماست، من دوباره اشتباه کردم، متاسفم، دست خودم نبود، از ا د،یصبر کن ـ

.دیحرفم پر ونیگونش سر خورد رو پاك کرد و م يکه رو يا گهیقطره اشک د دهیارک

خانم موافقم، من فقط با شما مشورت کردم تا شما با  نیمن هم نگفتم با کار ا د،یحق دار د؟یترس یکنه م يازتون دزد یکه کس نیاز ا ـ

اتاق  يبچه ها يوام اون خانم هم مثل من انگشت نماخ یخوام، واقعا نم یمن نم. دیپام بگذار يجلو یراه هی دیکار دار نیکه تو ا يسابقه ا

.ادی یخدا رو خوش نم. از کارش اخراج بشه ای شه،مونتاژ ب

قدر احمقم؟ نیآخه چرا من ا. واریخواد سرم رو بکوبم به د یدلم م ایخدا. مشت شد و چشمام سوخت دستام

آخه حماقت تا  ـــا،یخدا. تونه اصالح بشه یوقت نم چیدونست ه یم آدم بدبخت رو داشتم که هیحس . به هق هق افتاده بود دهیکم ارک کم

!؟یک

 میقضاوت عجوالنه و تصم. میبا هم صحبت کن دینیبنش دییاصال بفرما. دیو آروم باش دیکنم منو ببخش یخواهش م ،یاشتباه کردم خانم نجف ـ

.من باعث شد حرفمون ناتموم بمونه يریگ

 هیاتاق رفتم و  يرفت و من هم به سمت آب سرد کن گوشه  شیبه سمت صندل ریسر به ز د،یلرز یهمون جور که شونه هاش م دهیارک

دختر رو زجر دادم، باز هم داشتم همون اشتباهات  نیهمه ا نیا. شدم یوقت آدم نم چیشدم، من احمق ه یآدم نم. ختمیاب براش ر وانیل

 يرو کنارش رو وانیل. حماقتام بردارم نیدست از ا دیزد، تا شا ینستم کتکم متو یکه م یینفر تا جا هی داشتمدوست . کردم یرو تکرار م
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خاك بر سر احمقت . کرد یاون قدر غم تو صورتش بود که دلم رو کباب م. رو جرعه جرعه خورد وانیحرف ل یهم ب دهیارک. گذاشتم زیم

بخت؟دختر بد نیبه اعصاب ا یبزن گند ای یمثال جبران کن يخوا یتو م. رحافظیام

د؟یآروم شد ،یخانم نجف ـ

و بغض  دیلرز یچونش م. کامال مشخص بود که هنوز آروم نشده یآورد؛ ول نییآره پا یفقط سرش رو به معن يریبا همون سر به ز دهیارک

.داشت

د؟یبخش یمنو بخاطر قضاوت عجوالنم م ـ

.رمنده شدمخودم ش یشرم یب نیکه از ا دیبار یاون قدر غم از نگاهش م. بلند کرد سر

.زد یکار نم نیحفظ کارش دست به ا يوقت برا چیاگه نداشت، ه. داره ازیکار ن نیاون دختر مطمئنا به ا د،یکمکم کن یرسول يآقا ـ

.دم یچشم، انجام م د،یکار کنم؟ شما بگ یچ دیمن با ـ

 تشونیعصبان يشه جلو یوع بشن؛ چون اون وقت نممتوجه موض گهید يطرف اصال دوست ندارم بچه ها هیدونم، از  یدونم، به خدا نم ینم ـ

.ده یقد نم یراه حل چیدونم، ذهنم به ه ینم ست،یهم کارش درست ن گهیاز طرف د. رو گرفت

:دیپرس يانرژ یسر بلند کرد و با کل يدفعه ا هیکم مکث کرد و  هی

از قسمت ها مشغول بشه؟ گهید یکیامکانش هست تو  ـ

:گفتم یمعطل یکه ب شد رهیبهم خ دیبا ام چنان

کدوم قسمت؟ یول ست؛ین یالبته، مشکل د؛یخوا یاگه شما م ـ

 نیا يجلو میبتون دیباشه، شا وبیکردن ع دایپ ایاگه بشه تو قسمت کنترل کردن  یقسمت ها سر و کار نداشتم؛ ول ریبا کار سا ادیمن ز ـ

.کار زده نیدست به ا نیونتاژ نداره و بخاطر همتو قسمت م یاصال سرعت خوب یمیرح رهیمتاسفانه ن. میریکارش رو بگ

.کارش رو تکرار نکنه گهیمسئله حل بشه و د يطور نیکه ا دوارمیندارم؛ فقط ام یباشه، من مشکل ـ

.دوارمیمن هم ام ـ

:گفت یجا بلند شد و با لبخند غمناک از

.دیکرد یکمک بزرگ ،یرسول يممنونم آقا ـ

:از جا بلند شدم یشرمندگ با

.خودتون بود شنهادیپ. ختمینکردم؛ فقط اعصابتون رو به هم ر يمن که کار ـ

.به هر حال ممنون ـ

:گفت ریراه افتاد که دوباره برگشت و سر به ز به

...که زدم  ییبابت حرف ها ـ

.تو حرفش دمیپر

.ممنون از تذکرتون. تیبود، واقع قتیهمش حق ـ

.ادیکه به سر من اومد، سرش ب ییهمون بال دمیترس یم. موضوع بودم نیچقدر نگران ا دیدون یشما نم ،یرسول يآقا دیشرمندم نکن ـ
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.دست من دیرو بسپار یو همه چ دییبفرما ،یمنم که شرمندم خانم نجف نیا ـ

همچنان به نگاهم . رفت، تازه تونستم نفس حبس شدم رو آزاد کنم رونیاز اتاق که ب. که رو لبش نشست، دلم رو گرم کرد یمیمال لبخند

 شیچشمات رو درو! يهو". به خودم تشر رفت. موند یلبش م يرو شهیلبخند هم نیکاش ا يا. لبم رو جمع کردم. بود رهیدر باز اتاق خ

 دهیتونستم قبول کنم که ارک یراحت تر م يجور نیلبخند موندگاربود، ا نیکاش واقعا ا يا یول": وجودم پچ پچ کرد يتو يزیچ "!کن

".دهیاحمق و مغرور گذشته رو بخش فظرحایام ،ینجف

"کرد؟ دیرفته چه با يبا آبرو د،یآ يکه آب رفته به جو میریگ"

مونده بود و تمام  شگاهیبه نما گهید يهفته  هیتنها . ساعت شش عصر بود و همه رفته بودن. دمیدستام رو کش یرو بستم و با خستگ پوشه

سکوت و آرامش . رونیرو برداشتم و از اتاق زدم ب لمیو موبا چییاش گذاشتم و سوپوشه رو سر ج. کارهامون تو هم گره خورده بود

هم  قایکه دق يفرد دنیو چشمام با د دمیتو سالن کش یشدم که برحسب عادت سرک یاز کنار اتاق مونتاژ رد م داشتم. بود ریکارخونه دلگ

قبل  يمثل سر قایدق دهیارک. وارد اتاق مونتاژ شدم اریاخت یته بود؟ بهنوز نرف دهیارک. کرد گشاد شد یمونتاژ م زیبود و سر م دهیشکل ارک

وضعش  نیخوبه ده دفعه بهش گفتم که با ا": با خودم غرغر کردم. کرد یگچ گرفتش داشت مونتاژ م دستفارغ از عالم و آدم با همون 

به . کردم يو تک سرفه ا دمیکوب نیمحکم تر رو زمکفشم رو  يپاشنه . قبل نترسونمش يکردم مثل دفعه ها یبار سع نیا ".مونتاژ نکنه

:دمیشد توپ ندبه سمتم برگشت و به احترامم بل دهیکه ارک نیمحض ا

د؟یکن یمونتاژ م دیشما که باز دار ـ

.انداخت نییسرش رو پا دهیارک

.ندارم یمن اون بار هم به شما گفتم، مشکل ـ

:گفتم قاطعانه

.موضوع ندارم نیراجع به ا یبحث چیمن هم جوابتون رو دادم که ه ـ

.دیکن یم يریسخت گ يخودیب دیدار یرسول يآقا ـ

بود؟ ینجف دهیارک یو راحت یفکر و ذکرم سالمت يکردم؟ من که همه  یم يریمن سخت گ. هام تو هم رفت اخم

هنوز به دستتونه؟ یچ يدارم، اون گچ برا یسوال هی یخانم نجف ـ

:شماتت وار دوباره گفتم. نداد یشد و جواب رهیخ زیم يرو يبه برد نصفه  دهیارک

؟یخانم نجف ـ

:محکم گفت دهیارک

.داشته باشه يادیز ریتونه تاث یکارها عقبه و مونتاژ من م د،یریکار منو بگ يجلو دیتون ینم ـ

کارتون رو به حاج بابا بگم؟ نیبشم و ا یعصبان دینکن يکار یخانم نجف ـ

.بهم نگاه کردو  دیابرو در هم کش دهیارک

د؟یکن یم دمیتهد دیدار ـ

.کنم یکار رو م نیهم قایدق ـ
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.شدم تا از رو بره نهیدست به س یستیرودربا یرفت که من هم ب يچشم غره ا دهیارک

.ستیکارتون درست ن نیا ـ

:صالبت گفتم با

.دیخودتون و خونوادتون نکن يشرمنده  نیاز ا شتریلطفا منو ب. شما مهم تر از سه چهار تا سفارش عقب افتاده س یسالمت ـ

:شدم و گفتم کیقدم بهش نزد هیشروع به جمع کردن قطعات کرد که  یبا ناراحت دهیارک

.کنم یها رو جمع م نیمن ا. دیآماده بش دیشده، بهتره شما بر کیوقته و هوا تار رید ـ

 یاز باق يرو جمع کنم و برد نصفه کاره رو سوا زیم عیسر کردم یمن هم سع. و از کنارم گذشت دیعقب کش یدستش رو به آروم دهیارک

.اومد رونیهم حاضر و آماده از رختکن ب دهیرفتم، ارک رونیکه از در سالن ب نیهم. بردها گذاشتم

دنبالتون؟ ادی یم دیام ،یخانم نجف ـ

:گفت ظیغ با

!رینخ ـ

.رسونمتون یمن م د،ییپس بفرما ـ

:رفت گفت یم نییله ها پاکه حاال همراه من از پ دهیارک

.رم یخودم م ،یرسول يممنون آقا ـ

...زن تنها  هی ستیساعت شب؟ درست ن نیا یول ـ

.از خودم مراقبت کنم يگرفتم چه جور ادیسه سال هم خوب  نیمن سه ساله که تنهام، تو ا ،یرسول يآقا ـ

.ستادمیجلوش ا میدیآخر پله ها که رس به

 انیکه ب دیریبا برادرتون تماس بگ. دیساعت شب، اون هم تو زمستون تنها برگرد نیا ستین حیباز هم صح یول ندارم؛ یمورد شک نیدر ا ـ

.رسونمتون یمن م ایدنبالتون، 

.ستیتر ن نیزن ها رنگ ي هیخونم که از بق ه،یمن هم مثل بق. دنبالم ادیب ایبرادرم از اون سر دن نمیب ینم یلیدل ـ

.عقب گذاشتم و دوباره راهش رو سد کردم گهیقدم د هیکه از کنارم رد بشه  خواست

.ساعت شب تنها رها کنم نیتونم شما رو ا یمن نم. کنم یباهاتون بحث نم یخانم نجف ـ

.هوا فوران کرد یسرخ شد و ب دهیحرف من ارک نیا با

 شیهستم که تا چند وقت پ یمن همون کس. ذاره یاثر م دگاهتونیقدر زود رو د نیآدم ها ا یواقعا متاسفم که سطح زندگ ،یرسول يآقا ـ

.دیذار یبهم احترام م ستمیپول ن یکس و ب یب گهیکه د نیبخاطر ا م،یحاال بخاطر وضع زندگ د،یاومد باهاش حرف بزن یعارتون م یحت

ذاشتم؟ یبهش احترام م شیگفت؟ من بخاطر وضع زندگ یم یچ

:دمیبلند غر مهین يو با صدا ختیبه هم ر اعصابم

اخالقم رو عوض کردم؟ تونیبه شما زده که من بخاطر وضع يحرف احمقانه ا نیهمچ یک ـ
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حد رفتارتون با قبل فرق کرده؟ مطمئنا سر و شکل و  نیچرا تا ا د؟یکرد رییقدر تغ نیدو ماه شما ا یکی نیچرا ظرف هم دیپس به من بگ ـ

!شده رییهمه تغ نیمنه که باعث ا یمال تیوضع

.رو حل کنم يسوء تفاهم جد نیکردم با آرامش ا یلمس کردم و سع تیا عصبانرو ب میشونیپ

تونم راجع به اون مسائل حرف  یهستم که نم مونیمن هم اون قدر پش د،یدون یمسائل هست که شما نم يسر هی ،ینجف یخانم دینیبب ـ

 نیشما با ا. من نداره دگاهیتو د يریتاث چیه تونیمال تیموقع یشما، نه حت يدونم که نه سر و وضع ظاهر یرو خوب م نیا یبزنم؛ ول

.دیبه من کرد یبزرگ نیحرفتون توه

رو به اون رو  نیشده که از ا یحاال چ د،یکرد یم رمیتحق د،یزد یم هیمدام بهم کنا شیتا چند وقت پ ه؟یچ رییهمه تغ نیا لیپس دل ـ

د؟یشد

 یزشت گذشتم نم يهم براتون انجام بدم جبران کارها يهستم که هر کار مونیرو بگم، اون قدر پش لشیتونم دل یگفتم که، بهتون نم ـ

.رسونمتون یطرف، من م نیاز ا دییبفرما. دیبحث رو تموم کن نیو ا دیزیاشتباه رو دور بر دگاهید نیا. کنم ازتون یخواهش م. شه

که  نیفرستاد و قبل از ا رونیت و نفسش رو با حرص بهم گذاش يرو يلحظه ا ياز حد ناراحته، چشماش رو برا شیکه معلوم بود ب دهیارک

.اراده به سمتش رفتم یب. رفت یبه سمت اتاقک نگهبان امیبه خودم ب

د؟یدیحرف منو شن ـ

:رفت جواب داد یکه م يهمون جور دهیارک

.دمیبله، شن ـ

د؟یکن یکار م یپس چ ـ

:د و گفتسالم کر میبود، به آقا سل دهیرس یکه به اتاق نگهبان دهیارک

برام بفرستن؟ نیماش هی دیشه زنگ بزن یم میآقا سل ـ

آدرس رو گرفت و مشغول  میآقا سل. سهیجلوم وا یکه امروز قصد کرده تا درسته و حساب نینه؛ مثل ا. فرستادم رونیب ضیرو با غ نفسم

:گفتم. شماره گرفتن شد

.یخانم نجف دینکرد یکار خوب ـ

.داعتماد به نفس جوابم رو دا با

.شم یمزاحمتون نم د،ییرو انجام دادم، شما هم بفرما حیمن کار صح ـ

:و گفتم دمیکارخونه کوب اطیکفشم رو به آسفالت کف ح ينوك پنجه  تیعصبان با

.برسه نیکنم تا ماش یصبر م ـ

 يمن از اون راننده  یعنی. بودبهم بر خورده . کارخونه يشدم به ورود رهیدر هم خ يشلوارم فرو کردم و با اخم ها بیرو تو ج دستام

 یحرف چارهیتازه ب. يرو بد هیحقته، حاال حاالها مونده که جواب اون همه حرف و کنا": خوب وجودم جواب داد ي مهیآژانس کمتر بودم؟ ن

انداختم که با  دهینگاه به ارک هی یچشم رینفسم رو فوت کردم و ز "مثل تو بشه، زوره؟ یتیشخص یآدم ب نیسوار ماش دارهنزد که؟ دوست ن

 نیکه ماش یبا تک بوق. داد ینوه اش گوش م يها یزبون نیریاز ش فاتشیکرد و به تعر یصحبت م میداشت با آقا سل يآشکار یالیخ یب
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چشم ازش  فتهیراه ب نیکه ماش یتا موقع. رفت نیکرد و به سمت ماش میبا من و آقا سل یکوتاه یفظخداحا دهیآرم دار آژانس زد، ارک

.آخر سر هم کار خودش رو کرد! ها هیعجب دختر. خورد یاز قبل خون خونم رو م شتریهر لحظه ب. آمپرم باال رفته بود. فتمنگر

دوباره  ستیمعلوم ن. رونیو از اتاق زدم ب دمیاز جا پر يدفعه ا هی. داد و هواره يآره صدا. کردم زیگوشام رو ت. اومد یم ادیداد و فر يصدا

 ونیم یحت. من عقب رفتن و راه رو برام باز کردن دنیبچه ها جمع شده بودن که با د شتریاومد و نصف ب یمت مونتاژ مصدا از قس. شده یچ

.مانند رو بشنوم غیج يتونستم صدا یهمهمه هم م همهاون 

با  يخوا یحاال هم م ؟یکن یمثل بوقلمون مدام رنگ عوض م ستین میحال یکن یتوئه، فکر م ریهمش تقص. منو اخراج کنن يتو باعث شد ـ

.یکن زیخودت رو عز يباز نیریخود ش

 د،یکه منو د نیزد؟ هم یم دهیحرف ها رو به ارک نیا. چشمام گشاد شد. دیپر یم دهیکه داشت به ارک دمیرو د یمیرح رهیکه رفتم ن جلوتر

:باال رفت و گفت یمیرح يابروها

.دیرس بیبفرما، شاهد از غ ـ

زنه،  یم دهیحرف ها رو به ارک نیبودم داره ا دهیحاال که فهم. دبانه بود که ناخواسته سگرمه هام تو هم رفتا یلحن حرف زدنش ب چنان

 ستادهیا واریگچ د یرنگ یبه ب یکه مثل مجسمه با صورت دهیبدم، رو کردم به ارک یمیبه رح یتیکه اهم نیا يبه جا. فشار خونم باال رفته بود

.زد ینم یحرفبود و 

؟یشده خانم نجفچه خبر  ـ

:سرش رو هم بلند نکرده بود گفت یحرف حت یکه ب دهیارک يبه جا ظیبا غ یمیرح رهین

.خواد اخراجم کنه یم یشماها زده، حاال خانم نعمت شیمنو پ رابیزبل خان ز نیچه خبر شده؟ معلومه که چه خبر شده، ا ـ

.بلندم ساکتش کردم مهین يصدا با

داره؟ یبه خانم نجف یچه ربط نیا ـ

:گفت يگر یبا آپارت یمیرح رهین

و  نیا رابیکنه و ز یفرو م یمثل موش سرش رو تو همه چ ستین میحال نیکن یفکر م. خانم راپورت منو به ناحق داده نیکه ا نهیربطش ا ـ

زنه؟ یاون رو م

.رفت دهیقدم به سمت ارک هیتوجه به من  یبعد ب و

؟يدیجا رس نیبه ا يجور نیآشغال هم يباور کنم تو گوشام درازن که ایمن خرم  يفکر کرد ـ

:که جمع شده بودن باز کرد و داد زد تیرو به سمت جمع دستاش

.دهیو اون خودش رو باال کش نیزدن ا رابیکه با ز فهیآشغال کث هیزن  نیبگم، ا دیالناس، بذار هایا يآ ـ

:رم نعره زدماز ته هنج. کنم یکار م یچ دمینفهم گهیبه جوش اومد و د خونم

زن نبود تا حاال صد دفعه اخراجت کرده  نیاگه ا یدون یم! یکه معرکه راه انداخت ستین دونیجا چاله م نیخانم، ا نییپا اریصدات رو ب ـ

بودم؟

.بار شماتت وار اسمم رو صدا زد نیاول يبرا دهیارک
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!؟یرسول يآقا ـ

:توجه بهش گفتم یمن ب یول

کس هم نفهمه؟ چیو ه يانجام بد يکه بخوا يا يدهر تقلب و دز یکن یفکر م ـ

.چند قدم جلو اومد دهیارک

.نبود نیقرار ما ا د،یبس کن یرسول يآقا ـ

:دمیدندونام غر يآوردم و از ال به ال نییرو به سمتش پا سرم

.ستادیحرف ناحق ا يجلو دیبا ییوقت ها هی. بره یتو و منو با هم م تیثیداره آبرو و ح ؟يچه قرار ـ

:جواب داد نییپا يهم با تن صدا دهیارک

.رو برد یکس يآبرو دینبا یول ـ

.کرد يگریدوباره شروع به هوچ د،یکه جو رو مناسب د یمیرح رهین

.رو بزنه رابتونیتا ز دیکن ییخطا هیفقط منتظره  رکاه؛یزن آب ز نیا حت،یجماعت، از من به شما نص يآها ـ

.ستبر کردم نهیس یمیرح ياز کنارش گذشتم و جلو دهیارک يتوجه به صدا زدن هاچشمام رو گرفت و بدون  يجلو خون

؟يببر شیکارت رو پ یتون یداد و قال م نیبا ا یکن یدهنت رو ببند، فکر م ـ

:اون ذاتش رو نشون داد و داد زد یمیرح

.زنه نیهمش هم بخاطر ا. دیکن یم رونمیب دیحاال دار یکنم؛ ول یچند وقته دارم براتون کارم م د،یشماها دزد ـ

زنه؟ یرو به نام خودش م يا گهیکه مونتاژ کس د یکس ای میماها دزد ـ

.همهمه هم بلند شد يصدا. دیپر یمیرح رهین يکردم رنگ از رو حس

:بهش زدم و رو به بچه ها گفتم يپوزخند

اسم  بلیمونتاژکارها بوده، ل یکه مونتاژ باق ییبردها يخانم رو نیا. خانم با من صحبت کرد نیراجع به کار ا یخانم نجف شیپ يهفته  ـ

به  دیگفت شا. خانم کارش رو عوض کنم نیاخراج ا ياز من خواست تا به جا یخانم نجف. چسبونده تا آمار کارش باال بره یخودش رو م

خانم، کارشون رو عوض  نیاج کردن ااخر يدادم به جا حیمن هم ترج. میبهش بد گهیفرصت د هیو مجبوره و بهتره  داره اجیکار احت نیا

و تالش  یکار و سع ي جهیره و نت یکار در م ریخانم از ز نیمضمون بهم دادن که ا نیبا هم گهیگزارش د هیهم  یخانم نعمت یکنم؛ ول

 نیمثل ا یکس دیدوست دار دیخانم تو کارخونه س؟ شما بگ نیا يواقعا جا د،یحاال شماها بگ. ده یرو به اسم خودش نشون م گهید يکسا

 ياالن هم به احترام صحبت ها نیاسم خودش رو بچسبونه، تا آمار کارش باال بره؟ من تا هم دیکه شماها مونتاژ کرد ییبردها يخانم رو

 یفمثل خانم نج یمسئول محترم ریدم به مد یاجازه نم یمن به کس. به بعد نه نیا زا یکردم؛ ول یخانم چشم پوش نیا ياز کارها یخانم نجف

.رهیاشتباه بگ زیجا رو با سر جال نیکنه و ا نیتوه

.گوشم رو آزار داد یمیمانند رح غیج يصدا

.کنم یم تیمن ازتون شکا د؛ییمشت دروغگو هیشماها همتون  ـ

.دست به سمت در اشاره کردم با
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.دیانجام بد دیدون یصالح م يخانم، هر کار دییبفرما ـ

:و ادامه دادم هیرو کردم به بق. گذشت تیجمع نیزد و از برو چنگ  فشیبا شتاب ک یمیرح رهین

بخواد با تهمت زدن به  یاگه کس یبذاره؛ ول ونیدر م یحاج رسول ایراحت با من  یلیتونه مشکلش رو خ یناراحته و دلخوره، م یهر کس ـ

رو  دیدیشن ایو  دیدیکه تا االن د يزیچشه، در ضمن هر  یشه و اخراج م یببره، جلوش گرفته م شیو داد و هوار کارش رو پ نیمسئول

 ایطعنه  ایبه بعد حرف  نیو محترم کارخونه هستن و اگه از ا تیبا مسئول يرهایاز مد یکی یخانم نجف دیفراموش نکن رو نیدور و ا دیزیبر

.کنم یبشنوم، اون شخص رو بالفاصله اخراج م میرمستقیغ ای میرو مستق يا هیکنا

:م کالمم گفتمخت ينفس گرفتم وبرا هی

.میعقب هست یسر کارتون که کل دییبفرما یحاال هم همگ ـ

:بهم انداخت که با جذبه گفتم ینگاه ناراحت دهیارک. رفتم دهیها برگشتن سر کارشون و من با چند قدم بلند به سمت ارک بچه

.طور نیشما هم هم یخانم نعمت. تو دفترم دییبفرما ،یخانم نجف ـ

با بسته شدن در برگشتم . ستادمیا يقد يبزنم وارد اتاقم شدم و دم پنجره  یکه حرف نیراه افتادم و بدون ا یخانم نعمت و دهیاز ارک جلوتر

.سمتشون

ه؟یچ انیجر ،یخب خانم نعمت ـ

داد به خانم رو ربط  هیراه انداخت و قض يگریاون هوچ یگفتم؛ ول یمیرو به رح دیکه شما زد یهمون حرف قایمن دق ،یرسول يراستش آقا ـ

.ینجف

.کم اعصابم راحت بشه هیتا  دمیکش میشونیپ يرو یدست

 نیکه ا دیکار رو انجام بد نیا يبعد از ساعت کار د،یرو اخراج کن یکس دیبعد اگه خواست يسر یبار که گذشت؛ ول نیا ،یخانم نعمت ـ

.زهیکارخونه به هم نر يجور

.بود اشتباه از من. حق با شماست ،یرسول يبله آقا ـ

:گفتم یخستگ با

. شد یاخراج م دیبا عتایامرار معاش انتخاب کرده بود و طب يرو برا يخانم راه بد نیا. کس نبود چیه ریاشتباه تقص نیا ،ینه خانم نعمت ـ

.سر کارتون دییکه امروز کنترلم رو از دست دادم، بفرما دیببخش

:لب گفت ریز. بود ستادهیکنار در ا ریبه ز که همچنان سر دهیمن و ارک میکه رفت، موند ینعمت خانم

.کنم تیمن مجبور بودم ازتون حما ـ

:که سر بلند کنه جواب داد نیهم بدون ا دهیارک

.دیآبروش رو ببر دیمجبور نبود یول ـ

.چند قدم به سمتش رفتم تیعصبان با

.کرد یآبرو م یداشت من و شما رو ب د؟یدیمگه ند ـ

:دبا متانت جواب دا دهیارک
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.کنم شرفتیتونستم پ یزن رابیو ز یبچه هاست که من بخاطر جاسوس ينظر و فکر همه  نیا. ازش نداشتم يا گهیانتظار د ـ

:جواب دادم يصبور با

.رمیبچه ها راجع به شما رو بگ یافکار منف يبار جلو نیو آخر نیاول ينظر اشتباهه و من موظف هستم برا نیا میدون یمن و شما که م یول ـ

.دیحرف رو تو دهن ها انداخت نیکه ا دیبود یکس نیکار نداشتم؛ چون خود شما اول نیبه ا یاجیمن احت ـ

:زمزمه کردم یبه آروم. شد نیسنگ نمیس يکرد و قفسه  خی دستام

.تونم اشتباهم رو جبران کنم یم يدارم هر جور یدرسته، من اشتباه کردم و حاال هم سع ـ

از آدم ها  ياون قدر بد. دمیشما رو بخش يوقته که کارها یلیخ. دیکن یعذرخواه دیرف رو نزدم که شما بخواح نیمن ا ،یرسول يآقا ـ

 هیها،  یحرمت شکن يسر هی دیفراموش نکن یول دم؛یپدرتون بخش يمن شما رو به محبت ها. هیچیشما در مقابلش ه يها يکه بد دمید

.دیمشکالت من نکن ریجهت خودتون رو درگ یب رفته رو برگردوند؛ پس بشه آ یوقت نم چیو ه هیناشتباهات جبران نشد يسر

.ستادیراه ا ونیو به سمت در رفت که م برگشت

.با اجازه. و لطفتون ممنونم یبانیحرف ها، بخاطر پشت نیبا وجود تمام ا ـ

شد؛  یوقت جبران نم چیاشتباهات ه يسر هی .بود دهیحق با ارک. افتادم یصندل نیشد، سست شدم و رو اول یخال دهیکه از حضور ارک اتاق

.برده بودم دهیکه من از ارک ییمثل آبرو

"دهیارک"

اومدم، نگاهم به  رونیاز سالن مونتاژ که ب. پام تو اتاق مونتاژ هیپام تو انبار بود و  هیچند وقته  نیبود و من طبق معمول ا يساعت کار وسط

.دل نگرون جلو رفتم. االن هم مثل صبح بود. نگرانم کرده بود دشیپر يرنگ و روبودمش،  دهیاز صبح که د. افتاد یحاج رسول

!د؟یخوب ،یحاج رسول ـ

.دلشوره به جونم افتاد شیدگیکه بلند کرد، از اون همه ضعف و رنگ پر سر

ست؟یحالتون خوب ن ؟یشده حاج رسول یچ ـ

.گذاشت نشیس يرو رو دستش

.ستین يزیچ ـ

.دهیرنگ و روتون پر یول ـ

.شم ینداره، خوب م بیع ـ

.تونست منو قانع کنه یحرف ها نم نیبودم که ا یحاج رسول یقدر نگران سالمت اون

.دیاستراحت کن دیبا ست،ینه، حالتون خوب ن ـ

...آخ ... حالم ... گفتم که  ـ

:صدا زدم اریاخت یب. رو مشت کرد نشیزد و با دستش س يحاج بابا به کبود رنگ

!حاج بابا؟ ـ

.افتاد نیزم يزودتر از اون که بهش برسم، چشماش بسته شد و رو. چند تا قدم بلند خودم رو بهش رسوندم با
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!کمک کنه یکی! امام زمان، حاج بابا؟ ایخدا،  ای ـ

. کارد خوابوندنداده بودن رو بران یسکته قلب صیساعت اورژانس اومد و حاج بابا رو که تشخ میتو عرض ن دیاز اون تمام اتفاقات، شا بعد

 يگوشه . خبر بده رحافظیگفتم تا به ام یاحیس يبا زور و به اجبار کنار تختش تو آمبوالنس نشستم و به آقا. شد یقطع نم میتمام مدت گر

.گرفتم و زار زدم ور نشیآست

.کنم یحاج بابا التماست م ؟يرو تنها بذار رحافظیفاطمه و ام ادی یدلت م. حاج بابا تو رو خدا خوب شو ـ

تمام . خفه کردم نهیهق هقم رو تو س يدکترِ باال سر حاج بابا، صدا يبا چشم غره . آورد یحاج بابا دلم رو به درد م يبسته  يچشم ها یول

.شده بود دوختم یمخف ژنیماسک اکس ریکه ز دشیدست سف کیو محاسن  شیمدت نگاهم رو به صورت نوران

. حاج بابام نه یول ؛یکن یخوبت سوا م يبنده ها نیدرسته که گل هات رو از ب ،ینیدرسته که گل چ. وامخ یمن حاج بابام رو از تو م ایخدا ـ

به . مرد حق داره نیا. کوتاه نکن ایدستش رو از دن. مردم، منو بدهکارش نذار نیا يمحبت ها يهنوز بنده . کنم یمن تازه دارم جبران م

و به عمر حاج بابا  ریشده از عمر من بگ ایخدا. نور و رحمت بده گرانیداره زنده باشه و به د که به من کرده حق ییها یتمام خوب ياندازه 

.خوام یو رحمت خودت م یمرد رو از بزرگ نیا. اضافه کن، به من ببخشش خدا

 یکه م ییهر دعا. بالشرفت و من هق زنان به دن یتخت روون م. شدم ادهیاشکام رو کنار زدم و از آمبوالنس پ م،یدیکه رس مارستانیب دم

رو از حاج بابام دور کنه، که االن وقت مردن حاج بابا نبود، وقت  لیبندازه، که ملک عزرائ قیکردم تا خدا قضا و قدرش رو به تعو یتونستم م

در . پناه بکشه یو ب میتی يبه گوش بچه ها یبود تا به امثال من کمک کنه، تا دست نوازش یم دیحاج بابا با. و نبودنش نبود ستنچشم ب

. قرمز رنگ ورود ممنوع دوختم ي رهیبه انتظار نشستم و نگاهم رو به همون دا. آوار شدم وی یس یراهرو بسته شد و من پشت بخش س

ها راه دکتر يحاج بابا، بدرقه  یسالمت يگفتم و دعا برا یحاال که آروم تر شده بودم؛ فقط ذکر م. دیکیچ یم یگاهبود و گه دهیاشکام ته کش

دونستم فعال  یکه م نیهم. بودم دواریخطرناك رو رد کرده، ام يسکته  هیدونستم تا حاال زنده س و  یکه م نیهم. کردم یو پرستارها م

. بود رحافظیام ،يوا. شد ضربان قلبم باال رفت یم کیکه به سرعت بهم نزد ییکفش ها شیسا يصدا با. بود یکشه برام کاف یداره نفس م

بشم و بگم که چه  رهیتونستم تو چشماش خ یم يچه جور. بود و عالقش به حاج بابا رحافظیام. رو بهش نداشتم قتین حققدرت گفت یحت

حاج  یسالمت يبرا يجور نیا بهیاگه منِ غر. بود که دلم براش کباب شد تشتو صور يا یسر پدرش اومده؟ چنان استرس و نگران ییبال

.خواست بره تو بخش که جلوش رو گرفتم یم. بهم، از جا بلند شدم دهینرس! کنن؟ یخونوادش چه مو  رحافظیام نیزدم، بب یبابا پرپر م

.میبر میما اجازه ندار د،یصبر کن ـ

.بود که نگرانش شدم دهیچنان پر رحافظیام يو رو رنگ

...حالش ... حاج بابا  ـ

.رو کامل کنه تونست حرفش ینم یزد که حت ینفس نفس م يبود و به قدر دهیهاش خشک لب

:دمیبغض نال با

.نزده یدونم، هنوز دکتر حرف ینم ـ

.خواست از کنارم رد بشه که دستام رو بلند کردم و دوباره راهش رو سد کردم دوباره

.شه یکه حالشون خوب م... شاایا ،یرسول يآقا دیکم صبر کن هی ـ
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کردم اون هم  یاحساس م. ستیکامال مشخص بود که تو حال خودش ن .دیچرخ یزد و رو صورتم م یدودو م یاز نگران رحافظیام يها چشم

.بغض کرده

!شد؟ اون که صبح خوب بود یاصال چ... اصال  ـ

خطرناك رو رد  يسکته  هیگفت  یدکتر اورژانس م. که قلبش درد گرفت و از حال رفت شیساعت پ مینه، نبود از صبح حال ندار بود، تا ن ـ

.کرده

:درشت شده از ترس زمزمه کرد يموهاش فرو کرد و ناباورانه و با چشم ها يدستش رو تو. دیرف من فرو پاشح نیبا ا رحافظیام

...حاج بابا ... سکته ... خدا ... نه، نه  ـ

عقب عقب رفت تا . کردم یبود که فکرش رو م یبدتر از اون رحافظیحال ام. بود دنیچک ياشک هام آماده . تو گلوم پررنگ تر شد بغض

از . ادیبه سرش ب یینکنه بال دمیبود که ترس دیشد يبه حد رحافظیام يعکس العمل ها. و همون جا از پا در اومد دیرس واریکه به د ییاج

.اب براش آوردم وانیل هیسالن  يگوشه  يبلند از آبخور يجلوش رد شدم و با همون قدم ها

تونستم تمام حالت  یخوب م یلیخ. رحافظیام چارهیب. گرفت شیدلم آت. ستادمیسرش ا يباال. تا برگشت من هم از جاش بلند نشد یحت

.پناه بودم یطور ب نیهم يروز هیمن هم . هاش رو درك کنم

؟یرسول يآقا ؟یرسول يآقا ـ

.گنگ سر بلند کرد يبا نگاه ها رحافظیام. صداش کردم یآروم به

.شه یموقع حالتون بد م هی د،یکم آب بخور هی ـ

پناه و مظلوم بود که دلم کباب  یاون قدر ب. دیرو از تو دستم گرفت و سر کش وانیحرف ل یب. تو دستم چرخوند وانیمن به لرو از  نگاهش

!رحافظیام چارهیب. شد

.براش دیو دعا کن دیبلند ش یرسول يآقا ـ

. همون جا موند یا بلند شد؛ ولاز ج. وجودش دلم خون شد ياز اون همه درد تو. رفت نییگلوش باال و پا بکیمنقبض شد و س چونش

.داد چیو گردنش دلم رو پ یشونیپ يبرجسته  يمشت شده و رگ ها يدست ها. به عالمت ورود ممنوع بود رهیحرف خ ینگاهش ب

.دیفقط از ته دل دعا کن د؛یدعا کن یرسول يآقا ـ

شد، نه بغضش  ریاز چشماش سراز ینه اشک یولانگار که بغضش رو قورت داد؛ . باز هم فکش منقبض شد. رو به سمتم چرخوند نگاهش

 یکه داره تو خودش م يجور نیا. زد تا آروم بشه یم یحرف هیکرد، کاش  یم هیکاش گر. از چشم من سر خورد یاون اشک يبه جا. دیترک

:کردم زمزمهلب  ریز. شه یداغون م زهیر

.دیحاج بابا دعا کن يبرا ،یرسول يآقا دیدعا کن ـ

کنه؟ یم رو قبول مخدا دعا یعنی ـ

.دیکنه؛ فقط از ته دل صداش بزن یمعلومه که م ـ

:لب زمزمه کرد ریز. از قطرات اشک برق زد چشماش

.منه زیحاج بابا همه چ ـ
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:جور آروم زمزمه کردم همون

.دونم یم ـ

.و حاج بابان زیعز میدار و ندار من از زندگ يهمه  ـ

.دونم یم ـ

.من حاج باباست ینیزم يخدا ـ

.دونم یدونم، م یم ـ

...اگه بره  ـ

.دمیشد کنترلشون کنم وسط حرفش پر ینم گهیکه د ییاشک ها با

!دیره، نگ ینم ـ

... ادیسرش ب ییاگه بال ـ

.گرفتم یغمباد م رحافظیاز درد ام داشتم

.ادی ینم ـ

.شکست ینم رحافظیبغض ام یول د؛یبار یمحابا م یب اشکام

... نمشینب گهیاگه د ـ

.شنوه یشکسته رو خوب م يدل ها يکدوم نشه، خدا صدا چیکه ه دیدعا کن ،یرسول يآقا دیتو رو خدا نگ ـ

منو هم بشنوه؟ يممکنه صدا یعنی ـ

.شنوه یم ـ

.اهمیمن روس یول ـ

.میهمه هست ـ

.نبودم تا حاال یخوب يبنده  ـ

م؟یکدوممون بود ـ

شنوه؟ یباور کنم که صدام رو م ـ

.شنونه یم د؛یو بگفقط اسمش ر ـ

. ختمیشدم و تمام قوت قلبم رو تو نگاهم ر رهیخ اهشیس يبار تو چشم ها نیاول يبرا. دیپلک زدم و اشکام دوباره چک. شد رهینگاهم خ تو

:لب زمزمه کرد رینگاهش رو به سقف دوخت و ز. پلک زد و سر بلند کرد رحافظیام

!خدا ـ

:زدمرو هم گذاشتم و همزمان باهاش صدا  چشم

!خدا ـ

.بهمون نشون بده گهیبار د هیرو  تیبزرگ ایخدا. یمونیو پش یپر از نشان بندگ. از اشک بود سیخ رحافظیکه باز کردم صورت ام چشم
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هاست یکینزد نیدارم، که در ا ییمن خدا"

در آن باالها نه

خوب، قشنگ مهربان،

ستیاش نوران چهره

اده تر از سخن ساده منبا دل کوچک من، س د،یگو یم یسخن یگهگاه

".فهمد یمرا م او

.میباز شدن در باعث شد به سمت دکتر پرواز کن يصدا

شد خانم دکتر؟ یچ ـ

د؟یحالشون بهتره، شما دخترشون هست... الحمدا ـ

:انداختم و از ته دل گفتم رحافظیبه ام ینگاه

.بله ـ

 دیدو، سه روز با یندارن؛ ول يثابت شده و مشکل نگران کننده ا مشونیالفوق العاده خطرناك رو رد کردن؛ فعال ع يسکته  هیپدرتون  ـ

.تحت نظر باشن تا بعد منتقل بشن به بخش

مشون؟ینیشه بب یم ـ

!االن نه یول د؛یتون یم شهیاز پشت ش ـ

:که رفت، دستام رو به سمت آسمون بلند کردم و زمزمه کردم دکتر

!شکرت ایخدا ـ

:گذاشتم و باز هم گفتم میاشک يچشما يرو رو دستام

!رو شکر تیبزرگ ـ

.تو نگاهم نشست رحافظیام سیآوردم، نگاه خ نییرو که پا دستام

.ممنون بخاطر دعاهات ـ

.زدم ینیریش لبخند

د؟یخدا صداتون رو شن نیدید ـ

 رحافظیام. شدن کیون نزدبهم سیخ يساجده خانم و فاطمه بودن که با صورت ها. کفش دوباره به سمت عقب برگشتم شیسا يصدا با

.نگران ساجده خانم دلم رو خون کرد يصدا. منم به سمت فاطمه رفتم. مادرش به استقبالش رفت و در آغوشش گرفت دنیبا د

سر بابات اومده؟ ییچه بال رحافظ؟یشده ام یچ ـ

.بوده تموم شده یهر چ ز،یعز ستین يزیچ ـ

شده؟ یمگه چ ـ

.تا برات بگم نیبش ایب. ستیال خودت هم خوب نح ز،ینکن عز یتابیقدر ب نیا ـ
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.دستم رو چنگ زد فاطمه

؟!حاج بابام دهیارک ـ

.شه یبهتره، خدا رحم کرد، حالش خوب م ـ

:حرفم رو زمزمه وار گفتم ي ادامه

.خطرناك رو رد کرد يسکته  هی ـ

!يوا ،يوا ـ

.آروم تر فاطمه جان، ساجده خانم نشنوه ـ

حاال کجاست؟ ـ

!وی یس یس ـ

رد کرده؟ پس چرا اون جا؟ یگ یمگه نم ـ

!خدا بزرگه زم،ینگران نباش عز. تو بخش ارنیبهتر بشه، بعد ب تشونیوضع دیبا ـ

***

 یخونواده محبت و عشق موج م نیتو ا. کنم یوقت فراموش نم چیو اشک شوق ساجده خانم و فاطمه رو ه رحافظیام يمردونه  يها هیگر

 یبخش س ي شهیکه از پشت ش یوقت. بود دهیحاج احمد آقا خواب یطلب سالمت يقطره اشک و هر ذکر ساجده خانم برا که تو هر یمحبت. زد

ساجده خانم و فاطمه رو آروم . ضیقلب مر نینصف شده بود با ا یحاج رسول. قلبم فشرده شد دمیرو د یبار حاج رسول نیاول يبرا و،ی یس

. مارستانیبود که با همون روپوش کار اومده بودم ب ریاون قدر ذهنم درگ. سر و وضعم افتادم ادیراحت شد تازه  المیکم که خ هی. کردم

به  یمرد حق بزرگ نیگفت ا یم. راه افتاد دیرو فهم انیکه جر نیهم نیریمامان ش. ارهیبرام ب ادرچ هیزنگ زدم به مامان و ازش خواستم 

حس و حال منو که  یب نیریمامان ش یشد که محبت حاج بابا، حت یباورم نم. میکن ها به خونوادش کمک یتو سخت دیگردنمون داره و با

 يراه افتاده بود تا غمخوار دل دردمند خونواده  کسرهی نیریمامان ش. بود اختهاند ییداشت به چه تکاپو یبرنم یکس يبرا یقدم نیکمتر

به سمت  يچادر رو به دستم داد و بدون حرف اضافه ا کیمان پالستما. به سمتشون رفتم دیو ام نیریمامان ش دنیبا د. باشه یحاج رسول

رو بغل کرد و اون وقت بود که  رحافظیبرادرانه ام دیام. فتحرف زدن نداشتن ر يبرا یینا ادیز ي هیساجده خانم و فاطمه که از گر

رو به  یحاج رسول يمحبت ها یکه تازه معن ساعت بعد بود کی. کرد هیگر ریدل س هیمونده تو گلوش رو رها کرد و  يبغض ها رحافظیام

محبت  ياون وقته که معجزه  ،یکن یمخودت  ونیمثل منو با محبت هات مد یکی یوقت ،يریگ یرو م یدست کس یکه وقت نیا. دمید نهیع

از  یمیمالقات نکه تو ساعت  يجور. بود یپر از کارکنان و دوستان حاج رسول وی یس یساعت بعد، بخش س کی. ینیب یدر دل ها رو م

با . دلم آروم شد دمیرو که د یباز حاج رسول يچشم ها. ننیرو بب یلحظه حاج رسول هی يبرا یمنتظر موندن تا بتونن حت اطیکارکن ها تو ح

 خدا به دل مهربون. میکرد یفکر م زیچ هیزدم و هر دو به  یلبخند آروم. بود رحافظیسرخ ام يسر بلند کردم، چشم ها ینگاه ینیسنگ

 میشدم به لبخند مال رهیدادم و خ هیتک شهیسرم رو به ش. رو بهمون برگردوند یآدم ها نظر کرده بود و حاج رسول نیخونواده و تک تک ا

با تموم شدن ساعت مالقات بود که . کرد یم هیدادن هد یبراش دست تکون م شهیکه از پشت ش ییمنت به کارکن ها یکه ب یحاج رسول
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 ينگاه مشتاقم رو برا. به سمت کارخونه راه افتادم هیکه راحت شد، من هم همراه بق المیخ. به کارخونه برگشتن رهکسیکارکن ها  يهمه 

:لب زمزمه کردم ریدوختم و ز ابار آخر به حاج باب

!شکر اینداره، خدا یوقت تموم چیکه شکر گفتن هام ه یدون یبگم شکر؟ م گهیچند بار د ایخدا ـ

 دیبا. به خودم انداختم نهییتو آ یرو سرم صاف کردم و نگاه گهیبار د هیچادرم رو . یپر از صدا و شلوغ اهو،یپر از ه جمعه بود و خونه عصر

 قینفس عم هی. تلخ سخن يو زبون بازها لیفام ينبرد با اعضا يآماده . کردم یها و زخم زبون ها م هیکنا نیبدتر يخودم رو آماده 

و  هیچهار تا کنا دنیها رو هم پشت سر گذاشتم؛ مطمئنا شن نیمن سخت تر از ا. هام فضا کم آورد هیکه ر قیاون قدر عم. دل تهاز  دم،یکش

سر بلند کردم و . بود ریاشتباهاتم برام نفس گ ي جهینت دنیهنوز هم شن. کنم که سخت بود یاعتراف م یول ست؛یهم سخت ن ادیکلفت ز

 ي دهیمنم اون ارک. دارم ازیگرمت ن يمن االن به دست ها. کینزد کینزد ک،ینزد ایب ن،ییپا ایب ؟یهست ایداخ. شدم به سقف اتاقم رهیخ

 يزیچ گهیشه و د یشه، طوفان م یشه، عقده م یحرف ها تو دلش تلمبار م یاگه تو نباش. ارهی ینفس کم م یو نازك که اگه تو نباش دهیتک

تو  میبا هم بر ایخدا، ب ایب. دهیهام رو ند یدونه، سخت یدردهام رو نم یجز تو کس. کنارم ایباش، ب شمیپ ا،یباش خدا. ذاره ینم یباق دهیاز ارک

 ونیلبخندتم که دلم قرص بشه و لب هام مهر سکوت بخوره م هیلحظات محتاج  نیتو ا يخدا؟ بدجور ينکنه تنهام بذار. ها هیکنا نیدل ا

 رهیبار بعد از طالقم دستگ نیاول يبرا! مرا بس نیخدا بود و خدا، هم. ستین نیگه نفس هام سنگیبار د نیو ا گهینفس د هی. هیاون همه کنا

.گهیجنگ د هی يبرا میخدا، بر میبر. آوردم و در رو باز کردم نییدر رو پا ي

شب ها یکیاست که در تار ییبایخدا آن حس ز"

دزدد سکوتت را یکه هراس مرگ م یزمان

دیگو یدشت م مینس همانند

".اتنه يهستم ا کنارت

***

؟يباردار نشد گهیجان، د دهیارک ـ

شکسته رو بعد از سه  ي دهیارک نیجمع شده بودن تا ا لیفام يزن ها و دخترها. دورم شلوغ بود. دوختم زیم يرو يخستم رو به گل ها نگاه

زخم  نینداشتم از تمام ا یباک. م قرصبود و دل شمیخدا پ. هاشون هیکدوم از کنا چیکدوم از سوال هاشون، ه چیبرام مهم نبود، ه. ننیسال بب

.دیچیسارا تو گوشم پ يصدا. ازبون ه

باردار  یتون یحاال راستش رو بگو، خودت نم. نداشت یتعجب يشد یهم م بناكیاگه ع ،يکه تو بچت رو سقط کرد ياون جور ،يحق دار ـ

؟ینخواست ای یبش

:پرسه یجمع م ي گهید يواب سوال سارا رو نداده، مونا از گوشه ج. رو جگرم گهیزخم د هیآه فرو خفته س و  هیالعمل من  عکس

.میهست یماها که خودمون ؟ياومد یحاال چرا با چادر گل گل ـ

.بند رو لبم نشوندم میلبخند ن هی

.راحت ترم مونا جان يجور نیمن ا ـ
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؟يشد يچادر چاقچور يزن سپهر شد یشده؟ از وقت یچ ـ

.جور خواستم نیخودم ا ـ

.کنه یموجود عقب مونده نگاه م هیانگار که داره به . کنه یرو با ناز جمع م شینیب

!ينبود یمدل نیتو که ا يوا ـ

.زمیکردم عز یخب اشتباه م ـ

.زنه یکه انگار داره خودش رو باد م يکنه، جور یناز دستش حرکت م با

؟یکن یتحملش م يجور چه. سالن يگرما نیاز چادر، اون هم تو ا ادی یقدر بدم م نیمن ا يوا ـ

.ورزم یبهش عشق م زم،یکنم عز یتحملش نم ـ

:ده یمونا حرف رو ادامه م يبه جا تایب

.یزن یحرف م يجلسه ا يحاج خانم ها نیمثل ا ما،یکن یبه عقلت شک م میکم کم دار دهیوا، ارک ـ

.ادام رو در آورد یبا مسخرگ و

!ورزم یبهش عشق م ـ

زنن؟ یم یحرف يمگه حاج خانم ها چه جور ـ

!عشق به خدا و شر و ورها نیهم ـ

مثل  ارن؛یبه دامن خودت پناه ب اهیمثل من نبودن که تو اون شب س دن؛یخدا ناراحت نشو، باشه؟ جاهلن، عشقت رو ند. هام تو هم رفت اخم

.تو ببخش. یرو به اون رو کن نیآدم رو از ا ریتقد یتون یمن نبودن که لمس کنن چه قدر قشنگ م

.میاحترام بذار گهیهمد دیبه اختالف عقا دیبا. ستیها ن یلیدلم، اگه از نظر تو شر و وره، از نظر خ زیجان، عز تایب ـ

.ستیهم ن دیبع يکه تو بار آورد یکرده، هر چند با اون افتضاح بیکه مخت ع نینه بابا؛ مثل ا ـ

من مقاوم تر از . حرف ها آماده کردم نیبدتر يخودم رو برا. تونم بکنم ینم يکار نیجز ا. زنم یم یو آروم لبخند مهربون نیو مت میمال

.نمیزم يرو يانسان ها يهمه 

کن از اشتباه من  یشما هم سع. دارم که جبرانش کنم یاالن سع یمن اشتباه کردم درست، افتضاح بار آوردم، اون هم درست؛ ول زم،یعز ـ

.یازدواج نکن روابط پوچ قبل از ریو خودت رو درگ يریعبرت بگ

:گه یو با حرص م رهیگ یگارد م زود

ده؟یارک يانداز یم کهیبهم ت يدار ـ

و  یسه سال از زندگ. مونیپش یلیجان، خ تایب مونمیپش. دمیهاش رو د یچون سخت دم؛یرو چش یزندگ نینه، حرف دلم رو زدم؛ چون ا ـ

شماها  يرو گذروندم که فکر کردن بهش برا ییزش قائل نبود، روزهادرصد هم برام ار هی یبستم که حت مانیپ يعمرم حروم شد، با مرد

!نیهم د،یشماها نکن یخودم کردم، تاوانش رو هم با پوست و خونم دادم؛ ول. خدا ندارم ازهم  هیمثل کابوسه، گال

!منبر يباال یها رفت يچه مثل خانم جلسه ا ـ
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لبخند  هی. جوابه نیشه، نه خدا؟ پس سکوت بهتر یته تو وجودشون درست نمگرف شهیر يها دهیعق نیافکار، ا نیا. گهید قینفس عم هی

.برنداشتم که پدرام سر راهم سبز شد شتریچند قدم ب. اومدم رونیحرف از جا بلند شدم و از جمعشون ب یزدم و ب

ما، احوال سرکار خانم؟ يفرار يبه به، دختر عمه  ـ

زن مطلقه و جدا شده س، اون وقته که نگاهشون  هیفهمن  یم یکه وقت نیا. شناسم یوب منگاه ها رو خ نیرو دوست ندارم خدا، ا نگاهش

.هیچه رنگ دمیهمه وقت نفهم نیکه هنوز بعد از ا یرنگ. رهیگ یم یاهیرنگ س

.خوبم آقا پدرام، ممنون ـ

گذره؟ یمبارك، خوش م يبازگشتت به دوران مجرد. اُه اُه، چه لفظ قلم ـ

.به لطف شما ـ

خبر؟ چه ـ

.برم دیمن با دیببخش ،یسالمت ـ

وارد . ناجور تو چشمم يوصله  هیتو اون جمع راحت و آزاد؛ مثل . رم یبه آشپزخونه م هیکنجکاو بق ياز دست پدرام و نگاه ها یخالص يبرا

مامان  يدن، برق چشم هابا سر چرخون یول اد؛ی یم رونیب نهیشه و نفس من راحت تر از س یپچ پچ ها قطع م يشم صدا یاشپزخونه که م

.دست آزادم رو دور شونش حلقه کردم. رزونددلم رو ل نیریش

.تونم یبدون چادر نم گهیباور کن د یمامان؛ ول دیببخش ـ

.نداره یما همخون يخونواده ها یزندگ ي هیهر چند که با رو ،یکه راهت رو خودت انتخاب کن ياون قدر عاقل شد زم،ینداره عز بیع ـ

.کس چیکنن، ه یدرکم نم یحاج رسول يکس جز تو و خونواده  چیه. کنه خدا یهم درك نم نیریمامان ش. رهیگ یم دلم

برم تو اتاقم مامان؟ يخوا یم ـ

.ره یم ادشونیافته و حرف تو  یم ابیمدت که بگذره، آب ها از آس هی. حرف ها هم ناراحت نشو نیاز ا ن،ینه، برو بش ـ

.ها آسوده بشم هیداغ جگرسوز کنا نیکم از ا هی دیبشه، تا شا ختهیو الک ها آو ختهیکه اردها ب يزدارم به اون رو دیمن ام و

و دد ملــولم و ویکز د"

"!آرزوست انســــــــانــم

***

 یم هیسرم رو تک. اتاقم شدم و در رو پشت سرم بستم یراه. غرق شد ینصفه شب گذشته بود که خونه تو سکوت شبانگاه کیاز  ساعت

 یم. هم تهمت ها دیها و شا هیگذرم از حرف ها و کنا یم. اندازم یباز اتاق و قرص کامل ماه م يبه پنجره  یدم به در و از همون جا نگاه

گذرم از  یم. نماز خوندن من رو لب ها نشست دنیکه با شن ییگذرم از درد پوزخندها یم. و متحجر و عقب مونده امل يگذرم از واژه ها

 یبه دل نم نهیک یگذرم و از کس یم. گذرم خدا یم. ازدواج مجددم يمجلس برا يها یشرم آلود و مضحک خاله خان باج يهاشنهادیپ

 يو اراده  یخودت هست تیسه سال پوچ شده تو زندگ نیها، تمام ا یتمام اون سخت ها،حرف  نیسرمنشا تمام ا یدون یم یوقت. رمیگ

که  یگ یبار هزارم با خودت م يو برا يشنو یاون وقته که با سر کج کرده حرف ها رو م. يریخرده بگ یتون یخودت، اون وقته که نم
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باز هم برام  یاتفاقات شدم؛ ول نیا يدونم خودم باعث همه  یکه م نیاخدا باور کن، با  یقدم کج مال من بود؛ ول نیاشتباه از من بود، اول

 ست،یسپهر رو سرش ن یگیسا یب ي هیسا گهیدرسته که د. پاشه یداره از تو م اره،ی یداره ذره ذره کم م دتیارک. سخته خدا یلیخ. سخته

مشقت  ستیوقت قرار ن چیخودش رو داره، انگار که ه ياه یهم سخت یزندگ نیا یول...  یول ست؛یتجاوز و لگد تو فالش ن گهیدرسته که د

 یدرد آدم رو ناشکر م ییوقت ها هیچه کنم؟  یدونم؛ ول یکفره، م دونم یآره م ؟یکفره اگه ازت بخوام تمومش کن ایخدا. هاش تموم بشه

لحظه  نیجا و تو ا نیامشب، ا. خدا شونه هات رو به من قرض بده. شم یکنه، امشب هم از اون شب هاست که دارم کافر م یکنه، کافر م

.خواد یم ییآغوش گرم خدا هیدلم 

پرسند یجا همه هر لحظه م نیا"

چطور است؟ حالت

دیبار از من نپرس کی یکس اام

"... بالت

 نیحاال که بعد از اون همه بدو بدو به ا. یکیالکترون زاتیتجه شگاهیمحصوالت در نما شینما. دیماه روز امتحان رس هی بایبعد از تقر باالخره

تونست در  یگذروند و نم یحاج بابا هنوز دوران نقاحتش رو م. اون همه زحمت بود ي جهیموقع برداشت حاصل نت م،یبود دهیجا رس

دستم مجبور شدم  طیو در آخر طاها تمام کارها رو انجام دادن و من بخاطر شرا یو خانم نعمت یاحیس يو آقا رحافظیام یول ؛کنارمون باشه

دستگاه کنترل  دنیبا د. به غرفمون انداختم یچادرم رو، رو سرم مرتب کردم و نگاه. دست و بالشون نباشم يتا تو ستمیگوشه با هیفقط 

 دنیسر بلند کرد و با د رحافظیلبم نشست که همون لحظه ام يرو ياراده لبخند یمحصوالت گذاشت، ب ي هیبق رکنا رحافظیکه ام يسه فاز

.بود ینظراتم ارزش قائل بشه برام کاف ياون قدر عوض شده بود که برا گهیحاال د رحافظیکه اون ام نیهم. دیلبخندم چشماش درخش

.یخانم نجف دییبفرما ـ

.رو به سمتم گرفته بود ییبار مصرف چا هی وانیل هیکه  دمیسمت طاها چرخ به

د؟یدیممنون، چرا زحمت کش ـ

.نبود یزحمت ـ

کم کم با . گرم کردم مییبه اجبار سرم رو با خوردن چا. گره خورد رحافظیام يو موشکافانه  رهیاراده سر چرخوندم که نگاهم با نگاه خ یب

.میشد دکنندهیجواب دادن به افراد بازد ای حیسرمون شلوغ شد و هر کدوم مشغول توض شگاهینما شیگشا

***

"رحافظیام"

.هم داره ییمحصوالت شرکت ماست که فروش باال نیاز بهتر یکیدستگاه کنترل تک فاز  نیبله؛ البته ا ـ

 هیسرم که خلوت شد نگاهم رو به بق. برداشت زیم يرو يت هاکار يکارت از رو هیبه بروشور در دستش انداخت و  يا گهینگاه د مرد

چنان قشنگ و روون . داد یم حیراجع به سنسورها توض ییبایو لبخند ز نهیداشت با طمان. شدم رهیخ دهیاراده به حرکات ارک یدوختم و ب

 یکن یم یچه غلط يدار". به خودم اومدملحظه  هیدونم چقدر گذشته بود که  ینم. صورتش شدم ییرایداد که محو مالحت و گ یم حیتوض
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کردم؟ من که آدم چشم  یکار رو م نیدونم چرا ا ینم. واقعا کارم زشت بود. اخم هام تو هم رفت "؟یزن یم دیدختر مردم رو د رحافظ؟یام

 انشیار به صورتش و لحن بب هی یدلم بخواد، هر از چند گاه یاراده، بدون اون که حت یب یول رم؛یکردم نگاهم رو بگ یسع. نبودم یچرون

به . اراده مشت شد یدستم ب. وجودش بشم يو از دور نظاره گر آرامش معنو ستمیکه با نیبود، ا ینیریدروغ چرا؟ گناه ش. کردم یدقت م

در بره وقت کنترل نگاهم از دستم  هیمشغول کردم تا نکنه  زیم يرو لیوسا نکردم گوش بدم و خودم رو با مرتب کرد یوجدانم سع بینه

.آروم نگاه کنم يو دوباره به اون فرشته 

***

"دهیارک"

 یخلوت و آروم بود و تعداد کم شگاهیاول نما يامروز برخالف روزها. جا نبود چیرو به افراد اندك تو سالن دوختم و حواسم به ه نگاهم

 یم ریدر رفت و آمد بودن دوختم و تو گذشته ها سکه  ينگاهم رو به تک و توك افراد یحوصلگ یبا ب. محصوالت اومده بودن دنید يبرا

خواست به جانماز  یبود که دلم م ییاز اون روزها. کرده بود يدلم رو مثل آسمون امروز ابر يهوا يآزارهاش بدجور وسپهر  ادی. کردم

کرد سبک  یم ینیشم به شدت سنگدو يکه رو يکم از بار هی دیخودم درد و دل کنم، تا شا يبا خدا ریدل س هیساجده خانم پناه ببرم و 

کرد،  یاز قبل روح و روانم رو داغون م شتریافتاد و هر روز ب یکه سپهر مثل ملک عذاب به جونم م ییو صحنه ها دیکش یم ریقلبم ت. بشه

 یم هیگر ریس دل هیامروز دلم . تکرار مکررات نیخسته از ا ،یخسته بودم، خسته از زندگ يامروز بدجور. داد یچشمام جوالن م يجلو

.خواست

.نسکافه گرفتم د،ییبفرما یخانم نجف ـ

 يامروز بد جور. حالم خوش نبود. وانیل يرو يشدم به بخارها رهیگرفتم و با کسالت خ رحافظیبار مصرف طرح دار رو از دست ام هی ظرف

.اومد یاز دستم برنم يرکا چیتن خسته و ذهن بسته، ه نیبا ا. اومدم یکاش اصال نم. رونیخراب و و. افتضاح بودم

ست؟یحالتون خوب ن ـ

!نه ـ

.داد یآزارم م يبدجور یبارون يروزها نیبا سپهر تو ا یکابوس زندگ. حالم خوش نبود. قتیحق یاراده بود؛ ول یب پاسخم

.من هستم د،یبر دیتون یم د،یاگه کسالت دار ـ

.دادم رونیرو ب نمینفس سنگ یناراحت با

.ستین ینه، مشکل ـ

:کنارم گذاشت و گفت یمعقول يرو با فاصله  شیصندل رحافظیام. هم باعث نشد سرم رو بلند کنم یشدن صندل دهیکش ياصد

اومده؟ شیپ یمشکل ـ

:همون حس بد تو وجودم تنها گفتم با

!نه ـ

شده؟ یپس چ ـ
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زبونم تلخ شد؟ یاصال چرا و به خاطر چ ،يدونم چه جور ینم

؟به حال شما داره یمگه فرق ـ

سر کار هوات رو داره؛  یکه برگشت یخدا از وقت يبنده  نیداشت که دلت گرفته؟ ا یچه ربط چارهیب نیآخه به ا. لبم رو به دندون گرفتم آنا

.نگاه کردم رحافظیبه صورت در هم ام يسر بلند کردم و با شرمسار ؟یکن یم یخال نیدلت رو سر ا يپس چرا عقده 

.ندارم یمناسب يوز حال و هوامن امر ،یرسول يآقا دیببخش ـ

.ختیگرفتش اعصابم رو به هم ر يصدا

.نداره بیع ـ

 یخال رحافظیرو سر ام میحق نداشتم ناراحت. شد شتریبغض تو گلوم ب. از دستم دلخور شده یلیگفت که خ یم رحافظیتو هم ام يابروها یول

من و اون  نیب یکردم چه فرق یکار رو م نیاگه من هم ا. نمبز هیداشت کارهاش رو جبران کنه کنا یکه سع یحق نداشتم وقت. کنم

گذشته بود؟ رحافظیام

داشتم تا فقط به  ازین یکه به کس نیا يهم برا دیرو کنم، شا میکه جبران کنا نیا يبرا دیشا. اراده به حرف اومدم یب یدونم چرا؛ ول ینم

.حرفام گوش بده

.ده یآزارم م يمشترکم داره بد جور یسه سال زندگ ادیزدم،  یموشامروز بعد از چند وقت که خودم رو به فرا ـ

.دمیرو شن رحافظیام يگذاشتم که صدا زیم يسرد شدم رو رو ينسکافه  وانیل. شد سیاز درد اون روزها خ چشمام

.متاسفم ـ

 به؛یمرد غر هیاصال  ایطعنه زن گذشته س  همون مرد رحافظیبرام مهم نبود که ام گهید. سر درد و دلم باز شده بود. دمیکش يناخواسته ا آه

.بود رحافظیلحظه ام نیکه فقط گوش بده و اون شخص تو ا یکس هیگشتم،  یهم راز م هیمن فقط دنبال 

 ادگاریبرام به  یاون چ یرو بخاطرش دادم؛ ول میزیبود که من همه چ يسپهر مرد. دیمن با خبر هست یزندگ ياز همه  بایشما تقر ـ

.روح و روان داغون نیعالم حسرت و ا هیدست گچ گرفته و  هیگذاشت؟ 

.دمیچرخ رحافظیاراده به سمت ام یبا سر انگشت رد اشک رو پاك کردم و ب. چشمم سر خورد ياجازه از گوشه  یاشک ب ي قطره

ردم کردن، با فقر و تنگ خونوادم ط. ختمیرو به پاش ر ستمیهست و ن يدونه که همه  یخدا خودش م ،یرسول ينبودم آقا يمن زن بد ـ

.دیچونم لرز رهنشیپ يمختلف رو يعطرها يادآوریبا . ازهین یب یدونستم شوهرم از لحاظ مال یکه م یساختم، در حال یدست

.کردم یکرد و من باز هم صبر م یم انتیبهم خ ـ

.شد يهم مثل من ابر رحافظیام نگاه

من بد بودم؟ یعنی ـ

:تنها زمزمه کرد رحافظیام

.دیه، نبودن ـ

...که باهاش بودن کم نداشتم، پس چرا  ییاز اون زن ها يزیانگل نگاه کرد؟ من چ هیباهام تا کرد؟ چرا به من مثل  يجور نیپس چرا ا ـ
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 يزدم؟ سرم رو باال بردم تا اشک ها یم رحافظیحرف ها رو به ام نیداشتم ا ییواقعا با چه رو. تو گلوم نذاشت حرفم رو ادامه بدم بغض

.نشه ریجمع شده تو چشمم سراز

.زدم یحرف م دیمن اصال نبا ،یرسول يآقا دیببخش. شما گفتم يحرف ها رو برا نیدونم چرا ا یاصال نم ـ

.باعث شد دوباره به سمتش بچرخم رحافظیام يخسته  يبرگردوندم که صدا سر

که تو  یمعمول يدختر چادر هی. بود حانهیاسمش ر. کردم ادیگمشدم رو پ ي مهیکردم ن یفکر م يروز هیمثل شما بودم،  يروز هیمنم  ـ

.کرد یم یزندگ مونیگیهمسا

.بود بیاز حد برام عج شیگفت ب یم شیداشت از خودش و زندگ رحافظیکه ام نیا. حرفاش بودم يتعجب منتظر ادامه  با

 میرو رفتم تا زندگ یهمه راه یجهنم ياون روزها .شد راتشییدوست شد که کم کم باعث تغ یاحترام نذاشت و با زن مونیزندگ میبه حر ـ

مشکل  یدم؛ ول یم تیمشترکمون اهم یکردم بهم عالقمنده نشون بدم که تا چه حد به خودش و زندگ یکه فکر م یرو حفظ کنم، تا به زن

ه ها، اون هم در کنار دوستاش، لذت بردن از لحظ یعنی یبه نظر اون زندگ. من فرق داشت ياون با خواسته ها يها تهجا بود که خواس نیا

گرفتنش  یروز تو پارت هیرفت که  شیپ ییتا جا. خواست یدو نفرمون رو نم ینبودم، زندگ نیمن براش مهم تر گهید. یمتیاون هم به هر ق

.زنگ زدن يو از کالنتر

 رحافظیکردم اون ام یوقت فکرش رو هم نم چیه. سخت يعالم نبود؛ مثل من رفته بود به گذشته ها نیتو ا گهیانگار د. شد رهیچشمام خ تو

اون همه نفرت رو . کردم یحاال تازه داشتم رفتارش رو درك م. شکست خورده شیکه تو زندگ یکس. باشه یآدم نیمغرور طعنه زن همچ

.کردم یهضم م

دل به  دیهم تمام و کمال دادم تا شارو  شیمهر یبه سر اعتماد و اعتبارم آورد؟ من حت ییچه بال دیدون یبه سرم اومد؟ م یچ دیدون یم ـ

.ازش جدا شدم. خواست یمنو نم گهیاون د یناخلفش رو رها کنه؛ ول يدوستا دیدلم بده، تا شا

.دمیشن یم فیبود که صداش رو ضع نیسنگ يبه قدر نفسش

 حانهیزن ها هم مثل ر یدم باقکر یفکر م. و زخم خورده ختهیلجام گس يا نهیآدم ک هی. دیدید شیکه شما دو سال پ يشدم اون مرد ـ

حاال که آروم تر شدم، حاال که  د،یدون یم. دیشد مونیشما وارد زندگ افته،ین امیزخمم الت. خورده بودم يبد خنجر. شما یحت...  یهستن؛ حت

باور  یر حقتون کردم؛ ولرو د یانصاف یب تینها نمیب یکردم گذشته رو فراموش کنم، م یگذره، حاال که سع یاز اون روزها م میدو سال و ن

تو  دمیوقت نفهم چیه. باهام بد تا کرد، من ساده رو خراب کرد حانهیر. زنانه کورم کرده بود ينفرت از مکرها. خواستم یکه نم دیکن

 شیکه مهر يپدر يبه سه دونگ خونه ! چیبه ه ؟یفروخت خانم نجف یرو به چ مونیزندگ ح؟یو رسم؟ تفر سمخواد؟ پول؟ ا یم یچ یزندگ

فروخت؟ یبود؟ به چ

. بود رحافظیمن و ام نیکه ب یاز درد مشترک. بود سیخ هیآزاد شد و صورتم از گر نمیکه سکوت کرد، نفس حبس شده در س رحافظیام

 یبهر دو بخاطر همسفران ! ما میداشت یچه درد مشترک! مرد نیداشت ا يناگفته ا يچه دردها. دلم رو سوزوند رحافظینگاه براق از اشک ام

 يدستمام کاغذ يجعبه  دنیبا د. شد یپاك نم يجور چیتو دلمون جمع شده بود که ه ییحس ها. میباخته بود رو مونیمعرفتمون زندگ

.به حرف اومد رحافظیکه ام دمیکش رونیچند تا دستمال ب. پلک زدم
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زن قسمتم نبود چرا سر راهم  نیخدا و گفتم اگه امشکالتم رو بچگانه انداختم گردن  يجدا شدم، همه  حانهیکه از ر شیپ میدو سال و ن ـ

که همه  یمنطق و سنگ یآدم ب نیبشم به ا لیدل از دست بدم و حاال تبد يکه بهش دل ببندم که اون جور يکرد يچرا کار ؟يقرارش داد

از عقده و پر از نفرت و لجام  پر. دیدیکه شما د یموجود منفور و منفعل نیشدم ا. یخانم نجف دمیاز خدا بر نه؟یب یمنفرت  دیرو با د

 دیدرمون پناه برد یدرد ب نیدونم که شما هم مثل من از ا یم. حاال برگشتم سمت خودش. راه رو اشتباه رفتم دمیبعدها فهم یول خته؛یگس

.میاریتجربه به دست ب يسر هیتا  م،یانجام بد دیاشتباه ها رو با يسر هی. دیها رو نکن تهفکر گذش گهیبهتره د. به خدا

مون؟یشدن زندگ رونیو يبه بها ؟یرسول يآقا ییبه چه بها یول ـ

نه؟یاز ا ریانتخاب خودمون بوده، غ نیا. مونیشدن زندگ رونیو يبه بها یآره، حت ـ

حد کورکورانه و بچگانه بوده؟ نیگم که چرا انتخابم تا ا یسوزه، با خودم م یکه دلم م ییوقت ها هی یول ست؛ینه ن ـ

اسم شدم، شما هم دل  هیچادر و  هیهمون جور که من عاشق  دیشا ه؟یچ مونیزندگ کیشر یذات واقع میدونست یکه نم نیاطر ابخ دیشا ـ

.دیمسائل پوچ بست يسر هیبه 

!بود قتیحق حرفش

 دیکن یسع. شه یشه و از ذهن و فکرمون دور م یها گم م یروزمرگ نیتو هم یول ره؛یفراموش کردن گذشته ها امکان ناپذ ،یخانم نجف ـ

.تلخ رو از ذهنم دور کنم يکنم اون گذشته  یم یکه من هر روز و هر لحظه سع يهمون جور د،یبهش فکر نکن

.دیگذشته ها رو از ذهنتون دور کن یراحت نیبه ا دیتون ینم گهیحرف پشت سرتون باشه د یمثل من کل یوقت یول ـ

 دیتون یبار هم م نیمطمئنم ا. عوض شده طتونیشرا يدادم، چه حاال که همه  یارتون مکه آز یچه اون وقت. دمید يقو شهیمن شما رو هم ـ

.دیایحرف ها بر ب نیاز پس ا

 ي دهیکنم بشم همون ارک یم یاز فردا سع. امروز نه، فردا یکردم؛ ول یگذشته رو رها م دیبا. بود رحافظیحق با ام. نمونده بود یحرف گهید

کرد رو  قیکه سپهر با شرارت به وجودم تزر ییخوام دردها یخوام زار بزنم، م یباشم، م فیخوام ضع یوز مامر یچند ماه؛ ول نیمقاوم ا

.تونم ینم گهیزم، امروز دیبر رونیب

تونم برم خونه؟ یم یرسول يآقا ـ

.گذشته ها پرت کرده بود قیعم يرو هم به دره  رحافظیمسخرم ام يدرد و دل ها. هم مثل من بود اون

.راحت التونیمن هستم، خ ،یخانم نجف دیبر ـ

:رو برداشتم و دوباره گفتم فمیک. جا بلند شدم و چادرم رو مرتب کردم از

.دیفتیگذشتتون ب ادیمن باعث شد تا شما هم  يحرف ها ،یرسول يمتاسفم آقا ـ

امروز رو خوب  ،یخانم نجف دیبر. میاون حماقت ها رو مرتکب نش گهیشه د یدوره کردن گذشته باعث م ییوقت ها هینداره،  بیع ـ

.کشم یکه من فردا جورتون رو نم دیاستراحت کن

زد،  هینه بهم کنا. بود که فقط گوش داد یتنها کس رحافظیام. ممنون بودم رحافظیاز ام ییجورا هی. اومدم رونیلبخند تلخ زدم و از غرفه ب هی

.رام انجام بدهتونست ب یبود که م يکار نیبهتر نیا. گوش داد. ينه دلسوز

"رحافظیام"
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دوشش، با اون سه سال  يکه با اون بار رو يا دهیارک. ینجف دهیتمام فکر و ذکرم شده ارک. حال و هوام عوض شده ریو دلگ ياون روز ابر از

رو  یشتباهکنم در گذشته چنان ا یشک م ییوقت ها هیکه  ادی یو معصوم به نظر م دهیحاال اون قدر آبد ده،یکه کش یو محنت یسخت

بود، بخاطر  يا گهیهر کس د. حلول کرده ینجف دهیاز مالئک خداست که تو جسم ارک یکی دهیکنم ارک یفکر م ییها توق هی. مرتکب شده

 دهیارک یول ؛یحرمت یهم ب دیکرد، شا یم یمحل یب. گرفت یازم انتقام م دیکه در اون دو سال کش ییها و آزارها هیتک تک تهمت ها و کنا

منش و رفتارش  ي فتهیاز روز قبل ش شتریشد هر روز ب یداد، باعث م یکه بهم م ینانیبا احترام و اطم هکرد؛ بلک یکار رو نم نیها انه تن

منشش و  ،يدید یرفتارش رو م یوقت یچهرش تو ذهنت ثبت بشه؛ ول یتر از اون که حت يتر و عاد یمعمول یلیبود، خ یمعمول دهیارک. بشم

سخت بود اعتراف کنم که . من سخت بود يبرا نیکرد و ا یخودش باز م يجدا برا میه حری، اون وقت بود که تو ذهنت وقار و آرامشش رو

روز و شبم  يکرده، که حاال فکر کردن بهش دغدغه  دایها رو پ سهیکه دو سال تموم ازش متنفر بودم حاال برام نقش قد يهمون دختر

برام دشواره که چشم ازش  گهیحاال د. کنم یبهش فکر م هیثان رمن باز هم هر لحظه و ه يفکر يکه با وجود تمام ممانعت ها نیا. شده

شدم و باز هم به  یم رهیخ شیکیبار يو به سر انگشت ها رمیگ ینظر م ریاراده کارهاش رو ز یب یول ست؛یدونم کارم درست ن یم. رمیبگ

:زنم یخودم غر م

"ناموست چپ نگاه کنه؟ به یکس يدوست دار. رحافظیام ریچشم بگ ـ

!کنم یخب من که چپ نگاه نم ـ

نه؟ ،يندار ینگاه کنه مشکل يجور نینفر به فاطمه ا هینداره، هان؟ پس اگه  یمشکل يکه تو دار ینگاه نیپس ا ـ

.جوشم یره و م یهام تو هم م سگرمه

!کنه ینفر غلط م هیاون  ـ

.نکن ادترشیهست، ز ادیز یبار عذابت به حد کاف. رحافظیام یکن یگناه م يشازده، دل بکن، نگاش نکن، دار یخر خودت ؟يدید ـ

از بندگان معتبر  یکیکه حاال شک ندارم که  یکس. ینجف دهیارک يِنفس ها يِهوا ییهوا. شدم ییهوا يروزها بد جور نیکنم ا یم احساس

به ذهنت هم خطور  یکنه که حت یها رو تو دلش تلمبار محرف  نیچنان ا ده،یاگه حرف شن. کنه ینم يبد ده،ید يکه اگه بد یکس. خداست

؟یهست یتو ک دمیفهم یم يروز هیکاش . ینجف دهیارک. کنه چقدر صبور و ساکته ینم

***

"دهیارک"

. شد یکه به دور قلبم بسته شده بود باز نم یغم يرهایزنج یآزاد شد؛ ول ینیباالخره دست چپم از اون همه سنگ. گچ دستم باز شد باالخره

دستم رو دست  ي دهیپوست چروک. حال و هوام خوب نبود، تلخ بودم، زهر شدم. شدم یکردم دچار افسردگ یاحساس م. داشتم يحس بد

از اون روز  ؟یپوچ شده چ يسال ها نیا ؟یروح زخم خورده چ نیا ؟یقلبم چ یدستم خوب شده بود؛ ول. رفتم مدوش حمو ریو ز دمیکش

روح تر از قبل  یشه و من ب یم کیآخرش نزد يبه روزها شگاهینما. از گذشته شدم رتریکردم دلگ رحافظیه با امک ییو درد و دل ها يابر

شه و  یکنم نم یم يهر کار. شه ینم یادامه بدم؛ ول میهام رو خاك کنم و به زندگ یکنم بغض و دلتنگ یم یکنم و سع یربات کار م هیمثل 

هر . شه یاز جگرم کنده م کهیت هی نمیب یکه م يروزها هر بچه ا نیا. ندگار شده فراموش کنممو نمیرو که تو س يدرد نیتونم ا ینم
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از  ياندازه در فراق بچه  یروزها ب نیا. کنه یها قلبم رو مجروح م هیو کنا شیتر از ن يزخم کار هی نم،یب یرو در آغوش مادرش م ينوزاد

وجود داشت و ذره . باز هم بود یحرکت هاش رو هم حس نکردم؛ ول یکه حت نید، با انبو ایکه عمر بچم به دن نیبا ا. سوزم یدست دادم م

 مونم،یپش یاز اون که فکرش رو کن شیب. رمیدلگ ایخدا. دادم تشاز وجودم بود که بخاطر حماقت هام، بخاطر اعتماد نا به جام از دس يا

دارم . تونن آرومم کنن یهم نم نیریآغوش گرم مامان ش ینه حت ساجده خانم و يدست ها يتربت و نه زبر يروزها نه بو نیا. پژمردم

تو وجودم سر به  يروزها بد جور نیکه تو ا انهمادر يحس ناجوانمردانه  نیبار ا ریشم ز یدرمان، دارم له م یدرد ب نیزنم تو ا یپرپر م

 ایخدا. درد نیترکه از ا یو دلم باز هم م ادی ین مبارو يبو. خونِ روح نداشته س يچه کنم؟ دلم تنگه اون لخته  ایخدا. گذاشته انیطغ

.دارم اجیاحت تیو وحدان ییدامهربونت، به خ يبه دست ها ،یدلتنگ يلحظه ها نیتو ا يبد جور نه؟یزخم تو س نیا يبرا يندار یمرهم

***

.یچته؟ چند روزه که تو خودت ده؟یارک ـ

.کرد یم چمیدرانش سوال پخاص برا يها یبود که طبق معمول با همون نگران دیام

!دلم گرفته داداش ـ

مسافرت؟ میبر يریبگ یمرخص يچند روز هی يخوا یم ـ

:چسبونده بودم گفتم نیماش ي شهیجور که سرم رو به ش همون

.مونه یو کارخونه لنگ م شگاهینما يکارها. برم سر کار دینه، با ـ

.ستیحال و احوالت خوب ن ؟یپس خودت چ ـ

.داداش ستمیآره، خوب ن ـ

خب بگو چته؟ ـ

.فکر کنم حرف دلم رو زدم یهوا، بدون اون که حت یب

.خوام یبچم رو م ـ

برجسته شده بود و دست هاش فرمون رو مشت  شیشونیپ يرو يرگ ها. دمیچرخ دیرو گرفت که به سمت ام نیجو ماش یسکوت چنان

.کرده بود

.گفتم یم دیداداش، نبا دیببخش ـ

پس کو آرامش . درد نیکنم از ا یدارم دق م ؟ینیب یم ایخدا. شد ریقطره اشک از گونم سراز هی. شهیدادم به ش هیسرم رو تک دوباره

ت؟ییخدا

...اون بچه که  یول ـ

:لب گفتم ریز

م، مهم بود که من مادرش بود نیبود مهم نبود، مهم ا یپدرش هر ک. تنم يبچم بود داداش، پاره  ؟يزیآبرور ي هیحرومزاده بود؟ ما ـ

.کنه یداره داغونم م يروزها بد جور نیحس من به اون بچه س که تو ا
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.نداشت یپاسخ چیحرف دلم ه. نداشت ینداشت، حرف حسابم جواب یحرف. جواب تمام درد و دل هام بود سکوت

"رحافظیام"

دل . شده و لبخندهاش پژمرده تر تر دهیکنم شونه هاش خم یچند روزه که حس م. ستیچند روزه که خوب ن. ستیخوب ن دهیارک حال

چته؟ حرف بزن، لب باز کن، من ": خواد بهش بگم یدلم م. کشه و غصه داره یناراحته، زجر م دهیگه که ارک یبهم م یحس هی. نگرونشم

 یروزها ب نیو اهر چند که ت. مینامحرم م،یا بهیمن و اون غر. ندارم يچاره ا یول ".خونم یسکوتت رو نم یمعن. فهمم یحرف نگاهت رو نم

در جواب  دیبا. سکوت کنم دیبا. میبه هر حال از دو جنس متفاوت یخاص؛ ول يایدن هیمال . میا ارهیس هیکنم هر دومون مال  یجهت حس م

 يایراحت تر تو دن دهیتا ارک رمیبه دوش بگ شتریکه کارهاش رو ب نهیا ادی یدستم برم ازکه  يتنها کار. نزدم یهاش حرف یحواس پرت

مختلف تو سرم چرخ  يروزها فکرها نیا. بره فکر کنه یم لشیداره تحل روزیاز د شتریکه هر روز ب يودش غرق بشه، تا راحت تر به دردخ

خوشم . ارمی یخورم و جوش م یشم، حرص م یم تیگرده اذ یکه طاها دور و برش م ییوقت ها. هیطاها حسام نشونیخوره و مهم تر یم

دونم که  یم. من هم مردم. ترسم یاز برق نگاهش م. شه یبازتر م دهیارک دنیلبش که با د ياش، از اون لبخند روه یکینزد نیاز ا ادی ینم

 دهیمهم درد ارک. ستیها مهم ن نیا یشه؛ ول یم الههمه و نیمرد ا هی يو چه جور یدونم که ک یم. گذره یم یبراق چ يچشم ها نیپشت ا

تر از قبل  نیکه هر روز غمگ یحال نیبا ا يجور نیا. کن آروم بشه يکار هی ایخدا. کرده رشیگ مظلوم و گوشه يروزها بد جور نیس که ا

.رو خودت درمان کن دهیارک نیا. سابق قانعم ي دهیمن به همون ارک. رهیگ یم شیشه دلم آت یم

***

"دهیارک"

حواس زنانه و . شکمم مشت شده بود يدستم رو. کردم یکه در حال رشد بود فکر م يبه بچه ا. شده بودم رهیبه شکم نرگس خ اریاخت یب

دستش . تونست بدوئه و اسمم رو بگه یم گهیحاال د. بود االن سه ساله بود ایاگه بچم عمرش به دن. کرد یداشت خردم م يمادرانم بد جور

حسرت  دتیارک ایخدا. دیچونم لرز... تونست  یم. کنه رابیتونست منو از محبت مادرانه س یم. و غش غش برام بخنده هرو تو دستام بذار

اد؟یدرد کنار ب نیبا ا يچه جور. رهیگ یغمباد م ایدن يگوشه  نیداره ا. زده س

پس تو؟ ییکجا دهیارک...  دهیارک ـ

 تاوان دیهنوز هم بخاطر اون حماقتت با ،یکش یم يگفت هنوز هم دار یچشم گرفتم از شکمش که هر لحظه بهم م. دیاراده چک یب اشکم

.حسرت در دله نیسقط شده و ا يتاوان هم اون بچه  نیو مهم تر يبد

؟یکن یم هیچرا گر ده؟یچته ارک ـ

تونستم عشق بدم به فرزندم،  یتونستم باشم، م یمنم م ایخدا. آغوش گرم نیداد ا یم يمحبت مادر يبو. رو دور شونم حلقه کرد دستش

 نیا ایخدا. چشمام ي چهیشد و اشک ها هجوم آوردن به در شتریبغض تو گلوم ب. کنه رییتغ زهایچ یلیکه ممکن بود با بودنش خ يبه بچه ا

شه؟ یداغ کهنه م نیا یکشه؟ پس ک یدلم نم زکه دست ا هیچه حس

بگردم، چته آخه؟ یاله ـ

.رو با کف دست پاك کردم اشکم
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.ستین یچیه ،یچیه ـ

؟یکن یم هیپس چرا مثل ابر بهار گر ستین یچیاگه ه ـ

.مژگان باعث شد نرگس سر بلند کنه يصدا

.وقت استراحت تموم شد ا،یب ؟ينرگس کجا موند ـ

.اومدم ـ

.به سمتم برگشت

؟یحرف بزن يخوا یجان نم دهیارک ـ

.شه یکنم حالم رو به راه م هیکم که گر هی. فقط دلم گرفته ؛یندارم نرگس یحرف ـ

بمونم؟ شتیپ يخوا یم. یبه دو هفته س که ناراحت کیاالن نزد. یش یکه رو به راه نم نهیا یآخه بدبخت ـ

.امیها رو داشته باش تا من ب يمبتد يهوا ینه؛ فقط اگه تونست ـ

 نیا یبود و حسرت ها فراوون؛ ول ادیدرد تلمبار شده تو دلم ز. کنم ینتونستم بغضم رو مخف گهینگران رفت، د يکه با چشم ها نرگس

 نیبب ؟يبه سر قلب و روحم آورد ییچه بال نیمثل ساجده خانم دعا؟ بب ایکنم؟  نتیه سپهر؟ نفرکارت کن یخدا بگم چ. جگرسوز یکی

.غم نیرم از ا یمنو؟ دارم از دست م

جا بس دلم تنگ است نیمن ا"

بد آهنگ است نمیب یکه م يهر ساز و

میره توشه بردار ایب

میبرگشت بگذار یدر راه ب قدم

"رنگ است؟ نیهم ایآسمان هر کجا آ مینیبب

"رحافظیام"

 دهیکه فرار از ارک دمیرس یم جهینت نیکم کم داشتم به ا. چند وقت به سمت اتاق مونتاژ رفتم نیاراده مثل ا یاومدم و ب رونیاتاقم ب از

 يتو آستانه . شدم یم ياراده به دنبالش جار یآدم مسخ و مدهوش ب هیآروم وجودش، من مثل  ياون بود و جذبه  یتا وقت. رهیامکان ناپذ

 یاحیس يجا کجاست؟ آقا نیدلم به شور افتاد؛ پس جز ا. چشم چرخوندم، باز هم نبود. بود یخال دهیارک یصندل یول دم؛یکش ركدر اتاق س

.جلو اومد دنمیبا د

رحافظ؟یام يخوا یم يزیچ ـ

د؟یدیرو ند یخانم نجف ـ

.دمشینه، بعد از وقت استراحت ند ـ

.باشه ـ

و گوش  دیاراده به سمت رختکن خانم ها چرخ یهنوز هم تو رختکن خانم هاست؟ قدم هام ب یعنیرفتم؛ پس کجا بود؟ سالن فاصله گ از

دستم رو . کرد یمنو به خودش جذب م دهیارک يرویانگار ن. که بخوام باز هم جلوتر رفتم نیبدون ا. نبود ییصدا یکردم؛ ول زیهام رو ت



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٤

هق  نیاومد و بدبختانه من ا یم یفیهق هق خف يصدا. سرم رو جلوتر بردم. دمیعقب کش یفیضع يدر که با صدا ي رهیگذاشتم رو دستگ

زده بود؟ نکنه  یکرده بود؟ طاها حرف تشیاذ یکرد؟ کس یم هیچرا؟ چرا داشت گر یبود؛ ول دهیشناختم، ارک یآروم رو خوب م يهق ها

.تقه به در زدم هیاراده انگشتم رو باال بردم و  یب. داشتمبراشون ن یجواب چیکنه؟ ذهنم پر از سوال بود و ه یدستش درد م

د؟ییاونجا یخانم نجف ـ

 يبرا ستیس که معلوم ن دهیارک. کنه یم هیس که داره هق هق گر دهیارک. بهم ثابت کرد که اشتباه نکردم دهیخش دار ارک يصدا بالفاصله

کنه؟ یم هیکدوم دردش گر

؟یرسول يبله آقا ـ

د؟یاری یم فیچند لحظه تشر ـ

 ینم يجور نیکه ا نینه؛ مثل ا. سرخش اخمام تو هم رفت يچشم ها دنیاومد با د رونیکه ب نیهم. ادیجا پشت در منتظر شدم تا ب همون

که چند  هیدردش چ دمیفهم یم دیبا. شه یم روزشیانگار که هر روز بدتر از د. کم آروم بشه هیذارم تا  یمن دست رو دست م یهر چ. شه

!زنه یداره بال بال م ندهمثل مرغ سر کروزه 

.تو اتاقم دییبفرما ـ

.راه افتادم دهیزودتر از ارک و

اومده؟ شیپ یمشکل یرسول يآقا ـ

.نه ـ

.اومد یهم پشت سرم با شتاب م دهیرفتم، ارک یبلند م يجور که با قدم ها همون

افتاده؟ یاتفاق شگاهیتو نما ـ

.نه ـ

سرخ با  يبا همون صورت و چشم ها دهیدر رو باز کردم که ارک. تا بهم برسه ستادمیگرفتم و دم در اتاقم اتند ازش فاصله  يقدم ها با

:دیپرس یدوباره با نگران دهیارک. اشاره کردم یدر رو پشت سرم بستم و با دست به صندل. وارد اتاق شد ینگران

؟یرسول يشده آقا یچ دیبگ دیخوا ینم ـ

.شدم نهیو دست به س ستادمیکه نشست، جلوش ا دهیارک

شده؟ یچ دیبگ دیکه با دییشما نیا ـ

.انداخت ریسر به ز دهیارک

.شم یمنظورتون نم يمن متوجه  ـ

.به سمتش خم شدم یبود گذاشتم و کم دهیارک يرو به رو قایکه دق یرو پشت صندل دستام

س؟ گهید يجا هیچرا مدام فکرتون  شگاه؟یه به نماافتاده که دو هفته س نه حواستون به کاره و ن یچه اتفاق یخانم نجف ـ

.دلم براش سوخت. شروع به لرزش کرد دهیارک يدست ها يها انگشت

.تکرار نشه گهیکنم د یم یسع. ستیچند وقته حواسم سر جاش ن نیمن ا ،یرسول يآقا دیببخش ـ
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:گفتم یو به نرم ینشستم رو صندل. رو با حرص فوت کردم نفسم

 یدونم چه مشکل ینم. زنم؛ بلکه بخاطر خودتونه ینم شگاهینما ایحرف ها رو بخاطر کار کارخونه  نیدونه که ا یدا خودش مخ یخانم نجف ـ

.کنه یم تتونیحد اذ نیاومده که تا ا شیبراتون پ

:دمیکرده بود پرس دهیکه سپهر در حق ارک ییظلم ها يادآوری با

نکنه موضوع مربوط به همسر سابقتون باشه؟ ـ

.از میز وسط دستمال کاغذي برداشت و اشک هایی که حاال بی امان می بارید رو پاك کرد رکیدها

.نه نیست -

کسی حرفی بهتون زده؟ شاید با مونتاژ کارها مشکل دارید؟ -

.خاك بر سرت امیرحافظ، این که بدتر شد. به هق هق افتاد دوباره

.نه -

.طر کارهاي قبلی من ناراحتهنگران بودم شاید بخا. رو مزمزه کردم حرفم

شاید من کاري کردم، یا حرفی زدم؟ -

.زد هق

.نه -

خب آخه پس چی شده؟ -

قلبم فشرده . هم تنها اشک هاش رو پاك کرد؛ ولی اون قدر بغض تو گلوش زیاد بود که به ثانیه نکشید که صورتش دوباره خیس شد باز

.شد

.ل نمی شهخانم نجفی حرف بزنید؛ با گریه که چیزي ح -

:بی اراده با درد گفتم. اون قدر غصه دار بود که حجم غصه هاش رو من هم می تونستم درك کنم. نمی شد آروم

بخاطر حرف هاي منه؛ نه؟ بخاطر حرف هایی که قبال زدم، حاال بچه ها دارن آزارتون می دن؟ -

.نه نیست -

.من باعث شدم این همه حرف پشت سرتون باشه. احترام نذارنمن باعث شدم تا تو کارخونه بهتون . چرا تقصیر از منه -

.نه، نه، نیست -

پس چیه که این جوري دارید گریه می کنید؟ -

.هم سکوت باز

.حرف بزنید خانم نجفی، شما که من رو نصفه جون کردید -

!دل تنگ بچمم -

یه بچه داشت که همون چند سال پیش سقط کرده بود؛ پس از  یعنی اون جوري که شنیده بودم. ارکیده که بچه نداشت. لحظه کپ کردم یه

چی حرف می زد؟
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.راستش من گیج شدم، شما که بچه اي نداشتید -

:دفعه اي ارکیده از جا پرید و مثل کسی که تازه فهمیده چی گفته، با لکنت گفت یه

.من اصال نباید می گفتم... بخشید، راستش آقاي رسولی من ... ب  -

.سمت در بره که جلوش ایستادم به خواست

کجا می رید با این حالتون؟. صبر کنید -

.ارکیده بدتر شده بود و حاال رنگ و روش به زردي می زد، لب هاش کبود شده بود و همین قلبم رو بدتر از قبل فشرده می کرد حال

.ببخشید، نباید شما رو درگیر مسائل خودم کنم. من اصال نفهمیدم چی گفتم -

.این جور که پیش می رفت بعید نبود از حال بره. کردم آرومش کنم یسع

.اگه نمی خواید حرفی بزنید عیبی نداره، فقط یه کم بشینید، آروم شید، بعد برید. صبر کنید خانم نجفی -

. خیال راحت شروع به گریه کردچنان نگاه مصممی جلوش ایستادم که ارکیده باالجبار دوباره با بی حالی روي صندلی نشست و این بار با  با

شاید تو این سه سال بچه دار شده، سپهر ازش . من اصال نمی فهمیدم که ارکیده راجع به چی حرف می زنه. هیچ کاري از دستم برنمی اومد

بی مصرف بودن از این همه . هق هق هاي ارکیده دلم رو ریش می کرد. تا اون جایی که من یادمه هیچ بچه اي وجود نداشت لیگرفتتش؛ و

دست هام مشت . حتی زبونم نمی چرخید که دلداریش بدم، که بهش بگم صبور باشه، که این قدر بی تابی نکنه. خودم حالم به هم می خورد

شد و براي این که واکنش غیر طیبیعی نشون ندم، ازش فاصله گرفتم و جلوي پنجره قدي کارخونه وایسادم تا شاید یه کم از تالطم ارکیده 

.نمی دونم چقدر گذشت؛ ولی با کمتر شدن صداي گریه هاش، یه لیوان آب براش ریختم و دوباره رو به روش نشستم. کم بشه

.خانم نجفی بسه دیگه؛ حالتون بد می شه ها -

.هم جوابم هق هق بود باز

کاري از دست من برمی یاد؟ -

.نه، کاري از دست هیچ کس برنمی یاد -

ه دردي رو دوا می کنه؟پس این همه گریه چ -

.دلم رو که سبک می کنه -

اگه این گریه ها دواي درد شما بود، حداقل باید تا االن . واال این جوري که من می بینم شما هر روز حالتون بدتر می شه که بهتر نمی شه -

.حالتون بهتر می شد

.پس چی کار کنم؟ گریه هم نکنم که دق می کنم -

:مزمه کردمزیر لب ز. گرفت قلبم

!خدا نکنه -

.بالیی سر ارکیده می اومد؟ حتی بهش فکر هم نمی کردم اگه

 ببینید خانمی نجفی، اگه بعد از چند وقت تا حدي بهم اطمینان دارید، الاقل مشکلتون رو باهام در میون بذارید تا شاید یه راه حلی پیدا -

.کردیم
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!هیچ راه حلی نیست، من باید بسوزم و بسازم -

.چرا این قدر ناامید بود؟ ارکیده اي که من تو این دو سال شناخته بودم، خم به ابرو نمی آورد. کم کم داشتم عصبانی می شدم یگهد

از کدوم بچه حرف می زنید؟. خانم نجفی، یه سوال می کنم، ازتون خواهش می کنم حقیقت رو بگید -

.و حرف زداولین بار ارکیده رو در بایستی رو کنار گذاشت  براي

.بچه اي که چند سال پیش از دست دادم -

:زمزمه کردم. منظورش همون بچه اي بود که بخاطر کتک هاي برادر و پدرش از دست داده بود. درست حدس زده بودم. حبس شد نفسم

چطوري بعد از چند سال به یادش افتادید؟ -

دم که حقش نبود به دنیا بیاد، که اگه به دنیا می اومد شاید هزار تا بالي دیگه از همون اول هم به یادش بودم؛ ولی به خودم دلداري می دا -

! نمی دونم، به خدا نمی دونم... سرش می اومد، این که اگه می بود و فرزند آدمی مثل سپهر بود، هیچ وقت خودم رو نمی بخشیدم؛ ولی االن 

م جاش تو این دنیا نبود؛ ولی شما بگید، چه جوري به دلم بقبولونم که بدبختی این جاست که می دون. می دونم دلم براش تنگ شده فقط

خدا یه حکمتی داشته؟

:زار زد. می خواستم ارکیده تا جایی که می تونه درد و دل کنه تا شاید دردش سبک تر بشه. کرده بودم سکوت

اون بدي ها، باز هم بود و من حاال مادر یه بچه ي سه  این گناه که دلم براي اون بچه تنگ شده؟ این که دلم می خواست علیرغم همه ي -

همه می گن خدا رو . ساله بودم؟ هر بچه اي رو که می بینم، هر مادري رو که می بینم دلم آتیش می گیره؛ ولی هیچ کس درکم نمی کنه

همه فکر . هیچ کس دردم رو نمی فهمهدارم غمباد می گیرم و . ولی من نمی تونم آقاي رسولی، نمی تونم ساکت باشم ند؛شکر کن که نمو

به خدا نمی تونم شاکر باشم که حاال مادر نیستم، که بچه . می کنن باید خوشحال باشم که از دست سپهر نجات پیدا کردم؛ ولی من نمی تونم

.که این قدر تنهام، که این قدر حسرت زدم ش،اي ندارم تا تو بغلم بگیرم

.هاي هاي گریش بلند شد صداي

.خدا دیگه نمی تونم به -

این روزها زیادي ساکت شده ام"

هایم نمی دانم چرا به جاي گلو حرف

"!چشم هایم بیرون می آیند از

"امیرحافظ"

درسته که بچه نداشتم، درسته که حتی زندگی مشترك درستی هم . که بعد از کلی گریه و غصه رفت، حالم دگرگون شده بود ارکیده

وقتی که مهر طالق تو شناسنامت می خوره، وقتی . بهش حق می دادم. اسات مادرانه ي ارکیده رو درك می کردمنداشتم؛ ولی تا حدي احس

مهم اینه که . به پایانش رسیده، احساس پوچی می کنی، هر چی که داشته باشی و نداشته باشی مهم نیست كمی فهمی که یه زندگی مشتر

نی شکست، یعنی چند پله سقوط، یعنی بفهمی که بعد از کلی مشکل و سختی کاخ رویاهات تو مهم ترین مرحله ي زندگیت باختی و این یع

من هم مثل ارکیده یک . حس هاي سرکوب شده در ارکیده رو خوب درك می کردم! فرو ریخته و تو همچنان اندر خم یک کوچه اي

دلم می . قت از این حس بد و مزخرف راحت نمی شمطعم تلخ جدایی رو هنوز مزمزه می کردم و می دونستم هیچ و. شکست خورده بودم
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با . از اون که به چشم می اومد افسرده بود بیشارکیده . خواست یه جوري درد ارکیده رو کمتر کنم، یه جوري بار روي دوش رو سبک کنم

آره، شاید ... شاید . کمکش کنمشاید می تونستم ... شاید . یادآوري جایی که بعضی وقت ها حاج بابا بهش سر می زد، چشم هام برق زد

!بتونم

این کمترین کاري بود که به . باید تمام سعیم رو براي آروم کردن ارکیده به کار می بردم. سراغ دفترچه تلفنم رفتم و شماره گرفتم به

.جبران بدي هام می تونستم انجام بدم

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

"ارکیده "

یعنی چی کارم داره؟ با اون حرف ها و گریه . استرس گرفتم. دقیقه مونده به پایان ساعت کاري، امیرحافظ پیغام داد که به دفترش برم پنج

نه حاال که تمام حس . ت هام یخ کرده بود و روي مواجه شدن با امیرحافظ رو نداشتمدس. هاي بی وقفم، از امیرحافظ خجالت می کشیدم

حاال که اون تب و تاب اولیم . که حتی براي مامان شیرین هم عقده گشایی نکرده بودم طبق طبق عرضش کرده بودم روهاي مادرانم 

این که چرا و بخاطر چی با . شتر از قبل شرمنده می شدمفروکش کرده بود، تازه فهمیده بودم که چه حرف هایی گفتم و هر لحظه بی

آخر سر بعد از کلی کلنجار رفتن با دل و دستم، همراه بقیه از سالن خارج . خودم هم مبهم بود يامیرحافظ درد و دل کرده بودم، هنوز برا

چند قدم . ه داره با خانم نعمتی صحبت می کنهاز همون جا می دیدم ک. خدا کنه حرفی به روم نیاره. شدم و به سمت اتاق امیرحافظ رفتم

.مونده بهشون ایستادم تا حرف هاشون تموم بشه

.دیروز چک کردم یکی، دو تا دستگاه اشتباهی بسته بندي شده بود. خانم نعمتی حواستون به بسته بندي ها باشه-

.باشه آقاي رسولی، از این به بعد خودم کارها رو چک می کنم -

.دوست ندارم هیچ کدوم از محصوالت اشتباهی بسته بندي بشه و دوباره به کارخونه برگردونده شه. سفارش نکنم پس من دیگه -

.چشم خیالتون راحت، چک می کنم -

:نعمتی که رفت، با استرس پرسیدم خانم

با من کاري داشتید آقاي رسولی؟ -

:فتبدون این که نگاهی هم به سمتم بندازه، سر به زیر گ امیرحافظ

.بله فقط لطف کنید یه چند لحظه تو اتاق منتظر باشید تا من برگردم -

از جایی که وایساده بودم به خوبی می تونستم . شیشه ي قدي اتاقِ امیرحافظ باعث شد بی اراده به سمت پنجره برم. وارد اتاق شدم باالجبار

چشم انداز قشنگی داشت این اتاق، جوري که تا چند لحظه منو از  چه. کارکن ها رو ببینم که دسته دسته به سمت خونه هاشون می رفتن

یعنی راجع به کارخونه س؟ . نمی دونستم چی کارم داره. با خلوت شدن کارخونه، باز هم به یاد امیرحافظ افتادم. حال و هوام بیرون آورد

ي کردن؟ شاید تو این چند روزه که حالم خوب نیست نکنه بچه ها خرابکار. من که تمام سعیم رو کردم! واي نه. شاید هم مونتاژکارها
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امیرحافظ دم در . حیاط کارخونه خالی از هر انسانی شده بود که با تک سرفه اي به سمت در بازِ اتاق برگشتم. مونتاژها رو اشتباه زدن

.دوباره اضطراب باعث شد دست هام رو تو هم گره بزنم. وایساده بود

.می خواستم یکی، دو ساعت وقتتون رو بگیرم. شید امروزببخشید خانم نجفی، طول ک -

.می شه بپرسم براي چی؟ من باید برم، خونوادم نگرانم می شن -

.جایی هست که می خوام نشونتون بدم -

آقاي رسولی جواب منو نمی دید؟ اتفاقی افتاده؟ من کارم رو خوب انجام ندادم؟ -

.اعت همراه من بیاید ممنون می شمنه، چه اتفاقی؟ فقط اگه شما یکی، دو س -

.آخه به من هم بگید موضوع از چه قراره -

.تا شما وسایلتون رو جمع کنید، من هم اومدم. در ضمن من با حاج بابا هماهنگ کردم که به خونوادتون خبر بدن. خودتون باید ببینید -

مثل این که جریان هیچ ربطی به خرابکاري من . ز اتاق بیرون بیامبه اجبار مجبور شدم ا. چی پرسیدم امیرحافظ الم تا کام حرف نزد هر

درسته که امیرحافظ سابق منو خیلی اذیت . پس قضیه از چه قراره؟ من رو می خواد کجا ببره؟ یه لحظه یه حس بد تو دلم موج زد. نداشت

.تر نمی کردامیرحافظ هیچ وقت پاش رو از گلیمش دراز. االنم بی دلیل بود گرانیمی کرد؛ ولی ن

از گذشت چند ماه از اون روزهاي بد و تلخ، یه بار دیگه سوار ماشین امیرحافظ بودم که به محض استارت زدن، نواي خوش نی و آهنگ  بعد

.آروم و مالیم علیرضا افتخاري تو ماشین پیچید

آه اي صبا"

تو مدهوشم من چون

فراموشم من خود

بر دوشم من خانه

"بر دوش خانه

استرسی که با همراه شدن با امیرحافظ رفت و دلم دوباره از جوش و . نم چرا دوباره همون حس خوب و مالیم قبلی تو دلم نشستدو نمی

حاال بعد از چند ماه، من فقیر نبودم و امیرحافظ غنی؛ حاال دیگه ارکیده ي بدبخت و رو سیاه گذشته نبودم، امیرحافظ هم امیرحافظ . جال افتاد

.هنوز براي من مجهول بود دلیل اون همه تغییر، دلیل این احترام بی شُبهه، دلیل این همه مدارا و نبودگذشته 

من در پیش کو به کو افتادم"

به عشقش دادم دل

در گوشم من حلقه

"در گوش حلقه

ه امروز، بدون هیچ خجالتی همه نزدیکی که اصال نمی دونم چرا و چه جوري از بین حس هاي منفی گذشته سر در آورده و باعث می ش این

از دردي که می دونم امیرحافظ هیچ وقت اون ها رو درك نمی کنه؛ ولی باز هم گوش می ده، سکوت . از دردهاي مادرانم براش صحبت کنم

کیده رو می دونم که خدا خیلی وقته ار. حاال دیگه حس نجس بودن ندارم. این کوه آتشفشان درونم رو خالی کنم دهمی کنه و اجازه می 
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حاال دیگه صداي خنده ي خدا رو خوب می شنوم، نوایی که بهم . می دونم که حاال می تونم امید داشته باشم به قبول کردن توبه هام. بخشیده

.مردم زمینی که هیچ وقت حرف ها رو فراموش نمی کنن، اشتباهات رو تمامثابت می کنه خدا رحمان تر از 

گر در کویش برسی برسان"

یام مراپ این

چراغ رویت بی

ندارم دیگر من

این شب هاي سرد و خاموش تاب

هرگز باور نکنم هرگز

"و پیمان ما شد فراموش عهد

افتخاري می خوند و من فکر می کردم به این حجم آرامش، به این که چرا با درد و دل هاي صبحم دلم این قدر صاف شده، چرا  علیرضا

تعجبم از این بود که . نیش زبونش، حاال بشه مایه ي آرامش این دل قحطی زده از محبت هاي مادري باید مردي مثل امیرحافظ، با اون

نه سر سجاده ي ساجده خانم، نه پیش سفره ي حاج رسولی، نه حتی میون دست هاي مهربون مامان . آروم نشد اارکیده ي پرپر هیچ ج

یا ابولعجب . مام بی رحم هاي دنیا قرعه به نامش افتاده بود، دلم رو سبک کرده بودحاال امروز، تو این لحظه، تنها کسی که از بین ت. شیرین

چرا این جا امیرحافظ؟ چرا از بین این . سر بلند کردم و با دیدن سر در ساختمون قلبم وایساد ینداشت؛ نداشت؟ با کم شدن سرعت ماش

همه جا، این جا؟ چرا امیرحافظ؟ 

"رحافظیام"

آروم شدن دل و  يرو برا دهیخواستم ارک یکه م ییجا. کرد یرو تو بغلش آروم م يماهه ا شیبود که داشت نوزاد ش رهیخ دهیبه ارک نگاهم

به امون خدا رها شده  يو پدر يسرپرست بدون عاطفه و محبت مادر یو ب میتیبچه  یکه کل ییجا. بود رخوارگاهیببرم، ش نشیغم سنگ

 نیعشق به ا یمحبت دست هاش رو که کل. برم ینم ادیبچه ها پراز اشک شد از  دنیبا د دهیکار يکه چشم ها يوقت لحظه ا چیه. بودن

بود و حاال با نوازش ها و بوسه هاش  يمادر يسرشار از عاطفه  دهیارک. بودم دهیند يا گهید يجا چیکرد، ه یم قیکس تزر یب ينوزادها

.کرد یمبچه ها  نیا يمحبت رو ذره ذره فدا نیا

سمبل مهر و  نیشده بودم به ا رهیخ ،ییقدرت جا به جا یحت ایفکر  چیداد تا به خواب بره و من بدون ه یتاب م یه رو به آرومبچ دهیارک

خورده و براق، درست  غلیو طاهر شده، ص بیاطرافم ط اهیس يآدم ها نیتو ب يآورده بودم، بد جور مانیکه حاال ا يفرشته ا نیمحبت، به ا

جا  نیبه ا دهیکردم که آوردن ارک یبا خودم فکر م. دلم رو به درد آورد دیگونه هاش چک يکه رو یاشک. و درخشندهشفاف  اقوت،ی هیمثل 

 ینجف دهیو ارک يخداداد ينعمت ها و رحمت ها نیا يدلم برا. سوخت یدلم م. که داغش رو تازه کرده دمید یحاال م یکنه؛ ول یآرومش م

 یتو زندگ يمعصوم که نه پدر يبچه ها نیخوشبخت تر از ا ده،یخوشبخت تر از ارک. خوشبخت بودم ها واقعا نیمن در مقابل ا. سوخت یم

و دل از عشق خالصانه  دمیکش یقیآه عم. سرشون بکشه يکه با عشق دست نوازش رو دهیمثل ارک يگاهشون باشه و نه مادر هیداشتن تا تک

رو سرم  زیحاج بابا و عز نیریش ي هیکه تا حاال سا یاون قدر بهم لطف داشت نمیب یکنم م یحاال که حساب م. شکرت ایخدا. کَندم دهیارک ي
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شکرت،  ایخدا. تیواسطه، فقط و فقط با محبت و انسان یبه من شناسوند، ب ریو تزو ایر یکه تو رو ب يا دهیممنونم ازت خدا بخاطر ارک. باشه

.زالتیرحمت ال نیبابت ا

***

"دهیارک"

ازت تشکر  یدونم با چه زبون ینم ،یرسول رحافظیام. دیرو در دست گرفته بود چرخ ينوزاد کیکه سر انگشت کوچ رحافظیرو ام نگاهم

تونستم  یکاش م. شد ازت تشکر کنم یکاش م. دردهام بود يبرا یکارت چه مرهم خوب نیا یازت خوردم؛ ول يادیز يتا حاال زخم ها. کنم

و بخاطر  يناب حاج بابا رو تو قلبت به امانت دار يچشمه از محبت ها هیبخورم که تو هم تونم قسم  یهات، م يبد يبگم با وجود همه 

 يبرا یبچه ها، حت يخودم، برا يدلم سوخت، برا. شدم رهیمردانش خ يبه سر انگشت ها. عطوفت ازت ممنونم کیکوچ يهمون روزنه ها

حرف هاش  نیتا چند ماه قبل دلچرک دیشا یحت لیاون اوا دیشا .زخم خورده است يوردونستم بد ج یکه م یرحافظیام يبرا. رحافظیام

القلب گذشته بهش  یبه چشم اون مرد سنگدل و قس گهیمحبت دلش شده، د یدونستم اون هم مثل من قربان یحاال که م... حاال  یبودم؛ ول

که در پس  یبه نفرت یوقت! رحافظیام چارهیب .گره خورده بود رحافظیبهانه به انگشت ام یکوچک نوزاد ب يسر انگشت ها. کردم ینگاه نم

که هر دو  نیا. کردم یم يناخواسته باهاش همدرد نیاست و بخاطر هم دهیکش یهم سخت رحافظیام نمیب یکنم، م یهر کلمش بود فکر م

.رو کم کنه نتونست درد دل هامو ینم یمرهم چیکه ه میو داغون بود رونیو حاال اون قدر و میباخته بود

در حقم کرد که  یدانسته و ندانسته چنان لطف رحافظیام. و اون روز بود که دلم رو نرم کرد رخوارگاهیتو رفتن به اون ش يونم چه سرّد ینم

 ایدن هی ،يمهر پدر یب ییبچه ها دنیمادرانه و در آغوش کش ينوازشِ دست ها یب یلمس نوزادان. تونستم جبرانش کنم ینم يجور چیه

گداخته  شیآت يرو یآب يها چه جور دنیدر آغوش کش نیا یدون ینم. بود رحافظیهمه و همه بخاطر محبت ام. دلم در دهش ختهیآرامش ر

سرشون  يرو ینداشتن، که دست نوازش يعرضه کردم که مادر و پدر ییمادرانم رو به بچه ها يکه تمام حس سوخته  نیا. جگرم شد ي

من . کباب شد دنشونیدلم با د. بدن و سر به آغوششون فرو ببرن هیبهش تک کشونیکوچ ي ثهنبود که با همون چ يا نهیس ینبود، که حت

. درك حس و حال مادر و پدر داشتن یشدن، ب یبزرگ م یدل تنگ یبچه ها با کل نیزدم و ا یپرپر م ياز حس مادر یجا با بغل نیا

 نیو عرضشون کردم تا اول از همه خودم آروم بشم، تا ار میرماد يتلمبار شده  يو تمام محبت ها دمشونیلمسشون کردم، به آغوش کش

اگر چه لب هام بسته س،  رحافظ،یام. بشه يلبالب از محبت ناب مادر کشونیکوچ يباالخره سرد بشه و بعد از اون هم دل ها نمیداغ تو س

.از ته دل ازت ممنونم یقدم هاتم؛ ول يزانو زدن جلو نیاگر چه هنوز دلچرک

***

"رحافظیام"

تر از  یآب میروزها آسمون زندگ نیا. پر از نور و رنگه یکنم که عشق هست، که خدا هست، که زندگ یروزها دارم کم کم باور م نیا

 یم دهیارک يجهت دنبال چادر و سر انگشت ها یروزها چشمم ب نیا. گذاشت میپا به زندگ حانهیکه ر یتر از وقت یآب یس، حت شهیهم

 يشده سوا دهیکه ارک نیمن و احساسم نمونده، ا نیب یحجاب چیه گهیکه د رم،یو نه دلش رو دارم که چشم بگ ونمت یروزها نه م نیا. دوئه
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تو دلم  یترسم با هر نگاهم آتش یکه م نیجرات سر بلند کردن ندارم، ا یحت شتریکنارشم از ترس گناه ب یکه وقت نیآدم ها، ا ياز همه 

 یتربت دلم رو گرم م يکه هر لمس دونه ها نیبا ا. شه یه لحظه هم از بند بند انگشت هام رها نمی دهیارک حیروزها تسب نیا. روشن کنم

تو  ییوقت ها هیتو برزخم،  ییوقت ها هی. هیحال و هوام بهار ییجورها هیروزها  نیا. هم ازش جدا بشم هیثان کی یتونم حت ینم یکنه؛ ول

پره و  یاز سرم م یمست نیکه ا ییشم و لحظه ها یمست م یزندگ يبایز یاز معن وبلعم  یرو م دهیخوش ارک يکه بو ییبهشت، وقت ها

 رحافظیدونه ام یفقط خود خداست که م یاشتباه محضه؛ ول دهیعطر تن ارک يبو دنیفهمم که کارم گناهه، که کارم اشتباهه، که بلع یتازه م

شکسته و  دهیپر محبت ارک يدست ها متیمغرور با مال رحافظیاون ام دس. یمقاومت چینداره، ه ینجف دهیدر مقابل ارک ياراده ا چیه گهید

پناهم باش،  ایخدا. شدم یدچار سردرگم يروزها بدجور نیاعتراف کنم که تو ا دیبا. حجم احساسات رو گرفت نیا يشه جلو ینم گهید

.شم، خودت به دادم برس یغرق م دهیناب ارک يدارم تو حس محبت ها

.بود؟ آره خودش بود دهیواقعا ارک. رفت. طاها شد و رفت نیگشاد شده از تعجبم سوار ماش يچشم ها يجلو! رفت

طاها بشه؟ نیسوار ماش دهیشه ارک ینه بابا مگه م -

.يدیخوبه خودت با جفت چشم هات د گه،یآره د -

باالتر از کارخونه  ابونیخ هی یشدم؛ ول نیماشبود که سوار  يبعد از ساعت کار. بودم با خودم مرور کردم دهیرو که د يصحنه ا گهیبار د هی

عقب  یبود که با همون چادر و مقنعه رو صندل دهیارک. افتاد ابونیخ يچشمم به گوشه . ستادیا ابونیطاها کنار خ يپژو اس د دمیبود که د

از هم باز موندم رو بستم و با  يها لب. بره ادمینبود که از  يزیرند پالك طاها چ يشماره . محال بود اشتباه کنم. نشست و رفت نیماش

.خوب وجودم به صدا در اومد ي مهین...  یعنی ؟یچ یعنیکارها  نیا ؟یچ یعنی. طاها انداختم نیماش یخال يبه جا ینگاه یکالفگ

 یاتفاق دیشا. يبر یطرفه به قاض هی يحق ندار. یکن ییخودت داستان سرا يمثل قبل برا يحق ندار. گوش کن. گوش کن رحافظ،یام -

.دتشید

.هام مشت شد دست

نه و نو آورد که نخواد باهام  یبعد کل يسر. خانم آژانس گرفت و رفت. بشه نشد نمیمن خودم رو کشتم تا سوار ماش ياون سر ؟یاتفاق -

...قدر راحت  نیحاال ا. ادیب

؟یقبل عبرت نگرفت يهنوز از دفعه . يبهت گفتم حق ندار. حافظ ریبس کن ام -

:دمیغر

... يسر و سر هیو طاها  دهیموجه تر؟ ارک نیاز ا لیدل. حق دارم. حق دارم -

چقدر دوست  ؟يمدت چقدر شرمنده شد نیتو ا ؟یزن یبهتون م يحاال دوباره دار ؛يتاوان اون تهمت ها رو بد یهنوز نتونست! خفه شو -

؟یجاده خاکتو  يباز زد يدیحاال که وقتش رس ؟يچند بار توبه کرد ؟یجبران کن یداشت

 یکه عالم و آدم م ییطاها؟ طاها یول ن؛یاز ا ریهست غ يزیاتفاقه، که حادثه س، که هر چ هیبود قبول داشتم که  یآخه طاها؟ هر کس یول -

پشت نگاهشه چرا؟ گهیحرف د هیدونن 

.نداره یبه تو ربط -

.به فرمون دمیمشت شدم رو کوب دست
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!که داره یدون یم ید لعنت! داره -

.خوب هم مثل من باال رفت ي مهین يداص

خالف . بزنه یتونه بهش حرف ینم یاگه بخواد با طاها هم رفت و آمد کنه کس یزن آزاده که حت هیاون  ؟یداره؛ هان؟ چه ربط یچه ربط -

.دختر سرك نکش نیا یقدر تو زندگ نیبرس و ا تیبه رانندگ نیبش! از؟یته پ ای يازیاصال به تو چه؟ سر پ. نکرده، گناه هم نکرده

 یکاش م. رفتم یکاش دنبالشون م. شده بود نیرفت و نفس هام سنگ یم نییباال و پا نمیاز حد، س شیب تیاز عصبان. تونستم ینم یول

.کجا رفت دمیفهم

!هم به خونش؟ دیرستوران؟ شا ایشاپ؟  یطاها بردتش کاف یعنی -

؟یش یتو آدم نم چرا ه؟یچ فیراج نیا! رحافظینه، نه، نه، بس کن ام -

جا  نیا ایخدا فته؟یب دیبا یاتفاق نیهمچ ،يکه حاضر بودم قسم بخورم تو پاك و طاهر یچرا االن؟ االن دهیآخه ارک. انداختم تو موهام چنگ

... یراحت نیمن بشه، بعد اون وقت به ا نیسوار ماش ستیحاضر ن یحت دهیچه خبره؟ چرا ارک

 دیاز قبل با هم قرار داشتن؟ شا یعنی. گُر گرفته بودم يبدجور. و دنده دادم دمیچشم هام کش يه پلک خست يانگشتم رو رو تیعصبان با

خواست آرومم  یخوبِ گذشته همچنان م رحافظیاز کارخونه بره؟ ام رید دهیمگه تا حاال نشده که طاها بخاطر ارک. هم کار هر روزشون بوده

.کنم يکنه که مبادا مثل گذشته خراب کار

.هیاتفاق چ نیپشت ا يتو خبر ندار. یدون یازش نم یچیتو ه. يخور یباز گول م يدار! رحافظیشو امخر ن -

.کردم یقاط گهید

راحت  یلیخ یده؛ ول یشدن هم نم کینزد يبه من اجازه  یحت دهیارک. کنم یباور م نمیب یرو که م يزیبدونم؟ من اون چ دیرو با یچ -

.باالتر از کارخونه ابونیخ هیشه، اون هم  یطاها م نیسوار ماش

طاها بشه که همه، من جمله خود تو پشت  نیکارخونه سوار ماش يجلو ادیکار کنه؟ ب یچ چارهیخب ب رحافظ؟یآخه عقلت کجا رفته ام -

.نه دهیارک یباشه؛ ول یحسام دیشا. ستین یکس نیهمچ دهیارک. رحافظیعاقل باش ام د؟یسرش لُغُز بخون

با اون حال خراب و فکر داغون چه  دمیاصال نفهم. شده و شکست خورده ریبودم، تحق یرفت؟ من عصبان یلم ممگه حرف به گوش د اما

مدت هر  نیتو ا. بود افتاد زیآو نیماش ي نهییکه به آ دهیارک حیرو همون دم در پارك کردم که نگاهم به تسب نیماش. دمیبه خونه رس يجور

گرفتم و ذکر  یدونه هاش رو تو دست م یدونست که وقت یفقط خدا م. آرامش جسم و روحم بودهمراهم بود،  حین تسبیرفتم ا یجا که م

 يبرا دهیسوار شدن ارک يصحنه ... حاال  یشدم ول یکردم رها م یفکر م دهیکه راجع به ارک یتلخ یشدم و از حس یگفتم چقدر آروم م یم

. شده و خرد شده ریبودم، حق یدست خودم نبود، عصبان! کردم، با نفرت نگاه حینفرت به تسب اب. چشم هام جون گرفت يبار هزارم جلو

خدا رو شکر که حاج بابا . و فاطمه دادم زیبه عز یلب ریسالم ز هیتند باال رفتم و  يبا قدم ها. شدم ادهیپ نیرو چنگ زدم و از ماش حیتسب

.دصدام کر زیبه سمت اتاقم راه افتادم که عز. نبود

رحافظ؟یام-

.جواب دادم یلب ریز

.ستیحالم خوش ن. االن نه زم،یاالن نه عز-
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.تو اتاقم و در رو پشت سرم قفل کردم رفتم

ارکیده آخه چرا؟ چرا؟ چرا من رو این قدر خرد . تسبیح توي دستم مثل یه گلوله داغ شده بود. اراده شروع کردم به قدم زدن تو اتاق بی

خواستی بهم حالی کنی که هیچی نیستم؟ ولی من که هر وقت پا داد سعی کردم ازت کردي؟ بخاطر اون تهمت ها و اون حرف ها می 

جوره تو این چند وقت هوات رو داشتم؛ پس چرا؟ چر؟ خدایا چرا؟ مهعذرخواهی کنم، من که ه

ازکردم و با ضرب اصال نمی دونم چرا؛ ولی پنجره رو ب. ارکیده رو تو دستم فشردم و تو یه حرکت بی فکر به سمت پنجره رفتم تسبیح

.تسبیح رو به وسط باغچه ي حیاط پرت کردم

!ازت مـتــنــفـرم! ازت متنفرم ارکیده -

چرا؟ چرا تو همه ي وجودم رخنه کردي که حاال با دیدن همچین صحنه اي این . به سمت سجادم که نگاهم به مفاتیح ارکیده افتاد برگشتم

ی ارکیده؟ چـــــــرا؟ مفاتیح رو برداشتم تا همون بالیی که سر تسبیح آوردم رو سرش جوري زا به راه بشم؟ چرا داري دیوونم می کن

.دیدن جلد رنگ و رو رفته ي مفاتیح و کاغذهاي مچاله شدش، بغض گلوم رو گرفت با... بیارم؛ ولی 

چرا فکر . راي محک زدن دوباره ي منچرا دست از سرم برنمی داري؟ چرا با این که دیدمت؛ ولی فکر می کنم همش یه بازیه؟ یه بازي ب -

می کنم که باید بهت اطمینان کنم؟

من از . تنها پناه من و ارکیده همین مفاتیح کهنه بود. نگاهم روي نوشته هاي کم رنگ کتاب می گردید. سست شدم. هام سست شد دست

حق . بعد از چند سال جدایی و قهر به خدا رجعت کنمکاري کرد . ته دل قبول داشتم که ارکیده هر کی بود، من رو به سمت خدا برگردوند

من احمق اجازه . حق نداشتم تو کارهاش شک کنم. حق نداشتم از این ریسمانی که بین من و خدا بود دلگیر باشم. شمنداشتم ازش دلخور ب

باور می کردم . رو قبول می کردمکم کم داشتم شکست . چشم هام سوخت و قلبم تیر کشید. نداشتم رو پاکی و نجابت ارکیده حرفی بزنم

یه قطره اشک بی اجازه از گوشه ي چشم هام سر خورد و روي جلد کهنه ي مفاتیح . داره خابکه این حق ارکیده س که ارکیده حق انت

:دستی رو جلد مفاتیح کشیدم و زمزمه کردم. قلبم درد گرفت. چکید

.ه دیده منت، تو حق داريب. اگه تو این رو می خواي باشه. باشه ارکیده، باشه -

.گلو گیرم شد بغض

حق این که شریکت رو خودت انتخاب کنی؛ هر چند که دلم ازت گرفته، هر چند که تازه داشتم به نورانیت و آرامشت توي ! حق انتخاب -

هوات رو داشته، طاها رو قبول زندگیم عادت می کردم؛ ولی این حق توئه که بین منِ رو سیاه با اون پیشینه ي بد و طاها پسري که همیشه 

تو فقط امر کن تا امیرحافظ پشیمون اجابت کنه، تا دل . جان، هر چی تو بخواي، هر چی تو بگی، هر چی تو امر کنی، قبوله یدهباشه ارک. کنی

منی که زاده شدي براي حاال دیگه اعتراف می کنم ارکیده که تو مریم مقدس . بده به خواسته ي دل تو، چون که تو بانوي قلب امیرحافظی

هر چی که باشی با تموم وجود اعتراف می کنم که تو . سیاه دل، براي آشتی دادن اون مرد بد گذشته با خدا رحافظسر براه کردن اون امی

.تک ستاره ي قلب امیرحافظی، از االن تا همیشه، از االن تا ابد، تا خود قیامت

باد مالیمی که از پنجره ي باز اتاق می وزید، اشک هاي روي صورتم رو خشک . دم گذاشتمرو بوسیدم و مثل همیشه گوشه ي سجا مفاتیح

اصال نفهمیدم چه جوري کلید رو تو قفل چرخوندم و از جلوي چشم هاي بهت زده ! تسبیح ارکیده. کرد؛ ولی تو یه لحظه تمام بدنم یخ کرد
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کلید برق رو زدم؛ ولی قسمت باغچه و سنگ . ز همیشه، جلوي چشم هام بودحیاط تاریک تر ا. رو تو حیاط انداختم ودمي عزیز گذشتم و خ

:زمزمه کردم. سعی کردم تمرکز کنم. فرش اطرافش هنوز تاریک بود

کجا انداختیش امیرافظ؟ -

ه رو نگاه سر تا ته باغچ. با چند قدم بلند به سمت باغچه رفتم. ي پرت شدن تسبیح به داخل باغچه جلوي چشم هام رژه می رفت صحنه

.کردم، چیزي معلوم نبود

چی شده امیرحافظ؟ -

:حوصله گفتم بی

.هیچی -

پس چی می خواي اون جا؟ -

.شما برو تو سرده. چیزي نمی خوام عزیز -

.حداقل یه لباس گرم تر می پوشیدي -

.امیباشه عزیز، االن می  -

. نگاهم به ریشه هاي درخت قطور وسط باغچه افتاد. غچه؛ ولی نبودورودي پشت عزیز بسته شد و با چشم شروع کردم به گشتن تو با در

تو کوچه سرك کشیدم، . وجب به وجب باغچه رو گشتم؛ حتی البه الي گل ها رو، نبود. شاید ال به الي ریشه ها افتاده باشه یا حتی تو کوچه

بی اختیار وسط باغچه تکیه دادم به . ز دست دادمپس کجاست؟ خدایا پس کجاست؟ حس می کردم مایه ي حیاتم رو ا. ودتو جوي آب، نب

. سر بلند کردم، مثل تمام این روزها. دلم گیر بود، گیر اون دونه هاي تربت که حاال دستم از لمسشون کوتاه بود. تنه ي درخت و آوار شدم

ودم فکر می کردم که چه جوري این به خریت خ. چشم هام سوخت. خدا، دستم حتی از نوازش دونه هاي تسبیح تربت ارکیده هم خالی شد

دل خور و دلگیر از دست خودم، خیره شدم به نور ماه که از بین ابرهاي تیره گهگاهی خودي نشون می . ریسمان محکم رو از دست دادم

.داد

د سردي و زید ابر تیره نگاهم به قرص نیمه ي ماه بود که با. اون سوز و سرما، سرم رو تکیه دادم به تنه ي درخت و تو خودم جمع شدم تو

نگاهم رو از سقف آسمون کَندم وبه روي شاخه هاي مواج درخت چرخوندم که چشمم به دونه هاي تسبیح آویز از . جلوي ماه رو گرفت

رشته . ردمدستم رو بلند ک. سرما تو وجودم رخنه کرد و سر تا به پا لرزیدم! خودش بود؛ تسبیح ارکیده. و آروم بلند شدم رناباو. شاخه افتاد

.ي تسبیح مثل یه نشونه تو دستم نشست و به آرومی از شاخه جدا شد

حاال دیگه می . حاال دیگه می تونستم با انتخاب ارکیده کنار بیام. مشتم جمع شد و آرامش دوباره به قلبم سرازیر. هام پر از اشک شد چشم

دست هام از سرما به . ه اشک بی اجازه از گوشه ي چشمم سر خوردیه قطر. تونستم به خودم بقبولونم که ارکیده و طاها حق هم هستن

. تسبیح رو بی اختیار روي چشم هام گذاشتم. کبودي می زد و تسبیح ارکیده مثل آخرین تکه از آرامش، قلب منجمد شدم رو گرم می کرد

بوي تربت توي . م تا این حد درد نکشیده بودمحتی وقتی که از ریحانه هم برید. قلمبم گنجایش این درد رو نداشت. اشک هام سرازیر شد

! خداحافظ ناجی امیرحافظ! خداحافظ ارکیده ي من. آخرین دیواري هاي مستحکم دور قلبم فرو پاشید. ندمشامم پیچید و دست هام رو لرزو

.خت باشتو الهه ي قلب منی؛ پس به جاي من، تو هم خوشب. با تمام وجودم برات دعا می کنم که عاقبت بخیر باشی
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"دهیارک"

بهم گفته بود که شب  یافتادم که حسام يظهر و ساعت ناهار ادی. کردم یم يچادرم باز ينشسته بودم و با گوشه  یحسام نیماش تو

باهام هماهنگ  یحت. حرف شوکه شدم که حد نداشت نیا دنیاز شن يبه قدر. رسونه یمن رو م يگفته که عصر دیو به ام میمهمونشون هست

 یدونه من چه اخالق یکرده؟ اون که م يکار نیهمچ هیچرا  دیآخه ام ؟یچ یعنیخدا  يا. از کارخونه منتظرمه التربا ابونیخ هیعصر  کرد که

که چند قدم ازش دور شدم زنگ  نیهم. جواب طاها رو دادم و ازش جدا شدم يرو قبول کنه؟ سرسر يزیچ نیهمچ هی دیکردم، چرا با دایپ

.دیزدم به ام

د؟یامالو  -

.دهیارک ادی یالو؟ الو؟ صدات نم -

الو داداش؟ -

.حاال خوب شد. آهان بگو -

رم؟ یکه باهاشون به خونشون م یگفت یچرا به حسام -

.خودش گفت -

.شم ینم بهیمرد غر نیاخالق من دستت اومده، من سوار ماش گهیتو که د. خب خودش بگه -

!تره يهم خود يس؟ اون که از خود بهیطاها غر .شه یصدات قطع و وصل م ده؟یارک یگ یم یچ -

.رم یاصال خودم م. شم یهم نم نشیشناسم؛ پس سوار ماش یآدم رو نم نیمن ا بهیغر ای يخود -

.رم دنبال مامان و بابا یسره با طاها برو خونشون، منم م هیتو . دنبالت امیتونم ب ینم يعصر. من درست صدات رو ندارم دهیارک -

د؟یام -

من . بذاره مونیپاش رو تو خونه زندگ یذارم هر آدم یکه سر سپهر داشتم، نم ينگران نباش، با تجربه ا. دارم نانیمن بهش اطم دهیارک -

.نمتیب یم يفعال برم، عصر

 دیال چرا بامجبور بودم با طاها برم خونشون؟ اص یعنی. اومد یکار خوشم نم نیاز ا چیه. تکون دادم يسر یکه قطع شد، با ناراحت یگوش

تونم برم؛  یکار دارم و نم يبه طاها بگم که من عصر. لحظه خواستم نرم هیبه من چه که شام دعوتشون کرده؟  ده،یبرم؟ طاها دوست ام

وارد اتاق رختکن  تیبا عصبان. رفتم یم دیدرست نبود، دعوت کرده بود، با. دمیرفتار خوب مادرش، خجالت کش يادآوریبعدش با  یول

.صحبت کنم دیفرصت با ام نیه خودم قول دادم تو اولشدم و ب

و مادر  یطاها حسام يخونه . شدم یقدر معذب م نیکنار طاها بودم ا یدونستم چرا وقت ینشسته بودم و نم یحسام نیهم که تو ماش حاال

 يدر ورود نیب يادیز يکه فاصله  يساز آجر یمیقد يخونه  هی. دیرس یبود که سر جمع به هشتاد متر هم نم ینقل کیکوچ اطیح هی رشیپ

.داد یطاها بدتر عذابم م يتعارف ها یکردم؛ ول یپشت سر طاها حرکت م ینیبه اجبار و با سنگ. نبود نهخو يو پله ها اطیح

.دیصفا آورد. دیخانم خوش اومد دهیارک دییبفرما -

:رو باز کرد و از همون جا صدا زد در

.آوردن فیخانم تشر دهیمادر؟ مادر؟ ارک -
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شد، اضطراب  انیدر نما يکه مادر طاها تو آستانه  نیهم یهمه لطف و محبت دستپاچه بودم؛ ول نیاز ا. لب هام نشست يرو یخجل لبخند

.دست هاش دوست داشتم يزن رو با تمام زبر نیمن ا. دیمن هم خواب

.تو ایخوش اومدم دخترم، ب. جان دهیسالم ارک-

.دممزاحم ش دیسالم ممنون، ببخش-

.دنیتازه رس نایبفرما تو، مامان ا. يخوشحالمون کرد زم؟یعز یچه مزاحمت-

کردم و به  یاخم دیبه ام. گم سختم بود که با طاها تنها باشم یدروغ نم. لب هام نشست يرو يلبخند آسوده ا ن،یریمامان ش دنید با

خونوادم رو خورده  يچوب اعتماد نا به جا یمن به حد کاف. دهقرار ب تیموقع نیحق نداشت منو تو ا دیام. جواب سالمش رو دادم ینیسنگ

.نداشتم شتریب نانیاطم يبرا یشیگنجا گهیبودم؛ د

 يتارینه گ. یاتاق ساده و معمول هی. باالجبار قدم به اتاق طاها گذاشتم. تونم لباسم رو عوض کنم یبهم اشاره کرد که تو اتاق م نیریش مامان

خودش کرد، قاب  ي فتهیکه از ته دل من رو ش يزیتنها چ وترش،یکامپ زیرو م یآن چنان ستمیکرد، نه س یم ییاتاق خودنما يگوشه 

.بود وارید يرو يشده  یخطاط

نه هفت سال بلکه هفتصد سال دیآ یم قیرف یقحط"

کنم یو پنهانت م رهیقلبم ذخ يلویس در

منتظر نباشند انیکنعان بگو

یستین یشدن میتقس

"دیایب عقوبیاگر  یحت

.صدام زد دیتقه به در خورد و ام هی

جان؟ دهیارک -

.رفتم لمیبه سراغ وسا دیاعتنا به ام یرو سرم انداختم و در رو باز کردم و ب دمیسف چادر

؟ینیچرا سر سنگ ده؟یشده ارک یچ -

.از دستت دلخورم -

بخاطر طاها؟ -

.امیخودم ب يآدرس بداصال  ایسراغم،  ییایخودت ب یتونست یم. یدون یپس خودت م -

.دارم نانیمن به طاها اطم ؟یحاال چرا از دستم ناراحت -

.ندارم نانیاطم یکس چیبه ه گهیمن د یول -

.دیموهاش کش يتو یدست یبا کالفگ دیام

.بهت بگه دیمسائل هست که خود طاها با يسر هی دهیارک -

؟یمثال چه مسائل -

.نباش نیطاها بد بقدر هم به  نیا. دهیکم صبر کن ارک هی -
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.خوام اون اتفاق ها تکرار بشه ینم گهیاز اعتماد نابه جا خوردم؟ د يمن چه ضربه ا يفراموش که نکرد. فقط سختمه ستم،ین نیمن بد ب -

.طاها فرق داره یاعتماد کنم؛ ول یتونم به هر کس ینم گهیمنم د. باور کن منم مثل توام دهیارک -

 یبود چقدر برام بد م دهیمن رو د یاگه کس یدون یبشم؟ م نشیباالتر از کارخونه سوار ماش ابونیخ هی دیچون همکارمه با ؟یچه فرق -

.رو ندارم شتریب يبه خدا توان مقابله  اده،یهم حرف پشت سرم ز شیجور نیهم. ساله جدهیدختر ه هیزن مطلقم، نه  هیمن  دیشد؟ ام

.شه یتکرار نم گهیحق با توئه، د. باشه، باشه -

 یبا کالفگ. فرستادم و چادرم رو، رو سرم مرتب کردم رونیب ینینفسم رو به سنگ. رفت رونیکه منتظر حرفم باشه، از اتاق ب نیبدون ا و

.میداشت شیدر پ يکسل کننده ا یمطمئنا امروز مهمون. اومدم رونیحوصله از اتاق ب یانداختم و ب نهییبه خودم تو آ ینگاه

لحظه هم  هی یبود که حت جیجالب و مه يشد به قدر دهیکش شیکه پ ییکردم، شام اون شب و صحبت ها یکه فکر م يزیچ برخالف

داشت  یاتیو نظر قیطاها عال. زده کرد جانیو طاها درگرفت و من رو واقعا ه دیام نیکه ب يا یدتیعق يصحبت ها. احساس کسالت نکردم

 یجالب يهم باعث بحث ها نیکه هم میبه هم داشت هیشب ییها ینیو جهان ب يئولوژدویا یجهات هیاز  ودم،از حد باهاشون موافق ب شیکه ب

 نانیحد بهش اطم نیدادم که تا ا یحق م دیبه ام ییجورا هی. مودب تینها یو ب ختهیانسان فره کیبود،  یواقعا مرد خوب یطاها حسام. شد

 یوقت ینداشتم؛ ول یخوب بود و باهاش مشکل ر،ی، آروم بود و سر به زطاها ساده بود یوقت تاجا بود که  نیا یمشکل اصل یداشته باشه؛ ول

.رو هم در کنارش سر کنم گهید يلحظه  هیخواستم  ینم یحت گهینداخت، اون وقت بود که د یرو به سمتم م نشیو سنگ رهیاون نگاه خ

"رحافظیام"

که تمام شب گذشته مشق عشق نوشته  نیبا ا. شم یتر م کیدکردم هر لحظه به قتلگاهم نز یشروع کردم که حس م یفردا رو در حال صبح

شدن به کارخونه رو  کینزد يارایباز هم قدم هام  یآماده کنم؛ ول مشیو تصم دهیمواجه با ارک يکرده بودم که خودم رو برا نیبودم و تمر

.رده بسته بودشکست خو رحافظیکمر به له کردن ام دهیبود، چرا که ارک میروز بدشانس هنداشت و متاسفان

تمام وجودم  ده،یشدن ارک ادهیو پشت بندش پ دیام يوندایه دنیکه با د دمید یاومدن کارکن ها رو م يقد ياز پنجره  شهیمثل هم داشتم

ه از قبل ب شتریکه هر لحظه ب یجسم نیچه کنم با ا دوار؟یقلب ام نیچه کنم به ا ایخدا. دمیچیپ دهیارک حیدست هام رو دور تسب. چشم شد

 نیطاها که بعد از چند لحظه درست پشت سر ماش ياس د يپژو دنیو سراب آرزوهام با د اهامیکاخ رو یزنه؟ ول یبال م الب دهیعشق ارک

خاص خودش با طاها  يریبا همون سر به ز دهیشد و ارک ادهیپ نیطاها با صورت باز از ماش. شد نینفس هام سنگ. خراب شد ساد،یوا دیام

نداشتم و از  بیعشقم رو همراه رق دنیمن طاقت د. دروغ بود تمام ادعاهام. نه، من طاقتش رو ندارم. دیکوب یمحکم م قلبم. صحبت کرد

هر حرکتشون،  یدرسته که از هم جدا شدن؛ ول. کردن و همزمان وارد کارخونه شدن یخداحافظ دیو طاها از ام دهیارک. شدم یدرون خرد م

کردم که دل کندن  یداشتم اعتراف م. و سر چرخوندم اوردمیطاقت ن گهید. من بود شققلب عا يرده هاداشتن رو تکه خ یکه برم یهر قدم

حاال  یمن رو ببخشه و قبولم کنه؛ ول دهیارک دیکه شا نیبه ا دیداشتم، ام دیکاش ام يا. جام زهر تلخ و مرگ آور بود دنیمثل نوش دهیاز ارک

 ییداد، راه به جا یم دهیسر به راه که جونش رو هم در راه ارک شهیهم یدر مقابل طاها حسام که من احمق با کارها و حرف هام دمیفهم یم

.نداشتم

***
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"دهیارک"

دونم کدوم کارم باعث شده تا  یسه روزه که نم. ده یم یجواب سالمم رو هم به سخت یسه روزه که حت. هیعصبان رحافظیروزه که ام سه

شن و نگاهش از رو  یلحظه هم اخم هاش از هم باز نم هی يبرا یزنم، حت یباهاش حرف م یوقت. ندازههم بهم ن ینگاه مین یحت رحافظیام

مگه . فهمم ینم یچیفهمم، ه ینم. ره یکنار م رمیکنه و از مس یراه کج م نهیب یکردم که تا منو م ییدونم چه خطا یمن. شه یجدا نم نیزم

 نیمثل قبل بهم توه گهید یعنی. زیمسالمت آم يهمکار هیبه  م،یبود دهی به آرامش رسکار کردم؟ ما که بعد از اون مشکالت حاال یمن چ

 یفکر م یکنم، هرچ یگذشته رو مرور م یهر چ ه؟یچ يکارها برا نیپس ا. خودش کرد ونیمنو مد رخوارگاهیبا بردنم به ش یکرد، حت ینم

 یشور م اریاخت یگردان شده؟ دلم ب يبا من هم رو یاز هم صحبت یحت رحافظیکار کردم که ام یآخه من چ. شه ینم رمیدستگ يزیکنم چ

 ینم ؟یچ یرو به اون رو کرده؛ ول نیرو از ا رحافظیکه ام یاتفاق هیافتاده،  یتفاقا هیدونستم  یم. رمیگ یاسترس م نمشیب یم یزنه و وقت

.کنم یدرك نم. فهمم ینم. دونم

ده؟یارک -

هوم؟ -

!دختر؟ بگو بله هیهوم چ -

.لبخند باز زدم هی

.بفرما زم؟یبله عز -

چشه؟ رحافظیام یدون یتو م -

رفتارت خبردار شدن؟ رییکه عالم و آدم از تغ رحافظیچته ام رحافظ؟یهم ام باز

.کردم زیهام رو ر چشم

؟یشده مگه نرگس یچ -

 یامروز دو ساعت صداش کردم؛ ول. پرت پرتهحواسش  گهیخب معلومه د. پارسال بود یچلچراغون انیجر! تو يدار ياُه چه دل خجسته ا -

چه خبر شده؟ یدون یتو م. حواستش نبود

.نه واال، خبر ندارم -

.داد نیابروهاش رو چ نرگس

.ونهیزن در م هی يکنم پا یمن که فکر م -

.دلم پاره شد بند

زن؟ هی -

.زن حالش رو گرفته هی یعنیو دل به کار نده،  نداشته باشه یمرد حواس پرت بشه و اعصاب درست و حساب هیاگه . گهیآره د -

.شناختم و بچه گانه خودم رو به ندونستن زده بودم یحالت رو خوب م نیا. بود قتیحق نیع. دمیگز لب

.باشه شیتو زندگ یشناسم، فکر نکنم کس یآخه من خونوادش رو م یول شه؟یتو زندگ یکه زن نهیمنظورت ا -

.کرد زیچشم هاش رو ر نرگس
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سر دارن تا سر  رینفر رو ز هیوقت ها  یلیرو بذاره کف دست خونوادش؟ خ شیزندگ کشیو پ کیج يهمه  ادی یمگه مرد گنده م! وا؟ -

.رو لو بدن یوقتش همه چ

.قبال جدا شده رحافظیآخه ام -

؟يکرد انیپرده ع یرو ب رحافظیام یچرا راز زندگ. دهیارک یستین یامانت دار خوب. دمیگز لب

؟یگ یم راست -

.استرس دستش رو گرفتم با

.بفهمه ینخواد کس دیشا ،یدرز نکنه نرگس ییحرف جا نیموقع ا هی -

.زن سابقشه؟ آره خودشه انیپس جر! تخت التیباشه خ -

کردم،  ینمدرك . اومد یخورد و باال م یم چیتو وجودم پ يزیچ هی. قرار بودم یب لیدل یب. زد يبه کبود ادیانگشت دست هام از فشار ز سر

مختلف نرگس رو، نه حال و  ينه تزها دم،یفهم ینم یچیرفت و ه یم جیسرم گ. کردم یگلوم رو درك نم خیباال رفته تا ب يدلشوره  نیا

 نیا. رو دوست نداشتم رحافظیحواس پرت و اعصاب خراب ام يحالت ها نیا. دونستم یرو م زیچ هیفقط . قلبم رو ي ختهیاحوال به هم ر

.وجه دوست نداشتم چیمحافل کارکن ها بود، به ه يصحبت ها يبرا يزیو کم حوصله رو که دست آو ریبهانه گ رحافظیام

.پر کردم نهیملس بدنش رو تو س يکرك مانند مارال رو نوازش کردم و بو يموها

.ومدهیباهام ن ریامروز تنها اومدم؛ عمو ام ؟يدختر یخوب -

.هام رو دورش جمع کردم و تاب دادم دست

ه؟یقدر از دستم عصبان نیچرا ا یدون یچش شده؟ م ریعمو ام یدون یتو م -

.گردنش فرو بردم يرو تو گود سرم

قدر کالفه س؟ نیچرا؟ چرا ا یدون یکنه، تو م یزنه، ازم فرار م یباهام حرف نم -

.لم ضعف رفتد. شده بود بهم رهیخ شیدرشت مشک يبا همون چشم ها. دمیرو رو پوست نازك صورتش کش مینیب

نباش؛ باشه؟ یاز دست عمو هم عصبان. مارال خانم یچقدر تو خوشگل -

بود که به همراه  يمارال همون دختر بچه ا. تو وجودم به جوشش افتاد يحس خوب مادر. انگشت هاش گرفت يرو البه ال انگشتم

. تنم بود يدلم بود، پاره  زیار که دختر خودم بود، عزانگ. حس هام بهش داشتم ي هیاز بق يسوا يحس جداگانه ا. بودمش دهید رحافظیام

تنها  يجور نینبود که ا يرحمت خدادا نیحقش نبود، حق ا. شد یم کهیت کهیچقدر مظلوم و معصومه، قلبم ت اهه،پن یچقدر ب دمید یم یوقت

طور شده؟ چرا  نیچرا ا. نشست میشونیپ يرو یاخم. افتادم رحافظیام ادیزدم و دوباره  دشیسف يبند انگشت ها يرو يبوسه ا. رها بشه

دونستم و  یرو نم لشیدل یکنه؛ ول یدونستم ازم فرار م یدونستم ازم دلخوره، م یم ردم؟ک یرو درك نم تشیچرا عصبان دمش؟یفهم ینم

 شیقرار یو ب یفگهمه کال نیبه ا ینبودم، راض یراض. ذاشتم یم شیحل مشکلش پا پ ياون وقت بود که خودم برا. دونستم یکاش که م يا

 رخوارگاهیش نیبا آوردن من به ا شیکه چند وقت پ يهمون جور بشه،کردم تا آروم  یاگه مشکل من بودم، با جون و دل حلش م. نبودم

.آرومم کرد
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فس و ن دمیکش رونیب کشیکوچ يانگشت ها نیاز ب متیدستم رو با مال. تختش خوابوندم يتو یمارال که بسته شد، به آروم يها چشم

از  شیجهت ب نیو از ا رمیتونستم بدون استرس لحظاتم رو بگذرونم، عشق بدم و عشق بگ یبود که حداقل م ییجا جا نیا. گرفتم یقیعم

.مممنون بود رحافظیحد از ام

***

.شد همون دلشوره دوباره برام پررنگ. مشت شد نهیاومد، دستم تو س یم يکه از سالن کنار رحافظیبلند ام مهین يصدا با

.دیمن که به شما گفته بودم کارهاتون رو چک کن ه؟یچه وضع نیآخه ا یخانم نعمت -

.رفتم یابی بیو ع يتشر سر جا نشوندم و به سمت سالن بسته بند هیبا  دنیکش یها رو که داشتن سرك م بچه

.یرسول يحق با شماست آقا -

تا حاال سه تا سنسور رو برگردوندن کارخونه، همش هم بخاطر حواس  دینیشه؟ بب یحرف شما مشکل من حل م نیخانم محترم مگه با ا -

.شماست یپرت

:زمزمه کردم. من حرفش رو ناتمام گذاشت دنیبود با د ستادهیکه به سمت من ا رحافظیام. سادمیسالن وا دم

شده؟ یچ -

:زد، گفت یم ینگ صورتش به ارغوانکه ر رحافظیام. کردن یبا تعجب نگاه م یداشت و بچه ها همگ ریسر به ز ینعمت خانم

.شده یچ دیبپرس یاز خانم نعمت -

:گفتم یرفتم و به آروم یو خانم نعمت رحافظیسمت ام به

.دیبچه ها نزن يحرف ها رو جلو نیبهتره ا -

آروم کنم وبه  کردم جو سالن رو یسع. پشت سرش رفت دهیپر يهم با رنگ و رو یاز کنارم گذشت و خانم نعمت تیبا عصبان رحافظیام

 رحافظیام يحرف ها دمید یول ستادم؛یاتاق ا يکم گوشه  هی. کرد یرو شماتت م یدوباره داشت خانم نعمت. رفتم رحافظیسمت اتاق ام

.کنه یاز قبل شماتت م شتریرو با اون سن و سال مدام داره ب ینداره و خانم نعمت یتموم

.رخ بده یاشتباه نیم تو کارها کوچکترخوا یمن نم ؟یبگم خانم نعمت دیمن چند بار با -

.تو حرفش دمیتحمل نکردم و پر گهید

؟یرسول يآقا -

!یشما ساکت خانم نجف -

. دادم تو سکوت به حرف هاش گوش بدم حیکنه؛ پس ترج رونمیاز اتاقش ب ینبود حت دیکه داشت بع یتیعصبان نیبا ا. هام تو هم رفت اخم

همه  نیا. سوخت یخانم نعمت يدلم برا. رفت رونیاز اتاق ب یاشک مهین يبا چشم ها یخانم نعمترفت که  شیپ ییهم تا جا رحافظیام

 دمیفهم یم دیامروز با نیهم. جلو گذاشتم یرو جمع کردم و قدم میتمام انرژ. قابل کنترل شده بود ریواقعا غ رحافظیام. شماتت حقش نبود

.هیکه دردش چ

افتاده؟ یاتفاق یرسول يآقا -
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 یاصال نم. دیسره سر کش کیو  ختیخودش ر يآب برا یوانیبه حرف من بده، ل یتیکه اهم نیگره کرده بدون ا يبا ابروها فظرحایام

.دیلب هاش کش يرو یدست رحافظیسه تا دستگاه؟ ام يبرا تیهمه عصبان نیا. دمیفهم

افتاده باشه؟ دیبا یچه اتفاق -

هفته  هیشما . نداره یسه تا دستگاه و کار خانم نعمت نیبه ا یها ربط تیعصبان نیدونم ا یاون قدر ازتون شناخت دارم که م ،یرسول يآقا -

دیکارکن ها و کارخونه رو ندار يس که حوصله 

:و با اضطراب ادامه دادم دمیکش قینفس عم هی

.دیکنم شما از دست من دلخور یمن فکر م -

:دیمنقبض شده غر يبلند کرد و با چونه  سر

زده؟ یحرف نیهمچ یک -

باور . دیهست یکار کردم که عصبان یچ دیبهم بگ یرسول يآقا. دیکن یم يو تند دیهست یهمش از دستم عصبان. نمیب یخب رفتارتون رو م -

.کنم یاگه در توانم باشه حتما اون مشکل رو حل م دیکن

خودت رو  يتو که دار رحافظ؟یافتاده ام یچه اتفاق. شد رشتیب مینگران. شد، انگار که نفس کم آورده باشه یدوباره ارغوان رحافظیام صورت

.یکن ینابود م

.سر کارتون دییبفرما ،یخانم نجف ستین یمشکل چیه -

:دمیحاج بابا دوباره پرس يادآوریبا  یسر برگردوندم؛ ول. کرده بود تا تو کارش سرك نکشم رونمیمحترمانه ب. دمیبه دندون گز لب

اومده؟ شیپ یساجده خانم مشکل ای یولحاج رس ينکرده برا يخدا -

رو که منقبض شده  شیشونیپ يرو يبرجسته  يتونستم رگ ها یاز اون فاصله هم م یحت. رو لمس کرد شیشونیبا سر انگشت پ رحافظیام

از ته قلبم مطمئن . هبش تیخواست اذ یدلم نم. شیو ناراحت یکالفگ يرفت برا چیدلم پ رحافظ؟یام ادی یداره به سرت م ییچه بال. نمیبود بب

 يسوخت برا یدلم م. زجر بکشه يجور نیو اصال دوست ندارم ا دمیکه بهم کرده بود بخش ییها يرغم تمام بد یرو عل رحافظیبودم که ام

شد یخورد و از هم باز نم یکه مثل کالف سردرگم تو خودش گره م یرحافظیام نیا

.از لطفتون ممنون. همه حالشون خوبه ،یخانم نجف ستین يزیچ -

:ته دل گفتم از

.خدا رو شکر -

رو  رحافظیحد ام نیتا ا يحاج بابا و خونوادش نبود، پس چه مسئله ا انیذهنم مشغول بود اگه جر یاومدم؛ ول رونیگفتم و ب ياجازه ا با

کرد؟ یم روزیداد و هر روز کالفه تر از د یزجر م

اجازه  یباز هم استرس و نگران یرو حفظ بودم؛ ول یحاج رسول يشماره . رو برداشتم یبار چهارم گوش يبرا. کرده بود خیانگشت هام  سر

 دیپچ یتو وجودم م ینگران يبلند ناقوس ها يصدا. در انتظارم نباشه یکه نکنه خبر خوب نیا. مردد بودم. شماره گرفتن رو ازم گرفته بود ي

 اریاخت یو خونوادش داشتم، باعث شد ترس رو کنار بزارم و ب یرسولکه نسبت به حاج  ینیحس د یکرد؛ ول یم شتریرو ب مو دل آشوب

 دیبا. گفتم یم یبه حاج رسول دیبا. رحافظهیبود و چشم و چراغ خونش ام یحاج رسول. رمیلرزون بگ يرو با دست ها یحاج رسول يشماره 
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حاج  ونیگفتم، من مد یم دیبا. کنه یدش و فوران نمتو خو زهیر یهفته است که داره م کی ه،یهفته س که عصبان هی رحافظیگفتم که ام یم

.دیچیپ یتو گوش یمهربان حاج رسول يبعد از دو تا بوق صدا. بودم یرسول

.یسالم حاج رسول -

!ياز ما کرد يادیسالم بابا جان، حالت چطوره؟ چه عجب  -

.روشن شده بود یحاج رسول یدلم از حضور نوران. لب هام نشست يرو ینیریش لبخند

.شلوغ بود یلیچند وقته سرمون خ نیا. از منه یحق با شماست، کم سعادت یشمام؛ ول ادیبه  شهیمن که هم. خوبم ممنون -

ن؟یخب خونواده چطورن؟ آقا فرز. دارم رحافظیآره خبرش رو از ام -

.مزاحمتون شدم يمسئله ا هی يبرا یراستش حاج رسول. رسونند یسالم م -

اومده؟ شیپ یمشکل -

.اومده شیهم پ دیدونم، شا ینه، راستش نم -

شده؟ یدخترم، بگو چ يدل نگرانم کرد -

... یرسول يراستش آقا -

کرده؟ يزده؟ کار یکار کرده؟ حرف یچ رحافظ؟یام -

ائل مدام حواسشون پرته، بخاطر مس ن،یجهت عصبان یحوصلن، ب یسر کار ب یرسول يکه آقا هیچند وقت هی. هیا گهید زینه موضوع چ -

دونم چرا چند وقته  ینم ینکرده پشت سر پسرتون حرف بزنم؛ ول يخوام خدا یمن نم یحاج رسول. کنن یم یبا همه اوقات تلخ کیکوچ

.ستیخوش ن الشوناصال ح یرسول يآقا. نگرانم

.دیچیپ یتو گوش یحاج رسول نیسنگ ينفس ها يصدا

؟يپس تو هم متوجه شد -

رحافظ؟یام یکن یکار م یچ يدار. ختیر يهر قلبم

.ندارن یاصال حال خوش یرسول يآقا. حد کالفن؟ من نگرانشونم، نگران شما نیتا ا یرسول يشده؟ چرا آقا يزیچ یحاج رسول -

سره  هی حشه،یسجاده و مفات يسره پا هی. زنه یحرف نم ه،یگم چته، دردت چ یم یکار کنم؟ هر چ یچ یدونم، ول یدونم دخترم، م یم -

 ییعقلم به جا گهید. کنه یم هیشب ها گر ییوقت ها هی. ادیاز دستمون برنم يکار یبابا جان؛ ول میمن و مادرشم نگرانش. ونهخ یداره دعا م

.باشه ضینکرده مر يترسم که نکنه خدا یده، م یقد نم

.یخدا نکنه حاج رسول -

اون روز  ارهیخدا ن. خطرناك؟ زبون به دهن گرفتم يماریب هینکنه  ضه؟یمر رحافظینکنه ام. دلم رو خون کرد یپر از بغض حاج رسول يصدا

.بود یحاج رسول يقلب تپنده  رحافظیام. رو

.نگفتن يزیچ یمن هم صبح باهاشون حرف زدم؛ ول -

بخاطر  دیگه شا یجا، مادرش م نیاومده بود ا رحافظیهمسر سابق ام حانه،یر شیچند وقت پ. کنه یذهنم کار نم گهیدونم دخترم، د ینم -

.زا به راه شده يجور نیاونه که ا
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.دیجهت لرز یب د،یلب هام لرز. حبس شد نمیتو س نفس

.دم یکه در توانم باشه انجام م يهر کار دیباور کن اد؟ی یاز دست من برم يکار یحاج رسول -

 یشه؛ ول یشما هم زحمتت م. هبه حال خودش باش میبذار دیبا م؟یدرمانش کن میخوا یم يچطور م،یدون یدردش رو نم ینه دخترم، وقت -

.یکمکش کن شتریکارخونه ب يکن تو کارها یسع

:پر بغض، از ته دل گفتم يگلو با

.يدم، هرکار یبتونم انجام م يهر کار. رو چشمم ،یچشم حاج رسول -

.بابا جان ینیبب ریخ -

به سر  یدوباره چ ایخدا. روزیقرارتر از صبح و د یدم، بقرار بو یباز هم ب. هم فرو بردم يرو که قطع کردم، انگشت هام رو ال به ال یگوش

ره؟ یم راههیدل وامونده اومده که باز هم داره ب نیا

" رحافظیام"

از دست دادن  يپر از درد و غم و غصه . بود امشب يسحر یچه شب ب. دیچیپ یخونه م کیساکت و تار يساعت تو فضا کیت کیت يصدا

بدون توجه به . اتاقم دشوار بود يهم تو هوا دنینفس کش یحت. حال و هوام خراب بود يبد جور. ر دلمنهفته د يپر از بغض ها ده،یارک

 ییبا همون حال زار، دمپا. خونه نشون از به خواب رفتن اهل منزل داشت کیتار يفضا. اومدم رونیاز اتاقم ب اصد یهوا، آروم و ب يسرما

سرما  نیتر از اون بودم که با ا دهیمن داغ د یلرز انداخت تو جونم؛ ول یزمستون يو سرماسوز . رو باز کردم يو در ورود دمیهام رو پوش

بعد از بستن در، دست هام رو تو بغلم . بود نیسنگ ي نهیس نیا يتازه برا يداشتم هوا اجیکه احت يزیمن االن به تنها چ. عقب گرد کنم

داشت؟ مهم دلم بود  یتیچه اهم یول. نشست یمثل شالق رو پوست بدنم م یسرد زمستون يهوا. پله نشستم نیاول يگرفتم و همون جا رو

بازنده رو داشتم که تازه چشم باز  هیحس . دهیارک ییمحنت بار و باطن خدا ياز دور ده،یارک يبایگرفت از عشق ز یم شیکه داشت آت

من دو سال . بشم کینزد دهیبر اون به ارک هیشتم تا با تکندا یمثبت ينکته  چیمن ه. مسابقه بوده يبازنده  يباز نیاز اول ا دهیکرده و د

هم  دهیدل مهربون ارک یدونستم حت یضربه زده بودم که م بهشها و تهمت هام اون قدر  نیکرده بودم و با توه گرشیتموم خون به ج

.تونه اون زخم ها رو فراموش کنه یوقت نم چیه

قدر نسبت بهش  نیشدم، کاش ا ینم نیبدب يوقت اون جور چیکاش ه. زانوم گذاشتم يهام رو تو موهام فرو کردم و آرنجم رو رو دست

 يخدا، دلم از بد. آسمون يابر مهیشدم به سقف ن رهیسرم رو بلند کردم و خ. فرداها داشته باشم يبرا يدیام يبد دل نبودم تا االن روزنه 

و قلبم پر از مهر به  هیحاال دست هام خال. و پشت سرش خراب کردهپل ها ر يمنطق که همه  یسنگدل و ب رحافظیام ونهام گرفته، از ا

عالقه رو هم  نینشون دادن ا يرو یندارم، حت يدیام چیه یکنه؛ ول یکه لحظه به لحظه داره من رو از درون داغون م یپر از عشق ده،یارک

 هیتک واریو سرم رو به د دمیکش نینفس سنگ هی. يبندازکاش مهرم رو به دلش  ،یکاش تو پشتم باش. مرد وقَدره خدا، قَدر  بمیرق. ندارم

 یقول م. هم به دلم بنداز ينظر هیخدا  یبه نفعمه همون بشه؛ ول یکن یکه فکر م یهر چ ،یدون یصالح م یهر چ. کنم خدا یاصرار نم. دادم

شوهر  یگذشتش و نه حت ینه حت ست،یهم نکدوم برام م چیو نه صورتش، ه دهیبار نه وجاهت ارک نیا. جنس محبتم فرق داره يسر نیدم ا

و دل  یدر حد مهربون ده،یارک تینفر باشه در حد معصوم هی نم،یدوست دارم همسرم، هم بال. خوام یرو م دهیارک رتیمن فقط س. سابقش

که  یدون یه، اگه صالح مشر به همراه دار ر،یخ يبه جا میاگه بودنش تو زندگ ست،یتنم ن يوصله  دهیاگه ارک. دارم ازیخدا بهت ن. بزرگش
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بده که  نیرو تسک نمیدرد س. پناهم باش طیشرا نیتو ا م،یوقت به هم نرس چیو ه میتا ابد بر يمن و اون درست مثل دو تا خط مواز

.شم یمحبت له م نیبار ا ریدارم ز يبدجور

از جا بلند شدم و  ینیبه سنگ. برام نمونده یرمق گهیحس کردم که از سرما و غم د یوقت یدونم چقدر تو اون سوز و سرما نشستم؛ ول ینم

.راه رفتن نداشت يبرا یینا گهیبدن خستم د. پله رو باال رفتم

یدانیراستش م"

تمام شد میاهایطاقت رو گرید

".خواهد یم دنیرســــ دلـــم

***

" دهیارک"

 میهمه سر کارشون بودن و چون داشت. ت و کور گذشتمخلوت و سو يراهرو ونیبچه ها رو تو دست گرفتم و از م يها ياضافه کار ستیل

مکث کردم  هی رحافظ،یدم در اتاقِ ام. بردم یم رحافظیام يها رو برا ياضافه کار ستیحساب و کتاب، ل يبرا م،یشد یم کیبه آخر ماه نزد

.وارد شدم ریدر رو باز کردم و سر به ز. وارد شدن داد ياجازه  رحافظیام يخفه  يصدا. متقه به در زد هیو 

.یرسول يسالم آقا -

.قلبم مچاله شد رحافظیسرخ ام يصورت و چشم ها دنیبه محض باال آوردن سرم، با د یول

شما حالتون خوبه؟ -

:جوابم رو داد یبا سست. سرش اومده یینکنه بال دمیلحظه ترس هیسرخ بود که  يبه قدر رحافظیام صورت

.ینجف... خانم ... خوبم  -

.بلند شدن نداره يبرا یمعلوم بود که اصال توان یبلند شد؛ ول زیاز پشت م یآروم به

...بچه ها  ياضافه کار يراستش برا-

.قدم جلو گذاشتم هی یکرد و دستش خم شد با نگران یدر پ یپ يچند تا سرفه  زیداد به م هیگاه بدنش کرد و تک هیدستش رو تک رحافظیام

؟یرسول يآقا دیشد ضیمر -

.جلو گذاشتم گهیقدم د هی. ادیکه حس کردم هر لحظه ممکنه از پا در ب دیرس یاون قدر ناتوان به نظر م. رفه جوابم بودتک س هی

سر کار؟ دیحالتون اومد نیخب چرا با ا د؟یسرما خورد -

.نداره دنینفس کش يبرا يا هیر گهیحس کردم د. دینفس صدا دار کش هیخس دار  ي نهیهمون س با

...خانم ...  دیبگ...  کارتون رو -

قدم  هیفاصلمون کمتر از . شدم کیبهش نزد یبا نگران گهیقدم د هی. شد شیدلم ر. نیسرفه کرد، پشت سر هم و پر از چرك و سنگ دوباره

.ستهیتونست رو پاهاش با ینم یحت. شه یداره سوراخ م نشیاون قدر سرفه کرد که حس کردم س. بود

.ستیلتون خوب نحا ،یرو صندل دیبشن دیایب -
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.اشک چشم هاش رو گرفته بود ادیز يسرفه  از

.خوبه) سرفه(من حالم  -

.جدا شد زیدستش از م که

.دمیرو کش نشیآست يفاصلم رو باهاش پر کردم و گوشه  اریاخت یب

.ستیحالتون خوب ن ،یرسول يآقا دیبشن دیایب ـ

 یم چیپ شیضیهمه ضعف و مر نیتو دلم از ا يزیچ هی. اومد یفه هاش بند نمسر یکرد باالجبار همراهم اومد؛ ول یجور که سرفه م همون

آقا  یتو اتاق رفتم و داخل یبدون تلف کردن وقت به سمت گوش. آب بخوره وانیل هیتونست  ینم یکه داشت حت یطیشرا نیبا ا. خورد

. داد یرو ماساژ م نشیسبک شده بود و حاال داشت س بود که سرفش رحافظینگاهم به ام. دیچیپ یآزاد تو گوش وقب يصدا. رو گرفتم میسل

:دمیپرس یرو دستگاه و با دل نگرون دمیرو کوب یگوش. میبود، نه از آقا سل اوریاز آقا  ينه خبر یچند بار زنگ خورد؛ ول یگوش

د؟یشما بهتر ـ

آب از دستم رها  وانیل. رو پس زد وانیل یخونسرخ و  يبا چشم ها رحافظیام يدفعه ا هیو به سمتش گرفتم که  ختمیآب براش ر وانیل هی

.بلند شد رحافظیخش دار ام يقدم عقب گذاشتم که صدا هیاز ترس . ختیر نیزم يشد و رو

.یخواد بهم کمک کن ینم رون،یبرو ب ـ

:دمیتعجب پرس با

.دیدار ازیآخه چرا؟ شما به کمک ن ـ

.ادی یمن ازت بدم م. خوام یکمکت رو نم رون،یگفتم برو ب ـ

:دمیبا درد پرس. هنوز هم از من متنفر بود یرسول رحافظیام. جمع شد یاز ناراحت صورتم

اد؟ی یچرا ازم بدتون م... چرا  ـ

:دیغر نهیهمون خس خس س با

؟يدار یقاتل من، چرا دست از سرم برنم يتو شد ـ

...حاال  یده؛ ولگذشته ها رو فراموش کر رحافظیکردم ام یمن فکر م ره،یبگ میمونده بود گر کم

کار کردم؟ یمگه من چ ـ

.یکن یمنو نابود م يتو رو خدا برو و تنهام بذار، تو دار ،ینجف دهیبرو ارک ـ

.حالش اصال خوب نبود. تونستم یمن نم یداد تنهاش بذارم؛ ول قسمم

من کجا برم؟ ست،یحالتون خوب ن یول ـ

.شد داریترس تو دلم ب لشیو شما بتیاز ه. م به سمتم برداشتقد هیسرخ  يجا بلند شد و با همون صورت و چشم ها از

.رو تو کارخونه برد تتیثیکه آبرو ح میمن همون ،یخوام بهم لطف کن ینم ،یخوام بهم محبت کن ینم ـ

.قدم عقب رفتم هیبه سمتم برداشت که از ترس  گهیقدم د هی

؟ینابودم کن يخوا یم ؟یکن یزد، چرا بهم محبت م يکه بهت انگ دزد میمن همون ـ
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.سرخش رو گشاد کرد يها چشم

؟یلعنت یکن یکمکم م يچرا دار ؟یعذاب وجدان خردم کن نیبار ا ریز يخوا یم ـ

.شه یاالن حالتون بد م د،یکنم، تو رو خدا آروم باش ینم يکار گهیباشه، باشه، د ـ

:زد داد

که چقدر بدم؟ یبهم ثابت کن يخوا یم ؟ینخرابم ک يخوا یکارات م نیبا ا ،ینجف دهیبهم محبت نکن ارک ـ

.ستیشما حالتون خوب ن د؟یش یم یچرا عصبان. ستیطور ن نیا ،یرسول ينه، نه به خدا آقا ـ

.یمرگ منو داشته باش يآرزو دیبا اد،یاز من بدت ب دینگو، نگو، تو با ـ

.نه، خدا نکنه ـ

.یاز من متنفر باش دیتو با ـ

.دکتر دیبر دیشما با ،یاحیس يبرم سراغ آقا دیبذار د؟یزن یرف رو مح نیچرا ا. ستمیبه خدا ن ـ

.که تو چند لحظه تمام اون خشم و غضبش آروم شد انگار

!نه ـ

.دیگ یم ونیهز دینه دار ؟یچ ـ

؟يکجا بر رم،یم یمن دارم م ،يبر دیخوام، نبا ینه نم ـ

.شد ریاشکام سراز. زانوهاش خم شد يرو

.خدا نکنه ـ

.بود که قلبم رو مچاله کرد دهینگاهش خواب ياون قدر درد تو. شد تو نگاهم رهیکرد و خبلند  سر

؟یبخش یتو منو م رمیاگه من بم ـ

!اون روز رو ارهیو مرگ؟ خدا ن رحافظیام. ختیر قلبم

.حرف رو نیا دینگ ـ

.گرفت و نفسم بند اومد شیدلم آت. شد ریچشمش سراز يقطره اشک از گوشه  هی

؟یکن یحاللم م دهیارک ـ

!تو رو خدا دینگ ـ

!دهیآخ ارک...  دهیارک ـ

 یاحیس يبه سمت اتاق آقا کسرهیو  رونیو از اتاق زدم ب اوردمیطاقت ن گهید یاشک يتا به پا شروع به لرزش کرد که با همون چشم ها سر

.دمییدو

رو به دکتر  رحافظیهم ام میو آقا سل یاحیس يآقا یدل نگران اضطراب و یبا کل. مونتاژکارها تو کارخونه بمونم تیشدم بخاطر مسئول مجبور

خواست  یدلم نم. من دل زنگ زدن به حاج بابا رو نداشتم یخبر بدم؛ ول یازم خواست به حاج رسول یاحیس يآخر آقا يتو لحظه . بردن

اجده خانم و حاج بابا و فاطمه، آخر سر قرعه به س يشماره ها ونیرو دوشم بود و به اجبار از م فهیوظ نیا یبد باشم؛ ول يهاآور خبر غامیپ
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حاج  یزندگ نیا یاتیح انینرفته بود که شر ادمیهنوز . ادیبه قلب ناراحتش فشار ب یبا خبر دادن به حاج رسول دمیترس یم. نام فاطمه افتاد

.واجبو بودنش  هیرسول

الو فاطمه جان؟ ـ

؟یخوب ده،یسالم ارک ـ

.ممنون، خوبم زم،یسالم عز ـ

؟یستیچه خبر؟ مگه سر کار ن ـ

.کارت داشتم یول زم؛یچرا عز ـ

افتاده؟ یاتفاق ـ

... یرسول يها، آقا یراستش فاطمه جان نگران نش ـ

ده؟یشده ارک یچ رحافظیام رحافظ؟یام ـ

.بفهمه فاطمه جان یآروم تر، نذار کس ـ

.حالت نجوا گرفت صداش

؟يدقم بد يخوا یم ایشده  یچ یگ یم ـ

.رفتن دکتر میو آقا سل یاحیس يداشت حالش خوب نبود، با آقادا ـ

.دیچیپ یمضطربش تو گوش يصدا

چش شده مگه؟ ـ

.گفت یم ونیدونم، تب و لرز داشت و هز ینم ـ

سرما خورده؟ حاال کجا بردنش؟ یعنیآخه چرا؟  يوا ـ

.رو با استرس قطع کردم یگفته بود رو دادم و گوش یاحیس يکه آقا يدکتر آدرس

رم؟یکدوم قسمت رو دست بگ دیمن با یخانم نجف ـ

کارها رو دوش خودم  يپس همه  ؛یاحیس يبود و نه آقا رحافظینه ام. کردم فکرم رو متمرکز کنم یبرگشتم و سع یعیسمت شراره رب به

.بود

***

اصال . کردم یحالم رو درك نم. و زنده شدم صد بار مردم رمیبگ رحافظیاز ام يکارخونه تموم بشه و من بتونم خبر يکه ساعت کار یوقت تا

که  يساعت کار. محکم رو نداشتم شهیهم رحافظیام یضیدونستم که طاقت مر یحد مستاصل و مضطربم؛ فقط م نیدونستم چرا تا ا ینم

استراحت و  یود و با کمساده ب يآنفوالنزا هیخدا رو شکر که . یاحیس يدنج و زنگ زدم به آقا يجا هیرسوندم به  روتموم شد؛ فقط خودم 

.دل نگرون بودم يشکرت، بد جور ایخدا. دادم هیتک واریبا آرامش بسته شد و سرم رو به د اریاخت یچشمام ب. شد یدارو خوب م
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***

"رحافظیام"

 یبود که م ییتنها صدا ونیساعت و وز وز تلوز کیت کیت يصدا. چسب دورم رو گرفته بود هیاتاق مثل  کیتار يکه باز کردم، هوا چشم

که تو اون تب و  ییحرف ها. و با همون بدن درد از جا بلند شدم یچند تا سرفه کردم و به سخت. سوخت یگلوم خشک شده بود و م. اومد

.کرد یدار م حهیداد و قلبم رو جر یتو سرم جوالن م مگفت دهیبه ارک ونیهز

یـ تو قاتل من"

".یکن ینابودم م يتو دار ـ

.زهیر یاتاق م ينور تو یبا باز شدن در، کل. گرفتم و جلو رفتم وارید بود که دستم رو به دقدر حالم ب اون

جان؟ ریام يشد داریب ـ

.ندارم ستادنیسر پا ا يبرا یینا گهیواقعا که د. رهیگ یبازوم رو م ریو ز ادی یبه کمکم م زیعز

.یاز صبح تو رختخواب ن،یبش ایب ـ

.ره یبه سمت آشپزخونه م زیو عز ادی یبه کمکم م دنمیج بابا با دحا. خشک يهم چند تا سرفه  باز

حالت بهتره بابا؟ ـ

.خوبم حاج بابا ـ

امروز  يچه کرد". تند و پر شتاب. کنه یم دنیجهت شروع به تپ یافته، قلبم ب یم زیم يرنگ رو يریرز ش يگل ها يکه رو نگاهم

مبل خودم  نیاول يدارم و رو یقدم رو برم نیو آخر رهیگ ینفسم از درد م ".نامرد يکرد ریاشکاش رو سراز ارت،یبا  يبد کرد رحافظ؟یام

 يبه اون گل ها یچشمام ول. گرده یدارو دوباره برم يسر هیداغ و  ریش وانیل هیبا  زیعز. شه یسرفه شروع م امان یب لیس. اندازم یرو م

سرفه هام که آروم . عشق ییحایمس ينفس ها يبو ده،یعطر گل ارک يبو ر،ای ينفس ها يبو اد،ی یم انیمول يجو يبو. داخل گلدونه يبایز

.رمیگ ینفس م هیشه،  یم

آورده؟ یگل ها رو ک نیا زیعز ـ

:گه یقرار م یدل ب نیتفاوت به ا یاندازه و ب یبه گل ها م ینگاه اره،ی یکه داره قرصم رو درم زیعز

.و خونوادش اومدن دهیارک ـ

دم؟یپس چرا من نفهم ـ

.پسرم يخواب بود ـ

شد بابت تمام  یتا بهم ثابت م دمش،ید یکاش بودم تا م يا. برده یفراموش اریمنو به د ار،یکه وقت اومدن  يا يماریب نیاز ا رهیگ یم دلم

 یبیحس و حال غر. زیم يرو يشم به گل ها یم رهیدم و خ یم هیمبل تک یسرم رو به پشت تابانهیب. ستین نیصبحم دل چرک يحرف ها

 ده،یارک يقدر مهربون نبود نیکاش ا. شه یکنه و درد تو دلم فراوون م یم ریگ نمیباز هم نفس تو س دهیگل ها و محبت ارک دنیبا د. دارم

.عطر نفس هات هم شرمنده بشم ياز بو یکه حاال حت يکرد ینم رمیقدر نمک گ نیکاش ا
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گذاشتن  رونیجسم خسته و ذهن مشغولم توان قدم ب یدلم اون جاست؛ ول. ارمرفتن به کارخونه ند يبرا ییروز گذشته و من همچنان نا دو

 دهیدلم تنگ ارک. بمینص یب ارمیماه  يرو دنیره و دو روزه که از د یمن به کارخونه م يدو روزه که حاج بابا به جا. ده یاز خونه رو بهم نم

رفتن و حرف زدن باهاش  يبرا ییبابت تمام اون حرف ها رو. زدمباز هم شرمندم و باز هم خجالت  گهیاز طرف د. محبت هاش گتن. شده

تمام  گهیاالن د. هینشدن دهیبدون ارک یدونم زندگ یم گهیحاال د. گرفته يمثل خوره روح و روانم رو به باز دهیدو روزه که عشق ارک. ندارم

رو هم مال خودم  دهیعالوه بر جبران، قلب مهربون ارک دیدونم که با یگوشه فرستادم و فقط و فقط م هیش هام رو یها و تشو یدل نگرون

و  مونیپش رحافظیجدا از ام گهید رحافظیام هیکه  نهیوقت ثابت کردن خودم، وقت ا امه،یوقت ق ست،ین دنیوقت پا پس کش گهیحاال د. کنم

گذشتن از  یاون هم درست؛ ول هیستم خالمن بد کردم درست، د. جلو برم دیبدون ترد دیبا گهید حاال. بشناسونم دهیسنگدل گذشته به ارک

کمر همت  دیمن با. گذره ینم میس و مطمئنا بدون وجودش زندگ دهیمن ارک یکه زندگ دمیدو روزه فهم نیتو ا. ستیکار من ن دهیارک

بهش گفتم  ونیکه تو تب و هز ییبابت حرف ها دیبا. هام ياول جمع کردن خرابکار یول دم؛یبه دست آوردن دل نازك ارک يببندم برا

 یقلب میتصم هیشد که تو  یدونم چ ینم. باز هم منو ببخشه دیمتوسل بشم تا شا شیبه مهربون شهیمثل هم دیبا. کنم یازش عذرخواه

.حرف بزنم دهیبتونم بعد از دور روز با ارک کهبودم  دوارینه شب بود و من ام. صفحه افتاد ينگاهم به ساعت رو. دمیرو قاپ میگوش

***

"دهیارک"

دونم چرا همون  ینم. بود رحافظیام يحرف ها نیتمام فکر و ذکرم ب. کدوم نبود چیحواسم به ه یول د؛یچرخ یکتاب م يخط ها يرو نگاهم

 یرو م قتیبخاطر تبش مطمئنا حق یتو اون لحظه ها مست نبود؛ ول رحافظیام دیشا! یو راست یمست. خورد یتو گوشم زنگ م یمیمثل قد

هنوز هم ازم متنفره، هنوز هم منو مخل  رحافظیکه ام نیا. از همه شتریب شه،یاز هم شتریب. دمیباز هم رنج ت،م شکسباز هم دل. گفت

مخصوصا که . تونستم یمتاسفانه نم یرو داشتم تا از حاج بابا بخوام استعفام رو قبول کنه؛ ول نیا يکاش رو يا. دونه یخودش م شیآسا

که نه  یدونست یکاش م رحافظیام. فرستادم رونیرو مثل آه ب نمینفس سنگ. کارخونه نداشت تیولمسئ يبرا یشده بود و توان ماریحاال ب

...تونستم بفهممت، کاش  یکاش م ،ياومد یکاش باهام کنار م. قافله قیدزد و رف کیشر یدشمنتم، نه قاتل جونت، نه حت

:ملب زمزمه کرد ریز. شدم زیخ میتو جا ن لمیموبا ي برهیو يصدا با

.بودم مرد سنگدل ادتیاالن به  نیهم. رحافظیام يچقدر حالل زاده ا ـ

 ییچشم ها. رفت یچشمام کنار نم يلحظه هم از جلو هی رحافظیسرخ و تب دار ام يچشم ها يهنوز هم صحنه . استرس گرفتم اریاخت یب

.اس برقرار شدو تم دمیدستم رو، رو صفحه کش. کرده بود ریبود به قلبم سراز یناراحت یکه هر چ

.یرسول يسالم آقا ـ

د؟یسالم از بنده س، خوب هست ـ

.نبود رهیم یکرد داره م یکه فکر م شیدو روز پ ي ختهیاز اون مرد لجام گس يکه خبر نیفرستادم؛ مثل ا رونیآسودم رو ب نفس

؟یرسول يآقا دیبه مرحمت شما، بهتر شد ـ

.بله، ممنون شکر خدا ـ
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.دیراحت استراحت کن الیمرتبه، با خ یهمه چ. دادم حیتوض یحاج رسول من تمام کارها رو به ـ

.تماس گرفتم يا گهیمورد د يراستش من برا ،یخانم نجف دیکن یلطف م ـ

.استرس قبل رو نداشتم گهیکردم و د یبود که فکر م يزیبهتر از اون چ یلیخ رحافظیبرخورد ام. دمیکتاب کش يخط ها يرو رو انگشتم

.دم یگوش م ،دییبفرما ـ

.شما نبود ي ستهیرو زدم که شا یینداشتم و حرف ها يکه اون روز من حال مساعد دیدون یخودتون م یخانم نجف ـ

 یم هیحرفات رو توج يتو دار ،ياالن که حاضرم قسم بخورم ازم متنفر رحافظ؟یفهممت ام یوقت نم چیچرا ه. فرستادم رونیرو ب نفسم

تا ببخشمت؟ یکن

.ستین يمورد ،یرسول يآقا ـ

.حرفم ونیم دیپر قاطعانه

کنم و  یم یو ازتون عذرخواه امی یم ییکنم، با پررو یم ییدونم که هر خطا یکه زدم، م ییچرا هست، کارم اشتباه بود، رفتار و حرف ها ـ

.دیخواسته رو دارم، منو ببخش نیبار هم هم نیا. دیبخش یم يشما با بزرگوار

من . دینگران باش دینبا. دمیند يزیداشت چ ونیکه تب و هز ماریمرد ب هیمن اون روز جز  د؟یکن یرو ناراحت م چرا خودتون یرسول يآقا ـ

.ستمین نیاز شما دل چرک

.دیچیپ یبه حال زمزمه تو گوش صداش

روم  يبد ریمن تاث ي گذشته. که اون حرف ها حرف دلم نبود دیباور کن یخانم نجف. وقته که از خودم و رفتارم دل زدم یلیمن خ یول ـ

.کرده دایاون ها نمود پ يداشته و حاال همه 

.کنم یمن درکتون م ـ

بار من از طرف  نیا یول د؛یدیبخش یگرفتم، بخاطر حاج بابا منو م یاگه تماس هم نم یدونم که حت یم د،یدار یدونم که شما روح بزرگ یم ـ

ازتون . یرسول رحافظیکارخونه، نه به عنوان پسر حاج بابا؛ بلکه به عنوان ام سییر نینه به عنوان جانش. کنم یم یخودم دارم معذرت خواه

.دیمنو ببخش گهیبار د هی مخوا یم

 رحافظیام يحرف ها دمید یکه م نیهم. بغض بود که ناخواسته به گلوم چنگ زد دیشا. خورد و تا گلوم باال اومد چیتو دلم پ يزیچ هی

خواد تا ببخشمش برام  یو مصرانه م ستیتحمل وجودم براش سخت ن دمید یکه م نیهم. شدم یروم مبوده آ ماریآدم ب هی يها ونیهذ

.بود یکاف

.دیسوال من صادقانه جواب بد هیکنم به  یخواهش م یرسول يآقا ـ

.اگه در توانم باشه حتما د،ییالبته، بفرما ـ

؟یمن و حاج رسول يرابطه مثال بخاطر  ای د؟یمعذب امی یکه من به کارخونه م نیشما از ا ـ

!نـــــه ـ

.راحت کرد يرو تا حد المینه قاطع و محکم بود که خ نیقدر ا اون

.من بودم، نه شما یاومده مقصر اصل شیپ یتا حاال هر مشکل یخانم نجف ـ
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.دیکن یتحملم م یو حاال به اجبار حاج رسول دیمثل گذشته از من متفر هست دیحس کردم شا یول ـ

.ستیطور ن نیوجه ا چیبه ه ـ

:زمزمه کردم یناراحت با

دزدم؟ هیمن  دیکن یفکر نم گهیباور کنم که د دیخوا یم یعنی ـ

.یخانم نجف دیبس کن ـ

.آروم که منو هم آروم کرد يبه حرف اومد صداش آروم بود، به قدر یوقت. دیچیپ یهمزمان تو گوش قشیبلند و نفس عم يصدا

.شد در موردش اعتراف کنم یروم نم یکه حت یقتیهتون بگم، حقرو ب قتیوقتشه که حق دیشا ـ

.گهید قینفس عم هی

.دهیاون چک رو دزد یمن بهروز سماوات یمیبلکه دوست مثال صم د؛یشما دزد کارخونه نبود دمیوقته که فهم یلیمن خ ـ

خورد؟ یم یسماوات يشه؟ آخه اون چک به چه درد آقا یمگه م ؟یچــ ـ

:زمزمه مانند صداش کردم. برقرار شد یوالنسکوت نسبتا ط هی

؟یرسول يآقا ـ

دم؟یفهم یچرا حرفاش رو نم. ناراحتش لب هام رو، رو هم فشرد يصدا

نه؟ ایحرف ها درسته  نیدونم گفتن ا ینم ـ

.دیبهم بگ یرسول يدونم؟ آقا یشده که من نم يزیچ ؟ییچه حرف ها ـ

.ممکنه دونستنش آزارتون بده یول ـ

.دیتپ یقلبم پر توان تر از قبل م. آروم نبودم، اصال آروم نبودم گهید. چنگ زدم رو نمیس

.بدتره طمیشرا يجور نیا ،یرسول يآقا دیبهم بگ. بدونم دیبدونم، نه؟ اگه راجع به منه، پس با دیبا ـ

. گم شدن اون برگ چک معلوم شد تیواقعبعد از رفتن شما بود که تازه . نشم شمونیگم پ یرو بهتون م قتیکه حق نیاز ا دوارمیفقط ام ـ

...همسر سابقتون 

.کرد خیخشک شد و دستام  گلوم

کار کرده؟ یسپهر؟ سپهر چ ـ

 دنیخودش با دزد الیهم به خ یسماوات. کنه رونیتونه شما رو از کارخونه ب یم يخواسته بود تا هر جور یهمسر سابقتون از بهروز سماوات ـ

.خواست به هدفش برسه یشما زد مکه به  یاون برگ چک و تهمت

"؟يکار کرد یسپهر تو چ". اومد یباال م ونیدر م هیو نفس هام  دیهام لرز لب

.دیلرز یبه حرف اومدم صدام به شدت م یبغض تو گلوم باال اومد که وقت يقدر به

...که  نیکه خودم ازش جدا بشم؟ فقط به خاطر ا نیچه طور تونست؟ آخه چرا؟ فقط بخاطر ا ـ

.شده بود یبود که نفس هام کشدار و طوالن نیسنگ يبه قدر نمیس. نبود دنینفس کش يهوا برا. دیچک اشکم

درصد هم به فکر من نبود؟ هی یکرد؟ چرا حت يمعامله ا نیچرا باهام همچ ـ
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.هواتر یمن ب يو نفس ها دیتندتر چک اشکام

تونه نامرد  ینفر تا چه حد م هیکنن تا خودش به خواستش برسه؟ آخه  ونشریبزنن و با خفت ب يحاضر بود به من، به زنش، تهمت دزد ـ

باشه؟

!گه یم یچ رحافظیکه ام دمیشن ینم گهید یحت. بلند شد میگر يصدا

.کردم گفتم یعجب غلط د،ینکن هیآروم، گر یخانم نجف ـ

:دمیرو قورت دادم و نال بغضم

گناهتون رو . دیمنو ببخش. دیکرد يکار نیکار شماست که شما همچ نیکردم که ا یمدت فکر م نیمن تو تمام ا. دینه، خوب شد گفت ـ

.شستم

 یخواهش م. داشتم نانیاطم یمن بود که مثل جفت چشمام به سماوات يجا یاعتماد ب ریهمش تقص د،یستیشما که مقصر ن ه؟یچه حرف نیا ـ

.دیکه منو ببخش د،یکم سبک بش هیم بگم که حرف ها رو نزدم که حالتون بد بشه، خواست نیمن ا د،ینکن هیکنم گر

 یحد ب نیدونستم تا ا ینم یقدم بشم؛ ول شیپ ییجدا يزنه تا من خودم برا یم يدونستم دست به هر کار یدونستم سپهر نامرده، م یم ـ

کار کرده بودم؟ یکار کرده بودم؟ مگه من چ یمگه من چ! شرف باشه

.رمیرو تو دستم بگ یتونستم گوش ینم یو حت دیلرز یم دستام

.تونم حرف بزنم ینم گهیمن د ،یرسول يآقا دیببخش ـ

...حالتون  نیبا ا دینه، نه قطع نکن ـ

.زدم زار

تونستم ازش جدا بشم؛ چون  یمرد چه به روز من آورد؟ من نم نیا نیدیکار کرد؟ د یبا من چ دیدید ،یرسول يآقا ادی ینفسم باال نم ـ

.جدا بشم لیعزرائ نینفر هم نبود که به پشتوانه اش از ا هی یحت. يا هیمهر ینه حت ،ينه خونواده ا ،ينه انه پشتوا. رو نداشتم یکس

 یب نیاون وقت هم. داد یباز هم کفاف دخل و خرجم رو نم یبود؛ ول یداد عال یبهم م یکه حاج رسول یکردم و حقوق یکه کار م نیا با

.رمیبود که ازش طالق بگ نیمن ازدواج کنه، در به در دنبال ا دوست نیتر یمیکه با صم نیمروت به خاطر ا

.بود به هق هق افتادم ادیقدر که دردم ز اون

زن خودش پاپوش  يحد پست باشه که برا نیتونه تا ا یم يمرد چه جور هی دیبه من بگ. نیتونست؟ شما هم مثل اون مرد یم يچه جور ـ

!درست کنه؟ خدا، خدا

.شه یاالن حالتون بد م ،یخدا خانم نجف تو رو د،ینکن هیگر ـ

 ياون برگه جلو يبرا دیکه مجبورم کرد نیبرگشتم سر کار، بخاطر ا یوقت یتمام اون دو سال از دستتون دلخور بودم، حت یرسول يآقا ـ

.دیحق داشت د،یحق داشت ،دیآشغال بهم نگاه کن هیبه چشم  یدم حت یدم، حق م یحاال بهتون حق م یبودم؛ ول نیپاتون زانو بزنم دل چرک

.تونستم حرف بزنم ینم یحت ادیبغض ز از

.گانگاه هرگز ننالم یگن من از ب یراسته که م ـ
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 يرو قطع کردم و با عذاب کتاب تو یگوش. درد نیمردم از ا یداشتم م. نتونستم صدام رو تو گلوم خفه کنم گهید. جملم بود یهق باق هق

.ته دل زار زدمپرت کردم و از  غیدستم رو با ج

!بسه، خــــــــدا ایخدا ـ

رو  یهر چ وونهیآدم د هیمثل . شدم یمن آروم نم یهوا باز شد؛ ول یدر ب. خورد و با هم افتاد زیم يرو پرت کردم که به گلدون رو دفترم

.سر باز کرده بود نیدمل چرک هیتمام اون خشم و نفرت مثل . کردم یاومد پرت م یکه دستم م

!ـــــاــیخدا ـ

:از همون جا داد زد دیام

چته؟ ده؟یشده ارک یچ ـ

.اومد یاز پسم برنم یخواست دستام رو مهار کنه؛ ول یپام زانو زد و م يجلو نیریمامان ش. بلند شد میگوش ي برهیو يصدا

آخه چته؟... به من نگاه کن  دهیارک...  دهیارک ـ

:زدم ادیته دل فر از

ست؟یخدا بسم ن ـ

.نیشدم تو آغوش بابا فرز دهیکش. دستام رو گرفت يابا آخر سر دورم حلقه شد و جلوب يها دست

ده؟یشده ارک یآخه بگو چ ـ

.تونم ینم گهیکشم، د ینم گهیبگم دردم رو؟ د یبه ک ـ

.دوباره روشن و خاموش شد میگوش

.شده؟ حرف بزن یجان، آخه چ دهیبسه ارک ـ

 نیبابا؟ بخاطر ا ینیب یم. شوهر نامردم. سرم اومده؟ شوهرم، مــــــردم برام پاپوش دوخته بود ییچه بال یدون یشده؟ م یچ یدون یبابا م ـ

.زد يکه سه چهارم اموالش رو از دست نده بهم تهمت دزد نیتونستم ازش جدا بشم، بخاطر ا یکه نم

:مامان رو چنگ زدم و داد زدم دست

خودم  ییشب ها رو تا صبح تو تنها ؟یفهم یمامان م. بود شمیداد، نه پ یم ینه خرج. یچیبه خدا ه ،یچیخواستم ازش؟ ه یم یمگه من چ ـ

.هر شب از ترس و دلهره تا خود صبح خواب نداشتم. کردم یسر م

شدم از دست  یم یداشتم روان. حالم دست خودم نبود. شدم تو چشماش رهیچنگ زدم و خ رهیخواست دستام رو بگ یرو که م دیام دست

.شوهرم ینامروت

 يرفت سراغ زن ها یبعدش م یکرد؛ ول یم يافتاد و بعد هم بهم تعد یکرد، با لگد به جونم م یم يبهم تعد. با همه د،یبا همه بود ام ـ

 یاز دستت خالص م یک ؟يریم یم یگفت ک یبهم م. مرگم رو داشت يهزار بار آرزو يروز. کرد یم رمیتحق د،یکرد ام یخردم م. گهید

شم؟

.آب رو به لب هام چسبوند وانیل هیدونم از کجا  ینم نیریش مامان

.ير یاز دست م يبخور مادر، دار ـ
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مسئول کارخونه رشوه داده تا برام پاپوش بدوزه، تا  ریکه به مد دمیسال فهم هیحاال بعد از . کشم ینم گهیکشم مامان، به خدا د ینم گهید ـ

.و خونوادش خراب کنه یحاج رسول يمنو جلو رو بدزده و بندازه گردن من، تا یچک حاج رسول

کار کردم؟ یبا خودم چ ینیب یم د؟یام ینیب یم ـ

:و داد زدم دمیمامان رو با حرص کش نیآست

.رمیگ یم شیسوزم، دارم آت یمامان دارم م ـ

.رو چنگ زدم و زار زدم نمیس

کنه  یکه بندت سر پا کرده، داره زنده زنده کبابم م یشیآت نیسوزم تو ا یجاست، نه؟ من دارم م نیشم خدا، برزخت هم یدارم خفه م ـ

.خدا

کردم و همراه خودم  یبودم که داشتم فوران م یمن طوفان. اومد یاز دستش برنم يکس کار چیه. کرد یم هیمثل ابر بهار گر نیریش مامان

.ام نمونده بودبر یشیگنجا گهیعمر درد رو فرو خورده بودم و حاال د هی. سوزوندم یرو هم م هیبق

.نفس بکش زم،یجان، بابا نفس بکش عز دهیارک ـ

:گفتم یحس یبا ب. شدم یحال م یداشتم ب. فشرد یکتفم هام رو م نیو ب دیمال یهام رو م شونه

.نامرد بودم خدا نیزن ا د،یزنش بودم بابا، زنش بودم ام... کار کرد مامان؟ با من  یبا من چ ـ

.دمحال افتا یآغوش بابا ب تو

خوره؟ یمامان به چه دردم م یعمر منو سوزوند؛ ول هیگذره؛ چون  یگذره، ازش نم یخدا ازش نم ،یدون یم ـ

.دمیگوشم شن خیخش دار بابا رو از ب يصدا

.جان، بسه دهیبسه ارک ـ

.بازم رو باز کردم مهین يپلک ها يزحمت ال به

.سوزم یارم مدلم، سه ساله د نیتو ا ختمیعمر ر هیتونم بابا،  ینم ـ

:که کنارم زانو زده بود گفت دیام

.شه، بسه یحالت داره بد م دهیارک ـ

خدا دارم . شم یبس کنم؟ دارم خفه م دیگ یبهم م يآروم شم؟ چه جور يچه جور. درد نیاز ا رمیم یدارم م. تونم یتونم داداش، نم ینم ـ

.شم یخفه م

.آخر عمر يها قهیمردن بود، دق يظه درست مثل لحظه لح. بابا چنگ انداختم يکم آوردم و به بازو نفس

 يرو اشک ها یحس یسر انگشتم رو با ب. ختیر یخشک شدم م يلب ها يبه زور جرعه جرعه آب رو رو سشیبا همون صورت خ مامان

:و لب زدم دمیصورتش کش

.زمینکن عز هینداره، گر يدلسوز اقتیت لاحمق ي دهیارک. نداره مامان هیارزش گر دتینکن، ارک هیگر ن،یرینکن مامان ش هیگر ـ

.بلند شد دیو هق هق ام دیهاش لرز شونه

رمیگ یرا م میگوش ها"
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بندم یرا م میها چشم

رمیگ یزبانم را گاز م و

یولــــ

شوم یافکارم نم ـــفیحـــر

دردنــــاك است چقـــدر

"!ــدنیفــهــمــ

"رحافظیام"

. صبر بده دهیکردم که به ارک یگرفتم و از خدا تمنا م یبدون فکر فقط شماره م. وباره شمارش رو گرفتمبار چندم بود که د يدونم برا ینم

.دیلرز یدستام از استرس م

.یکن یم وونمید يدار. تو رو خدا بردار ده،یبردار ارک ـ

.رو گرفتم دیام يبه اجبار و با اضطراب شماره . برنداشت یهم کس باز

د؟یالو ام ـ

بله؟ ـ

.رحافظیمنم، ام ـ

.پشت خط نگرانم کرد سکوت

دستته؟ یگوش د؟یالو ام ـ

.دلم رو خون کرد دیام يگرفته  يصدا

حرف ها درسته؟ نیا رحافظیام ـ

نه؟ ایخبر داره  انیدونستم از جر ینم

ه؟یمنظورت چ ـ

:بغض گفت با

چک؟ يدزد انیجر ده؟یارک يپاپوش دوختن سپهر نامرد برا ـ

.دنیهم فهم دهیارک يند شد؛ پس خونواده از نهادم بل آه

رحافظ؟یدرسته ام ـ

.درسته ـ

.نالش چشمام رو سوزوند يصدا

.بشه وونهیپس حق داشت، حق داشت د...  يوا...  يوا ـ

حالش خوبه؟ ـ



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٣٧

تو بهم بگو  رحافظیام. کرد هیزد، فقط گر غیفقط ج. مشیشده، به زور با قرص آرامبخش خوابوند وونهیداغونه، د. ستین ر،یام ستینه، ن ـ

.نشد رمیدستگ يزیقدر حالش خراب بود که چ نیکه ا دهیارک ه؟یچ انیاصل جر

.دیچیپ یتو گوش دیام يمردونه  ي هیگر يصدا. دونستم از اول تا آخر گفتم یرو که م یچ هر

 یکردنش م دایچند ماه که از پ نیتمام ا. ردهآشغال نمک به حروم سر ک نیرو با ا شیخواهرم که سه سال از جوون چارهیب ده،یارک چارهیب ـ

.سوزه یانگار که داره م. زد یچشمام پرپر م يخواهرم جلو. بودمش دهیند يجور نیگذره تا حاال ا

؟یرو بگ قتتیدرست بود با اون حالش بهش حق رحافظ؟یام يکار کرد یچ. سوخت قلبم

به . کار کرده یشرف با تک خواهرت چ یکه اون ب یفهم یم یوقت ادی یرت مس ییکه چه بال یفهم یحالم رو م ر،یام يخودت خواهر دار ـ

.رحافظیکنم ام یشونمش، بدبختش م یم اهیخدا به خاك س

.کنه تشیقدر اذ نیا قتیکردم گفتم حق یفکر نم. دیمنو ببخش ام ـ

.میرو بهتر بشناس وونیح نیتا ذات ا يتو کار درست رو کرد ـ

.بود دهیمادر ارک ي هیگر يصدا. دلم کباب شد د،یچیپ یگوش ي نهیکه پس زم يا هیگر يصدا با

.ستیقطع کنم، مامانم حالش خوب ن دیمن با رحافظ،یام دیببخش ـ

:اراده گفتم یب

کمک؟ امیمن ب يخوا یم ـ

.دیچیپ یلرزونش تو گوش يصدا

.م، خداحافظقطع کن دیمن با. خودش آروم بشه دیبا دهیارک. ادی یکس برنم چیاز دست ه يکار ـ

.سوخته بود يبدجور دهیمورد نبود، ارک یدلشورم ب. رو قطع کردم و چشمام رو با درد بستم یگوش

وــــــت براي"

تــهای چشم براي

نـــم براي

مـــدردهای براي

ما براي

هاییـــتن همه این براي

".ندـــک کاري خدا اشــــک اي

***

 يبرا. شب بلند شدم و دست به دعا برداشتم مهیاون قدر دل نگران حالش بودم که ن. ومدیمام نخواب به چش دهیارک يشب از غصه  تمام

بود  یبانیچه شام غر. زهیبر دهیقطره از آرامشش رو به دل ارک هیکه خدا باز هم بهش نظر کنه و  نیا يبرا. دعا کردم دمیآروم تر شدن ارک

با . تونم صبر کنم ینم گهید دمیطلوع کرده بود که د دیخورش. رمیآروم بگ ينه لحظه اهم بگذارم،  يتونستم پلک رو يا لحظهنه . اون شب
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 تابیدل ب نیرو ا یمرهم هیتونستم  یم دهیارک دنیبا د دیشا. رونیخسته کتم رو تنم کردم و از خونه زدم ب يهمون حال خراب و چشم ها

.بذارم

***

گردوندم تا  یمدام چشم م. نبود دهیاز ارک يخبر یول د؛یکش یطول م یسال ياندازه برام به  قهیاومد و هر لحظه و هر دق یکش م زمان

.اراده شمارش رو گرفتم یب. نبود که نبود یکنم؛ ول داشیپ

"...مشترك مورد نظر "

 دهیال بود ارکمح. زد یجهت شور م یدلم ب. خاموش کم مونده بود هوار بکشم یگوش نیکش اومده بود، حاال هم با ا یبه حد کاف اعصابم

 یبودم و چشم م ستادهیا يتمام قد ي شهیهمون جور که دم ش. زنگ خورد میبود که گوش يبا شروع ساعت کار. ادیسر کار ب ریقدر د نیا

.رو جواب دادم میگوش دهیکردن ارک دایپ يگردوندم برا

رحافظ؟یالو ام ـ

.سالم حاج بابا ـ

کارخونه؟ یرفت ؟ییسالم، کجا ـ

.نمآره کارخو ـ

.تو که هنوز حالت خوب نشده یول ـ

.راحت ترم يجور نیرفت، ا یتو خونه حوصلم سر م. طاقت نداشتم حاج بابا گهید ـ

.یدون یباشه، هر جورصالح م ـ

:دمیرو مزه مزه کردم و با من من پرس حرفم

حاج بابا؟ ـ

جانم بابا؟ ـ

... یخانم نجف ـ

؟یچ یخانم نجف ـ

.سر کار ومدهیهنوز ن ـ

.دونم یآره، م ـ

:دمیکارخونه گرفتم و با تعجب پرس ياز در ورود چشم

افتاده؟ یاز کجا؟ اتفاق! د؟یدون یشما م ـ

خواد  یم یچند وقت هیو  ستیخوب ن دهیبرادرش زنگ زد و گفت حال ارک شیساعت پ مین نیهم ؟یپرس یاُه چه خبرته پشت سر هم م ـ

.ببرتش مسافرت

ت مسافرت رفتنه؟مسافرت؟ آخه االن چه وق ـ
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که داشت هنوز  یدختر بعد از اون همه مشکالت و طالق نیا شه؟یوقت حال یگرفتن، وقت و ب یمگه مسافرت رفتن و مرخص ؟یگ یم یچ ـ

 هی شگاهیکارخونه و نما يحاال حق نداره بعد از کارها. من مجبورش کردم برگرده کارخونه. کار کردن رو نداشت یآمادگ یهم از نظر روح

کنه؟ ترو استراح يد روزچن

.بود اریجمال  دنید تابیب. نبود شیحرف ها حال نیدلم که ا یحق کامال با حاج بابا بود؛ ول. نفس گرفتم و چشمام رو بستم هی

قطع شد؟ ر؟یالو ام ـ

.دستمه ینه حاج بابا، گوش ـ

.م بهتزن یسر م هیظهر . امی یاالن نم گهیمن د ،يخب، حاال که تو کارخونه ا یلیخ ـ

دادم  هیحال نشستم و سرم رو تک یرمق و ب یب. نبودم دهیچشم انتظار ارک گهید. جواب حاج بابا رو دادم و قطع کردم يو به سرد یناراحت با

 دهیارک انیصورت گر یچشم رو هم گذاشتم؛ ول. خواب رو داشت يلحظه ا يخستم به فغان در اومده بود و تمنا يچشم ها. یبه صندل

بار برخالف  نیدونستم ا یکه م يا دهیدل نگران ارک. دل نگران بودم. نداشت یخستم راه يخواب به چشم ها. رفتم جون گچشما يجلو

دستام رو مشت کردم؛  دهیارک یخاموش بودن گوش دنیهر بار با شن. بود سر کردم يتا ظهر هر جور. از حد بهش فشار اومده شیب شهیهم

.ستمنتون گهیبا اومدن حاج بابا د یول

از ترك یدل صاف کم کمک شده است سطح نیا"

"شکسته را ي نهیشکسته تر مخواه آ آه

"دهیارک"

 هیبودم به  دهیشن شبیکه د ییبعد از حرف ها. کردم اینم در يهام رو پر از بو هیو ر دمیکش قینفس عم هی. به جاده دوخته شده بود نگاهم

خواستم برم  یصبح که م. ها باعث شده بود حاال آروم تر بشم و دردم کمتر هین و اون گرانگار تمام اون طوفا. بودم دهیرس یحس یب يجور

تر از  شونیپر. هم نگفتم يزیچ اوردم،ینه ن. مسافرت میهمراه هم بر يگرفته تا چند روز یگفت که از حاج بابا برام مرخص دیمسر کار ا

بدون دونستن حوادث اطرافم، . داشتم اجیاسترس احت یسفر ب هیو مشکل به  هیابعد از اون همه حرف و کن. کنم یاون بودم که بخوام مخالفت

.برداشته بشه فمینح يکم بشه و فشار از رو شونه ها نهیدرد س نیکم از ا هی دیفقط و فقط من و خونوادم، تا شا ار؛روزگ يها ينامرد ای

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

"رحافظیام"

ست؟یحالت خوب ن رحافظ؟یچته ام ـ

.نه تکون دادم یبه معن يسر فقط

.يکه بخاطر کارخونه خودت رو به کشتن بد ستیقرار ن. سرکار بابا جان؟ پاشو، پاشو برو خونه من هستم يخب چرا اومد ـ

.آورد یداشت از پا درم م شبید یخواب یسوخت و ب یاز درد م چشمام

.حاج بابا ستیحرف ها ن نینقل ا ـ
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.رو گرفتم دهیارک يتو اتاق شروع به راه رفتن کردم و شماره  دوباره

؟يچرا مثل مرغ سرکنده ا رحافظ؟یچته ام ـ

.خاموشه دهیارک یگوش ـ

.انداختم نییسرم رو پا نیلبخند محو رو صورت حاج بابا نشست که شرمگ هی. گم یم یاصال حواسم نبود که چ. تو هم شد اخمام

.یخب من که گفتم رفته مرخص-

 کیحضور حاج بابا رو کنارم حس کردم که بهم نزد. دمیصورتم کش يکف دستم رو رو یگذاشتم و با کالفگ زیم يرو یحال یرو با ب یگوش

.ختیته دلم فرو ر يزیچ هیدست حاج بابا که رو شونم نشست، . شد

.يحرف بزن، تو که من رو جون به لب کرد رحافظ؟یچته ام ـ

.دل نگرانم ـ

.حرفم بود يبابا تو چشمام نگاه کرد، منتظر ادامه  حاج

.حاج بابا دمیدل نگران ارک ـ

:دیبابا تنها پرس حاج

چرا؟ ـ

.حاج بابا، داغون شد بهش گفتم که سپهر و بهروز براش پاپوش دوختن، داغون شد شبید ـ

.نهیسنگ دهیارک يحرف چقدر برا نیدونست که ا یخوب م. حاج بابا هم در هم شد صورت

.دیفهم یم دیبا يروز هی ؟یباالخره که چ ـ

.حالش خراب شد حاج بابا ـ

:گفت شیذات ینیبابا با خوش ب حاج

.هیقو دهینگران نباش، ارک ـ

.ستیقبل ن يبار مثل دفعه ها نیا ست،یبار ن نیحداقل ا ست،ینه، ن ـ

.شه یخودش سر پا م ،يبهش زمان بد دیبه هر حال با ـ

.شد رهیحاج بابا تو چشمام خ. تاسف تکون دادم ياز رو يسر فقط

چه مرگته؟ رحافظ،یحرف دلت رو بزن ام ـ

.نفر حرف بزنم هیرو گرفتم تا از دردم با  ممیلحظه تصم هیتو . مشت شد دستام

.حاج بابا دوستش دارم ـ

.شونم رو فشرد. حاج بابا نشست يلب ها يرو يلبخند

.يای یدونستم باالخره به حرف م یم ؟یرو گرفت تیپس آخر سر تصم ـ

.کردم زیرو با تعجب ر چشمام

د؟یدونست یشما م ـ
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خورم؟ یهمه سال اگه پسرم رو نشناسم به چه درد م نیبعد از ا ـ

د؟یندار یشما حرف یعنی ـ

.طور نیرو مثل فاطمه دوست دارم، مادرت هم هم دهیمن ارک یدون یخودت که بهتر م ؟یحرفنه، چه  ـ

.شادش گوشام رو پر کرد يصدا

؟يخواستگار میبر ؟یکار کن یچ يخوا یحاال م ـ

.نــــه ـ

.لحظه تو هم رفت هیحاج بابا تو  يها اخم

نه؟ ؟یچ ـ

.فعال زوده حاج بابا ـ

.که کمکش کنه سر پا بشه یداره، به کس کیشر هیبه  اجیهم احت دهیارک ،يارچرا زوده؟ تو که دوستش د ـ

.منو فراموش کنه يها يهنوز نتونسته بد دهیارک یول ـ

.دیبه محاسنش کش یدست یبابا با کالفگ حاج

.رو بخوام دهیارک، اگه نه مجبورم عذر ...بسم ا ياگه دوستش دار. هر نگاهت گناهه ،يتو بهش نظر دار ست،یدرست ن نیاما ا ـ

:دمیو مبهوت نال مات

؟یرو اخراج کن دهیارک يخوا یم! حاج بابا؟ ـ

.کنم یشه از هم جداتون م یکنارش بودن باعث گناه م نمیاگه بب یاخراج نه؛ ول ـ

.ارمیرو به دست ب دهیدل ارک دیمن اول با یول ـ

.يبهش نشون بد یتون یکردن هم م يبا خواستگار ـ

 میخود واقع دیبا. تونم طرز تفکرش نسبت به خودم رو درست کنم یاگه کنارش نباشم نم نمش،یمن اگه نب ؟یکن یا درکم نمحاج بابا چر ـ

.رو نشونش بدم

.میندار یاجیبه وجودش تو کارخونه احت گهیگم د یم دهیبه ارک ای ،يخواستگار میر یم ای. که گفتم نیهم رحافظ،یبحث نکن ام ـ

نه . دوست هم کمترم هیبراش از  یمن حت. کنه یاصال به من فکر نم دهیارک. طیشرا نیمخصوصا تو ا. دارم ازین به زمان نحاج بابا، م دینکن ـ

.حاج بابا دیبهم اجازه بد. ستیتنها من؛ بلکه اصال به فکر ازدواج مجدد ن

.بابا ازم فاصله گرفت و حرف آخرش رو زد حاج

.جا به بعدش با خودته نیبرگرده فکرات رو کن، از ا دهیرکا یتا وقت. حافظ ریکالمه ام کیحرفم  ـ

. ده یبهم جواب مثبت نم دهیارک ارم،یرو به دست ن دهیکار کنم؟ اگه دل ارک یحاال چ ایخدا. از پا افتادم یواقع يبابا که رفت، به معنا حاج

:دمیلب نال رید کردم و زسرم رو به سمت سقف بلن. ارمیکم کم دلش رو به دست ب دیکنارش باشم، با دیمن با

کار کنم؟ یچ دیحاال با ایخدا ـ
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دونستم  یگذروندم و نم یصبر و حوصله لحظه ها رو م یب. سر کار آرامش داشتم و نه تو خونه گهینه د. گذشته بود دهیروز از رفتن ارک دو

.تاق کار حاج بابا رفتمبعد از شام بود که به سمت ا. حاج بابا ماتومیدل نگران اولت ای دمیاومدن ارک تابیب

؟يحاج بابا وقت دار ـ

شه برات وقت نداشته باشم؟ یتو پسرم، مگه م ایب ـ

.نشستم زشیکنار م یصندل يرو

ن؟یزنگ بزنم به آقا فرز رحافظ؟یام يفکرات رو کرد ـ

.خبردار بشه دهیخوام فعال ارک یاومدم حاج بابا، من نم نیهم يبرا ـ

.حاج بابا تو هم شد يها اخم

.دیو پنبه ا شیهم موندن شما دو تا خطاست، شماها مثل آت شیپ رحافظ،یام هینشدن نیا ـ

.میدختر و پسر چهارده ساله ا دهیانگار که من و ارک دیزن یحرف م يجور هیحاج بابا؟  هیچه حرف نیآخه ا ـ

.تونم قبول کنم ینم ،يسالت هم که بشه؛ چون نسبت بهش کشش دار ستیصد و ب ـ

.دونه که من دوستش دارم یاون اصال نم ست،یخطا ن نیکه اصال تو ا دهیبابا ارکحاج  ـ

.دیبهم محرم بش دیشما دوتا با. دیفتیتا به گناه ب هیکاف نیهم ،يدوستش دار یدون یکنه؟ تو که م یم یچه فرق ـ

.دمیتو موهام کش یدست یکالفگ با

محرم من  ایبهش بگم ب يبعد چه جور. من خبر نداره يروحش هم از عالقه  چارهیب ي دهیارک. بدوش یگ یگم نره، شما م یحاج بابا من م ـ

شو؟

.يخواستگار يبرا میو زودتر بر میپس بهتره صحبت کن ـ

قدم هم از مواضع و اعتقادات خودش عقب  هی ینبود و حت ایموارد کوتاه ب نیحاج بابا تو ا. فرستادم رونیو نفسم رو با حرص ب دمیکش یپوف

.دیسرك کش زیتقه به در خورد و عز هی. رفت ینم

.دیپدر و پسر خوب با هم خلوت کرد ـ

.رو گرفتم زیتو دست عز ینیرفتم و س زیعز شوازیبلند شدم و به پ. کمک بخوام زیتونستم از عز یم دیشا. دیچشمام درخش زیعز دنید با

.دارم ازیاتفاقا به کمکت ن است،یر یکه مجلس ب ایب ز،یتو عز ایب ـ

.رفت يبابا چشم غره ا حاج

.رحافظیدونه ام ینم يزیمادرت چ ـ

.کرد زیچشماش رو ر يبا کنجکاو زیعز

افتاده؟ یدونم؟ اتفاق یرو نم یچ ـ

.حلقه کردم فشینح يرو دور شونه ها دستم

.رهیجونم، خبر خ زینه عز ـ

.به لبخند باز شد زیعز يها لب
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چه خبر شده؟ نمیمادر، بگو بب يبه شاد شهیهم... شاایا ـ

.زیعاشق شدم عز ـ

.لحظه گشاد شد هیتو  زیعز يها چشم

هست؟ یاصال ک ؟يچطور ؟یآخه ک ـ

.تا من برات بگم نیبش ایمادر من، شما ب ستین بهیغر ـ

:حاج بابا با اخم گفت. گذاشتم زیم يرو رو ییچا ینینشوندم و س یرو صندل زویعز

.ستمین ایمن کوتاه ب ،ياشتباه کرد یبه خواستت برس تزیعز قیاز طر يخوا یاگه م رحافظیام ـ

.دیوسط حرف حاج بابا پر زیعز

.جا چه خبره؟ جون به لب شدم نیبگه ا تونیکیبابا،  يا ـ

.نشستم و دستاش رو تو دستم گرفتم زیبرگشت و من کنار عز یبابا با ناراحت حاج

اج کنم؟ازدو دیمگه شما و حاج بابا چند دفعه ازم نخواست زیعز ـ

:گفت یبه سادگ زیعز

... .خوبه به حمدا تیمال طیتو هم که شرا اد،ی یپسرم، خدا قهرش م يچند ساله که مجرد. میمعلومه که گفت ـ

.گهید رمیخوام زن بگ یخب من هم م ـ

مادر؟ یگ یراست م ـ

.دیهمون محبت نابش دست انداخت دور گردنم و گونم رو پر مهر بوس با

.ذاره ینم حاج بابا یول ـ

:دیبابا غر حاج

!رحافظ؟یام ـ

.گونش رو چنگ زد زیعز

اوا؟ آره حاج احمد آقا؟ ـ

.پسر گوش نده نیا ينه حاج خانم، به حرف ها ـ

.مشکوکانه نگام کرد زیعز

خوشت اومده؟ یاصال اول بگو از ک ـ

.حاج بابا پلک زد. انداختم یبه شک به حاج بابا نگاه دو

!دهیارک ـ

.باز شد يبه لبخند زیعز يها لب

ن؟یدختر آقا فرز دهیارک رحافظ؟یام یگ یراست م ـ

:انداختم و لب زدم ریبه ز سر
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.خودشه ز،یآره عز ـ

.دمیپسرم رو هم د نیخدا، نمردم و عاقبت ا يوا ـ

:لب زمزمه کرد ریرو به سمت باال بلند کرد و ز دستاش

.رو شکر تتیشکرت خدا، رحمان ـ

:و گفت دیرتش کشصو يرو رو دستاش

ه؟یخب حاال مشکل چ ـ

.کنه یبتونه حاج بابا رو راض زیبود که عز نیا دمیتمام ام. نداشتم یراه گهیزد د یهم حرف حاج بابا رو م زیاگه عز. دمیکش نینفس سنگ هی

.وزه ناراحتهازدواج مجدد رو نداره، هنوز که هن طیاون اصال شرا ،یشناس یرو بهتر از من م دهیخودت که ارک زیعز ـ

.نگران شد زیعز نگاه

.حرف آخرت رو بزن پسر جان ـ

.ادیاز من بدش هم ب دیشا یبه من نداره، حت یحس چیه دهیارک. تونم قبول کنم یمن نم یول ؛يخواستگار میگه بر یحاج بابا م ـ

.فشردم شتریرو ب زیعز يها دست

.ده یبهم جواب رد م دهیبذارم، مطمئنم ارک شیپا پ يزود نیتونم به ا ینم زیعز ـ

:بابا با اخم گفت حاج

.و اون قبول کرد ياصال باهاش حرف زد دیشا. يفهمه که تو بهش عالقه دار یحداقل م یخب بِده، نظرشه؛ ول ـ

 یزن چ نیا دیدون ینم. نشیدیحاج بابا شما ند. که راجع به شوهر سابقش گفتم داغون شد شیچند روز پ ،یستیمن ن يحاج بابا شما جا ـ

 یم. رو نداره شیفعال آمادگ دهیارک یعنیشه؛  ینم یول رم؛یو جواب بله ازش بگ میبر میاز شما دوست دار شتریبه خدا که من ب. دهیکش

تونستم اعتمادش رو جلب کنم، حاال  بتیحاج بابا من تازه با مص. بشه نیازم دل چرک یبده؛ بلکه حت ینه تنها جواب منف طیشرا نیترسم تو ا

اگه هم . ارمیتونم دلش رو به دست ب ینم د،یجدا کن دهیاگه منو از ارک. دیزیر یمنو به هم م ينقشه ها ياجبارتون همه  نیبا ا دیدار شما

.هیکه داره جوابش حتما منف یدونم که با وجود تمام مشکالت یم م،یبر ياراالن به خواستگ نیهم

:سر برگردونم و با التماس گفتم زیسمت عز به

.دیبگ يزیچ هیحداقل شما  زیعز ـ

.دستم رو نوازش کرد يو رو دیکش یقینفس عم زیعز

رحافظ؟یام يشه منو با بابات تنها بذار یم ـ

 دواریراه رو بره؛ فقط ام ي هیدادم تا بق یاجازه م زیبه عز دیجور وقت ها با نیا. اومدم رونیاز اتاق ب يجا بلند شدم و بدون حرف اضافه ا از

 يا يکردم به خواستگار یقبول م ایزدم  یرو م دهیارک دنید دیق دیبا ایرو عوض کنه، که در اون صورت  زیج بابا نتونه نظر عزبودم که حا

.دونستم یبرم که جوابش رو از قبل م

دادن؟ لیتشک ونیسیکم زیچه خبره؟ حاج بابا و عز ـ

.دمیتو موهام کش یدست یبا کالفگ. فاطمه بود يصدا
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شده؟ يزیچ رحافظیام ـ

.فعال نه ـ

؟یچ یعنی ـ

.کنه یبتونه حاج بابا رو راض زیدعا کن عز یعنی ـ

کنه؟ شیراض دیبا یچ يبرا ـ

رحافظ؟یام ـ

.برگشتم زیعز يصدا با

ز؟یجانم عز ـ

.برو تو پسرم، بابات باهات کار داره ـ

.بازوم رو گرفت زیبرداشتم که عز یاسترس قدم با

.میخوا یرو م دهیو صالح تو و ارک ریم، من و حاج بابا خبه حرف پدرت گوش بده پسر ـ

.بوسه زدم زیعز یشونیپ يخم شدم و رو یبه آروم. بودم دهیند يزیاز محبت چ ریمن تا حاال غ. لبخند مهربون رو لبم نشست هی

.کنم یهمون کار رو م دیشماها بگ یهر چ ز،یچشم عز ـ

.ن بشهبه صالحته همو یپسرم، دعا کن هر چ یش ریپ ـ

.و شرط دیق یکه به صالحمه بشه، ب يزیبار رو کمکم کنه و واقعا همون چ نیمن از ته دل دعا کردم که خدا ا و

حاج بابا؟ ـ

.محاسنش نگه داشت يبه سمتم برگشت و دستش رو رو. استرس دستام عرق کرده بود و کالفه بودم از

از  رونیب ،یمون یتو اتاق دربسته باهاش نم. یکن یم تیموقع چند تا نکته رو رعا تا اون یبهتر بشه؛ ول دهیتا ارک میکن یباشه، صبر م ـ

 نیاز ا ریغ يزیبه حالت چ يوا رحافظ،یبه حالت ام يوا. یکن یو بهش بد نگاه نم شیذار یتو منگنه نم ،يذار یکارخونه باهاش قرار نم

.کنم یاون وقته که آناً از هم جداتون م نم،یبب

.میستیبچه ن دهیحاج بابا؟ من و ارک هیچ يها برا يریسخت گ نیآخه ا ـ

 یکن دهیراجع به ارک يهم فکر اهاتیاگه تو رو یحت. يشه راهت رو کج بر یباعث م يدار دهیکه به ارک یکشش یول د؛یستیدرسته، بچه ن ـ

 ،يدختر رو برد نیا يبار آبرو هیتو . جانبابا  یغیت يرو لبه . حواست رو جمع کن رحافظیام. گناه باشم نیخوام مسئول ا یمن نم. گناهه

 یسع. کارخونه بشه ينذار حرفش نقل محفل خاله زنک ها. ستین گهیاشتباه د يبرا ییجا. یخاص و عامش کن ينکنه دوباره انگشت نما

.کنه دایبهت پ یحس نیهم همچ دهیکه ارک دیشا ،يو قلبت جلو بر مانیکن با ا

.داشتم نانیرو از ته دل اطم نیا. رو مال خودم کنم دهیتونم قلب ارک یدونستم که م یتم، محاال که اجازه داش. ابرا بودم رو

"!دست به دامن خدایم که می شوم، چیزي آهسته درون من صدا می زند که نترس از باختن ها، فاصله اي نیست تا ساختن ها"

"دهیارک"



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤٦

من هم . و لب از لب باز نکردم یطوفان يشدم به موج ها رهیکه تنها خ يوزسه ر. گذروندم ایدر يآرامش و تالطم موج ها يروز رو تو سه

کنم  یچیپارچه ق کهیت هیشد گذشتم رو مثل  یکاش م. یمونیبودم، پر از خشم، پر از عقده، پر از حقارت و پر از پش یطوفان ایدر نیمثل هم

. ها نبود یراحت نیانگار به هم یشروع کنم؛ ول يدیجد یزندگسپهر ببندم و  يها يشد چشمام رو رو تموم بد یکاش م يا. زمیو دور بر

 یباهام حرف م نیو مامان و بابا فرز دیام. کرد یم ینیغلط، اون راه کج رفته تا آخر عمر رو سرم سنگ میاون اشتباه، اون تصم ي هیانگار سا

سه روز تموم . خودم یاشتباه تموم نشدن. ردم خودممکنم که د شونیخواستم حال یم يمن چه طور یآروم بشم؛ ول تاآوردن  یم لیزدن، دل

 يبه هوا جهینت یب يتنگ و سفر یآخر سر هم با دل. ها یاون سخت يتا فراموش کنم؛ اما نشد و از خاطرم نرفت همه  ایشدم به در رهیخ

 یدل و ب یب دیداشت و من همچنان باادامه  یزندگ. اومد یبرنم یاز دست کس يکار. برگشتم تهرانبه  رخوارگاهیش يمارال و بچه ها دنید

.گذروندم یروزهام رو م اری

***

"رحافظیام"

 دهیارک نیهر چند که ا. دلم رو از نو جوون کرد شییحایمس يمن باالخره بعد از سه روز برگشت و با نفس ها ي دهیارک. برگشت باالخره

. ستادمیپاهام سست شد و سر جام ا دنشیبه محض د. دیدرخش ینم چشماش گهیپرپر شده بود، د دمیگل ارک. گذشته نبود ي دهیارک گهید

.رو نداشتم دهیغم تو نگاه ارک دنیمن طاقت د یول د؛یچرخ یذهنم م وحاج بابا ت يحرف ها

.یرسول يسالم آقا ـ

 یلب هام ب. وانهید مسخ بودم، مدهوش و. پر کنم دهیارک ينفس ها يتونستم نفس هام رو از هوا ینم یحت. تونستم پلک بزنم ینم یحت

.اراده به هم خورد

.خطر یسفر ب ،یسالم خانم نجف ـ

دل؛ امان  یول ؛یخاص و عامش نکن يقرار شد انگشت نما رحافظ،یام يتو قول داد. ریزد چشم بگ یم بیعقل نه. لبخند کنج لبش نشست هی

.لحظه پلک زدن رو هم نداشت هی یطاقت حت. دل یدل ب نیاز ا

.ممنون ـ

؟یخانم نجف دیبهتر ـ

بود؟ ختهیهمه خواستن تو دلم ر نیا یاز ک. دستام مشت شد. زد پلک

... .بهترم الحمدا ـ

:ته دل گفتم از

.خدا رو شکر ـ

.شستم ادیگناهتون رو ز د؟یدیمنو بخش یرسول يآقا ـ

.شدن تو اون صورت محجوب رو نداشتم رهیطاقت خ نیاز ا شتریب. انداختم ریبه ز سر

.شمام يها شرمنده  نیاز ا شتریمن ب ،ینم نجفخا دینگ ـ
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. هنوز نگالهم به قامتش بود که برگشت به سمتم. گفت و چند قدم ازم دور شد يداشت، نه من؛ پس زمزمه وار با اجازه ا یاون حرف نه

.دمینگاهم رو دزد عیسر

... یرسول يآقا یراست ـ

.ستادمیجانم گفتنم ا يوسوسه  يچند قدم فاصله رو پر کردم و جلو اریاخت یب

بله؟ ـ

.دیایب دیشما هم بخوا دیبزنم، گفتم شا رخوارگاهیسر به ش هیخوام  یم يمن عصر ـ

بشم و  رهیتونستم تو نگاهش خ ینم. انداختم ریسر به ز. قول داده بودم. شد ینم یبود، تمام آرزوم بود؛ ول ییایبودن رو دهیکنار ارک در

.بگم نه

.مایفکر نکنم بتونم ب ـ

.شم یمزاحمتون نم ست،ین یباشه، مشکل ـ

!تونستم یکاش که م يتونستم برم، ا یکاش م. روون شد شیاز پ يکه چه جور دیکنارم گذشت و نگاه حسرت زدم رو ند از

یفیاست بالتکل ینیسنگ فیچه تکل"

دانم ینم یوقت

".ندارمت ای دارمت

" دهیارک"

 هیبا  نیریمامان ش. کنم اتفاق افتاد یوقته دارم ازش فرار م یلیکه خ يزیباالخره اون چ. دیچرخ یم دیرزِ قرمز و سف يرو گل ها نگاهم

.وارد سالن شد ینیس

.دیحاج خانم، قدم رنجه کرد دیخوش اومد -

: گمبرگردونمش به سمت خودم و ب رم،یدوست داشتم بازوش رو بگ. دینگاهش رو دزد دیام یدوختم؛ ول دینگاهم رو به ام يمهر یب با

دادم و نگاهم  رونیرو ب نمیبا غصه نفس سنگ "خوره؟ یمن م يشده  نهیوصله پ یکجا به زندگ جهینت یب يخواستگار نیا د؟یچرا؟ چرا ام"

 ییسپهر و دوران زناشو يتجربه . به ازدواج مجدد يرو دارم، نه عالقه ا طشیدونست که نه شرا یخوب م دیام. وختمد یقال يرو به گل ها

 یدردهام رو م يبانگ و ندا د،یشن یرو م نمیخفته تو س يادهایفر یکیکاش . هفت پشتم بس بود يکه گذرونده بودم، برا يبار بتیمص

.کنم يمرد نینداشتم تا نثار همچ یچیمن ه. یسامان ینه حت ،یمونده بود، نه دل ینه قلب. ياهرظ يپوسته  هینبودم جز  يزیمن چ. دیفهم

ه؟یتو چجان، دخترم، نظر  دهیارک -

.تو چشم هام نشست اشک

زد که خستم؟ کالفم؟ مردم؟ ینذار من داد نم ي افهیمگه نظرم مهم بود؟ مگه ق نظرم؟

خانم؟ ریبگم من یچ -

.زمیحرف دلت رو بزن عز -
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مروت االن وقتش  یآخه ب طاها؟ يکار کرد یچ. به نگاه منتظرِ طاها دمیباال و باالتر تا رس. گرفتم و باال آوردم یقال يرو از گل ها نگاهم

منو تو  دینبا. و خسته نیدلخور بودم، دل چرک. يدیفهم یتو وجودم رو م یبد و منف يتو که حس ها ،یدونست یدردم رو م گهیبود؟ تو که د

:خانم دوباره گفت ریشد که من یطوالن يسکوت من به قدر. طاها یذاشت یمنگنه م

.جان هم نظرش رو بده دهیگوشه با هم صحبت کنن تا ارک هیپسر برن  دختر و نیا د،یاگه اجازه بد ینجف يآقا -

 دیشا ایبابا حرف نگاهم رو نخوند  یمرد دارم؟ ول نیبا ا یکردم که نه، آخه من چه حرف یبا نگاهم التماس م. دیچرخ نیرو بابا فرز نگاهم

.نخواست که بخونه

.دیحرف هاتون رو بزن د،یت هاتون رو بکنبا آقا طاها صحب دیجان، بر دهیارک. بله حق با شماست -

نگاه منتظر جمع،  یناجوانمردانه؛ ول يگفتگو نیا يبذارم برا شیبلند شم و پا پ یرفت که حت ینم شیدست و دلم پ. کرد ینم ياری پاهام

 یب. رمیاز هم باز کنم و اجازه بگدوختم رو  ينتونستم لب ها یحت. سر پا شم و قدم جلو بذارم به سمت اتاقم میانرژ يباعث شد با ته مونده 

سر  یبسته شدن در باعث شد با تلخ يصدا. نشستم میدوران خوش مجرد يحرف رو تخت تک نفره  یاتاقم رو باز کردم و ب رحرف، د

.رو بپرسم دیچرخ یکه از همون اول تو ذهنم م يبلند کنم و تنها جمله ا

چرا؟ -

 رم،یبار قصد کردم تا جواب نگ نیا یرو دوست نداشتم، سال ها بود که دوست نداشتم؛ ول یرگیخ نیوقت ا چیه. شد تو نگاهم رهیخ طاها

نگاهش کم کم مات شد، مات . داد به در اتاق هیطاها تک. کردم یحضور طاها رو حل م يمعما دیاتاق، با نیامشب و تو هم. نندازم ریسر به ز

.دیا و برودت تمام وجودم لرزاز اون همه سرم د،یچیاتاق پ يکه صداش تو یوقت. و سرد

.نگاه عاشقت شدم هیو تو  دمتیبار د نیاول يبود که برا شیچهار سال پ -

شب اعترافه امشب؟ ایخدا. رو چنگ زدم چادرم

والَت . کردم یو من از دور فقط نگاهت م يدید یتو منو نم. عاشق رنگ چشم هات، عاشق تک به تک حرکاتت. دهیعاشقت شدم ارک -

 رونیرو و اهامیکاخ رو د،یبذارم و خودم رو بهت بشناسونم که ام شیگرفتم پا پ میباالخره تصم. با تمام وجودم خواهانت شدم. دهیشدم ارک

داره  دهیعاشق پسر دوست پدرت، گفت ارک ،يگفت که عاشق سپهر. رو برام گفت تیزندگ ياز حد ناراحت بود، قصه  شیبار که ب هی. کرد

دل . کردم فراموشت کنم یبعد از اون بود که سع. دمیعشقم رو کش ينفس ها نیهمون لحظه آخر. دهیمردم ارک. هکن یرو تباه م شیزندگ

به خودم اومدم  یچه قدر گذشت، فقط وقت دمینفهم. آرزو بود نیو لبخند رو لبت برام مهم تر یخوشبخت. عاشقت بودم. دادم به انتخاب تو

که  یسال هی. سال گذشت هی. شب هام رو سحر کنم ادشیکه من با  ستیهم ن يا دهیارک یحت هگیرفته و د یحرف چیه یب دیام دمیکه د

وقت  چیو ه یساده تو دلم نشست. باور کن که نشد دهیارک. نشد یول گنجونم؛رو تو دلم ب گهیعشق د هیخودم رو کشتم تا فراموشت کنم، تا 

 دهیو ارک يمن بود ي دهیارک. چادر به سرت رت،یپارت، نگاه ت يکفش ها. تدمیسال دوباره د کیکه بعد از  نیتا ا. یهم از دلم نرفت

رو کنار  نمیماش. یستین دهیحاضر بودم قسم بخورم ارک ،از رفتارات نبود یاگه شباهتت نبود، اگه بعض. يو نبود يعشق من بود ؛ينبود

 دم،ید نیکه شوهر سابقت رو سوار اون ماش يروز. نه ایمنه  ي دهیارک ایآ ینجف دهیارک نیشدم بهت تا بفهمم ا رهیخ. تیِگذاشتم و افتادم پِ

چاك و دهن به اسم سپهر  یآدم ب هیحاال همسر  ،من که از بد قضا يریهمون عشق اساط. يا دهیتو خود ارک دمیفهم. شکستم گهیبار د هی

. کرد، زابراهم کرد میگرفت، ذهنم رو پرکرد، عاصاون وقت بود که چراها دورم رو . گهید قتیتر از هر حق یقیحق ،يبود یواقع. هیصولت
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چرا با داشتن همچون  ؟چرا لبخندهات مرده س ه؟یقدر خاکستر نیاست؟ چرا رنگ نگاهت ا رانهیقدر حق نیچرا رخت و لباس هات ا

 ؛يا دهیکه اگه تو ارک نیبشم بهت و بگردم دنبال تک به تک چراها، ا رهیو خ نمیبش سیکارم شده بود که تو سرو ؟یییقدر تنها نیا يمرد

 يدانشجو تم،شناخ یکه من م يا دهیکه ارک نیا. پول نبود ینبود، ب ریمن، با اون مال و منال پدرش فق ي دهیارک ؟يریقدر فق نیپس چرا ا

. و حاج بابا ظرحافیام بیغر بیدر آورده؟ و در آخر رفتار عج یمونتاژ قطعات حاج رسول يحاال چرا سر از کارخونه . بود کیزیف يرشته 

 یم. به سرت اومده یچ دمیو فهم دمیکه تک به تک پازل هات رو کنار هم چ دیعمر طول کش هی. يجواب بود یتو برام پر از سوال ب

.من اومده یبه سر زندگ یچ دمیفهم یم دیبا. دست خودم نبود یول ؛یهست یعصبان رَمیخ ينگاه ها ازدونستم 

طاها  یداشت رتیخ يپشت اون نگاه ها يچه راز. مات بودم و مسخ. حبس شد نمیوم که نفس تو سو آر قیاون قدر عم. نفس گرفت هی

 یدور هم م یسراسر اشتباه منو با آسودگ یزندگ يلوگوها یرفت و تو داشت یراه رفته و نرفته م کیجا فکرم به هزار و  نیمن ا! یحسام

؟يدیچ

.جا نیبه ا دمیبعد از چند سال حاال رس -

.گذاشت جلو قدم

.یمن باش یذهن و زندگ يخوام ملکه  یذارم، هنوز هم م یم هیکه هنوز هم دوستت دارم، هنوز هم از تموم وجودم برات ما ییجا نیبه ا -

عطرش  ياز بو بش،یکار عج نیاز ا ،یکیهمه نزد نیتو خودم جمع شدم از ا. تخت نشست يجلو گذاشت و کنارم با فاصله رو يا گهید قدم

.دیچیپ مینیکه تو ب

مادر  هیو  نیدو طبقه و اون ماش یمیقد يخونه  هیبا  کیالکترون سانسیمدرك ل هیهام  ییتمام دارا. دهیندارم ارک یدار و ندارِ با ارزش -

.دهیکرده، نه ازت دل بر انتیسال ها نه خ نیقلب عاشق که حاضرم قسم بخورم تو تمام ا هیبا . نهیمن هم یزندگ يهمه . رهیپ

گذر از خاطرات گذشته .یحرف چینداشتم، ه یحرف. دیکش یم ریگونم ت يرو يتمام پوست تنم کش اومده بود و عصب ها. دیم لرزها لب

.سستم کرده بود و لب هام رو به هم دوخته بود

تو فقط به من . رخواهتمخاط یفقط اومدم تا بهت ثابت کنم هنوز عاشقتم، تا نشونت بدم تو هر جور باش. دهیخوام ارک یفعال ازت جواب نم -

.یکنارم باش يو بخوا یبرات صبر کنم تا آروم بش ایدم تا ته دن یقول م. هیبرام کاف نیهم. روز هی يبرا یلحظه، حت هی يبرا یفکر کن، حت

ام اون حرف کرد تم یعطرش همچنان تو اتاق موندگار بود و بهم ثابت م يبسته شدن در، نشون از رفتن طاها داشت، هر چند که بو يصدا

بار  هی. بلند شدن رو نداشت يارای یحت گهیمن د يپاها یاومد؛ ول یم یخداحافظ يصدا. دمیشن تیبلکه تو واقع ال؛یو خ ایها رو نه تو رو

چقدر تو گذشته و . دونم چقدر گذشت ینم. کشم ینم گهیبسه، د گهید جش،یشد نت نیاتاق اومدم، ا نیگذاشتم و به همراه طاها به ا روین

.اومدم رونیغرق شدم و جلو و عقب رفتم که با تقه به در از خلسه ب ندهیآ

؟يداریجان ب دهیارک -

:دمیگرفته پرس يبا صدا. قدم تو اتاق گذاشت یبه آروم دیباز شد و ام مهین در

؟یدونست یتو م -

.دونسته یهم م دیگفت که ام یته دلم م یحس هیدونست،  یم. کرد شتریدل آشوبم رو ب د،یکش دیکه ام یآه
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از حس خودش تا رفتار سپهر نامرد و . رو بهم گفت زیکه طاها به سراغم اومد، همه چ يهمون روز یدونستم؛ ول ینم شیچهار سال پ -

.دهیدونستم ارک یرو م زیمن همه چ. و حاج بابا رحافظیام يبرخوردها یحت

؟یپس چرا؟ چرا بهم نگفت -

اون  گهیاز طرف د. يکرد یفکر نم تیتو زندگ يا گهیبه مرد د یتو اون قدر حالت خراب بود که حت .داد ینم رییرو تغ يزیگفتن من چ -

.که به تو داشت، سکوت کردم یقیخودش کرده بود که به احترام عشق عم ونیقدر طاها با کارهاش من رو مد

پس تمام اون مالقات ها، تنها گذاشتن هامون، نقشه بود؟ -

.فتتو هم ر دیام يها اخم

از خودش  یحت. دهیطاها دوستت داره ارک. برداشتم بخاطر هر دوتون بوده یقدم ایکردم  يمن اگه کار ده؟یارک یزن یم هیچه حرف نیا -

.ییفکر و ذکرش تو. گم یبهت م يمرخص شد مارستانیکه از ب یکه شاهد رفتار و حرکاتش موقع یرو من نیا. به فکر توئه شتریهم ب

.دونستم یم دیبا ،یگفت یبهم م دیبه هر حال با -

.نظرت رو بگو ،يدیحاال که فهم -

.شدم رهیتو چشم هاش خ د،یرس یبه نظر م دیکه تو اون لحظه بع یتیبلند کردم و با قاطع سر

!هیجوابم منف -

.تو هم رفت دیام يابروها

؟یکن یم يچرا لج باز دهیارک -

.رو برگردوندم یناراحت با

 یمن اصال به ازدواج فکر نم. دیبچگانه رو داره؟ حرف دلمه ام يها يلج و لج باز يکه جلوت نشسته حوصله  يا دهیارک نیبه نظرت ا -

.کنم

... يروز هیداشته باشه که  دیتونه ام یپس طاها م -

از همون اول هم دوستش نداشتم. داشته باشه، چون دوستش ندارم دیام دینه نبا -

.شیبشناس یاصال نتونست ای ،يکه هنوز باهاش حرف نزدتو  ؟یزن یحرف رو م نیچطور ا -

.خوام بخوابم یداداش، م ریشبت بخ. ندارم يا گهیاز اون هم حرف د ریکه گفتم، غ هیهمون يخوا یاگه نظر منو م -

.رو باز کردم میگذاشتم و گره روسر یصندل يرو یحوصلگ یجا بلند شدم و چادرم رو با ب از

چند روزه  نیفکرات رو تو ا. جواب تو رو فعال به طاها بگم نیتونم ا ینم یول ؛یباش یعصبان ایدم که ناراحت  یمبهت حق  ده،یباشه ارک -

کردم  يکه هر کار یاز دست من دلخور نباش دوارمیام. جان دهیباشه ارک ریشبت بخ. ينداد یجواب یو ناراحت يبکن تا بدونم از رو لج باز

.بوده دتبخاطر خو

.گذاشت که بازوش رو گرفتم میشونیپ يرو یمیمال ي بوسه

.بهش بگو نه داداش؛ فقط بهش بگو نه -

.شد رهیچشم هام خ تو
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حرف آخرته؟ -

!حرف آخرمه -

.گم نه یشه بهش م یدونم داغون م یکه م نیباشه، با ا -

فکرش رو  یک. هم رو به سقف اتاقم دوختمنگا. رفت رونیگونم زد و از اتاق ب يرو يا گهید يبوسه  دیام. رو لبم نشست نیلبخند غمگ هی

فرهاد مانده در گذشته؟ هیباشه؟  یکس نیهمچ ره،یخ شهیمرد هم ،یکرد که طاها حسام یم

جهت منتظر واکنش  یب ینه؛ ول ایجوابم رو بهش گفته  دیدونستم ام ینم. من گذشت یشونیطاها، تو دلهره و پر يروز بعد از خواستگار دو

.هم شد نیو هم ادی یکنار نم میبا جواب منف يزود نیبه ا ،یدر عاشق شیطوالن يضایو ب دیگفت که طاها با اون  یبهم م ییندا هی. طاها بودم

حرف به سمت رختکن راه افتادم  یخلوت شده بود و من با حوصله و ب بایسالن تقر. جمع کردم یرو به آروم لمیروز سوم بود که وسا عصر

.دمیکه صداش رو شن

؟یجفخانم ن -

از نگاه سرخ و صورت کبود شدش  د،یکه رس میبه دو قدم. حرف منتظرش شدم یجا باهام صحبت کنه؟ ب نیخواد ا ینکنه م. کردم خی

.انداختم ریو سر به ز دمیترس

.باهات حرف بزنم دیبا -

.نزدم یحال آروم بود که از ترسم حرف نیقدر تن صداش پر از خشم و در ع اون

.دنبالت امی یکنم ساعت هشت شب م یمهماهنگ  دیبا ام -

:گفت یانگار از تو نگاهم ترس رو خوند که به آروم. بودم دهیطاها رو تا حاال ند يرو نیا. نگاش کردم فقط

.نیهم م،یصحبت کن میخوا یفقط م -

.کردن یکه مونده بودن چپ چپ نگاه م ییبچه ها. به اطرافم انداختم ینگاه

.مباشه ساعت هشت منتظرتون -

.سست به سمت رختکن راه افتادم که نرگس از پشت سر صدام کرد يبا قدم ها يا گهیحرف د چیبدون ه و

ده؟یارک -

؟یتو هنوز نرفت ه؟یچ -

کارت داشت؟ یچ یحسام -

.راجع به کار بود ،یچیه -

.کرد زیجشم هاش رو ر نرگس

قدر سرخ و کبود بود؟ نیپس چرا ا ده؛ینبند ارک یخال -

.شونه باال انداختم یاوتتف یب با

!ایدونم، حوصله دار یمن چه م -

.مشکوك بچه ها راحت بشم يرختکن و نگاه ها طیخواستم زودتر از مح یم. رو برداشتم لمیدست هام رو شستم و وسا زود



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٢

***

جلو  یرو صندل یو با ناراحت نمیبار نتونستم عقب بش نیالبته ا. طاها شدم نیسوار ماش یاسترس و حواس پرت یهشت بود و من با کل ساعت

.طاها الم تا کام حرف نزد یمنتظر بودم شروع کنه؛ ول. نگفت يا گهید زیطاها به جز سالم اول چ. نشستم

د؟یشه حرف هاتون رو بگ یم یحسام يآقا -

. سادیشاپ وا یکاف هیدم  نیاشدوختم که م نیاز ماش رونیب يبهم کرد که به اجبار سکوت کردم و نگاهم رو به فضا رینگاه دل گ مین هی

بعد از آوردن سفارشات و . میبود، دنج و مال یقشنگ يجا. شاپ شدم یگرم و ملس کاف مهین يشدم و وارد فضا ادهیباالجبار به دنبالش پ

.به حرف اومد باالخرهسکوت طاها  یکل

ه؟یچرا جوابت منف -

کردم صادقانه جواب  یسع. نهیزم شیو بدون پ ینیمقدمه چ یجواب بود، ب همون طور هم منتظر! هوا یمقدمه و ب یچه ب. نفس گرفتم هی

.بدم

.بهتون ندارم یحس چیچون ه -

.یبش ازین یاحساسه ب یتونم بهت عشق بدم که از هر چ یمن دارم و مطمئنم بعد از چند وقت اون قدر م یول -

.شدم لیبدوقته که به اول شخص ت یلیگفتگوها خ نیدونست که تو ا یهم نم خودش

.یحسام يآقا ستین نیموضوع ا -

:دیچفت شده، غر يدندون ها نیاز ب یسخت به

.پس لطف کن و مثل همکارت با من صحبت نکن ؛یاسمم طاهاست، نه حسام! طاها -

 يقابل نفوذ ریدم غآ نیبا همچ دیاز رو بسته شده و من با رینبرد اومده بود، با توپ پر، با شمش يسره برا هیطاها . دمیکش قینفس عم هی

.انعطافه؟ چشم هام رو رو هم فشردم یقدر مصمم و ب نیخدا، چرا ا. بحث کنم

ه؟یبگو موضوع چ يحاال که اسمم رو متوجه شد -

.دمیترس یمرد رو به روم م نیاز ا. دمیترس یطاها م ي گهید ياز رو. کردم مکث

.خورم یشما نم یکه من به درد زندگ نهیموضوع ا -

.نهیر من برعکس انظ یول -

.یحسام يآقا دیکن یم يلجباز دیدار -

.حرفم رو گرفت يبهم رفت و ادامه  يغره ا چشم

!خوام؛ اون هم بله س یجواب م هیمن ازت . اسمش رو بذار يخوا یم یهر چ. عشق، عاطفه ،يلجباز -

د؟یگ یزور م دیچرا دار -

.به سمتم خم شد یکرد و کم زیهاش رو ر چشم
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از دستت  گهیبار د هیکه نکنه  يحاال حق ندارم بترسم از روز. رو نخواستم یچهار ساله که جز تو کس. ادتمیاقعا؟ چهار ساله که به و! زور؟ -

بدم؟

شما  گهیکس د چینه من و نه ه. انتخاب خودتون بوده د،یرو نخواست يا گهیو به قول خودتون کس د دیاگه عاشق نشد د،یاگه صبر کرد -

.دیدلتون بخواد از من توقع داشته باش يکه هر جور ستمیشما ن یشخص ي لهیمن وس. میکار نکرد نیارو مجبور به 

.تر شد و دست از مقابله برداشت میصداش مال د،یمهاجم منو که د حالت

.یمن هست يگمشده  ي مهیباور کن که تو ن. یقلب و روح من ده،یارک یستیمن ن یشخص ي لهیتو وس -

.قابل لمس بود که دلم به حال هر دومون سوخت يحبت تو صداش به قدرم. هام سوخت چشم

ست؟ینظر من مهم ن ؟یپس من چ -

.از غم جمع شد صورتش

لحظه  هیطاقت  یحت گهیباور کن که د ده،یارک یدم؛ ول یقلبت انجام م تیرضا يبرا يبخوا ياون قدر مهم که هر کار. که مهمه یدون یم -

.رو هم ندارم تیدور

.دیدرکم کن ستم،یکنه من ن یکه خونتون رو گرم م یتونم همسر شما باشم، زن شما باشم، کس یمن نم! دیتونم، بفهم ینم -

دم تمام هست و  یبزار کنارت باشم، قول م دهیارک ؟ینیب یسوزم م یرو که دارم تو حسرتت م یاصال من ؟یکن یمنو درك م ؟یتو چ -

.زمیرو به پات بر ستمین

دونم که هر چقدر دوستم  یحداقل م. ستیطاها مرد من ن. وقت نداشتم چیمن دوستش ندارم، ه ایخدا. شده بود نیسنگ نمیس ي قفسه

مطمئن بودم؛  زیچ هیاز . چادر تو هم فرو بردم ریدست هام رو ز. کار دلمه، نه کار فکرم. کنم دایپ يتونم بهش عالقه ا یداشته باشه من نم

داشت تا شش دنگ بهش  اجیاحت یطاها به کس. همه محبت، همسر دلخواه طاها باشم نیتونم با وجود ا ینمبکنم  يکار رکه ه نیاون هم ا

 ینه من به درد طاها م. رو گرفتم میتصم. امی یمحبت برنم نیاز پس ا يجور چیدونستم ه یکه م ینه من نه،یدل بده، تا محبت هاش رو بب

.حالم ادامه بدم یبدون عشق، به زندگ یزندگ هیشروع کردن  يدم به جادا یم حیترج. خوردم؛ نه طاها مرد قلب من بود

.راه رو شروع کنم نیبهتون ندارم که بخوام دوباره ا یحس چیه. یحسام يکنه آقا ینم رییجواب من تغ -

.یبهم عالقه مند بش يروز هیکنم تا  یکنم، مثل گذشته و اون قدر بهت محبت م یپس من باز هم صبر م -

.رابطه رو قطع کنم نیاالن ا نیدم هم یم حیترج. راه اشتباهه نیا -

!ده؟یارک -

.از جا بلند شدم تیقاطع با

به  دیمطمئن باش. راهه نیبهتر نیا. میاالن از هم جدا بش نیبهتره هم. بهتون نخواهم داشت یحس چیه يا گهیروز د چینه امروز و نه ه -

.صالح هر دومونه

.یصالح منو مشخص کن و ریکه خ یستیتو ن نیا -

.خداحافظ شما. یحسام يحرفم بود اقا نیآخر نیا -

ده؟یارک -



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٥٤

نکنه،  ریقلبم رو تسخ یو محبت کس یپاک یتا وقت. خواستم اشتباه کنم ینم گهید. حرف از کنارش گذشتم و پر چادرم رو جمع کردم بدون

.ستین یا حساممطمئنم اون شخص طاه ن،یب نیدست بکشم و تو ا یزندگ نیمحاله از ا

.ساجده خانم نشستم و با محبت دستش رو تو دستم گرفتم کنار

.دیکه اومد دیچه خوب کرد -

.من يدلم برات تنگ شده بود چلچله  -

پاتون؟ يبرا دیدکتر رفت. ندارم؛ حق کامال با شماست میمعرفت یب يبرا یهیتوج -

!میب لب بومو آفتا میشد ریپ. آب از سر ماها گذشته یآره مادر؛ ول -

.ساجده خانم، خدا نکنه دینگ -

از نظم و انضباط کارخونه  المیهست، خ دهیارک یگه وقت یم. کنه یدعات م یکارخونه؟ حاج احمد آقا کل يبا کارها یکن یکار م یتو چ -

.راحته

.به من لطف دارن یحاج رسول -

.دمیرو جلوتر کش وهیم ظرف

.ساجده خانم دییبفرما -

هم  دیلحظه، شا هی. سادیلحظه وا هیدونم چرا قلبم تو  ینم. گره خورد رحافظیباعث شد سر بلند کنم که نگاهم تو نگاه ام ینگاه ینیسنگ

تو  یچ. بود رحافظیذهنم مشغول نگاه پر حرف ام. فاطمه به خودم اومدم و نگاه گرفتم يبا صدا یگم شدم تو نگاهش؛ ول هیچند ثان يبرا

از اون سر اتاق  رحافظیکردم ام یباال رفته بود که حس م يانداخت؟ ضربان قلبم به قدر یوتاب م چیبه پ يجور نیدلم رو ا هنگاهش بود ک

چند وقته اون قدر نگاهش پر از حرف شده که من  نیکه ا نینداشتم جز ا رحافظینگاه ام يبرا یفیتعر چیه. تونه حسش کنه یهم م

.و حس گاون همه رن نیب میریگ یم جهیسرگ

کنه؟ ینم تتیاذ گهید رحافظیام-

.حال خرابم رو بفهمه کینزد يفاصله  نیفاطمه، مبادا که از ا يکنم فوکوس کنم رو حرف ها یم یسع

.کردن رییتغ یلیچند وقته خ نیتو ا یرسول يآقا ؟یتینه، چه اذ -

.گم عاشق شده یمن که م. آره، رفتارش تو خونه هم عوض شده -

.قلبم کمتر بشه يکه تپش ها دیشا نم،یدوست داشتم دستم رو بذارم رو س ؟ینیقدر سنگ نیچرا ا ده؟یچته امشب ارک. گرفتم نفس

.يخواستگار میبر دیگفت با یم زیکه حاج بابا به عز دمیشن شیچند روز پ -

.کنج لبم نشوندم يو پام رو جمع کردم و لبخند دست

.باشه، با دل خوش یبه سالمت -

شده؟ یعاشق ک یپرس ینم -

قدر خفه شده؟ نیاتاق ا يچرا هوا. هم نفس باز

.بهش عالقه مند شده یرسول يکه آقا هیباشه حتما دختر خوب یهر ک -
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.دوستش داره یلیخ رحافظیام. نکنه و زود جواب بله بده تیفقط خدا کنه داداشم رو اذ. هیآره خب، از اون جهت که عال -

:لب گفتم ریزد انداختم و ز یحرف م دیکنج لب داشت با ام يکه حاال با لبخند افظرحیام يبه چهره  یاراده و حسرت زده نگاه یب

.خوشبخت بشن... شاایا. شه یخدا صالح بدونه همون م یهر چ -

:شدم و همزمان گفتم زیخ میجام ن از

.فاطمه جان، من برم کمک مامان دیببخش -

 چارهینرگس ب. زنه هیوجود  رهاییتغ نیا لیزدم دل یحدس م دیبا. ند شدملرزون چادرم رو جمع کردم و از کنار فاطمه بل يدست ها با

 یم يطور نیچرا ا گهیتو د. دستم رو گذاشتم رو قلبم. انداختم دمیبه صورت رنگ پر نهییتو آ یوارد هال شدم و نگاه. گفت یراست م

محبت  يهوا یحت يحق ندار. یبباف ایخودت رو ياکنج قفست و بر ینیبش ياصال حق ندار ؟یفهم یم ،يچت شده دوباره؟ حق ندار ؟یزن

سپهر بودم، من رو به  قیعم يزخم ها یمن هنوز زخم. مشت شده تو آشپزخونه رفتم يچادرم رو مرتب کردم و با دست ها. یرو کن یکس

تپش ها چه کار؟ نیا

رو دو  یبزرگ برنج زعفرون يها سید. میدیرو چ زیبا کمک فاطمه م. کردم تو آرامش کارها رو سر و سامون بدم یطول شب سع تمام

دوغ و  يکشوند، پارچ ها یم مینیب يخوش فسنجون رو تا ته عصب ها يرو که بو يخورشت خور يطرف سفره گذاشتم، بشقاب ها

 یول دم؛ یبهت اجازه نم گهیکه د ،يکردم که حق ندار دیبه خودم و قلبم تاک هیو هر ثان ظهو تو هر لح. خوردن يسبز کیکوچ يسبدها

.ذاشت یذاشت و نم یذاشت با دلم اتمام حجت کنم، نم یدورم رو احاطه کرده بود و نم رحافظ،ینگاه ام يِجا بود که حرف ها نیا یبدبخت

با نشستن  یلحظه خواستم بلند شم؛ ول هیتو . دمیلب گز. نشستن جلوم رحافظیو ام دیفاطمه و از بخت بد روزگار ام شینشستم پ یصندل رو

به  یحت. رحافظیفکر کنم به جز ام یکنم تا به هر کس يادآوریبه خودم  قهیبه دق قهیو دق نمیبور شدم بدون حرف سر جام بشمج یهمگ

اون . فکر، مثل آهن ربا جذبت کنه هیحس،  هیکه  یاز وقت يوا یسه سالم فکر کردم؛ ول کیکوچ يبه همون دخمه  یحتهاش،  يسپهر و بد

لحظه  نیشده ا یسخت يها قهیخداوندا العمان، دق. رنیفکر کردن به اون حس رو بگ يتونن جلو یمع بشن نمهم ج ایوقته که اگه تمام دن

.صبر بده یها، اندک

 یدر انتظارمه؛ ول بیخاص و عج ياز اون اتفاق ها یکیدونم  یم. خبر بد تو راهه هیدونم  یم. زنه یصبح که چشم باز کردم دلم شور م از

 ریصدقه انداختم و چهار قل رو مدام ز. کنه یزابراهم م يجور نیداره ا وسته،یکه هنوز به وقوع نپ هیمشکل چ ایحادثه دونم اون اتفاق،  ینم

دل آشوبه دست از  نیا دیکنه، تا شا ریاز آرامشش رو به دلم سراز کهیچ هیخدا  دیکنم تا شا یلب زمزمه م ریرو ز یاسما اله. خونم یلب م

و سرکه در  ریدلم مثل س. یشیهست نه آسا ینه آرامش یکنم؛ ول یزنم، اتاق ها رو گز م یمدام به بچه ها سر م. ارهدل پاره پاره برد نیسر ا

اون . کشه یم یوسط دل آشوبه هام سرک ییوقت ها هی رحافظینگران ام يچشم ها. ندارم جز تحمل و صبر ییحال جوششه و من راه به جا

.ستیدر انتظارم ن یدونم خبر خوب یم ستیهست و ن یهر چ. امتیق هیهم  دیشا. هست يخبر هیدونه امروز  یهم م

قطعه . کنم یرن، سالن رو مرتب م یبچه ها که م. دلشوره کمتر شده و سرم به قطعه ها و مونتاژها گرم نیا يتموم شدن ساعت کار موقع

 میچرخونم و به آقا سل یکف سالن م يها کییو، رو موزاچشم هام ر. کنم یرو جمع م ختنیر نیرو زم یحواس یکه بچه ها باز هم با ب ییها

و  ارهیآت و آشغال ها، سر از سطل خاکروبه در ب نیما ب يزِنر ،یخازن ،يمبادا که قطعه ا. جمع کنه شتریرو ب واسشکنم ح یسفارش م
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 یو بدن من بخاطر امانت مردم نمطور تن  نیداشتن تا ا يوجدان کار یسر سوزن يکاش بچه ها هم به اندازه . بشم یحاج رسول ونیمد

.دیلرز

درست . پله ها سست شدم يرو ستادهیفرد ا دنیرفتم که با د یجعبه رو هم سر جاش گذاشتم و سالنه سالنه به سمت رختکن م نیآخر

سرخ  يجا؟ چشم هاوجود منحوس سپهر کجا و اون خبر بد ک یخبر بد در راهه؛ ول هیدونستم  یم. موش تو دست مار به لرزه افتادم هیمثل 

سپهر به . دمیمتورم امورات گذروندم و نفس کش يرگ ها نیبار هم ریچند سال ز یناسالمت. شناسم یخوب م رومتورم گردنش  يو رگ ها

عقب گرد کردم تا از . دیچیپ یخفم تو سالن خال يصدا. دمیکش غیو ج دمیناخواسته مثل گذشته سر تا به پا لرز. به سمتم حمله ور شد یآن

 شینجات مانع پ يفرشته  هیمثل  رحافظیام يدست ها نیب نیفرار کنم که تو ا سپهر يمشت شده  يبرجسته و دست ها يشر رگ ها

.کنه یو جلوش قد علم م رهیگ یسپهر رو م يمرد جلو هیافته که مثل  یم رحافظیچشمم به ام. شن یم شیرو

ارخونه؟تو رو راه داده تو ک یک ؟یکن یم یجا چه غلط نیتو ا -

.زنه یرو پس م رحافظیسپهر دست ام. کشونه یرو هم به سالن م میو آقا سل چهیپ یتو سالن م رحافظیام ادیفر يصدا

!یبرو کنار عوض -

:نالم یکه برام مونده، م يا ياندك انرژ با

؟يخوا یاز جونم م یدوباره چ -

.تمام کارخونه رو لرزونده يشترینه ر يه زلزل هیکنم  یحس م. لرزونه یسپهر چهار ستون بدنم رو م ي نعره

آبم روش؟ هیباال و  یدم کلفتت دار و ندارم رو بکش يشهر هرته؟ با کمک اون بابا يفکر کرد! جونت رو خراب -

:پرسم یلرزون م يهمون صدا با

کدوم دار و ندار؟ ؟یگ یم یچ -

:زد نعره

!ابونیب يسگ ها ياندازمت جلو یکنم و م یم کتیت کهیت! دهیکشمت ارک یم -

نامرد  نیمن و ا نیب یزنه تا اندک یسپهر م ي نهیبا کف دست، تخت س رحافظیو ام رنیگ یسپهر رو م يبه زور جلو میو آقا سل رحافظیام

.رهیرو بگ ونهیکنه م یم یسع میآقا سل. فاصله بندازه

.جا محل کاره نیآروم تر جوون، ا -

:غره یم میآقا سل ياز پشت دست ها سپهر

.کنم نتونه سرش رو از خجالت بلند کنه یم يکار! ارمی یپدر همتون رو در م! دهیشونم ارک یبابات رو به عذات م -

 يدم که با آبرو یرو نم نیدم، حق ا یبهش اجازه نم. ادی یخشم و غضب تو وجودم به جوشش در م گید. شه یاراده مشت م یهام ب دست

.امی یخروش م اراده به یب. کنه يباز نمیبابا فرز

!یکن یتو غلط م -

حفره تو  هیها و نفرت از سپهر مثل  يدونم تو اون لحظه تمام بد یفقط م د؛یزبونم چرخ يرو يا يحرف از کجا و با چه انرژ نیدونم ا ینم

کتک ها و  يادآوریکه با  ارهیدوباره خواست به سمتم هجوم ب یخون يگشاد شده  يسپهر با همون چشم ها. کرد میباز شد و عاص نمیس
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ذاره و  یبره و قدم جلو م یبود که به سمت سپهر هجوم م دهیارک نیحاال ا. لرزه ها هم رفت. ترس رفت. شدم وونهید حظهل هیلگد هاش تو 

. کوبه یعمرش رو تو صورت سپهر م یلیس نیبره و اول یزدش رو باال م خیدست سرد و  ره،یبتونه جلوش رو بگ یزودتر از اون که کس

 شهیبا همون نفرت ر. کرد یبه خون نشسته بهم نگاه م يبا تعجب و سپهر با چشم ها رحافظیم و امیآقا سل. کوت سرد همه جا رو گرفتس

:دمیجوش میداده تو رگ و پ

ندتت، نشو اهیبه خاك س یگ یکه م ياگه بابام همون جور! کثافت هی ،یستین شتریجونور ب هینه تو  ؟یآدم يفکر کرد ؟يمرد يفکر کرد-

!ها، حاال بکش، چون حقته ییآبرو یحق تمام اون کتک ها، تمام اون ب. حقت بوده

 رحافظیقدم عقب گذاشتم که حضور ام هی. آماج کتک ها و لگدهاش يشدم برا دهیعمره آب د هی. بودم دهیخشم و غضب رو قبال د نیا من

سپهر با همون نگاه سرخش از ته . چرخه یتو سر سپهر م يچه فکردونست  یانگار اون هم م. شد کیبه سمتم نزد یرو حس کردم که قدم

:هنجره نعره زد

اره؟یپت يکرد یچه غلط -

. و هوا دستش بند شد نیزم ونیجلو گذاشت و مشت دستش رو باال برد که م قدم

.دیچشم هام سد راهش شد و قد کش يجلو رحافظیام

که آبرو  ؟یکه چ یکش یجا شاخ و شونه م نیا يای یم يشد یاز پدرش شاک ؟يد یزن نشون م هیزورت رو به ! دستت رو قلم کن نامرد -

!برو با هم قد خودت طرف شو ؟یکن ییکه قدرت نما ؟يزیبر

:دیچفت شده غر يدندون ها نیلب از ب ریبا انزجار صورتش رو جمع کرد و ز سپهر

.نداره  یربط چیمن و زنم به تو ه يوادع. ذارم یبه وقتش حساب تو رو هم کف دستت م! یبکش کنار پسر حاج -

با  يدار یاگه حرف. راهت رو بکش و برو. يزن ندار نینسبت به ا یحق چیه نمیب یکنم م یهم فکر م یهر چ. زن تو نه؛ زن سابق تو -

.یباباش طرف

.شناختم یلبخند رو نم نیا. کرد جمیسپهر گ يرو لب ها لبخند

!یهست يشناگر ماهر ادی ینه خوشم م. يد یم اون روت رو نشون يدوباره دار ه؟یچ -

:و گفت دیحافظ سرك کش ریکنار ام از

!کنه؟ یپاره م قهیداره برات  يجور نیکه حاال ا يچند بار باهاش بود ده،یراستش رو بگو ارک -

حس قطره . داشت ینگه نمسه سال براش خرج کردم رو  نیکه تو تمام ا ییحرمت وجودم و پاکدامن یشرف حت یب. لحظه رفت هیتو  نفسم

با هم باال رفت و مشت  رحافظیمشت دست من و ام. رفت نیمرد، آب شد و تو دل زم نیبغض و بخل ا انیرو داشتم که تو جر یآب ي

 هیمثل . شد رحافظیام نیسهمگ يافتاد و آماج ضربه ها نیزم يچشم به هم زدن، سپهر رو هیتو  وتو صورت سپهر نشست  رحافظیام

 رحافظیپر از خشمش ام يداشت با مشت ها یزد که سع یرو م يسپهر. زد یبه قصد کشت سپهر رو م رحافظیبودم و ام سادهیمجسمه وا

 نمیتو س یو خال رهیت يکردم حفره  یو من هر لحظه حس م ارهیب تابخروشان  لیس نیمحال بود که بتونه از پس ا یرو مهار کنه؛ ول

. شد یتو وجودم محو م یحس بد و منف هیملعون،  نیا يخون، با هر درد و ناله  يه، با هر قطره با هر ضرب. شه یکمرنگ و کمرنگ تر م

تونست  یکرد نم یم يهر کار میسه؟ آقا سل بدرو شصت و پنج روز ضر صدیس یعنیمرد، مرد من بود؟ سه سال؟  نیواقعا سه سال تموم ا
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رو  زیچ چیارزش ه. کردم سپهر ارزشش رو نداشت یحاال که فکرش رو م. فشردمدندونه هام رو رو هم . زده رو آروم کنه انیطغ رحفاظیام

:دیاومد، نال یبرنم رحافظیکه از پس ام میآقا سل. رو میزندگ يشده  مالیهمون سه سال پا ینداشت، حت

!کشتش یاالن م د،یبجنب یخانم نجف -

:زمزمه کردم یمقدم جلو گذاشتم و به آرو. گلوم باال اومده بود خیو درد تا ب بغض

!بسه -

چشمم  يقطره اشک از گوشه  هی. خوابوند یصورت داغون سپهر م يخون آلودش و رو يو همچنان مشت ها دیشن یاما؛ نم رحافظیام

.دمیلباسش رو کش نیجلو گذاشتم و آست گهیقدم د هی. کرد یتقال هم نم گهید یسپهر منفور حت. دیچک

!شیبسه کشت -

!ر بکشمشولم کن، ولم کن بذا -

:دمیحواس نال یب. کرد یداشت خفم م رمیگلوگ بغضِ

.تو رو خدا بس کن رحافظ،یولش کن ام -

حرف تو نگاهش بود،  یکل. به سمتم برگشت رحافظیام يزده  خیاشکم رو پس زدم که نگاه سرد و . ثابت موند رحافظیام يباال رفته  مشت

 دیسپهر کوب يلگد محکم تو پهلو هیهمزمان  یلحظه از جا بلند شد و عقب گرد کرد؛ ول هیسپهر رو با نفرت رها کرد و تو  ي قهی. درد یکل

:دیو غر

!یپاشو گورت رو گم کن عوض -

کمکش کرد تا  میسپهر با درد تو خودش جمع شد که آقا سل. راهرو رفت يشده از مشت دستش، به سمت انتها دهیاعتنا به خون چک یب و

. مشمئز کننده بود یاهیو س يدینگاهش از پشت اون همه پل. خون و کثافت جمع شد و با نفرت رو برگردوندم دنیصورتم از د. سر پا بشه

.تف کرد نیزم يو رو رو شدهن يتمام خونابه ها

!حاال صبر کن و نگاه کن ده،یارک ارمی یپدرت رو در م -

باشه سپهر، . مونده بود رهیکف سالن خ يقرمز رنگ خونابه  يلکه  اون يرو ینگاهم با تلخ. برد نییبه زور سپهر رو از پله ها پا میسل آقا

 يرو یرد خون ينگاهم رو رحافظ،یام يادآوریبا . یکن یتون ینم یغلط چیبار خدا با منه و تو ه نیا. یکن یکار م یچ نمیمونم تا بب یمنتظر م

به سرش اومده؟ یبا اون ضربه ها، با اون همه خشم، چ. حافظ شدم ریدل نگران ام. راهرو امتداد داشت يشد که تا انتها دهیکش نیزم

.سراپا خشم بود رحافظیام. نگران تر شدم. نداشت یتقه به در زدم که جواب هی. اراده به سمت اتاقش رفتم یب

؟یرسول يآقا -

دونستم  یکه نم يدل نگران مرد. کالم؛ دل نگران بودم کی. رفتن داشتم و نه دل موندن ينه پا. پشت در مونده بودم شونیو پر مستاصل

چشم  دنیبا د یفرستادم؛ ول رونیرو ب نمینفس سنگ. باز شد یو جسم خستم در به آروم ریفکر درگ ونیتو م. بره یبه سر م یتو چه حال

دستم  یکه حت نیبدون ا. قدم به اتاق گذاشتم یبا نگران. باز کرد و عقب گرد کرد یحرف چیدر رو بدون ه. ختیدلم ر رحافظیام یخون يها

شرف رو جمع و جور کنم؟  یاون ب يحرف ها ياصال چه جور. بگم دیبا یدونستم چ ینم. کنه تا در رو ببندم، پشت سرش راه افتادم ياری

 و سادیوا يقد يکنار پنجره  رحافظیام. فاجعه بود نیمتعصب ا رحافظیمثل ام یکس يبرا یبودم؛ ول مدهحرف ها کنار او نیبا ا يعمر هیمن 
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شد و چشم  شیدلم ر. بندبند انگشتش شُره کرده بود يچرك و خون رو. چشمم به دست مشت شدش افتاد. دوخت رونینگاهش رو به ب

. رو در آوردم و چند قدم مردد به سمتش برداشتم بمیدستمال تو ج. يآورد ردم نیسر ا ییچه بال نیبب. خدا ازت نگذره سپهر. هام سوخت

.صدا زدم یبه آروم

؟یرسول يآقا -

حرف ها  نیمن بود که ا ریتقص. حق داشت. حق داشت جوابم رو نده. حق داشت از دستم ناراحت باشه. چشم هام پر از اشک شد. برنگشت

لب  یوقت. به سمتش برداشتم گهیقدم مردد د هی یبه آروم. باز شده شیمثل سپهر به زندگ يموجود منفور يمن بود که پا ریتقص. دیرو شن

.دیلرز یکه تو گلوم بود م یبغض جمصدام از حباز کردم 

!ره یخون م... از دستتون ... داره  -

که شرمنده بشم؛ آره؟  نینه؟ ا ؛یخواست یرو م نیسپهر؟ هم يسرمون آورد ییبال یچ. تونستم بغضم رو مهار کنم ینم گهید. دمیگز لب

چه  نیبب. خودمون سوخت يدلم برا. نمیرو بب نشیس يشدن قفسه  نییو باال و پا نیسنگ يتونستم نفس ها یاز همون فاصله هم م یحت

.کرد رونمونیو يجور نیبا چند تا حرف ناحق ا التانمرد احمق و شار هی يجور

!کشتمش یم دیبا -

!سپهر رو بکشه؟ رحافظ،یبکشتش؟ ام. سادیوا قلبم

.دیستین یکس نیشما همچ -

:زد ادیو فر دیکوب نشیو با کف دست رو س دیلحظه به سمتم چرخ هی تو

.دم یکنم و عالم و آدم رو از شرش نجات م یانگل رو خفش م نیخودم ا ياگه بتونم خودم با دست ها یرسول رحافظیمن ام! چرا هستم -

.حس و حال کامال دو جانبه بود نیا. کردم یرو درك م شیخون ينگاه سرخ و چشم ها. کردم یرو درك م تشیدرد و عصبان حجم

.دیکن یرو تباه م ندتونیکار فقط آ نیابا  یول -

.رو به سمتش گرفتم دستمال

.پر از خونه د،یدستتون رو پاك کن -

دستمال  يتمام حرصش رو رو. دیدستش محکم کش يانگشت هام گرفت و رو نیدستش رو با انزجار باال آورد و دستمال رو از ب مشت

زخم . اون همه زخم خون شد دنیدستش که از خون پاك شد، دل من از د. هیانزد که تا چه حد عصب یفک منقبض شدش داد م. کرد یخال

.شد انیانگشت هاش تازه نما يبندها يرو يها

.شده یدستتون زخم -

:بدون گوش دادن به حرفم گفت رحافظیام یول

اد؟یاگه دوباره به سراغت ب -

.دبو رحافظیمن زخم دست ام يدغدغه  نیلحظه مهم تر نیتو ا. دمیگز لب

.کن تیازش شکا. یحرف بزن سیبا پل دیبا -

.به دستش بودم، گفتم رهیجور که خ همون
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.کلفته شیشه، پارت ینم -

.یاستفاده کن هشیبعدا بر عل یپرونده داره که بتون هیحداقل ! به درك -

قدم هام  یول شه؛یاز هم ادتریبود، ز يادیز یکیهمه نزد نیا. و تو خودم جمع شدم دمیلحظه لرز هیاون قدر که تو . رو پر کرد فاصلمون

.زد یقلبم پرتپش و پر ضرب م. انداختم ریسر به ز. نداشت ینیعقب نش ياری

آره؟ ؛یترس ینه؟ ازش م ؛یتون ینم -

.کرد یقلب پر تپش داشت خفم م نیو ا یبغض لعنت نیا. و فقط سر تکون دادم دمیگز لب

.کنم یم تیمن ازش شکا -

.کرد یم دادیترس تو وجودم ب. شده بود که قلبم رو از تپش انداخت ریقدر هراس به دلم سرازاون . بلند کردم سر

.شه یبراتون دردسر م -

:تو چشم هام زمزمه کرد رهیلب با همون نگاه خ ریز

.رهایسرت ب ییبندازه و بال رتیگوشه گ هی ستین دیبع دمیکه د يا ونهید نیا. بهت بزنه یبیخوام آس ینم. ستیمهم ن -

مرگ رو  ش،یقالب فلز يضربه ها ریکه سه سال ز یمن. نبود دیاز سپهر بع يکار نیهمچ. حرف هاش همه درست بود. دیباالخره چک اشکم

.شد رهیگونم خ ينگاهش به رد اشک رو. دونستم یبودم خوب م دهیبه چشم د

.ادیب شیپ یشما و حاج بابا مشکل يخوام برا ینم -

.تو نگران نباش -

.ستیها ن یراحت نیبه هم هیقض نیتو نگاهم تا بفهمه که ا ختمیترسم رو ر تمام

.دیخودتون نکن ونیمد نیاز ا شتریمنو ب ،یرسول يآقا -

:گفت یزد و به آروم پلک

.تو فقط مراقب خودت باش. رو بسپر دست من زیهمه چ -

 يبا چشم ها میآقا سل. با استرس چشم گرفتم و ازش فاصله گرفتم که به در باز اتاق خورد يغرق بودم که با تقه ا شیقدر تو نگاه رنگ اون

:با من من گفتم. شده بود نیرفت و نفس هام سنگ یم نییاز ترس باال و پا نمیس يقفسه . کرد ینگاه م رحافظیبه من و ام يموز

.دیببخش. برم دیبا گهیمن د... من -

مثل . اومدم رونیکنم، از اتاق ب یخودم حالج يرو برا میآقا سل يلب ها يلبخند رو نگاه مرموز و اون یبخوام معن یکه حت نیقبل از ا و

پوسته پوسته شده  يکرده بودم، نگران زخم ها دایلحظه پ نیکه تو ا یبعد، نگران حس ينگران حرف ها. در دام افتاده نگران بودم یموش

 نیرفتم تا ا یزودتر م دیبا. ادیبهتر باال ب ریگلوگ ينفس ها نیا دیرو چنگ انداختم تا شا نمیس. رحافظیدست ام يها گشتبند ان يرو ي

.و پر کوبش برداره ظیغل يضربان ها نیقلب خسته دست از ا

"رحافظیام"

دوباره حرارت تنم باال رفت و . شده بود یکه به سپهر زده بودم، تمام بند دستم زخم ییبخاطر زخم ها. به دستمال دور دستم انداختم ینگاه

که به دستم داد و هنوز دور دستم  یدستمال ادیافتادم،  یم دهیمحبت ارک ادی یوقت گهیبودم و از جهت د یجهت عصبان هیاز . گرفتم گر
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. لباسم رو باز کردم يو دکمه  ورمیپل ي قهیچنگ انداختم تو . دمیگفتم و لب گز... االا...الا. میکممون و نگاه آقا سل يفاصله  ادیس،  دهیچیپ

 یم میعاص دهیارک ي دهینگاه ترس. یکن یم يگناه باز یزن ب نیا یبا روح و روان و زندگ يملعون دار هیکه مثل  یبه تو سپهر صولت نینفر

پدرت رو در . و نفسم رو با حرص فوت کردم دمیرو فرمون کوب یبا حرص مشت. تونستم اون قدر بزنمش که در جا تموم کنه یمکاش . کرد

 یم دهیارک گریو خون به ج يگرد یخودت م يمن اون وقت راست راست واسه  یاتیح انیرو شر یدست گذاشت. نیببسپهر، حاال  ارمی یم

رو  نیحوصله ماش یدم در خونه ب. کنم یم تیازت شکا. با حاج بابا حرف بزنم دیامشب با نیهم. کنحاال صبر ! دونم و تو یمن م ؟یکن

.مشت شدم رو باز کنه ينه اون قدر که دست ها یکمتر کرد؛ ولگرم خونه تالطم وجودم رو  يهوا. پارك کردم

رحافظ؟یام هیچه سر و وضع نیا! خاك به سرم يوا -

.نشده که يزیچ. زیسالم عز -

.به اشک نشست یآن زیعز يها چشم

شده؟ یدستت چ ؟يخدا مرگم بده، دعوا کرد -

؟يدعوا کرد رحافظیام -

.و حاج بابا و فاطمه دورم کردن زیعز

!که سر و مر و گندم دینیب یم. به خدا حاج بابا ستین یچیه -

.دیلب گز دمیخراش د يسر بندها دنیرو از دور دستم باز کرد و با د دهیدستمال ارک زیعز

.تمام پوست دستت رفته ؟یچیه یگ یم نیتو به ا -

:و زمزمه کردم دمیکش رونیب زیعز ياز دست هادستمال رو  یرکیبا ز. دلم بود يبود که منبع گرما زیدستمال در دست عز یپ چشمم

.خوبم به خدا زیعز -

.ندادم ادیمن به تو دروغ گفتن  ر،یدروغ نگو ام -

.قاطع حاج بابا بلند شد يصدا

.تو اتاقم ایب رحافظیام -

.دیدستم رو کش زیگرفتم که عز ینفس

.ارهیحرف زدن وقت بس يبرا. فعال زخمت رو ببندم نیبش ایب -

.باز کنارم نشست شیفاطمه با ن. مبل نشستم يراه افتادم و رو زیدنبال عز بارباالج

!؟يزد ای يخورد. راستش رو بگو -

.زدم و نگاهم رو به دستمال تو دستم دوختم يشخندیفاطمه ن يطنز در جمله  به

!من و خوردن؟ زدم کتلتش کردم -

!به داداش خودم... آ ماشاا -

.سادیخونه، حاج بابا باال سرم وارفت تو آشپز زیکه عز نیهم

خب؟ -
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.به فاطمه انداختم که خودش از جا بلند شد و به سمت آشپزخونه رفت ینگاه

.با سپهر آشغال دعوام شد -

.لحظه گشاد شد هیحاج بابا تو  يها چشم

سپهر؟ ؟یچ -

.گذاشتم مینیرو رو ب دستم

.فهمه یم زیحاج بابا، عز سیه -

شد؟ دعواتون يچرا؟ چطور -

.کنم تیخوام ازش شکا یم یمفصله؛ ول شیقض -

.میشد، هر دو سکوت کرد کیکه نزد زیغرغر عز يصدا

.یاخالق ها نداشت نیتو که از ا ریآخه ام -

.دست آزادم رو دور شونش انداختم. کرد یزخمم رو بررس ینشست و دستم رو تو دستش گرفت با ناراحت کنارم

.نامرد بود یلیفم خطر ز؛یبار مجبور شدم عز نیا -

دونم از  ینم. دادم هیتک فشینح يچشم هام رو از درد بستم و سرم رو به شونه . دیزخم هام کش يپنبه زد و رو يرو نیبتاد یکم ریعز

و جولون  یبتازون يخوا یم یخدا لعنتت کنه سپهر، تا ک. سوزش دلم بود که چشم هام هم سوخت و فکم منقبض شد ایسوزش دستم بود 

.رفت فنیفاطمه که تازه از آشپزخونه اومده بود پشت آ. مینگاه کرد فونیاط، هر سه به سمت آیزنگ در ح يبا صدا ؟يبد

بله؟ -

- ...

.جاست نیبله هم -

:ترسان فاطمه رو من نشست و لب زد نگاه

.میکار دار یرسول رحافظیگه با ام یم. اومدن ياز کالنتر -

مطمئن بودم که کار . زنه یرو م ششیدونستم باالخره سپهر ن یم. روم نشست یبا نگران زیحاج بابا و عز لحظه از جا بلند شدم نگاه هی تو

 يشدم که صدا ریاز پله ها سراز. هر نوع اتفاق و مشکل رو داشتم یمن آمادگ. محکم کتم رو برداشتم يبا قدم ها یحرف چیبدون ه. سپهره

.دمیپشت سرم شن وحاج بابا ر

.امی یمنم م ،ریصبر کن ام -

.رم یشما نه حاج بابا، خودم م -

؟يسر خود بر يخوا یباز شده که م يمگه تا حاال چند بار پات به کالنتر. گم صبر کن یم -

.دیاومدم که نگاه تو صورت درب و داغون چرخ رونیحاج بابا از در ب يپشتوانه  با

"دهیارک"

.اومد شوازمیبا لبخند به پ شهیمثل هم نیریمامان ش. و خراب در خونه رو باز کردم داغون
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ده؟یارک ياومد -

.سالم مامان -

.یخسته نباش زم،یسالم عز -

.مادرانش متوجه دردم بشه شمیبا همون حس ش نیریکردم تمام دردم رو کنار بذارم مبادا که مامان ش یو سع دمیکش نینفس سنگ هی

بابا اومده؟ -

.کتاب گرفته دستش و رفته تو هپروت هیطبق معمول . آره تو اتاق خوابه -

.تقه وارد شدم هیمبل گذاشتم و به سمت اتاق رفتم و با  يچادرم رو گوشه  یقبل از هر حرکت ار،یاخت یب

ن؟یبابا فرز -

.تو ایجانم بابا؟ ب -

.سالم -

؟يریابات بگاز ب یقبل از همه سراغ یشده امروز قابل دونست یچ. یخسته نباش. ماه خانم گل يسالم به رو -

.دیهام دزد هیگلوم باال اومد و هوا رو از ر خیکرده بودم، دوباره تا ب یجا مخف نیرو که تا هم یبغض

سوال بپرسم؟ هیبابا  -

.تو چشم هام نشست یبابا با نگران نگاه

چته؟ ده؟یشده ارک یچ -

.تو گلوم، صدام رو خش دار کرد بعض

بپرسم بابا؟ -

؟يشد يجور نیته؟ چرا اقبلش بگو چ یبپرس؛ ول -

.کرد ریترس و استرس تو وجودم، اشک هام رو سراز تمام

.سپهر اومده بود کارخونه -

.مشت شد و فکش از حرص منقبض نیبابا فرز يها دست

؟يزیکرده؟ دوباره اومده بود آبرور یچه غلط -

.گرم و زمختش گرفت يرو تو دست ها کنارم نشست و دست هام. شد شتریب د،یبار یکه تا حاال تک به تک م ییها اشک

کرد؟ تتیاذ ده؟یآره ارک -

پر مهر بابا و تمام  ي نهیدست گذاشتم رو س. از ته دل زار زدم. دیچیبابا که دور شونم پ يدست ها. بود که به ناله افتادم ادیقدر دردم ز اون

.کردم یدرد و غم اون روز رو خال

 هی یتونه تو بازار حت ینم گهید. ساقط بشه یکردم از هست يکار. من انتقامت رو ازش گرفتم یاره؛ ولادامه د یها تا ک هیگر نیدونم ا ینم -

کمرش رو شکوندم  ،يکه اون شب زد ییتمام زجه ها ،يدیکه کش ییبه جبران تمام اون زجرا. دهیبدبختش کردم ارک. دونه جنس بفروشه

.دهیارک
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.نداره یتیمبرام اه شیبدبخت گهیشده بابا، د رید گهید-

تک دخترم  یطردت کردم، اشتباه کردم که زندگ شیکه سه سال پ دهیاشتباه کردم ارک. میکه سبک شد نیما داشت، حداقل ا يبرا یول -

برات  یمن رو ببخش دخترم، پدر خوب. ستادمیمیجلوش وا دیکه با یدر صورت. میبا طرد کردنت هممون باخت. وونیح نیرو سپردم دست ا

.نبودم

.گونش گذاشتم يو کف دستم رو رو دمیکش رونیبابا ب ي نهیرو از تو س سرم

.خودمه ریها تقص نیبابا، تمام ا دینگ -

.دلم رو سوزوند د،یکش نهیکه از ته س یآه

؟یبخش یما رو م دهیارک. فقط بخاطر اشتباه من و مادرته ،یاگه پا کج گذاشت ،يکرد یاگه اشتباه. پدر و مادرشه ي نهییآ يهر بچه ا -

.دیمن رو ببخش دیکه با دییشما نیا. بابا دیحرف رو نزن نیا -

.صورتم رو پاك کرد يپهن و زمختش اشک رو يسر انگشت ها با

.تونه بکنه ینم یغلط چیه گهیهر چند که د. میای یخودمون از پس سپهر برم د،یرو بسپر دست من و ام زیغصه نخور، همه چ گهید -

.جونوره هیاون  دش،یشناس یکه شماها م ستین یهر اون کسسپ. ترسم یبابا من م -

بخاطر  ست،یکه جنس هاش مرغوب ن دهیچیتو بازار خبر پ! حاال بدوئه دنبال کار. هیکه شاهرگش رو زدم براش کاف نیهم. نگران نباش -

.رو بسپر دست ما یهمه چ. کنه ینم دیکس ازش خر چیه نیهم

.اش رو محکم تر دور شونم حلقه کردو دست ه دیرو بوس سمیخ يگونه  يرو

.شم یم یبشه که از دستت شاک یچشم هات اشک نمیهم نب گهید -

بودم تو دل  يعطش زده ا يمن تشنه . کنم یعوض نم ایتو دن يزیچ چیرو با ه يعطر خوش محبت پدر نیدست ها، ا نیها، ا تیحما نیا

 الیخ یحت ره؛یدر دلم رو ازم بگ ختهیآرامش ر نیتونه ا ینم يزیچ چیو ه دمیرس يزالل محبت پدر يسار چشمه  هیبرهوت که حاال به سا

.طانیدر دل ش دهیچیآدم ها، از نفرت پ يها ياز بد یش یغافل م يوقت ها هیکه  غیاما در طان؛یسپهر ش ي هیمبهم سا

د؟یدل آشوبه امونم رو بر نیه بود که ادر را يچه خبر. بد قلبم رو مچاله کرد يخبرها ينوا. زنگ تلفن بند دلم رو پاره کرد يصدا

"رحافظیام"

 چیبه ه. باز هم اعصابم کش اومد. میبود دهیهم منتظر اومدن ارک يهر دو، رو به رو. کرد یسپهر رو سوراخ م يمته سر تا پا هیمثل  نگاهم

تا اون  دهیزنگ زد به ارک د،یتمام ماجرا رو شن مسئول پرنده یوقت. نبود يچاره ا یباز بشه؛ ول انیجر نیبه ا دهیارک يوجه دوست نداشتم پا

رو  یخنک شده بود و آب یدلم کم دنشیهر چند که با د. سپهر گرفتم یبا انزجار نگاهم رو از صورت کبود و زخم. ادیعنوان شاهد ب بههم 

.شد یم ختهیدلم ر شیآت

 نیشرف نامرد با همچ یب هیاشتم، دوست نداشتم بخاطر اصال دوست ند. تو نگاهم نشست دهیبه در خورد که نگاه ترسان ارک يا ضربه

 دیو ام نیآقا فرز ده،یپشت سر ارک. يباالخره کار خودت رو کرد نیخدا ازت نگذره سپهر، بب. بذاره يقدم تو کالنتر يا دهیپر يرنگ و رو

 یچادرش رو مهار کرده بود م يلرزونش که به زحمت گوشه  يو دست ها دهیمن ناخودآگاه رو صورت رنگ پر هنگا یهم بودن؛ ول
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دادم  یبه سپهر م یرو داشتم، همون لحظه درس شییاگه توانا. دوباره با نفرت به سپهر نگاه کردم. رفت نییاز حرص باال و پا نمیس. دیچرخ

.احمقانش کنه يها يرو وارد باز دهیجرات نکنه ارک گهیکه د

؟ینجف دهیخانم ارک -

نگاهش هراسون تو نگاهم نشست . و ترسش رفت یدلم از اون همه ناراحت. نشست دهید و رو صورت ارکاراده از سپهر کنده ش یب نگاهم

.راحت کنم يرو تا حد الشیکردم خ یکه با پلک زدن سع

.بله خودم هستم -

.رونیهم ب هیتو، بق دییبفرما -

:گفت دهیکرد و به ارک یخال یپرونده با دست اشاره به صندل مسئول

.خانم دینیشب دییبفرما -

.نشست یصندل يچادرش رو جمع کرد و معذب رو يبدون نگاه کردن به سپهر گوشه  دهیارک

صاحب کارتون شما رو  یرسول رحافظیام يهمسر سابقتون از آقا ای یسپهر صولت يآقا تیشکا يدر مورد پرونده  ،یخب خانم نجف -

.خواستم

.زد یبه سرخ دهیارک رنگ

ت؟یشکا ؟یچ -

د؟یکه دعوا شد شما هم اون جا بود ياون لحظه ا دیلطفا بگ. تیبله شکا -

.بله بودم -

دعوا شروع شد؟ یسر چ -

گرفت و  ینفس دهیارک. کرد  یثابت م دهیمدعا رو ارک نیباطل ا ایحق . دوختم و منتظر شدم دهیبهش د میمستق. هم نگاهش نگران شد باز

.چشم هاشو رو هم فشرد

.یو هتاک يزیعصر اومده بود کارخونه و شروع کرد به آبرور امروز یسپهر صولت يآقا -

؟یسر چ -

.دیعلنا نگاهش رو از سپهر دزد دهیارک

.نشوندتش اهیگفت پدر من به خاك س یم -

درسته؟ نیا -

:گفت یرومبه آ. کنه یرو مخف يزیچ هیخواست  یجور خاص بود، انگار م هیکرد،  ینوع نگاهش فرق م. دوباره تو نگاهم نشست نگاهش

.ندارم یمن اطالع -

ش؟یخب بق -

داد که آخر سر، کار باال گرفت و  یباز هم به کارش ادامه م یجلوش رو گرفتن؛ ول میو آقا سل یرسول يخواست بهم حمله کنه که آقا یم -

.دعواشون شد یرسول يبا آقا
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!کهیزن يتو غلط کرد -

.شنوم یم شما رو هم يهر وقت نوبتت شد، حرف ها! ساکت آقا -

.گذاشت زیم يپرونده سر خودکارش رو رو مسئول

دعوا بودن؟ يآقا شروع کننده  نیا دیگ یکه م يجور نیپس ا -

.برده میکار طیمن رو تو مح يقبال هم بارها آبرو. کار رو کردن نیکه ا ستین شونیبار اول شونیبله، ا -

.میدارباهاتون ن يکار گهید دییبفرما ،یممنون خانم نجف یلیخ -

.رفت رونیحرف ب یبه من انداخت و ب يا گهینگاه د دهیارک

"دهیارک"

نشستم و از خدا  دیام نیمدت تو ماش نیتمام ا. آزاد شد رحافظیباالخره ام میمن و شهادت آقا سل يکه با حرف ها دیساعت طول کش چند

تو  یحق نشسته و محاله که سپهر به خواستش برسه؛ ول يجا دونستم خدا یکم کنه، هر چند که م رحافظیخواستم تا شر سپهر رو از سر ام

 هیو رو هر بند انگشتم  دمیچیاون قدر خدا خدا کردم و انگشتام رو تو هم پ. صحبت کردن با حاج بابا رو هم نداشتم يرو یحت طیشرا نیا

و بابا از  دیو ام رحافظیحاج بابا و ام دنیبه محض د. شد اهیگذشت و هوا مثل ظلمات شب س يزمان چه جور دمیصلوات فرستادم که نفهم

 ینم! لبخند نادر شده بود؟ نیقدر تنگ ا نیدونستم چرا دلم ا ینم. حرف داشت ییایدن رحافظیام يلب ها يلبخند رو. شدم ادهیپ نیماش

نگاه  یگذاشتم، نگاهم پ يترکالن ییکه پام رو تو اون اتاق کذا يچرا از لحظه ا رم؟یلبخند روشن بگ نیتونم چشم از ا یدونستم چرا نم

ببخش،  ایخدا. انداختم ریگرفتم و سر به ز رحافظینگاهم رو از صورت خرسند ام اجبارشدن حاج بابا به  کیدوئه؟ با نزد یم رحافظیام

مخاطب قرار رو  دیدو قدم به سمتشون رفتم و ام یکی. ره یحد دلم هرز م نیفهمم چرا امشب تا ا یدونم، نم ینم ست،یباشه؟ دست خودم ن

.دادم

د؟یشد ام یچ ـ

.شه یم یجماعت يباعث شاد ت،یاهیرو س ت،یسپهر که بدبخت يکار کرد یچ نیبب. هم شکفت دیام ي چهره

.آزاد شد و سپهر خان هم به جرم مزاحمت تو بازداشتگاهه رحافظیکه، ام ینیب یم ـ

 رحافظیاراده به نگاه ام ینگاهم دوباره ب! سپهر يدیبه کجا رس نیو بند؟ بب طانیزندان؟ ش يها لهیسپهر و حبس؟ سپهر و م. دمیگز لب

.دیچسب

.یرسول يآقا دیحالل کن ـ

.لب هاش درد دلم رو مرهم شد يروشن رو لبخند

.که االن تو بازداشتگاهه، نه شما و نه خونوادتون هیجمع کس نیا اهیرو س ه؟یچه حرف نیا ـ

 یانداختم و قدم ریسر به ز. دستم از اون همه لطفش مشت شد. رو با آرامش رها کردم نمیسنگحرف رو زد که نفس  نیقدر از ته دل ا اون

.شدم کیبه حاج بابا نزد

.شرمنده یحاج رسول ـ

.نصفه شبه، خونواده ها نگرانن گه،ید دیبر د،یکارهاش رس يدشمنت شرمنده بابا جان، باالخره به سزا ـ
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.ست گذاشتشونش د يو رو دیچرخ نیسمت بابا فرز به

.موند یجا م نیشب رو هم دیبا رحافظیاومد، ام یاگه دختر شما نم د،یلطف کرد ،ینجف يدستتون درد نکنه آقا ـ

در نگاهش مسخ شدم، معذب  یرگیاز اون همه برق و خ. افتاد رحافظینگاهم به ام اریاخت یدوباره ب. سر شدم یاتفاق نیاز فکر همچ یحت

آرامش نگاه  يایگن؛ فقط من بودم و در یم یو بابا چ دیحاج بابا و ام دمینفهم گهید. اغ و آتش گرفتهسراسر سوخته، سراسر د. شدم

 نیمدهوش ا يجور نیکه ا ستیتو هوا جار يامشب چه سحر ایخدا. تو چشماش که من عاجز بودم از خوندنش رفح يایدن رحافظ،یام

 يکه من بودم و جادو غیدر یول نم؛یحرف مونده در نگاهش رو نب نیببندم، تا ا تا چشم رم،یچادر بردم تا نگاه بگ ریمردم؟ دستام رو ز

 ین یتو ن یچ. که قلبم رو به تپش انداخته بود يشراب هفتاد ساله ا یوجودم، من بودم و شب و مست مینگاهش، من بودم و حرارت مال

؟یکن یمنو ذره ذره آب م يجور نیا يکه دار رحافظیام ينگاهت دار

جان؟ دهیارک میبر ـ

:لب زمزمه کردم ریز. ستادیقدم عقب گذاشتم و اون ثابت ا. نگاه گرفتم و نگاه گرفت. زدم، پلک زد پلک

.خداحافظ، شبتون خوش ـ

.دونم چرا حس کردم پر از لرزشه، پر از مهر و پر از شرم ینم یول دم؛یلبش رو شن ریز ي زمزمه

.به سالمت، خدا به همراهتون ـ

تو وجودم  يزیچ هیحس کردم  یقدم برداشتم؛ ول. رو حس کردم که همراهم شد رحافظیام يم وجودم، با بند بند تنم خدامن با تمو و

کرده بود، کنار نگاه  ریانگار که برخالف تمام تقالهام، قلبم همون جا گ. الفت هیانس و  هیدل،  یب یخال يقفسه  هیقلب،  هی. شده ستین

کردم بجنگم  یو سع نینشستم تو ماش. بهم ثابت شده بود يها بد جور یکه تازگ شیپهنش، کنار مردانگ ياشونه ه کنار. رحافظیروشن ام

 يبرام خود يلحظات بد جور نیدونم چرا تو ا یکه نم يا بهینکنه که دوباره چشم بدوزم به مرد غر. با نفس اماره و دل بدم به نفس لوامه

:وا کردملب نج ریز ودستام رو تو هم گره زدم . شده

 نینجاتم بده خدا از ا.) هنگام سرگردانى میو راهنما لیمن در غم و اندوه، اى دل ادرسیاى فر(یا غیاثی عنْد کُرْبتی، یا دلیلی عنْد حیرَتی  ـ

نگاهم  گهید ایاخد. رمیبگتونم جلوش رو  ینم يجور چیلحظات، ه نیدونم چرا امشب و تو ا ینگاه سر به هوا که نم نیکشش پر لذت، از ا

.بده ياری ست،یخالص هم ن ست،ین زیتم ست،یپاك ن

هوا، چشمام از دستام  یاراده، ب یباور کن ب ایخدا ار،یاخت یلحظه، ب هیکه راه افتاد، تو  نیماش. رو رها کردم نمیکه استارت زد نفس سنگ دیام

 شیجا بود، با همون نگاه روشن صاف و پر از حرف و من شرمنده شدم پ هنوز همون. دیلب هام لرز. رحافظیبه سمت ام دیسوا شد و چرخ

 نیا نمیپلک بستم رو نگاه روشنش تا نب. داره رحافظیام يچشم ها تیبه لمس نوران لیم ياراده، بد جور ینگاه ب نیا دمیکه فهم ونخدا؛ چ

 ،یگذشته، به همون نرم يدر حد همون معاشقه ها يزیچ هی. شد یهمه حرف ناخونده رو که کم کم برام واضح م نیمحبت رو، ا يچشمه 

و من  هییبه سرم اومده؟ نکنه امشب جادو یچ ایخدا. دادم و دستام رو دور خودم حلقه کردم هیتک یصندل یپشت بهسرم رو . به همون لطافت

 يروکش ها یهام رو فرو کردم تو نرم شونه. که فرسنگ ها ازم فاصله داره دادم رحافظیبه ام یجادو؟ دلم رو دو دست نیمسخ و مدهوش ا

 نیمحافظت از ا يباشه برا یکه سرپوش دیداشتم و نداشتم، زمزمه کردم، شا ادیکه به  یهر چ و،خدا ر یلب اسام ریو ز نیماش يپارچه ا

.نابهنگام شبانه يجادو
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رو باز  حیبود برام، چه مرگم شده بود؟ مفات بیعج. اومد به چشمام یخواب نم. به خودم دمیچیپ رحافظینگاه ام يشب از سحر و جادو تمام

رو هم  میخواب یخسته از ب يچه مرگم شده خدا؟ کم کم چشم ها. بودم جیهنوز گ. سجده کردم؛ اما آروم نشدم. خوندم ریکردم جوشن کب

.ها یفراموش نیبا خودش برد به سرزم وافتاد و خواب من

***

خواستم برگردم به همون  ینه؟ م ایجادو هنوز پابرجاست  نمیخواستم بب یفشردم؛ فقط م نهیسفردا که چشم باز کردم، دستم رو، رو  صبح

 یعنیجادو نبود، خدا رو شکر که نبود؛ . نمونده یباق نمیمرموز شبانه تو س ياز اون حس ها یچیخواستم مطمئن شم که ه یحالت قبل، م

تونستم تمام  یم يانرژ یامروز با کل. دمیخوردم و چادرم رو به سر کش یکامل يصبحونه  ،یعال يا هیبا روح. ستینکردم که  یفکر م

روز  نیتونست بهتر یگرم و ملس م دیکه خورش یزمستون يبایصبح ز هی. یعال زیخوب بود، همه چ زیهمه چ. کنم کونیکارخونه رو کن ف

.عمرت رو بسازه

دست نرگس رو . باز سالم کردم يبه همه با رو. کارخونه اطیپا گذاشتم به حمحکم و استوار  ییلبخند کنج لب، با قدم ها هیبا  ،یالیخ یب با

. از همون فاصله هم قدم کند کردم یحت. سست شدم رحافظیقامت ام دنیکردم؛ اما با د هیلبخند عمرم رو به همه هد نیفشردم و قشنگ تر

. کف دستم رو گذاشتم رو قلب پر ضربم. مسخ و مدهوشو نگاهم شد همون نگاه  دیلبخند از رو لب هام پر کش. نم حبس شدینفس تو س

 يجلو رحافظیکه ام یزمان يحال، برا يجا بوده، تو دلم انبار شده بود برا نیحس ها هم نیتمام ا شبیاز د! که بره ومدهین یعنیپس نرفته؛ 

 یکه منو تا دم بهشت و جهنم م ینامنظم يتپش ها نیحس لزج و رونده؟ با ا نیحاال من چه کنم؟ با ا. بده ننشو يچشمام قد بکشه و خود

به سمتم زود سر برگردوندم و پشت بهش به سمت  رحافظیفرستادم و با چرخش ام رونیب نیآه سنگ هیگردونه؟ نفسم رو مثل  یبره و برم

 نیشدم از ا یدور م دیرفتم، با یم دیبا. نداشتم رحافظیرو به رو شدن با ام يبرا يا یآمادگ چیه نماحوال نا به ساما نیبا ا. سالن مونتاژ رفتم

از  زیشدم؟ لبر ریدوباره درگ یعنیسرم اومده؟  ییچه بال ایخدا. انداخت یکه هر لحظه قلبم رو بدتر از گذشته به تپش م يا يمنبع انرژ

!محاله نیا آخه ینبودم؛ ول بهیحس ها غر نیعشق؟ من که با ا

***

"رحافظیام"

 یخوند، ب یتو نگاهش بود که انگار حرف چشمام رو م یحس هی. کرد شتریرو ب دمیکه ام دمید دهیرکا يتو چشم ها يزیچ هی شبید از

که  يبه قدر ومد،یصحبت کردن باهاش، خواب به چشمم ن يشده برا ایمح طیو شرا دهیبه ارک دنیتا صبح از شوق رس. دل رو نیا يقرار

 ياحمقانه  کیاون تراف يچه جور دمیشدم که نفهم زیلبر يبه قدر داریز شوق دبماند که تا ساعت هشت صبح ا. شدم داریاذان رو نداده ب

 دمیچرخ یحسش کردم، وقت یو وقت نمیرو بب دهیارک دیتا شا دمیچشم گردوندم، بو کش. دمیرو تاب آوردم و به کارخونه رس یصبح زمستون

 یشد؟ من که کل یچ. رفت که نه، فرار کرد. به من رفت و پشت دیچرخ. ازم رو گرفت نمیچشماش بب ین یرو تو ن شبیتا همون نگاه د

ندارم؟ نکنه اشتباه کردم؟ نکنه  یقلب گهیچرا نموند تا بهش بگم منم مثل تو د خت؟یبودم؛ پس چرا گر دهیرنگ و عشق تو چشماش د

گرفتم؟ تباهرو با محبت اش يندادم؟ نکنه حس سپاسگذار صیجنس نگاهش رو درست تشخ
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"دهیارک"

 چیبرام از ه ژنیهمه اکس نیانگار که ا. نفس هام تند شده بود. آخر نشستم یرو صندل ینگاه چیاز کنار بچه ها گذشتم و بدون ه شتاب با

تا خازن  دمیکاغذ چسبناك رو کش. لرزون خازن ها رو از رول در آوردم يقطعه رو با شتاب باز کردم و با دست ها يجعبه ها. هم کمتر بود

 ییچند تا. کردم یرنگ خال یمات ب يحرکت تمامش رو تو جعبه  هیرو باز کردم و با  یس يرول آ. به دونه جدا بشهدونه  ستادهیا يها

نفس گرفتم، داشتم  هی. ها رو هم لیو پتانس یعدس يخازن ها. حوصله جمعشون کردم یلرزون و ب يکه با سر انگشت ها ختیر رونیب

به  ضیمر هیشدم؟ چرا شدم مثل  يجور نیچمه؟ آخه من چمه؟ چرا ا ایخدا". نمیسنگ ي هنیس ي هدستم رو گذاشتم رو قفس. شدم یخفه م

 یحوصله و عصب یب ".وقته دل به باد داده یلیخ تابه،یوقته ب یلیکه خ نهیب یو م ادی یبه خودش م هویکنه،  یچشم باز م یکما رفته که وقت

 یم ینیروم سنگ یرانیش نیمینگاه س! مقاومت ها کج و معوج شد، به جهنم يها هیپا. دیلرز یم يدستام بدجور. رونیب دمیمقاومت ها رو کش

 زیم يجامپرها رو گوشه  یقوط "!ایخدا يشدم، دوباره مجنون شدم، وا وانهیدوباره د ایخدا ست،یمن حالم خوش ن"! کرد، باز هم به جهنم

.متعجبش برداشتم يچشم ها ونیرو م نیمیس يدهااز بر یمین. قد بلند رو جدا کردم يکردم و با سر انگشت جامپرها یخال

؟یحالتون خوبه خانم نجف ـ

شه تو  یمگه م. یستینه، ن": دیتو وجودم غر یحس. خوب بودم؟ نه، نبودم، افتضاح بودم، دوباره مجنون بودم. ستادیلرزونم ا يها دست

 یجامپرها رو تند و تند رو برد خال. نیمیس يسوراخ کننده از شر نگاه  یخالص يفقط سر تکون دادم برا "؟یداشته باش رحافظیبه ام یحس

اش رو تو  هیتا پا ستیکج شد و با حرص هر ب یفشردم تا کم زیم يسمت راستش رو رو ي هیدستم گرفتم و ده تا پا تو یس يآ هی. زدم

.همه آبروت رو برد شیجرت داد، پکه دو سال تموم ز هیمرد همون نیرفته، آره؟ ا ادتیـ ". وسط برد با ضرب فرو کردم يسوراخ ها

.در جبران داره یوقته که سع یلیخ شمونه،یاالن پ یول ـ

؟يد یبه دلت راهش م يدار ؟یکن یم هیرفتارش رو توج يدار ده؟یارک یگ یم یچ ـ

.هم بره ستیکه قرار ن نیاومده و مثل ا. دم، خودش اومده یمن که راهش نم ـ

تو داره ؟ با یچه صنم رحافظیآخه احمق، ام ـ

تند و پر سرعت دست برداشتم و مقاومت . دیتپ یم يبد جور. دمیو لب گز نمیچنگ انداختم به س "... یدونم نداره، نداره، نداره؛ ول یم ـ

ه مگ ؟يقطعه ها نبود نیمگه تو عاشق ا. دهینگاه کن ارک" کم؟یرنگارنگ کوچ يایدادم به دن یشدم؟ چرا دل نم یچرا آروم نم. دمیها رو چ

آرامشت رو ازت گرفته؟ چرا نشسته  يایدن یرسول رحافظیام الیپس چته؟ چرا خ ه؟یقطعه ها برام کاف يساده  يایدن نیو هم من یگفت ینم

لرزونم رو  يدست ها. آهن و درد يخون تو دهنم پخش شد، مزه  يمزه . دمیدوباره لب گز "به حضورش؟ يدیدلت؟ چرا چسب يبه جا

زود  یاگه بهش فکر نکن. نهیهم ده،یارک نیآفر". هام گرفتم و چشم هام رو زوم کردم رو قطعه ها هیاز ته ر قینفس عم هیمشت کردم و 

. يسر و ته سپهر و کالنتر یب يبخاطر حرف ها رحافظ،یام يها يباز صریبخاطر ق روزه،یها همش بخاطر اتفاقات د نیا. یش یخوب م

برد  يدست خم کردم و رو ينازك رو يها هیرو با اون پا يا شهیش ي 1/2 رزِن ".اتیدنحاال برو سراغ . یتون یدختر خوب، تو م نیآفر

 یباز هم در پ گوش،یباز يسر به هوا يبچه  هیمثل  المیمرغ خ یکم بهتر شد؛ ول هیلرزش دستام . سمت برد نیا گهید یکیحاال . نشوندم

 نیمیس يحوصله به سمت جعبه ها یب! هیکه خال نیاَه ا ،یخال يجعبه  دستم رفت به سمت. دیچرخ یم رحافظیحالوت نگاه ام نیریش يایرو
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ـ بسه، بسه، ". هم نتونست فکرم رو منحرف کنه نیمیس يگشاد شده  يچشم ها. برداشتم يو قهوه ا یخم شدم و چند تا مقاومت سبز و آب

.به فکرش نباش

:دمینال عاجزانه

بانوان  ییتند به سمت دستشو يبا قدم ها. و از جا بلند شدم زیرو م دمید رو با حرص کوببر ".تونم ینم گهیتونم، خدا د یتونم، نم ینم ـ

 وارید يرو ي نهییبا اون آ يفاصله ا گهیقدم جلو گذاشتم، حاال د. صورتم نشست يرو نهییآ ينگاهم تو. رفتم و در رو با ضرب بستم

. دمیصورتم پاش يآب رو یآب رو باز کردم و مشت ریش. دل داده بود مقابلم به شدت دستپاچه بود، معذب بود، يساله  یزن س. نداشتم

.آروم بود یساله اندک یحاال زن س

 نیبگذر از ا. خودت يایچه کار؟ برگرد سر کارت، دل بده به دن یرسول رحافظیساله بفهم، دل داده نباش، تو رو با عشق ام یس ي دهیارک ـ

.یدور قلب و احساست رو خط بکش گهید يتو عهد کرد. تت کنهخواد بدبخ یکه دوباره م يحس اغوا کننده ا

.جهت ها کردم، اشک تو نگاهم نشست یسردم رو ب يها دست

حاال  میچرا بعد از سه سال و ن رحافظ؟یام ایدن يتمام مردها و نامردها نیچرا از ب رحافظ؟یخدا؟ آخه چرا ام یکن یم يکار دار یچ ـ

خدا  م؟یبا هم دار یمن و اون چه صنم ،یشناس یاون رو م ،یشناس یرو بکوبه؟ آخه چرا؟ تو که منو م یقلب خال نیکلون ا دیبا رحافظیام

برام  يدار ای ؟يرهام کرد ؟یرفت ؟یستین ؟یهست ایخدا. یتازون یم يجور نیو هم ینیب یرو م تمیوضع ؟ياری یسرم م ییچه بال يدار

کار کنم خدا؟ یچ ؟ینیچ یم دیجد نیجورچ

دم؟یلند کردم و نالرو ب دستام

 نیدونم؟ ا یسر راهمه که نم ییچه قضا. رو شونمیداغ خوردم رو، قلب پر يلب ها ن،یرو بب سمیخ يچشم ها ن،یلرزونم رو بب يدست ها ـ

خـــــــــــــدا؟ یکارخونه؟ هست نیسقف هم ریخدا؟ ز ییجا

.شدم تو خودم جمع

.، به داد برس...ا ایواموندم، به داد برس  يدل و عقل بدجور نیا یپناهم خدا، سر دو راه یب ـ

 يدختر نینگاه سنگ. دمیآب تو صورتم پاش گهیمشت د هیگونم رو پاك کردم و  يرو يباز شدن در نگاه از سقف گرفتم و دستپاچه اشکا با

 ياژ قطعه ها بتونه تا حدکه مونت دیشا. سر کارم برگشتم سینداشتم پشت سر گذاشتم و با همون صورت خ ادیاسمش رو هم به  یکه حت

.کرد ارمیهوش یاحیس يآقا يخازن ها، صدا يجعبه  يتو رفتدستم که . آرومم کنه

.باهاتون کار داره یرسول يآقا ،یخانم نجف ـ

آخه تو بگو، چه  یول ؟یدونست نیو صالحم رو تو هم يدیهم شن دیشا ای ؟يدیاالن التماست کردم، نشن نیمن که هم ایخدا. شدم خشک

و پچ پچ ها  رهیبود؟ نگاه خ هودهیقلب از دست رفته س؟ اون همه التماس و البم کشک بود خدا؟ اون همه اشک و آه ب نیتو ا یحصال

سست از کنار  يبا قدم ها. حس وامونده نیاز لو رفتن ا دمیآن ترس هیشده بود که  رهیبهم خ يچنان پوزخند با نیمیس. دستام رو سر کرد

نه . نیریسرد و گرم، تلخ و ش. شدن به برزخ بود کیهر قدم برام مثل نزد. کرد ینم ياریقدم هام . و قطعه ها گذشتم ها و پچ پچ ها یصندل

 یمحکم تر از گذشته م شه،ینه حاال که قلبم بدتر از هم. از توان افتادم دمیبه پشت در که رس. موندن يبرا یرفتن بود و نه دل يبرا ییپا

. تقه زدن نداشت يبرا ییانگشتام نا. رهیکف دستم رو گذاشتم رو دستگ. کرد یرو طلب م رحافظیپر حرف امو با هر کوبش نگاه  دیکوب
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باز هم پا . دچار خطا بشم يایترسم اگه ن یباهام، م ایب گه؟ید یخدا هست. بلند کردم رس. سوخت یو تمام وجودم تو تب م دیلرز یدستام م

تو دستام  یتوان. دل سرکش رو به بند بکشم نینگاه رم کرده رو مهار کنم و ا نیتا ا. باشه تو باش تا دل من به بودنت خوش. کج بذارم

رو گرفت و  ایسکوت دن. ستادیزمان هم ا ستاد،یقلبم ا د،یهوا رو لوال چرخ یب کهدر . به داد برس. دلم خدا یمرددم، نگرانم، ب. نمونده خدا

.پر حرف و نور یدو چشم مشک نیشد هم زمیهمه چ

"رحافظیام"

که نکنه  نیا. وسط غلطه نیا يزیچ هی دمیفهم نم،یرو تنها بب دهیلحظه ارک هی ينتونستم برا یحت یوقت یبود سر کردم؛ ول يظهر هر جور تا

رنگ نگاهش رو  دیزدم، با یباهاش حرف م دیبا اورد،یدلم طاقت ن گهید. عاشقانه ساختم يخودم قصه  يکردم و برا ییدوباره داستان سرا

 یاحیس يزنگ زدم به قسمت مونتاژ که از شانس بدم آقا. کردم یدلم رو با اون نگاه معصوم معلوم م فیلحظه تکل نیهم دیاب دم،ید یم

 ادی یپس کجاست؟ چرا نم. ومدیاما ن قه؛یبه دق قهیدق ه،یبه ثان هیلحظه ها رو پشت سر هم شمردم، ثان. کار دارم دهیگفتم با ارک. برداشت

داغ شدم، چرا؟ . رهیدستم رو گذاشتم رو دستگ. منو به سمت در کشوند یچه کشش ،یدونم چه حس یبده؟ نم ووامونده ر دل نیجواب ا

که هنوز تو شوك بود و  يا دهیارک ده،یکرد تو نگاه ارک رینگاهم گ. نشست یعالم ترس و دل نگران هینگاهم تو  دم،یرو که کش رهیدستگ

خواست تا محرمش بودم، تا ... ته دلم خواست . انداخت ریاون بود که سر به ز نیسر ا آخر یکنه؛ ول تونست نگاهش رو از نگاهم سوا ینم

.از رنگ نگاهش نگران شده بودم. نفس گرفتم هی. و آرومش کنم رمیدستاش رو تو دستم بگ یمیقد يمثل همون آرزو

.تو دییبفرما ـ

.شده بود باتریچقدر ز یزندگ. فرو کردم نهیرو تو س دهیارک يگذاشتم و هواچشم رو هم  اریاخت یگذشت و من ب ایرو هیمثل  ازکنارم

با من؟ دیداشت يکار ـ

.دییبله، بفرما ـ

قرار، سرشار از  یو ب تابیب ک،ییبه موزا رهیخ دهیارک يچشم ها ینگاهش بود؛ ول ینگاهم در پ. دیانگشتاش با استرس رو مقنعش چرخ سر

.استرس

؟یفحالتون خوبه خانم نج ـ

.به مقنعش دنیدست کش. همون کار دوباره

.من زودتر رفع زحمت کنم دیکارتون رو بگ دیاومدم، اگه لطف کن ریکه د دیببخش. کم سرم شلوغ بود هیبله، بله خوبم؛ فقط  ـ

.زد یم يدیبه سف تینها یو رنگش ب دیلرز یدستاش به وضوح م. لرزوند نگران شدم یاون همه اضطرابش که ته صداش رو م از

.راجع به همسر سابقتونه ـ

.سر بلند کرد یآن

شده؟ یسپهر؟ باز چ ـ

.که آزادش کردن نینشده؛ فقط ا يزیچ ـ

.انداخت ریلب هاش نشست و دوباره سر به ز يرو يپوزخند

.که تو زندون بمونه ستین یدونستم اون کس یم ـ
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.میانجام بد میدونست یرو که درست م يکار دیبه هر حال ما با ـ

.هاش ینگران نیا يدلم رفت برا. مقنعش رو صاف کرد يرو يها نیلرزونش به سرعت چ يها دست

.تونه دست از پا خطا کنه یکه داره نم یطیبا شرا ،یخانم نجف دینگران نباش ـ

و خودتون  دیفراموش کنکنم مشکالت منو  یازتون خواهش م یرسول يآقا. نگران شما و حاج بابام ستم،یکارهاش ن ایمن نگران اومدنش  ـ

.دیمن نکن یزندگ ریرو درگ

که بهش آرامش بدم؛  یراه هیدنبال . دنبال نگاهش بودم. خوره شد به دست و آغوشم دهیارک دنیدر آغوش کش یهم همون حس لعنت باز

.تابمیداد به دل ب یکرد، دل نم ینم يهمکار دهیارک یول

.نوادمهمشکالت شما، مشکالت من و خو ه؟یچه حرف نیا ـ

.بشم ونتونیخوام مد ینم گهیمن واقعا د. ازتون خواهش کردم یرسول يآقا ـ

کنم؟ یچرا کارها و رفتارت رو درك نم ؟يقدر عوض شد نیچرا ا ده؟یچت شده ارک. کردم یم یکم داشتم قاط کم

.هام با لجاجت به هم خورد لب

نکنم؟ يو کار سمیوا يجور نیهم خواد بهتون حمله کنه، یکه اون نامرد م یوقت دیگ یم یعنی ـ

ه؟یچ يبرا يقرار یهمه ب نیا ده؟یچته ارک. بغض کرده بود دمیارک. دیلرز یهاش م لب

.نمیبب يتو کالنتر طیتونم دوباره شما رو با اون شرا ینم. دوباره براتون مشکل درست کنم شبیخوام مثل د ینم ـ

.مهربون بود تینها یب دهیارک. دیاز محبتش لرز دلم

بهتون صدمه  یکس چیدم ه یمنه و من اجازه نم يشما به عهده  تیمسئول د،یکن یکارخونه کار م نیسقف ا ریکه ز یتا وقت یخانم نجف ـ

.شوهر سابقتون یبزنه؛ حت

. ستادیقلبم ا. سر بلند کرد. لمس نکردن اون دست ها يلرزونش تو هم گره خورد، سخت و محکم و من دلم خون شد برا يها دست

.از اشک بود سیچشماش خ

 نیترسم از ا یم ،یرسول يکردم آقا یمرد زندگ نیمن با ا. دمیکه تا حاال د هیآدم نیسپهر نامردتر اره،یسرتون ب ییترسم که نکنه بال یم ـ

.رهیکه بخواد تقاص بگ

.رو برداشتم و به سمتش گرفتم يدستمال کاغذ يجعبه  ز،یم يشدم از رو خم

.یخانم نجف دینباش يزینگران چ. شه یمقدر باشه همون م یهر چ. دینترس يزیچ چیو از هبه خدا  دیتوکل کن ـ

 دیبا یتا ک ایخدا. اومد یاز دستم برنم يکار چیه. دمیفهم دیکش رونیرو ب يلرزونش که دستمال کاغذ يرو از دست ها نینگران بود، ا یول

؟قراره دل به دلم بده یکنم؟ پس ک يگرفتن دستاش صبور يبرا

.با اجازه. کردم تتونیدوباره با حرفام اذ ،یرسول يآقا دیببخش ـ

کنم تو  یفکر م ییوقت ها هی. رو بدرقه کردم دشیلرزان و قامت خم ينگران، قدم ها یکردم و با چشم و دل شیحرف تا دم در همراه یب

.کنه یرو با محبت روشن م هیسوزه و بق یکه م یکس هی. ساده نشسته یسوف هی دهیدل ارک

"دهیارک"
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به تپش  يبد جور دنشیکه دلت با د یکار کن یکه کنار کس نیا. جنگ نیبود ا یاون روز جنگ نابرابر من با دلم شروع شد و چه جنگ از

 و باز هم دمیدزد یمدام چشم م. بودم ریمدام با خودم درگ. باشه سخت بود شیِدر پِ يبخوا یکه حت نیاراده، بدون ا یافته و چشمات ب یم

که  یوابسته به محبت. رحافظیگاه ام یگاه و ب يها یمردانگ يدایدوباره واله شده بودم، ش ه،یدنستم دردم چ یم خودم. آوردم یکم م

دارم و ندارم تو دست  یندارم، هر چ یندارم، چشم یدل گهید دمیبه خودم اومدم و د يلحظه ا. داد یقشنگ بهم نشونش م یلیخ رحافظیام

مرد  نیمن دو سال تموم با ا. خواستم یعشق رو نم نیا. سردرگمم يکالفه بودم، بد جور يبد جور. زنه یپرپر م یلرسو رحافظیام يها

آدم  یکل ينبود که مجبورم کرد جلو یهمون کس رحافظیدل وامونده عاشقش شده بود؟ اصال چرا؟ مگه ام نیا يحاال چه جور. بودم دهیجنگ

 هی ينگاهش، برا هی يکه برا دمیجا رس نیشد که با ا يشد؟ چه جور یزن گذشته نبود؟ پس چجلوش زانو بزنم؟ مگه همون مرد طعنه 

 ییهوا. ایرفتم به رو یخونه م يتو یاز خودم، از قلب پر تپشم؛ ول رحافظ،یکردم از ام یتو کارخونه مدام فرار م. دادم یلبخندش جون م

کردم بد  یوقت ها فکر م یکه بعض یعشق نیا يشدم از جادو یداشتم نابود م. صبر یب يدلم؛ مثال دخترکان چهارده ساله  نیشده بود ا

پردازم رو  الیکردم ذهن خ یم یو سع دمیکش یعقب م. هم هست رحافظیام يتو چشم ها ییزهایچ هی دمید یدو طرفه س، که م يجور

تازوند و منو  یم! نبود شیها حال رفح نیدل که ا یلچه کار؟ و رحافظیبجوشه، من رو به عشق ام یمحبت دیباشه، نبا یعشق دینبا. مهار کنم

موندم از وسعت  یپناه م یب يبچه  هیجور وقت ها مثل  نیو من تو ا رحافظیعشق من و ام يبرد به ناکجاآباد، به قصه  یهم همراه خودش م

 کینزد یلیدور و نه خ یلینه خ ،يروز هیکه  يعاشق جالد. عاشق شده یموجه لیدل چیبدون ه ،یمنطق چیه یکه ب یدل نیاز ا. عالقه نیا

.تردم زده بود يها شهیبه ر شهیت

***

و بهار  دیع ينشده بو یچیبهمن ماه بود و هنوز ه یانیپا يروزها. ساختمون رو باز کردم يصبح بود که در ورود میهفت و ن کینزد ساعت

رو  نمیس دم،یدم در خونه رس یکه بود وقت یهر چ. قشنگ شده بود ایواقعا دن ایبود  مییدونم بخاطر دل هوا ینم. کرد یهوا مدهوشت م يتو

نفر صدام  هیچادرم رو تو دست گرفتم که  يرو پشت سرم بستم و گوشه  اطیدر ح. دم صبح کردم يتازه  يپر از هوا ظیغل بازدمدم و  هیبا 

.کرد

ده؟یارک ـ

من هم تنگ  ي نهیس يشد، قفسه  کیدختر چند قدم که بهم نزد. کردم زیکه اسمم رو صدا کرده سر چرخوندم و چشم ر یدنبال کس به

 يکه سپهر دو سال تمام برا يمن؟ دختر یمیبود؟ دوست قد ناید. رو مییزناشو یکابوس هوار شده رو زندگ نیشناختم ا یخوب م. شد

:زمزمه کردم لب ریازدواج باهاش زجرم داد؟ ز

نا؟ید ـ

که بخاطر مال و  یینایسپهر، د يناید. خودشه دمیقلبم که سوخت فهم. نداشتم، پلک زدم نانیم اطمانگار به چشما. شد یهم باورم نم هنوز

 میحاال کابوسم درست تو چند قدم. لحظه نفس گرفتم و اخمام تو هم شد هیتو . بود یسپهر صولت يبرا یمناسب سیک ياموال پدرش بد جور

.بود ستادهیا
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؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا ـ

.باهات حرف بزنم دیبا ـ

.بلوند رنگ شدش انداختم يبه سر و وضع کامال آراسته و موها ینگاه

.باهات ندارم یحرف ـ

.دهیارک يبه حرفام گوش بد دیمن دارم، با یول ـ

.دهیوقته که به آخر رس یلیمن و تو خ یدوست نا،یبرو د ـ

.که دنبالم به راه افتاد دمیتق تق کفش هاش رو شن يصدا. و پشت بهش به راه افتادم دمیچرخ

.کنم یاومدم ازت عذرخواه. يبشنو دیحرف ها هست که با يسر هی ده،یصبر کن ارک ـ

.نایتموم شده د زیهمه چ. رو بشنوم تینه دوست دارم باهات حرف بزنم، نه عذرخواه ـ

.رو به سپهر زدم نه شمیکه باالخره ن یمن يمن نه، برا يبرا ـ

بهش ضربه زده؟ مگه دوستش  یعنی ؟یچ یعنیحرف  نیزده؟ ا شیبه سپهر ن. کرد ینم ياریذهنم . تشلحظه برگشتم به سم هی تو

خواست باهاش ازدواج کنه؟ مگه چشمش دنبال شوهرم نبود؟ ینداشت؟ مگه نم

نا؟ید يکار کرد یتو چ ـ

.روحت هم خبر نداره یحرف ها هست که تو حت یلیخ ده،یارک ایباهام ب ـ

ام؟یب باهات دیچرا با ـ

.گذشته یبه حرمت همون دوست ـ

.ینذاشت یباق یتو حرمت ـ

. یستیگذشته ن ي دهیارک ي گهیکه د ،يکه عوض شد دمیاز بچه ها شن. دهیکنم ارک یخوام جبران کنم، خواهش م یم یآره نذاشتم؛ ول ـ

.ستیحرف ها دروغ ن نیبهم نشون بده که ا ،يبخشنده شد دمیشن

.و به تو ثابت کنمخودم ر نمیب ینم یلیدل ـ

!تو رو خدا دهیارک ـ

.قسم نخور ـ

.يبه حرفام گوش بد دیبا ،يخورم تا به حرفام گوش بد یقسم م ـ

 ینم. سال ها نیشب و نه تو تمام ا مهین يها یکینه تو دل تار. وقت تنهام نذاشت چیکه ه ییقسم خورده بود به همون خدا. شدم سست

.مهربونم قسم داده بود بزنم يکه منو به خدا یکس ي نهیست رد به ستونستم د ینم. تونستم قبول نکنم

صداش ...  نایگفت روحم ازشون خبر نداره و د یکه م ییو حرف ها نایمن تو فکر د. بود زیم يرو يقهوه  يهر دومون به فنجون ها نگاه

.زمزمه بلند شد هیدرست مثل 

.اول عاشقش شدم يو از همون لحظه  دمیبابا سپهر رو د يها یاز دورهم یکیبود که تو  شیچهار سال پ کینزد ـ

.میسپهر شد يلحظه دلباخته  هیما دو دوست؟ هر دو تو  میداشت یچه وجه اشتراک. فرستادم رونیصدا ب یرو ب نفسم
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 گهیاز خونه هم همد رونیوقت ها ب یخونواده ها شد و گاه يفراتر از رفت و اومدها مونیکه دوست ییکردم، تا جا کیخودم رو بهش نزد ـ

.میدید یرو م

.فرستاد رونیرو مثل آه ب نفسش

فکر . رو باهات به هم زدم میباشه دوست ادتیاگه  یحت. کردم یمن باور نم یگرده؛ ول یگفتن که سپهر با تو هم م یاون موقع ها بچه ها م ـ

 یلحظه رو هم بدون فکر کردن بهش نم هی یحت اون قدر که. دوستش داشتم ده،یعاشقش شدم ارک. یسپهر نشست يپا ریکردم ز یم

. کنم و سپهر رو شوهر خودم بدونم یباف ایخودم رو يشد برا یداد و باعث م یجواب سر باال م دمیپرس یسپهر م زهر بار که ا. گذروندم

تونستم باور کنم تمام اون  ینم. مدو اون افتضاح بار او يکه تو حامله شد نیوصلت موافق بود تا ا نیمخصوصا که پدر سپهر فوق العاده با ا

خورده رو داشتم  بیآدم فر هیحس . خواستم سر به تنش نباشه یم. ازش متنفر شدم. کرد دروغ بوده یمکه سپهر خرجم  يعشق و عالقه ا

سپهر  دیو من ق دیشماها با هم ازدواج کرد. باشه یآدم نیکردم سپهر همچ یفکر نم. تا چند وقت افسرده شدم. که ازش سوءاستفاده کردن

که  نینداشتم تا ا يجز صبر و فراموش کردنش چاره ا. هاش باز هم دلتنگش بودم يبا وجود تمام بد یشش ماه گذشت؛ ول. رو کال زدم

با وجود . اوردمیبده نه ن حیرو برام توض زیجلو اومد و خواست همه چ یهندستون کرد وقت ادی لمیدوباره ف. دمشیدوباره بر حسب اتفاق د

حرف ها دروغ بوده و اصال باهات نبوده، گفت به دروغ بچه رو به  يبهم گفت همه . که کرده بودم، باز هم دوستش داشتم ییتمام سع

 نیتا ا. بشه اهامیکردم، باز هم قبول کردم که مرد رو نانیباز هم بهش اطم. باز هم باورم شد. خواد ازت جدا بشه یگفت م ،یبست ششیر

ازت  يگفت خبر یم شهیسپهر هم یول گشتن؛ یخونوادت در به در دنبالت م. نیو جدا شد یگفت که ازش طالق گرفتروز اومد و  هیکه 

منه  يدونستم برا یکه م نیهم. برام مهم نبود ادیز یکرد؛ ول یعقد دست دست م يبرا. مینامزد کرد یسال دوست کیباالخره بعد از . نداره

!مهربون و عاشق بود تینها یسپهر رو داشتم که ب. بود یکاف

کرد و خونواده  یم یعاشق يادعا ناید يکردم، سپهر برا یسر م یو مشقت و شکم خال یکه من با سخت ییروزها. رو تو هم گره زدم دستام

.چرخوند یم یشگاهیمنو مثل موش آزما ي چارهیب ي

تو  دمیهفته قبل از مراسم بله برون بود که فهم هی یرو بذاره؛ ولاومد تا قرار بله برون  ینیریجعبه ش هیدسته گل و  هیروز با  هیباالخره  ـ

 کلیصورت کبود و دست گچ گرفته و ه. دنتید مارستانیروز اومدم ب هی یحت. و سپهر بهم نارو زده يدو سال تو همسرش بود نیتمام ا

که بدونم، عمال به تو  نیدو سال بدون ا نیتو ا .عذاب وجدان گرفتم يبد جور. قدر حالم رو خراب کرد که از خودم متنفر شدم ناو فتینح

.دوستم نیکرده بودم، به بهتر انتیخ

.قفل شدم رو تو دستش گرفت يها دست

 نیکه سپهر ا دمیور و اون ور شن نیاز ا. داغون شدم، حالم بد شد دمیتو رو با اون سر و وضع د یوقت ده،یدونستم ارک یخدا شاهده که نم ـ

که  ییو سپهر مجبور شده بخاطر کتک ها يظلم ها رو در حقت کرده، که ازش جدا شد نیچند سال بدتر نیکه تو ابال رو سرت آورده، 

سپهر بستم؛  يها يقبول دارم بد بودم، کور بودم و نفهم، که چشمام و رو بد. دهیشدم ارک یچه حال یدون ینم. بده هید ونیلیم ستیزده ب

. ازش متنفر شدم. از سپهر بدم اومد. تو خونه بسازم یزندگ يها رونهیکنم، که رو و انتید به دوستم ختو ذاتم نبو. حد بد نبودم نیتا ا یول

همه  ریخواستم بزنم ز یم. بکشونم ششیهاش به آت يها و باز بیخواستم بخاطر تمام دروغ ها و فر یخواستم سر به تنش نباشه، م یم

.شد ینم یول ز؛یچ
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.بهم انداخت ینیگاه غمگن. رو رها کرد و عقب نشست دستم

.از معمول بود شتریما ب يرابطه  مونیتو مدت نامزد ـ

.چشماش پر از اشک شده بود حاال

منو . کرد يمن هم باز یتو؛ بلکه با زندگ یسپهر نامرد نه تنها با زندگ. بزنم زیپشت پا به همه چ یراحت نیدختر نبودم که بتونم به ا گهید ـ

به اسم سپهر تو شناسنامم . ندارم شتریراه ب هی دمیکردم، د یروز نشستم و کالهم رو قاض هی. نم ازش جدا بشمخودش کرد تا نتو يآلوده 

سر بله بروون . ارمیکه با من کرده رو سرش در ب ییها يبتونم انتقام باز گهیرو از دست ندم و از طرف د ندمیآ یداشتم تا حداقل زندگ ازین

 یعروس یول م؛یعقد کرد. گرفتم یکردم، تا انتقام خودم و تو رو با هم م یتونستم نقره داغش م یتا م دیاانتخاب کردم، ب نیرو سنگ میمهر

.رو گذاشتم اجرا میحاال هم دو هفته س که مهر. چند ماه بعد يبرا تمرو گذاش

.لبش نشست يرو یتلخ لبخند

.انداختش سرسام آور من از پا ي هیپدر تو و مهر ينقشه  ده،یبدبختش کردم ارک ـ

:گفت يدواریدستام رو فشرد و با ام دوباره

.انتقاممون رو ازش گرفتم ده؟یارک ینیب یم ـ

.بلند شدم یحرف از رو صندل یب

ده؟یارک ـ

 يدیحق نشسته؟ د يخدا جا يدید. سپهر يدیکارت رس يپس تو هم به سزا". کنارش گذشتم و بغض نشسته تو گلوم رو قورت دادم از

 ياومدم و نگاهم رو به آسمون ابر رونیشاپ ب یاز کاف "؟یفرار کن يکرد لیکه به وجودم تحم یبار اون همه درد و رنج ریاز ز ینتونست

بود، حاال  اتشیح هیکه پول ما يسپهر يبرا. یتقاص مظلوم رو از ظالم گرفت. يخودت رو بهم ثابت کرد گهید بار هیباز هم  ایخدا. دوختم

.ارهند یفرق چیبا جهنم ه یزندگ

سپهر تاوان . گذروندم یزدم و تمام اون سال ها رو از خاطر م یاراده قدم م یب. ها خلوت ابونیهوا سرد بود و خ. به راه افتادم یآروم به

تر  نییچادرم رو پا يلبه . دیشه؟ اشکم چک یزخم دلمه دلمه شده مرهم نم نیچرا ا. هنوز داغونم نم،یچرا هنوز غمگ یکارهاش رو داد؛ ول

 یتونست دلم رو حت یسپهر نم یبدبخت. دمیلرز یسردم بود، از درون م. يدیو د يکرد يبد. دوختم ابونیو چشم به سنگ فرش خ دمیکش

 نیاول يبرا. گرفته بود يخورد؟ دلم بد جور یبه چه دردم م شیبدبخت. من رفته بود یو عمر و جوون یزندگ. لحظه آروم کنه هی يبرا

.کم نفس بکشم هیحبس شده آزاد بشه تا بتونم  ياشک ها نیو اجازه دادم تمام ا مار شددست بلند کردم و سو یتاکس

***

رو  ایدونستم دن ینم. دلم خون بود. راست به سراغ مارال رفتم هیها رد شدم و  یاز کنار مرب یبا همون نگاه خون. سوخت یم هیاز گر چشمام

و مرهم  امیانگار که الت. راست به سراغ مارال رفتم هیکفش هام رو تا به تا کندم و  دم،یسر ازدهیکه به اتاق  نیسپهر رو؟ هم ایمقصر بودنم 

دست انداختم و بلندش کردم که . بود دهیپرز مانندش تو جاش خواب يمارال با همون موها. بچه بود نیتو لمس و در آغوش گرفتن ا من

.دیچشمام بدتر سوخت و در آخر دوباره اشکام چک. کرد یمبغض داشت خفم  دم،یلب گز. چسبوندمش به خودم. چشم باز کرد
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دزدن، محبت  یرو بخاطر دل خودشون م گهیهمد اریزنن،  یشدن، دوست ها به هم نارو م بهیمردم رو؟ چقدر غر ینیب یمارال؟ م ینیب یم ـ

.خرن یها رو م

.و بغض داشت دیفهم یاون هم دردم رو م يانگار. دیلرز یلب هاش م. نگاه کردم شیمشک يو تو چشم ها رونیب دمشیتو آغوشم کش از

کنن، به من هم رحم  یبه تو رحم نم. شدن طانیشدن مارال، ش طانیشدن، ش اهیدلم پره مارال، دلم از دست مردم خونه، مردم بد شدن، س ـ

.جهنم نیشده ا ییایکنن، عجب دن یکس رحم نم چیکنن، به ه ینم

؟یکن یم هیا گرچر زم؟یشده عز یچ ؟ییتو دهیارک ـ

.ازدهیاتاق  يبود، مسئول بچه ها هیسم. دیکش رونیافتاده بود از تو دستام ب هیرو که حاال به گر مارال

!هیحالم بده سم ـ

بغلم کرد و شونه هام رو  یبه آروم هیسم. دیچک یم يجور نیمارال بود و اشکام هم ینگاهم پ. تختش برگردوند يرو آروم کرد و تو مارال

.شدن یآروم م هیسم يپناه رو داشتم که تو دست ها یب رخواریش يبچه ها نیحس هم. کردنوازش 

.کم آوردم ه،یکم آوردم سم ـ

!يصبر و حوصله بود يتو که اسوه  ؟یچرا خانم ـ

.و با پشت دست صورتم رو پاك کردم رونیتو آغوشش اومدم ب از

.ارمی یکم م گه،یآدمم د ـ

.دیفهم یدردم رو خوب م .لبخند آروم رو لبش نشست هی

شده؟ یچ یبگ يخوا یمثل توام، نم يوقت ها هیمنم . میاری یهممون کم م زم،یعز يحق دار ـ

.به مارال انداختم که هنوز بغض داشت ینگاه

.شه، ولش کن یم نیحرف که بزنم دل تو هم سنگ. من پر از درد و غمه يقصه  ـ

اون بغض  گهیکه د نیحداقل ا. بار آروم تر بودم نیا. از کردم و دوباره تو آغوشم گرفتمشلبخند تلخ دستام رو به سمت مارال در هی با

.اومد یسرکش تا گلوگاهم باال نم

؟ییجا نیا ـ

.زد به چهارچوب در هیبست و تک یچشماش رو با آسودگ دنمیکرد؟ با د یکار م یجا چ نیبود؟ ا رحافظیام. بلند کردم سر

د؟یکن یکار م یجا چ نیشده؟ شما ا یچ ـ

هرز تو چشمش وسعت گرفت و  يمثل علف ها یخون يرگه ها. که تو خودم جمع شدم دمیاز نگاهش چنان ترس. لحظه چشم باز کرد هی تو

.بودم دهیند يجور نیرو ا رحافظیتا حاال ام. باال رفا

 د؟یکن یکار م یجا چ نیا دیسر کارتون باش دیبا یلصبح که جنابعا ازدهیوقت روز، اون هم ساعت  نیکنم؟ تو بگو ا یکار م یجا چ نیمن ا ـ

؟يهمه رو نگران کرد یدون یم

.دیهراسون رو بچه ها چرخ نگاهم

.دیکن یم داری، بچه ها رو ب یرسول يآروم تر آقا ـ



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٧٨

.کرد دادم ینگاه م رحافظیکه هاج و واج به ام هیجا بلند شدم و مارال رو به سم از

.ممنون. سرت رو درد آوردمکه  دیجان، ببخش هیسم یمرس ـ

.شه یآروم م شتیمارال پ شمون،یپ ایکنم باز هم ب یخواهش م ـ

رو احساس  ظشیتونستم تمام حرص و غ یخوب م یلیخ. راه افتادم یو عاص یعصبان رحافظیحرف پشت ام یو ب رونیاز اتاق اومدم ب زود

.رو زد نشیماش ریاومد و دزدگ رونیتند از ساختمون ب يبا قدم ها. کنم

.دیسوار ش ـ

.رم ینه، من خودم م ـ

.تر نشدم یتا عصبان یخانم نجف دیسوار ش ـ

هم نشست و تو  رحافظیبعد ام قهیچند دق يبه فاصله . رو باز کردم و نشستم نیماش يدر جلو اریاخت یحرف رو زد که ب نیا ظیبا غ يقدر به

.دیحرکت به سمتم چرخ هی

.دم یخب، گوش م ـ

رو؟ یچ ـ

؟يداد یرو جواب نم تیچرا گوش د؟یاالن کجا بود نیز صبح، ساعت هشت صبح تا هما ـ

.دوم شخص ییوقت ها هیشم و  یاول شخص م ییوقت ها هیدونست  یخودش هم نم یحت. دیچیپ نیتو ماش ادشیفر يصدا

دلم . سرم داد نزن يجور نیا. ورده بودممن نارو خ. رحافظیسر من داد نزن ام". اولشون برگشته بود يدوباره بغض هام به جا. دمیگز لب

. نییبانگ زدن اون همه درد، سرم رو مظلومانه انداختم پا يبه جا ادهاش،یزدن در جواب فر ادیفر يبه جا ".ترسه یس، زود م دهیزخم د

که  هیحالم خراب تر از اون .االن نه رحافظ،یاالن نه ام یشدم؛ ول یمن نگرانش م ییوقت ها هیکه  يهمون جور. شده نگرانمدونستم که  یم

.ارمیرو تاب ب ادهاتیفر

؟یخانم نجف ـ

؟يباز هم اشکم رو در آورد يدیمعرفت؟ د یب يدید. دیچادرم رو باال آوردم و شونه هام دوباره لرز ي گوشه

.دیحرف بزن هیگر يبه جا د؟یکن یم هیچرا باز گر ـ

.رو زد يل مرکززود قف رحافظیرفت که ام نیماش ي رهیبه سمت دستگ دستم

.یش ادهیپ نیماش نیاز ا انیمحاله بذارم بدون دونستن جر ـ

.ستیبرم، به شما مربوط ن دیبذار ـ

!زنگ زدم، به خونه دیزنگ زدم، به ام تیاز صبح تا االن هزار جا زنگ زدم، صد دفعه به گوش ست؟یواقعا مربوط ن ـ

.دیچیپ نیتو ماش ادهاشیوسط فر لشیموبا يصدا

.ه صفحه انداختب ینگاه

.دهیبفرما، ام ـ

جان؟ دیالو ام ـ
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... ـ

...بود، حالش  رخوارگاهینه، ش. کردم، نگران نباش داشیآره پ ـ

.کردم یبهم انداخت که صورتم رو تو چادرم مخف ینگاه

.خونه، خداحافظ ارمشی یخوبه، باشه، م ـ

.گرفت يا گهید يشماره  بالفاصله

.بگو نگران نباشه، باشه، باشه زیبود، به عز رخوارگاهیکردم، آره ش داشیالو سالم حاج بابا، پ ـ

.بند بند وجودم رو لرزوند شیعصب يصدا. رو قطع کرد یگوش و

؟یو به گذشتت بچسب یکن هیمثل بچه ها گر يخوایم یهمه نگرانت باشن؟ تا ک يدوست دار فتن؟یملت دنبالت ب هی يدوست دار ـ

دستم دوباره . کرد یم ییدردم رو ندونسته بازجو. گذشته شده بود رحافظیرحم شده بود، باز هم ام یهم بباز . حرفاش رو نداشتم طاقت

.رو مشت کرد رهیدستگ

.برم دیبذار ـ

؟یو من و خونوادت و همه رو نگران کن يهان؟ دوباره بر ؟يکجا بر ـ

.برم دیبذار ـ

کجا  دیام یدون یم ؟یقدر ارزشش رو داشته که همه رو تا سر حد مرگ بترسون نیا یبدونم چ دیبا. زنم ینم موتیر نیدست به ا یتا نگ ـ

... يدنبال جنازه  ،یقانون یبود؟ پزشک

:گرفت و آروم تر گفت قینفس عم هی

.حرف بزن هیگر يبه جا ـ

.دمیرو د ناید رونیصبح که از خونه اومدم ب ـ

ه؟یک ناید نا؟ید ـ

سال  کی. دونسته که از سپهر جدا نشدم یگفت نم یم. اومده بود ازم بخواد تا ببخشمش. یلتسپهر صو دیمن، همسر جد یمیدوست قد ـ

 يگشتن، سپهر خوش خوشان مراسم نامزد یبدبخت من دنبالم م يکه خونواده  ییتو اون روزها. بعد از ازدواجمون باهاش نامزد کرده

داشته و نداشته ازش گرفته؛  یگفت هر چ. د که بگه سپهر رو بدبخت کردهحاال اومده بو... حاال . گرفتم طالقگرفته و به همه گفته ازش 

خوره؟ یسپهر به چه درد من م یآخه بدبخت یول

 مین. دونم چقدر گذشت ینم. پر از دردم گوش عالم رو کر کنه يهوارها يزدم و چادرم رو با کف دست به دهنم فشار دادم تا نکنه صدا زار

شده بود و من غرق در خاطرات  یآروم يبه هق هق ها لیهام تبد هیگر گهیبه خودم اومدم که د یفقط وقت !عمر؟ هی ایساعت،  هیساعت، 

.کردم یآدم ها فکر م يدیپل هب م،یدوران سخت

د؟یغصه بخور دیخوا یم یتا ک ـ

.دوم شخص جمع شده بودم دوباره
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شما که سه سال . ستیهم توش ن یشک چیو ه هیآدم نامرد که سپهر میدون یما م يهر دو ست؟یبس ن يهمه سوگوار نیبه نظرتون ا ـ

فراموش  دیکن یسع د؟یخور یهمه ضربه م نیهاش ا ينامرد دنیاز شن يپس چرا هر سر ه؛یچه جور آدم دیدون یو م دیکرد یباهاش زندگ

.دیکن

د؟یفراموش کن دیشما تونست ـ

.دیتو موهاش کش یدست کالفه

عمرتون رو بخاطر  يمونده  یباق يتمام سال ها دیتون ینم. ستین يا گهید يچاره  یکردم؛ ول یما خالکه عقده هام رو سر ش دیدینه، د ـ

.کنه یشما صبر نم يبرا ایدن د،یایبه خودتون ب. دیاون سه سال تلف کن يعزادار

کار کنم؟ یچ دیگ یپس م ـ

.دیرو بساز ندتونیآ دیبتون دیشا يجور نیو فراموش کردن گذشته، ا یزندگ ـ

.بدن یلیمردم خ ،یشم از زندگ یخسته م ییوقت ها هی ـ

همشون نه، درسته؟ ـ

:چشماش نگاه کردم و گفتم تو

.شما پر از محبتن يها مثل خونواده  یدرسته، بعض ـ

؟یخانم نجف دیخدا رو فراموش کرد ـ

.دمیآه ناخواسته کش هی

.ستمیوم نمقا گهیسپهر سستم کرده، د يها يبد ینه، فراموش نکردم؛ ول ـ

.مقاوم بوده و هست شهیچند سال شناختم هم نیکه من تو ا یکس ـ

 يا گهید زیچ چیس که به جز پول به ه چارهیدغلکار ب هیمرد  نیا ،یخانم نجف دیسپهر رو فراموش کن. دیکه دوباره سر پا ش دهیرس وقتش

.ده ینم تیاهم

.سخته ـ

.بوده نیتا بوده هم. مئنا نهشه کرد؟ مط یم يا گهیمگه کار د یدونم؛ ول یم ـ

 وانیل. داغ تو دستاش برگشت يرو راه انداخت و چند تا کوچه باالتر نگه داشت و با دو تا نسکافه  نیماش یحرف چیاز اون بدون ه بعد

:نسکافه رو تو دستم گرفتم که زمزمه وار گفت

د؟یآروم تر شد ـ

.آره تکون دادم یبه معن يسر فقط

.دیمراقب خودتون باش دیباها  نیاز ا شتریب ـ

.دوباره همون حس نوازش قلبم شروع شده بود. بستم لب

د؟یبد یشه امروز رو بهم مرخص یم ـ

.دیننداز یو منو از کار و زندگ دیکه دوباره گم نش یالبته فقط به شرط ـ
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.از نسکافم خوردم يا جرعه

.هم نشمتا مزاحم شما  دیکن ادهیپ ابونیمنو سر خ دیپس اگه لطف کن ـ

.تو هم گره خورد ابروهاش

تا  دیلطفا نسکافتون رو بخور. کنم یخونوادتون ندم ولتون نم لیو سالم تحو حیمن تا شما رو صح. دیکارها بردار نیدست از ا یخانم نجف ـ

.فتمیخوام راه ب یم. نکرده خی

دم در . به خونه سکوت کرد دنیون حرف راه افتاد و تا رسهم بد رحافظیام. رو دور انداختم شیاز نسکافه رو خوردم و بق یمین باالجبار

.زمزمه مانندش باعث شد دست نگه دارم يصدا یول د؛یچرخ رهیدستگ يخونه نگه داشت که دستم رو

فهمم  یتازه م نمیب یمردم رو م يها یبدبخت یوقت. کنه یآرومم م یلیخ م،یرم شاه عبدالعظ یسره م هیاز مردم،  رهیگ یکه دلم م ییروزها ـ

 هی دیشا. دیکن يکم صبور هیپس  د؛یمهم تر از همه خونوادتون رو دار د،یسالمت د،یشما سالم. هیچیمردم ه يدرد من در مقابل زخم ها

.شدم یاگه امروز عصبان دیببخش. باشه یحکمت

.انداختم ریسر به ز. شیبا گنبد نوران م،یشاه عبدالعظ. رحافظیمن و ام نیبود ب یوجه تشابه چه

و آزار شماها  تیبه خدا که قصدم اذ. دیکن یو ساجده خانم هم عذرخواه یاز حاج رسول. دیافتاد یامروز از کار و زندگ د،یشما حالل کن ـ

.نبود

.به سالمت، در پناه خدا دیبر ،یشناسن خانم نجف یهمه شما رو م ـ

.خداحافظ شما ـ

 ینم گهید. کردم انمیکردم و خون به دل اطراف يزار هیگر یبس بود هر چ. موا ند گهیبا خودم عهد کردم د. شدم ادهیکه پ نیماش از

وقت اون بود که . شد یحل نم يزیکردن چ هیبا مو. بود رحافظیحق کامال با ام. رو بسوزونم ندمیآ يروزها اهم،یس يگذشته  يخواستم برا

.بسپرم یفراموش يرو به بوته  تهگذش یسپهر و زندگ

"دهیارک"

.اومد تو دیدر اتاقم خورد و امتقه به  هی

؟يکار یب دهیارک ـ

؟يدار يچطور مگه، کار ـ

.طاها اومده ـ

بود؟ یچ يکارها برا نیمن که جواب داده بودم؛ پس ا. دمیکش نفس

کار کنم؟ یخب چ ـ

.بار باهات حرف بزنه نیآخر يخواد برا یم ـ

!بهش ندارم يعالقه ا چیمن که گفتم ه! داداش ـ

.میونیبهش مد یلیمن و تو خ. تالشش رو هم بکنه نیبذار آخر. به گردن من حق داره یلیطاها خ یجان؛ ول دهیارکدونم  یم ـ

قبولش کنم؟ دیبخاطر کارها و محبت هاش با یعنی ـ
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.يبهش بد گهیفرصت د هیخوام  یفقط م ؛يدیخودت خوب منظورم رو فهم. رحم نشو یب دهیارک ـ

.زنم یباشه، باهاش حرف م ـ

.ممنون ـ

.سالم کردم و تعارف کردم وارد اتاق بشه ریسر به ز. دمیچادرم رو سر کردم و در اتاق رو باز کردم که طاها رو پشت در د یآروم به

.دییبفرما ،یحسام يآقا دیخوش اومد ـ

رو  دهیمالقات نطلب نیدوست داشتم زودتر حرفش رو بزنه و ا. از وجودش معذب بودم. تخت نشست يبهم انداخت و رو يدلخور نگاه

.چادرم تو هم گره زدم ریاتاقم نشستم و دستام رو ز یتک صندل يرو یقبل يبخاطر تجربه . تموم کنه

.اصرار کنم شنهادمیبار رو پ نیآخر ياومدم برا ـ

.بهش انداختم یچشم نگاه يگوشه  از

.هیمن هنوز هم جوابم منف یول ـ

.کنم یصبر م یبگتا هر وقت که  ده،یمونم ارک یمنتظر م ـ

.شدم رهیبلند کردم و قاطعانه تو چشماش خ سر

.دینه، منتظرم نمون ـ

آخه چرا؟ ـ

.بهتون ندارم یچون حس ـ

.بذار دلم خوش باشه ؟یکن یحرف رو تکرار م نیچرا مدام ا ـ

.دیباش ریهاتون ازم دلگ يصبور نیبخاطر هم گهیخوام دو روز د ینم. مسئله نیصاف و صادقم تو ا. ستیسر دئوندن کار من ن ـ

.انتخاب خودمه نیا یول ـ

.باشه ییبهتره جدا ست،یدر کار ن یوصل یوقت ـ

؟يقدر نسبت بهم سرد نیچرا ا ـ

.ندارم که گرم باشم یشما دل يبرا ـ

.فرستاد رونیب تیرو با عصبان نفسش

.کنم یمهلت بده خودم رو بهت ثابت کنم، خواهش م ـ

.هام تو هم رفت اخم

.یحسام يآقا دید یآزارم م دیارد ـ

پس چه کنم؟ ـ

.ستمیشما ن يگمشده  ي مهیمن ن. رو من و احساستون دیچشم ببند ـ

.ازت دست بکشم یراحت نیتونم به ا ینم ،یچهار ساله که فکر و ذکرم ـ

.دهیارک چارهیطاها، ب چارهیب. فشرده شد قلبم
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 یسر کار نم گهیتمام عالقم د رغمیکنه، عل یبدونم بودنم تو کارخونه مشکل درست ماگه . یحسام يآقا دیمعذب نکن نیاز ا شتریمنو ب ـ

.امی

؟يبهم مهلت بد يخوا ینم ـ

.هم بود تا حاال شکل گرفته بود ياگه عالقه ا. شناسم یو شما رو م دیدو ساله که همکار من ـ

.دیموهاش کش يرو یدست

!منم نه تو هیکه رفتن یکه اون نیپس مثل ا ـ

ه؟یمنظورتون چ ـ

.من بوده يتا حاال هم که صبر کرده بخاطر عالقه . از خونوادش رو تحمل کنه يتونه دور ینم گهیمادرم د. شهر نیرم از ا یدارم م ـ

.ادیب شیبراتون پ یمتاسفم، واقعا دوست نداشتم مشکل ـ

.گرفت نفس

هر چند که . هم قسمت من بوده نیا. یش یبهم عالقمند م يروز هی داشتم دیبود که ام ییمن همون روزها يروزها نیمتاسف نباش، بهتر ـ

.دوارمیتلخه و من هنوز هم ام

:تلخ خند گفت هیرو تخت بلند شد و با  از

؟یسنگ دل یلیکه خ یدونست یم ـ

.لبخند مهربون رو لب هام نشست هی

 دیش یاون وقته که متوجه م د،یو بچه دار بش دیازدواج کن ،دیممکنه دوباره عاشق بش. دیای یکنار م میتصم نیرسه که با ا یم يروز هی ـ

.بهتون نداره اشتباه محض بوده یحس چیکه ه یبا زن یزندگ

.يشد یتو هم مثل من عاشق م يروز هی ،يداد یکه اگه بهم جواب مثبت م نیا. کنم یمن برعکس تو فکر م یول ـ

دلتون  دیهر کجا هست دوارمیبه هر حال ام. افتاد یچند وقت اتفاق م نیتو ا فتهیق باتفا یچون اگه قرار بود عشق ؛یحسام يخامه آقا الیخ ـ

.خوش باشه

:و گفت ستادیا میقدم کی تو

.يها رو دار نیبهتر اقتیبشه، تو ل بتینص ستتهیکه شا يکنم که مرد یقلب برات دعا م میمن هم از صم ـ

عاشق  یسوخت که چرا آدم ها اشتباه یدلم م. بود ينوع حس ترحم و دلسوز هی دیشا. تو وجودم گم شد يزیچ هیرفتن طاها حس کردم  با

 نیا يگذشته که اشتباها عاشق سپهر شد و با حماقت رو ي دهیکنن؛ مثل ارک یم يآخر هم رو عشقشون پافشار يشن و تا لحظه  یهم م

.ردک يحس اغواگرانه پافشار

 يدور رحافظیهنوز هم از ام. زدم یاومد و من هنوز تو خاطرات گذشته و حال دست و پا م یم دیع يبو. ها غلغله ابونیاسفند بود و خ لیاوا

که چند  یرحافظیبود با ام يهر قدم دور شدن من، مساو یکردم؛ ول یکرد فرار م یکه قلبم رو فشرده م یهنوز هم از حس مبهم. کردم یم

 رحافظیام. که زده ییاز تهمت ها یمونیاطر عذاب وجدانه، بخاطر پشگفتم تمام کارهاش بخ یمدام به خودم م. شد یم کیقدم بهم نزد

 يهمه . کردم یو درشتش رو حس م زیر يمحبت ها یوقت دم،ید ینگاه نرمش رو م یدونم چرا وقت ینم یول ده؛یبهت نداره ارک یحس
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 نیشد تا ا یم رحافظینهان و آشکار ام ياز قبل محبوس محبت ها شتریگذشت و قلبم ب یم مانز. رفت یم نیشد و به دل زم یحرفام آب م

...که 

***

از زنش جدا شده؟ رحافظیگن ام یم يدیشن ـ

؟يدیاز کجا فهم ؟یگ یا راست م ـ

.گفت یسمانه م ـ

پس زن طالق داده س؟ ـ

.راندوو داره یگن با نجف یرو گوش کن، م یکی نیآره، حاال ا ـ

؟یگ یم ینه بابا، چ ـ

رفتارشون رو؟ ینیب یآره خانم، مگه نم ـ

.بشم نیپخش زم یحال یتا نکنه از ضعف و ب واریدادم به د هیشونم رو تک. جور پشت در توالت وا رفتم همون

.ده یبهش پا نم رحافظیکه ام نیمثل ا. کنه یموس موس م رحافظیدور و بر ام دمید یم ییوقت ها هیها، منم  یگ یراست م یول ـ

 یس؛ ول سهیکنه قد یبا اون چادرش و کارهاش آدم فکر م. رکاهیو آبز يموذ. مونه یمثل موش م. ازش ادی یبدم م قدر نیاَه، اَه، اَه، من ا ـ

.داره یگنده گنده برم يلقمه ها نیالمذهب همچ. کنه یم يریگیداره ماه يخانم بد جور ینیب یتو نخش، م ير یبعد که م

.چرخه یدورش م یهم حسام ییوقت ها هی ؟يدیآره، د ـ

رو  نشیماش ره؟یطالق بگ دیچرا با یپیوگرنه مرد به اون خوش ت گه؛یهمونه که شوهره طالقش داده د. بدتر، از اون هفت خطاست گهید ـ

؟يبود دهید

خوشش اومده؟ يچادر چاقچور ي کهیزن نیا یاز چ رحافظیمن موندم ام. شده یرفته، اون هم شاک یم یرآبیز دهیحتما ارک ـ

براش اومده که  شیقدر قر و غم نیخانم ا نیره، بعد ا یم رحافظیام يهمه دختر ترگل ورگل جونشون برا نیا ؟ینیب یمآره، تو رو خدا  ـ

.دهیرو داده، هم قاپش رو دزد یمسئول ریهم بهش پست مد

.مونه یم یشه نجف یعصر به عصر که کارخونه خلوت م دمیمن شن. از چه قراره انیپس بگو جر ـ

...باهاش  یعنینه بابا،  ـ

 نیحتما پا داده که ا. بعدش رو نداره یدختر و بدبخت يدردسرها. بهتر از دختره یلیمردها زن خ يکه واسه  یدون یآره، چرا که نه؟ م ـ

.قدر هواش رو داره

.باشه یآدم نیخوره همچ ینم رحافظیبه ام یول ـ

بگذره؟ يلقمه ا نیشه از همچ یاونم باالخره مرده، مگه م ـ

.شه یمن باورم نم یول ـ

.کرباسن هیمردها سر و پا . يخور یتو دستش رو م حیو تسب شیمن ر هیکه گول  يبرو بابا، تو ساده ا ـ
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گرم رو گونم رو  ياشکا. شد و تو عرض چند لحظه توالت ساکت شد لیبه هم خوردن در و ورود نفر سوم، حرف ها به پچ پچ تبد يصدا با

با سر . نسبت به من داشته باشن يطرز تفکر نیهمچ گرانیکردم د یوقت فکر نم چیه. دمیفهم ینمحالم رو . با کف دست پاك کردم

باز  یدر توالت رو به آروم. رمیتونستم جلوشون رو بگ یباز هم نم یپاك کردم؛ ول يشتریبا حرص ب وبارهشدم رو د يجار ياشکا نیآست

سوخت و قلبم  یچشمام م. کشم یآخرم رو م يکردم نفس ها ید بود که حس ماون قدر حالم بو. اومدم رونیکردم و با همون حال نذار ب

مگه من . به فکر آبروم هم نبودن یمروت ها حت یب. سوزوند یدل ها رو م بیامان از حرف تلخ مردم که ناروا بود و عج. گرفته بود شیآت

هام؟ دستم رو گرفتم به  يود مزد دستم؟ مزد صبورب نیحاال ا. کمک حالشون بودم شهیدر حقشون کرده بودم؟ من که هم يا يچه بد

دارن  ییشورن؟ چه بال یدارن گناهم رو م يهات رو چه جور دهبن ینیب یتهمت ها رو؟ م يشنو یم ایخدا. ستادمیا ییو کنار روشو وارید

ارن؟ی یسرم م

ییمن و تنها ستیروزگاران دراز"

میبهم باخته ا دل

سرد ي بانهیاشک غر مونسم

ز درد وانهیدل د کی همدمم

شنوم یم نم،یب یرا م همه

".بلعم یرا م چیه

جور پشت  نیکه هم نهییسرم رو بلند کردم و به زن تو آ. آب نفسم رو بند آورد يخنکا. آب گرفتم ریآب رو باز کردم و صورتم رو ز ریش

تو  یحت گهید یهم؛ ول شیخواست، آسا یش ممن دلم آرام. نداشتم شیگنجا گهیبسم بود، د گهید. شدم رهیخ دیبار یسر هم چشماش م

کارخونه فاجعه به بار  يچشم بچه ها ياون فرارها جلو م،یپنهون يزدم که اون نگاه ها یحدس م دیبا. آروم نبودم هلحظ هیکارخونه هم  نیا

 یعیحالت طب. اومدم رونیار بصورتم رو خشک کردم و با همون حال نذ. رفتم یها م نیقبل تر از ا یلیخ دیرفتم، با یم دیبا. ارهی یم

من و . از اندازه برام گرون بود شیحرف ها ب ینیسنگ. کردم یخلوت رو رد م يخوردم و راهرو یم لوتلو ت. انگار که منگ بودم. نداشتم

هر تهمت و  یحترا نیکه به ا ییجا نیخواستم همون لحظه چادرم رو به سر کنم و از ا یم. به سمت رختکن رفتم! خدا يوا ،يوا رحافظ؟یام

برداشتن  يبرا یینا. لباس کارم رو هم برنداشتم یحت. ختمیر فمیرو تو ک لمیوسا زونلر يبا دست ها. چسبوندن رها بشم یبه آدم م یانگ

.شدم رحافظیاومدم، چشم تو چشم ام رونیکه از رختکن بانوان ب نیهم ینداشتم؛ ول

"سر و صدا برم؟ یب یا نذاشتآخه چرا؟ چر. نه، االن نه ایخدا": دمیدلم نال تو

؟یشده خانم نجف یچ -

من و  نیب یانس و الفت دیشا. تهمت ها نیناجوانمردانه بود ا. خودمون سوخت يتو نگاهش پررنگ بود که دلم برا یرنگ نگران يقدر به

به زور پر و  نمیکرد و س ینم ياری نفس هام. شد ریاشکم سراز. بود، سنگدالنه بود يادیتهمت ها ز نیحرف ها، ا نیا یبود؛ ول رحفاظیام

.شد یاز هوا م یخال

گم؟ یشده م یچ -
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و باز هم  ننیرو بب رحافظیحرکت ام نیکارخونه ا انیگو اوهیبه اطراف انداختم مبادا که چشم  ینگاه یجلو گذاشت که با نگران یقدم

.کنن ییداستان سرا

.برم دیمن با -

تون بده؟شده؟ حال شیطور یشده؟ کس یآخه چ ؟یچ -

.شیتاب یو چشم گرفتم از ب دمیگز لب

.برم دیمن با -

.از کنارش رد بشم که راهم رو سد کرد خواستم

!يجا جم بخور نیذارم از ا یشده نم یچ یتا نگ -

.قدم عقب گذاشتم تا فاصلمون رو حفظ کنم هیترسم  از

.نهینفر ما رو بب هیممکنه  ،یرسول يبرم آقا دیبذار -

:دیچفت شده، غر يدندون ها نیهم گذاشت و از ب يپلک رو تیعصبان با

!نن؟یممکنه ما رو بب یگ یشده؛ تو م یگم چ یمن دارم م -

.یرسول يآروم تر آقا -

.منقبض شد فکش

!االن نیدفترم، هم ایب -

.که از ترس تو خودم جمع شدم دیلب جوش ریز یبا چنان تحکم. نه تکون دادم یبه معن يسر فقط

!یخانم نجفدفترم  -

. باز کرد و تو رفت تیدر اتاق رو با عصبان. هاش خبردار کنه تیاگه نرم تمام کارخونه رو با عصبان دمیترس یم. به دنبالش راه افتادم باالجبار

 د،یفهم یدردم رو م رحافظیکه ام شهینداشتم و برخالف هم یخوب طیمن اصال شرا. ذاشت یکرد، کاش منو به حال خودم م یکاش رهام م

. رو ازم گرفته بود، وارد اتاق شدم دنینفس کش ياجازه  یبا همون بغض تو گلو که حت. خواست که بفهمه ینم ای دیفهم یبار نم نیا

.پشت سرم در رو بست رحافظینه که ام ایمردد بودم در رو ببندم . رفت یتو اتاق رژه م رحافظیام

.شنوم یخب م -

.برم دیمن با -

نه؟ ایشده  یچ یگشه باالخره ب یم -

.خوام استعفا بدم یم -

؟ياستعفا بد -

:چادرم رو چنگ زدم و ادامه دادم يکنم، گوشه  یکه به حرفش توجه نیا بدون

.دم یم حیرو توض طیکنم و شرا یصحبت م یخودم با حاج رسول -

سر کار؟ ياین گهید يجور نیشه هم یمگه م. شده یآخه به من هم بگو چ -
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 نیبرم، اگه به هم ياگه نذار. بزار برم. بغض نیشم تو ا یمن دارم خفه م. قسم اصرار نکن نتیو آئ نیتو رو به د رحافظ،ینکن ام اصرار

.شه یم یدونم چ ینم گهیاون وقته که د. ارمی یکم م يکارهات ادامه بد

.برم دیمن با د؟یفهم یچرا نم -

.شد میآروم و مال رحافظیام یعصبان يصدا. شد، باالخره باز هم کم آوردم ریکار خودش رو کرد، باالخره دوباره اشکام سراز باالخره

.شده یتو رو خدا به من هم بگو چ -

...حرف ها  نیبا ا. ستیجا ن نیا گهیمن د يجا -

کدوم حرف ها؟ -

:زار زدم. چادرم تو دستم مچاله شد ي گوشه

.برم دیتو رو خدا بذار -

 تیو فکش از قاطع دیابرو در هم کش تیبا عصبان. ذاشت یکدوم از التماس هام نم چیبه ه یجالد، وقت هیشده بود،  میدژخ رحافظیام یول

.منقبض شد

کدوم حرف ها؟ دیحاال بگ. االن حاج بابا رو بکشونم کارخونه نیهم دینکن يکار هی. دیحق رفتن ندار دیتا نگ -

.ال جوابش بودفقط دنب یجان هیمثل  رحافظیام یهق هق افتاده بودم؛ ول به

...من ... من ... که ...چو افتاده تو کارخونه  -

؟یشما چ -

- ...

!؟یخانم نجفـــــــــ -

...من با شما  -

 نیکردم از ا یداشتم دق م. تونستم ادامه بدم ینم گهیمن د ینه؛ ول ایمتوجه حرفم شده  رحافظیدونستم ام ینم. حرفم هق هق بود ي ادامه

.بود نیسنگ بیبار تهمت ها عج. بودم دهیقدر زجر نکش نیا تا حاال. همه درد

خدایا من این جا دلم سخت معجزه مى خواهد"

"!تو انگار معجزه هایت را گذاشته اى براى روز مبادا و

از پس  يچه جور دیکه با دمیفهم ینم یو من حت دیکش یکالفه دست تو موهاش م. زد یاتاق قدم م يهنوز تو. سکوت کرده بود رحافظیام

:شد و گفت رهیبهم خ نهیدست به س. ستادیباالخره درست مقابلم ا رحافظیام يقدم ها. امیحرف ها برب نیا

خب؟ -

:دمیپرس سیخ يتعجب از پشت پلک ها با

!خب؟ -

؟یکار نکن گهید يخوا یمشت خاله زنک م هیبخاطر حرف ! آره خب -

شما رو هم بردن؟ يمن و بدتر از من، آبرو يحرف ها آبرو نیبا ا دیدون ی؟ مبه من و شما زدن یچه تهمت دیدون یم یرسول يآقا -
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.صبر کن باال آورد یدستش رو به معن کف

 یتهمت باشه؛ ول دیشا يدیکه شن ییدونم حرف ها یحرف ها رو ساخته هم ندارم؛ فقط م نیکه ا یبه کس يندارم، کار هیبه بق يمن کار -

.ف ها هستحر نیبزرگ پشت تمام ا قتیحق هی

.زد بودم یازش دم م رحافظیکه ام یقتیحق دنیمنتظر شن جیو گ مات

.نبود کمونینزد ياون قدر منتظر بودم که حواسم به فاصله . عقب نذاشتم یقدم. قدم به سمتم برداشت دو

!که من بهت عالقه دارم نیا -

.دمیبه خودم لرز گُر گرفتم و. لحظه انگار با سر تو آب جوش فرو رفتم هیتو . شدم شوکه

د؟یگفت یشما چ ؟یچ -

:شد و زمزمه کرد رهیچشم هام خ تو

!دوستت دارم... من  -

شدن چادرم  دهیلحظه برگشتم که با کش هیتو . حالم بدتر از بد بود. قابل باور بود، خارج از تحملم ریغ گهید نیا. گلوم رو قورت دادم آب

.ستادمیناخواسته ا

.مرو گفت قتینرو، من حق -

نگاهم رو انگشت هاش که به چادرم وصل شده بود . محبت رو نداشتم نیاصال انتظار ا. انتظارش رو نداشتم. اومد یهام داشت بند م نفس

حاال که احساسش رو . نداشتم یجواب. نگاهم هنوز به انگشت هاش بود. حواس قدم عقب گذاشتم یاز چادرم که ب دیدست کش. دیچرخ

 یذاشت حت یترس نم نیو ا دمیترس یم. خواستم یعالقه رو نم نیمن ا. تونستم یمن نم. من جا زده بودم بود،ده رو کر یحجاب چیبدون ه

.اومدم رونیبندازم، از اتاق ب رحافظینگاه آخر رو به ام یکه حت نیچند قدم عقب گذاشتم و بدون ا. لحظه رو هم تو اتاق بمونم هی

"رحافظیام"

تمام  ي شهیاراده پشت ش یب. فرار کنه ایکه قبول نکنه  نیبودم، ا یواکنش نیمن منتظر همچ. نرفت شیهام پ قدم یبرم دنبالش؛ ول خواستم

 یم یتونستم دنبالش برم؛ ول یکاش م. اومد نییتند و تند از پله ها پا يکه چه جور دمشینگران د ياتاقم پناه گرفتم و با چشم ها يقد

بلند  يکرد با قدم ها یرفت و سع رونیکارخونه ب ياز در ورود. کم با خودش خلوت کنه هیتا  تنهاش بذارم طیشرا نید تو ایدونستم با

:از همون جا نعره زدم. کردم خیلحظه  هی نیماش دنیرو رد کنه که با د ابونیعرض خ

!مواظب باش -

سردم رو، رو  يدست ها. افتادم رها شدبه شماره  يزدم دوباره به تپش افتاد و نفس ها خیقلب  ده،یو حرکت ارک نیبوق ماش يصدا با

. شده و رفته بود یسوار تاکس دهیارک دم،یدست که از چشم هام کش. بود تصادف کنه کینزد. و از ته دل خدا رو شکر کردم دمیصورتم کش

. رفت یم هام رژه مچش يکه ممکن بود به تصادف منجر بشه جلو يلحظه ا. فرستادم رونیو نفسم رو ب یرو صندل ستمرمق نش یحال و ب یب

صبر و حوصله . فتمیکه تو وجودم بود باعث شد کتم رو چنگ بزنم و مصمم راه ب یاسترس. رو زانوهام خم شدم و آب گلوم رو قورت دادم

.بود دهیحاال وقت عمل رس. بس بود گهید
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***

.الو؟ سالم حاج بابا -

چه خبر؟ ؟يسالم بابا جان، چطور -

اج بابا؟ح يخونه ا. یخبر سالمت -

آره، چطور مگه؟ -

.باهاتون کار دارم -

!رهیخ -

.ریخ رِیخ -

.ایباشه هستم، ب -

بفهمه  دهیذاشتم تا ارک یم شیپ دیبا. بود، وقت عمل دهیوقتش رس گهیحاال د. رو قطع کردم و دست هام رو دور فرمون مشت کردم یگوش

.تو حرفم، تو کارهام ثابت قدمم

.نگاه به اطراف انداختم هیگفتم و  یلب ریسالم ز. رو بازك ردم، نگاهم تو نگاه حاج بابا نشست يرفتم و در ورودکه از پله ها باال  نیهم

کجاست؟ زیعز -

.خواهرش شیطبق معمول پ -

.شد نهیرو مبل که حاج بابا دست به س نشستم

خب، چه خبر شده؟ -

.دهیارک يخواستگار میچند روز بر نیخوام تو هم یم -

؟یفتبهش گ-

.آره گفتم -

جواب داد؟ یخب، چ -

.فکر کنم جوابش نه بود. نموند که جواب بده، رفت -

.نشده یاون که هنوز راض ؟يخواستگار میبر یگ یم یپس چ! نه؟ -

هم  ینمویعذاب وجدان و پش ست،ین یبهش ثابت کنم که عالقم الک دیبا. صبر کردم، االن وقت عمله یبسه هر چ. شه حاج بابا یم یراض -

.سمیگود وا رونیب گهیخوام د ینم. ستین

.حاج بابا نشست يرو لب ها يپر افتخار لبخند

.میبا حاج خانم حرف بزن دیپس اول با. جنَمت خوشم اومد نیاز ا. افتادم امیجوون ادی! یالحق که پسر خودم-

حاال صبر . ینه بگ یکه نتون يجور. دم یم وجود بهت نشون معشقم رو، محبتم رو، با تما. دهیکنم ارک یبهت ثابت م. لبخند رو لبم نشست هی

:انداخت و با تعجب گفت شیبه گوش ینگاه. حاج بابا زنگ خورد یهمون لحظه گوش! نیکن و بب

.س دهیارک -
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.زد کریرو جواب داد و رو اسپ یهمون لحظه گوش و

.یالو؟ سالم حاج رسول -

.یبابا؟ خسته نباش یسالم، خوب -

د؟یبهتر شد د؟یشما خوبممنون،  -

.خدا رو شکر که حالش اون قدر بد نبود. لبخند رو لب هام نشست هیاراده  یب

خونواده خوبن؟. شکر خدا بهترم -

.تونم به کار تو کارخونه ادامه بدم ینم گهیزنگ زدم که بهتون بگم د. یمرس -

.صورتم نشست يحاج بابا رو اخم ها نگاه

.یکار رو دوست داشت نیچرا بابا جان؟ تو که ا -

.حسرت تو صداش بود یبه حرف اومد، کل دهیارک یلحظه سکوت شد و وقت چند

.اومده شیپ یمشکل هی یهنوز هم دوست دارم؛ ول -

. بابا براق شد به سمت حاج

.حاج بابا تو هم رفت يها اخم

؟یچه مشکل -

.علنا طفره رفت دهیارک

د؟یبول کنشه ازتون خواهش کنم استعفام رو ق یم -

.رفت و جواب داد يحاج بابا چشم غره ا. نه باال بردم و کف دستم رو به چپ و راست تکون دادم یرو به معن سرم

 نیو بخاطر هم دیهست يقانونمند يهر دوتون آدم ها رحافظه،یاون کارخونه رو دوش تو و ام يکه کارها یدون یبگم؟ خودت خوب م یچ -

کنم و تا اون شخص  دایکار، مخصوصا معتمد و سالمت پ نیوقت طول بکشه که آدم مناسب ا یکل دیشا يتو بر اگه یدارم؛ ول نانیبهتون اطم

 یم ،يدونم که حق دار یم. دوست داشتم تا به خواستت عمل کنم یلیخ. خوره یضربه به کارخونه م یکل ره،یبگ ستشبخواد کارها رو د

. داشته باشم نانیکه مثل تو بهش اطم ستین یاالن کس یکارخونه؛ ول ياومد طتتیون شراو با ا یننداخت نیدونم که بخاطر من حرفم رو زم

.کنم دایمناسب پ مآد هیمدت به کارت ادامه بده تا  هی

نه؟ د؛ید یپس اجازه نم -

 رحافظیام ،ییایهم ن کارخونه، اگه تو امیکه بتونم ب ستمیسر پا ن گهیمن د ،یدون یتو که حال و روزم رو خوب م. تونم بابا جان ینم -

.کنم داینفر رو پ هیفرصت  نیدم تو اول یکم صبر کن، قول م هی. ادی یشه و از پس مونتاژ کارها برنم یدست تنها م يبدجور

.کنم یباشه؛ پس صبر م -

.گرفت شیصداش پر از غم بود که دلم آت چنان

اومده؟ شیپ یچه مشکل یبگ يخوا ینم -

.امی یدم از پسش برمخو ،یحاج رسول ستین يزیچ -
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.یکن یرو درك م طیممنون که شرا. باباجان یباشه هر جور راحت -

:کنه گفت یکه انگار تا ته ذهنم رو کنکاش م یبا نگاه. شد بهم رهیرو قطع کرد، خ یکه گوش نیهم

خواد استعفا بده؟ یکه م يکار کرد یچ -

کنه من دست از پا خطا کردم؟ ینکنه حاج بابا فکر م. ناختمش یحاج بابا رو خوب م يطعنه ها. لحظه به خودم اومدم هی

.ستین دیکن یکه شما فکر م ياون جور هیحاج بابا قض -

.نرم یطرفه به قاض هیتا  هیپس بگو چ -

.دونست ینظراتم رو م يدوستم بود، همه  نیتر یمیمدت صم نیحاج بابا تو تمام ا. گرفتم نفس

 یچ دمیپرس یهر چ. رونیو چادر به سر اومد ب ونیگر يبا چشم ها دهیکه ارک يفتم تو انبار دارر یداشتم م يوسط ساعت کار یصبح-

 یم. و زور مجبورش کردم حرف بزنه دیبردمش تو دفتر و با تهد. شدم یعصبان. خواد بره یگفت م یکالم م کینگفت، فقط  یچیشده ه

منم . دهیشن يبد ياز حال بدش متوجه شدم تهمت ها یموضوع رو باز نکرد؛ ولحد  نیالبته تا ا. میگفت چو افتاده که من و اون رابطه دار

.نموند و رفت گهید دهیبهش عالقه دارم که ارک یندارم؛ ول يکار هیو گفتم به حرف بق دمیرو مناسب د نهیزم

:و متفکر گفت دیمحاسنش کش يرو یبابا دست حاج

هم  ياگه به خواستگار یحت یکه گفت یطیشرا نیکنم با ا یفکر نم. ست بذارمد يخواستم دست رو یحرف ها بود که نم نیبخاطر هم -

.رمیجواب مثبت بگ میبر

.تا قبول کنه امی یرم و م یاون قدر م. ذارم یم شیباشه قدم پ یحاج بابا جوابش هر چ. تونم صبر کنم ینم گهید -

؟ینده چ يخواستگار ياگه اجازه  -

. باهام صحبت نکنه یممکنه حت. فتهیاتفاق ب نیممکن بود ا یحرف هاست؛ ول نیمعدب تر از ا دهیشه؟ ارک یاجازه نده؟ مگه م. فکر رفتم تو

.کنم ینیب شیرو پ دهیتونستم رفتار ارک ینم

؟ییحاج احمد آقا؟ کجا -

.با مادرت حرف بزنم دیاول با یدارم؛ ول ییفکرها هی میبر ایب. اومد زتیعز -

:که حاج بابا رو شونم زد و گفت دمیام کشتو موه یو سردرگم دست نگران

.نگران نباش مرد مومن، خدا هوات رو داره -

.جا به بعد با حاج بابا بود نیاز ا. میرفت زیزدم و دنبال حاج بابا به استقبال عز ییاجبار لبخند

***

"دهیارک"

تونم جلوش رو  ینم يجور چیبه وجود اومده که ه رحافظیاممن و  نیب يا یعاطف يبودم که رابطه  دهیمدت فهم نیتو ا. جیبودم و گ کالفه

عاشق شده  گهیو از طرف د دمیترس یم. از حد انتظارم بود شیو اعتراف مرد زخم زن گذشته، ب رحافظیقدم جلو گذاشتن ام یول رم؛یبگ

مگه زخم خورده نبود؟ مگه درد . کرده بود باز رحافظیمهر ام يبودم؛ نه؟ دلم احمق بود که دوباره دروازه هاش رو برا قاحم. بودم دوباره
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نبودم؟ چرا دوباره  دهیکرد؟ چرا مار گز یبرام صدق نم دیو سف اهیس سمانینبود؟ مگه امتحان پس داده نبود؟ پس چرا مثال ر دهیکش

دست و دلم  اریاخت شد و دست هام لرزان؟ چرا باز هم یتاب م یدلم ب رحافظیفکر دوستت دارم ام زا یخوردم؟ چرا حت یداشتم گول م

.نبود شیحرف ها حال نیدل که ا یدونستم؛ ول یباخودم نبود؟ حماقت بود م

بودم حاج بابا به سرعت  دواریام. تنها نباشم رحافظیلحظه رو هم با ام هی یشروع کردم که با خودم عهد کردم حت یفردا رو در حال صبح

ابراز عالقه سر دراز  نیدونستم که ا یحرف نزده م. فرار کنم رحافظیستت دارم امدو ي هیسا ریدست به کار بشه تا من هر چه زودتر از ز

تمام طول . هم مقاوم و محکم نبودم ادیز تابیقلب ب نیمخصوصا که حاال با ا فتم؛یب ریگ يبعد يها چیو واپ چیخواستم تو پ یمداره و من ن

با . خوردن یهمه سرعت حرص م نیکردن و از ا یچپ به دست هام نگاه مبچه ها چپ . نذاشتم رونیروز رو مونتاژ کردم و قدم از سالن ب

رفتم و تو خروش بچه ها از کنار  هیرو همراه بق يزمان ناهار. اومد یوقت به چشم نم چیه هیبق يمونتاژها ،پر سرعت من يوجود دست ها

کردم و  لیر هم زودتر از حد معمول کار رو تعطعص یحت. بهم دوخته شده بود، گذشتم ینگران یکه با کل رحافظیتاب ام یب يچشم ها

.شدم، چشم هام رو از استرس بستم یکه سوار تاکس يالحظه . اومدم رونیهمراه بچه ها از کارخونه ب

 یکه من م يهمون جور دوارمیکه بذاره، ام دوارمیذاره؟ ام یبا اون اعتراف دست رو دست م رحافظیبه نظرت ام ده؛یارک یرو جست امروز

که زنگ در خورد  یهمون عصر وقت یاومده؛ ول یاومده، عشق يبوده، عالقه ا یبوده، الفت يا دهیم فراموش کنم، اون هم فراموش کنه ارکخوا

. خود بوده یب دمیکه ام دمیو عروس گلم خطابم کرد، فهم دییو بو دیبوس دیچادر به سر، در آغوشم کش میو ساجده خانم با عطر گالب و مر

دوستت دارم و عروس گلم گفتن ساجده خانم،  نیکه ب یقاطع رحافظیاز ام. وصل نیاز ا دمیترس یقصد وصل اومده بود و من مبه  رحافظیام

چرا ترس  د؟یفهم یترسم؟ چرا منو نم یعشق دوباره م نیکه من از ا دیفهم یقدر ثابت قدم بود؟ چرا نم نیا راچ. روز فاصله بود کیتنها 

که از طالقم گذشته بله بدم به محبت در قلبم و  یتونستم بعد از هفت ماه یچطور م. رو نداشتم شینوز آمادگکرد؟ من ه یهام رو درك نم

ساجده خانم دست هام رو تو  یوقت یول ه؛یخواستم درکم کنه، بفهمه که نشدن یمن فقط م. نستمدو ینبود رو نم ایمنطق بود  یقلبش؟ ب

 الیکه نه، خ دمیبرد، فهم شیدو سال پ يحسرت زده  يابم کرد و منو دوباره به روزهاآشناش، چلچله خط يدست گرفت و با همون نوا

.س هودهیعبث و ب يعالقه، بد جور نیاز ا رحافظیام دنیدست کش

.رمیاجازه بگ يخواستگار ياومدم ازتون برا -

صورت . خانم به شدت دست و پا بستم ساجده يکه جلو یدون یو م یخوب منو شناخت ،يرو جلو فرستاد یخوب کس! زرنگ رحافظیام يا

.عالقمند مرام و منش حاج بابا و خونوادش بود يمدت بد جور نیتو ا. مامان مثل گل شکفت

.زهیبرام عز یلیخ دیباور کن دم،یهم مثل ام رحافظیشما بهتر؟ ام ياز خونواده  یما که از خدامونه حاج خانم، ک -

من؟ يچلچله  هیتو نظرت چ. خانم نیریش دیشما لطف دار -

سوال؟ نیدادم به ا یجواب م دیبا یچ. دمیچیهام رو تو هم پ دست

... یتونم جبران کنم؛ ول یکه تا آخر عمر هم نم دیدر حقم، اون قدر محبت کرد دیکرد يساجده خانم، مادر رمیم یم ر،یبم دیشما بگ -

.من يپرستو ارین یول -

:دمینال

.دیدون یم شیرو کم و ب زیکه همه چچرا ساجده خانم؟ شما  گهیشما د -
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بود،  بتیمص ییآبرو یشوهر ب نیکس با همچ یدختر ب هی. تصادف کردم از من متنفر بودن، حق هم داشتن یکه با حاج رسول یهمون وقت از

که ازم متنفر باشه،  و در همه حال به پسرتون حق دادم شهیهم. آوردم تونیدرد تو زندگ یبا خودم کل. یو سخت تیآورد، مسئول یم یبدبخت

.نداشته باشه رو دنمیکه چشم د

.جاش رو به عالقه داده ،ینیاون نفرت، اون بدب. عوض شده رحافظیدلم ام زیعز یول -

.هام رو فشرد دست

 یازت مکه  هیزیتنها چ نیکه نظرت عوض شد، ا دیحرف هاش رو بشنو، شا. بذاره شیو قدم پ ادیبذار مردونه جلو ب. من زیعشق داده عز-

.خوام

د؟یکن یکار رو باهام م نیچرا ا -

.که دلم رو قرص کرده دمید ییزهایچ هیچون  -

.تونم، همش هفت ماه که جدا شدم یمن نم -

 یو همه جا م شهیهم. دهیدل نگرانته ارک. راحت بشه الشیتا خ یحرف بزن رمیخوام با ام یفقط م د؛یسقف بر هی ریز میما هم االن نخواست -

.یگمشدش هست ي مهیکنم تو ن یفکر م نم،یب یعالقش رو م یوقت ییروزها هی. یخواد کنارت باشه تا تو هم آروم بش یمردت بشه، مخواد 

.ترسم یطعنه زن م رحافظیمن از ام د،یمنو تو منگنه نذار. ساجده خانم ستمین -

 دهیارک يتلخ شد یلیها خ یتازگ ؟یبود که گفت یچه حرف نیا ده،یخاك بر سرت ارک. و رو شد ریدلم ز د،یساجده خانم که لرز يها دست

.کنم و به رخ بکشم يادآوریحق نداشتم اشتباهات گذشته رو . از خودم بدم اومد! احمق ي

.دیاز دهنم پر د،یساجده خانم، تو رو خدا ببخش دیببخش -

:نذاشت و با آه گفت یساجده خانم رو بلند کردم تا ببوسم؛ ول دست

چه  یول ؛یجبران کن یتون ینم گهینکن، طعنه نزن، آبرو نبر، دو روز د میدونه چقدر بهش گفت یخدا خودش م. يادر، حق دارم يحق دار -

فقط به حرف  ده،یخوام ارک یازت نم يادیز زیچ. مونهیباور کن چند ماه پش یشده بود مادر؛ ول نیرفت، بدب یکنم؟ حرف به گوشش نم

.میندار یباشه حرف یساده س، جوابت هم هر چ يمجلس خواستگار هی نیگفتم ا. مام حجت کردممن با خودش هم ات. هاش گوش بده

ارم؟یشد نه ب یمگه م. درخواست داشت هیحق به گردنم داشت و حاال فقط  یزن کل نیا. دوختم دهینگاه مهربونش د تو

.باشه دیدنم دارکه به گر ییهاتون، به احترام حق مادر یباشه ساجده خانم، به حرمت مهربون -

 يبرا يبگذره، بعد قدم جلو بذار هیچند روز از اون شوك اول یچرا نذاشت! رحافظیام عیچقدر سر. خانم که رفت، آوار شدم تو خودم ساجده

چاره؟یب ي دهیارک یروونیو

مادر؟ دهیارک -

جانم مامان؟ -

؟یقبولش کن یخواست یچرا نم -

.باهاش ندارم یتیسنخ چیچون ه -
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 یاز وقت دمت،ید یاز وقت یاون مشرق و تو مغرب؛ ول د،یخور یگفتم به هم نم یم يسابق بود ي دهیاگه اون ارک. يتو عوض شد یول -

حروم  ،يمحجبه شد ،يشد دیمق ؛یستیاون دختر باز و راحت گذشته ن گهیتو د. نظرم عوض شده ،يکرد رییسه سال چقدر تغ نیتو ا دمید

.شده مهم تو حالل و حق و ناحق برا

تونستم نه  یساجده خانم بود، حق داشت به گردنم، نم يبخاطر خواسته  ان،یاالن هم که گفتم ب. دیرو درك کن طمیتونم مامان، شرا ینم -

.بگم

آخه چرا؟ -

.دیچقدر با ساجده خانم فرق دار دیخودتون رو ببن. مامان دینیب یکه شما نم نیمثل ا -

.آدم ها براش مهم باشه يکه تفاوت ظاهر ستین یندر ضمن ساجده خانم ز ،ییمهم تو -

کنم؟ نانیبهش اطم ياز تفاوت خونواده ها، دو سال بهم طعنه زد و آبروم رو برد، حاال چه جور يجدا. مامان دیدون یشما نم -

؟يدار حاال بهم بگو دوستش. کنم یسوالم درست جواب بده، اگه جوابت نه بود خودم مشکل رو حل م هیباشه؛ پس به  -

.کنم یخوردم که تا عمر دارم فراموش نم میقبل یاز عشق و عاشق يمن ضربه ا. ستیبحث سر احساس من ن -

؟يپس دوستش دار -

!ن؟یریمامان ش -

 بخاطر. دارن نانیبهش اطم یلیو بابات هم خ دیام. هیپسر معتقد دمیداشتم، فهم رحافظیکه با ام ییتو برخوردها. دهیفهممت ارک یمن نم -

آل  دهیمرد ا هی طیشرا یدر کنار عالقه، باق ینیب یاگه م. چند ساعت تو بازداشتگاه بود یحت ساد،یسپهر وا يکه از تو مراقبت کنه جلو نیا

.خار خداست مادر یگل ب. قبولش کن رهرو دا

:دمیبغض نال با

د؟یاز شرم راحت بش نیخوا یم -

 م؛یکن یمزد و منت ازت مراقبت م یب م،یمن و بابات زنده ا یتا وقت. يخونه ا نیعمرت دختر اتو تا آخر  ه؟یچه حرف نیا! ده؟یارکـــــــــ -

.یمرد سر کن هی يپشتوانه  یکه ب یستین یزن ده،یارک يطرد و نازك شد ،یتو حساس. هیا گهید زیحرف من چ یول

.من از هر نظر مستقلم یول -

 یکدوم نم چیه دینه من نه بابات و ام. يدار اجیهم زبون احت هیتو به . هینظر عاطف منظور من از ده؛یحرف من رو بد برداشت نکن ارک -

.یفکر کن شتریکم ب هیهفت ماه گذشته، بهتره  دهیارک. دمیو حرف هات رو بفهم میدرکت کن تیمرد زندگ يبه اندازه  میتون

که به من نزد،  ییخرابش، چه حرف ها تیم، بخاطر ذهنسپهر، بخاطر ظاهر نامرتب يبخاطر حرف ها. دمیکش یمن چ دیدون یشماها نم -

.حق دارم بترسم

؟یبعد از اون چ -

.داره جبران کنه یفقط سع ،یچیه -

.نکته س نیمهم تر نیخب هم -

.باشه شیمونیپش ایکارهاش بخاطر عذاب وجدان  نیهم تمام ا دینه مامان، شا -
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؟یکن یطور فکر م نیتو ا -

.به خدا تو برزخم. شدم جیخودم هم گ. امانم دونمیدونم، نم ینم -

.جلو ادیپس بذار ب -

.دمیکش يناخواسته ا آه

.زبونم رو گرفت و دستم رو کوتاه کرد يفعال که با فرستادن ساجده خانم خوب جلو. ادیب -

دوزم به  یچشم م چه،یپ یش که تو اتاق مصدا. رحافظهیبار اسم مرد قدم جلو گذاشته، ام نیا. گهیمرد د هیتو اتاقمم، با  گهیبار د هیهم  باز

.یقال يگل ها

.کنم، کنار تو یخوام زندگ یاالن م یول دم؛یکش یکه سخت یدون یرو قبال برات گفتم، خوب م میزندگ -

.اضطراب و تب و تاب دلم کمتر بشه نیکم از ا هیزنم تا  یلرزونم رو تو هم گره م يها دست

چرا من؟ -

.احساس دو طرفه س نیدونم و مطمئنم که ا یم. دم که بدونم تو چرا رنگ نگاهت عوض شده یمجواب سوالت رو  یوقت -

:شد و ادامه داد رهیتو نگاهم خ. جوابش ناخواسته سر بلند کردم نیرو گفته بود؛ نه؟ از ا قتیحق. رك جواب داده بود چقدر

.فهمم یمخالفتت رو نم لیدل یول -

بده  نیتونه تضم یم یاصال ک د؟یکه در گذشته زد ییاز حرف ها یمونیاطر عذاب وجدان نباشه؟ بخاطر پشها بخ نیا ياز کجا معلوم همه  -

د؟ینش لیدوباره به همون مرد گذشته تبد گهیکه چند صباح د

 هیو کنا شین يهر بار که به جا. دمیرو د رتتیس ده؛یمن عاشق صورتت نشدم ارک. ده یاجازه رو بهم نم نیکه بهت دارم ا یدلم و عشق -

 نیبدب رحافظیتو اون ام. که حاال پر از مهر و محبته ییاز دلم کم شد، تا جا یاهیس هینفرت،  هی ،یو لب بست يکرد يبزرگوار ،يمحبت کرد

.نداره دهیبه اون مرد زجر کش یشباهت چیه سادهیکه جلوت وا ینیو ا یرو کشت شتهو سنگدل گذ

کتش کرد و  بیج يدستش رو تو. مسخ شدم، مات و مبهوت. پاهام زانو زد يهوا جلو یب من و خودش رو پرکرد و يقدم فاصله  چند

داده بود و  هیبود که ساجده خانم بهم هد یحیبه تسب هیشب. شد زیر حیتسب دنیچشم هام با د. دیکش رونیب بشیرو از تو ج یتربت حیتسب

.گمش کرده بودم

.خودته حیتسب. دهینگاش کن ارک -

کرد؟ یکار م یچ رحافظیمن دست ام حیتسب. لحظه گشاد شد هیهام تو  چشم

کرده و  انتیدوستم بهم خ نیتر یمیصم دمیکه فهم نیبعد از ا ،یکه با اون وضع از کارخونه رفت نیبعد از ا. من از عشقته ییتمام دارا نیا -

 ینم یگفت صورتت پر از خون بود و حت یم هیازن همس. ينبود یول ک؛یکوچ يرفتم به همون خونه . برات پاپوش دوخته، اومدم دنبالت

رو تو  حیتسب نیهمون موقع بود که ا. دمیرس ریهزار بار خودم رو سرزنش کردم که د. دمیکش یچ یدون ینم. مرده ای يا هدونه که زند

دوباره  یو دورش انداختم؛ ول ختیبار اعصابم به هم ر هی یحت. از بند انگشت هام سوا نشد يچند ماه لحظه ا نیتو تمام ا. کردم دایخونَت پ

.رفتم سراغش
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 ییبایز يچه قصه . چشم هام جمع شد ياشک تو. رو رها کرد حیتسب رحافظیتو دستش بردم که ام زونیآو حیتسب ریاراده دستم رو ز یب

.دیصورتم پاش يرو رحافظیام ينفس ها. رحافظیداشت ام

خاك تربت؛ نیبرم به هم یفکرم مشغوله، پناه م رم،یدلگ هر وقت. آرامش فکر و روحم ي هیشده ما حیتسب نیا -

.دهیارک یآرامش من هیتو، تو ما شیپ ارمیپناه ب حیتسب يدونه ها نیبه بعد به همراه ا نیخوام از ا یم یول

.هم، آرامش روح و روان من بود رحافظیها فکر کردن به ام یتازگ. ییبایشباهت ز چه

.نبز یحرف هی ده،یسکوت نکن ارک -

.ندارم، به ساجده خانم قول دادم حرف هاتون رو بشنوم یحرف -

؟یقبول کن يخوا ینم یعنی -

.شدم و پلک زدم رهیتو نگاهش خ ناخواسته

.عالقه دو طرفه س نیبگو که ا -

.گردونم یو سر برم ارمی ینم تاب

ده؟یارک -

.بندم یاون همه خواستن تو کلماتش چشم م از

.حداقل قانعم کن. فهمم چرا ینم یول ه؛یدونم جوابت چ یم -

.ستین یمتفاوت، وصل شدنمون شدن يخونواده ها م،یمن و شما از دو تا جنس مخالف -

ده؟یارک يخوا یمنو نم. هیکیذاتمون  یول -

- ...

نه؟ ؛يدیهنوز نبخش ،يدیبخش یزود م ده،یارک ينبود يجور نیبخاطر حرف هامه؟ بخاطر طعنه هامه؟ تو که ا -

.گردونم یسر برم آنا

.دمیبخش -

.يحق هم دار ،يدینه نبخش -

کنه، دلم از نگاه  یسر که بلند م. ادیکنار ب رحافظیسرکش ام يلمس موها يشه تا با وسوسه  یبند بند انگشتم جمع م. ندازه یم ریبه ز سر

.ارهی یصبر کنن باال م یعندستش رو به م رحافظیام یخوام لب باز کنم تا حرف بزنم؛ ول یم. زهیر یم يتابش هر یب

.یبله بگ يروز هی دیکه شا نیبزار دلم خوش باشه به ا. یکنم تا آروم ش یمن صبر م. یبگ يزیخواد چ ینم -

.از جا بلند شد. چکه یم اشکم

نه؟ ؛یترس یازم م -

.خاموش بشه سشیهاش رو به تو جمع کرد و چشم هاش رو گشاد کرد تا برق نگاه خ لب

...دم  یقول م. من فقط محتاج محبتتم ده،یرکازم نترس ا -

.کنه یو به سقف اشاره م رهیگ یرو به سمت باال م انگشتش
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...دم  یبهت قول م یپرس یکه م ییبه همون خدا -

.گذاشت نشیس يدستش رو رو کف

.ارهیمثل سپهر اشک به چشم هات ب یخودم پشتت باشم و نذارم کس -

پناه ببرم؟ یاون وقت از شر تو به ک ؟یچ ياگه اشک به چشمم آورد ؟یچ يکار رو کرد نیاگه خود تو ا -

 رهیبهم خ يدیداد به در و با ناام هیعقب رفت، اون قدر عقب که تک. چشم هاش برق زد. درست مثل هنظل، تلخ و طعنه زن. تلخ بودم چقدر

.نزدم و آخر سر رفت یمن هم حرف. نزد یحرف. شد

اگر حرف در دل بماند"

شود یم نیسنگ بیعج

وقت جورِ زبان را آن

".کـــــــــمر به دوش بکشد دیبا

و اما و  رحافظیبا ترس از ام گهید یمیداشت و ن لیتما رحافظیاز وجودم به شدت به سمت ام یمیشروع کردم که ن یفردا رو در حال صبح

باور  نیروز به ا انیو خازن و در پا لیزدم و پتانس هستادیتمام طول روز مقاومت ا. رو رد رحافظیکرد و عشق ام یم ینیاگرها عقب نش

رو  رحافظیکه بود نه ام یهر چ. دیترس یمن م یهم از جواب منف دیده، شا یکردن خودش، داره بهم زمان م یبا مخف رحافظیکه ام دمیرس

 ایدن يانگار همه . ياشاره ا ای هیکنا یحت نه ،یثینبود، حد یحرف. شهیتر از هم يبود، عاد يعاد زیخونه همه چ يتو. دمیشن ینه حرف دم،ید

.امیمن با خودم و دلم کنار ب اسکوت گرفته بودن ت يروزه 

شد که  یاز کنارم رد م ریصبر و سر به ز یو ب عیسر يبه قدر دمید یاگه م ای دمید یرو نم رحافظیام. دوم باز هم تو سکوت گذشت روز

 دهیمن مارگز. نه ایتونم به عشقم، به عالقم اعتماد کنم  یدونستم م ینم. بودم، باز هم مردد من باز هم نگران یول دمش؛یوقت ند چیانگار ه

چقدر اون روزها ساده . کنه یتا آسمون با انتخاب اولم فرق م نیانتخاب زم نیا دیرس یبه نظرم م. رو نداشتم گهیاشتباه د هی اتبودم، جر

 ینگاه م دیشک و ترد ي دهیحاال به هر حرف و هر کلمه با د یگذشتم؛ ول یا سپهر مکردم، ساده از مشکالت و تفاوت هام ب یانتخاب م

.جبران نباشه يبرا یبار راه نیکه نکنه بازهم اشتباه کنم و ا دمیترس یم. دمیترس یعلنا م. کردم

***

" رحافظیام"

خود خدا . باشه یبشم مبادا که جوابش منف کینزد دهیبه ارک یجرات ندارم قدم یگذشته و من حت يروزه که از اون مراسم خواستگار سه

کار دستم بده و  دهیارک ينگرانم که نکنه اشک تو چشم ها دایشد میکه زد ییبا حرف ها. دونه که نه طاقتش رو دارم، نه دلش رو یخوب م

 ي شهیدم ش ستمیمیشه وا یر که مسه روزه ساعت پنج عص. رو ازش دارم یاون قدر متزلزل هست که انتظار هر جواب دهیارک. قبولم نکنه

 هی ،یدل خوش هیزنه،  ینم یسکوت کرده و حرف نمیب یکه م نیهم یدل تنگشم؛ ول. دوزم به جماعت خسته یو نگاهم رو به م يتمام قد

رو به  اهامیرو يفکر کنم که نکنه بعد از چند روز جواب نه بده و همه  نیبه ا یخوام حت ینم. کنمصبر  یده که کم یم دیبهم نو يدواریام

کاش درکم  د،یفهم یحالم رو م یکم هیکاش . کنم یاتاق دل م يقد يکشم و از پنجره  یم یشه، آه یم یکه سوار تاکس نیهم. زهیهم بر
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هم باشه باز هم  یاگه جوابش منف یبا خودم عهد کردم حت. کنم یم يشمار حظهدونستن جوابش ل يکه دارم برا دیفهم یکرد، کاش م یم

 دیشدم شا یاگه بهش محرم م. میمدت رو با هم باش هیقبول کنه  یبه محرم کردن بشه، تا وقت یکه راض یبذارم و عقب نکشم تا وقت شیپاپ

 یبه خودم مطمئن بودم؛ ول دهیهر چند که از احساس ارک. ارمیتونستم دلش رو به دست ب یم دیبد رو کم کنم، شا يحس ها نیتونستم ا یم

شلوارم فرو بردم که با  بیاراده تو ج یدستم رو ب. فرار باشه یکنه و در پ یمحبت رو مخف نیشد ا یرفتارهام باعث م از من و دهیترس ارک

بدون اون . گردوندم یرو بهش برنم حیکاش تسب. دادم رونیحوصله شدم و با حرص نفسم رو ب یکالفه و ب ده،یارک حیتسب یخال يحس جا

کاش درکم . گذاشتم و نفسم رو ها کردم زیم يسرم و رو. تونستم دلم رو آروم کنم ینم يجور چیوا، هحالت معلق پا در ه نیو با ا حیتسب

 یچارگیو ب یاز کالفگ يو چه جور ادی یداره به سرم م ییچه بال دیفهم یذاشت تا م یمن م يلحظه خودش رو به جا هی يبرا یحت. کرد یم

.شدم وونهید

المیخ يِنرود پا رونیتو ب يِمن که از کو"

فرق به حالم نکند

یبران چه

یبمان چه

یبه اوجم برسان چه

یبه خاکم بکشان چه

من آنم که برنجم نه

".یکه بران یتو آن نه

***

"دهیارک"

مزاحم  يها نیماش. انداختم ریسر به ز. نفر بوق زد هیبودم که  سادهیدم در کارخونه وا. گذشته بود رحافظیام يهفته از خواستگار کی

.نکنم یزدن و عادتم شده بود که بهشون توجه یتو روز برام بوق م يدایز

ده؟یارک ده؟یارک -

.و سرم رو به سمت راننده خم کردم دمیچرخ نیسمت ماش به

د؟یسالم، با من بود -

!باال ایسالم، ب -

شناسم خانم؟ یمن شما رو م -

!حانمیمن ر -

.شناختم ینم ینام حانهیمن ر. اومد ینم ادمی یول ارم؛یب ادیروم رو به  يشخص جلو نیاسم و ا نیکردم تا ا زیهام رو ر چشم

.اوردمیبه جا ن دیببخش -
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.رحافظیهمسر سابق ام -

دختر بود؟ نیکرده بود ا نیرو بدب رحافظیکه تا اون حد ام يا حانهیپس ر. دیمقابلم چرخ ينگاهم دوباره رو دختر ساده و چادر. شدم سرد

.سادمیوا يبد يباهات صحبت کنم، جا دیباال، با ایب -

به خودم . کردم یبودم که فقط بهش نگاه م جیاون قدر گ. به راه افتاد حانهیشدم و ر نیسوار ماش دمیشد ياراده بخاطر حس کنجکاو یب

:دمیاومدم و با تعجب پرس

د؟یشناس یمنو از کجا م -

:و گفت ستادیشاپ ا یکاف نیاول دم

.دم یسوال هات جواب م يبه همه  ن،ییپا میشه بر یاگه م -

من بود، با  يکه جلو یکس نیا یاز من هم ساده تر بود؛ ول یحت. باشه يدختر نیهمچ حانهیکردم ر یتا حاال فکر نم. سرش راه افتادم پشت

.تا آسمون تفاوت داشت نیزد زم یازش حرف م رحافظیکه ام یکس

ازمن برات گفته؛ نه؟ رحافظیام -

دادم سکوت کنم تا  یم حیترج. هام ازش گرفتم ينگاهم رو با وجود تمام کنجکاو. میدرست مقابل هم نشسته بود یندلرو دو تا ص حاال

.هیمالقات چ نیبدونم هدفش از ا

درسته؟ ت؛یمسئول یبودم، دوست باز و ب يحتما گفته دختر ولنگار -

.هم سکوت کردم باز

.يدیو ساده د يکه منو چادر يتو فکرته، تعجب کرد یم چخون یاز نگاهت م. کنم جوابم رو بده یخواهش م -

.رو از من گرفت نگاهش

ساده بود، . اول ازش خوشم اومد يکه تو لحظه  دمیرو د يمرد مونیگیتو همسا م،یکرده بود یکه تازه اسباب کش شیچهار، پنج سال پ -

شه  یاز قبل م شتریکه تو وجودم داره هر روز ب یحس نیتا ا نه،یبب زدم تا منو شیخودم رو به آب و آت. بود، مهم تر از همه مرد بود نیسنگ

. وقت سر راهش سبز شدم تا آخر سر بهم عالقمند شد یوقت و ب. کردم کیبا مادرش دوست شدم، خودم رو بهش نزد. هدو طرفه بش

. ساده يو مهربون، فقط ساده بود، ساده خوب  یلیخوب بود، خ رحافظیام. ره ینم ادمیوقت  چیه ادیب میکه قرار شد به خواستگار يروز

خوندم و  ینماز م رحافظیام دگاهیبه اجبار پدرم و مخصوصا د. کم مشکالت خودش رو نشون داد کم یرو ابرها بودم؛ ول گهید. میعقد کرد

بده که  ریتونه بهم گ یمبابام ن گهیازدواج کنم د یکردم وقت یفکر م. خواست آزاد باشم یدوست نداشتم، دلم م یکردم؛ ول یچادر سر م

. شه یبه مامان و بابام م هیداره شب میزندگ دمید یکم کم م یاز ازدواج بود؛ ول يا گهید زیمن چ ي دهیا. کم کم معذب شدم. باشم يچادر

تو عرض  يردونم چه جو یخودم هم نم. دوست شدم نایکه با م نیتا ا. خواستم یاز حد م شیب يمن آزاد یبسته نبود؛ ول یلیخ رحافظیام

راحتش از راه به درم  یو زندگ یبود که خوش پوش یخوشگل ي طلقهزن م نایم. رو به خونمون باز کردم نایم يشدم و پا فتشیچند ساعت ش

 رییدارم تغ دیکه د رحافظیام. امل باشم يدختر چادر هیدوست نداشتم  گهید. عوض شد میعوض شد، هدف زندگ دگاهمیکم کم د. کرد

! دروازه یکیگوشم در بود،  هیمن  یول د؛کر یم دیها تهد يآخر نیا یکرد، حت یزد، گله م یالعمل نشون داد، باهام حرف مکنم، عکس  یم

. رو اجرا گذاشتم نمیسنگ ي هیبا حماقت تموم مهر. رو گرفت رحافظیبا ام یزندگ يایرو يزود جا یلیمن شده بود و خ يایرو نایم یزندگ
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 گهیبه خودم اومدم که د يروز هیاون قدر راهم رو کج رفتم که . بفروشه تا نصف سهم من از خونه رو بده حاج بابا مجبور شد خونش رو

افسرده شدم، مخصوصا که . دیباال کش نایهم که گرفته بودم م يا هیازش جدا شدم و پول مهر. برام نمونده بود رحافظیام یتو زندگ ییجا

. راغشرفتم س. سر کنم رحافظیتونم بدون ام ینم گهید دمیبعد از چند وقت د. کردم یم رو درك رحافظیام يحرف ها یتازه داشتم معن

که  دمیاون روز فهم. رو ببخشه رحافظیکه باعث آزارش شده هم ام یزن يروز هیبخشه تا  یگفت م. ازش خواهش کردم که منو ببخشه

 یرو دوست دارم؛ ول رحافظیهنوز هم ام. وقت به زور سر پا شدم چند نیتو ا. شده بود يا گهیزن د ریدرگ رحافظیام. باختم، که آخر خطم

.یکه تو قلبش، تو فکرش ییتو نیحاال ا. دوستم نداره گهیاون د

.هام رو گرفت دست

من بخاطر تاوان  یمنه؛ ول يخواد تمام آرزو یتو رو م يجور نیکه ا يمرد. يقول بده مثل من آزارش ند ،یقول بده مراقبش باش دهیارک -

. با من بوده یزندگ يدونم که همش بخاطر تجربه  یکرده، م تتیدونم که قبال اذ یم. خوام یرو م شیشتباهاتم، فقط و فقط خوشبختا

که سر من  يهمون جور سته،یمیهات وا یسخت يهمه  ياون وقته که مرد و مردونه پا ،یتو دلش باش هیکاف. داره یقلب بزرگ رحافظیام

.یدلش رو نشکن دهیبهم قول بده ارک. نشدم، خراب کردم یرو کامل داد تا عوض بشم؛ ول میمهر یبده، حت رمییغکرد ت یبارها سع. سادیوا

؟یدون یرو م زهایچ نیتو از کجا ا -

د بو شیچند هفته پ. بار اجازه داد تا باهاش حرف بزنم هی یحت. بخاطر دل مهربونش ردم نکرد. وقته که با ساجده خانم رابطه دارم یلیخ -

از  يهم عاشق شده، گفت اگه واقعا دوستش دار يشده، بدجور يا گهیعاشق کس د ریگفت ام رم،یبگ رحافظیکه بهم گفت دل از ام

 ياقبالت جا يستاره  دیبختت، شا یگفت برو پ یم. سوخت یدلش برام م. به سمتت برگرده گهیمحاله که د رحافظیام رون،یبرو ب شیزندگ

.نیهم ،یو درکش کن یخوام کنارش باش یفقط ازت م. به جبران اشتباهاتممجبورم رهاش کنم . س گهید

خوارم کرد؟  هیبق يزد و جلو هیکرد؟ دو سال بهم کنا تمیدو سال اذ يکه براش ساخته بود یتیکه بخاطر رفتار تو، بخاطر ذهن یدون یم -

فکرها اون قدر تو ذهنش  نیکه نکنه ا نیترسم از ا یم. همراه بشم یکس نیتونم با همچ یمن نم. تونم قبول کنم یهم نم نیبخاطر هم

تا  یداشتم که حت يگذروندم، شوهر یسخت یمن زندگ. حانهیر نهیبدب رحافظیام. بره نییآب خوش از گلوم پا هینذاره  داپررنگ باشه که بع

.کشم ینم گهیبه خدا د یوقته که دادم؛ ول یلیهام رو خ يزد، من تقاص بد یآخر هم کتکم م يلحظه 

؟يتو هم دوستش دار. سوال من جواب بده هیبه  -

ذاشت که قلب مشت شدم رو براش باز کنم تا مهرش  یترس نم نیو ا دمیترس یم. نداشتم، دوستش داشتم و نداشتم یجواب. بستم لب

.توش لونه کنه

.نهک یخوشبختت م ه،یمرد خوب رحافظیکن، ام نانیبهش اطم ياگه دوستش دار! يپس دوستش دار -

!نه -

.خواد یم یلیگفت خاطرت رو خ یجور که ساجده خانم م نیا ده،یگناه داره ارک. باهاش حرف بزن، دردهات رو بهش بگو -

.کنج لبم نشست يناخواسته ا پوزخند

؟يد یراه نشون م بتیکه به رق يقدر دوستش دار نیا یعنی -
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رو داشتم و  رحافظیبار شانس خوشبخت شدن با ام هیمن . سمیاشتباهاتم وا يه پاکه مردون دمیرس ییحاال به جا یول رحافظه؛یمن ام يایدن -

وقته از  یلیسوختم که خ يمهره  هیمن . دهینگران من نباش ارک. که عاشق توئه ینه تا وقت ست،ین یراه برگشت گهیاز دستش دادم؛ د

داره بخاطر  رحافظیگفت ام یکه ساجده خانم م نیبخاطر او  دمیکه شن هییجام بخاطر حرف ها نیاالن هم که ا. اومدم رونیب شیزندگ

.شه یم وونهیجوابت د

.دستم گذاشت يو رو دستش

 رحافظیرو تو وجودش کاشتم، اون ام یرو تباه کردم، تخم شک و بددل شیمن زندگ. نباشم رحافظیام ونیتا مد دهیخوشبختش کن ارک-

 نیاون وقته که حداقل ا ،یاگه تو قبولش کن. حاال وقتشه که جبران کنم. داد کردم که دو سال زجرت يبه مرد لیصاف و ساده رو تبد

.تو عاشقش باش، تو دوستش داشته باش یمن اشتباه کردم، ول ده،یبد کردم ارک من. شه یعذاب وجدان کمتر م

.رو برداشت فشیبلند شد و ک یصندل يرو از

.فکر و منطق بوده ياز رو رحافظیانتخاب امبار  نیمطمئنم که ا. دیکنار هم خوشبخت بش دوارمیام -

.صداش پر از بغض بود. دیخم شد و گونم رو بوس کنارم

.دیتا هر دوتون آسوده بش دهیقبولش کن ارک -

.پر از اشک بود دمیکه چشم هاش رو د يآخر ي لحظه

گذاشتم  حیمفات يبرگم رو ال. دیهام تو اتاق سرك کش بیجیّاَمّن  نیجلوتر از خودش، ما ب دیادکلن ام يبو. به در خورد و در باز شد يا تقه

.کنار سجادم منتظر بود دیام. نمیچادرم رو عقب فرستادم تا بتونم صورتش رو بب يو لبه 

.قبول باشه -

.قبول حق داداش -

حالت بهتره؟ -

.دمیاز ته دل کش یآه

.دارم داداش یسخت طیشرا -

.دونم یم -

.ییو جادو ییایبود، رو بایز یلیبود خ یهر چ. دونم یهوس نم ایر عاشق شدم، عشق بود با هیمن . یدون ینه نم -

.بود نیریش رحافظیام يحس نوازش انگشت ها. بهم برگردونده بود به دست گرفتم رحافظیرو که ام یحیتسب

کنم و از لحظه  یغم زندگ ید باشم و بتونستم شا یکه م ییعمرم، روزها يروزها نیشد کابوس سه سال از بدتر ییایاون عشقِ رو یول -

ساده و زودباور گذشته  ي دهیارک گهیجاست که من د نیمشکل ا یکنج دلمه؛ ول بیو غر بیعج يعالقه  هیحاال دوباره . هام لذت ببرم

.ستمین

آره؟ ؛يداد یعالقه به طاها جواب منف نیپس بخاطر هم -

.لمس کردمرو با محبت  حیتسب يسر تکون دادم و دونه ها فقط

.قشنگ بود که دلم براش سوخت رحافظیاون قدر حسش به ام. گفت بهش فرصت بدم یبهم م. همسر سابقش رو دم،یرو د حانهیامروز ر -
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هنوز دوستش داره؟ یعنی -

سال من رو با بشه و دو  نیبدب رحافظیزن باعث شده بود ام نیکه هم نیبا ا. تمام حرف هاش به دلم نشست. از قبل شتریب یلیآره، خ -

خواد برسه، دلم به حالش  یکه م يزیبه چ رحافظیبره تا ام رونیب شیگفت که حاضره از زندگ یبا عشق م یوقت یحرف هاش بچزونه؛ ول

مرد دو سال تموم بهم طعنه زد، آبرو برد، سکوت  نیا. ترسم داداش یمن باز هم م یبود؛ ول رحافظیعاشق ام دلاون زن از ته . سوخت

 یباز هم م رحافظیاومدم و ام یخوره، کوتاه م یچقدر غصه م یحاج رسول دمید یم یوقت. پدرش ير کردم، به حرمت محبت هاکردم، صب

.تازوند

.مثل تو ده،یکنن ارک یآدم ها اشتباه م -

کنن نباشه؟ یاشتباه رو چند بار تکرار م هیکه  ییِجزء اون دسته از آدم ها رحافظیاز کجا معلوم ام -

.در جبران نداشت یهمه سع نیچون اگه بود ا ده،یارک ستین -

.یعالقمند به ازدواج مجدد من یلیکه تو خ نیمثل ا -

 یول ؛یکرد تا قبولش کن یسع یلیطاها خ. هستن یخوب ییهر دو مردها رحافظ،یچه طاها، چه ام. من فقط به فکر توام ست،یطور ن نینه ا -

هست، اون قدر  نتونیب یمعمول يعالقه  هیاز  شتریرابطه ب نیگه تو ا یحسم بهم م...  رحافظیما یزور که نبود؛ ول ،یدوستش نداشت. نشد

راه حل  هیبه  دیچند روز صبر کردم تا شا نیمن ا. یو سردرگم يبد یجواب منف یتون یاالن هم نم نیهم یکه تو حت محکمه سمانیر نیا

.دیباهاش حرف بزن، اصال محرم کن. بهت کمک کنه رحافظیمبذار ا م،یبزار بهت کمک کن. دهیارک ینتونست یول ؛یبرس

!نه ؟یچـ -

... مثل جن وبسم ا یتا وقت د،یو حرف نزن دیایبا هم کنار ن رحافظیتو و ام یتا وقت. حرفم رو بشنو بعد بگو نه لیاول دل. صبر کن دهیارک -

رو  نیخودت ا ده،یارک ستمین يروشن فکر ادیکه من آدم ز یندو یخودت م. دیهر دوتون کالفه و سردرگم ،یو فرار کن يریازش فاصله بگ

دارم،  رحافظیکه از تو و ام یبا شناخت یدارم؛ ول تیمحرم ي غهیمحرم و ص يکه نسبت به کلمه  يتمام حس بد رغمیعل یول ؛یندو یخوب م

. نه ای دیمال هم هست دیتا حداقل بفهم میه بدمدت بهتون فرج هیدم  یم حیترج ،يندار ییو راه به جا يکه چه طور کالفه ا نمیب یم یوقت

.با خودته شنهادیپ نیرد ا ایقبول  گهید. و بابا بود و من مسئول ابالغش به تو یحاج رسول رفحرف از ط نیا شنهادیپ

خوان بهش بله بدم؟ یو بابا م یحاج رسول یعنی -

خواد باهات باشه  یم یشرمندگ يفقط از رو رحافظیام يدیاگه باز هم د. ادیتا قلق هم دستتون ب دیشرط بذار چند وقت محرم باش. نه نده -

.رو فسخ کن تیمحرم ي غهیهمون آدم گذشته س، ص یحت ای

تونم به  ینم گهیضربه خوردم، د يداداش؟ من بدجور یهاش چ يعالقه چشم بستم رو بد نیاگه بخاطر هم ؟یشد چ شتریاگه عالقم ب -

.احساسم اعتماد کنم

.دهیارک يد یاز دست نم يزیتو چ ؟یمثل مرغ سرکنده پرپر بزن يجور نیهم يواخ یپس م -

.یبچه رو کشت هی رتتیبخاطر غ يروز هی ادمهی ؟یقدر راحت برخورد کن نیا یتون یچطور م -

.گذشته ناراحته يادآوریمعلوم بود از . صورتم فوت کرد يگرفت و بازدمش رو تو ینفس
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خوام  یاالن م یجا بند نبود؛ ول چیکه دنبالت بودم و دستم به ه یب اشتباهم رو سه سال خوردم، سه سالچو. دهیمن اشتباه کردم ارک -

تونم ساکت  ینم یکن یبه عالقت پشت م يترس دار يکه از رو نمیب یم یوقت رحافظه،یکه آرامش تو به دست ام نمیب یم یوقت. جبران کنم

 گهیبار د هیکنم  یدور و سع زمیهست رو بر خودیو تعصب ب رتیغ یکنم هر چ یم یپس سع تونه تو رو آروم کنه یم رحافظیاگه ام. نمیبش

.بهت اعتماد کنم

.چادر بود گرفت ریرو که ز دستم

به وجود اومده، حتما  يشما دو تا عالقه ا نیاگه ب. خدا صالح بدونه یبه قول تو هر چ. تیمحرم ي غهیخوندن ص يبرا انیگم ب یبه مامان م -

.محکم پشتشه لیدل هی

.ترسم داداش یم -

 ش،یکن فقط بشناس یسع. اون قدر مرد هست که دست از پا خطا نکنه یول ه؛یدنده ا هیهم اگه چه پسر قد و  رحافظیام. مینترس ما هست -

.تنها شانس توئه نیا ده،یبه باطنش رسوخ کن ارک

.دیدرم رو کنار زد و گونم رو بوسچا يرو پشت دستش گذاشتم که با سر انگشت دست آزادش لبه  صورتم

هست  ییخدا هیکه  دمیفهم ریچقدر عقب بودم، چقدر د دمیکنم تازه فهم داتیبعد از سه سال تونستم پ یوقت. دهیتوکل کن به خدا ارک -

سپر دست رو ب یپس دلت رو صاف کن و همه چ. کار خدا ده،یکردنت کار خدا بود ارک دایپ. شه یمشکالت به دستش حل م يکه همه 

.خودش

.یزن یحاج بابا حرف م هیچقدر شب -

.که خدا دوستت داشت و حاج بابا رو برات فرستاد دهیخوش به حالت ارک. مرد شدم نیچند ماه عاشق مرام ا نیچون تو ا -

.دیبشم ام لیفام يخوام دوباره انگشت نما یبفهمه، نم يزیچ انیجر نیاز ا یخوام کس ینم -

.حله شیبسپر دست من، باقرو  زینترس همه چ -

سنجاقک کیگاه "

بندد یتو دل م به

تو هر روز سحر و

لب حوض ینینش یم

از راه دیایب تا

لوفرهاین چکیخم پ از

ندیسرت بنش يموها يرو

که از قطره آب کف دستت بخورد ای

سنجاقک کی گاه

".است یزندگ کی یمعن همه
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باشم و از  میو تصم ندهیبه فکر آ دیکه با ییلحظه ها نیتو ا. بود یس و ترسم تموم نشدناستر یزدم رو تو هم فرو کردم؛ ول خی يها دست

به جمع اطرافم  یچشم ریز. لرزم یکنم و از درون م یکه با سپهر داشتم فکر م یتلخ يپا بند نشم، مدام و مدام به روزها يرو یخوشحال

که مثل خوره  یترس نیاز همه به مرد در کنارم فکر نکنم، مبادا ا شتریدم بکر یلب هام رو با استرس رو هم فشردم و سع. مانداخت ینگاه

.وجودم رو گرفته باعث فرارم بشه

.دیمدت حرف هاتون رو راحت بزن نیخونم تا تو ا یدو ماهه م تیمحرم ي غهیص هیدخترم با اجازت  -

 ینزدم، حرف یحرف. رو بکشه رحافظیکردن من و امخواست زحمت وصل  یم کشیحاج بابا بود که با در دست گرفتن قرآن کوچ يصدا

بدنم رو به لرزه انداخته  يدرد اون کمربندها بدجور. با سپهر بود یپنهان زندگ يوجودم پر از ترس و استرس ها يهمه . نداشتم که بزنم

رفت  یوجودم باال م يداشت توعلف هرز  هیترس مثل . شد ینم یدست هام کم بشه؛ ول يکم از سرد هیتا  دمدست هام رو مشت کر. بود

 ریز نیریسکوت همه جا رو گرفت و مامان ش یفقط وقت. نه ایخونده شد  يخطبه ا ایخونده شد، اصال آ یچ دمینفهم. گرفت یو جون م

 هیمدت که  نیا ي هیگذرم از مهر یم. تن زخم خورده بشه نیدو ماه محرم ا دتبه م یرسول رحافظیگوشم تذکر داد، بله گفتم تا ام

دل  نیرخنه کرده تو وجودم، من فقط نگران ا یگذرم از حس منف یم رحافظ،یمحکم و با صالبت ام ياز بله  یحت ایبود،  بایز یعل ایگردنبند 

 چیبذارم که به ه يریبار دوم باز هم پا در مس يبار برا نیو من ا نهینب وها ر يعالقه باز هم بد نیافسار پاره کرده بودم که نکنه بخاطر ا

.نداشتم دیام ندشیعنوان به آ

 نیو ا گهیبار د هیاز جا بلند شدم تا  نیریدونم با حرف حاج بابا و تلنگر مامان ش یگذشت؛ فقط م يدونم چقدر گذشت، اصال چه جور ینم

در . پناه یده و بشده، همون جور شکنن ریگنجشک اس هیمضطرب بودم، مثل . میصحبت به اتاق بر يبرا نمونیما ب تیمحرم ي غهیبار با ص

اومد،  یکه م ییتنها صدا. یقال يجمع شدم تو خودم و نگاه ترسان و لرزانم رو دوختم به گل ها واریتختم کنج د ي وشهکه بسته شد، گ

 دیگفتم که شا يبله ا گهیبار د هی ینجف دهیکرد که من، ارک یشکست و بهم ثابت م یبود که سکوت رو م رحافظیبلند ام ينفس ها يصدا

دست هام شروع . به خودم دمیچیتخت حس کردم، پ يرو که در کنارم رو رحافظیحضور ام. نباشه شدر انتظار یآخر و عاقبت خوش چیه

.دونستم یرو نم لشیدل یول دم؛یترس یم. کرد به لرزش

ده؟یارک -

- ...

؟يدیترس -

ترس تو دلش داشت،  یکل د،یگونم چک يقطره که رو نیولا. چشم هام پر شد از شبنم يرگ کرد و کاسه  مینیب يدونم چرا عصب ها ینم

:دیشد و نال کیبهم نزد. ینگران یرنج و کل یکل

؟ينبود یراض ه؟یچرا گر -

.لحظه صورتم پر از اشک شد هیسر انگشت هاش که جلو اومد، هراسون پلک زدم و تو . گهیقطره اشک د هی

باز هم حاضرم برات صبر کنم . دم که مزاحمت نشم یرم و قول م یم يگه نخوااصال ا م،یکن یفسخش م یستین یاگه راض. نکن هیگر -

.دهیارک

.ستین نینه مشکل ا -
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.ندارم تیمن که کار ،يلرز یم دیمثل ب يتو دار ده؟یارک هیچ يها برا هیگر نیا ه؟یپس مشکل چ -

.ان احاطم کرده بودمثل طوف رحافظیام یعصب يدست خودم نبود؛ بود؟ نفس ها. کم به هق هق افتادم کم

.دهیباهام حرف بزن ارک -

!ترسم یم -

:لرزون گفت يصدا با

ده؟یاز من؟ آره ارک ؟یاز چ -

- ...

.یترس یم یدلم، نگاه کن و بهم بگو از چ زیبهم نگاه کن عز -

دونه به  يگذشتم و رو شیار نوك مدادشلو ياتو يخط تا ياز رو. کندم و باال آوردم، باال و باالتر یقال ياز رو گل ها یرو به آروم نگاهم

 هیسپهر رو  نیو خشمگ یکه نکنه نگاه عاص دیترس یم. تونست که بره ینگاهم باالتر نرفت، نم یباال آوردم؛ ول رهنشیپ يدکمه ها يدونه 

.رو به تپش انداخت دمیشکستش قلب زخم د يصدا. نهیبب رحافظیام يتو چشم ها گهیبار د

رو هم ندارم؟نگاه  هی اقتیل یعنی -

. رو به باد داده بود نمینگاه که دل و د نیآه و امان از ا. اراده و از ته دل چشم باال آوردم یحرف که بالفاصله، ب نیقدر پرسوز بود ا اون

.پروا و پر از محبتش دلم رو نرم کرد و هق هقم رو آروم یلبخند محو کنج لبش، نگاه ب

چند وقت خواب و خوراك ندارم و  یدون یاحساس گناه چشم تو چشمت بدوزم؟ م یکه بتونم بروزم  نیچند وقته منتظر ا یدون یم -

؟يشد میزندگ

:گرفت و ادامه داد ینفس

. دهیارک یکن یم غیدر ،يریگ ینگات کنم ازم نگاهت رو م ریدل س هیتونم  یبهت، حاال که م دمیحاال که رس. برعکسه یامشب همه چ یول -

؟یترس یم یاز چ یگ یچرا بهم نم

.دل و دلداده حرف دلم رو زدم یمن مسخ، مدهوش، ب و

!از کمربند -

.کلمه نیمنقلب شد انگار از ا. مشت شد و صورتش جمع یهاش به آن دست

 یآدم نیتونم رو همسر برگ گلم کمربند بکشم؟ منو همچ یم يچطور. یازم بترس يکه تو بخوا دهیمورچه هم نرس هیتا حاال آزارم به  -

؟یازم بترس يجور نیقدر بد بودم که ا نیا یعنی ده؟یارک يدید

:دمیلرزون از بغض نال يبا لب ها. شدم مونیحرف هاش بود که از حرف به زبان اومده پش يقدر درد تو اون

.نزدم، اصال راجع به شما نبود یحرف نینه، من همچ-

من دوست دارم از ته دل اون سپهر  یول ره؛یگ یهمه دامن خود آدم رو ماول از  نیگن نفر یکنن، م ینم نیوقت نفر چیه زیحاج بابا و عز-

تونم  ینم یو من حت هیخنده، چشم هات بارون يشب قشنگ به جا نیسرت آورده؟ تو ا ییچه بال نیبب. گرم بخوره نیشرف به زم یب

.مآرومت کنم، نوازشت کن
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 يرگ ها ياراده رو یلحظه کف دستم رو ب هیتو . رس تو دلم نشستچنان برجسته شد که دوباره ت تیگردنش از حرص و عصبان يها رگ

.برجستش گذاشتم

.زنم یحرف نم گهید د،ینش یتو رو خدا عصبان د،ینش یعصبان ـ

 ختهیر يکنم دردها یفراموش م ریچقدر د فم،یچقدر ضع دمیکار کردم، تازه فهم یچ دمیصورتم نشست، تازه فهم يمتعجبش که رو نگاه

داغ  يلمس دست ها نیاول. مردونش يخواستم دستم رو عقب بکشم که دستم رو حبس کرد تو انگشت ها. سپهر رو ينجه هاشده از سر پ

 ونمیکه بدتر د نینه ا م،یقراربود حرف بزن رحافظ؟یبا دلم ام یکن یم يکار دار یچ". ایتر از رو ییایرو. ودب رینظ یب رحافظیو سوزان ام

سر تا پا سرخ شدم، . بکشم که محکم تر از قبل انگشتام رو حبس کرد رونیتم رو از بند بند گرم و داغش بخواستم دس ".یوابستم کن ،یکن

.دستاش شیگر گرفتم از آت

 يجور نیا. که چند ماه زابراهته یکس رحافظم،یمن ام. ستمین یمن اون ملعون روان ستم،یسپهر ن ن،یمنو بب ده،یکار رو باهام نکن ارک نیا ـ

.نکن رمیتحق

:عذاب وجدان و از ته دل گفتم با

فقط  دیبذار ن،یتو رو خدا بهم محبت نکن. ادیخوام بعدها مشکل به وجود ب یخوام وابسته بشم، نم ینم. ستیطور ن نیخدا شاهده که ا ـ

.میعقلمون جلو بر حاال با دیبذار م،یو جدا شد میاحساس ازدواج کرد يبار از رو هیمن و شما . میرو بشناس گهیفقط همد م؛یحرف بزن

 یاالن به راحت نیخواد دستات رو مثل هم یدلم م. دهیارک میرو دوست دار گهیبه من نگاه کن، به خودت نگاه کن، ما همد. هینشدن نیا یول ـ

 يجور نیا يدار یخوام وقت ینم. شما یتو نگ يفاصله رو بردارم که به جا نیبشم که ا کیخواد اون قدر بهت نزد یدلم م رم،یتو دستم بگ

.داشته باشم تا نکنه بغلت کنم يریبا خودم درگ یکن یم هیگر

تو را چه به فرهاد؟"

یعاشق ستونیب کیفرهاد است و  کی

".فاصله را بردار واریوجب د کی نیهم تو

.دیتونم، درکم کن یمن نم ـ

.تونم، تو هم درکم کن یمنم نم ـ

:لبخند گفت سر انگشت هاش انگشت دستم رو نوازش کرد و با با

.اختالف مشترك نیاز اول نمیا ـ

.محو صورتم شد. به خنده افتادم هیگر ونیم

.يکرد ینم هیوقت گر چیه ،یش یلبخند چقدر قشنگ م نیبا هم یاگه بدون ـ

:اراده با ناز گفتم یب

خودم رو لوس کردم، نه؟ یلیخ ـ
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لبخند تنگ  نیا يچقدر دلم برا. مست کننده بود رحافظیام يندهاکردم لبخ یاعتراف م. نشست رو لبش که مدهوش شدم ییبایز لبخند

خداگونه بود . پلک بستم از آرامش دستاش. دمیگونم نشست، اون قدر مست بودم که عقب نکش يکه رو رحافظیسر انگشت ام. شده بود

.پر از حس نوازش. ییگو

نشم،  کیبهت نزد يخوا یاگه م. میر یهمون طور جلو م يجور بخواتو هر . هات رو نداره هیارزش گر ایدن. بخند شهیهم ده،یبخند ارک ـ

.ها ممنوع يبد يفکر کردن به همه  یمن که هست شیپ. باشه هیبغض و گر نیآخر نیخواد ا یباشه؛ فقط دلم م

:تن خنده گرفت و ادامه داد صداش

.يقانون مردساالر نیهم از اول نیا ـ

 قمیروزگار از کنار شق یتلخ ای یدونم از خوش یقطره اشک، نم هی. کف دستش خوابوندم يرو یصورتم رو به آروم. یشدم از حس خوش پر

.دیکف دستش چک يسر خورد و رو

... شیمثل قبل، مثل دو سال پ يروز هیترسم که نکنه  یمن م ـ

طعنه بزنم؟ ـ

.هیدونست دردم چ یرو ادامه داده بود، انگار که م حرفم

. نمیشه؟ من هنوز هم بخاطر اون حرف ها و کارها سنگ یالعفو باورت م یگم اله یشم و م یشب دست به دعا م اگه بگم هر ده؟یآره ارک ـ

.یمنو از ته دل ببخش یکاش که بتون

گرفت  یقرار م رحافظیخورد و کف دست ام یچشمام هنوز سر م يکه از گوشه  یحس خوب تو دلم، با اشک یبسته، با کل يچشم ها با

:زمزمه کردم

.يشد یو آرامش دلم نم ينبود کیقدر نزد نیجا و ا نیتو ا دمیبخش یاگه نم دم،یوقته بخش یلیخ ـ

.شام حاضره دیایجان، ب دهیارک رحافظ،یام ـ

کف دست  يمن چم شده بود؟ هنوز گرما ایخدا. انداختم رینگاهم رو پر از شرم به ز. میو هر دو از هم فاصله گرفت دیخلسه پر یآن تو

 يدونستم اصال چطور ینم. رو از کف دستش خشک کنه سمیخ يتا اشک ها دییهم سا يدستش رو رو رحافظیام. گونم بود يرو رحافظیام

از تو  یاز جا بلند شد و دستمال رحافظیام. بود رینظ یب رحافظیام نیریش يدونم حس وجود و حرف ها یم یول ؛رفته بودم شیحد پ نیتا ا

.دیکش رونیب بشیج

پهر دعوام شد؟با س ادتهی ـ

.بود ادمی

بود؟ یدستم خون ادتهی ـ

.بود ادمی

ره؟ یخون داره م د،یدستتون رو ببند یو گفت ياومد ادتهی ـ

عاشق شدنم رو فراموش کنم؟ يشد لحظه لحظه  یمگه م. بود ادمیهم  باز

.رمیت رو بگتا خودم اشک چشما يداد یخواد اجازه م یدلم م یلیاشکات رو پاك کن، هر چند که خ ایب ـ
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.و صورتم رو خشک کردم دمیکش رونیانگشتاش ب نیسر انگشت دستمال رو از ب با

.هام شبتون رو خراب کردم هیگر نیبا ا دیببخش ـ

.دلخور شد نگاهش

باز هم که شدم شما؟ ـ

.گرفت و پر چادرم رو لمس کرد ینفس

مشکل تو . حاال حرف دل تو حرف دل منه یعنی م؛یدو ماه محرم هم باش نیتو ا میهر دو قبول کرد یبله، وقت یگفت یگفتم بله، وقت یوقت ـ

که من حرف  يبذار همون جور. میرو بشناس گهیتا همد میراه دار یمن و تو کل دهیارک. یمشکل منه و من خوشحالم که دردت رو بهم گفت

 نیا. دهیشم ارک یسنگ صبورت م. بمونم شهیهم ياکنم بر یم یجام و سع نیمن ا یتا سبک بش یدردها و غصه هات بگ ززنم تو هم ا یم

...تو فقط لب باز کن و . دم یرو بهت قول م

.رو به سمتم دراز کرد دستش

.یعل ایبگو  ـ

:رو دستش سر دادم و از ته دل گفتم دستم

.یعل ای ـ

.جلو اومد ساجده خانم دل نگرون. سرخ شدم نگران شد يچشم ها دنیاومدم، نگاه ها با د رونیدر که ب از

رحافظ؟یشده ام یچ ـ

:ِمستاصل جواب دادم رحافظیام يجا به

.میکرد ینشده ساجده خانم، درد و دل م يزیچ ـ

.مضطرب ساجده خانم مهربون شد يها چشم

.من يچلچله  يبخند دینداره، با ییجا هیگر. هر دوتون يبرا زم،یعز هیامشب شب قشنگ. خدا رو شکر، نگران شدم ـ

.روم زوم شده بود یبا نگران نیرینگاه مامان ش. چشمام جلو اومد دنیم با دبابا ه حاج

شده حاج خانم؟ يزیچ ـ

:بلندتر گفت يخانم با تن صدا ساجده

.نه حاج احمد آقا، عروس گلمون دلش رو سبک کرده ـ

.رو گرفت و نشوند کنار خودش دستم

.هم آرامش دل تو شیکیو  رحافظمیسر و سامون گرفتن ام شیکی. آورده کردهکه خدا امشب دو تا از آرزوهام رو بر نیمن، بش يپرستو ـ

***

. سامون بدم یدر هم و ذهن آشفتم رو اندک يفرو رفت و من تازه تونستم فکرها ینصفه شب بود که خونه تو سکوت شبانگاه کی ساعت

اس ام  دنیخبر از رس میتک گوش ي برهیو يصدا. گذشته ظرحافیمتفاوت از اون ام يمرد. شده بود گهیمرد د هیچند ساعت  نیا رحافظیام
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. سر و سامان شده بود یوقت شب دل اون هم مثل من ب نیدونستم که ا یم. بود رحافظیام. نشست یگوش يصفحه  ينگاهم رو. اس بود

رو  میگوش ياز کردم و صفحه چشم ب. دمینفس بلع هیکه برام به ارمغان آورده بود تو  یبنفش ي دهیارک يو گل ها رحافظیعطر ام يبو

.لمس کردم

لمس دستان تو"

نبود طانیش وسوسه

قداست چادرت قسم به

".بود میقنوت نمـــازها حس

:و از ته دل نوشتم اریاخت یب. رو چارهیدل عاشق و ب نیکرد ا یو رو م ریز. جمله ها نیداشت ا ینیریحالوت ش چه

 میتابیب يشب ها یکیدر تار یام رو پروراند و روزن دهیخشک يها شهیدستان تو ر يکه سبز نیو آسمان چه کار؟ هم نیو زم ایمرا با دن"

"!شد، مرا بس

 نیمهم ا. کرد ینم یفرق دیشعر سپ ایو غزل  دهیقص. بافت یحاال که دور بودم از حضورش، دلم شعر م. ترس یپرده و ب یب. دلم بود حرف

.گهید امیپ هیبود که باز هم  میگوش يچشمم به صفحه . نشست یبود که حرف دلم بود و الجرم بر دل م

بخند میبرا"

يخند یکه م میبرا

چیکه ه تیها چشم

.شود یم بایهم ز آسمان

".زمیعز ییطال شبت

که  رحافظیدست ام يگرما ياراده بسته شد، گرم شد از جادو یچشمام ب رحافظ؟یدل ام نیبا ا یکن یم يکار دار یچ. هم مست شدم باز

رها  نمیس يرو یگوش. دستام شل شد داریب ای یخواب یدون یکه نم یهمون وقت ا،یخواب و رو يتو لحظه ها. گونم بود يهنوز رو حضورش

با نگاهش منو با خود به  یگذشته که هنوز گهگاه بیمرد عج. یرسول رحافظیخوش وجود ام ياهایرفت در رو وفر ینجف ي دهیشد و ارک

.برد یعرش آسمون ها م

***

رو  یگوش يصفحه  عیسر دم،یرو که د رحافظیاسم ام. دمیکش رونیرو ب میدادم گوش یم حیتوض یهمون جور که به فتاح میگوش دنیلرز اب

 یمونتاژ م ياز جسن ناجور بچه ها يبه قدر. خدا رو شکر که حواسش به من بود. انداختم یبه فتاح یکردم و نگاه نگران یکف دستم مخف

 ينگاهم که به صفحه . رو باز کردم امیازش فاصله گرفتم و صفحه رو باالتر آوردم و با استرس و محبت پ. دیلرز یکه دستام م دمیترس

.تپش بود تا به حال یب ییتو گو. کرد دنیقلبم شروع به تپ د،یچسب یگوش

تو از من سهم"

پایانیست بی دلتنگیِ
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میکند ام دیوانه روزها که

".شاعر ها شب

از بچه ها نفس  گهید یکی يبا صدا. بود رینظ یعشق ب نیا. و زمان جدام کرد نیو از زم میشد تو رگ و پِ ختهیر فظرحایعشق ام ینیریش

شبانه و  يها ینیریش نیا. نبود نیقرار ما ا. رحافظیام یکن یم ينامرد يدار". سر دادم بمیج يرو تو یرو جمع کردم و گوش تابمیب يها

 یم يدلم لجباز... دلم  یکار رو نکنه؛ ول نیا گهیگفتم که د یم دیبا. زدم یباهاش حرف م دیبا ".ما نبود مانیعهد و پ ي صرهوقت، تب مهین

:با خودم تکرار کردم. بود دهیچسب ینیریحالوت و ش نیبه ا یلحظه ها و دو دست نیلجوج شده بود تو ا. کرد

.حرف بزنم دیحرف بزنم، با دیبا ـ

تا االن  شبیاز د. رمیبگ میمونه که باهاش فکر کنم و تصم یبرام نم یه باز هم به محبت هاش ادامه بده عقلاگه قرار باش. شه ینم يجور نیا

پس . باهاش حرف بزنم دیبا د،یبا. بار محبتش در برم ریتونم از ز ینم گهیبه حال بعدها که د يوا. همه عاشق تر شدم، واله تر شدم نیمن ا

.ستیعال دور، دور تو نف. دل احمق و ساکت بمون ریبگ رقرا

خوام باهاش صحبت کنم و حاال  یاس ام اس داده بودم که م رحافظیصبحم به ام میتصم رویپ. شدم یبود که سوار تاکس میپنج و ن ساعت

قلبم  دهیرسهنوز نرفته و ن. بدم حیبود، براش توض نیریش یلیروزها خ نیرو که ا يبود تا برم و درد یسنگک یینونوا ستگاهیکنار ا رحافظیام

حرف  یتا کم رمیرو بگ یقلب يعالقه  نیا يداشتم که بتونم جلو دیام. کرده بود خیو  دیلرز یم داریدستام از شوق د. بود دهبه تپش افتا

.شدم نیسوار ماش یرو حساب کردم و با دل نگران هیکرا رحافظ،یرنگ ام یمشک سیجِنس دنیبا د. و از ترس هام براش بگم میبزن

.سالم ـ

.یسالم، خسته نباش ـ

 یکه راه افتاده تازه تونستم از اون حالت تدافع نیماش. به تن ندارم یخستگ یسر اَرزن یپاسخم رو داد که حس کردم حت يبا انرژ يقدر به

.و سرم رو صاف نگه دارم امیدر ب

خب، چه خبر؟ امروز چطور بود؟ ـ

.ناخواسته کنج لبم نشسته بود یمیمال لبخند

...مونتاژ و قطعه و  شه،یمثل هم ـ

:رو فوت کردم و ادامه دادم نفسم

.اس ام اس دادم که باهاتون صحبت کنم. مونتاژ يبچه ها ـ

حرفت واجبه؟ ـ

چطور مگه؟ ـ

.رو نشونت بدم ییجا هیخوام  یقبلش م ـ

.زنم یباشه، من بعدا حرفم رو م ـ

.میپس بر ـ

.دیچیپ نیماش يوتار و فلوت ت ينوا شهیدراز کرد و مثل هم دست
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زردم یتو برگ یب"

گردم یتو م يهوا به

تیدر پا فتمیمگر ب که

مینا ينوا يا

میآ یتو م يهوا به

".تینفس کنم تازه در هوا یدم که

ها مشامم رو  کیاز نزد رحافظیام میعطر مال يبو. و نفس گرفتم دمیخز نیماش یصندل يتو یبه نرم. روشن تر شد و دلم آروم تر لبخندم

"؟یکن یآرومم م يجور نیکه ا رحافظیام يتو وجودت دار یچ". وازش دادن

د؟یرو دوست دار يافتخار رضایعل يآهنگ ها ـ

.بهم رفت يغره ا چشم

.امروز از اول راه شدم شما یتو بودم؛ ول شبید. ستایفکر نکن حواسم ن ـ

.چارهیدل ب نیسر ا ارهی یم ییچه بال تیمیهمه صم نیگفت ا ینفر بهش م هیکاش . انداختم ریبه ز سر

.مثل تو يجورا هیکنه،  یآرومم م يافتخار رضایعل ياز آهنگ ها یبگم آره، بعض دیاما در مورد جوابت با ـ

.هیتشب نیگرفتم از ا گر

ده؟یارک ـ

جانم؟ ـ

.ختمیو عرق ر دمیچیهم پ يچادر تو ریدستم رو ز. جان نیبود ا رحافظیام یقبل يجمله  ینیریحاصل ش. هوا بود و ناخواسته یب. دمیگز لب

.بال یجانت ب ـ

.کردم یم ریمحبت که با چند کالم ساده عرش رو س يایچقدر بچه بودم و جو. دمیهم لب گز باز

؟یبش دیسرخ و سف يخوا یهنوز م ایحرفم رو بزنم  ـ

.رو پر کرد نیخندش ماش يباال اومد، صدا مهیکه ن نمیشرمگ نگاه

.دختر یش یخفه م يدار. يسرخ شد يجور نینشده که ا يزیچ ده،یبسه ارک ـ

.شدم معذب

.دیحرفتون رو بزن ـ

.کرد حیگر جملم رو تصح شماتت

.حرفم رو، نه حرفتون ـ

.بله، حرفت رو ـ

؟یرو بهم برگردون حتیشه خواهش کنم تسب یم ـ

حم؟یتسب ـ
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.بهت دادم يهمون که روز خواستگار ـ

.زهیعز ادگاری حیاون تسب یول ـ

.رهیهمون رو برات بگ يلنگه  گهید یکی زیگم عز یم ـ

ه؟یچه کار نینه، ا ـ

هستم که  یحیتسب ينداشتم که بگم دلخوش لمس دونه ها ییرو. دمیفرو بردم و آه ناخواستم رو سر کش فمیک کیکوچ بیرو تو ج دستم

.رو نگه داشتم دست مشت شدم یرو در آوردم؛ ول حیتسب. دهیسر رحافظیبند بند انگشت ام يرو

شه بپرسم چرا؟ یم ـ

. نزدم و مشت دستم رو به سمتش دراز کردم یرو که حس کردم حرف شیکالفگ. معذب بود. چشم به سمتم انداخت ياز گوشه  ینگاه

.مشت دستم آورد ریدستش رو از دنده سوا کرد و ز

کنارم  گهیتموم بشه و تو د تیمحرم نیممکنه عمر ا گهیو ماه دکه د نیترسم از ا ینم گهید. یدلم قرصه، انگار که تو هست شمهیپ یوقت ـ

.ینباش

 يانگشت ها نیتربت ماب ياراده باز شد و دونه ها یدستم ب. به هم بود هیچقدر حس هامون شب. موندم به کف دست باز شدش رهیخ

.نشست رحافظیام

.دم یرو پس م تیراحت امانت الیاون وقته که با خ. مونه تا عقدت کنم یم شمیامانت پ ـ

حرف . نگو": لباش بذارم و بگم يدوست داشتم دست رو. به خودم دمیلرز یم رحافظیام ياز تصور دور یحت. کرد یم دادیتو گلوم ب بغض

".عشقت کرده ینیریمن تازه عادت به ش يو زخم خورده  کینزن، دل کوچ ییاز جدا

کرد و من غرق بودم تو حس  یهمچنان زمزمه م يافتخار رضایعل. گرفت یقیمانداخت و نفس ع نیماش ي نهییدور آ یرو به آروم حیتسب

.رحافظیمحبت ام ینیریو ش یدلتنگ

گل يکوبت ا میبه نس"

گل يا تیبو میشم به

دارم یداغ نهیس در

دارم یالله باغ از

گل هر شب يا ادتی با

"دارم یدل چراغ در

.دنج و خلوت انداختم يبه کوچه  یسر بلند کردم و نگاه ستادیکه ا نیماش. دمیچطور گذشت هم نفهم دم،یگذشت نفهم چقدر

.جاست نیهم م،یدیرس ـ

اون قدر . در دستش در رو باز کرد دیرو زد و با کل نیماش موتیر رحافظیام. شدم ادهیپ يانداختم و از سر کنجکاو یدوباره نگاه یجیگ با

.له ها باال رفتم و سوار آسانسور شدمهول و هراس به دنبالش از پ یداشتم که ب نانیبهش اطم

جا کجاست؟ نیا ـ
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.دیصورتم پاش يکج کرد و نگاه مهربونش رو رو یرو کم سرش

؟يدیچه عجب پرس ـ

کردم؟ یفوضول ـ

.يدیپرس یم دینه، با ـ

.انداخت و باز کرد دیسوخته رو کل يتنها در قهوه ا ستاد،یکه ا آسانسور

.بفرما تو تا جوابت رو بدم ـ

 مینیب ریز یخوش يبو. ساده مبله شده بود ونیتلوز هیدست مبل و  هیو مرتب که با  زیتم. در حدود هفتاد، هشتاد متر بود ینقل يخونه  به

:گفتم اریاخت یب. يسرتاسر يدلباز با پنجره ها يخونه  هی. دیچیپ

.چقدر قشنگه ـ

خوشت اومد؟ ـ

.دمیسرك کش اقیتکون دادم و با اشت يسر فقط

.نیبرو اتاق ها رو هم بب يه دوست داراگ ـ

.اپن رفت يساز گوشه  يخودش به سمت چا و

قشنگ و  یساده ول يآشپزخونه  هیمختصر پر شده بود و  لیداشت که با وسا یدو تا خواب نقل. تعارف تک تک درها رو باز کردم بدون

.افتاد رحافظیامزدن خونه فارق شدم، نگاهم به نگاه خندان  دیکه از د نیهم. جمع و جور

جا؟ نیا هیمال ک ـ

.کنم تا بعد ییرایاول ازت پذ نیبش ایب ـ

 يا سهیک ییدو تا چا. در آورد نتیلنگه به لنگه رو از کاب وانیراحت دو تا ل یلیکه خ رحافظیرو مبل نشستم و چشم دوختم به ام اریاخت یب

کنارم  ییچا ینیبا س. بودم دهیند طیشرا نیرو تو ا رحافظیتا حاال ام. خندم گرفته بود. ختیها انداخت و آب جوش روشون ر وانیهم تو ل

.نشست

.رسه یشما نم يها ییچا يبه پا ه،یمجرد ییچا گهید دیبفرما، ببخش ـ

.هم سرد نبود ادیاتاق ز يبرخالف انتظارم فضا. رو برداشتم و دستم رو دورش حلقه کردم وانمیل

.توئه يخونه  جا نیبگم ا دیخب در جواب سوالت با ـ

.دیباال پر ابروهام

.یو سر عقد بله بگ یالبته اگه قابل بدون ـ

و گونه هام رو سرخ کرد؛  دیو چرخ دیپوستم خز ریز يندیحس خوشا. قلبم پرپر زد رحافظیسقف اومدن با ام هی ریفکر عقد کردن و ز از

.برگردوندم زیم يرو با استرس رو مییچا وانیل ".ياومد يا گهید زیچ يتو برا. رو تییدل هوا نیجمع کن ا". زد بیعقل باز هم نه یول

رحافظ؟یام ـ

رحافظ؟یجان دل ام ـ
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رفته؟ ادتیقول و قرارمون رو  ـ

دلم؟ زیکدوم قول عز ـ

:وار گفتم ناله

.یقرار شد بهم محبت نکن ـ

.صورتم کوالك کرده بود يتب دارش رو ينفس ها. چادرم رو با سر انگشت کنار زد پر

.يخودت هم قبولش کرد ،یقرار رو تو گذاشت نیا ـ

...من فکر کردم  یول ـ

 نیتونم، طاقتش رو ندارم ا ینم یول رم؛یم یم ریجا بم نیهم یبگ. کردن ها برام سخته يدور نیچقدر ا یدون یتو نم ده،یازم نخواه ارک ـ

 یم غیخواهر و برادر رو هم از من در هیروابط سالم  یتو حت دهیارک. رمیدستت رو نگ. و بهت محبت نکنم یکنارم باش ،یباش شمیپ يجور

.رمیتا نکنه دستت رو تو دست بگ رمیگ یخودم رو م يهزار بار جلو. امی یهات جلو نم یمن بخاطر ترس و دل نگران یول ؛یکن

:کرد و دوباره ادامه داد یمکث

.بره نیباشه، هم ترست از بدم هم دلت خوش  یرابطه رو جلو ببرم، قول م نیبذار من ا دهیارک ـ

...تب تند باشه که  هیترسم  یم نم،یعشق نذاره تفاوت ها رو بب نینگرانم که ا ـ

 زیر يها نیخواست دست بکشم رو پلکاش و نوزاش کنم اون چ یدلم م. فراموشم شد زیرفت، همه چ ادمیشد حرفم  رهیچشمام که خ تو

.قشیهم بوسه بزنم به شق دیدور چشماش رو، شا زیر

شناسه و  یس تند صبر نم...که ه نهیاز ا ریمگه غ. میکرد ینم يحد خوددار نیوقت تا ا چیکه اگه بود من و تو ه ده،یارک ستیتب تند ن ـ

.کنه ینم يبردبار

.روچشم ها  نیرو و نوازش کنن ا مانمیمبادا که سر انگشت هام فراموش کنن عهد و پ. دمیرو مشت کردم و افسار دلم رو کش دستم

من هم . از دست بره مونیفرصت عاشق هودهیب ينذار با ترس ها م،یهست نمونیعشق و محبت ب نیا قیمن و تو ال. دهیکن ارک نانیبهم اطم ـ

نکنم، باشه؟ شتریهات رو ب یدم حدم رو بدونم و دل نگران یقول م

 يگوشه . بود ییکه نه، خدا بایز. زد ییبایلبخند ز. کج کردم و مست و مدهوش باشه گفتم و انگشت اشارم رو تو دستم مشت کردم سر

.و من مردم و زنده شدم تا نکنه دست از پا خطا کنم و به قول و قرار خودم پشت پا بزنم دیچادرم رو به لب برد و بوس

دیدست از طلب ندارم تا کام من برآ ـ

.دیجان ز تن برآ ایتن رسد به جانان  ای

:و نجواگونه بگم امیث شد من هم به حرف بباع شییحایمس يو نفس ها زمزمش

تو يبه پا چمیپ یعاشقانه، چنان م لوفریچو ن ـ

.تو يسر تا پا عشق بود، ز هر بندم در هوا که

.سر گذاشت رو زانوم یبست و به آروم چشم
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 هی. میه من و تو درد و درمان همک یدون یخودت م. ازم نترس. شم یها داغون م يدور نیمن با ا. قدر ازت دور بمونم نینذار ا دهیارک ـ

تو  یتونم ب ینم گهیحاال که محرمت شدم، د. دهینکن ارک غیمن رو از وجودت در ؟یهست رمیکنم تو جواب کدوم کار خ یفکر م ییوقت ها

.سر کنم

ود باعث شد سر که ب یهر چ. بود یو دلخوش یترس بود، شوق بود، دلتنگ. چشمم پر شد يکاسه . موهاش نشست ياراده رو یب دستم

.موهاش بچرخونم و عشق بدم يانگشتم رو ال به ال

.يو خودت خبر ندار يمن شد یوقته که زندگ یلیخ ده،یبذار کنارت باشم ارک ـ

...گم نه  یچرا م یدون یتو که م ـ

ها بغلت  يداریتمام اون شب ب يه جازنه که نکنه بلند شم و ب یم واریخودش رو به در و د یاالن کل نیدونه، هم یدلم که نم یدونم؛ ول یم ـ

.کم آروم شم هیکنم تا 

.ارمی یکم م يبر شیپ يجور نیا ياگه بخوا ـ

.زدم و گر گرفتم خی. سرد شدم و داغ. دیگذاشت و بوس میشونیپ يلب هاش رو رو یبه آروم. موند رهیخ سمیبلند کرد و تو نگاه خ سر

.دهیارک يریمحبت رو بگ نیا يجلو یتون یرفات نمبا ح. تونم از وجودت دست بکشم ینم گهیمن د ـ

.بازوهام گذاشت يرو باال آورد و رو دستاش

.عاشق يهفده هجده ساله  يبچه ها نیوضع و حالم رو؟ شدم مثل ا نیبب ـ

.رو زمزمه وار و پر تمنا بردم اسمش

.رحافظیام ـ

.رحافظیام یزندگ رحافظ؟یجان دل ام ـ

 یب ياراده  یاراده، باور کن ب یبغض که گلوم رو گرفت، ب. و منضبط ریسخت گ یکیعاشق و واله و  یکی. بود در تضاد يو عقلم بد جور دل

حبس شدم تو حس  د،یچیدستاش که دورم پ. محبت يو گرما تیحس حما نیاز ا ختمیر یاشک شوق م. اراده، سر فرو بردم تو آغوشش

.ازیناز و ن

؟يشب ها تنهام نذار يد یقول م ـ

.دم یل مقو ـ

؟يوقت دست به کمربند نبر چیوقت ه چیوقت، ه چیه يد یقول م ـ

.دیچیمحکم تر از قبل دورم پ دستاش

.اون روز رو ارهیخدا ن ـ

؟یو گذشته رو مثل پتک تو سرم نکوب یطعنه نزن يد یقول م ـ

.اون هم بغض داشت مثل من. خش دار شد صداش

.رمبه خدا قسم که محاله اسم از گذشتت بب ـ

:چرخوندم و زمزمه کردم رهنشیپ يدستم رو رو کف
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.نکنم هیتک يا گهید زیچ چیبمونم و جز عقشت به ه بندیدم بهت پا یقول م ،يخوا یباشم که تو م یدم بهت همون یپس من هم قول م ـ

.و اشکش رو پاك کرد دیصورتش کش يدستش رو از دورم باز کرد و با کف دست رو هی

رحافظ؟یکنم ام یم تتیاذ ـ

:وار نجوا کرد زمزمه

.ییاز آن لب هر چه فرما نستیریکن، که گر تلخست ش زمیعز یبه دشنام ییگو یگر نم ییدعا ـ

.دمیرد اشکش کش يصورتم رو با سر انگشت گرفت و من محو و مات از اون همه عشق سر انگشتم رو رو اشک

.یقدر با محبت باش نیکردم ا یوقت فکر نم چیه ـ

.و محجوب تصور کرده بودم نیریش يجور نیتو رو هم شهیهم من یول ـ

کالفه نفسش رو فوت کرد و پشت  رحافظیام. دمیاومدم و خودم رو کنار کش رونیاز خلسه ب رشیدزدگ ي برهیو و دنیکش ریآژ يصدا با

.قاب پنجره زد به هیبرگشت به سمتم و دستاش رو پشت کمرش برد و تک. رو زد ریپنجره رفت و از همون جا دزدگ

... یتو سعادت آباد داشتم؛ ول يصد و ده متر يخونه  هیجا  نیقبل از ا دم،یخر شیخونه رو چند سال پ نیا ـ

:رو فوت کرد و ادامه داد نفسش

.کهیدونم کوچ یم. دمیجا رو خر نیپولش ا یو فروش خونه مجبور شدم بفروشمش و با باق حانهیر ي هیبخاطر مهر ـ

.جا بهشته نیدر مقابل اون اتاقک ا. يبود دهیرو د میقبل يتو که خونه . ستین کینه، اصال کوچ ـ

.رمیگ یبزرگ ترش رو برات م هیبذار دست و بالم باز بشه،  ـ

.رحافظیجا رو دوست دارم ام نیمن ا ـ

.رو در آوردم میگوش فمیاحساس لرزش ک با

.مامانمه ـ

.سالم برسون ـ

.نیریسالم مامان ش ـ

.يهشت خونه ا یپس؟ تو که گفت ییکجا زم،یزسالم ع ـ

.به ساعت ننداختم یبود که نگاه رحافظیناب ام يمحبت ها یحواسم در پ یاون قدر تمام. دمیگز لب

.رسونه یسالم م رحافظم،یشد، با ام رید دیببخش ـ

.دینداره مادر، دل نگرون شدم، خوش باش بیسالمت باشه، ع ـ

.انداختم ریسر به ز. شد رهیبهم خ یبا بدجنس رحافظیامهام دوباره رنگ گرفت و  گونه

.جا نیا ادیبگو شب شام ب رحافظیبه ام ـ

... یلحظه گوش هی ـ

.گذاشتم یگوش يو رو دهنه  دستم

.مامان شام دعوتت کرده ـ
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.گهیشب د هی يشم، باشه واسه  ینه، مزاحمشون نم ـ

:ته دل گفتم از

؟يایب يخوا ینم ـ

.اومد جلو

.کنم یم لیدارم خودم رو بهت تحم یو فکر کن یخوام معذب باش ینم ام؟یب يدوست دارتو  ـ

:گفتم یلبخند به فهم و درکش زدم و تو گوش هی

.ادی یم رحافظیام ـ

.دینکن ریباشه؛ پس منتظرم، د ـ

.گره خورد رحافظیرو که قطع کردم، نگاهم به نگاه ام یگوش

 يبود که هنوز ییجادو يکه گذرونده بودم به قدر یو لحظات رحافظیام میمستق ریغ ينگاه ها. منداشت یشام حواس درست و حساب زیم سر

 نیکردم ا یکم کم داشتم باور م. کرد یمعذبم م نیریو مامان ش نیبابا فرز يو لبخند ها دینگاه ام. انداخت یهم قلبم رو به لرزش م

 قینفس عم. رفتم یآب جلو م انیرودخونه افتاده بودم و با جر ریارده تو مس یانگار ب. ره یم شیپ يا گهید يو سو تداره به سم تیمحرم

کرده که حس  قیبه وجودم تزر یچنان رخوت رحافظیگاه ام یگاه و ب ينگاه ها. جرات سر بلند کردن ندارم. انداختم ریو سر به ز دمیکش

:م زمزمه کردگوش خیب نیریکه جمع شد، مامان ش شام. و آسمون معلقم نیزم نیکنم ب یم

.ششیظرفا رو، شوهرت تنهاست، برو پ نیول کن ا ـ

.اعتراض اسمش رو بردم به

.میما فقط محرم! کدوم شوهر؟ نیریمامان ش ـ

ه؟یمن و بابات چهل چراغون يآره؟ پس تو چشم ها دیمحرم ـ

.لبخند خجل زدم هی

 هیپرپر زد و تو سرت رو  چارهیشام که ب زیسر م. رونیب يای یم یکسره چشمش به آشپزخونه س که  هی. برو گناه داره ایب ده،یبرو ارک ـ

.حداقل االن برو. تو بشقابت يکله کرد

.ازم گرفت یشگونین نیریمامان لبخند ناخواستم رو قورت دادم که مامان ش يحرف ها از

؟يگرد یچرا هنوز با چادر جلوش م یراست! یخودت ده؟یارک يدید ـ

.کشم یخجالت م. میدو روزه به هم محرم شدتونم مامان، همش  ینم ـ

دتت؟یحجاب ند یتا حاال ب یعنی. امان از دست تو ـ

.شدم معذب

.نه ـ

.با حرص نفس هاش رو فوت کرد و بشقاب ها رو ازم گرفت و تشر زد مامان

.چشمش به در خشک شد چارهیفعال برو که اون ب. رحافظیو ام یدون یخودت م ـ
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 یم یرکیز ریز دیام. رحافظیکه بابا اشاره کرد به ام نمیخواستم کنار بابا بش. نمیاومدم روم نشد علنا کنارش بش رونیآشپزخونه که ب از

کم که  هی. دمیکش یخجالت م یدل یو ب یکیهمه نزد نیاز ا. و با خجالت کنارش نشستم یبه آروم. داشت ریسر به ز رحافظیو ام دیخند

گل درست کردم و تو  هیرو مثل  ینارنگ. پوست کندم وهیرو برداشتم و براش م وهید که بشقاب مو معذب بو ریگذشت، اون قدر سر به ز

به اطراف انداختم، مامان  ینگاه یبه آروم. بود ریهنوز سر به ز. دمیهم پوست کندم و نمک زدم و کنارش چ اریخ. ظرف براش گذاشتم

:زمزمه کردم یرومبه آ. بهش برس یعنیچشم غره رفت که 

رحافظ؟یما ـ

:بشقاب رو جلوش گذاشتم که گفت. برداشت اریخ کهیت هیزد و  يلبخند. رو به سمتش گرفتم وهیکه بلند کرد، بشقاب م سر

؟یپس خودت چ ـ

مرد رو  هیو درشت  زیر يمن زن بودم و طعم محبت ها. شدم یدونم چرا از محبت هاش سرخ م ینم. برداشت و به دستم داد یپر نارنگ هی

موند تو  رهیرو از دستش گرفتم که خ یپر نارنگ. ساخت یاز من م گهید ي دهیارک هی رحافظیام يعالقه  یگذاشته بودم؛ ولپشت سر 

:با خجالت گفتم. نگاهم

.رو بخور وتیم ـ

.شه ینم ـ

چرا؟ ـ

بخورم؟ وهیم یگ یذاره نفس بکشم، حاال تو م یسرخ شده کنارم نشسته که نم يخانم خوشگل با لپا هی ـ

:انداختم و گفتم ریبا شرم سر به ز. دیبا عالقه به لبخندم خند نیبابا فرز. شد و خندم گرفت شتریلب هام ب يرو لبخند

؟يبخور وهیبرم تا تو م يخوا یم ـ

گل خانم خوش نیا یهست؛ ول شهیهم وهیدر ضمن م. نکن غیحداقل االن در ،يانداز ینگاه هم به ما نم هیاز سر شب که  ؟ينه کجا بر ـ

.مونه یقدر مهربون نم نیا شهیکنارم هم

ستم؟یمن مهربون ن ـ

...نه؛ پس من  ـ

.لب بردم ریاراده با ناز اسمش رو ز یب

!رحافظیام ـ

.انداخت ریو سر به ز دیلب گز رحافظیام

امروز، نه؟ ي، قصد جون کرد...استغفرا ـ

.لند شد و قصد رفتن کرداز جا ب. واقعا معذب بود رحافظیام. دمیاز حرفاش خند زیر زیر

؟ير یم يدار ـ

 رحافظیهم از آشپزخونه در اومد و با ام نیریمامان ش. کرد یرفت و خداحافظ دیو ام نیانداخت و به سمت بابا فرز ینزد؛ فقط نگاه یحرف

.ستادمیپشت سرش دم در آپارتمان ا. کرد یگرم یخداحافظ
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.به ساجده خانم و فاطمه و حاج بابا سالم برسون ـ

سر کار؟ میدنبالت با هم بر امیباشه، فردا ب ـ

.چادرم ور رفتم يانداختم و با گوشه  ریبه ز سر

.ارنیحرف در ب نهیبب یترسم کس ینه م ـ

.یتو محرم من دهیارک ؟یچه حرف ـ

.نزدم یحرف یحوصلگ یب با

.خداحافظ ارم،یخوام بهت فشار ب ینم ،یدون یباشه، هر جور صالح م ـ

.زد که ناراحته یداد م نشیدر هم و نگاه رو به زم يسگرمه ها یبرگشت به سمتم؛ ول. راه افتاد که صداش کردم یناراحت با

؟يناراحت شد ـ

.دینفسم بر یکیهمه نزد نیلحظه از ا هیکه  يجلو گذاشت و جور قدم

و  يگذشته ا ریون قدر شناختمت که بدونم هنوز درگمدت ا نیتو ا. رفتار رو داشتم نیمن از همون اول که جلو اومدم توقع ا ده،یارک نیبب ـ

تر بهم فکر  يکم جد هیدوست دارم  یندارم؛ ول یچادر و حجابت هم مشکل نیبا هم یمن حت. یاز مسائل رو فراموش کن یلیخ ینتونست

.دو ماه نیا يخوام، نه برا یعمرم م يهمه  يبرامن تو رو . یکن

.دمیحضور پررنگش کمرم رو عقب کش بخاطر

تو رو خدا درك کن،  یول م؛یبا هم باش گهیهمد يو رفتارها تیفقط و فقط بخاطر شخص يخوا یدونم که م یم. يدیترس ،یدونم معذب یم ـ

منم آدمم، باشه؟

:گفتم تیخم کردم و با مظلوم سر

.باشه ـ

به  يجاست که اعتماد نیا یبدبخت یدارم؛ ول مانیحرفاش ا يکه من به همه  دیرفت و ند. و رفت دیرو بوس میشونیزد و پ نیریلبخند ش هی

.خودم ندارم

"رحافظیام"

کنار  حیمفات ياز در که وارد شد با همون نگاه کنجکاوش همه جا رو از نظر گذروند و رو. ذاشت یپا به اتاقم م دهیبار بود که ارک نیاول يبرا

رو  حیکنار سجادم نشست و مفات. ود که زود فراموش بشهنب يزیچ حیمفات يجلد کهنه . حق داشت کنجکاو بشه. سجادم ثابت موند

.دییو بوسه زد و بو دیدست کش حیاتمف يرو. برداشت

.منه حیبه مفات هیچقدر شب ـ

.خودته حیمفات ست،ین هشیشب ـ

.تعجب سر بلند کرد با

منه؟ حیمفات ـ

.آوردم نییآره پا یسرم رو به معن فقط
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.چشماش ظاهر شد يکاغذها جلو ياشک رو يباز شد و رده ها ریجوشن کب يفحه همون ص قایرو باز کرد که دق حیمفات

کنه؟ یکار م یدست تو چ ـ

.آشغاال نیسپهر گذاشته بود ب. کردم داشیپ حتیبا تسب ـ

.کنج لبش شست يو لبخند دیکش نفس

؟يریازم بگ يخوا یم حیرو هم مثل تسب نینکنه ا ـ

.خودمهمال  رمش،یدمش که بخوام بگ یبهت نم ـ

و دوباره سر جاش برگردوند و از  دیرو بوس حیمفات. دمیرو به جون کش باشیو نگاه ز دهیلبخند قشنگش سر کج کردم و عطر خوش ارک به

 يجور. شد یگذشت محبتش تو دلم صد چندان م یکه م يهر روز. بود دهیو نگاه من محو ارک دیچرخ یم زینگاهش رو همه چ. جا بلند شد

.ش رو هم نداشتمیظه دورلح هیکه تحمل 

ده؟یـ ارک

.به سمتم برگشت

جانم؟ ـ

.جانم از ته دل نیشدم از ا مسخ

.نمتیحجاب بب یبار ب هیخواد  یدلم م ـ

:دمیشد که دوباره پرس نیشرمگ يبه قدر. هاش رنگ گرفت گونه

ده؟یارک هیادیز يخواسته  ـ

.نه، حقته ـ

.رهیدلم آروم بگ نیا گهیو از طرف د یخوام تو راحت باش یم. خوام یحقم رو نم ـ

به  شینه چندان بلند آت کیتون هیشال و  هیحاال با . چادرش رو رها کرد و چادر از سرش افتاد يبود، لبه ها ریجور که سر به ز همون

. حضورش غرق شدمقدم بلند برداشتم و تو  هی. مدهوش کننده بود دهیحس وجود ارک. بود تینها یب يضربان قلبم رو. دیکش یوجودم م

. دمیعقب کش. ثبات یسست و ب يدست ها نیحس رونده، از ا نیاز ا. دمیترس یاز خودم م. باال بردم یآروم هلرزونم رو ب يدست ها

که  نیکردم، نه ا یم دایراه پ مشیاون وقت راحت تر به حر. قدر محجوب نبود نیکاش ا. کرد یم وونمیداشت د دهیوجود ارک يوسوسه 

 يسرخ و چشم ها يگونه ها نیبا ا طیشرا نیحاال با ا. قدم جلو گذاشتن نداشته باشم يرو وهمه عالقه بلرزم  نیهمه شوق، ا نیا جا با نیا

.کرد ینم ياریو  دیلرز یدست و دلم م. افتاده ریپر از شرم به ز

است کینزد دارید يلحظه "

ام، مستم وانهیمن د باز

".لرزد، دلم، دستم یم باز

تک تک و  يخورد و نگاهم رو زیانگشتام ل نیشال از ب. سرش رو باز کرد ياراده جلو رفت و شال رو یسر بلند کرد که دستام ب تعللم از

:لب زمزمه کردم ریاراده ز یب. دیجزء به جزء صورتش چرخ
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.نیاحسن الخالق... فتبارك ا ـ

.شد ریشرم دوباره سر به ز از

از من؟ ؟یکش یالت مخج یاز ک. یخانم ریسرت رو باال بگ ـ

با سر انگشت رد زخم رو لمس کردم و با درد . بودمش دهیتا حاال ند د،یکش ریقبلم ت. نشست قشیرو باال آورد که نگاهم رو زخم شق سرش

:دمینال

ه؟یچ يجا نیا ـ

:دمیدوباره پرس. شده بود سیچشماش خ. تا نگاهم باال اومد دهیمغموم ارک نگاه

ه؟دیسپهر زده؟ آره ارک ـ

... ـ

.چشماش پر از اشک شد ي کاسه

؟يدیترس یازم م نیبا کمربند؟ بخاطر هم ـ

.دیمشت شد و چونش لرز دستاش

من؟ چطور دلش اومد؟ زیسرت آورده عز ییچه بال ـ

ش شونه لرز. دستام رو دورش حلقه کردم و چشمام ناخواسته بسته شد از درد و آرامش. گذاشت نمیس يآورد و رو نییرو آروم پا سرش

.هاش دلم رو خون کرد

تو دوستم داشته باش، باشه؟ یوقت دوستم نداشت؛ ول چیه. ریدوستم نداشت ام. خواست یمنو فقط بخاطر پول م ـ

.گونم گذاشت يدستش رو رو. از اشک بود سیتمام صورتش خ. بلند کرد سر

.و همه جا شهیخوام باهات باشم، هم یم. از ته دلم دوستت دارم. ریمن دوستت دارم ام ـ

.دمیچیرو دورش محکم تر پ دستام

.تموم شده یهمه چ. من هستم خانمم، نگران نباش ـ

.دمیرو آبشار موهاش کش صانهیموهاش رو باز کردم و دستام رو حر يسر رو گل

.میعقد کن دیتونم ازت دور بمونم، با ینم گهیمن د. خوام با حاج بابا صحبت کنم یم ـ

 هیپشت سرش تک واریو به د دیزد عقب کش یکه تو نگاهم دو دو م ییو چشم ها سیبا همون صورت خ. اومد رونیب هوا یتو آغوشم ب از

.داد

!نه ـ

چرا نه؟ ـ

...زوده، زوده، من هنوز  ـ

؟یترس یم یاز چ دهیارک ـ

اگه خطا کنم؟ ـ
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.بوداز اشکش ضربان قلبم رو کند کرده  سیو صورت خ شونیپر يموها. رو بغل کرد خودش

اگه دوباره اشتباه کنم؟ ـ

ده؟یارک ـ

.باال آورد این یشدم که دستش رو به معن کینزد بهش

.ترسم و از اون طرف دلتنگتم یور م نیاز ا م،یمن تو چه برزخ یدون یتو نم ـ

:گفتم يدلخور با

.میمن تو چه حال یدون یتو هم نم ـ

.چرخم یدارم م يجور نیدونه و همگر هیکنم افتادم تو  یحس م ؟يد یچرا بهم مهلت نم ـ

:به جانب گفتم حق

هست؟ یچه مشکل گهیو منم دوستت دارم؛ پس د دهیارک يتو دوستم دار ـ

.یزندگ نیا ي ندهیمن، آ يها یمشکل منم، نگران ـ

:فک منقبض شده از حرص گفتم با

.بده ینیتضم ندهیآ يتونه برا یکس نم چیه ـ

م؟یرو تکرار کرد یاگه دوباره همون اشتباه قبل ؟یچ میاگه دوباره اشتباه کرد ـ

ارزشت  یگم دوستت دارم که بدون یگم که عاشقتم، م یمن نم دهیارک. يریگ یدوباره رو از خودت م یزندگ يترس ها اجازه  نیبا ا ـ

.عشق تند و زود گذره هیاز  شتریب

.فشرد نمیس يدور گردنم حلقه کرد و سرش رو رو یآروماراده جلو رفتم که دستاش رو به  یب. دیصورتم چرخ ينگرانش رو نگاه

.رحافظیرو ندارم ام گهیشکست د هیطاقت  ـ

.کنم یعوض نم ایتو دن يزیچ چیعالقه رو با ه نیمن ا. میبه خودمون فرصت بد دیبا یول زم؛یمنم ندارم عز ـ

 يهمه دور نیدلم طاقت ا. میشد که عقد کن یع مکاش قان. دمیموهاش دست کش يهام فرستادم و با حسرت رو هیر يعطرش رو تو يبو

.رو نداشت

بهت عالقه مند شدم؟ یاز ک یدون یم ـ

. زدم که بالفاصله سرخ شد شیخس يگونه  يرو يبا سر انگشت صورتش رو پاك کردم و بوسه ا. از تو بغلم سر بلند کرد يکنجکار با

.لب هام نشست يرو يلبخند

 یهمون جا بود که ب. ختیر يدلم هر یکن یچه قدر با عشق بچه ها رو بغل م دمید یوقت رخوارگاه،یش میفتبار با هم ر نیاول يبرا یوقت ـ

.یمهربون یلیتو خ. دهیدل شدم ارک

.دستم رو تو دستش فرو بردم و نفس تازه کردم يانگشت ها. داد هیتک نمیسرش رو به س. لبش نشست يرو نیریلبخند ش هی



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٢٣

 شمیپ شهیهم يخوام برا یم. صبر ندارم نهیبخاطر هم. مخدر نیو من معتاد ا يانگار که تو مخدر. آروم یلیخ ه،دیآرومم ارک یشمیپ یوقت ـ

ما  نیب ياجازه دادم فکر کنه و عالقه . نخواستم یمن هم جواب. نداد یبا سر انگشت دست آزادش پشت دستم رو نوازش کرد و جواب ،یباش

.راه رو برام هموار کنه

 یو منشش م دهیارک تابیاز قبل ب شتریگذشته بود و من هر روز ب دهیمن و ارک تیدو هفته از محرم. رفتم یه تو دفترم رژه مو کالف تابیب

 یاون قدر حالم خراب بود که م. نمشیدر کنارم باشه و بب دهیخواست ارک یدلم م هیوابستش شده بودم که هر لحظه و هر ثان يبه قدر. شدم

. رو بفرستن دفترم دهیو زنگ زدم به بخش مونتاژ که ارک اوردمیآخر سر هم طاقت ن. دست از پا خطا کنم انگرید يجلو نهنک دمیترس

که به در خورد و باعث شد زود در رو باز  يتقه ا. رفتن رو هم نداشتم رونیجرات ب یپشت در اتاق منتظر شدم؛ حت داریاز شوق د تابیب

لحظه دستش رو گرفتم و  هیو تو  دمییچشم سالن رو پا ياز گوشه . همچنان باال مونده بود کرد و دستش یبا تعجب نگاهم م دهیارک. کنم

ها به چند  نیتمام ا دیشا. فرو کردم دهیگردن ارک يبا دست آزادم در رو بستم و قفل کردم و همزمان سرم رو تو گود. تو اتاق دمشیکش

.دیهم نکش هیثان

رحافظ؟یام یکن یکار م یچ ـ

.دمینفس کشتنش رو  عطر

.کنم نامرد یدق م تیدارم از دور. از صبح کالفم. تو رو خدا بذار نفس بکشم. سیه ده،یارک سیه ـ

پوست چونش  يلب هام رو رو. گرفت یاندك محبت ها آروم نم نیبا ا تابیقلب ب نیهر چند که ا. کرد و اجازه داد آروم بشم سکوت

:ه کرددر جا منقبض شد و زمزم دهیگذاشتم که بدن ارک

.ریام ـ

:قرار زمزمه کردم یو ب تابیب. با دست آزادم انگشتاش رو حبس کردم. به راه انداخته بود یهام طوفان نفس

.طاقت ندارم گهیبه خدا که د. دهیطاقت ندارم ارک ـ

رو محکم تو دستم  هدیلرزون ارک يدست ها. مردانم يازهایگرفتم از دست ن یداشتم گر م. شد یبناگوشش پخش م يگرمم رو يها نفس

.دادم هیتک قشیرو به شق میشونیفشردم و پ

؟ینیب یحال منو نم ده؟یارک یکن یچرا قبول نم ـ

.تنها اسمم رو صدا کرد دوباره

ر؟یام ـ

:دمیبغض نال با

.دهیسوزم تو حسرتت ارک یکار کنم؟ تو بگو، من دارم م یچ ر،یعمر ام ر،یام یزندگ ر؟یجان ام ـ

صورتش  ينگاهم رو. شدم تو نگاه شرمسارش رهیجدا کردم و خ قشیسرم رو از شق. بازوم گذاشت و نوازش کرد يآزادش رو رو دست

 تابانهینگاهم ب. مست بودم و مدهوش. چشم باال آوردم و نگاهم رو به چشماش دوختم. لب هاش نشست يو ناخواسته رو دیو چرخ دیچرخ

.دید یعطشم رو م د،یفه یخوب م د،یفهم یرو محرفم  دهیارک. دخور یلب هاش و چشماش سر م يرو

:صورتم رو فاصله دادم و گفتم یسخت به
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؟یکن یرحم نم ده؟یارک یصبر کن يخوا یم یتا ک ـ

.شده بود یکی نمونیمنقطع ب يها نفس

با حاج بابا حرف بزنم؟ ـ

.اومد رونیکه به دستم آورد از آغوشم ب يفشار با

.رحافظیمهلت بده ام ـ

.در امانت کنم انتیخوام خ ینم. ستمیمن راحت ن یول ؛یکمیتو نزد ده،ینم ارکتو ینم ـ

.دمیتو موهام کش یدست یبا کالفگ. دمیکش يانداخت که آه ناخواسته ا ریسر به ز یناراحت با

.کنم یمن باز هم صبر م ،یباشه، هر جور راحت ـ

.دیچیبازوم پ باز کردم و ازش فاصله گرفتم که دستش دور يرو با دلخور دستام

.درکم کن رحافظیام ـ

.از اون ازم توقع نداشته باش شتریب. تیمحرم انیفقط تا پا یکنم؛ ول یباشه، درکت م ـ

دادم به  هیچرخانم نشستم و سرم رو تک یصندل يرو. رفت رونیکرد از دفتر ب یکه مقنعش رو مرتب م يتکون داد و همون جور يسر

که به  يتقه ا يبا صدا. پر شتاب دست برداره يحرکت ها نیاز ا يتاب لحظه ا یقلب ب نیروم شم تا اتا آ دمیکش قیعم ينفس ها یصندل

.گفتم دییسر جام صاف نشستم و بفرما. نفس گرفتم هیدر خورد 

"دهیارک"

رد و به فکر کار ک یکس کار نم چیه گهیکه من نبودم د نیمثل ا. دخترها مکث کردم يدر گذاشتم که با صدا ي رهیرو، رو دستگ دستم

.نبود

کار رفته  ياالن هم به هوا! نگاه. کشه یما جانماز آب م ياون وقت واسه  رحافظه،یدونن با ام یعالم و آدم م يهمه  ه،ییعجب دختر موز ـ

.خاك بر سر خرابش کنن. تو اتاقش

.کنه یکه نم ییها يچادر و مقنعش چه کثافت کار اون ریز ستیمعلوم ن. اندازن یرو از سکه م هیهستن که بق یوِل يدخترها نیآره، همچ ـ

از درون منفجر  دمیشن یکه م يبا هر کلمه . سر تا به پا گر گرفتم و خونم به جوش اومده. ختنیسرم سرب داغ ر يلحظه حس کردم تو هی

و در همه حال مراقب  شهیه همک یبه من؟ به من ایگفت؟ خدا یگفت خراب؟ به من م یبه من م. نفس هام به شماره افتاده بود. شدم یم

بس . رو گرفتم و داخل سالن شدم ممیلحظه تصم هیتو . هستن ییعجب خدانشناسا. شد یم دهیسرم کوب يپتک تو هیبودم؟ هر کلمه مثل 

 گهیمن د یاعتماد به نفس تازه به دست اومدم؛ ول ایبود  رحافظیام يدونم به پشتوانه  ینم. پشت سرم لغز خوندن و تهمت زدن یبود هر چ

. که کنار هم جمع شدن دمیرو د يقسمت قلع کار يدر که باز شد، بچه ها. پشت سرم بزنن خواد یکه دلشون م یدادم هر حرف یاجازه نم

در رو محکم پشت سرم . منزجرش روش رو ازم گرفت ي افهیشمس با ق. به سر کارش برگشت یهمه با ورودم سکوت کردن و هر کس

حق  یمطمئن بودم و به کس رحافظیمن از عشق خودم و ام. ذاشتم ینم گهیبار د نیشدم، ا رین بار سکوت کردم و تحقاگه او. به هم دمیکوب

.دادم یاهانت به عالقمون رو نم

اومده خانم شمس؟ شیپ یمشکل ـ
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.باال برد ییبهم انداخت و ابرو ینگاه پر حرف سایپر

؟یچه مشکل ،ینه خانم نجف ـ

.شدم نهیه سسرش رفتم و دست ب باال

.دیناراحت یرسول يکه شما از رفت و آمد من به اتاق آقا نیمثل ا یول ـ

. از هم جدا شده بود سرك بکشن شنیکه با پارت يقسمت بعد يبلند شده بود باعث شد بچه ها مهیبار ن نیاول يمن که برا یعصبان يصدا

شمس . بردم یم ایسوختم  یم ای. دادم یحرف ها خاتمه م نیبه ا دیو بارو گرفته بودم  ممیمن تصم یکرد؛ ول یم ینینگاه بچه ها روم سنگ

.لبش نشوند يرو يبلند شد و پوزخند اهم مثل من از ج

... ارهی یحرف م يادیز يرفت و آمدها نیباالخره ا. مشکل رو که همه دارن ـ

.لب هام رو، رو هم فشردم تیعصبان با

.دیخانم شمس لطفا حرفتون رو بزن ـ

.ادا در آورد یخرگمس با

.ندارم یمن کارم رو دوست دارم، بنده حرف ،یاز کار اخراج بشم؟ نه خانم نجف یمیکه من هم مثل رح ـ

.بچه ها جلو اومد ياز ال به ال یاحیس يآقا ـ

؟یافتاده خانم نجف یاتفاق ـ

 مانیا رحافظیام يمن به عالقه . کنه یم یاز درون خال حرف ها تا چه حد داره منو نیکه ا دیفهم یم دینبا یکس. رو با غرور بلند کردم سرم

.سوال ببره ریعالقه رو ز نیحق نداشت ا یکس. داشتم، به عشق خودم

.من و خانم شمسه نیب کیمشکل کوچ هی ـ

.هم وارد سالن شد رحافظیلحظه در باز شد و ام نیسالن سکوت کرده بود و منتظر بحث من و شمس بودن که تو هم تمام

***

"رحافظیام"

...نه  ای دهینشه، االن من از کجا بدونم مقاومت ها رس یوقت با هم قاط هیکه  دیپور من که گفتم جنس ها رو با دقت جدا کن یروح يآقا ـ

.ستادمیبود گوش ا نیو همون جور که نگاهم رو زم ستادمیسر جام ا. دمیرو شن دهیبلند ارک مهین يلحظه حس کردم صدا هی

؟يسادیچرا وا رحافظ؟یمشده ا یچ ـ

بود؟ یخانم نجف يصدا ـ

.ستادیکرد و بدون حرف گوش ا سکوت

.دمینشن يزینه، من که چ ـ

.اومد دهیارک فیخف مهین يصدا دوباره

.من و خانم شمسه نیب کیمشکل کوچ هی ـ
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کنم به سمت سالن  یکار م یه بفهمم چک نیکارش کردن که تحمل نکرده؟ بدون ا یدوباره چ ه؟یشده که عصبان یچ! دهیبود؟ ارک دهیارک

سرخ  يبه قدر دهیصورت ارک. شدم خکوبیو خانم شمس سر جام م دهیارک تیبچه ها و در نها دنیدر رو که باز کردم از د. رفتم يقلع کار

گل منو آزار داده بود؟ یک. اخم هام تو هم رفت. دمیلحظه ترس هیبود که  یو عصبان

***

"دهیارک"

که  یمیبا تصم. کردم یها تمومش م نیزودتر از ا دیکردم، با یتمومش م دیبا دم،یکش قینفس عم هیچشمم رو بستم و  رحافظیاومدن ام با

به بچه ها و بعد به  ینگاه رحافظیام. رفتم رحافظیبه سمت ام یچشم همه به آروم يکارم فکر کنم جلو جیبه نتا یکه حت نیگرفتم، بدون ا

.من انداخت

زده؟ یحرف یسشده؟ ک يزیچ ـ

 نیا ده؟یارک یترس یم یاز چ. دوباره تو دلم نشست نیریکردم و همون حس ش یرو کامال حس م شینگران. از هم باز شد یهام کم اخم

. شونه به شونش، هم تراز با عشقم. ستادمیا رحافظیبچه ها کنار ام ينگاه سوراخ کننده  ریز یبه آروم. همراهته شهیمرد ثابت کرده که هم

خواستم انجام بدم  یکه م يدونستم بعد از کار ینم. بود رحافظیترسم از برخورد ام. خواستم انجام بدم نگران بودم یکه م يکار ي جهینت از

زد و نفس هام  یگلوم م يقلبم تو ادیاز استرس ز. شد یجا تموم م نیهم دیداستان با نیا. مجبور بودم یده؛ ول ینشون م یچه عکس العمل

 یگشاد شده و متعجب ب يشوکه شده بود که فقط با چشم ها يبه قدر رحافظیام. تو دستش سر دادم یآروم هدستم رو ب. ودمقطع شده ب

.بود دیکار از من بع نیا. حق داشت. کرد یحرف نگاهم م

 يبا تعجب به دست ها سرم رو با غرور بلند کردم و به سمت بچه ها که حاال همه. دمیکش قینفس عم هیدلم اسم خدا رو صدا زدم و  تو

.شده بودن نگاه کردم رهیچفت شدمون خ

.ها و تهمت ها گرفته بشه عهیو شا یخاله زنک يحرف ها نیا يتا جلو دیاالن بدون نیهست که بهتره همه هم یموضوع هی ـ

حرف زده دوباره؟ یک ده؟یشده ارک یکدوم تهمت؟ چ ـ

 یلبخند آروم. خطاب کرده بود کیکه حواسش باشه منو به اسم کوچ نیبدون ا افظرحیام. نگاه ها متعجب تر شد رحافظیحرف ام نیا با

:گفتم ییرسا يزدم و با صدا

هم  ندهیآ يهفته . میبا هم محرم شد شتریب ییآشنا يدو سه هفته س که برا بایو تقر میوقته که با هم آشنا شد یلیخ یرسول يمن و آقا ـ

. برگشتم رحافظیبا استرس به سمت ام. اعصاب خرد کن بود دیبار یه بهت و تعجب ازشون مک رهیخ يسکوت و چشم ها. مراسم عقدمونه

با حلقه شدن دستش دور شونم دلم آروم گرفت؛  یقلبم کنده شد؛ ول. دستم رو رها کرد رحافظیام يانگشت ها. ودمنگران عکس العملش ب

.کرد ریلم سرازرو به د مانیا نیلبخندش محکم تر. کرده بود دمییتا رحافظیپس ام

. ادیب ونیبه م يا گهیهر کس د ایمن  یاز روابط شخص یحرف يکار طیبه بعد همسر منه و من واقعا دوست ندارم تو مح نیاز ا یخانم نجف ـ

و به  دیبردار بتیو غ ثیبهتره دست از حرف ها و حد. به خودش مربوطه یهر کس یشخص یزندگ یول م؛یکن یجا کار م نیا یما همگ
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 یسرك بکشه و مشکل درست کنه بالفاصله اخراج م گرانید یتو زندگ یدر کار نخواهد بود و هر کس يبعد ي عهچون دف د؛ین برسکارتو

.شه

.باز شد يبرق زد و لب هاش به لبخند یاحیس يآقا نگاه

مقدمه؟ یچقدر ب. یبه سالمت رحافظ،یمبارکه ام ـ

هم تو چند لحظه به  هیکنار اومده بودن، بق هیقض نیراحت با ا یلیافراد مسن که خپور و  یروح يو پشت بندش آقا یاحیس يآقا يصدا با

به سمتش . بود و باز هم با نفرت بهم چشم دوخته بود ستادهیا يشمس کنار. گرفت دنیها بار یو روبوس کاتیتبر لیسمتم اومدن و س

:مگفت یرفتم و به آروم

 ینم يباز یکس یغاز با زندگ هیصد من  يبا حرف ها يجور نیچقدر ارزش داره و انفر  هی يکه آبرو میدیفهم یکاش ما آدم ها م ـ

.میکرد

.از بچه ها صدام کرد گهید یکیکنارش رد شدم که  از

؟یخانم نجف ـ

.سمتش برگشتم به

!میکرد یفکرش رو هم نم یما حت. خوام یمن واقعا عذر م ـ

:انداختم و گفتم رحافظیچشم به ام ياز گوشه  ینگاه

د؟یپشت سرم حرف بزن يجور نیکه ا دیدید ییخطا د؟یدیاز من د يمگه تا حاال رفتار یکردم؛ ول یدرسته، من خودم هم فکرش رو نم ـ

.به سمت شمس برگشتم دوباره

من قرار  طیوقت تو شرا چیکنم که ه یاز ته دل دعا م. دیرو که گناهم رو شست ییکسا یتونم ببخشمت خانم شمس، نه شما و نه باق ینم ـ

.دیرینگ

.ستادمیرفتم و کنارش ا رحافظیسمت ام به

داشت؟ مهم من بودم و  یچه فرق یاز بچه ها هنوز هم آزاردهنده بود؛ ول ینگاه بعض. زد یمیرو دور بازوم حلقه کرد و لبخند مال دستش

تونستم  یعالقه و عشق م نیا يرویم بود با نه یمشکل یاگه حت. بودم رحافظیمن عاشق ام. بودم از کارم یراض. یآن میتصم نیا ي جهینت

.رو بسازم میو زندگ ستمیاها ب یسخت يجلو

***

بعد از اون که همه متوجه . دادم یشد گوش م یپخش م نیکه تو ماش یکالم یب مینشسته بودم و با لذت به آهنگ مال رحافظیام نیماش يتو

بده  ینیریهم مجبور شد بخاطر حرف بچه ها کارخونه رو ش رحافظیام. نبود يکار پنهون يبرا یلیدل گهیشدن، د رحافظیمن و ام يرابطه  ي

زنه و  یبرق م زیهمه چ یکن یبود که حس م ییاز اون وقت ها. خوش بودم و شاکر. خودم بودم يتو حال و هوا. تا دست از سرش بردارن

.سرت، مردم اطرافت، قلب پر ضربت يآسمون باال. درخشه یم

.م شمس ارتقاء مقام بدمبه خان دیبا ـ
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.تعجب برگشتم به سمتش با

؟یچ ـ

.دیصورت متعجبم خند به

.يکرد یو ناز م يدئوند یکرد، حاال حاال منو سر م ینم کتیاگه حرفاش تحر. شد ریخب باعث خ ـ

:دمیناز پرس با

کنم؟ یمن ناز م ـ

 يراه فرار ندار گهید. يایبده، حرفش باعث شد کوتاه ب رشیا خخد. یکن یقبول نم م،یعقد کن ایگم ب یم یکنم؟ ه یمن ناز م ؟یپس ک ـ

.خانم دهیارک

.شدم به صورتش رهیدادم و خ هیتک یصندل یرو به پشت سرم

.تو هم از خدا خواسته ـ

.سر انگشت گونم رو نوازش کرد با

.يبچه ها خودت دستم رو گرفته بود يجلو. شدم وونهیفکر کردم د ،یو دستم رو گرفت يستادیدر هم کنارم ا يبا اون ابروها یوقت ـ

.اون همه آدم گرفتم شیدستت رو پ ییآره، من هنوز موندم با چه رو ـ

.باز شد ششین

باشه؟. یقرار عقد و عروس يبرا میرس یخدمت م یپس امشب خونوادگ ـ

.باشه یزدم به معن پلک

رحافظ؟یام ـ

رحافظ؟یجون دل ام ـ

.خوام بگم یم یره چ یم ادمی ،يد یچقدر قشنگ جوابم رو م ـ

.رو فشرد و منتظرم نگام کرد دستم

.خواسته ازت دارم هی ـ

.منت ي دهیباشه به د یهر چ ،یبگو خانم ـ

م؟یرینگ یشه عروس یم ـ

.شد رهیبهم خ یکرد و با موشکاف زیرو ر چشماش

چرا؟ ـ

.آقا ارتیمشهد ز میبر یعروس يکردم، به جا ارتیهوس ز ـ

.یهم خوشگذرون احت،یهم س ارت،یهم ز. مشهد میر یاه عسل مم يخب به جا ـ

.بلند شد و دستم رو محکم تر تو دستش گرفت رحافظیام يخنده  يصدا. گر گرفتم و سرخ شدم رحافظیتصور بودن با ام از

.دهیارک يتو چقدر ناز. اتیشرم و ح نیا يفدا ـ
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.ادمحرفم رو ادامه د امیکه از اون حال و هوا در ب نیا يبرا

.میریبگ یخواد عروس یمن دلم نم رحافظیام ـ

.دیپارك کرد و به سمتم چرخ یفرع هیرو تو  نیماش

بهم بگو چرا؟ -

.مردم سخت بود يها يصبحت از بد. گرفتم نفس

.هام باشن يخوام تو شاد یمن کردن، نم گریوقت خون به ج یلیجماعت خ نیا. ریمردم رو ندارم ام ثیطاقت حرف و حد -

...دوست داره لباس عروس بپوشه، مخصوصا تو که  يهر دختر یلو -

بغض رو پس . ازدواج کرده بودم و عروس نشده بودم. خار قلبم رو چاك داد هیازدواج با سپهر مثل  ادی. عمد سکوت کرد و ادامه نداد به

.دمیدرد رو نوشتم و حسرت رو سر کش یبس بود هر چ. زدم

 هی یخرج بشه و بعد هم هر کس یکه توش کل ییعروس. خواد داشته باشم یرو هم نداشتم، دلم هم نم یسعرو هی يتجربه  یآره من حت -

.مثل مارال کمک کنن ییتا به بچه ها رخوارگاهیبه ش میپولش رو بد میتون یبه جاش م. خوره یبه دردم نم ارهیازش در ب یحرف

:رو گرفتم و التماس وار گفتم بازوش

.میرو با محبت آقا شروع کن مونیخواد زندگ یدلم م. ارتیز میو بعد هم بر میریبگ یمجلس عقد خودمون هی. حافظریکنم ام یخواهش م -

.کردم یمخف نشیسرم رو تو س یبه آروم. دیچیرو دور شونم پ دستش

 یخوام حرف ینه م گهید .مونیسر خونه زندگ میسر و صدا بر یبذار ب. شم یسه ساله که دارم خرد م. ثیمن خستم از حرف و حد ریام -

.کشم ینم گهیبه خدا که د. یثیبشنوم، نه حد

.فشرد نشیس يمحکم تر تو منو

.يترسم بعدها حسرت بخور یم -

:خلوت رو به روم دوختم و زمزمه کردم يرو به کوچه  نگاهم

ساده رو از شوهرم  يعشق و عالقه  هیکه دست مادرهاشون رو گرفته بودن، من فقط حسرت  ییبود، بچه ها هیبق یحسرت من خوشبخت -

.مونم یمن باش، درکم کن، حسرت به دل نم يتو همپا. داشتم

.چشم هاش نگران بود. و بازوهام رو تو دست گرفت دیکش رونیاز آغوشش ب منو

از پس خرجش هم . رمیساده و آبرومند در حد خودمون برات بگ یعروس هیتونم  یمن م. یبش نینکنه قبول کنم و بعدها دلچرک دهیارک -

.حاج بابا کمکم کنه یکه حت نیبدون ا ام،ی یبرم

باشه؟ مون؛یسر زندگ میسر و صدا و حرف و سخن بر یبذار ب. ریخوام ام ینم -

.رو لمس کرد قمیشق يشد و با سر انگشت رد کمربند رو رهیچشم هام خ تو

.تو يبه رضا میراض يخوا یم يجور نیباشه، اگه تو ا -

:گفت طنتیعوض کردن حال و هوام با ش يبرا. دید و پشت دستم رو بوسلبخند ز هی

.دهیطاقت ندارم ارک گهیمن د مون؟یسر زندگ میسر و صدا بر یشه ب یم یعنی -
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.رو راه انداخت نیدوباره ماش رحافظیسر جام و ام دمیچرخ

؟یزن یبا حاج بابا حرف م -

.نهیرو بب میاشت عروسدوست د یلیخ زیهر چند که عز. گم یآره بهشون م -

.دهینپوش يهم رخت دوماد رحافظیاصال حواسم نبود که ام. خودم تیخر نیاز ا دمیگز لب

... یکن یاگه تو فکر م... اگه  -

خوبه؟ م؛یر یم شیپ يخوا یکه تو م يباش، همون جور یتو راض. دهیکنم ارک ینم يفکر چیمن ه-

.پلک زدم تیرضا با

!کنم یچپت م يلقمه  هیزودتر . من هم هستبه نفع  يجور نیتازه ا -

!رحافظیام -

.دیو منو تو آغوشش کش دیچیدستش رو دورم پ. خندش بلند شد که از خجالت سرم رو تو چادرم فرو بردم يصدا

.خودم بشم یخانم خجالت يفدا -

.ها یکن یتصادف م ر،یمواظب باش ام -

.کرد و دوباره سر جاش مرتب نشست رهام

.يکرد یوگرنه فکر کنم قشنگ از راه به درم م ؛يشد ادهیپ طونیشکر که از خر شخدا رو  -

وا من؟ -

!پس نه، من؟ -

.که دم در خونه نگه داشت دمیآورد خند ینازکش که ادام رو در م يصدا به

.میایهماهنگ کنه ب يعصر يگم برا یم زیبه عز. بانو دییبفرما -

.دیایشام ب -

.دونه و شما یم زیعز ت،سیاونش دست من ن گهید -

.باشه، به سالمت -

.شدم و سرم رو دوباره خم کردم ادهیپ نیماش از

.مراقب خودت هم باش رحافظ،یها ام يآروم بر -

.سالم برسون. باشه نگران نباش -

فقط با . ن جا اشاره کردم که برهاز همو. کنم دایرو پ دمیفرو بردم تا کل فمیدستم رو تو ک. تکون داد یدست رحافظیرو بستم که ام نیماش در

 دنیبا کف دست در رو هل دادم که با شن. زد و رفت یتک بوق رحافظیرو تو در انداختم و باز کردم که ام دیکل. نزد یلبخند نگاه کرد و حرف

.بند دلم پاره شد مماس

ده؟یارک -
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هام رو فراموش  رگیشده تو مو ختهیترس ر نیصدا و ا تن نیمحال بود تا آخر عمرم ا. کز کرد کنج قفسش ریگنجشک اس هیمثل  قلبم

.لرزون برگشتم به سمت صدا يهراسون و دست ها يبا چشم ها. کنم

" رحافظیام"

. شه و خانم خونم یزنم م دهیارک گهیبهم لطف کنه تا چند وقت د يجور نیتو فکر بودم که اگه خدا هم. رو با تک بوق راه انداختم نیماش

 دنیبا د ینگاه انداختم؛ ول نیوسط ماش ي نهییبرحسب عادت تو آ. کار دارم یاُه، کل. رفتم یخون م شیمحضر و آزما يادنبال کاره دیبا

هم  دیشا. خورد ینم دیمرد به ام ي افهیو ق پیت. دلم شور زد. بود، پام رو از رو گاز برداشتم سادهیوا دهیارک يقا دم خونه یکه دق يمرد

. اراده دور بزنم یبه سپهر داشت، باعث شد ب يادیشباهت ز لشیو مرد رو به روش که است يزن چادر یود؛ ولب يکنار يخونه  ي هیهمسا

شرف نامرد  یب نیخواست؟ اصال ا یم یچ دهیارک يدم در خونه . خودش بود، سپهر. رفت یخونم باالتر م فشارشدم  یتر م کینزد یهر چ

تو اون لحظه . حمله کردم نیطوفان سهمگ هیزدم کنار و مثل  دهیارک يخونه  يو به رورو کج و کوله ر نیکار داشت؟ ماش یبا زن من چ

:فاصلمون رو پر کردم و نعره زدم. جلو گذاشت یتا چشمش بهم افتاد قدم دهیرکا. داشتم دهیرو از ارک یهر نوع دفاع یآمادگ

؟یعوض یکن یم یجا چه غلط نیتو ا -

.سادیوا نمیبه س نهیجمع کرده بود، س من صورتش رو با حرص دنیکه با د سپهر

.آروم رحافظیام -

بودمش، ابروهاش رو به تمسخر باال برد و تلخ شد،  دهیمدت که د نیمثل تمام ا شه،یسپهر مثل هم. پس زدم یرو به آروم دهیارک دست

.درست مثل حنظل

!با هم دیبش کیتو ج کیقدر ج نیزدم ا یحدس م دیبا -

.رو در آورد دهیارک يهم به مسخره ادا بعد

!رحافــــــظیامـــــــ -

.حرف دهنت رو بفهم -

!یتو خفه شو جوجه حاج -

:برگشت و دوباره با اعتماد به نفس گفت دهیسمت ارک به

.خوره یکه به دردت نم یمنکرات يبرنج وارفته  ریش نیا ده؟یارک يپسند یم یتا حاال پسر حاج یاز ک -

.دیمانعم شد و منو عقب فرستاد و به سمت سپهر جوش دهیارک يت هابرداشتم که دس زیسمتش خ به

.مرد شوهر منه نیرو سپهر، ا فتیببند دهن کث -

 يزیتمسخر آم يسپهر خنده . بازوم بود يدست هاش که رو يحس گرما یبهم داد، حت دهیکه ارک یتیداغ شدم از حس حما. گرم شدم دل

:کرد و با پوزخند گفت

؟یبمال رهیسر من ش يواخ یم! يغلط کرد -

 ينگاه سپهر رو. میرو داشت گهیاز همد تیهر دو پشت به پشت هم قصد حما. ساعد دستم رو محکم گرفت و تنها نگاهش کرد دهیارک

:بلند شد ادشیفر يصدا. و صورتش تو عرض چند لحظه کبود شد دیچرخ دهیانگشت دست ارک
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!یگ یدروغ م -

صورت  ينگاهش رو. ستبر کردم نهیسپهر س يو خودم جلو دمیرو عقب کش دهیناخودآگاه دست ارک برداشت که دهیقدم به سمت ارک هی

.دیچرخ یم دهیارک

آره؟ ؛یمنو بسوزون يخوا یم ده،یآره ارک -

روشن و  يادکلن و چشم ها يبه تن داشت و بو یکت کوتاه. از حد جذاب شیبود، ب یسپهر مرد جذاب. دیصورت سپهر جرخ يرو نگاهم

صفت،  طانیش يفرشته  نیهم و،ید نیهم یرو بلرزونه؛ ول یتونست دل هر زن یازش ساخته بود که م ییبایز يچهره  غشیت شیت شصور

به قول . برد یاسم م شیو با زجر از اون دوران زندگ دیلرز یآورده بود که هنوز که هنوزه از ترسش م چارهیب ي دهیبه سر ارک ییچنان بال

سپهر که جواب دلخواهش رو نگرفت، با حرص . سپهر بود يمثل مصداق بارز رفتار و خلق و خو نیا! بایاز صورت زبه  با،یز رتیس ز،یعز

:دیغر

.خوام باهاش حرف بزنم یبرو کنار تن لش، م -

!شرف نداره یب يبا تو یزن من حرف -

:دیجوش سپهر

.ن منهکه دست از سرش بردارم؟ اون ز يدیبچم نقشه کش يفکر کرد. برو کنار -

.یکن تشیاذ يکنم که بخوا یدستت رو قلم م. حاال زن منه، محرم منه ،یزن تو بود عوض -

:زدم ادیشد که فر قهیباهام دست به  سپهر

.ینکردم و ننداختمت تو هلفدون تیقبل به جرم ازت شکا يگمشو برو تا مثل دفعه  -

؟یبش کین من نزدبه تو اجازه داده به ز یک! و هفت جد و آبادت ییمزاحم تو -

.دیلباسم رو کش نیآست دهیارک

هم نبودم  رحافظیاگه زن ام یراهت رو بکش و برو، من حت. میکن یهم عقد م گهیچند روزه د م،یما دو هفته س که محرم! خفه شو سپهر -

.با تو نداشتم یحرف چیه

:دیدستم رو پس زد و نعره کش ظیبا غ سپهر

.من باهات حرف دارم یول -

:دمیچفت شده غر يدندون ها پس از

.باهات نداره يگفت؟ کار یچ يدینشن -

.دیاز کنارم سرك کش سپهر

.ها همشون شارالتانن نینشو، ا یبچه حاج نیخامِ ا دهیارک -

:دیبا اعتماد به نفس جوش دهیارک

!وجود یب يبشم، تا خام تو یبه قول تو بچه حاج نیدم خام ا یم حیترج -

.برو خونه دهیارک -



کاربر انجمن نودهشتیا moon shine –آبرویم را پس بده                     کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٣٣

.سادیوا دهیلحظه غفلت من سر راه ارک هیدستم و تو  ریمصمم انداخت و دستم رو رها کرد که سپهر زد ز يبه چشم ها ینگاه دهیارک -

ناموس؟ یب یکن یکار م یچ -

.ینیب یکه من رو م هیبار نیآخر نیا. دهیباهات حرف بزنم ارک دیبا -

.آروم سپهر دوباره بلند شد يصدا. هم کم شد تمیشدت عصبانبخاطر تعجبم، . نشست دهیتو نگاه متعجب ارک نگاهم

.رم خارج یدارم م -

:دیبا نفرت غر دهیارک

!به جهنم -

.طلبکارهام دنبالمن -

.کامال واضح بود دهیارک يلب ها يرو يپوزخند

.دار و ندارم رو از دست دادم زتیهمه چ یتو و اون دوست ب يبخاطر بابا -

.کننده بود که سپهر به خروش افتاد ریتلخ و تحق دهیارک يها قدر پوزخند رو لب اون

؟يعاشقم بود يروز هی -

.هام رو فراموش کردم یمن اشتباه جوون ،يروز هی یگ یم يخودت دار -

م ها همش بخاطر من بود، چون دوست نیا ؟يطرد شد ادتهی ؟يدیبر زتیبخاطر من از همه چ ادتهی ادته؟ی. دهیارک یتو دوستم داشت -

.یداشت

.برد یجنگ رو م نیا دیبا دهیخود ارک. بود دهینبرد سپهر و ارک گهینبرد، حاال د نیا. بودم ستادهیقدم فاصله ازشون ا هیحرف با  یب

.کنم یوقت فراموش نم چیهام رو ه تیخر. ادمهیآره خوب  -

؟يبرد ادیاون همه عالقه رو از  دهیارک -

.نه فراموش نکردم -

.رو نشون داد قشیشق يزخم رو يجا

.یمرگم رو داشت يآرزو ادمهی یحت. ادمهیهات، همه رو  نیهات، نفر انتیکتک هات، خ. همراهمه شهیهم ؟ینیب یم -

.شد یمشت م شتریدست من ب دیکش یم دهیکه ارک يهر کلمه و درد با

.ینیرو بب میتا بدبخت يکرد نمیپس بخاطر همون نفرت که نفر -

:سنگ گفت کهیت هیخونسرد مثل  دهیارک

.کنم نتیکه نفر ینکردم، ارزشش رو نداشت نتینه نفر -

.تو برم یخوام ب ینم ا،یبا من ب دهیارک -

.هم مرگ آور بود دهیفکر رفتن ارک یحت. دمییهام رو رو هم سا دندون
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 یآشغال بود، چون اگه صورت جذاب يتر از تو رتیبهش بله دادم چون با غ. مردم نیمن زن ا. گم یم یچ ستین تیکه حال نیتو مثل ا -

هر . برو گورت رو گم کن سپهر. و شرف تو وجودش داره که نذاره آب تو دلم تکون بخوره یمثل تو نداره، حداقل اون قدر مردونگ

.یروان رونیمن گم شو ب یبرو، فقط از زندگ يخوا یکه م یقبرستون

.شد وونهیحرکت من د نیا دنیسپهر با د. دمیرو عقب کش دهیارک يجلو رفتم و بازو دهیحرف ارک نیا با

!وزیدست بهش نزن پف -

.رو صورت سپهر نشست دهیارک یلیس یآن تو

.کثافت یکن نیبه مردم توه يحق ندار -

رو  شیسپهر که اصال آمادگ. ضربه تو صورتش فرود آوردم هیرو عقب زدم و مشت دست جمع شدم رو با  دهیبرداشت که ارک زیخ سپهر

:دمیرو گرفتم و غر قشیبا نفرت . افتاد نیزم يبه پشت رو نداشت،

.يزنم داد لیکه تحو يبخاطر چرند و پرند نیا -

.دمیهم تو صورتش کوب گهیمشت د هی

!کنم آشغال یبشه، لهت م داتیجا پ نیا گهید يدفعه . قشیشق يهم بخاطر رد کمربند رو نیا -

با نفرت  دهیارک. شد و بلند شد رهیبود، خ دهیبا نفرت به ساعد دستم که تو دست ارکسپهر . کشش دستم از رو شکم سپهر بلند شدم با

:گفت

.يمن مرد يبرا گهیتو د ،یبردار سپهر صولت مینحست رو از رو زندگ ي هیسا -

:فوت کرد و گفت ضینفسش رو با غ. براق شد که من گارد گرفتم دهیدست هاش رو مشت کرد و به سمت ارک سپهر

.دهیارک یش یم مونیپش يکه کرد یاز انتخاب يزرو هی -

تازه به  ده،یدست ارک ینیو سنگ نیبا دور شدن ماش. شد و راه افتاد نشیسوار ماش يا گهیفقط رو برگردوند و سپهر بدون حرف د دهیارک

.خودم اومدم

ده؟یارک -

.بود دهیپر دهیارک رنگ

؟یخوب دهیارک ده؟یارک -

.باز رو باز کردم مهیبازوش رو گرفتم و در ن ریز

رو به خودم  دهیارک. شد یبه پا م يزیآبرور شهیدعوا نشد؛ وگرنه باز هم مثل هم نیا يمتوجه  یرو شکر که کوچشون خلوت بود و کس خدا

.چسبوندم و از پله ها باال رفتم و سوار آسانسور شدم

.زمیحرف بزن عز ؟یخوب دهیارک -

.چشم هاش از تعجب گشاد شد دهیارک دنیبا د. آسانسور بود دنیکه منتظر رس دمید رو دیکه در آسانسور باز شد، ام نیهم

شده؟ یچ -

.دیسمت من چرخ به
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ه؟یچه وضع نیا -

مبل نشوندم که  نیاول يرو رو دهیارک. تو میانداخت و رفت دیرو گرفت و کل دهیارک يبازو ریز. نزنه یچشم و آبرو اشاره کردم فعال حرف با

.چنان نگران شد که دلم سوخت دهیارک دنیبا د. اومد رونیآشپزخونه ب خانم از نیریش

شده؟ یچ! خاك به سرم يوا -

.فکر کنم فشارش افتاده د؟یاری یآب قند م وانیل هی. مادر ستین يزیچ -

 یچشم هام رو به معن که دیبا چشم دوباره ازم پرس دیام. دیکش ریقلبم ت. داد هیحال سرش رو به شونم تک یب دهیکنارش که ارک نشستم

:زد، گفت یهم م یآب قند رو هول هولک وانیخانم همون جور که ل نیریش. بستم ستین يزیچ

رجان؟یافتاده ام یاتفاق. تو که حالت خوب بود ده؟یارک يشد يجور نیآخه چرا ا -

.بود، فکر کنم بهش فشار اومده ادیز امروز کارهامون. رفت منم آوردمش باال جیدم در سرش گ. نشده که يزیمادر، چ دیآروم باش -

.بردم دهیارک يبازو ریرو گرفتم و دستم رو ز وانیل

.جان، خانمم چشم هات رو وا کن دهیارک -

.پلک زد یحال یبا ب دهیارک

.کم بخور حالت بهتر بشه هی ایب زم،یعز ایب -

 وانیدستم رو پس زد که ل. وقت قرار نبود آسوده بشه چیر هانگا. دلم خون شد براش. جرعه خورد هیباز شد و  یبه سخت دهیارک يها لب

.و دست سردش رو تو دست گرفتم زیرو گذاشتم رو م

حالت بهتره؟ -

.سر تکون داد فقط

.خوام دراز بکشم یم -

هام رو، رو هم با نفرت دندون . و ضعف رفت يدلم از اون همه رنجور. کمک کرد به اتاقش بره دهیبلند شد و به ارک عیخانم سر نیریش

:دیبه اتاقش رفت، کنارم نشست و با نجوا پرس دهیکه ارک نیهم دیام. دمییسا

نه؟ ایشد  یچ یگ یباالخره م -

.سپهر اومده بودم دم خونتون -

کرد؟ یم یجا چه غلط نیا ؟یچ -

.گفت طلبکارها دنبالشن یم. ش ببرهرو با خود دهیاومده بود که ارک م،یخبر نداشت ما محرم کرد. شنوه یآروم تر، مادرت م س،یه -

:دیجوش ضیدست هاش رو مشت کرد و با غ ریام

.سبز شده دهیغلط کرده سر راه ارک! ارمی یپدرش رو درم -

:جا بلند شد که گفتم از

کجا؟ -

!شرف رو یکنم ب یم نشیچوب تو آست. چکش دست باباست. کار کنم یدونم باهاش چ یم -
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.بلند شدم ینگران با

.ادی یبرم یبگ یهر چ زیهمه چ یاز اون ب د،یشر نشه ام دهیارک يابر -

.شونم گذاشت يرو رو دستش

.نیرو بسپار دست من و بابا فرز شیباشه، باق دهیتو فقط حواست به ارک -

.ارهی یهمه فشار رو طاقت نم نیاون ا ؟ینیب یرو م دهیوضع و حال ارک ؟یشد چ داشیاگه دوباره پ -

.خط قرمز بکشه هی دهیکنم تا دور ارک یم اهیروزگارش رو س. دونم و اون یاز فردا من م. دم که نفس بکشه یمهلت نم یعنی اد،ی ینم -

.شه یرو به اون رو م نیاز ا نهیب یکه اون نامرد رو م يهر بار. دمیهم داره؟ من نگران ارک يریتاث یکن یفکر م -

.دمیچشم هام رو مال یناراحت با

...آشغال  نیکنم، اون وقت ا یکنم، دارم اعتمادش رو جلب م یدارم آرومش م یمن با بدبخت -

.دم شرش رو کم کنم یجا به بعد هم در کنارش باش، من قول م نیاز ا. رحافظیام یکن یم یمردونگ -

.میخانم، هر دو از هم فاصله گرفت نیریاومدن ش رونیب با

شده؟ یچ یگ یمادر، نم رحافظیام -

.حالش بد شد يدفعه ا هی. نشده يزیدر چگفتم که ما -

 دهیحرف هام دروغه و دارم سر مادر ارک يشه و بدبختانه اعتراف کردم که همه  یحرفم جز دروغ حساب م نیخودم حساب کردم ا شیپ

.مالم یم رهیرو ش

مادر؟ دیخواب -

.آره خوابش برد -

.تو دستم نشست حیبتس يسر دادم که دونه ها بمیجا بلند شدم و دستم رو تو ج از

.دیبود حتما بگ يرم، کار یپس من م -

.راحت التیباشه مادر برو، خ -

.رو راحت کنه المیبه دستم آورد تا خ يدست دادم که فشار دیام با

 حیم و ترجرو فوت کرد نمینفس سنگ. ياری یم مونیسر زندگ يدار ییچه بال نیخدا لعنتت کنه سپهر، بب. اومدم رونیاز خونه ب یناراحت با

.اومدن یاز پس سپهر برم نیو آقا فرز دیام. نداشته باشم يدادم فعال به سپهر کار

. ازش مراقبت کنم شتریتونستم ب یحداقل کنارم بود و م يجور نیا. رو عقد کنم دهیکردم تا زودتر ارک یم ایرو مح طیشرا دیفعال با من

شکر خدا که . آورد یدر م انیشرف دهن به دهن بشه، خونم رو به غل یبا اون ب ییتنهابه  دهیکه ممکن بود امروز متوجه نشم و ارک نیفکر ا

.ادیو نذاشتم فاجعه به بار ب دمیزود فهم

" دهیارک"

شبه؟  ایاالن صبحه . دیفکر تو اتاق چرخ ینگاهم ب. دمیو سکوت خونه ترس یکیلحظه از تار هی. چشم باز کردم میلرزش گوش يصدا با

 نیمجدد باعث شد بدون ا ي برهیو. تو جام نشستم عیکه زده شد، سر ییآوردن سپهر و حرف ها ادیدفعه با به  هی. لیموبا ي برهیدوباره و
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 يا گهیکس د ایجا گذاشتم  نیرو ا میآخر خودم گوش ينبود دفعه  ادمی. چنگ بزنم زیرو از سر م میکنم، گوش يا گهیکه بتونم فکر د

.دیلغز میرگ و پ ریز نیریحس ش هی ظ،رحافیاسم ام دنیبا د. گذاشتتش

ده؟یالو؟ الو ارک -

.سالم -

؟يبهتر شد. یساعت خواب خانم. دلم زیسالم عز -

.به بدنم دادم یو قوس کش

.آره بهترم -

.نگرانت بودم -

.رو فرو خوردم نمیسنگ نفس

!ریپوست کلفت شدم ام ست،ین میزیچ -

.حوصله شد یهم ب رحافظیام يصدا

.دارم یبرنامه رو کال عقب بندازم؟ اگه حالت بده فعال دست نگه م يخوا یم. صحبت کنم که نشد زیتم امروز با عزخواس یم -

.لبم رو با سر انگشت لمس کردم پوست

.تمومش کن ر،یخسته شدم ام طیشرا نیاز ا گهید. يآرامش دلم شد هیوقته که حالم بده و تو ما یلیمن خ -

.دیچیپ یسرخوشش تو گوش يصدا

.فردا رو هماهنگ کنه يکنم تا برنامه  یصحبت م زیپس با عز. یقبول نکن گهیحالت د نیبا ا دمیترس یم! چاکرتم به خدا -

.یدون یندارم، هر جور صالح م یباشه، من حرف -

ده؟یارک یراست -

جانم؟ -

.يکه بهم اعتماد کرد نیصبح ممنون، ا يها تیبابت تمام حما -

... ياگه تو نبود ر،یکنم ام ازت تشکر دیمن با -

.دوباره تو گلوم نشست بغض

!زمیخودت عز يبرا یهست یرزنیش. تونست بکنه ینم یغلط چیاگه من هم نبودم ه -

.دادم به تاج تخت هیهام رو بستم و تک چشم

.ریام یچقدر خوبه که هست -

م؟یریچند وقت زودتر تموم بشه و سر و سامون بگ نیشه ا یم یعنی -

؟یقدر هول نیا -

.تونم انجام بدم ینم يکار چیکه ه فیح یول ن؛یاز ا شتریب -

ر؟یام -
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.ریبگو عمر ام ر؟یجون دل ام -

!سپهر؟ -

.رو بسپر دست ما، تو نگران نباش یهمه چ. شرف فقط ضرره یچون فکر کردن به اون ب ؛یبهش فکر کن يحق ندار گهید! سپهر مرد -

کنه؟ تتونینکنه اذ -

.ینیسپهر رو نب گهیدم د یقول م. زمینکن عز تیخودت رو اذ! ستیجوجه هم ن هیزار بود؛ حاال در حد  شهیکفتار ب يروز هیهر اگه سپ -

.بستم چشم

؟یفردا مطمئن يبرنامه  يبرا دهیارک -

.ریمجا قرار نداره ا چیه گهیدلم د. کار راسخ نبودم نیا يبه اندازه  يمسئله ا چیآره مطئنم، تا االن تو ه -

.دیچیپ یتو گوش ریتند ام ينفس ها يصدا

.مثل من -

.درده و ازت که دورم هزار درد هیکنارت هستم  یوقت -

.دیدم یهاش رو تو گوش نفس

.دهیدل نگرانتم ارک. گذره، آشوبه تو سرم یم یدلم چ نیتو ا یکاش بدون. مثل من ده،یمثل من ارک -

.خوبِ خوبم یمن خوبم، تو که هست. نباش -

من رو برد به آسمون  رحافظیزمزمه مانند ام يصدا. یهمه دلتنگ نیدلم سر به فلک گذاشت از ا يلرزش ها. که تو خط برقرار شد سکوت

.آرامش خود خدا شیها، پ

.شبت خوش خانمم -

!صبر یاندک د،یصبر با یاندک. است کیوصال نزد يلحظه . لرزونم ي نهیکه قطع شد، دست گذاشتم رو س یگوش

 هیپاهام رو تو بغلم گرفتم و تک. فضا رو معطر و دلچسب کرده بود دیگالب و خنک دلچسب شب ع يبو. دیچرخ یآقا م حیضر يرو اهمنگ

.آقا حیضر يخنک پشت سرم و چشم گردوندم رو تک تک دونه مربع ها واریدادم به د

 ومدهیوقته پابوست ن یلیدلم تنگت شده بود آقا، خ. قسمت کنه رو با تو شیشاد نیاومده، اومده تا ا دهیارک ؟يخوا یمهمون نم. سالم آقا"

"!دل یعاشق و ب یاومدم؛ ول یدست خال. اومدم، با قلب عاشقم اومدم رحافظمیحاال با ام یبودم؛ ول

.شده يکار نهییسر بلند کردم به سمت سقف آ. ياشک شوق بود انگار. گونم يشد رو ریقطره اشک سراز هیزدم که  پلک

پا به پام  ،يموند شمیکه پ نیهات، بخاطر ا يممنون بخاطر صبور. گم یبهت گفتم ممنونم؟ نگفتم؟ کم گفتم؟ پس باز هم م ،ایخدا"

هام  یو اشتباهاتم رو، کاست يبود شهیممنون که هم. يو فرستاد يکرد نیبنده هات رو گلچ نیبرام بهتر ،یگرفت دهیخطا کردم و ند ،ياومد

تن زخم خورده داشتم  هی ،يپرش کرد رحافظیدل تنها داشتم که با مهر خودت و ام هی. خوام یازت نم یچیه هگید. يدیرو خدا گونه بخش

مادر باال سرم  هیمثل  يجور نیهم شهیفقط هم. خوام ینم یچیبخوام؟ ه یچ گهید. يمرهمش کرد رحافظیپر محبت ام يکه با دست ها

دلم رو  يروزها بدجور نیکه ا رحافظیپس باش کنار من و ام ؛یقشنگه و آسمون آب یزندگمن هم خوبم،  یتو که باش. باش تا خطا نکنم
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 یانگار که لبخندهات رو تو وجودش م یازم خدا؛ ول ینش ریوقت دلگ هی. شده نمیزم يرو يخدا یخطاست که بگم؛ ول. والم کرده خدا. برده

".ها هم پر یها پر، تلخ یسخت. تو مشتمه خدا ایشم، دنکه با رحافظیبا ام. هم برام قابل لمس شده تییایعرش کبر یحت نم،یب

شود یشود که نم یشود، نم ینم یشود، گاه یم یول یگمان نمی کن یگاه"

شود ینگفته قرعه به نام تو م یهزار دوره دعا بی اجابت است، گاه یگاه

".شود یتو م يتمام شهر گدا یگدایی و بخت نیست، گاه يگدا يگدا یگاه

سقف  يدرخشان رو يها يکار نهییزدم، نگاهم رو تو آ یلب حرف م ریکه ز يپشت سرم و همون جور واریدادم به د هیرو تک سرم

 يچه جور دمیکه فرداش حاج بابا گذاشت، کارها چنان به سرعت انجام شد که خودم هم نفهم يبعد از رفتن سپهر و قول و قرار. چرخوندم

:حاج بابا گفت. مراسم بله برون سادمون افتادم ادی. عقد نشستم يدو، سه هفته بعد سر سفره  يبه فاصله 

.سه دونگ از خونم هیمهر -

:گفتم. نکردم قبول

.رحافظهیگر و آغوش امن ام تیحما يمن دست ها ي هیباشه، مهر یکس يسقف و کاشونه  میخوام مهر ینم -

:گفتم

.چهارده تا سکه -

:گفت زیعز

.و چهار ده تا صد

:گفتم

!؟زیعز -

از  شتریکه دل ها ب یعقد، همون موقع يسر سفره . تو انگشتم، لب هام رو به هم دوخت یو با انداختن انگشتر موروث دیهام رو بوس چشم

بود،  نیریانداختن حلقه ها ش يلحظه . قشنگ يلحظه ها نیا يزدم برا یدل دل م کرنگ،یشه و  یم کیبه هم نزد يا گهیهر زمان د

حلقه رو تو انگشتم انداخت و  رحافظیام. تا آخر عمر ،یشگیهم وندیپ نیا يبرا میبافت یم سمانیحلقه ها ر نیا اب میداشت. نیریش نیریش

اتاق که خلوت شد، . حالوت داشت يبدجور رحافظیبود، نبود؟ محبت ام نیریش یسرخ شدم از خجالت؛ ول. بوسه زد به انگشتم و حلقه

نوازش هاش و گذاشتم لذت ببره از  ریچشم بستم ز. شدم رو لمس کرد شیآرا مهین تصور يبا سر انگشت تک به تک اجزا رحافظیام

.قمیشق يلب هاش رو گذاشت رو. تماس حالل حالل نیا

محبت ازم دلخور بشه؟ نینکنه خدا بخاطر ا. دهیاندازه س ارک یمحبتم نسبت بهت ب -

مردانه  یزمان هیکه  ییدستش، همون ها يدستش رو بلند کردم و بندها. ها عاشقانه نیشهد و عسل بود ا. نبود؟ بود، به خدا که بود نیریش

.شدش میترم يتک به تک، مهر زدم رو بندها. دمیکرده بود رو بوس تیسپهر ازم حما يجلو

.هیمن، خدا مهربون تر از هر مهربون رینگران نباش ام. به معبوده دنیرس يپله برا نیعشق به همسر، اول -

:و زمزمه کردم دمیکش نمیحلقه کرد و دستش رو تو سرو دورم  دستش

.)گر است شیبخشنده و بخشا. (مِیاَلرَّحمنِ الرَّح -
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تا موقع عقد هم خونه کامال  یحت. مدت کم گرفتن نیتو هم دیالزممون رو مامان و فاطمه و ام لیمبله بود و اندك وسا مهین ریام ي خونه

.سمت حرم آقا دمیو پر کش میشد مایوز سوار هواپهمون ر م،یعقد که کرد. نشده بود دهیچ

که  یتیمالک میو م رحافظمیبه اسم ام يلبخند. بود، مرد من رحافظمیام. ها بکشم نهییباعث شد دست از نگاه کردن به آ لمیموبا ي برهیو

.زدم و جواب دادم دیچسب یاز حد م شیب

.سالم آقا -

مناجاتت تموم شد؟. یسالم بر خانم رسول -

.شه یداره تموم م -

:زمزمه کرد یگوش يتو

؟يمن هم دعا کرد يبرا -

دعا نکند؟ شیایدن يشود آدم برا یمگر م. زد یها م حرف

.از خودم شتریب -

:قرار گفت یو ب تابیب

رون؟یب يای ینم -

.دیکوب یم تینها یقلبم ب. دمیگز لب

ح؟یتفر ای ارتیاومدم ز -

.داشته باشه حیزنگ تفر يوقت ها هی دیبا یرفع خستگ يکنار هم باشه؟ تازه آدم برا احتیو س ارتیداره ز یچه اشکال -

.یرو فوت کرد تو گوش نفسش

.بغل نگرفتم ریدل س هیوقته که خانمم رو  یلیدونه من خ یبخشه، خودش م یآقا هم م. تابمیب. دهیارک گهید ایب -

تو؟ شیپ امیآقا و مناجات رو ول کنم ب یگ یم یعنی -

ده؟یارک يای یمن -

.ضربه ها نیآورد با ا یکم م ژنیقلب پر ضرب، اکس نیآخ و امان از ا. گرفتم نفس

.دل منم تنگت شده. امی یبذار حرف هام رو تموم کنم، م. امی یم رم،یام امی یم -

.منتظرتم يپس دم کفشدار -

دل  نیا يباش، کنار من، پابه پا شمیپ شهینه؟ هم گه،ید یهست ایخدا. اشک شوق رو هم پاك کردم يقطره  نیرو قطع کردم و آخر یگوش

!خدا میبر ایب. چشم به راهمه يبدجور رحافظمیکه ام میبر ایخدا، ب میبر ایب. رو هم تو خودش جا داده رحافظیقرار که حاال عشق ام یب

سپارم یروم و خدا را به تو م یم"

ندارد يزیاد زحمت

".یکنصدایش کن که نامش را فراموش ن یگاه
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با خواننده یصحبت

شده  ییبزرگ و خدا..متنبه شده بود  دهیارک.. ..تموم کردم  ییایداستان رو خوب ورو انیپا... دیداستان باهام همراه بود يکه تا انتها ممنون

.. ادیهمه پروبال گرفتن بدست ن نیفرصت ا دیشا يعاد یتو زندگ یول.. بود 

 ينشه کار گهیکه د نهیاونقدر صدمه بب دهیسپهر وارک نیب يرو داشته باشه تو همون دعوا ها دهیککه سرنوشت ار ینکرده کس يخدا دیشا

..ناقص بشه  یحت ای..کرد 

..هستن  نهیبده که پراز حسرت وعقده وک لیروبه جامعه تحو ییهم تا اخر عمر بسوزه وبسازه ودم نزنه وبچه ها دیشا ای

بچه گانه  يس ها.هو یعشق رو قاط نیا دیکن یسع یول..عشق مادربه فرزند ...عشق ما به خدا .. ستین گمینم..عشق هست ..گلم  يدخترها

... دینکن

.. دیهدر ند یان يت ها.اتون رو به خاطر لذ ندهیا.. ستین یزندگ يهمه ..رختخواب

 ییوراه به جا دیکشیزجر م.. شدیم شیکه هربار با صحبت کردن باهاش دلم ر.. کردیم هیمن گر دهیارک يهمپا يداستان دختر نیطول ا تو

..نداشت 

تا  کشنیم رونیرو از اب ب مشونیبه زحمت گل يواقتصاد ینابسامون مال طیشرا نیتو ا یپدرهاتون که با بدبخت.. دیمادرهاتون رحم کن به

.. دیکن یشماها راحت زندگ

 يادیبه خدا که توقع ز.. دیغرغرهاشون رو گوش بد.. دیکنهاشون رو درك  ینگران.. خوانیدرك م کمیفقط .. خوانینم یودست بوس تشکر

..اونها نگرانن ..ندارن 

... دنیادمها رو د يکه اونها بد نهیبه خاطر ا... نیباش ومت نیسنگ..هروکر راه ننداز  بهیبا پسر غر..نکن  ادیز شیارا.. این رید گنیم اگه

...درمدارس  نیجن يسقط ها ای..ناخواسته  يها یحاملگ ای..که به دخترها تجاوز شده  یعیپر شده از وقا گوششون

وقت  چیمتاسفانه ه یول گذروننیوخوش م گردنیاز مردها با هزار تا دختر م یبعض.. کنار اومده  ندهیما نه تو گذشته مونده نه با ا ي جامعه

..دخترها ازدواج کنن  نیعشق چشمشون رو کور کنه وبا ا يروز هیواگه  رنیدخترها نم نیازدواج سراغ ا يبرا

.. کننیاون دختر رو جهنم م یبه اون دختر ندارن وزندگ ياعتماد چیه گهیکه د شهیوذهنشون خراب م شنیم نیبدب اونقدر

.. دیوافسار دلتون رو کنترل کن دیپس تروخدا مراقب خودتون باش.. مونهیمردن م نیع..کردن  یزندگ طیشرا نیسخته با ا دیکن باور

 یدوست دارم شماها هم دلتون خوش باشه وزندگ..شن  ریبچه هام عاقبت بخ خوامیکه م يخدا شاهده همون جور یول..دم ز ادیز حرف

دیداشته باش یسالم

.. تونیهمگ یاز همراه ممنون

والسالم

نیشا مون

21/4/91

92دي : انتشار
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