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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تی ذکر اس  ت وبس  ا انی ش  ا
 یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، سازمان ها و موسسات د یاز س و یبانیپش ت

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

  Roman4u@:  تلگرام کانال

 ویارنام رمان : 
 دریا دلنوازنویسنده :

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو
 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@ کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 مقدمه

 . ُشدم متوّلد -

 یاهمیت براش دیکتاتوری هیچ دونم می...  شدددم متولد...  پیش دقیقه چند
 ... کوچک   یا بزرگ   چقدر من توّلد   کیک   که نداره

 خیلی حتی.. نمیکشدده درد من زایمان   درد   تصددور   با ای باکره هیچ دونم می
 من که سال چند این تو شددن دور ها درخت از چقدر ها آدم دونم می خوب

 ... شدم دنیا وارد

تنام تو کس هیچ دونم می  رفک ها جنگ همه به من اما..  نکرده   فکر من به وی 
 ... کردم

 بار چند حتی...  کردم نگاه دقت با آزمایشگاهی های اسدکلت ی همه به من
 ... بردم لّذت کشیدت درد از من...  بردم لّذت و ُبریدم و دستم

 ی ساله 91 ی پاشنه ی اندازه به...  شدد تر سدنگین زمین...  پیش دقیقه چند
 ... ! کردند اضافه کمددرم گودی   به ، امروز تا که ای زنونه های کفش همه

 ایه گوشددت به...  داد تحویل دنیا به..  پیش دقیقه چند همین...  منو مامانم
 به منو مامانم...  خاویاری های ُرژ به...  پاسددتوریزه های شددیر به...  قرمز
ه به...  داد تحویل مهربون های نماز چادر  مرگ   برای سددال هر که ای غصددّ
 ... خورم می قرمزهام ماهی
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 یها صبحانه...  صبح قضدای های نماز به...  پیش دقیقه چند...  منو مامانم
 داد تحویل شده کوچک های مداد...  گذاشته جا های سداندویچ...  نخورده

 ...مونده من با مادرم ویار اما...اومدم دنیا به... 

 ... االن به تا ندیده و فرزندش که دارم و مادری حس

 هکشددند ویارهای این انگار...  بشدده تموم خواد نمی خیالی بارداری   این انگار
 ... نداره دنبال به فرزندی

 به کده چیزی هر ه*و*س...میکنم ه*و*س مددام و دارم ویدار...دارم ویدار
 اما...بیارم بدستشون تا میزنم دو سگ...میزنم عق آوردنش دسدت به محض

 ...میارم باال و میزنم عق ام خواسته به رسیدن محض به

 ...نمیدونم...شده مرگم چه

 ...نمیدونم...بشه تموم ویارها این قراره کی

 ...تو

 میدونی؟ تو

. 

 ...نمیشه پیدا

 گوشه اون کردم پرت کیفمو اول اومدم که در از...گذاشدتمش؟ کجا دیشد 
 ...اتاق ی

 ...کمد سمت رفتم میکردم باز مانتومو های دگمه داشتم که همینطور بعد

 ...دیگه...همونجا گذاشتم درآوردم که مانتومو

 ...کشو تو گذاشتم کردم تا درآوردم شلوارمم...آهان
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 ...دته تخد زیر که امم مقنعه

 ...میشه دیرم االن...خدا ای

 ؟...کجاست من جورابای این پس

 ...سدددآغر...میشه دیرم بیددددا ساغر_

 ...دربیاد این صدای بود مونده همینم وای

 .اومدم ساغر دل عزیز_

 بو یا لنگن به لنگده یدا من جورابدای...خودش اتداق سددرا  میرفتم بدایدد
 پوشددیده دیروز یه و بودمش شددسددته تازه که بود خوب دونه یه همون...میدن
 ...کشو تو میندازم کثیفو جورابای چرا درمیاد غرش بگم مامان به...بودم

 ییواشک...نبود کسی...کردم نگاه رو خونه راهروی...کردم باز نیمه و اتاق در
 انمج از تر عزیز برادر دو اتاق سددمت به نبینتم کسددی پایین از که طوری و

 ...رفتم

 ...اومد نمی صدایی و سر...در به دسبوندم چد گوشمو

 ور خرخره تا لحافو...بود خواب هنوز سددامان... دادم پایین رو دسددتگیره آروم
 ....بود کرده راحت منم خیال بابت این از و بود کشیده سرش

 با و کشیدمش بیرون صدا و سر بی...رفتم لباسش کشدو سدمت به آسده آسده
 پام شوجفت همونجا...شد باز بناگوشدم تا نیشدم دیدم که جورابی جفت اولین
 خ  اما اومد می در داشددت جورایی یه و بود بزرگ پام به اینکه با...کردم
 ...نداشتم هم ای دیگه ی چاره

 کجایی؟ پس ساغر_

http://www.roman4u.ir/
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 غلت موقع سددامان اگه...بیرون انداختم رو خودم و کردم باز هول به اتاقو در
 ...میکرد تالفی حتما پامه جورابش که میدید و میکردم باز چشماشو زدن

 وت انداختم و چشددمم خط و ل  رژ...کردم سددر امو مقنعه و اتاق تو برگشددتم
 انگشت با و ایستاد ها پله پایین سدهراب اومدم می پایین که ها پله از... کیفم

 ...کرد اشاره دستش توی ساعت به داشت که هرچی و چشم و سر و

 چنده؟ ساعت_

 ...دوسیدم بد استخونیشو ی گونه ها پله اومدم پایین با همزمان

 ...نفسم...عسلم...ن مهربو...جذاب...خوشگل...خوشتیپ_

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

 .ساغر شد دیرم...نریز زبون_

 !ببینش مامان...سهراب دستم آی_

 تو خستگی... آورد باال سرشو که بود پز آب مر  تخم کندن پوسدت مشدوول
 ..میزد موج صورتش

 !نداره جون اون...مادر نکن اذیتش_

 ... انداخت تاپام سر به نگاهی میرغضبانه سهراب

 ...خانوم مونس داره وزن اضافه کیلو ده حداقل...نداره؟ جون این_

 ...!پام کف چشمت_

 و میکرد آماده واسم داشدت مامان که ای لقمه و رفتم صدبحانه میز سدمت به
 گفت سهراب نزده و اول گاز...زدم هوا رو

 .بخور ماشین تو اشو بقیه_
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 بد و مونس مامان ی گونه و شدددم دال...کردم پایین و باال سددرمو پر دهن با
 دوسیدم

 ...ها دنبالت بیاد سامان تا وایسا_

 ...شدم راست و خم... گذاشتم ام دنه سید روی دستمو

 باش خودت مراق ...مادر سالمت به_

 .بیرون زدیم خونه از سهراب با و دادم تکون دست واسش

 میکنی؟ نیگام اینجوری چرا_

 گفت جدی و شد پهلو به که بودیم قرمز چرا  پشت

 بودی؟ زده ام خونه توی لبتو رژ_

 ...میکردم نگاه هاش چشم به نباید.کشیدم دبم لد روی سریع و زبونم

 ...!رژ   میکنی فکر زده خشکی لبم_

 نشست لبش روی مرموزی ی خنده... شد سبز چرا 

 !زده؟ خشکی چشمتم پس_

 به ستد زودتر باید بخره نسدکافه تا موازه تو رفت که موقع اون...بود فهمیده
 !دیده این...میشدم کار

 .چشم خط هم زدم رژ هم...گلم داداش آره.دیگه نده گیر سهراب_

 گفت که بود ماشین دل بود آینه به نگاهش... شد اخمو رخش نیم

 رگی نمیخواسددتم منم میگفتی همینو اولش از...بگی درو  ندارم دوسددت_
 !!میاد بهت بگم میخواستم فقط...بدم

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

http://www.roman4u.ir/
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 مهربون اخمالوی من بشم فدات_

 ...زبان کالس

 روزی...بگذرونم باید اینجا و عمرم لحظات ترین طوالنی و ترین سددخت
 اجح اینکه سر فقط...حاال اما...داشدتم شدوق و ذوق خیلی کردم نام ثبت که
 ممیر که گذاشددتم شددرو  و شددر  منم شددهرسدتان برم دانشددگاه نذاشددت بابا

 اباب...بخواد دلم هرچی و یوگا کالس و پزی شددیرینی کالس و زبان کالس
 آمدم و رفت...یعنی...که بهونه...آورد بهونه بعدش اما کرد قبول موقع اون

 ...میشد انجام خانوم مونس و محترم برادرای نظارت تحت باید فقط

 کردنی بازی نقش و درو  هیچ بی..میخواد دلم وقت هر داشددتم دوسددت من
 بابام و مامان با که زیادی سددنی اختالف شدداید...خ  اما..بدن مجوز بهم
 یوقتای یه...نمیکنم درکشددون منم حتی...کنند درکم هیچوقت نمیذاره دارم

 ناموس دزد...شددده بدی زمونه بگه که میخواد..میزنه حرف باهام سددامان
 هک کنه خرم میخواد...! میزنه بیخود حرف...زیاده کیفم و گوشددی دزد...زیاده

 ...نیستند عطیه بابای مامان مثل من بابای مامان چرا نزنم غر

 برعکس...بگردم باهاش نمیاد خوشددش مامانم که همسددایمونه دختر عطیه
 نمی دهنش از جون ساغر جون سداغر...داره دوسدم حسدابی...اونِ   مامان

 ...افته

 ..بابا ای

 داسددتان ای مزه با حالت با داشددت که بود زبان معلم های ل  به نگاهم
 به داره ارجحیت چرا روباه و خرس داسددتان نمیدونم من...میکرد تعریف
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 مهکل تا چهار زبان کالس میرم گفتم بگو منو...!! ژولیت و رومئو داسددتان
 ...ببینیم میذارن واسمون احساسی فیلم تا چهار...عشقوالنه

 میگرفتم که بود سددانسددوری بدون های فیلم ترجمه بعددیم هددف تدازه
 ...!میدیدم و میدزدیدم سامان کشو از...چرا درو  البته...ببینم

 که ای سدداعته یک زبان کالس شدددن تموم با شددد مصددادف آخرم ی خمیازه
 ...اومد تاخیر با ساعت نیم معلمش

 رژ دارم عادت که من به لعندت...دراوردم و کوچیکم ی آینده همده از اول
 !بخورم

 به...دیدم دور از و مونس مامان که بودم ایستاده منتظر موسدسده درب جلوی
 ...بود شده سرخ و اومد نمی باال نفسش...رفتم سمتش

 کو؟ سامان پس...اومدی تو چرا خ  مامانی_

 گفت زنون نفس نفس

 ...داشت کار_

 هویج اب یه میرفتیم االن بود اومده اگه...گفتم بیراه و بد سددامان به دلم تو
 ...کنیم رزشو ها دستگاه این با پارک میرفتیم بعدشم...رگ تو میزدیم بستنی

 یه نمگرفت دوش همیشدده مثل...خونه برگشددتیم و گرفتیم دربسددت تاکسددی
 بوی...حموم بوی از...میاد خوشددم رفتن حموم از...کشددید طول سدداعت

 !حمومم تو و فراغتم اوقات بیشتر...شامپو

 ...مادر باشه عآفیت_

 گفتم باز روی با افتاد بستنی هویج اب به که چشمم
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 کردم؟ دوس هد فهمیدی کجا از_

 تگف و نشست دت تخد ل  مونس مامان...برداشتم بشقاب روی از و لیوان

 .کنم درست واست گفت بود خریده هویج سامان_

 اومده؟ سامان مگه_

 داره کار..رفت زود اومد_

 ...!عوضی_

 هب و هویج آب لیوان به دددسبوندم چدد ددبمو لدد باال آورد سرشو مامان همینکه
 مثل و گفت" الله اال اله ال" ل  زیر...زدم حرفی چه نیداوردم خودم روی

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

 نمیکنم پیداشون خدا به...نزن دست اونارو مامان_

 اینارو کن جمع خ ...خواب اتاق یا شامه بازار این جان مادر_

 .گرفتم دستش از و شلوارم و تاپ

 داداشات؟ جلوی بپوشی نمیخوای که اینو_

 کردم اخم

 شد؟ خوب.نمیپوشم چیزی همچین بابا جلوی نخیر_

 از و خورد زنگ خونه تلفن که بندازه راه جدل و بحث باهام دوباره خواسددت
 وت بیاد اصددراری   چه داره که دردی پا این با نمیدونم من...رفت بیرون اتاق
 ...من اتاق

 دنیا هب منو نباید سن اون تو خ ...باشم راحت باهاشدون نتونسدتم هیچوقت
 زدهپون سهراب با و دارم سنی تفاوت سدال یازده سدامان با من...دیگه میاوردن
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 جور بابا مامان با اونم بوده من سددن هم وقتی میگه که سددامان...سددال
 ندارم دوسددت من....بابا و مامان تا بوده رفیق سددهراب با بیشددتر یعنی...نبوده

 گو باز هرچی به نسددبت امو عقیده و نظر که هربار ولی بداشدده اینطوری
 ...!!خدا از بترس میگه مامانم...ای بچه تو میگه بابام..میکنم

 نارشونمک که وقتایی بیشتر...حرفی نه...نظری نه..نمیگم هیچی همینم واسه
 ولق به هرچند...نکنم کوچیک خودمو و سرجام بشینم سداکت میکنم سدعی

 !ام بچه...کوچیکم هنوز من بابا

 عقیده و نظر هر با...باشددند مونده که ای سددده هر تو...باشددند ام چی هر ولی
 دوست...مهمند برام...دارم دوستشون...مادرمند و پدر...باشند داشدته که ای

 دیم دددبدجنس که وقتایی یه حتی...باشند کنارم سالمت و صحیح همیشه دارم
 بوض مونس مامان درد پا و ددددردرد کمدددد با...میکنم اذیتشددون و میکنه گل

 ..درمیاد اشکم بابا حاج خشک های سرفه با و میکنم

 که کیلو ده...افتادم سهراب حرف یاد...میکرد ام دیوونه داشدت نهار برنگ بو
! ودهب همراهم بچگی از اینکه مثل اونم...داشتم وزن اضدافه کیلو نه ولی...نه

 یاد وقتایی یه سددامان...دارند هنوزم...داشددتند دوسددت دختر بابام و مامانم
 وت میذاشددته و برمیداشددته لقمه اونا دهن از مونس مامان میگه و میکنه قدیم
 ..همینه واسه وزنمم اضافه...من دهن

 ساغر؟...واست خریدم بالل پاشو...کوپولو...ساغر

 ...لرزوند دلمو میشد مربو  بالل به که ای جمله اما طرف یه سامان صدای
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 اگه هک بود وایساده طوری یه سرم باال...پایین کشدیدم صدورتم روی از لحافو
 ...میزدم سکته میدیدمش ناغافل

 !رفت سر ام حوصله پاشو... کپل سالم_

 بالل؟ کو_

 ...کشید کنار روم از کامل لحافو

 نمک آب تو گذاشتم پایین_ 

 تبرداش میزم روی از سرمو کش. شدم بلند دت تخد روی از و گرفت دستمو
 ...دستم داد شونه یه با و

 نمیگی؟ که درو _

 مزه وت بدون...بدن به بزنیم بریم کن شونه موهاتو پاشو...سدامان جون به نه_
 نمیده

 یرو نشست وقتی...دددتم تخددد روی به رو گذاشت و کشید و میزم صدندلی
 ...کردم نگاهش غیظ با صندلی

 دنبالم؟ نیومدی چرا بودی؟ کجا صبح تو_

 زور به موهامو...داد تکیه صندلی به دددنه سدیددد به دسدت و انداخت پا رو پا
 گفت مرموزی حالت با که میکردم شونه

 .خرید رفتم منم داریم مهمون شام واسه گفت صبح مونس مامان_

 ..!میداد یار دیدن از نشون اش شده باز بناگوش تا نیش

 ...بستم کش با سرم باالی موهامو

 !کردی بیرا آرو شما که میاد داره خانوم نرگس پس_
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 .کرد تر پهن و محوش لبخند و کرد پایین و باال سرشو

 نخورده مارم سهم سهراب تا پاشو حاالم...دقیقا  _

 ...پس بریم_

 و شددیری بالل ی مزه قدری به...میزنم گاز چجوری دارم و بالل نمیفهمیدم
 .میکردم فراموش خودمم مادر و پدر خوردنش موقع که داشتم دوست

 ؟...نخوردی نهار مگه_

 فقط و ببندم چشددمامو دارم دوسددتش که غذایی جوییدن موقع داشددتم عادت
 ...ببرم لذت

 .مکرد باز چشمامو کرد بعدش که ای خنده و زد سدهراب که حرفی بابت ولی

 !عزیزم دربیاد چشمت تا خوردم نهار_

 صورت به تیزش ناخن نوک با سامان که بود چسبیده ریشدش به بالل ی دونه
 ..بود فایده بی سامان به اخمش.زد سهراب

 کن پاک برو ریششتو...بدتری ما از که تو داداش_

 فتگ میخندیدیم که من و سامان به رو و کشید صورتش به دستش کف با

 مامان غذای بوی ولی ام خورده نهار اینکه با منم...ایم گرسددنه خانوادگی_
 ات بخوابم چرتم یه شددد اگه بگیرم دوش میرم...میاره درم پا از داره مونس

 .نیومدن مهمونا

 .کوبید سامان در کمد به برداشتنش با همزمان و برداشت کیفشو

 وحشی_

 وحشی
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 کردم بارش بیراه و بد منم شد که تر دور

 بهش که بعدم...من ل  رژ به بود داده گیر صددبح...قاطی   اش همه چرا این_
 نه؟ خله...میاد بهت میگه میدی گیر چرا میگم

 گفت و داد تکون سر خنده با

 !جفتشون روح تو...رفته اش عمه به_

 بهمون و کنه باز رو آشددپزخونه ی پنجره مامان شددد باعث امون خنده صدددای
 ...بده تذکر

 اکخ کمد تو لباسددام بس از مردم بگیری؟ عروسدی میخوای کی تو باالخره_
 !بپوشم خونه تو نمیذاره مامان رو قرمزه ده دکلتد اون... خورد

 ونج به ناخن با و کشددید دهنش به محکم...آورد بیرون جیبش از دسددتمالی
 افتاد دندوناش

 نمماشددی...کردم پیدا کار...رفتم سددربازی.میاد کوتاه مگه خانوم خاله این_
 چهار...میکشه زجر داره خودش عقدی دختر...میندازه سنگ داره باز خریدم

 .موندیم هوا رو ساله

 اش چونه یرز از دسدتش... صددندلیش به کوبیدم پام با که بود رفته فرو فکر تو
 ...خورد شدیدی تکون و شد ول

 احمق کپل  _

 !حالید و عشق و مسافرت به که دائم...میگذره بد نرگس و تو به چقدرم_

 خنده زیر زد بلند صدای با و کرد ام حواله چشمکی

 ...افتیم می خاله حرف یاد خلوت تو همیشه که ما_
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 دسددت کار آخر داداشددت این میگفت...بود نرگس مثل خندیدنش غش غش
 خودشددو میتونه آقا کردم فکر..نمیکردم باور...مامان دسددت بهونه و میده من
 ...داره نگه

 خندیدید؟ بس از نشدید خسته...من کمک بیاید دیگه بسه_

 در باش آماده حالت به جفتمون پارکینگ در شدددن باز و مامان صدددای با
 ...اومدیم

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

 نیازی فتگ بودنم مانتو و روسری بی بابت که ببندم میخواستم و پارکینگ در
 داد قلقلک پهلومو بابا حاج با کردن دوسی روبد موقع...نیست

 جان دختر اومد می کوچه سر تا هاتون خنده صدای_

 رینیشی ی جعبه.کردم عذرخواهی فراوون شرمندگی با و دادم تکیه ماشدین به
 .زدم دسبرد بهش اشپزخونه به نرسونده رو

 احوالپرسددی و سددالم سددنگین خیلی بابا حاج با اش همیشدده مثل سددامان
 ...بود شده طوالنی زیادی آخرشون دفعه قهر...کرد

 ظرف تو بچین هارو شیرینی این بیا ساغر_

 داشددت خوبی یه مامان به کردن کمک.گرفتم سددامان و بابا حاج از نگاهمو
 ...بود ها شیرینی و غذا به زدن ناخونک مدام اونم

 .میخوره زنگ داره موبایلت ساغر_

 نیگام داشددت تعج  با... بودم شددده خیره مامان صددورت به پر دهن با
 پرسید همیشه مثل...میکرد
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 داره؟ کار باهات کی_

 انسددام دسدت موبایلم...رفتم بیرون آشدپزخونه از و انداختم باال هامو شدونه
 تکون واسددم رو گوشددی داشددت و بود و داد تکیه باال های نرده به که بود

 ...میداد

 گفت خنده با که میرفتم باال ها پله از تند تند

 ...افتی می ندو کپل_

 بیاد در بابا صدای دوباره تا بود کافی کلمه یه همین

 .میگی ام بقیه جلوی مونده دهنت تو...کپل نگو بهش گفتم دفعه صد_

 ...شد جمع سامان ل  روی ی خنده آنی

 بابا؟ حاج ماست بین غریبه االن_

 اشتمگذ بازوش رو دستمو.میزدم نفس نفس خورده یه رسیدم که سدامان پیش
 ...زد آتیش به کنده بابا دوباره که

 !ساغر   همبازیت هنوزم.بشی بزرگ نمیخوای...سالته سی_

 دربره کوره از سامان تا بود کافی جمله یه همین

 هم...نباشم چشدمت جلو بگو ناراحتی من؟ به کردی پیله باز شدما من پدر_
 !من هم میشی راحت تو

 برداشت ها پله سمت به قدمی و شد بلند مبل روی از یهو بابا حاج

 درسددت نرگس و خودت برای که وضددعیتی واسدده میکنم پیله بهت اگه_
 دسدددتتو من بگو بگیری و مردم دخدتره دسدددت ندداری عدرضددده.کدردی
 !نکن کچلم باجناق ی مسخره منو ام اینجوری...بگیرم
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 تو بارهدو و پایین میرفت حتما بودم نگرفته محکم اونقدر و سدامان بازوی اگه
 .وایمیستاد بابا روی

 چشم اباب حاج با دیگه تا عق  بکشمش تونسدتم اما نمیرسدید بهش که زورم
 تا شیدمیک اینقدر و کالف سر این باز بابا نمیرسدید اگه مامانم.نشده چشدم تو

 ...بشه کشیده باریک جاهای به کار

 ..بست محکم پاش با اتاقشو در

 شد یزخ نیم دتش تخد روی سهراب که فرستاد بیرون صدا و سر پر نفسشو

 گلم؟ داداش بودی خواب بمیرم الهی_

 تو داشدت خودش واسده که سدامان سددمت کرد پرت موهاشددو روی ی حوله
 میرفت رژه اتاق

 نمیشه؟ حالیت...نشو دهن به دهن حاجی با گفتم دفعه صد حیوون_

 ...!!بابا برو_

 به زد زل باز های چشددم با و کرد ولو دددددت تخددددد رو خودشددو سددهراب
 .نشستم زمین روی که میبرد سر به وضعیت همون تو هنوز سامان...سقف

 داداشم؟ نکردی عادت...بود همینطور اولم از که بابا...خیال بی سامان_

 منم به گفت سددهراب به که رو ای کلمه همون و داد تکون هوا رو دسددتشددو
 زنگ موبایلم که بودم نشددسددته گوشدده یه خودم واسدده سدداکت..گفت
 جلوی کرد پرت رو گوشددی بود عصددبانی بابا دسددت از که سددامان...خورد

 ...پام

 میزنه؟ زنگ تو به اینقدر کی  _
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 ...من به میرسید داشت عصبانیتش موج

 ...نمیدونم_

 ها غریبه ی شددماره نمیدادم جواب...بود آشددنا نا گوشددی روی ی شددماره
 .رفتم بیرون اتاق از و سایلنت رو گذاشتم رو گوشی...رو

 روی هارو چنگال قاشددق و میوه های بشددقاب... کردم کمک مونس مامان به
 ...بود ها همون کنار ام شیرینی و میوه...گذاشتم پذیرایی میز

 خاله رپسدد وجود با...رفتم اتاقم به لباس کردن عوض برای شددد تموم که کارم
 باید سداعت چهار و بیسدت هر وگرنه..بپوشددم سددارافن نمیتونسدتم نازنینم ی

 ...میکردم تحمل رو بابا گرد های چشم

 کرم شددال و شددلوار با میداد نشددونم تر الغر که امو تیره ای قهوه مدانتو
 وغمبل ی نرفته هنوز جوشددای این تا زدم صددورتم به کرم خورده یه...پوشددیدم

 ..نبود پذیر امکان سرمه بدون که چشمامم سیاهی...بشه محو

 فکر سددامان و بابا حاج دعوای به...نشددسددتم ددددتم تخدددد رو آماده و حاضددر
 که رتیصدو در...بخره خونه تا نمیگیره پول بابا از سدامان چرا اینکه به...کردم
 بده امانسدد به پولی یه بابا که...همینه دوتا این کردنه اذیت از نیتش تمام خاله

 عمرا...شددده بزرگ نعمت و ناز تو همیشده نرگس...داره حقم...بخرند خونه و
 ...کنه زندگی بتونه میگه سامان که محلی اونم ای اجاره خونه تو بتونه

 ابسددهر دیدم خودم...بگیره پول نمیشدده راضددی سددهرابم از که اینه بدبختی
 یلاوا حتی...بده بهش رو خونه پول نصددف میتونه که گفته بهش چنددبار
 من سما به میدم بهت که پولی بابت نصدفشدو و میخری که ای خونه میگفت
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 بازم...برگردون داشتی وقت هر اصال گفت سهرابم...نکرد قبول سدامان...کن
 ...نشد راضی

 من که هرطور باید میخواد منو نرگس اگه میگه...مرگشدده چه نیسددت معلوم
 دوسددت منم میگه...نداره حرفی خدا بنده نرگس...کنه زندگی دارم دوسددت

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

 کیو طرف نمیدونه آدم...ما ی خونه دعواهای نقل شددده اینام زندگی...بابا ای
 ...بگیره

 ساغر؟_

 دادم و سامان جواب بلند صدای با اتاق توی از

 بله؟_

 زدی؟ دست من کشوی به تو_

 ودمب برداشته فیلم کشدوش تو از پیش روز دو هم...شدد قطع لحظه یه نفسدم
 جوراب صبح امروز هم

 ...!ساغرِ   جون به نه_

 و دمفرستا بیرون راحت خیال با نفسمو...نیومد در ازش دیگه صددایی و سدر
 طفق...بترسم ازش همیشه اینکه نه...کشیدم دسدت شددم سدرخ های لپ به

 ...بود شده اخمالو زیادی امروز

 وشتبلی که روزی...خرید برام سهراب که بود مدلی آخرین گوشدی به نگاهم
 بابا...یبخر واسددم باید که بابا حاج به کردم پیله چقدر دیدم اینترنت توی و
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 در ولپ هرچی که سامانم...نیست تعویضش به نیاز و خوبه گوشدیم گفت که
 ...شدم سهراب دامن به دست...عروسیش واسه میذاره میاره

 و ادافت دستم از هفته یه سدر...خرید میلیون دو و گوشدی همین برام موقع اون
 زیر از زود خیلی اش مزه انگار...نبود خیالمم عین...سددوخت دیش سددی ال

 وپزش...نداشتم و شدن دار گوشی اول روزای شور و ذوق دیگه...رفت دندونم
 این به دارم عادت...افتاد خودمم چشدم از...دادم اول روزای همون ها بچه به

 ...ها بازی خل

 همه به که گفت بهمون سدامان اما بودند اومده که میشدد سداعتی نیم مهمونا
 کالم هی نداشدت جرئت ام بیچاره نرگس...نمیاد شد  تا و نیسدت خونه بگیم
 ...بپرسه بیشتر

 شدددماره اش گوشددی بدا هی داره کده دیددم کردن درسددت سدداالد موقع
 هک کردنم درست ساالد...میگیره داره کیو شدماره زد حدس میشددم...میگیره

 رفتم سراغش شد تموم

 باال؟ بریم میای نرگسی_

 ...انداخت سرش روی کامال و کشید باال چادرشو های لبه

 ...میخواد کمک خاله_

 گفتم گوشش دم

 دارم کارت باال بریم بیا_

 ...بیاد باهام تا شد راضی مادرم از فراوان عذرخواهی با و داد تکون سری

 پسراس اتاق که اونجا_
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 !میزنی حرف چقدر...تو بیا_

 تددد تخددد روی که سامان دیدن با...بستم و اتاق در بالفاصله و اتاق تو اومد
 ...شد گرد هاش چشم بود خواب

 !خونست اینکه_

 .بودیم آورده پایین حسابی صدامونو تن

 !تو گیر   ی ننه سر...شد دعواش بابا با اومدنتون قبل ساعت یه...آره_

 کرد جمع من اخم با گردشو های چشم

 ...بودم شده نگرانش...اس خونه که میگفت من به حداقل_

 مسددیر آن یه که بود شددده سددامان جذاب نه اصددال رخ نیم محو جوری یه
 دددت تخددد باالسر که برسم خودم عکس قاب به شاید تا کردم دنبال نگاهشو

 ...!ست دوتا اون

 ...کن گریه حالش به بشین میخوای...توام کن جمع_

 .نهک مخفی زیر اون و خودش میخواست انگار...کشید جلو بیشتر چادرشو

 ...داره گ*ن*ا*ه_

 بودم منم...کردی زندگی شددهر باال عمر یه تو...ندداره گ*ن*ا*ه هیچم_
 دور مامانت از مهمتر همه از...تازشم...مایینا پایین اون برم نمیشددم راضدی
 !واال.نمیشدم راضی بودم من اونم...میشی

 زد پهلوم به آروم

 میشه بیدار االن بیرون بریم_

 کشیدم چادرشو که در سمت میرفت داشت
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 میری؟ در داری...کنی خوبش اینجا آوردمت احمق_

 پایین میره صداش میزنه داد یهو..کن ولش..نه_

 میترسید پیزوریم داداش از چقدر مردم دختر بیچاره

 میارم شددامم.بزنید حرف باهم کلوم دو کن بیدارش برو...سددرت تو خاک_
 ...نمیفهمن ام بقیه.بخوریم هم دور باال

 فرق به ارادت نشددونه به دسددتامو دو کف که و بود شددده خیره بهم واج و هاج
 فتمر بشه ام متوجه کسدی اینکه بدون...اومدم بیرون اتاق از و کوبیدم سدرش

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

 نرگس اومدن با...بود شده چروک مانتوم خوردم غلت دددت تخددد روی بس از
 حرف نرگس...شدددم امیدوار ماموریت بودن پیروزمندانه به بازش نیش و

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

 چرا نمیدونم...نه که کمدک البتده...کرد کمکمون ندادرم میز چیددن موقع
 ها زن بین داره دوسددت اش همده...اومدد نمی خوشددم ازش هیچوقدت

 قد...نیست ام بچه دیگه خ  ولی...نشده سالش بیست هنوز درسته...باشده
 ...سامانه ی اندازه که اش قواره و

 موقع ام دوباری یکی...میشددم معذب که میکنه نگاه و آدم ام جوری یده
 حوصددله...انداخت تیکه بهم ها کرده سددرخ زمینی سددی  به زدن ناخنک
 خرد ام تره واسددش نبود مهم برام حرفش چون یعنی..نداشدتم دادنشدو جواب

 .نمیکردم
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 ونا با افتاده فیل دما  از انگار که میره راه و میزنه حرف طوری یه که ام خاله
 فرق اشدددون همه بدا نرگس اصددال...نمیداد خوشددم ازش هیچ...سددنش
 ی شده تر صدمیمی عضدو عنوان به رو خاله میخواسدت کی وگرنه...داشدت
 بپذیره؟ سرمدی خانواده

 امیلف پسددر فالن و فامیل دختر فالن رژیم دکتر از میاورد گیر جا یه منم تا
 کیال که منم...ببرتم و بگیره وقت واسددم خودش میکرد اصددرار و میزد حرف

 نیاد ی همه...میرم خودم بشدده وقت میگفتم و میکردم پایین و باال سدرمو هی
 الهخ شوهر...هیشش...بود چسبیده منو وزنه اضدافه کیلو نه این بود کرده ول
 اجازه بدون!! کند موهاشددو دونه دونه خاله بس از شددد کچل منم ی بیچاره ی
 مامانم...! ما ی خانواده برعکس...بخوره آب لیوان یه نداره حق ام خاله ی
 فندموظ خانواده کل بگیره تصمیمی هر خودش واسده بابام...بابامه مشدت تو

 !والغیر چشم بگند

 طرفشو یه...یمکشید برنج پر بشقاب دوتا نرگس با و برداشتیم بزرگ سدینی یه
 یه و کاهو سدداالد پر ظرف یه...قورمه طرفشددو یه و ریختیم قیمه خورشددت

 تربیشدد دوتا لیوانم و نوشددابه...برداشددتیم ماکارونی سدداالد کوچیک ظرف
 ابیحسدد و سددینی که خالصدده...میکردند شددک بقیه چون برداریم نتونسددتیم

 ...اقات تو بیاره و سینی شد مجبور سهراب که طوری..بودیم کرده سنگین

 نقشه به و دبو نشسته کامیپوتر پشت...نبود عصدبانی غروب مثل دیگه سدامان
 ...رفت و زمین گذاشت و سینی سهراب...میخندید ما های

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

15 

 و من اما کرد مراعات همیشدده مثل نرگس...شدددیم ور حمله غذا به تایی سدده
 ...نبودیم ام سینی توی برنج های دونه کن ول سامان

 که داد پیام گوشددیم به سددهراب که بود بلند قدری به هامون خنده صدددای
 سددامان صدددای هامون خنده میون که میکردیم دقت چقدر ماهم...یواشددتر

 که بابا حاج چشددم تو خاری یه میشددد ما های خنده هرچند...نره پایین
 ...میاره در جفتمون دما  از جایی یه روزی یه بودم مطمئن

 نم سرا  اومد سدهراب اینکه تا شدد طوالنی زیادی اتاق توی گفتمون و گپ
 ...مونس مامان کمک بریم که نرگس و

 زدن هب کرد شروع خاله که میخندیدیم و میگفتیم خودمون واسه آشپزخونه تو
 ی خاله که ما اما... گفته خان تیمور بگه داشددت اصددرار که هایی حرف

 میزد خان تیمور دهن از داشددت که هایی حرف...میشددناختیم و خودمون
 دعا بودم مطمئن و شدد سدفید و سددرخ مدام مامانم...بود خودش های حرف

 ...نشنوه بابام رو خاله های حرف میکنه دعا

 هسال شیش و بیست... چرا نمیدونم...نداشت مامانم از کمی دسدت نرگسدم
 و خودم دیواری و در هر به بودم من...! میکنه سددر مادر این بدا داره کده

 که هسددت سددامان مثل احمقی یه که حاالم! کنم فرار خونه از تا میکوبیدم
 حرصددی و آدم زیریش به سددر این و کردنش تعلل این دیگه...داره دوسددش

 ...میکنه

 ...میشنید سامانم باید..کردم ضبط گوشیم با رو خاله های حرف
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 وت اومد صدددا ارسددال از بعد دقیقه چند...فرسددتادم براش خوابم از قبل شدد 
 داداشددم توپ حسدابی...کرد جو و پرس نرگس العمل عکس ی درباره و اتاق

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

 وییبش بلم این با کردم فکر...بالش رو گذاشدتم سدرمو راحت خیال با شد 
 ینطورا متاسفانه اما...نکنه صدام روی پیاده برای سدهراب صدبح افتاده راه که

 رایب...کنه تنم خودش هامم لباس بود مونده کم...کرد بیدارم زور به...نبود
 اهمیتی براش سددامان و بدابا دعوای...نبود مهم خونده اوضدداع سددهراب

 .غم بی علی میگفتم بهش وقتایی یه...نداشت

 اهر آروم فقط ربع یک...شدددیم کوچمون توی پارک راهی کردن غر غر کلی با
 ...نهک الغر منو میخواست مثال...دوییدیم می شدت به ربع یک و میرفتیم

 .کردم ضعف...ندارم جون داداش جون به..نمیام دیگه من_

 یاال...شد دیرم ببینم بدو_

 ایینپ و باال داشت تنم گوشتای...داد هلم و درم کمدد پشت گذاشت دستاشو
 زمین روی نشستم شکنجه این از فرار برای که میشدند

 ...تنبل پاشو_

 نیستم من...برو خودت...خیال بی ساغر جون_

 بیام تا اینجا بشین پس_

 زا که نفسددی حتی...بیرون بزنه چشددمام از آتیش های شددعله بود مونده کم
 ینپای و بداال بس از بودم گرفتده گر...بود دا  دا    اومدد می بیرون ام بینی

 ...پریدم
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 ...باشه_

 دستمو که میشد پایین و باال هنوز مدام وروجه و ورج شدت از ام دددنه سیددد
 ...کردم جیبم توی

 ...!مبادا روز برای_

 هنیپ لبخند...شدند آروم هام نفس شکالت دددستطیلی مددد ی بسته دیدن با
 ...نشست دبم لد روی

 وطعمش تمام لذت با... بستم هامو چشم باز زدم شدکالت از که گازی اولین
 ...شد پیچیده دهنم توی دلنشینی شیرینی..میکردم حس

 هر من...میکنند برآورده واسددت سددریع کنی آرزو چی هر بهشددت تو میگن
 آروم دلمو اش شددیرینی...بده بهم ها شددکالت این از خدا میکنم آرزو لحظه
 ...میکنه

 میخوری؟ داری چی...تنبل احمق  _ 

 شددیرینی   سددهراب عصددبانی ی قیافه دیدن و هام چشددم شدددن باز محض به
 به حتی اما میشدددم خفه داشددتم سددرفه شدددت از...پرید گلوم تو شددکالت

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

 زل رد کمددد به دست...نبود خیالشم عین ولی میزدم پا و دست جلوش داشتم
 ...کنه آب گوشتمم ذره یه همین تا بهم بود زده

 بدنت جذب بدتر...نخور هیچی ورزش بعدد گفتم دفعده صددد...بترکی_
 ...بزنی نشست دراز تا سی باید که خونه بریم پاشو...میشه
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 اب شدداید تا بودم کرده حبس نفسددمو قصددد از...اومد نمی باال دیگه نفسددم
 مشتی اب دلم سدنگ برادر..بود فایده بی اما بیاد رحم به دلش صدورتم کبودی

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

 بیرون و ماشددین پارکینگ از داشددت سددامان خونه به رسددیدنمون محض به
 ...میاورد

 .میگیره ذره ذره جونتو داره عزرائیل که میبینم...کپل چطوری_

 رپ پر داره خواهرش نیست خیالشم عین که بود سدهراب عزرائیل از منظورش
 میزنه

 بزنی نشست دراز باید میگه..نده گیر من به بگو سامان_

 سمتمون اومد و کرد ول و ماشین

 گهدی کن ولش..شده لبو مثل نمیبینی...سهراب هستی یزیدی عج  وای_

 زد سامان دنه سید به دستشو کف سهراب

 .درآوردی روز این به اینو تو..نزن بیخود حرف تو برو_

 کردم نگاه سامان به التماس با.. گرفت دستمو سهراب

 ؟...!داداش_

 فاتحه کرد شددروع و شددکمم به زد هاشددو انگشددت نوک ام عوضددی سددامان
 ...خوندن

 های الیه اون با مخصدوصا بودی تک که واالنصداف و الحق...خواهرم برو_
 گرفتن گاز واسه میده جون که گوشتت

 شا کله پس زد تر محکم اینبار سهراب که میسابید روهم داشت دندوناشو
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 ...روانی شو گم_

 .شدیم خونه وارد تمام سرشکستگی با و کرد خداحافظی باهام

 "عطا"

 ..بود اش همیشه های دلواپسی پی نگاهم

 خیره خونه در به انتظار چشددم و کرد جا جابه سددرش روی رو چدادرش
 ...بود اش مادرانه های نگرانی از دیگه نشون هاش ل  خوردن تکون...شد

 و رهب رخسارش از رنگ تا بشه اضافه پسدرش اومدن سداعت به ای ثانیه کافی  
 ...بلرزه هاش دست

 که اسدت فرشددته یه من مادر میگم من اما...اند همه شددبیه مادرها همه میگن
 هب پسرشو تا دو ازدواج از بعد سال چند درست اونم...شدوهرش فوت از بعد

 ...کرد بزرگ تنها و تک و گرفت دندون

 ی روزه هر ی معجزه نگاهش که مادری...دیدنشدده روز هر نمازم که مادری
 ...میده نشون بهم رو خدا

 ...شد کشیده بودم نشسته ی پنجره لبه که منی به خونه در از نگاهش

 طوریش...میزنه شددور دلم همچین...نکرده؟ دیر نظرت به مادر ؟...عطا_
 .ام بچه باشه نشده

 شیطنت برای...نبود اش مادرانه های حرف تمسخر برای دددبم لددد روی لبخند
 داشددت قصددد و حیا  در به بود انداخته کلید صدددا بی که بود بزرگتری برادر

 برسونه مادر به رو خودش یواشکی

 ...!مولود مامان بگم چی_
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 ..شد خیره هام چشم به نگرانی با که میشد تر پهن لبخندم

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

 رو سددرش ترس با خانوم حاج و خورد گلدون به پاش مادر به نرسددیده عارف
 ...برگردوند

 خودم مولود   مامان...دنیا نگران همیشهِ   مادر بر سالم_

 و ردک پسددرش به اخمی اما فرسددتاد بیرون راحت خیال با رو نفسددش که دیدم
 گفت

 وندیخدا به...میکنی اذیتش چی برای میشده نگرانت مادرت میدونی که تو_
 ...دیگه دفعه.. عارف ببین...خدا

 کرد دددل بوددد و مادرش آقازاده بکشه نشونی و خط پسرش برای باز خواست تا
 دوسید بد رو اش دشونی پید و

 !ساکتی عطا این جون به بود ترافیک...نوکرتم_

 خیال و کشید دددوش آغددد به اشو کرده عزیز پسر محبت با همیشه مثل مادر
 !شد راحت بودنش بابت منم

 بداشدددده حرف پر تو مثدل...سددداکتی عطدا نگو من ی بچده بده اینقددر_
 از تربیش میگه...شاکی   دسدتت از زنت اتون خونه میزنم زنگ هربار...خوبه؟

 ...میزنی حرف اون

 کرد جدا مادر از رو خودش عارف

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

19 

 یاب پاشددی کنی کاله و شددال باید میگه اینطوری عروسددت وقتی مولود مامان_
 بکوبی مددحکمددت هدای دهدندی تدو اون از دونده یده پسددرت ی خدونده

 ...قدیم مادرشوهرای مادرشوهرم...واال...بهش

 کاش...زنت و میدونی خودت...دارم چیکار تو زندگی به من جان مدادر_
 بودیش آورده امروز

 میاورد کم داشددت...انداخت من به نگاهی و کشددید گردنش به دسدتی عارف
 ...!انگار

 زندگیشددو و زن سددرا  اونوقت عزیزت پسددر برسدده راه از بذار مولود مامان_
 ...بریزم چایی تا باال بیاید...بگیر

 اام گرفت دلواپسددی رنگ دوباره قبل لحظه چند مثل مولود مامان های نگاه
 خندید زور به و کرد سکوت

 ...بخوریم چایی بریم..ام بچه میگه راست_

 گفت و عارف در کمد پشت گذاشت دستشو

 .کردم درست نخودچی آرد برات میای داری میدونستم مادر_

 برام همیشددگیش ی مخمسدده از نجات بررای و خندید وار شددیطنت عارف
 .داد تکون دست

 رگترمبز برادر از اسددتقبال برای.شدددم خارج اتاق از و بسددتم رو اتاق ی پنجره
 .رفتم در جلوی

 اومدی خوش_

 خودم ساکتی عطا قربون_
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 تگف بفهمه مولود مامان اینکه بدون گوشم کنار که بودیم کرده دل بود همو

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

 کردم زمزمه تر آروم و زدم اش شونه پشت به

 ...راحت خیالت_

 گذاشت صندلی ی دسته روی رو چادرش مولود مامان

 هفته یه اش همه...ندیدید همو وقته چند انگار کردید دل بودد همو همچین_
 ...است

 یزشبرانگ تامل لبخند با عارف به رو و کشددید دسددت خودش کنار پشددتی به
 گفت

 مادر بگو زندگیت و کار از بشین بیا..بگردم دورت بیا_

 اه بچگی همون مثل بود بلد خوب...رفت سددمتش به و شددد رد کنارم عارفاز
 گوش حرفداشددون بده ریختن چدای موقع...بیداره بددسددت و مدامدان دل

 ساله دوزاده پسر انگار که میکرد لوس مامان برای و خودش همچین..میدادم
 !شده خراشیده زانوش سر و زمین خورده کردن بازی فوتبال موقع که ای  

 از دسددت به سددینی... گذاشددتم کوچیکی ظرف توی هارو چی نخود آرد
 خندیدن به کرد شروع عارف که اومدم می بیرون آشپزخونه

 عروس فقط...باالیی و قد چه ماشدداال...شددمایید خانوم عروس...خدا وای_
 الغری؟ خیلی نمیکنی فکر...پایین نه داری باال نه که شما جان

 شد سفید و سرخ من حیای بی برادر   جای مولود مامان

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

11 

 چه این...بکش خجالت خدا از نمیکشددی خجالت من از...عارف نگو_
 میزنی حرفی

 برداره چایی مامان اول تا شدم خم جلوش

 میکنه شوخی..مولود مامان کن ولش_

 رفتمگ عارف جلوی رو سینی.. زد لبخند روم به و برداشت چاییشو استکان

 نهددد سیددد و سر و پر بازوی فکر به حاال دخترای میگم؟ بد مگه خانوم حاج_
 دددت دوسددد..کنم عرض چه که زن حاالش شدکل و سدر با این..اند پهن ی

 !نمیدن بهش دخترم

 امانم اما نشستم کنارش..برداره سینی از چای اسدتکان یه تا خودشدو کشدت
 ... گفت قبل از تر شاکی

 ...چیزان اینجور اهل من پسرای میکنه فکر بشنوه یکی نگو جان مادر_

 گفت خنده با و داد تکیه پشتی به...نبود ماجرا کن ول عارف

 خونه...! پسددرت داره ام حسددنایی یه باالخره..خانوم مولود نباش نگران_
 و یستب حمالیش...بیست ظرفشوریش...بیسدت آشدپزیش..بیسدت داریش

 نمیزنه سفید و سیاه به دست دیگه...مردم دختر باشه خداشم از...! دو

 دسددتشددو مچ که همینطور مولود مامان که میدادم تکون سددر براش خنده با
 گفت ناراحتی با میمالید

 سددرم رو لعنتی درد مچ این اگه...ام زده خجالت روش از من...مادر نگو_
 از مردم...بزنه سددفید و سددیاه به دسددت بچه این نمیذاشددتم بود نشددده خراب

 ...نمیکشن کار اینقدر دخترشونم
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 مادر به و شد پاک هامون ل  روی از خنده آنی...شد عوض صدداش حالت
 شدیم خیره

 ایدب...دسددتش بدم چایی یه میتونم فقط...میاد کار سددر از کوفته خسددته_
 کیی این با رو خونه میتونم من میگم بهش...بشدوره ظرفارو..کنه آماده غذارو
 عتسددا دو میبینم وقتی خجالت از میمیرم...نمیذاره ولی..کنم تمیز دسددتم

 خودش سدرکارشو نهار...میکنه اتو هاشدو لباس خودش...آشدپزخونه تو میره
 انجام خودش و بیرون های خرید...میکنه جارو خودش رو خونه...برمیداره

 آخه؟ بگم چی...ام بچه میکنه پاک مر  و گوشت...میده

 کشدددیده ها حرف این به شددوخیش موجبات که نمیکرد فکرشددو عدارفم
 پاک هاشددو اشددک داشددت بلندش روسددری ی گوشدده با مولود مامان...بشدده

 گردنش دور دسددتشددو و کرد نزدیک مامان به خودشددو عارف که میکرد
 ...انداخت

 که نباشدده بلد هارو کاری ظریف همین اگه ات شددازده این خانوم مولود_
 میره دختره..شددده برعکس چی همه زمونه دوره این تو...نمیدن زن بهش
 واال...کنه کار خونه تو باید پسره میکنه کار بیرون

 هب نمیتونسددت حتی مامان که بود کرده نزدیک مامان به طوری یه و خودش
 ...بشینه پهلو

 گرفت نفسم کنار برو خورده یه...جان مادر_

 ... خندیدن به کرد شروع بلند صدای با عارف

 ...شدیما عشقوالنه دقیقه دو مامان_
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 داد تکون گردنی من از طرفداری به و کرد جدا خودش از و عارف

 ام چهب نذاره...باشه بیسدت داریش خونه که میگیرم زن یه پسدرم برای خودم_
 کار رهب بیرونم خواست حاال...بسابه و بشدوره...بزنه سدفید و سدیاه به دسدت

 کار بچه این از فقط...بره... بره دوسددتاشددم پیش...میددونم چده یدا کنده
 عزیز پسددر این. کرده کار مادرش ی خونه تو کافی ی اندازه به این..نکشدده

 ...مادرشهِ   دل

 زده ماتم ی چهره به عارف نگاه و بود من خندون های چشددم به مامان نگاه
 ...مولود مامان ی

 ...دیگه زاییده بابا زن مارو بگو دفعه یه خانوم حاج_

 نشددون واکنش زود و حسداسدند ها جمله و کلمات سدری یه به قدیم های زن
 میرفت شمار به ها مورد همون از گفت عارف که هم ای جمله..میدن

 زن بشم که گذاشتم کم چی تو واسده من...مولود جون نگو...جان مادر ای_
 بابا؟

 اش همیشه های اصول ادا و کردن ناز به و برداشدت چاییشدو اسدتکان عارف
 کرد اضافه

 دوسددت من از بیشددتر رو عطا شددما..میگم من که همینه...مادر دیگه نه_
 ...داری

 فرقی من واسدده عطا و تو..باشدده بوده این ها حرف از منظورم اگه شددم الل_
 بذاره؟ فرق هاش بچه بین میتونه مادر یه مگه...ندارید
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 وت خونه اومدیم می فوتبال میرفتیم ما...بود همینطور اولم از..من مادر   نه_
 !میپرسیدی عطارو حال همه از اول

******* 

 نداری؟ الزم مول پول تو_

 بردارم رو ساالد ظرف تا کردم باز و یخچال در

 تو...برکته با زیادی حقوقش شدددم اسددتخدام که اینجایی خداروشددکر...نه_
 !خوبه اوضاع نیم و سال یه این

 حد خیار به ناخنکی اش همیشدده عادت طبق گذاشددتم که میز روی و ظرف
 زد ظرف توی ی شده دلقه

 تومنیشدددو یه گرفتم وام تومن پنج من...عطاها نکنی تعارف داداش جون_
 ؟...مامان دکتر دوا خرج واسه بدم.ندارم الزم

 توی بخارش...برداشددتم و خورشددت قابالمه در و کردم خاموش و گاز زیر
 خورد صورتم

 دارم؟ تعارف من مگه_

 شد بلند و گرفت دست و خورشت ی مالقه

 ....میریزم من بذار_

 کنم آماده هارو بشقاب تا رفتم کنار

 ام زندگی خونه سر از مادرش این ی سدایه...شدکرابه زیادی یلدا با ام میونه_
 !میشه حل چی همه بشه برداشته
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 صدای با که بودم برداشته چنگال قاشق جفت دو و بشدقاب تا دو عادت طبق
 ...شدم اشتباهم متوجه عارف

 عطا؟ میگم چی شنیدی_

 بردارم ای دیگه بشقاب تا کردم باز رو کابینت در

 !نمیشنوه غیبت من گوش_

 دخری همون واسه...میگم بد مگه! میکنم دل و درد دارم پیومبر پسدر جناب_
 هر تو...بودند انداخته روزی و حال چه به و مامان نیسددت یادت...عروسددی

 و سرخ بلده فقط که ماهم مامان... گرون جنس رو میذاشتن دسدت ای موازه
 بود رفتهگ گاز خر که منم...خودش تو بریزه فرستادن صلوات با و بشده سدفید

 که کردم پافشدداری خودم اشددتباه سددر پا و دسددت بی و احمق آدم مثل
؟  زده دونه یه اگه...مامان همین...! منه ی عالقه مورد زن این...درسددته...چی 

 ااینج به من کار نمیخوره زندگی درد به زن این میگفدت منو گوش تو بود
 ...نمیشد کشیده

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

 به...بگو داییمونو..میکردم پافشدداری خودم خریت پای من برفرض حاال_
 ...قرض و قسط زیر رفت اونم من خاطر

 خونه پذیرایی به و برداشددتم کابینت روی از رو خونه کوچیک ی سددفره
 اتاق باز نیمه در به نگاهم...میزد حرف داشددت همچنان عارف اما...رفتم
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 هارو بشقاب تا برگشدتم...بود نیازش و راز و عبادت غرق مولود مامان...افتاد
 ...ببرم

 ...نشنوه مامان صداتو_

 نشبرگشددت محض به اما... رفت بیرون و گرفت دسددتش رو آب پارچ و لیوان
 ...زدن حرف به دوباره کرد شروع

 رفتنش بعد سدداعت دو یکی تا...! روز هر...امون خونه میاد روز هر مامانش_
 گلسددتون دنیا میشدده محو خونه از اثراتش همینکه اما...داریم دعوا یلدا و من

 ..!میشه

 گذاشتم سینی توی خورشت ظرف دو همراه به رو برنج سینی

 این از بیشددتر االنم...والسددالم...میشدددی سددرخونه دوماد نباید اولم از_
 !میشناسم رو تو بد های اخالق خوب منم که نکن بدگویی

 داشددت همراه همیشدده که غروری با و آورد بیرون دبه توی از و ماسددت قاشدق
 گفت

 بدون و خوب رو همه داری عادت تو..دارم؟ بد اخالق من... من؟؟ کی_
 ...ارندد مشکل که اونان...نیستم اینطوری من ولی...خودتو جز ببینی نقص

 کرد عوض حرفو سریع عارف مامان اومدن با

 کردی؟ دعا مارم..خانوم حاج باشه قبول_

 برداشتم رو سینی که آشپزخونه سمت اومد می داشت

 .آوردیم چیو همه ما...سفره سر بفرمایید شما مولود مامان_
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 مدست از رو سینی میخواسدت باز نمیده بروز میدونم و داره که دردی وجود با
 ...بگیره

 .کنم کمک منم بذار خ  جون مادر_

 کردم اشاره آشپزخونه میز به و زدم لبخند

 ببخشیدا البته...شما با فلفل و نمک آوردنِ   زحمت پس_

 گذاشت سرش به سر با عارف و شد آشپزخونه وارد مامان

 کلک؟ خبریه..بگو راستشو...زدی که عطرم...کردی خوشتیپ مامان_

 پسر بکش خجالت...خدا به زشته_

 شد تر نزدیک عارف های خنده صدای

 ماشاال...چیده ای سفره چه تواریت ته دختر که خانوم حاج ببین بیا... به به_
 میریزه هنر یه انگشتش هر از ماشاال

 خیز نیم احترامش به رسددید که مولود مامان...زد چشددمکی و نشدسددت کنارم
 پسددرهاش روی به رو سددختی کمی با و داد دسددتم رو فلفل و نمک...شددد

 نشست

 هر بایدن که یلدا...بگیری یاد توام نیسددت بد. نکن مسددخره داداشددتو اینقدر_
 .کنه آشپزی تو واسه هرش  و روز

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

 حالگیری جای به هم شما...دیگه کارا همین واسده میگیره زن آدم من مادر_
 دلمو ترشیش بوی...عطا واسه باش خوب شوهر یه فکر به برگشدته بخت منه

 .میزنه
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 تزریق جونی بهم مدام نگاهش با... گرفتم مامان جلوی و خورشدت بشدقاب
 ..خودش و میفهمیدم من فقط که میکرد

 ببینی خیر...مادر نکنه درد دستت_

 جان نوش_

 آرامش وجودش زن این که بس...! نمیشدم سدیر مولود مامان به کردن نگاه از
 ...بس و بود محض

 ظاهر به...گفت خودش های روزمرگی از و زد حرف عارف بیشددتر غذا سددر
 یوقتای یه حرفاش وسط...نبود سدرجاش فکرم همیشده مثل اما میدادم گوش

 یساکت عطا...میکردم اش شاکی سدکوتم با من باز و میداد قرار مخاط  منو
 ...کرد تکرار بار صدها بود کنارمون که آخرشبی تا رو

 رو بودم برده اتاق به مولود مامان های قرص خوردن برای که رو آبی لیوان
 خیرب هم امش  که میکرد راحت رو خیالم هم گفتنش بخیر ش ...برداشدتم

 ...گذشت

 ...بودم شده خیره اتاق سفید سقف به...بودند روز طول از تر باز هام چشم

 از و خواب داشدتن خاصدی معنی کدوم هر که بوقشدون، ها، ماشدین صددای
 اهیگ از هر سیاهی، تووی بود سیاهی زدم، کنار رو پرده بود، گرفته چشدمش

 این میرفت، دوباره و میکرد روشددن و جایی و اومد می ماشددینی چرا  نور  
 گرفته، و شهر این ی یقه سالهاست تاریکی

 رتفاع،ا ازین میکردم، نگاه تاریکی به پنجره ی طاقچه به دادم تکیه دسددتمو
 ...میشد مردم این نقش   هزار سیاهی
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 ینا و میگیره دیگه یکی پر به پرشددون کدوم هر که خسددته آدمهای نقش   هزار
 رو پیاده تووی... میکرد سددرایت همه به واگیردار بیماری یه مثل خسددتگی

 ارهپ رو کیسدده ی همه شددرمی بی با که بود غذا ی مونده پس منتظر ای گربه
 به بودم زده زل... کنه معلوم صبح فردا و شدرم بی و خسدته آدمهای گند و کنه

 هب طناب یک میشددد ببینه، نمیخواسددت و صددبح انگاری که شددهر سددیاهی
 یکار میشد باشه، سیاهی شهر این تو وقت هیچ نذاشدت و بسدت خورشدید

 وهاشون گند خودشون و نکنند ای کیسده توی و گندهاشدون آدمها این که کرد
 ...کنن پاک

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

 ...!میده جرات گاهی گریه... شد گریه آروم آروم

 کجا؟ خراب من   و کجا کار صالح

 کجا به تا ُکجاست َکز ره تفاوت ببین

 ای ، الخائفین امان یا... گفتم هی... صددورتمِ   جلوی گرفتم دسددتهامو هی
 .... واصل یا ، دستویثین المد غیاث

 ...کن معجزه خدایا

 سنگک نون خریدارهای صدف تو...شددم بلند زود نخوابیده خواب از صدبح
 و کرده آماده رو چایی مولود مامان که دیدم برگشددتم وقتی...بودم اول نفر

 بود یدهکش و میکشدد نباید که زحمتی بابت دلخوریمو کمی...انداخته سدفره
 هیچ هب بود گفته دکترش واقعا اما...کرد بحث باهاش که نمیشددد...کردم ابراز
 ..!.راستی دست مولودم مامان...بده انجام کاری راستش دست با نباید وجه
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 و میگیره درد دسددتش مچ...میکنم شددونه خودم موهاشددو وقت چند این حتی
 دسددت با که میکرد تمرین مدت یه...نمیکنند ایجاد کامل بهبود ها قرص
 باز اش سددداله همه این عادت طبق اما بده انجام کارهاشددو بتونده چپش

 ...کنه کار چپش دست با نمیتونست

 عهدف یه و کنه دا  ماکروفر با غذاشددو که دادم یاد باز بهش روزه سدده این مثل
 ...بذاره بشقاب یه توی

 داشبورد روی ساعت کنار از... کردم روشن رو ماشدین که بود هفت سداعت
 وابتداییشدد خط چند و کردم باز ایشددو صددفحه...برداشددتم رو کوچیکم قرآن

 ...خوندم

 المسدد کارکنینش و محیط...داشددتم دوسددت قبلی از بیشددتر رو جدیدم کار
 سددازی سددند که نمیذاشددتند گلوت زیر چاقو یه سددال هر سددر...! بودند

 !اخراج...کنی اعتراض و ندی گوش حرفشون به که بعدم!...کن

 ...اش همیشه شلوغی و هفته اول..بودم کرده بینی پیش رو ترافیک

 و راسددت و چپ بودم، کرده ترمز الیه هزار ترافیک تووی قرمز چرا  پشددت
 فرار راه و انداختن گیرم انگاری میکنن، ام خفه ها ماشددین جلو و پشددت

 ...ندارم

 رو هشیش میزنه، داد دستیش دددل بوددد سر داره جلویی ماشین راننده ثانیه؛65
 اوج و صورتش توی افته می قرمز چرا  میکنه، باز بیشدتر دهنشدو و میده باال

 ...نیست مربو  من به بعدش به ازینجا میگیره،
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 از و میده گوش آذر علیرضا پنجره، به کرده کز دددلی، بوددد ماشدین ثانیه، 18
 لشد تو انگار نیست، شدن سدبز منتظر انگاری میگیره، کام دددگارش سدیددد

 رسهن فیلتر به دگار سید و نشه تمام آهنگ و نشه سبز هیچوقت کاش میگه

 یشهم رد ها ماشین این توی از که دختری به راستی سدمت ماشدین ثانیه، 11
 ...کرده وحشی هاشو چشم تن نیاز   ، صبحی اول میکنه، چرونی چشم

 خوشحالی از فروش دسدت میخره، گل شداخه یک پشدتی، ماشدین ثانیه، 99
 از ددددشددوق معدددد به رسددیدن تا هم گل این.. میکنه بوض راننده میکنه، ذوق

 ...میشه پژمرده رفت دست

 ...ثانیه 1

 ...ثانیه 1

 قرمز چرا  انگار میبره، امان ها بوق صدددای و مونه می 1 روی همینطور
 ها راننده به ها بوق این خیال بی و اند خسددته ها شددماره نداره، رفتن خیال

 ...میخندن

 ...میبازه رو خودش کسی ثانیه 1

 ...میشه تر خسته پیرمردی ثانیه1

 ...میره رابطه توی کسی ثانیه 1

 ...میزنه رو زنی کیف کسی ثانیه 1

 ...ثانیه 1

 ...ثانیه 1

 "میکنند گیر عددی یه سر همیشه اینا.."افتادم پدرم حرف یاد
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 ...باز راه و شد سبز

 بعد..شدددم کاره نیمه سدداختمون وارد و کردم پارک رو ماشددین اداره در جلوی
 خسددته کارگرها چرا موندم من و میکنند بنایی دارن هنوزم نیم و سددال یک

 !کاری بی همه این از نمیشن

 که یکنهم اعالم محترم کارگر برسه آسدانسور ی دگمه به انگشدتم اینکه از قبل
 ...میرفتم ها پله از باید که ای طبقه یازده و بودم مونده من حاال...خرابه

 اییه خانوم سر پشدت نمیخواسدتم...برداشدتم قدم تند تند و اول ی پله چند
 به خودشددون با چی برای رو عشددوه و ناز همه این نبود معلوم که بردارم قدم

 ...میاوردند کار محل

 زا داشددتم...کردم تصددور لبو مثل رو خودم صددورت رسددیدم که هفتم طبقه
 ...میسوختم دبم لد پشت های نفس حرارت

 ...شدی دچار من روز و حال به توام که میبینم_

 خورد تکون بدفرم هام ل  که فرستادم بیرون طوری رو نفسم

 ..سالم_

 کرد اشاره خودش دست کنار به و داد تکون هوا رو دستشو

 پایین یکس...شددم ولو اینجا اس دقیقه پنج منکه...کن تازه نفس بشدین بیا_
 نیست؟

 گوشددش به محترم های خانوم های خنده صدددای بدم جواب خواسددتم تا
 .شد بلند ناچاری به و دادم تکون سر...رسید

 عطا بدو...نیاریم کم جماعت زن از که بهتره_
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 معمول روز و عادی حالت من...میرفتیم باال رو ها پله هم ی شددونه به شددونه
 االب دارم دهم طبقه های پله از وقتی برسدده چه...نمیزنم حرف زیاد کسددی با

 میرم

 بهتره؟ خانوم حاج_

 ...نیست بدک یعنی که میکنم راست و کج سرمو

 که اییوقت حداقل..واسددش بگیر پرسددتار گفتم منکه...میشدده بهتر ایشدداال_
 به که ای ضددربه و تصددادف یه خاطر به منم مامان...نیسددتی خونه خودت

 سددفید و سددیاه به دسددت نمیتونسددت دوسددالی یکی بود شددده وارد دسددتش
 ...گرفتیم پرستار واسش...بزنه

 ...مراقبشم خودم_

 .دمز لبخند شد نصیبم که ای زاینده سرخوشی از میبینم که رو شرکت در

 !رسیدیم_

 نالید و زد درم کمد پشت دستشو

 .رسیدیم و نمردیم خوبه_

 بود شددده گذاشددته وریش یه هردو کار میز که کوچیکی اتاق به رو خودمون
 شدست و ریختم آب لیوان یه سدهراب برای کردم که کاری اولین...رسدوندیم

 ...بود کرده اش خسته سنگینیش...دادم

 شدم هالک...بده خیرت خدا_

 ...ریختم آب خودم برای و گرفتم ازش و لیوان

 جان نوش_



wWw.Roman4u.iR  16 

 

 سدالم   اام! نیاوردم پایین رو لیوان بار سده عادت طبق که بود ام تشدنه قدری به
 ...نرفت یادم آب نوشیدن بعد

 . کنند درستش عصر تا کنه خدا_

 کردم باز کامل رو اتاق ی پنجره

 .واقعا آره_

 المس...شد اتاق وارد دست به چایی خونه آبدار مسئول که میاوردم در رو کتم
 پیگیر خواسددت ازش سددهراب شددد تموم که ایمون ثانیه چند احوالپرسددی و

 میوه تنیبس شبیه چیزی میدادم ترجیح شدید گرمای وجود با...بشه آسدانسور
 !میگیرم گر حرارتش از که داغی چای تا بخورم ای

 روی از غذامو...رفتیم اداره غذاخوری سددالن به سددهراب با که بود نهار وقت
 ومدا که سهراب....نشستم میز یه سدر و برداشدتم سدالن ی گوشده بزرگ میز

 یه و سمتم کرد خم سدرشدو...خوردن به کنم شدروع تا کردم باز غذامو ظرف
 کشید عمیق نفس

 نمیشی؟ چاق چرا پس...خوبه خیلی غذات بوی_

 زدم لبخند

 بشم؟ چاق باید خوبه غذام بوی چون_

 ...برداشت خودشو غذای ظرف در و داد تکون سری

 ...خوبن میاری که غذاهایی که اینه منظورم...نه_

 مادرته؟ دستپخته...تو غذای مثل_
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 جوید غذاشددو که بار چند...داد تکون سددر و گذاشددت دهنش تو پر قاشددق یه
 گرفت سمتم ظرفشو

 بخور قاشق یه_

 کافی   خودم غذای...ممنون_

 از ققاشدد یه بتونم منم که بخور قاشددق یه..کن گوش بزرگترتو حرف عطا_
 بشنوی؟ میخواستی همینو! بخورم تو غذای

 ...شد پهنتر و پهن محوم لبخند

 ...میخوام غذات از بگو کالم یک خ  تعارف؟ و مرد_

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

 داداشاش واسه شدبا بعضدی که داریم درمون و درسدت بخور   یه خونه تو ما_
 خونه دختر ی عالقه مورد غذای درسددت دیشددبم غذای...نمیذاره غذا هیچی

 به ش  های نیمه که کرد اعتراف خونه های پله باالی صبح که خالصده..بود
 !مونده باقی نیمیش و زده دستبرد برادرش دو غذای

 ...تر عصبانی اون و شد بیشتر ام خنده

 روز هر...میکنه داره ام دیوونه ولی...آخه نداره گفتنم...عطا ندداره خندده_
 و سددامان و منو اونوقت بمونه سددالم که ورزش و روی پیاده میبرمش صددبح
 هیچی تواریش ته دختر به که مامانمم...یخچال سددر   میره میکنده خواب
 ...نمیگه

 !خ  بلوغه سن تو_

 شد خیره بهم متعج  های چشم با
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 بلوغه؟ سن تو ساغر_

 زیاده زدن حرف توی کردم احسدداس ولی نمیدونسددتم خواهرشددو اسددم منکه
 گفت خودش دوباره که بذارم دهنم توی قاشقی خواستم...کردم روی

 ...داریم وزن اضافه خانوادگی ما هرچند...سالشه نوزده_

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

 آفرین.میکنم افتخار تو به من...پسر داری دستپختی عج _

 شددوخی شددوخی میزنه حرف دسددتپختم به راجع هربار که عارف برعکس
 نظر به تمسخری هیچ بدون و جدی کامال سهراب لحن اما میکنه ام مسدخره
 میرسید

 ممنون_

 کسدددی منکه...داره هواتو اینجوری خدا میکنی کمک مادرت به همینکه_
 خیلی مفهمید نیم و سدال یه این تو اما رد یا کنم تایید رو کسدی بخوام نیسدتم
 !مردی

 خوبه؟...میارم نهار واست خودم بعد به این از_

 به کرد شددروع غش غش...رسددوندم فرعش به و کردم حذف کالمشددو اصددل
 ..میخورد تکون شدت به هاش شونه...خندیدن

 !چیزی تشکری یه.میکنم تعریف ازت دارم انصاف بی_

 انداختم باال شونه و خندیدم

 .بیارم غذا واست میخوام که کردم تشکر منم_

 نذاری ام گشنه.تو با هفته آخر تا پس_
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 جواب از قبل... خورد زنگ همراهش تلفن... دادم تکون سددری خنده بدا
 "زادست حالل" گفت دادنش

 دو وت یکی وقتی!...دیگه بود گوش اما..بدم گوش حرفاش به نمیخواسددتم
 ...نشنوی حرفاشو نمیتونی که باشه نشسته قدمیت

 نزدیک...میندازیا کل داری باز سداغر...نه...امروز آره...چی؟...سداغر بگو_
 ورزش نیسدددت قرار من...نخیر...پدایین بیدای میزنم زندگ شددددم خونده
 تدا پدایین میدای...نبداش من شددلدوار و کدت ندگدران شددمداهدم...کدندم
 شخوش بابا حاج که میدونی...اشون خونه بری نیسدت الزم...چی؟...گفتما
 قولم سدددر من آره...ها میشدده بد برات پیچونددی بفهمم سدداغر...نمیداد
 "خدافظ...باشه باشه باشه...بگیرم حقوق بذار...میخرم...هستم

 گفت عصبانیت کمی با گذاشت میز روی که رو گوشی

 ...!عذابه ی فرشته_

 با میتونه...کنه عوض رو چیزا خیلی میتونه آدم زندگی تو خواهر یه داشددتن
 رونهدخت دنیای حتی یا...اش دخترونه های شیطنت با...هاش زبونی شدیرین

 داشددتن از ما ی خونه که حیف...داد زندگی به ای دیگه لعاب و رنگ اش
 ...محرومه که هاست سال نعمتی همچین

 ابمسهر با زدن حرف فرصت دیگه که شدد ریخته کار سدرم قدری به نهار بعد
 روزهای های کار شاید تا موندیم کار اضدافه سداعت دو هردومون...نداشدتم

 دسددتشددویی از قبل رو اداره از خروج کارت همیشدده...کنیم تر سددبک رو بعد
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 ثلم درست سهرابم...! میزدم کردن مرت  میز و شستن صورت و سدر و رفتن
 ...!من

 به هم رو خوردن چایی و بش و خوش کار بعد که هایی کارمند بودن اما
! ! بود مهم برام...میزدن رو خروج کارت بعد و میکردند اضافه کاری سداعت

 دیگرون...! شددک ای قطره بدون...باشدده حالل درمیارم که پولی که بود مهم
 وت میکنم اینکارو دید وقتی سددهراب بار یده فقط...نمیکردم قضدداوت رو

 خودشددون ها اون...کرد قیاس خودمون با هارو بچه بقیه شددرکت آسددانسددور
 ..میگفتند اداره رئیس به که بودند دروغی مسئول

 هخورد یه تا شد اضافه بهش دردم سدر خورده یه...بودم حوصدله بی خورده یه
 شتمبردا ارامبخش قرص یه شرکت کشوی از...بشده بد خیلی حالم خورده یه

 میز روی دونه یه خودش اصرار به سدهراب همیشده که و معدنی آب بطری...
 ...سرکشیدم قرص با و برداشتم میذاشت

 باعصددا و مسدخره ترافیک تقصدیر شدداید..بودم حوصدله بی صدبح از امروز
 به دنرسدی واسده دیگه راه یه بگردم باید...کنم تحمل باید روز هر که خردکنی  

 ...راه اون جز راهی یه...کنم پیدا شرمت

 رسوا سدهراب با... کردم کوتاهی خداحافظی شدرکت ی دیگه های کارمند با
 ونهاش نگاه زیر که هایی خانوم از نفر چهار فقط که شدیم شلوغی آسدانسور

 ...بودم دیده صبح امروز رو داشتم معذبی حس
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 نشددون مشددوول موبایلش گوشددی با رو خودش که میکردم نگاه سددهراب به
 رو ام قراضدده گوشددی و کیفم تو میکردم دسددت منم بود حسددش اگه...میداد
 ..میکشیدم بیرون

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

 ...رسیدیم اداره درب جلوی

 کو؟ پس ماشینت_

 کرد نگاه رو خیابون انتهای ابتدا و خاروند رو اش بینی

 .بیارم نمیتونستم...فرد   امروز_

 میخوای...اوالش همون...ولیعصر   مسیرم من_

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

 بریم...همونجاست مسیرم منم_

 حس...برابر سه ده سرم میکردم فکر...سدردرد همه این وسدط گرفت ام خنده
 شارف بلندش های ناخن با داره و چشمام مردمک پشت نشدسدته یکی میکردم

 ... میاره

 متوجه اصددال شددد باعث ماشددین توی همراه یه وجود وقت چند این برعکس
 اونم...! زدیم حرف...!! آره...زدیم حرف و مسددیر تمدام...نشددم ترافیدک

 خودش...میزنم حرف کپنم از بیشددتر ببینه بود خالی عدارف جدای...من
 لتمعمو حد از بیشتر میگه کالم دو میشه کالمم یه...میندازه دسدتم همیشده

 ...میزنی حرف داری
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 فراموش خودم و سددهراب زدن حرف با دردمو سددر...شددد همینطور امروزم
 ...بودم کرده

 برم؟ رو کوچه کدوم_

 کوچه همین سر..شدم مزاحم حسابی همینجاشم تا..عطا نکنه درد دسدتت_
 میشم پیاده

 وارد...داره اخالقو این سددهراب که بده چقدر و میاد بدم تعارف از چقدر
 ات...حرفا این و نمیخواد و نبوده راضددی میگفت داشددت باز شدددم که کوچه
 ...داشتم نگه و ماشین خونه یه جلوی اینکه

 عزیزش پسر...آوردم شدانس نکنه نفرینم خانوم حاج امروز...شدرمنده بازم_
 ...خونه میرسه دیر ترافیک این با

 .شدم پیاده منم همزمان و کرد باز و ماشین در

 نباش نگران...خونه میاد دیر پسرش که میدونه خانوم حاج امروز اتفاقا_

 یبشج تو از گوشیشو.انداخت دستش ساعد روی کتشو و بست و ماشدین در
 ...افتادم خونه اهل با قرارش یاد که درمیاورد داشت

 فعال...میبینمت فردا_

 گفت عجله با و باال آورد دستشو

 ...بعد بخور شربت یه باال بریم کجا؟ فعال_

 هرابس دست از برمیگشت داشت دردم سر...فرستادم بیرون رو نفسم کالفه

 ...داری کار توام دیگه وقت یه_

 ...!بدوئونم میتونم حیاطم تو ساغرو..نیست واج  من کار_
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 ...سهراب دارم کار من_

 بهم رو خودش و شد رد ماشدین جلوی از... بشدینم که کردم باز و ماشدین در
 رسوند

 برو بعد بخور خنک شربت یه بیا..میکنی تعارف_

 ازب اشون خونه در که میرفتم کلنجار سردردم اصرارهاشو و سدهراب با داشدتم
 ...در سمت برگشت سرهامون خانومی گفتن" سالم" صدای با و شد

 ..میرسید نظر به عصبانی کمی اما موجه ظاهر با دختری

 ...پایین اومدی سروقت بار یه تو عج  چه...سالم_

 و سهراب های چشم به زد زل تمام تخسی با و گرفت دددرش کمددد به دستاشو
 ...من به بعد

 ...!!سهراب دوست   کردما سالم_

 و کشید اش چونه به دسدتی که میکردم نگاه هاشدو چشدم داشدتم واج و هاج
 گفت

 واجبه؟ من مثل محترمی خانوم سالم جواب ندادن یاد شما به_

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

 !تربیت بی...نزن حرف بیار شربت لیوان دوتا برو پرو بچه_

 زیر دست از منظورش...بود رفته موزم گیجی پی ام شده گشداد هاش چشدم
 ریش به میشددد ختم کرد که کاری ته...میدونسددتم خوب رو کشددیدن چونه

 یا واجبه سددالم جواب نمیدونم محاسددن همه این بدا من کده!! صددورتم
 ...بودم شنیده هم قبال اینجوری متلک و تیکه!...نه؟
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 یآدم میدونی یعنی...نشدده تربیت درسددت من خواهر این...عطا ببخشدیدا_
 ...نمیشه این از بهتر باشه سامان دست زیر که

 هنوز که آورد خودش با موجی یه...شد کشدیده دخترک خالی جای به نگاهم
 ....میشد شنیده گوشم تو اش زوزه صدای

 ...دختر این خدا به شرمنده..کجایی؟ عطا_

 آوردم باال دستمو

 !برم باید...میکنه درد سرم...بود ایشون با حق...که نشد چیزی_

 سوار و کرد ول دسدتمو...بود کرده سدرایت سدهراب به من حالت انگار حاال
 شدم ماشین

 اعتسدد یه خونه تو بریم بیا کنی؟ رانندگی میخوای سددردرد با...رفیق کجا_
 برو اونوقت میشه کمتر ترافیکم دیگه

 ...آخه_

 کار که جایی بگم دروغی اومدم..کرد باز و ماشین در بزنم حرفی خواسدتم تا
 بود ذرین یه...نمیکشددید طول بیشددتر دقیقه پنج کارم...ولی میرسددم دیر دارم

 ...نبود مسافتی که تجریشم تا...صالح زاده امام میبردم باید که

 اب...شدددم پیاده و آوردم کم...نداشددتم مقابله برای توانی هاش اصددرار جلوی
 و کترافی من میگم فوقش...افتم می راه و میخوردم شددربتو زود گفتم خودم

 ترافیکو که میشدده پیدا کسددی مگه...ای احمقانه حرف چه! دارم دوسددت
 باشه؟ داشته دوست
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 سددهراب با کوچیک میز یه دور اشددون خونه حیا  تو دیدم اومدم که خودم به
 .نشستیم

 ...دارید قشنگی حیا _

 خاک بوی که میپرداخت خونه هوای و حال از تمجید و تعریف به داشددت
 مجبور اصددرار با وقتی همیشدده...کرد پر مشدداممو حیا  ی خورده نم های

 اما...نمیبردم لذت دقایق از که میشد پیدا دلم ته حسدی یه برم جایی میشددم
 اون چرا نمیدونم اما بذارم خونه این به پا شددد باعث اصددرار همون هم امروز
 ...!گذاشتم جا خونه در جلوی حسو

 شدم خیز نیم خانوم دختر همون اومدن با

 خانوم کردم عرض سالم_

 عق  رومو به رو صددندلی و گذاشددت میز روی رو سددینی که بود پایین سددرم
 کشید

 !سهراب زد حرف دوستت عج  چه_

 یچیز گوششون دم پچ پچ از...دیدم و زد پهلوش به سدهراب که ای سدقلمبه
 ...اومد می سمتم به داشت در الی از حسه اون کم کم...نشنیدم

 بذاری؟ تنها دوستمو منو بری میشه_

 .زد منو دل حرف سهراب که آخ

 ختمپ شیرینی بعدم.رفته سر امم حوصله بودم تنها خونه ظهر از...نمیشده نه_
 .کنم امتحانش شما با میخوام
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 مزه...داد انجام در جلوی که کاری مثل نه اما...! بود بامزه جوابیش حاضددر
 شیرینی به این مزه و میزد تلخی به اون

 حرف میفهمم تازه.کرد بیشددتر رو ام خنده سددهراب" الله اال اله ال" صدددای
 .میکشه چی دختر این دست از اینکه..غذاخوریشو سالن توی های

 !نداره نمک...بفرمایید_

 توی رنگ خوش های شددیرینی از...گرفتم کتم ی دگمه از رو معذبم نگاه
 خورشددید نور زیر ی شددده زرد های دسددت انحنای از...گذروندم ظرف

 کنم توصیفی چه...صورتش....تدددا...دادم امتدادش

 .. ها لبخند بعضی از امان

 ... رو خوش غریبه   یا یار ل    انحنای سمت   بره ذهنت

 ... لبخندهاست همه سوای لبخند این

 یپا تا سددر به میندازی نگاه یعنی ؛ نمیشدده معنی لبخندها این از بعضددی
 این هآخ که میاری فشار کشیدهات بیخوابی فکر و ذهن به... لبخند صداح 

 ؟...میخنده چطور ، چهره خوش کالبد

 یکنهم نفوذ اسددتخونت موز تا که لبخندها اون از...  معمولی لبخند یه فقط نه
 خودت به نگاهی ، بگردی آینه دنبال دربهدر میکنه وادارت که اونهدا از ،

 ؟ چرا:  بپرسی و بندازی

 مونهاه از ؟،...  نمیتونی تو اما بده داش لبدد به عمیق انحنایی میتونه اون چرا
 تو بشدددی خوره میشدده عث با که اونها از...  میده فراریت خودت از کده

 ... کنی شماتت و خودت درون از و... خودت
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 ... ! غروب هفت درست... شدم پوک

 ... زد لبخند من به

 ...کردم بوض عجیبش لبخند   جواب در من

 ...!سآغدددر خانوم   نیستم بلد لبخندها این از من

 .نریختم توش چیزی نترس...دیگه بردار_

 فریبش پر های چشددم از رو نگاهم...شددد تر وپهن پهن لبش کنج لبخند
 ها السد از بعد بدنم واکنش ترین ارادی غیر این و شدد منقبض بدنم...گرفتم

 ...بود

 !ممنون_

 قاببش توی برام رو شدربت لیوان سدهراب...انداختم پایین دوباره رو و سدرم
 ارانگ که بودم تنم توی کاویدن دنبال...گفت چی نیسددت یادم...گذاشددت

 ...بودند افتاده قراری و آروم از امانی بی جور یه همگی

 .ببخشید عطا_

 جواب برای و کرد عذرخواهی سهراب..کردم بلند رو سدرم اسدمم شدنیدن با
 ...کرد ترکمون شدو بلند همراهش تلفن دادن

 وزهن...نکردم پیدا خوردن شربت جز راهی بود اومده سراغم که گرمایی برای
 کوچیکِ   ی دایره میز روی هاشو دست که بودم نرسونده دبم لدد به رو لیوان

 شد خم کمی و گذاشت

 بکنم ازتون خواهشی یه میشه...عطا آقای_

 رسوندم گردنش دور صورتی شال به رو نگاهم
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 بفرمایید_

 ناغافل که بود نگاهش پی نگاهم...کرد نگاه رو سددرش پسددت و برگشددت
 به خدا لعنت...رسید هام چشم مردمک به هاش چشم و برگردوند رو سدرش

 که امروز شددده چم... افتاد برق سددیاهش های چشددم آفتاب نور زیر!من
 تو و خوشددایند حس این و گذاشددتم جا در پشددت و ناخوشددایندم احسدداس

 ...میدم پر و بال وجودم

 بمونید؟ بیشتر خورده یه کنم خواهش میشه_

 شددده خیره هاش دسددت به مبهوت و مات خبر بی جا همده از گیج   من  
 !دونم نمی...هاش دست توی رنگ قرمز انگشتر به شاید...بودم

 چرا؟_

 دسددت کف به میاورد فشددار..کرد قالب هم توی رو دسددتش های انگشددت
 ...هاش

 اون تا.. .میدونی...آخه...خ ...بعد...میاد سددامان دیگه سدداعت نیم تا_
 !ندارم دوست که جایی نمیبره منو سهراب اونوقت...میشه تاریک هوا موقع

 حرفی بابت میکرد رضایت احساس...فرستاد بیرون صدا و سر با رو نفسدش
 ...خواهشش گفتن بود سخت براش چقدر.زد بهم زور به که

 عطا؟ِ   آقای میشه_

 دوسددت اون و ببرتش میخواسددت سددهراب که میگشددتم جایی اون دنبال
 برن؟ بود قرار کجا...نداشت

 میشه؟...آوردم شربت و شیرینی براتون منکه_
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 اش خواسددته جز هیچی به زبونم که بود کرده نازی و التماس از پر صددداشددو
 ..بچرخه که نمیخواست

 شددبیه هامون ل  انحنای...خنده زیر زدم اش مزه با و منصددفانه گروکشددی از
 !!شد هم

 ....بخندم شبیهش...کمی فقط...کمی تونستم منم

 !میشه پس_

 رو شددربتش لیوان خوشددحالی با و گذاشددت بشددقابم توی دیگه شددیرینی یه
 ...نمیزد هامو مردمک این برقش و میزد برق هاش چشم.برداشت

 .کردم درست من چون است مزه خوش.دیگه بفرمایید_

 ...کشیده براش ای نقشه چه سهراب که بگم نیومد دلم

 ؟!دلم؟

ی...هست مگه ی برگشته؟ ک   اومده؟ ک 

 انداختمت پیش ها سال کردم فکر...کردی صاحبت از یادی...سالم...آهای
 ردمک فکر...ببره خشددکی نون دادمت پیش ها سددال کردم فکر...آشددوالی تو

 ...در پشت شدی له پیش ها سال

 نیستی دیگه... تو...میکردم فکر... من

 نم حریف هیشکی که سخت و سنگ اینقدر ، سنگم از میکردم فکر همیشه
 همنک...بودم خیال خوش چه که خودم به میندازم نگاه میشددینم االن.  نمیشدده

 ... .شد آب دلم توی یخ لبخند یه با
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 از که بحصدد ، بزرگ   آینه یک اتاقم تو که میشدده بیشددتر اونجایی از من بدبختی
 ... تصویرم و است آینه همین میبینم که چیزی اولین میشم بیدار خواب

 این نمیکنم باور هنوزم...گفتنا من این از میگیره درد دلم که آخ ؟ من تصدویر  
 ...و خودم

 ؟ شد شروع ریز ترکهای این کجا از ببینم بشینم میخواد دلم

 ...میشه زلزله ،انگاری شکافی کالبد به میکنم شروع که هربار

 ...اشک و میشه تار دنیا

 اشک ، کنه فکر چیزی انتهای به نخواد وقت هر که آدمهام دسدت اون از من
 میریزه

... همین نکرد فکر چیز هیچ به و بود خالی میشه که حالتی تنها ینی  ِ 

 . گذشته از بیجوابتر من هربار و میبره سیل رو افکارم رشته

 هودبی های زدن پا و دست از خسدته... ندارم فریاد توانایی و اومدم دنیا به الل
 ..میرم فرو آروم چاه ی یخکرده آب تو ،

.. . خوبم...... میشددم نشددین ته و نمیکنم تقال...  بودم سددنگ که میاد یادم
 نبودم هرگز که طوری

 رسددیدم که االنی همین...نبردم یاد از هنوز خداحافظی موقع رو لبخندش
 نخواسدددتم...آخر ی لحظه...شددد چم یهو که منگم و گیج هنوز و خونه

 بازم هک برگشتم نمیبرد؟ دل گفتنش" عطاِ   آقای..."زد صددام اما کنم نگاهش
 هامو چشددم مردمک اینبار که زدنی برهم چشددم جز ندیدم اما نکنم نگاهش
 ...لرزوند
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 و کرد عذرخواهی ازم خونه در جلوی حرف بابت که خرسددند و بود راضددی
 ...خونه بیارم تا گذاشت ظرفی توی خوشمزه های شیرینی همون از باز

 صددددام عطا که نبود اولی بدار...میزدم حرف خدانوم یده بدا نبود اولم بدار
 هک بود اولی بار اما...میکرد خواهشددی ازم دختری که نبود اولی بار...میزدند
 که بود اولی بار...میزد لبخند بهم معصددوم صددورت نگارگری با دختری

 توی نگاهم های یخ که بود اولی بار...میشددد نثارم نوازی چشددم چشددمک
 ...میشد آب چشمی سیاهی

 ...خدا که وای

 احسددداس...دارم گ*ن*ا*ه احسددداس...نیسددتم بندد پداهدام روی انگدار
 و میدونم که کردم روی زیاده یه...تهوع جور یه و شک احسداس...پشدیمونی

 شددیرینیش میدونم که پیچیده دهنم توی ای مزه یه...نمیارم خودم روی به
 ونماستخ موز تا داره که کرده رخنه وجودم تو حسدی یه...نیسدت تو طبع باب
 ...میشهن ساکت تو زدن صدا با که پیچیده گوشم تو صدایی یه...میکنه نفوذ

 شددددم سدددسدددت...! نیسددتم منم نیم من...من...انگار نیسددتم خودم من
 هدیگ طور دوسدتم خواهر به که کردم گم کجا و کی و اعتقادم و آرمان...انگار

 ...میکنم؟ فکر لبخندش به ها ساعت و میکنم نگاه ای

 بازنگری رو صددورتش نقش دارم که کردم گم روزا این کجای فکرمو و باور
 ...میبرم؟ لذت و میکنم

 جا مردم ی خونه تو و حواسددم حاال که خوندم حواس بی و نمازم کدوم
 گذاشتم؟
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 گاه بی و گاه وقت چند این...کشیدم بیرون کمدم توی از رو شدمعی ی بسدته
 با...روشددنایی نعمت بود شددده ها شددمع این وجود و میرفت خونه های برق

 ..شد روشن کبریت اولین

 رهخی و گذاشددتم پنجره قاب روی رو شددمع... نشددسددتم اتاقم ی پنجره پشدت
 ...سوختن برای میزدن پر و باال که هایی شعله به شدم

 دختر اون های دسددت به که زردی نور به عمقش و بود ها شددعله به نگاهم
 ...بود تابیده

 با دشای...بردم شعله سدمت رو دسدتم انگشدت و فرسدتادم لعنت شدیطون به
 این از و میکشددید پر ذهنم از یادش ای لحظه انگشددت این کم سددوختگی

 ...میکرد کم وجدان عذاب

 بی که افتادم سددرش روی شددال یاد... افتاد ام شددده سددرخ انگشددت به نگاهم
 ...نبود رنگ این به شباهت

 ...بره یادم از دختر این نبود قرار اینکه مثل...نه

 نجواهای دلم...رفتم حافظم سرا  و کردم رها خودش حال به رو نوا بی شمع
 ...میشد هام نگرانی دل همراه هربار مثل حافظ و میخواست شبانه

 نیت... بودم داشددته نگه صددورتم روی به رو رو کتاب خونی فاتحه حال در
 من و بود داده نشددون رخ امروز که حالی...بگیرم حالم از خبری که کردم

 ...بودم ترسیده

 ردهک انتخاب که ای صفحه...کشیدم ها کاغذ روی رو انگشتم و بستم چشدم
 ...شد نمایان فال این و شد باز بودم
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 بود تو گیسوی ی قصه ما ی دلقه حد در دوش" 

 بود تو موی ی سلسله از سخن ش  دل تا

 میگشت خون در تو مژگدددددان ناوک از که دل

 "بود تو ابروی ی کمانخدددددددانه مشتاق باز

 در و بود آروم چی همه ظاهر به...خبره چده دل این توی فهمیدد حدافظم
 ...نبود من دست چیز هیچ...باطن

 رازد دددت تخددد روی...فرستادم بیرون آسوده رو نفسم و دددوسیدم بددد رو کتاب
 یدسف هیچوقت ها اتاق سقف کاش...گذاشتم سرم زیر هامو دست.  کشیدم

 ...سیاهه اینقدر ها آدم ذهن که وقتی نبود

 تا...العفو و ذکر شددد کارم صددبح تا...زدن غلت و بیداری شددد کارم صددبح تا
 ... گذاشتم زمین رو دوشم روی عذاب صبح

 هک هربار...کنم نگاه سهراب به نمیشدد روم شدرکت تو...همیشده مثل صدبح
 خیره ای دیگه ی نقطه به رو نگاهم بشددیم همکالم باهم اومدد می پیش

 تو که میفهمیدم و بودم سددهراب جای خودم چون شداید...نمیدونم...میکردم
 رو خودش ایمون و دین تمام ام ساله یک دوست مالقات ترین سداده و اولین

 اچر که میگرفتم وجدان عذاب و میپاشددیدم هم از داده باد به خواهرم دیدن با
 ...دادم راه خودم ی خونه به و اون

 میگفت...شددوخی و خنده کار تو زد حسددابی بودم برده براش که نهاری سددر
 متعج  من به پیشددنهادش از هام اون و بوده گفته همه به خونه تو دیشدد 
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 برادرشو سهم چون بوده شده خوشحال بیشتر همه از سداغر میگفت...شددن
 ...بوده زده قاب

 هامو نفس ثانیه چند برای آورد زبون به رو ساغر اسدم که باری سده دو همون
 ...میکردم آزاد میرسید انتها به جمله وقتی و میکردم حبس

 مشددخص زدن فاکتور تو اشددتباه بار دو بدا ام کالفگی این و بودم کالفده
 ...!تومن هزار صد شد دیدارمون بعد اول روز ی جریمه...شد

 ی نتیجه شددد اینم...نبود خدا خواسددت...نبود خدا شددرع...فکرم...نگاهم
 ...من حواس بیِ   حواس شدن پرت

 هشد آتیشدی سدهراب و میخندیدم دادن خبرو این بهم کار سداعت آخر وقتی
 بشی؟ جریمه همه این باید خورده جا اسم یه خاطر به فقط که بود

 ونا پای حسابمو نذاشدته که..نگرفته ازم رو نگاهش خدا که بودم خوشدحال
 ...کرده تسویه همینجا و دینا

 ...میشدم دلخور منهم نبود دختر اون حواسی پی پی حواسیم بی اگه شاید

 ...اما

 این دیروز تا...ارزه می دنیا تمام دادن دسدت از به ها لحظه بعضدی ارزش اما
 لبخندی ها لحظه این به دیروز از و میرسددید مادرم های خنده به ها لحظه

 پس...! نداره دوسددت خدا...هم و بودم خوشددحال هم که بود شددده اضددافه
 ...ناراحتم
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 همسددایه از ای دیگه خانوم و مولود مامان...کردم پارک در جلوی رو ماشددین
 یا بچه پسر تا دو سرا  و کردم سالم هردوشون به...بودن زدن حرف مشدوول

 ...بودند کردن بازی فوتبال گرم که رفتم

 هر و هرلحظه هدای شددیطندت...پیچیدد بچگی روزهدای هوای سددرم تو
 و میزدم بهشدددون الیی...بود روزها همون یادآور کردن بازی فوتبدال..روزه

 گرفته جدی حد از بیش رو بازی شددک بی...میزدند داد سددرهم حسددابی
 یپهن لبخند خوشددحالی ی نشددونه به میزدم بهشددون گلی که هربار...بودند
 هرکدوم که میکردم نگاه دوبرادر دعوای به خنده با و مینشست دددبم لددد روی

 ...میدونستند مقصر رو دیگری

 ...میگیره درد پاهات مادر عطا_

 رت جوشی یکی اون از که یکدومشون صدای باالخره تا زدم بهشدون آخرم گل
 دراومد بود

 بددذار عمو برو...بلددی خیلی فهمیددیم...اصددن خوبی تو...! ای عقدده_
 کنیم بازی خودمون

 فتگ و کرد دراز سمتم دستشو برادر یکی اون وقتی شد بیشتر ام خنده

 باهات کردم حال.خوبه بازیت خدایی ولی_

 ...میرسید نظر به کردنشون بازی فوتبال از تر بامزه واژگانشون ی دایره

 دوسیدم بد و سرش و دادم دست باهاش

 فعال...گرفته جو و عموتون...ببخشید_

 شدیم خونه وارد مولود مامان با و دادم تکون دستی هم برادر یکی اون برای
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 ...مادر خوشحالی امروز...چی  _

 دوسید بد رو دشونیم پید که میدادم باال رو لباسم های آستین

 مظلومه صورتت اینقدر که بگردم دورت_

 ...خانوم حاج جون از دور_

 نثارم معنادارش های خنده اون از و کرد جمع ددددلش بودددد زیر رو چادرش
 تا...پاشددیدم صددورتم به کمی و کردم باز و آب شددیر.. رفتم حیا  گوشده.کرد

 ...بپره تنم از گرما این تا کردم خیس هامو دست آرنج

 عطا نیستیا همیشه مثل امروز_

 کردم راست در کمد و بستم رو آب شیر

 .شد کم امروز همین پسرت حقوق از تومن صد که اینه خاطر به_

 غمگین و شد درهم بالفاصله اش چهره

وا_   مادر؟ کردی کاری دفعه؟ یه چی واسه...ا 

 خنده با...دادم بهش رو اخراجم خبر انگار که بود شددده نداراحت طوری
 کنم خشک هامو دست تا گرفت سمتم رو چادرش... شدم نزدیکش

 مادر؟ چرا نگفتی...شستمش امروز_

 که بودم کرده حسابا صورت تو اشتباهی یه..خانوم حاج نیسدت مهمی چیز_
 ...جریمه این به شد ختم آخرش

 ریز صدای و نمیشدد محو هام ل  از خنده...کشدیدم صدورتم به رو چادرش
 هک نداشت سدابقه کار میحط تو من حواسدی بی...اومد نمی بند ها خنده این

 ...شد نصیبم ها بعضیِ   قدمی پا لطف به
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 واستادی؟ زیاد آفتاب زیر امروز مادر_

 کردم نگاهش تعج  با...آوردم پایین هام چشم روی از رو چادرش

 چطور؟..بودم شرکت تو اش همه...نه_

 گرفت اش دیگه دست توی رو دستش مچ و برچید ل 

 ...!مادر شدی طوری یه امروز آخه_

 گفتم ساختگی اخمی با و گرفتم سمتش رو چادر

 مولود؟ مامان شدم خل میکنی فکر میخندم دارم چون...نکنه درد دستت_

 گفت لبخند با و زد دستش پشت

 وت خورده یه میای سرکار از همیشه چون فقط..باشده این منظورم اگه خدا به_
 میخندیدی اینطوری بعدم و کردی بازی ها بچه با که امروز خسددته و خودتی

 ...خوشحاله اینقدر عطا که شده خبری حتما گفت دلم ته لحظه یه

 ...بود مولود مامان با حق...نشست دبم لد روی کمی لبخند

 .بده حق خ  ساکتی و میخندی کم بس از آخه مادر_

 با و انداخت پایین رو سددرش که بودم مهربونش های چشددم به خیره هنوز
 گفت تاخیر

 !خونه اومدی وقتی نپرسیدی دستمو حال امروز تازه_

 تهرف یادم...رسددید دسددتش مچ به نگاهم که بود نرسددیده پایان به اش جمله
 م؟بود کرده فراموش رو مادرم درد من و بود نیفتاده اتفاقی هیچ هنوز...!بود

 معمول احوالپرسی یه بعد میشدم خونه وارد که روز هر من...میگفت راسدت
 چیزی میکردم احساس.امروز اما...میگرفتم رو دسدتش احوال و حال سدرا 
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 اشیب نداشدته جارو هیچ بده چقدر...بکشدم نفس نمیذاره و گرفته و گلوم راه
 کیهت جایی زخمیتو های شددونه که...کنی خالی بلند صدددای با هاتو بوض که

 برای باید...خدا سددنگینه من های شددونه برای...عذاب این...بار این...بدی
 ...نیستم شاد که وقتی داره درد چقدر خندیدنم که میگفتم مادرم

 رفح تو با باید اول انگار اما...میگفتم دل این از و میزدم حرف مادرم با باید
 .خدا میکنه درد صورتم....  بزنم

 "ساغر

 ...دیگه خرید ببرید منم خوب سامان_

 کرد پا عجله با و کشید بیرون دت تخد زیر از جورابشو

 یسسرو داشت زدی ور نرگس گوش دم بس از پیش دفعه...نمیبرمت نخیر_
 ؟..داماد یا عروسی فامیل تو نمیدونم من واال..میکرد انتخاب رو گرونه

 کردم دل بود بزرگمو پشمالوی خرس

 چیِ   تومنی یه سددرویس اون...میبری هیچی با داری مردمو دختر خ _
 .دهب تکون سر بلده فقط که خرم اونم...خوبه همین میگفتی هی که داشت

 ...کشید محکم و و گرفت خرسمو پای

 سدددداده چیو همده االن مجبوریم مدیدفدهدمدی؟...نددارم..جدان احدمدق_
 واسه دمبو گفته بهش...بود زیاد ام تومنی یه اون خانوم سداغر بعدم...بگیریم

 ...ندارم بیشتر هفتصد طال سرویس
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 دددل بوددد خرسمو دوباره و کشیدم بیرون اش گنده های دست از و خرسم پای
 بدن از نگاهمو...درآورد رو تنش لباس و کشید بیرون کمد از پیرهنشدو.کردم

 شدم خیره خرسم های چشم به و گرفتم موش پر

 خرهب لباس و مانتو بریم.نکنه راهی خودش با مامانشددو گفتم بهش امروزم_
 ...برمیگردیم زود

 بیرون به خانوما خانوم با اش همه که ماه یه این مثدل...خودت جون آره_
 دیگه ی لهچا یه جاش میتونید کنید کم رفتنتون رسددتوران از کم یه...رفتنید

 !بعله...کنید پر و اتون

 داد تکون سر خنده با و لباسش های دگمه بستن به کرد شروع

 بهتر که رو خاله...باشددم نرگس کنار که مجبورم اش همه ماه یه این خدا به_
 نرگسم ات میگه و میگه گوشش دم اینقدر بیاره گیر دخترشو...میشدناسی من از
 ...میدون سر فالفلی میریم اش همه ما بعدم...بندازه راه

 شدم بلند دت تخد روی از

 چقدر نرگسدددم...داری دوسددت فالفل چقدر که توام...خودت جون آره_
 !کنه رحمتش خدا که اته عمه خر..میخوره کالباس سوسیس

 زد کتفم به دستش پشت با

 .نزن حرف مرده سر پشت تربیت بی_

 .افتادم خودم ی نخریده لباس یاد تازه کردم باز که رو اتاقش در

 بخرم؟ لباس میبره منو کی پس_

 زد گلوش زیر به و برداشت میز روی از و عطرش
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 پس؟ شد چی...بپوشی رو قرمزه ده دکلتد میخواستی که تو_

 گفتم حرص با و کردم دل بود دستامو

 .دارمن لباس عروسی و حنابندون برای...میپوشم دتی پاتخد اونو..نمیخوام_

 میکشید موهاش روی داشت غریبی عجی  طور یه رو شونه

 برو مامان با_

 برو خرید مدامان بدا من میددونسددت...کردم نثدارش عوضددی یده دلم تو
 تیره البته صد و بلند آستین لباس یه به میشد ختم مامان با رفتنم خرید.نیسدتم

 خودش لباسمم یکی اون!  ها ساله سی شدلوار و کت و دامن و کت یا...رنگ
 همچین هام لباس کمد تو میذاشددت عمرا مامان گرنه و بود خریده واسددم
 ...بشه پیدا چیزی

 شددوهر شدده...نیسددت داداش دیگه ما واسدده که ماهه یه داداش این...دیگه نه
 حس ها تازگی...نمیکنند ولشدم و گرفتنش دسدتی دو متاسدفانه که... بعضدیا

 رهخرخ میخواد دلم میبینمش...میکنه بیداد وجودم تو نرگس از تنفرم های
 خونه میان..نمیزنم حرف باهاش زیاد هم جدیدا...کنم خفه و بگیرم اشددو
 ..اتاق تو میرم امون

 خونه سر بره میخواد سامان آقا چون... هواست رو زندگیمون همه که ماهه یه
 بهم که نداشددتم رو کسددی سددامان از بویر که هم خدا ی همیشدده...زندگیش

 ...خودش زندگی سرا  میره داره سامان که حاالهم...کنه توجه

 پله از سهراب...رفتم بیرون اتاق از و فرستادم بیرون صددا و سدر پر رو نفسدم
 ..کردم سالم بهش که اومد می باال ها
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 شده؟ چیزی...ساغر پکری_

 تخد به و کردم باز و اتاق در...نداشددتم و هیچکس با زدن حرف ی حوصددله
 .آوردم پناه هام عروسک و دت

 ...خرید واسه رفت می باهاشون مامانم حتما

 دارن میکردن فکر و برمیداشددتند بودو تر ارزون هرچی...خریدی چه اونم
 حرصددی خاله مثل منم آخرسددر که پیش دفعه...میکنند القمری شددق چه

 البته صددد و داره چی همه مادرش پدر خونه تو که نرگس مثل کسددی...شدددم
 هر واسددده که کنه ازدواج پسددری با که درمونی   بی درد چه آخه...آرامش

 چشددمش به طوری یه جنس انتخاب موقع تازه و میکشدده چک خریدشددون
 همعلوم...نمیفهمم بهتر؟منکه تر ارزون هرچی کنه راضددیت که میکنه نگاه

 از نمیشددم راضددی هیچوقت من خود اما...نداره ربط من به نرگس خریت که
 هک بشددم سددامان مثل کسددی زن و بگذرم بابام ی خونه پاشددای و ریخت این

 ...!شهر رستوران ترین گرون ببرتش نداره پول حتی

 هرچی...نیسددت مرادم وفق به چی همه بابام ی خونه تو منم خود هرچند
 مالیشدددو بضدداعت...بخرن میتونند کده میددونم ولی نمیخرن برام بخوابم

 بضداعتشون و اسدت اندازه از بیش من های خواسدته ام گاهی هرچند...دارن
 ...نمیرسه بهش

 گذاشتم هرچی رو دست که میشم کسدی زن من...درک به اینا ی همه اصدال
 بینمب بعدش دقیقه دو شد کشیده چیزی سمت نگاهم یا...بخره واسدم سدریع

 دلم بهش کردن نگاه با که بشددم آدمی زن عمرا....گرفته واسددم و همون که
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 لباس هی به بشدده ختم بگه اون هرچی اونوقتم... بگی تو هرچی بگم و بسددوزه
 ...قیمت ارزون لوازم یه یا

 باید اصددال...میخوام من که هرچی...بریزه پام به رو دنیا همه من مرد باید
 یرونب پول جیبش تو میکنه دسددت...توپ توپ  ...باشدده توپ مالیش وضددع

 ...بریزه طال پام به میرفتم راه...بریزه

 که رهمیگی زن یه میره بشدده پیدام...نمیشدده پیدا آدمی همچین میگه که نرگس
 ...کردن خرج این بصرفه طرف واسه و باشه پولدار خودشم

 ونممیکش هست هم عاشقترین که شهرو پسر پولدارترین...ساغرم من اگه اما
 میخوام که برسون آرزوم به منو زود...من آرزوی از اینم خدایا...خودم سمت
 ...بدم یاد فامیل دخترای به و کردن انتخاب شوهر

 اباب میرفتم بیرون اتاق از اگه...شنیدم رو سدامان و مونس مامان رفتن صددای
 اون کال... میوه و ببرم چایی براش یکبدار دقیقده چندد هر میکرد مجبورم
 ...ببینه نشسته منو نمیتونه

 امانسدد رفتن با بعدم به این از که کنم سدر اتاق همین تو خودم واسده بود بهتر
 چهارتا هر از که هسدت خونه این تو سدامان مثل کی..همینه و همینه اوضداع

 باشه؟ ساغر تاش دو اش کلمه

 بریخ زبان کالس خوردن بسدتنی از دیگه نه...زندگیش سدر میره داره که اونم
 ...شبمون هر های بش و خوش از نه هست

 عروسدددمون بذار...گرفتی ازم داداشددمو اومدنت با که نرگس تو به لعنت
 یمعن میکنم کاری یه...ناپیدا سددرش اون بدم نشددون بهت رویی یه...بشددی
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 داداشم من...ندیدی منو روی اون تو...بیرون بزنه چشمات از شدوهر خواهر
 یه وت حاال و بودم کنارش روزامو بهترین...نمیکنم تقدیمت دسددتی دسددتی و

 باش منم های انداختن سددنگ منتظر...برات دارم...؟ ببریش میخوای روزه
 ...خانوم ساغر میگن من به که

 خانوم؟ ساغر_

 با... کرد باز رو اتاقم در سددهراب اما بزنم خواب به خودمو میخواسددتم
 .کشیدم دراز دتم تخد روی و کردم سالم بهش دلخوری

 بخوابی؟ میخوای_

 دور تا دور به نگاهی... کردم جمع پاهام الی و لحافم و دادم تکون سددرمو
 ودب پوشیده مشکی ی مردونه شلوار...شد دت تخدد نزدیک تا انداخت اتاقمو

 ..داداشم بود بسته داد قرار مشکی با...مشکی ی مردونه پیرهن با

 بیای میخوای اگه بگم بهت گفتم...بیرون برم میخوام_

 گذاشتم هم روی هامو چشم

 کم وکیل دو ماه یه این توی تو دسددت از...بدوئونی منو بریم البد..نمیخوام_
 .کردم

 تشسرانگش با و خندید...پایین رفت سهراب نشدستن با دددتم تخددد طرف یه
 کرد لمس موهامو

 شلوار و کت شدازده این عروسدی واسده میخوام بریم...نمیدوئونمت نترس_
 بخری بریم میخوای لباسی توام اگه گفتم...بخرم
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 باز هامو چشم..زد چشمک بهم ام رفته دسدت از دنیای حرف این شدنیدن با
 بود هاش ل  روی لبخند هنوز...شدم خیز نیم سمتش به و کرد

 !افتادی راه...شد؟ چی_

 کردم ریز هامو چشم

 نمیگی؟ که درو _

 داد تکون راست و چپ به سرشو

 تا بدوزی دامن کت محل ی خونه خیا  بری مامان با مجبوری من با نیای_
 ...!!کجات

 به و خنده زیر زدم ممتنع همیشدده سددهراب   زبون از اونم حرف این شددنیدن با
 ..کنم دلش بود تا بردم هجوم سمتش

 داداشی عاشقتم_

 ... اما

 من و شددد بلند ددددت تخدددد روی از برسدده بهش دسددتم اینکه از قبل...حیف
 کردم نثارش ناسزا دت تخد از آویزون

 .کنم دلت بود من باشه خداتم از...لیاقت بی_

 گفت خنده با و برد فرو شلوارش جی  تو هاشو دست

 .شو حاضر سریع بیرون میبرم و ماشین تا...نیست خدام از که فعال_

 و بیرونم هدای لبداس و زدم روم و دسدددت بده آبی منم سددهراب رفتن بدا
 ...شد پیگیرم بابا بیرون برم در از خواستم همینکه...پوشیدم

 ساغر؟ کجا_

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

75 

 به و کشدیدم جلوتر و شدالم که میکرد جمع زمین روی از داشدت جانمازشدو
 رفتم سمتش

 ارشددلو و کت میخواد...بیرون میرم سددهراب با دارم...بابا حاج باشدده قبول_
 برم باهاش منم گفته بخره

 شیدمک دبم لدد روی و زبونم...اومد سمتم به و برداشت میز روی از تسبیحشو
 .کنم محو رو دبم لد رژ تا

 !ربخ کردی پسند چیزی خودتم برای بردار تومن صد کتم جی  از برو_

 ...دبم قلد خدا وای

د   که سددامان به نه  زده ذوق منو دارن هی که بابا و سددهراب به نه زد حال ز 
 ...میکنند

 رفتپیش همین... کردم تشکر ازش حسابی اما...دددوسید بددد نمیشد که بابارو
 ...بود ستایش قابل بابا حاج ی نیمه و نصفه

 یه...گفتم واسش بابا ی درباره تاب و آب با شددم که سدهراب ماشدین سدوار
 ...واسش میکنم تعریف جک دارم انگار میخندید طوری

 جک ای... زدم حرف باهاش کنیم خرید میخواستیم که پاسداژی به رسدیدن تا
 سددانتی معلم و زبان کالس از یا میخوندم و گوشددیم توی ی مزه بی های

 ولی بکنم مامانم غیبت خواسددتم حرفام وسددطای...میزدم حرف مانتالش
 ...نداد اجازه بهم دوست مامان ایرانی   های مرد تموم مثل سهرابم
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 رچیه...بود بابابزرگی اش سلیقه...بخره شلوار و کت سدهراب شدد قرار اول
 رس آخر...میداد نشون چپرچال  اشدو قیافه و میکرد رد و میکردم انتخاب من

 ... کنه انتخاب خودش تا واستادم گوشه یه دیگه

 چطوره؟ این_

 دادم تکیه موازه دیوار به و کردم دل بود هامو دست

 !...خریده گرون اونم کنم فکر! عطاستِ   بابابزرگ شلوار و کت شبیه_

 خندیدن به کرد شروع بلند صدای با

 سددرش از دسددت ماه   یه بدبخت؟ عطای به دادی گیر روز اون از چرا تو_
 ...برنمیداری

 ...دادم گیر بابابزرگش به..ندادم گیر عطا به...که میبینی_

 اومد سمتم به و گذاشت رگالش تو و کت

 تر سدداده هرچی ندارم دوسددت براق شددلوار و کت من جان دختر آخه_
 حرف رشسدد پشددت اینقدر بطلبی حاللیت عطا بابابزرگه از باید بعدم...بهتر

 ..میزنیا

 التماس با و برداشددتم و بود اومده خوشددم ازش خیلی که شددلواری کت
 کردم نگاهش

 ...بپوش اینو ساغرِ   جون_

 رفت و ننداخت زمین و روم اما میده گوش حرفم به داره زور به میفهمیدم
 ...کشید طول پوشیدنش لباس ای دقیقه پنج...پرو اتاق توی

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

77 

 هب که اونقدر...بود اش برازنده حسددابی شددلوار کت... کرد باز پرو اتاق در
 جون سهراب هیکل اصال...اومد نمی سامان به اومد می شلوار کت سهراب

 ...پوشیدن شلوار کت واسه میداد

 شدی عالی خدا به_

 زد قدمی پرو اتاق آینه جلوی

 ؟...نیست جلف خیلی_

 ...!تریا خوشتیپ سامان از تو...خوبه خیلی خدا به سهراب_

 داد تکون سر واسم آینه تو از

 دوماد برادر ما دوماده اون که فعال_

 ...کردم نگاه بهش دوباره التماس با و دادم تکیه پرو اتاق در به

 اته؟ کله تو چی باز_

 نمیزنی؟ کراوات_

 ...داد نشون واکنش سریع خیلی و کرد و گرد هاشو چشم

 !شر  یه به البته...میپوشم تو خاطر به فقط و فقط همینم...اصال نه_

 دارم دوست من...بزنی کراواتم که میکنم قبول وقتی و شر _

 شد خیره بهم آینه توی از کالفه و گرفت درش کمد به هاشو دست

 ...!میکنم انتخاب من تورم لباس_

 ...میرفت عزیزش مامان به سهرابم ی سلیقه حتما...نمیشد این از بدتر

 ...نگو دیگه تو دامن؟ کت سهراب وای_
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 اواتکر ولی... میدونم رو تو ی سلیقه مدت همه این بعد دیگه...بابا نترس_
 خیال بی و

 ...زمین کوبیدم پا

 ...کنی انتخاب لباسمو میدم اجازه منم میزنی کراوات اگه...عمرا_

 داد رضایت اجبار به و کرد پوفی

 ...قبوله_

 من مدلی هر...زدم کله و سددر فروشددنده با چقدر کراوات انتخاب موقع
 هرچی ولی میپرداخت تمجید و تعریف به حسابی فروشدنده میکردم انتخاب
 ...درمیاورد خودم شکل اشو قیافه فروشنده میکرد انتخاب سهراب

 که اومد ابرو و چشددم برام سددهراب ام کلی...خندیدم و گفتم باهاش کلی
 کلی هددا خنددده و نیش همون گرفتن تخفیف برای خد  ولی بیدام کوتداه

 ...کرد کمکمون

 خونه؟ بریم دیگه خ _

 ...ها مونده من لباس اینکه مثل کجا؟_

 کنم؟ انتخاب من نبود قرار مگه_

 ...خ  آره_

 ...بریم پس دیگه خ _

 بتمن آقای خونه میری داری که تو_

 !میدم نشون و لباس بهت جشن قبل روز...سورپرایز  _

 ...بدونی منم نظر نمیخوای که نگو...خدا یا وای_
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 که دمبر هاتو لباس از یکی شددما ی اجازه با میدونم اتو سددلیقه و نظر اتفاقا_
 راحت خیالت..بزنه سایز رویش از خیا 

 از...سهراب صورت و سر به بکوب و بزنم جیغ پاساژ وسدط میخواسدت دلم
 هک رفتم کلنجار باهاش ماشددین دم   تا...خیال   بی و خونسددرد مرد این که بس
 بهم داماد   عروس از مهمتر که و دوماد خواهر لباس و بشه حرفا این خیال بی

 ...نیومد کوتاه خودش موضع از و نشد راضی اما بده نشون

 و تر رمغ بی روز هر من...نرگس و سددامان عروسددی روز میشددد دیگه روز دو
 یریگ بهونه...بود فهمیده خوب سددهرابم اینو و میشدددم قبل از تر حوصدله بی

 مانا در هامم عروسک حتی..میکردم پیله همه به..بود شده بیشدتر خیلی هام
 ...من کردن ساکت مسئول بود شده سهراب وسط این...نبودند

 باهام ای دقیقه چند الکی و بیخودی و میزد زنگ بهم کارش محل از روز هر
 میبردتم خونه خرید و خوردن بسددتنی بهونه به عصددر روز هر و میزد حرف
 باال وقعم خورده یه که تاپم لپ به کردم پیله پاش به و بریز این تو...بیرون

 رامب جدیدشددو مدل یه سددهراب تا گفتم و گفتم اونقدر...میکرد گیر اومدن
 روز اون از...کنه سدر قدیمیش تاپ لپ همون با شدد مجبور خودش و خرید

 دیگردنبن مثل درسددت...نکردم اسددتفاده ازش بارم یه حتی خریدش برام که
 من واسدده نرگس برای بابا حاج های پاش و ریخت بابت غرهام غر سددر از که

 خواب موقع دیدم سددوم شدد  ولی گردنم انداختم شدد  دو...شددد خریداری
 چیزی یه هوای دلم الکی فقط...نکردم اسددتفاده ازش دیگه...میکنه اذیتم
 سددرم از هوائه همون میاوردم دسددتش به وقتی همیشدده مثل و سددرش به میزد
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 مامانم و من واسه باید نرگس که دددتی پاتخددد برای بود شده قرار تازه...میپرید
 چشددمم خریدشددون روز که رو انگشددتری همون میداد هدیه و میخرید کادو
 ادیزی سدنم واسدده نگینه تک انگشددتر اون هرچند...بگیرن واسددم و بود بهش
 برام موقع همون بدایددم...خواسدددت دلم مدوقدع اون...خد  ولدی...بدود

 منو اون اصددال یعنی...نداشددتم کاری مونسددم مدامدان بدا...میخریددندد
 ...بابا مثل درست...بود خودش بار و کار درگیر...نمیدید

 تلفن پای دائم یا...داره سدداغر اسددم به خواهری انگار نه انگار که هم سددامان
 ات یعنی...نرفتم زبانم کالس دیگه...اینا خاله خونه اش همه یا زدنه حرف

 تکالیفشدددم ی حوصددله هرچند...گرفتم یداد میخواسددتم کده حددی اون
 و گوشددیم کیفم توی از...خورد زنگ بار چندمین برای موبایلم...نداشددتم

 اما...خونه بگردم زودتر بگه زده زنگ...مامانه گفتم خودم با...آوردم بیرون
 ...بود سهراب

 بله؟_

 ساغر؟ کجایی_

 !بشینم پارک تو خریدن تل ی بهانه به اومدم_

 گفت و خندید

 ...دارم دوست صداقتتو_

 زدم لبخند زورکی

 ...دارم دوست رو تو منم_

 ... جایی برم میخوام ماشین با که خونه در دم بیا پاشو داری دوست منو اگه_
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 .میکنی رانندگی آروم تو... ندارم حوصله من..برو خودت_

 تدوس غذاهاشو که رسدتوران اون ببرمت میدم قول بعدش...نکن اذیت بیا_
 داری

 کردم جابجا دلم بود تو کولیمو کیف

 بگیری؟ واسم رژیمیشو غذاهای که_

 دارم عجله بیا..بخوای تو هرچی ایندفعه..خدا به نه_

 ...دنبالم بیا خودت خ  برداشته؟ سنگ پاره عقلت سهراب_

 ...دنبالم پارک دم بیاد که شد قرار و خندید بازم

 مومد که فهمید شدنم سوار محض به.. شدم بلند سهراب ماشدین پیچیدن با
 هم روی هامو چشددم و دادم تکیه صددندلی پشددتی به.نیسددتم سددرحال و

 اشو شدده داغون تاپ لپ تا دوسدتش ی خونه دم بره میخواسدت...گذاشدتم
 دهپیا و داشت نگه و ماشدین رفیقش ی خونه جلوی..کنه درسدت واسدش بده

 خندیده الکی چقدر اش مزه بی های جوک هوای به مداشددین تو...شددد
 سددر از و بیخود های شدددن بسددته و باز این بابت بود گرفته درد دهنم..بودم

 حال تا میزد زندگیش و کدار از کده بود چی سددهراب گ*ن*ا*ه...اجبدار
 کنه؟ خوب و خواهرش

 خونه میخواست دلم...برگردوندم ازشدون رومو خونه در جلوی عطا اومدن با
 شده ما ی خونه ماهه یه...سدهراب ماشدین تو حتی یا..کوچه تو بمونم...! نرم

 کی داره؟ دوست ساغرو کی...نرگس و سامان عروسدی کار و عروسدی حرف
 دف کردن دعوت فکر که مامانم...میسددوزه؟ سددکوتش و سدداغر حال به دلش
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 هک سددامانم...تاالر و میوه و شددیرینی فکر به که باباهم...خودشدده لباس و زن
 میدونم...میریزه حرفاش با خودشددو زهر خاله بذارم تنها و نرگس اگه میگه
 این خ  اما...زنش پیش بره تا میاره واسددم بهونه میددونم...میکنده خرم

 نیست؟...نامردی  

 و بود شده خم سدهراب...چرخوندم سدرمو خورد شدیشده به که ای ضدربه با
 ...بدم پایین رو شیشه کرد اشاره

 هان؟_

 هسدداعت نیم میگه...کنه؟ راه به رو منو تاپ لپ تا اشددون خونه بریم نمیای_
 ...میکنه درستش

 ... برو تو ماشین تو میشینم من_

 خوبه یلیخ دستپختش عطا بریم بیا.بشینی ماشین تو ساعت نیم که نمیشده_
 !بزنیم دستبرد شامشون به میتونیم...ها

 هیچی به ل  که بود روز دو...نیاورد دددبم لددد به ای خنده اش مزه بی شوخی
 بهم که مونس مامان غذاهای بوی اصال...نداشتم غذا به ام میلی و بودم نزده

 ...میزدم عق میخورد

 اونا با باید اند خونه مادرش و خواهر اونم االن...سددهراب ندارم حوصددله_
 !ندارم حال من بزنم حرف

 داد تکون سری...زدن چونه و چک از شد خسته

 اشددکالی بیای نمیخوای اگه ولی...خودش جز نیسددت اشددون خونه کسددی_
 .میبریم تاپو لپ میایم دیگه ساعت نیم میگم..نداره
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 ...شد بهتر

 .بستم هامو چشم و کردم ول صندلی روی سنگینمو سر دوباره

 به هک انگشتری صددای دوباره که نمیگذشدت سدهراب رفتن از ای دقیقه چند
 ...کرد باز هامو چشم زد شیشه

 موشال مضطرب و دستپاچه کامال و نشستم سرجام سدهراب دوسدت دیدن با
 ...بود من العمل عکس نتیجه زیرش به سر و مومن ظاهر...کشیدم جلو

 موشال مضطرب و دستپاچه کامال و نشستم سرجام سدهراب دوسدت دیدن با
 ...بود من العمل عکس نتیجه زیرش به سر و مومن ظاهر...کشیدم جلو

 آوردید؟ جا به که رو بنده...خانوم سالم_

 !نگیره درد گردن اون تا پایین انداختم سرمو

 ...شناختم آره_

 یقه لباس به نگاهم...دید لبخندشددو میشددد ولی بود پایین سددرش هنوز
 ...افتاد آخوندیش همون یا دیپلمات

 !واجبه؟ من مثل محترمی آقای سالم جواب ندادن یاد شما به_ 

 حتی...!میاورد در خونه در جلوی روز همون تو و خودم ادای داشددت دقیقا
 ریعس که کردم نگاه بهش متعج  های چشم با... کشید ریشش ته به دسدت

 کرد باز و ماشین در و گرفت ازم نگاهشو

 بمونید؟ بیشتر کم یه کنم خواهش ازتون منم میشه_

 حال بی های چشددم جز میکرد نگاه رو هرجایی...میزدند دو دو هاش چشددم
 ...منو ی خسته و
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 ...!دادم گوش حرفتون به روز اون منکه...دیگه؟ میشه_

 دقت که االن...بود شددده دار خنده...بود کرده من شددبیه اصددولشددم ادا حتی
 ...اما! نمکه با کمم یه میکنم

 میندازی؟ دست منو داری_

 روز اون های حرف نداشددتم دوسددت...کرد نگاه هامو چشددم مردمک سددریع
 زده و هایی حرف چه بهش که بود یادم خوب...بدده تحویدل بهم خودمو

 ...بودم

 خدمتتون در ای دقیقه چند میشددم خوشددحال حرفیه؟ چه این...خانوم نه_
 ...کردید پذیرایی خیلی من از روز اون شما...باشم

 ویییه کنم معذبش اینکه برای...کردم جمع کردن فکر ی نشدونه به هامو ل 
 وقتی خنده از میمردم داشددتم..شدددم خیره صددورتش به و باال آوردم سددرمو

 ...زد کوچیک لبخند یه فقط و گرفت ازم نگاهشو

 ...بودم کرده درست خونگی شیرینی روز اون من ولی_

 داشت نگه باز و ماشین در و کرد صاف درشو کمد

 پیدا خونگی شددیرینی مداهم ی خونده تو شددایدد دیددی؟ چده خددارو_
... خانوم بفرمایید...شد  ِ 

 نمیدونست؟ اسممو

 کردم بلند سرمو گرفتم قرار روش به رو وقتی و شدم پیاده

 ...!سآغر_

 گفت زده خجالت
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 ساغر خانوم  ...بعله_

 دبو معتقد و میکرد نگاهم خنده با سددهراب. بسدت سدرم پشدت و ماشدین در
 ..منو به برسه چه کنه راضی میتونه سنگم عطا

 اب...الغرش و گرد صورت اون با...پسره ی چهره...میگفت راسدت خ  ولی
 تیمعصومی یه زیادش تقریبا ریش اون با حتی...بورش کمی ابروهای و موها

 بامزه همه از...بندازه زمین روشو یا کنه اذیتش اومد نمی دلش ادم که داشدت
 وقتی میکرد اش مزه با...هاش گونه سددرخی و بود صددورتش سددفیدی تر

 ...میکشید خجالت

 گاهشن اما عطا...بیاد و کنه قفل رو ماشین در سهراب تا بودم واسدتاده منتظر
 نای...شدیم قدیمیشدون ی خونه وارد سدهراب اومدن با...بود ماشدین به فقط
 رشدیوا و در از بودن سنتی و تمیزی اینکه با...نداشتم دوسدت رو خونه مدل

 بوی...بده نویی بوی که ای خونه...دارم دوست نوساز خونه من اما میریخت
 دوست آجری خونه...شمال تو ویالهای مثل...باشه چوب اش همه...تازگی
 دیوارهای اونم متاسددفانه...نمیزد قدیمی کم ماهم خود ی خونده...نددارم
 ...میزد دلوازتر و بزرگتر خونه این از هوا یه بود هرچی اما داشت آجری

 کوچیکشدددون حیا  تو اینکه جای به تا خونه داخدل بریم کده زد تعدارف
 ...بمونیم

 ویب یه...خوب حس یه میشدم نزدیک اشون خونه به بیشدتر هرچی...هرچند
 آورده هام ل  رو طوالنی لبخند یه ناخوداگاه که میخورد مشددامم به خوب

 ..بود
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 جارو همه خاک و نم بوی..بود داده آب تازه و حیاطشددون تو کوچیک باغچه
 زا خونه دددسدتطیلی مددد و کوتاه های پنجره و قدیمی های پرده...بود کرده پر

 ...بود کرده جل  و توجهم حیاطم توی

 یول...چرا نمیدونم...بشم اشدون خونه وارد من اول تا بودن منتظر جفتشدون
 لرح پی   شد کشدیده نگاهم و ایسدتادم اشدون خونه چارچوب تو وقتی شداید

 نصدد  دیوار به اشددون درخونه روی به رو درسددت که شددهیدی عکس و قرآن
 که مداشدت حسدی یه...گفتم الله بسدم و فرسدتادم صدلوات ل  زیر بود شدده
 زور به و خودم انگار...راحت نه بودم معذب نه...میکرد القا بهم اشدون خونه

 !نبود خونه صاح  خواست که میکشیدم سمتی به داشتم

 ...نمیشنیدم و سهراب و عطا های حرف و صداها

 وقتی...بود خودم پاهای جلوی به فقط نگاهم و میکشیدم نفس بریده و کوتاه
 ...ماا گشتم صندلی حتی یا مبل دنبال رسیدیم اشون خونه پذیرایی به

 شتیپ با داشت رنگ زرشکی متری دوازده فرش تا دو اشدون خونه پذیرایی اما
 رمک پشددت که سددهراب دسددت...بودند گرفته رو پذیرایی دور تا دور که هایی
 ...رفتم نشستن برای جا نزدیکترین سمت به خورد

 های لباس با پاکی و تمیزی این به ای خونه تو که حاال..بودم معذب حاال
 که میزد حرف عطا با داشددت همچنان سددهراب...بودم نشددسددته خورده خاک
 ...نشست کنارم

 عکس قاب به نگاهم که میداد سددهرابمو جواب داشددت آشددپزخونه تو از عطا
 شددده قاب دیوار به مدادرش و خودش عکس...شددد کشددیدده هداشددون
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 به خونه به ورودم محض به که بود شددهیدی عکس همون کندارش...بود
 قهوه های چشم...ابروش و چشم مدل...بود عطا شبیه چقدر...اومد چشمم

 یه عکس ترش اونطرف ذره یه...مردونه کوتاه و پهن ابروهای...روشددن ای
 ...نبود عطا به شباهت بی باز شاید که مردی...بود جوون مرد

 مامانش شددبیه پسددره این...رفت مادرش لد  روی لبخنددِ   پی نگداهم
 عطا های چشم تو و اون من که داشت مادرش نگاه معصدومیتی یه...میخنده

 ...بودم دیده بارها

 !؟... ساکتی_

 حرف...نوزه میکرد درد بازوم...گرفتم دلم بود تو کیفمو و دادم تکیه پشتی به
 دلم سددر دیگه های حرف سددری یه ولی بود نرفته بیرون ذهنم از پسددره های

 ... دلم ته ته میرفت پسر اون های حرف که بود مونده

 ...کشیدمش جلوشو خودم که میبرد شالم سمت به داشت دستشو سهراب

 میشه معذب عطا_

 ...معذبه همینجوریشم تو دوست_

 زد سرم تو یواش و خندید

 اصال است دونه یه...خوبی   پسر_

 گفتم دوستش کردن مسخره برای و دادم تکون سر حوصله بی

 نمیخواد؟ زن بزرگش بابا_

 سددمتمون اومد می داشددت دسددت به سددینی که عطایی به یهو و خنده زیر زد
 گفت
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 نمیخواد؟ زن بزرگت بابا عطا_

 بگیره سدهراب جلوی رو چایی تا شددد خم که وقتی عطا متعج  های چشدم
 بود دار خنده

 پرسیدی؟ چی واسه ولی کنه رحمت خدا بزرگمو بابا_

 گفت و برداشت رو چایی لیوان خنده با سهراب

 !بشه زنش میخواست ساغر_

 گفتم هول به و انداختم پایین سرمو چرخید سمتم به که عطا نگاه

 ...!میکنه شوخی_

 نشست هردومون روی به رو و گذاشت جلوم رو چایی سینی عطا

 زجر ساغر کنار رو سالی ده یه حداقل میشدد ما سداغر زن اگه...شدد حیف_
 ...خدا بنده رفت دنیا از ناکام...میشد فوت بعد میکشید

 ویت لیوان   به عطا که میفرسددتاد فاتحه عطا بزرگ بابا واسدده داشددت سددهراب
 گفت بندازه بهم نگاهی اینکه بدون و کرد اشاره سینی

 !میشه آماده دیگه کم یه منم شیرینی... چایی بفرمایید_

 اینطور که وقتی تا... نمیشدددم معذب اینقدر میزد زل بهم چهارچشددمی اگه
 ...میزد حرف باهام

 .سینی تو گذاشتم سریع که بود دا  اینقدر اما برداشتم رو چایی لیوان

 میخوری؟ چایی داری چجوری سهراب_

 گفت بیخیال و خورد قلپی

 خان؟ عطا هست چی شیرینیت حاال...راحتی به_
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 گفت و زد محوی لبخند... بگیرم ازش نتونستم و نگاهم

 .کنم درست بلدم نخودچی آرد فقط من_

 نبودن بلد من داداشددای همونشددم...سددوخت براش دلم که گفت جوری یه
 .کنند درست

 عطا آقای   بگیرند یاد ها بعضی که خوبه...شما به آفرین_

 .برداشت جاش و من لیوان و گذاشت سینی توی چاییو خالی لیوان سهراب

 رابریب مونس مامان دستپخت با خدایی...سداغر نخوردی دسدتپختشدو تازه_
 ...میکنه

 ..سهراب از بودم شنیده بارها

 ...میشیم مزاحمشون شام واسه بار یه ایشاال_

 سددهراب به اینبار و گرفت ازم باز نگاهشددو.کردم نگاه عطارو زدم که حرفمو
 شد خیره

 .هستم درخدمتتون شام امش  همین_

 دراومد حرفم پشت سهرابم

 دیگه ش  یه...داری گ*ن*ا*ه ای روزه تو امروزم...آره_

 ..بگیره روزه بخواد که نبود خاصی روز...باشه روزه نمیکردم فکر

 ...تنهام منم بمونید پیشم شام امش .نیستم تعارف اهل من_

 بودیم زده زل هم مشکی های چشم به...زد بازوم به بازوش با سهراب

 ساغر؟ بمونیم_
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 جورایی یه...بمونم داشددتم دوسددت اما بودنم معذب وجود با...چرا نمیدونم
 بود بامزه و جال  واسم انداختناش سرپایین این و عطا کردن اذیت

 "عطا"

 که افزارهایی نرم بقیه...ریختم سددهراب تاپ لپ توی و جددیدد افزار نرم
 عهده به خودش رو هرکدوم اجرای و کردم دانلود براش و میخواسددت خودش

 ...گرفت

 و هام دست لرزش از خودم اما نمیفهمیدن ها مهمون شداید رو دسدتپاچگیم
 .میشدم متوجه دستم کف خیسی

 روزه دفهمی وقتی ساغر...میرفتم اونور و اینور الکی آشدپزخونه تو خودم برای
 ... ببرم براشون شربت و میوه نذاشت ام

 لبلب اشون خونه تو روز اون مثل بود شدده خونه وارد که وقتی از سدآغر خانوم  
 خواهرش نگران شدددت به روزها این که داشددت حق سددهراب.نمیکرد زبونی
 حتی...کرده فرق چقدر دیدارمون اولین با که بود مشددخص کامال...باشدده

 ...!کردنش نگاه مدل

 ...ریختم بهم دیدنش با چقدر و بود پکر چقدر

 که کمیلی دعای پای...پیش ماه یدک...بودم داده قول تو بده من...خددایدا
 سددرم بده غلط فکری...غلط حرفی... غلط ندگداهدی بدود قدرار..خدونددم

 یه ماشینه توی سدآغر که گفت بهم سدهراب وقتی پنهون چه تو از...اما...نزنه
 ...بیارم یادم و بودم داده بهت که قولی نخواستم لحظه

؟ سیاه روِ   من تقصیر خ ...خدایا  چی 
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 که بخواد رو کسددی دلت یهو اینکه نمیشددی؟ کسددی دلتنگ هیچوقت تو
 که خواسدته دلت یهو قبل لحظه چند اینکه...ندیدیش وقت چند که...نیسدت

 شددی؟ یکسد دلتنگ   حاال تا بزنی؟ حرف باهاش و ببینیش که...پیشدت بیاد
 ببینم میخوام...داری دوسددشددون خیلی که خاصددت های بنده همین از مثلن

 دل زخمش جای چقدر داره؟ درد چقدر دلتنگی کنی حس...مردونه میتونی
 میسوزونه؟ آدمو

 هروقت...زیاده زورت...تو...که نداری ای غصه بشدی دلتنگ اگه تو..هرچند
 هشب میتونی..خودت پیش ببری میتونی بخواد دلدت هروقدت...کنی اراده

 کهاین حاال...کنه نگاه بهت..بزنه حرف باهات..پیشددت بیاد بدی دسددتور
 ...است دیگه حرف یه کنی اینکارو نخوای خودت ممکنه

 شدسددت میشدده تنگ دلش آدم یه وقتی میدونی بهتر خودت...راسددتش... ولی
 شددینهب مجبوره..نیسددت زیاد زورش تو مثل که تنها آدم...نیسددت بند هیجا به

 ...بزنه حرف باهات هی و کنه بوض هی خودشِ   تنهایی توی

 یم و آدم وقتی تو خدایی...ولی...ببخش بهم بزنمو میخوام که حرفی این
؟ دسددتش چقدر دلتنگی موقع میدونسددتی آفریدی ! نممیز حرفی چه...خالی 
 رایب پس میدونسدتی که حاال...میدونی چیو همه تو...میدونسدتی که معلومه

 هک بودی کسددی دلتنگ حاال تا خودت تو اصددال آفریدی؟ و دلتنگی چی
 بدتر؟ پله صد دوری و داره درد چقدر دلتنگی بدونی

 پاشدددیده هم از افکارم بند سدداغر صدددای شددنیدن نمیخواید؟با کمک_
 مدست برگردم آشپزخونه ورودی سمت به خواستم همینکه و شدم هول...شدد
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 مخشددوش رو ذهنم شددکسددتنش صدددای و میز روی چایِ   لیوان به خورد
 ...کرد

 شد؟ چی_

 ...ها خرده شیشه سمت شدم دال

 ...شکست لیوان_

 زیاد چندان نه ارتفاع از اینکه با چای لیوان...داد و سددهراب جوای سدداغر
 ...تکیه تکیه و بود شده خرد اما بود افتاده

 کنم؟ کمکتون میخواید_

 ....من به لعنت...خدا ای...عطرش بوی...صداش

 ...نکردم بلند سرمو

 میکنم جمعش خودم...ممنون نه_

 ...میاد خون داره دستت_

 خون...شدم خیره ام اشداره انگشدت به و انداختم زمین روی رو شدیشده تکیه
 ...اومد می

 .نشده چیزی_

 رسید گوشم به نزدیکتر صداش و سمتم شد خم

 آخه؟ کجاست حواست_

 !خودمه به نسبت تو حواسی بی پی   حواسم...حواسم؟

 نباشید نگران...نیست چیزی_

 گفت عصبانیت با که میبرد ها خرده شیشه سمت رو دستش
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 !!نممیک جم اینارو من بیرون برو پاشو...میکنی تعارف خیلی چون نگرانم_

 نهآشپزخو به رو خودش هم سهراب که بود بلند حد از بیش صداش تن شداید
 یپ اینکه از بیش و کردم نگاه سرخش کمی های چشدم به متعج ...رسدوند

 سلم کوتاه رو ام شدونه اش اشدداره انگشددت بیفتم هاش چشددم کردن گریه به
 کرد

 بیرون برو_

 دور ساغر از قدم چند و شدم بلند وقتی اومد می سدهراب های خنده صددای
 ...کردم نگاهش سیرِ   دل یه و دیوار به دادم تکیه...شدم

 و ردک پیدا رو انداز خاک جارو کابینت دومین توی و کرد باز رو کابینت در
 نارک سطل توی و میکرد جمع هارو خرده شیشه حوصله و صبر با...برداشدت

 عصبانی...میگذاشت سدرش به سدر و میخندید سدهراب...میریخت یخچال
 ...اعصابه رو اش خنده صدای که میزد داد سهراب سر گاهی و میشد

 ...داشتم رو اعتقاد همین منم و میگفت راست

 سدد چ و بتادین...نگیر دل به تو...نداره رفتاری تعادل ما سددآغر این ببین_
 دستت؟ واسه داری

 رنگ از کامال که رسددید دسددتم انگشددت به نگاهم...بود شددده خشددک دهنم
 .مانداخت پایین نگاهمو ایستاد سهراب کنار که ساغر...بود شده سرخ خون

 ...هست راستی سمت باال کابینت تو_

 که همیبین و میکنه نگاهم داره ساغر میفهمیدم... بیاره و وسدائل رفت سدهراب
 ...میگزم هامو ل  مدام دارم
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 میسوزه؟_

 برای هاشددو پلک کردم که نگاهش... من قل  مثل درسدت...لرزید صدداش
 نماو و بشددم خیز نیم شددد باعث پاهام ضددعف...کرد بسددته و باز ثانیه چند

 ...بزنه زانو روم به رو درست

 زنگ همراهش تلفن بریزه زخمم روی رو بتاین خواسددت تا و اومد سددهراب
 ... خورد

 وردخ دستم به ساغر های انگشدت یهو که بردارم رو بتادین میخواسدتم خودم
 ای پارچه و اومد جلوتر...نکشددید عق  اما فهمید...کشددیدم عق  هول به و

 گذاشت زانوش روی

 ...جلو بیار انگشتتو_

 ...بود خودش زانوی به اش اشاره

 از هک باشم گرفته سدهراب از سدراغی تا کشدیدم بیرون آشدپزخونه از و نگاهم
 داشت نگه خودش زانوی روی درست و کشید رو دستم لباسم آستین لبه

 !عطا آقای نده تکونش_

 ودمخ به فرستادم لعنت...میدید هم ساغر اینو و میلرزید دستم های انگشدت
 ور دست این سوزش که خودم به فرستادم لعنت...ها لحظه شیطان شددم که

 سددراغم به مداواگر همین بلکه کنم تحمل بودم حاضددر دیگه بار هزار صددد
 ...بیاد

 کشید زخمم روی رو بتادین به آغشته ی پنبه
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 اینارو منم..! نیست خوب...نزنید زخم به دددستقیم مددد و بتادین میگن دکترا_
 ...!بلدم که رفتما کالس

 داد ادامه خودش که بزنم حرفی تا چرخوندم خشکم دهن توی رو زبونم

 خ  ولی باشددما تحصددیلکرده که دانشددگاه برم داشددتم دوسددت...میدونی_
 کالس میرم عوض در گفتم...نیسددتم درس اهدل منم راسددتدش...نشدددد

 به...گرفتم یاد کالس تو اونم...خوردی امون خونه که هم شددیرینی...بیرون
 ...داری استعدادشو حتما..خوبه خیلی که آردنخودچیت بوی..میدم یاد توام

 سددر خودش بانمک ی خنده با و کشدید بیرون کیسده توی از رو زخم چسد 
 گفت و داد تکون

 منو که هسددتی هایی آدم دسددته اون از توام!! میارم جوش زود چه دیدی_
 چرا؟ میدونی...میکنی عصبانی

 نگاهش بیشددتر هرچه که بود چالی سددیاه مثل درسددت هاش چشددم سددیاهی
 هم زدن پا و دسددت فرصددت حتی و میرفتم فرو عمقش به بیشددتر میکردم
 ...بدونم که کرد کنجکاوم پرسید که سوالی اما...نداشتم

 چرا؟...چ_

 انگشددت دور رو چسد  طرف دو و گذاشدت انگشددتم روی رو زخم چسد 
 ...پیچید

 !؟...بود خدا کار اینها نفوذ...شد خیره هام چشم به دوباره

 ...چون_

 کرد نگاهم ایستاده و شد بلند.شد تر پهن لبش روی لبخند
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 .کن ولش...هیچی_

 توی کوچیک میز سددرا  رفت سددآغر...ایسددتاد بینمون و برگشددت سددهراب
 ..!نداره دوسم چرا نگفت...اشپزخونه

 دستت؟ شد چی ببینم_

 ...بود سطحی بریدگی یه..نشد چیزی_

 ساغری؟ نه مگه..میکنه کارهارو بقیه ساغر کن چک افزارو نرم این بریم_

 تگف جفتمون به رو و کشید بیرون سرشو که بود کرده باز و یخچال در

 اسددهو...باشددما گفته ولی برید میتونید کنم آماده شددمارو افطار تا من...آره_
 !نمیزنم سفید و سیاه به دست شام

 گرفت پناه میز پشت ساغر و سمتش رفت سهراب

 داره تنبلی خواهر چه میگه االن...میبری داری آبرومو_

 ساغر به کردم اشاره ام دیگه دست با و گرفتم و سهراب دست

 .میکنم کارامو همه االن من...بشینید بفرمایید شما هم سهراب هم_

 گفت سهراب به رو و داد تکیه میز به هاشو دست ساغر

! یخوادم ام بخیه زدم بتادین من که انگشتی اون..میکنه تعارف داره دوسدتت_
 ...بکنه کارم مونده همینش

 اومدید شددبه یه..میکنم آماده چیو همه االن من...نشددده هیچی کنید باور_
 من ی خونه

 ...بود واستاده حرفش سر کله یه ساغرم...نبود بردار دست سهراب
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 راهش به رو تا میرفتم کلنجار سددهراب تاپ لپ با که میشددد ای دقیقه ده
 بود ساغر به اش همه حواسم و اومد نمی آشپزخونه از صدایی و سر...کنم

 خواهرت کمک برم من بشه دانلود تا این جان سهراب_

 نیست خوش حالش وقت چند این که نکن پیله بهش ولی برو_

 چی ههم آشپزخونه کوچیک میز روی...رفتم آشپزخونه سمت به و شددم بلند
 ...سبزی و نون... گردو...خامه..کره...پنیر...بود چیده رو

 .افتادید زحمت به_

 برگشت سمتم به که بود نشسته صندلی روی

 که هشدد خنک گذاشددتم..آوردم بیرون فر توی از شددیرینیتونم...نکردم کاری_
 نشه خرد

 نداشتم دوسدت.... اما سدمتم میاد داره میدیدم... شدد بلند صدندلی روی از
 پایین انداختم سرمو فقط...برم عق 

 .باشید راحت شماهم تا سهراب پیش برم...بزنه اذان که االنه_

 هک اذان.فرستادم بیرون آسدوده چندان نه خیال با رو نفسدم و شدد رد کنارم از
 نذاشددتم هرچند...نباشددم تنها افطار موقع تا آشددپزخونه تو اومد سددهرابم زد

 ...میشد سیر شام برای...بخوره پنیر نون لقمه چهار سه از بیشتر

 ...ولی

 ...میکرد فرق دیگه افطارهای با افطار این

 ..لرزید دلم...کرد تالقی بهم که نگاهمون...اول روز



wWw.Roman4u.iR  18 

 

 مود   تو میرم.ام خسددته و نیسددت خوش حالش و میگیره دلم که وقتایی یه
 خودم به هی که هاسددت وقت اینطور..خودم تکذی  و توبیخ و سددرزنش

 درسددت خودت برای که وضددعیتی چده این...میفرسددتم نفرین و لعندت
 دسددتی خودت که بالیی چه این... داری تو که اخالقی   چه این...کردی؟

 ...آوردی؟ سرت به دستی

 آب مثل...سددراغم میاد غیبی امداد یه همیشدده...کردن غر و غر همه این بعد
 ی  امدادغیب این میده جواب عجی ...روزگارو برام میکنه گلسددتان...آتیش رو
 ...جیهی تو

لهی  َغیُرک لی َمن َربی َو  ا 

 ؟ِ   خوب باشم گفته اینو دل ته از بار چند

 ! بار هیچ قسم خداوندیت به

 . میام سراغت به خوره می بست بن به کارم وقتی همیشه

 دست میشدنوم رد جواب و کنم درازمی دسدت ای تنابنده هر به وقتی همیشده
 . شه می بلند دعام

 ...میگذرم عشقت از توجه بی چه من و هستی عاشقم همیشه

 جواب بی و ام نکرده سددوال و کنی می پر و ام نشددده دراز دسددت حتی
 .نمیذاری

 شقتعا ام تو خدای که من باشدی عاشدقم تو اینکه از قبل من ی بنده:  گفتی
 .هستم

 . نبوده این جز همیشه که قسم ربانیتت به
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 ؟ خدا عاشقمی اینقدر چرا که کنم می فکر وقتها گاهی

 . بیار راهم به.... باز تو و ام کرده تو غیر ارزونی و ام گرفته غبار وجود همه
 سدداعت یک دسددتپاچگی شددام کردن درسددت برای... خوام می و همین فقط

 بودن آشپزخونه توی ساغر و سهراب مدت این تمام تو و گذاشتم وقت بیشدتر
 بودم شددنوندده بیشددتر امدا میزدندد حرف منم بدا...میزدن حرف بداهدم و

 دعا...نبودم هیچی من اون بدون اینکده بده و بود مدادرم بده فکرم...انگدار
 رودباری شددامی...میاوردم کم دختر این پیش من...بود مادرم کاش میکردم

 غذا بوی...کردم دا  اونم و رفتم دیروز بادمجون کشک سدرا  شدده آماده که
 اغرس اما کرد کمک انداختن سفره برای.دراومد سدتوه به سدهراب افتاد راه که

 چهب پسددر یاد منو جالبش ادبیات"...نمیاد حسددش" گفت کنده پوسددت و رک
 حسددابی بودم پخته که شددیرینی از...انداخت خودمون محل شددیطون های

 غذا نمک شدددن پایین و باال نگران خورده یه...کرد تعریف و بود راضددی
 !پختم چی نفهمیدم که بود هاش خنده صدای پرت حواسم اونقدر...بودم

 خارافت باعث تو. میکنم افتخار بهت منکه...کاشددتی گل جان عطا به به_
 ..مردهایی ی جامعه

 گفت و کرد اشاره بود غذا ی سفره به نگاهش هنوز که ساغر به سهراب

 بلد آشددپزی سددرسددوزن یه...داره زبون اینقد که دوپا موجود این همین_
 !داره ادعا ام کلی...نیست

 ایه خنده صدای.بکشدم برنج براش تا برداشدتم جلوش از و سداغر بشدقاب
 میرسید گوشم به ریزش
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 خان؟ سهراب داری مشکلی شما! متنفرم خونه کار از من_

 .کرد تشکر آروم گذاشتم جلوش و بشقاب

 علیا ملکوت به بابابزرگت بهتر همون_گفت و زد پام روی خنده با سددهراب
 !واال...میمیرد این دست از...پیوست

 دختر این سددر از دسددت..بود گرفته ام خنده سددهراب های حرف دسددت از
 !من مثل درست...برنمیداشت

 سآغر؟ خانوم   است خوشمزه_

 ازب هاشو چاله سیاه اون باز که میکرد مزه مزه رو بود خورده که قاشدقی اولین
 پاچید صورتم به ناب و تک های لبخند همون از و کرد بسته و

 ولی ندارم خوبی ی میونه گوشددت با من اینکه با..اسددت خوشددمزه خیلی_
 !گرم دمت...نخورد نمیشه شمارو دستپخت

 ...میخندید من از تر بلند سهراب

 زیاد سدداغر مثل منم...بدغذایی جز میاد چی همه تو و من به سدداغر خدایی_
 همیدمف!جفتمون نداریم وزن اضافه کم...که میبینی ولی نیسدتم گوشدت اهل

 و سددهراب های خنده از اینو...میگه سددهراب به چیزی ل  زیر داره سدداغر
 زا بعد شداید..نخوردیم سددکوت تو غذارو...شددم متوجه هاش گفتن تسدلیم

 غذا قاشددق چند یعنی...سدداکتم اصددوال...زدم حرف منهم غذا سددر ها مدت
 داشددتم اشددتها هم...بودم دیگه منی من انگار امشدد  اما.کنار میرم و میخورم

 تر سدداکت همه از سدداغر...زدن واسدده داشددتم حرف هم خوردن غذا واسدده
 حرف اب که جاها بعضی و میکرد تایید بود موافق که جاها بعضدی فقط...بود
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 توی بود مشددخص کدامال...اعتراض بود مخدالف سددهدراب مدندو هدای
 ..نیست اینجا حواسش میدیدم میکردم نگاش که هوا بی...خودشه

 سددمت میره داره سددآغر دیدم که بودیم گذاشددته میز روی و شددام های ظرف
 خوامب که بود خورده چی اصال...بزنه ظرفا به دست نمیخواستم...آشدپزخونه

 ...بکشم کار ازش

 دارید؟ الزم چیزی سآغر خانوم  _

 ...رسوندم بهش و خودم تا ایستاد اشپزخونه نزدیک

 !رفته سر ام حوصله...بشورم ظرفارو میخوام_

 لپ پای بودیم نشدسته فقط سدهراب با که میشدد سداعتی نیم...داشدت حقم
 ...تاپ

 .میشه تموم سهراب با کارمون االنم.میشورم ش  آخر من_

 کردم اشاره پذیرایی به

 بفرمایید_

 ...اما میشدم نگاهش متوجه

 .بخوریم شیرینی با بریزم چایی برم خ _

 گفت خنده با سهراب بدم جواب خواستم تا

 هستی؟ شامتم بعد فکر..شکمو_

 عمط بابت خیالم غذا خوردن موقع اینکه با...میداد خواهرش به لق  بیخود
 بی کامال...نخورد هیچی قاشددق چند بویر سدداغر اما شددد راحت اش مزه و

 ..بود اشتها
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 میارم میریزم چایی من_

 رفته فرو خودش الک تو سددهراب...شددد رد کنارم از و زد حرف دلخوری با
 ...فهمیدم منکه اما...نشد خواهرش دلخور لحن متوجه شاید و بود

 کنارش ظرف توی شددیرینی چیدن ی بهونه به و شدددم آشددپزخونده وارد
 اشددتنبرد موقع اینکه تا نشددد حضددورم متوجه اصددال ثانیه چند برای.ایسددتادم

 ...بردم جلو رو دستم جوش آب کتری

 داری؟ وسواس_

 !نه...وسواس؟_

 گفت میکردم منتقل ها لیوان به رو کتری داخل جوش آب که همینطور

 ام؟ فیکثی آدم من میکنی فکر! میای؟ دنبالم آشپزخونه تو میام من چرا پس_

 دید رو ام شده گرد های چشم

 بگو بهم داری وسواس اگه...نکن تعارف_

 گذاشتم گاز روی رو کتری

 اورب...کنید کار خونه توی منید مهمون بار اولین برای که شما ندارم دوست_
 همین برای فقط کنید

 شددمچ باالی از و برداشدت رو شدیرینی بشدقاب...شدنیدم رو گفتنش" اوهوم"
 ...زد زل صورتم به اش مشکی های

 یا...بدم نشون واکنشدی چه میلرزوند رو دلم که هایی نگاه جلوی بودم مونده
 کرد باز و حرف سر دوباره خودش تا بزنم حرفی چه حتی

 .بود خوشمزه خیلی غذاتون_
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 کردم نگاهش دست به سینی و دادم تکیه پشتم کابینت به

 نخوردید غذا زیاد که شما ولی_

 ردک نگاهم دوباره میرسید نظر به غمگین که هایی چشم با و داد تکون سری

 !میکنم افتخار بهت من...بود خوشمزه خدایی ولی...اینطوریم وقته چند_

 شد تر پهن دبم لد روی لبخند

 ...ممنون_

 گفت و خندید ای بامزه حالت با و آورد باالتر رو بشقاب

 میشه خواهش_

  ل روی ی خنده سهراب.گذاشتیم زمین روی بشدقاب کنار رو چایی سدینی
 شخود رو ساغر به گفتنش" سرخوش..."گذاشت سرش به سر و دید و ساغر

 غمزدگی و ناراحتی از حرفاش تو مدام مدت این تو چون نداشددت باور هم
 .میگفت خواهرش

 داص و سر بی و سداکت سداغر بعدش گفت و گپ و خوردن چایی موقع بازم
 ..بود

 زنه می دو دو هام چشددم هی و خوابم رخت توی زنم می واغلت و غلت هی
. 

 به ، کنم می فکر خودم زندگی به هی دخترو اون کنم فراموش خوام می هی
 چشددمهای به رسددم می بازم ، انگشددتر فالن به ، عطر فالن به ، لباس فالن
 ... استوفرالله.  معصومِ   سیاه
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  شدد هر...دیدنش کرده بیخوابم که وقته چند چرا.  پس بره نمی خوابم چرا
 ، ام دنه سید روی کنه می سنگینی چیزی یه

 اشک ماا کنم گریه و بیرون بزنه پقی میخوام ، گلوم نزدیک رسده می باال میاد
 رمندا تسلیمی میاره درد به رو دددبم قلددد که پرسوزی آه صدای جز...نمیان هام

 می محکم ام چونه جای.  ام چونه زیر میذارم دسددتمو...هاش چشددم دربرابر
 . شه می دار گاه تکیه.  شه

 به.  شه می محکم هم دسدتم جای جوری این میز روی میذارم و دسدتم بعد
 به.. . به.  ها خونه گاه تکیه به.  ماشددینها گاه تکیه به.  کنم می نگاه بیرون
 تنها هگرفت تصدمیم که.  تنهاسددت که بینم می و خودم دل بعد. آدمها گاه تکیه
 . باشه

 خدا.  کنه می کمکش داره خدا و نکنه تکیه جایی هیچ به گرفته تصددمیم که
 چقدر هر آدم که ده می یادش داره و گرفته و دلم دسددت خدا. مهربون   خیلی

 چقدر هر ، باشدده خورده زمان و زمین از که هم چقدر هر.  باشدده تنها که هم
 . داره خدایی باشه گرفته دلش که

 دلتنگی این...ها بیخوابی این...خدایا پس... آدمهاسددت با همیشدده خدا و
 ...بگیر من از رو ها چشم این و سکوت این...ها

 اردید از هفته یک که بگیر...کنم زنددگی ای دیگده جور   میخوام کده بگیر
 اام نیاره خاطر به رو بودنمون کنارهم سدداعت چند حتی اون شدداید و گذشددته

 ... من
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 که ها چشم این دست از ام خسدته...میکنم زندگی یادش به دارم شد  و روز
 ... ببره یاد از نمیخواد و ساغر سیاه های چشم برق

 از بگیر...میاره درم پا از داره که و شدد  و روز های خوابی بی این من از بگیر
 ...که بگه و بچرخه زبون این بذار...و سکوت این من

 سدداخته من برای فقط انگار که شددده هایی چشددم جفت خاطرخواه که مدتی  
 دهش دختری گر معجزه لبخند درگیر هاست مدت که بگه بذار...!بس و شدده

 لهپ از خونه تاریکی توی...میکنه سدر لبخند همون آرزوی با هاشددو لحظه که
 ...اومدم پایین ها

 در پشددت...بده آرامش بهم میتونسددت خوندش قرآن صدددا و مولود مامان
 ... نشستم اتاقش

 حالش آدم که بد   خیلی...کجا من دعاهای و کجا مادرم شدد  نیمه دعاهای
 که گهب خودش به بعد.  باشه داشدته بوض ، باشده گرفته دلش ، نباشده خوش

 . باشه خوش حالت که دادی قول خودت به تو.  بگیره دلت نباید تو...  نه

 و . نگی کسددی به رو دردهات که دادی قول تو.  نکنی بوض که دادی قول تو
 گیره می دلش روزهایی یه باشه ام فیل خ 

 باز؟ نشستی در پشت چرا... مادر عطا_

 کوتاه...نشست دبم لد روی لبخند

 ..خوبه همینجا_
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 و پاکترین به شدددن وارد الیق روزهامو این خود چون بود خوب در بیرون
 که اتاقی حتی...مادرم ددددوش آغدددد...نمیدونسددتم زندگیم جای ترین مقدس
 ...میشه انداز طنین مادرم گفتن ذکر و خوندن قرآن صدای همیشه

 من های چشددم سددرخی به سددرخش کمی های چشددم... کرد باز رو اتاق در
 اگه...نشدست در جلوی همون کنارم آروم که بود دیوار به دسدت...نمیرسدید

 ؟ میشد چی کنم گالیه و گریه جلوش ها بچگی مثل میشد

 ...!عطا امیر نیستی خودت وقته چند...مادر؟ چته_

 ...گالیه پر و بوض پر...کردم نگاهش

 میکنه درد وجودم همه...مامان نیست خوش حالم_

 زده سدددرم به بودن کودک آرزوی...دادم فشددار هم روی محکم هامو ل 
 ذکر نم برای میخواست... گرفت سدر از رو دسدتش توی سدبز تسدبیح...بود
 ...میزد حرف باهام نگرانش های چشم...میشناختمش...بگه

 ...دردت دوای دنبال بگرد_

 مادری حس از پر لحنی با و کرد کج رو سددرش...دادم تکیه دیوار به رو سددر
 گفت

 !خبر؟ بی اونم...شدی؟ عاشق_

 نگاهم از و گفت که حرفی بابت از...خجدالدت از بسددتم هدامو چشددم
 دار تو میکنم خیال من و بوده رو همیشدده مادرم و خدا پیش دسددتم...خوند
 ام شددده مشددت دسددت روی رو مهرش پر دسددت گرمای...دنیام آدم ترین

 ...کردم احساس
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 مادر؟ آره_

 چشددم نم...مولود مامان صدددای لرزش با بود گام هم...هام دسددت لرزش
 هک باشدده شددده راحت خیالش انگار...شددد تر دلنشددین لبخندش دید که هامو

 ...هست براش درمون که دردی...عشقه اسمه به دردی برای اش بچه غم

 ...دیدمش؟ من...مادر؟ هست کی_

 هام چشم به رو چادرش ی گوشه و خندید بیشدتر...دادم تکون رو سدرم آروم
 کشید

 میدونه؟ خودش آورده؟ درت پا از اینطوری که وقته چند_

 توییر صددورت با برادرش عروسددی روز و نمیدونسددت...بود همین منم درد
 عروسددی روز که نمیدونسددت... میزد لبخند روم پیش سددفیدش شددال و کرده

 لبخند همون از و داد تکون دست واسم سهراب کنار من دیدن با تاالر جلوی
 ...کرد تقدیمم متفاوتش دنیا با های

 تهگرف و گریبانم باهم توام خجالت و بوض...بزنم حرف تونسددتم زور به
 رو چادرش...کردم خم شددکمم سددمت به زانوهامو...مامان نمیدونه__بود

 انداخت پاهام روی

 ما گونه روی تا رو اشک قطره عبور اینبار.میخوری سدرما...مادر سدرد زمین_
 هام چشددم به رو چادرش باز...کردم حس صددورتم ریش ته الی به ال و

 ...کشید

 ...اینطور بودمت ندیده عطا؟ باهات کرده چیکار_
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 چادرش الی البه هاش نفس عطر...داشددتم نگه هام چشددم روی رو چادرش
 ...رسید مشامم به عطریش قرآن معطر بوی...بود پیچیده

 !عاقبتش از میترسم...نیست خوش حالم.مولود مامان برام کن دعا_

 شد کشیده سرم به دوازشگرش ند های دست

 میتونه مگه درآورده روز و حال این به...منو عطای...منو پسددر که دختری_
 ...مادر؟ میکنی دست دست وقته چند باشه؟ داشته خیر جز عاقبتی

 نظر به سدداله صددد ها زخم این چرا پس ماه؟ دو...ماه؟ بود؟یک وقت چند
 نفهمیدم؟ خودم که زدی ام ریشه به تیشه کی میرسند؟

 ...نمیدونم_

 !میدونم من_

 چشددم خیسدی از هاش چشدم...کشدید پایین هام چشدم روی از رو چادرش
 گفت وقتی میلرزید هاش ل ...بود شده زده نم من های

 ...عطا وایسا دلت پای شده بارم یه واسه...بره دستت از دخترم این نذار_

 گیرمب تصددمیم که...بیام کنار عقلم و دل و خودم با تا کشددید طول هفته یک
 برای رفتارهاش و سدداغر از مدت این تمام...بهتره کاری چه...کنم چیکار
 "باشه بانمکی دختر باید" میگفت و میخندید..گفتم مولود مامان

 دل به راحتی به لبخند یه با که بانمکی دختر اینکه گفتن از میکردم شددرم
 و منش از...زندگیشددون از..گفتم سددهراب های حرف از اما...میشددینده
 به شددباهت بی میکردم احسدداس و بودم دیده سددهراب خود از که رفتارهایی

 ...نیست ساغر
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 اون روز حال فکر به منم ولی بود سدداغر دیدن مشددتاق حسددابی مولود مامان
 ...نکردم دعوتشون که بودم بعدش های خوابی بی و لحظه

 ...هم خودم برای گاهی حتی...میرسید نظر به دار خنده

 ...حالم توییر نیست من دست که کنم چه اما

 تاریشگرف میگفت و بود پکر خورده یه...اومد شرکت به دیرتر سهراب صدبح
 !پدرش با ساغر دعوای برای

 نهار سدر خودش ولی...چرا و شدده چی بپرسدم که نبودم کردن فضدولی اهل
 بعد از قضددیه این و...کرده اشددون خسددته سدداغر های گیری بهونه که گفت

 ...شده بیشترم هاش مراسم و سامان ازدواج

 یا بره بیرون مادرش با باید مدام اینکه...میداد سدداغر بده و حق ام گداهی
 ...باشه سهراب

 دوسددتاش با نمیده اجازه بهش پدرش و میره سددر اش حوصددله خونه تو اینکه
 ...باشن داشته تفریح

 مه رو ساغر شاید گاهی که اس خسته اونقدر خونه میره وقتی خودشدم اینکه
 ...بخوابه ش  و نبینه

 نتیجه نمیتونسدت هم خودش ریختگی بهم اما خواهرش حال بود مهم براش
 هبهون سری یه هم اول از ساغر میگفت خودش که اینطور...باشه مشدکل این

 باید هم ای دیگه دلیل بودم مطمئن...داشددته موجه غیر و موجه های گیری
 !نیستم محرم دونستنش برای من که باشه
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 رو تکلیفم زودتر و میزدم رو دلم حرف امروز باید من داشددت دلیلی هر
 ...یشدم بیشتر ام پشیمونی کنم تعلل بیشتر چقدر هر...میکردم مشخص

 سهراب؟ چی   امروزت ی برنامه_

 کرد نگاهم گذرا که بود کامپیوترش مانیتور به نگاهش

 چطور؟...ندارم خاصی کار_

 ...کردم ای سرفه تک صدام نلرزیدن برای

 داری وقت اگه البته.بزنم حرف باهات موضوعی یه ی درباره میخوام_

 کرد نگاهم تعج  با

 شده؟ طوری_

 بزنیم؟ حرف اش درباره شرکت بیرون داری وقت امروز فقط...نه_

 داد تکون و سرش تردید با

 .میزنیم حرف باهم شرکت بعد...باشه_

 و ادمفرست بیرون راحت خیال با رو نفسدم شدد مشدوول کارش به دوباره وقتی
 ...کردم شکر خدارو و گذاشتم هم هامو چشم لحظه چند برای

 ... بودم برداشته رو اول قدم

 ؟ داره رابطه شوره دل با شوریدگی

 ؟ داره دستقیم مد نسبت قبر فشار باِ   تنگ دل

 ؟ کجاست از هذیون منشاء راستی. گم می هذیون ، ندارم ت 
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 ویت کاش.  نیسددت آروم و داره ببند و بگیر زمانها ی همه تو که دلی به لعنت
 و خوره می خون که دلی به لعنت. کنن اعالم نظامی حکومت هاش کوچه

 . زنه می پس شورِ   آب

 اوزددد تجددد دیگه توبه از ها تقصیر.  ام دلی همچین صاح  که منی به لعنت
 . دنیا از من و کرده

 هک باشدی نشدده صدیاد های چشدم اسدیر که باشدی پرنده آونقدر: یعنی پرواز
 ددددشددوق معدددد هم:  یعنی دل.باشدده رفته یادت پرندگی قفس بازِ   در با حتی
 عشق.باشه وصال ی دلقه حد برایت دام ، باشی خور طعمه.  عاشق هم باشی
 شدم رنظ کمند اسیر خویشتن من من صدید به نبودی التفات خود را او: یعنی

 جهان ی عاشقانهِ   های خودخواهی که باشدی آدم اونقدر هنوز: یعنی صدیاد
 گیدشوق معد از اگر پرنده: یعنی دل. باشی نریخته گیرت دشوق معدد دام در و

 قعشدد.نکنه بیدار قفس ُبعد و بالهاشِ   حیرانی ، شددد عاشددق و کرد اسددتعفا
 ... عاشقیِ   باش آزاد.  نگیر پرنده از را پرواز: یعنی

 حرف برای...گذشت زدنی بهم چشدم یه به کار پایان به مونده سداعت چهار
 ...بریم باید کجا نمیدونستیم زدن

 برای ردیمبگ جا دنبال بیشددتر میدادم ترجیح که بودم دسدتپاچه اونقدر که منم
 زدن حرف قبل...کردیم انتخاب و کدار محدل نزدیدک پدارک...زدن حرف

 یشدمم دلواپس یا و میگرفتم اسدترس وقت هر...گرفت بسدتنی دوتا سدهراب
 بستنی ورز به...نمیرفت پایین گلوم از هم آب حتی و میشد بسدته گلوم کل به



wWw.Roman4u.iR  991 

 

 قسددم شددده؟خدارو چی ببینم بگو...خن عطا منتظرم... خ ..._خوردم رو
 ...بودم دارش راز ها مدت که رو حرفی بگم بتونم که...عظمتش به دادم

 یبگ تعارفی هیچ بدون اینکه...بدونم خودم ی درباره نظرتو میخوام اول_
 !ام آدمی چجور من

 ...خندیدن به کرد شروع

 مه شبیه هامون چشم خستگی.دیدم عمرم به که هسدتی مردی ترین مرد تو_
 برداره شوخی از دست تا کردم نگاهش درمونده.بود

 !باش جدی یکم...نمیکنم شوخی... سهراب_

 و سفت صدندلی به و کرد پاک دسدتش کف با رو دددشدونیش پیددد روی عرق
 داد تکیه پارک سخت

 ...کرد ریز هاشو چشم...تو_

 برای خوبی ی بچده مهمتر همده از...هسددتدی ایدمدوندی و دیدن بدا آدم_
 ...اخالقتم...هستی میدونم که زکاتم و خمس و روزه و نماز اهل...مادرتی

 .آورد نزدیکم صورتشو و برداشت صندلی از اشو تکیه

 فحش میدونم چه و بدگویی و غیبت اهل...هسددتی سدداکتی و خونسددرد آدم_
 بگم؟ بیشتر.نیستی

 اش ونهش روی دستمو!میخواستم من که نبود اونی کدوم هیچ گفت که اینایی
 .رفتم نزدیکتر...گذاشتم

 کرد؟ اعتماد بهم میشه_
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 تو ینمبب...کردن اعتماد برای کافی   یکیش حتی گفتم که اینایی همه...آره_
 ؟ بگی میخوای چی

 ام مردونه صدددای لرزش از هم بفهمه میتونسددت هام چشددم از هم و تردیدم
 ...خدا یا...عظمتش به کردم توکل...زدن حرف موقع

 ... که میخوام...من...م_

 .بگیر دستمو دوباره لحظه یه واسه...من خدای وای

 ؟ عطا شدی برنج شیر چرا...چی؟ تو_

 ...از خواستگاری واسه...بیایم...مولود مامان با میخوام_

 عطا؟؟ میگی داری چی تو_

 نگاهش خیره و بشددم الل که! دهنم به بود محکمی مهر بلندش صدددای
 ...بود فهمیده رو حرفم..کنم

 قدم روم پیش پاپی دوبار...کرد نگاهم دددددر کمددددد به دسددت و شددد بلند
 زیر و دمیکشی صورتش به دست...کشدید نفس بلند صددای با و ایسدتاد...زد

 "...شیطون به میکرد لعنت" ل 

 ...بود افروخته بر صورتش

 و مرطوب نسددیم...میکردم خنکی حتی و سددبکی احسدداس که من برعکس
 از وجدان عذاب این و راز این سددنگین بار...میخورد صددورتم به مطبوعی
 نفس راحددت مدیدتدونسددتم و شددددم راحدت..شدددد بدرداشددتده دوشددم

 ...میشد حس دبم قلد روی محسوسی سنگینی باز...هرچند...بکشم

 ِ   خراب حالم
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 بودم که مجرم! ؟ خدا نبودم َمحرم... معتکف نه شدم ُمحرم نه

 ؟؟ نداره دفاع حق مجرم

 ِ   خراب حالم

 ..برسه تو به که نشده بزرگ اونقدر دستهام شاید

 ...شاید

 بسازم؟ و بسوزم خودم تنهایی تو که قراره...هنوز

 هووم؟

 ...نه یا..آره یا..خودت دست سپردم...تو رضای به ام راضی منکه

 "ساغر

 جلوی...شدددم حاضددر میرفتم خونه دم پارک به مدام که ای هفته یه این مثل
 ...میرسید نظر به خسته حسابی که دیدم و سهراب خونه در

 ...کردم ماچش محکم و شدم بلند پاهام پنجه روی

 خوب میداشددتم نگه خودم واسدده برادرم یه همین...نموند واسددم که سددامان
 ...بود

 نباشی خسته..برم قربونت سالم_

 وت اونقدر...کرد نگاهم ناآشددنایی حالت با که بود گردنش پشددت هام دسددت
 اش فهسر تک و بابا اومدن با که بودیم زده زل بهم حرکتی هیچ بی و سدکوت

 رفتم عق  و گفتم" هینی" ترس از

 تمیبینت یکی نمیگی میکنی؟ ددددل بودددد داداشدتو اینجوری خونه در جلوی_
 سهراب بگم باید هم شما به میره؟ آبرمون
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 موقع... کرد سددالم بابا به ل  زیر بود دیگه دنیای یه توی انگار که سددهراب
 ...داد حرکتم خودش با و گرفت دستمو مچ کنارم از عبور

 ...پارک برم میخوام_

 ...دارم کارت بیا_

 ندارم کاری تو با من.بداخالقی امروز_

 نزن حرف بیا_

 کردم تقال کردنش آزاد برای که بود گرفته سفت اونقدر دستمو مچ

 چته؟_

 اینم...دددشونیش پیددد وسط اخم از اون...نبود سهراب روز   روز امروز...نخیر
 مک باباهم...نیسدت من روز   روز امروز بگم بهتره هرچند...بلندش صددای از

 بود نیاورده جا حالمو

 پارک برم میخوام من چته؟ تو_

 ترسناک های اخم همون با شد خم

 تنهایی؟ اونم پارک؟ میری ساعت سه داری روز هر میدونه بابا_

 ...داشت خبر سهراب فقط وسط این... میگفتم درو  اونا به...نمیدونست

؟_  بدی؟ لو منو میخوای چی 

 تر ق ع.کردم احساس صورتم با تماسشو که فرسدتاد بیرون طوری نفسدشدو
 ...برد خونه داخل و کشید دستمو باز بابا اومدن با ولی رفتم

 ...بست پاش پشت با اتاقشو در

 !شد قطع مچم کنی؟ ول دستمو میخوای_
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 تد تخدد خالی جای...صندلی رو کرد پرت کیفشو همزمان و کرد ول دستمو
 ...!نامرد نرگس...سوزوند دلمو فروختیمش پیش روز دو که سامان

 و گذاشتم زانوم روی هامو دست آرنج... سهراب دددت تخددد روی نشدستم_
 رو کم یه...رفت راه کم یه سددهراب...صددورتم طرف دو هامو دسددت کف

 شددده مرگش چه..زد حرف ل  زیر خودش با کمم یه...نشددسددت صددندلی
 برگشته؟ مهتا نکنه...بود؟

 برگشته؟ مهتا_

 بونز به اسددمشددو نباید...زد زل صددورتم به عصددبانیت با و ایسددتاد سددرجاش
 ...گفت همه به و زد داد اتاق همین وسط خودش بار آخرین..میاوردم

 میکنی نگرانم داری آخه...ببخشید_

 امرده...بود کرده وحشتناکش بیشدتر درهمش پهن ابروهای اون با هاش اخم
 ...هستن ترسناک همینجوریشم

 وشر وقتی...داشت نگهش پاهام جلوی درست و کشوند صدندلیشو باالخره
 بودم کرده دددل بوددد زانوهامو... برداشتم زمین روی از پاهامو ترس از نشست

 ...میکردم نگاهش هام چشم باالی از و

 سهراب سال صد بود اون جای من...مهتا سر تو خاک...ها خوشگله داداشم
 خوشدددگل هامون بچه چقددر کده وای...میدداشددتم نگده خودم واسدده و

 شیطون و بامزه...کپل و سفید...میشدند

 .شده پیدا خواستگار واست_

 من؟... کی؟ واسه...خواستگار؟ گفت؟ چی...چی؟
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 چی؟_

 !شده پیدا واست خواستگار میگم..کری؟_

 و خجالتم...سددفید و سددرخ احمق نه...سددفید نه...میشدددم؟ سددرخ االن باید
 شده؟ باز سهراب جلوی اینطوری نیشم که گذاشتم جا کجا

 شده؟ من عاشق که هست خری کدوم_

 خندیدنمو ادای و انداخت چنگ موهاش به...خاروند محکم اشددو چونه
 درآورد

 بگم؟ و دوم اول...خرن دوتا_

 ...بودند شده چهارتا خوشحالی شدت از هم تعج  از هم هام چشم

 امبر سامان عروسی واسده که قشدنگه لباس اون باالخره اه...میگی؟ راسدت_
 ..میشم راحت خونه این شر از دارم...کرد و خودش کار بودی داده سفارش

 ...کشیدم طرف دو از هاشو لپ محکم و صورتش سمت بردم دستمو

 ...شد جمع صورتش چون اومد دردش

 ...!بگو و دومی اول_

 ...بودند شده چهارتا خوشحالی شدت از هم تعج  از هم هام چشم

 امبر سامان عروسی واسده که قشدنگه لباس اون باالخره اه...میگی؟ راسدت_
 ...میشم راحت خونه این شر از دارم...کرد و خودش کار بودی داده سفارش

 ...کشیدم طرف دو از هاشو لپ محکم و صورتش سمت بردم دستمو

 ...شد جمع صورتش چون اومد دردش

 ..بگو و دومی اول_
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 جواب خدا و بود شددده باز بختم هرحال به...خسددته و داغون...میزد کالفه
 ...میداد داشت رو آرزوم

 دهز پاپیون سامان عروسدی تو که پولداره بچه...صدرافچی احمد حاج پسدر_
 ...یدر*ق*صمی شیلنگ مثل و بود

 زود هارو شکسته دل صددای تو میگن...دادی زود چه و حاجتم...خدا وااای
 ...دارم مهربونی خالق چه...بشم فدات من الهی...میشنوی

 بود؟ کرده تمیز ابروشو زیر که میگی و همون_

 ...میزد حرف ماهان ی درباره وقتی میزدن آتیش داشتن انگار و سهراب

 !میکشید کل میکردی ولشم..میداد قر دخترا شبیه که همون...آره_

 میشد ساخته داشت آرزوهام کاخ...کردم دل بود تر محکم زانوهامو

 ...داشت بلند شاسی ماشین که همون_

 ... اومد می دوماد و عروس ماشین دنبال گاو مثل که همون...آره_

 گذاشتم بازوم روی و کردم کج سرمو

 داد؟ تراول شادباش سامان به که همون_

 لحظه هر میشد تر آتیشی سهراب میکردم سیر رویا تو منکه برعکس

 یرونب جیبش از دستشو خواسدت که موقعی گذاشدتن افه برای که همون آره_
 خندیدن به کرد شروع بیخودی و زمین رو ریخت هاش تراول بکشه

 ی همه به منو میتونسدت...داشددت که بلندم شدداسدی ماشدین...بود که پولدار
 شکر خدایا...برسونه آرزوهام

 !خانوم فرشته گفت من به که پسرست همون_
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 زد؟ حرفم تو با مگه..چی؟_

 ...!هاش چشم شده سرخ چه...قاطیه خیلی امروز اینکه مثل این...اوه اوه

 ..همین...گفت خداحافظی موقع کالم یه_

 ...میکرد شده باز بختِ   من به اخمی گاهی هراز و میکرد لند غرو ل  زیر

؟ دومی..نگفتی_  کی 

 عرق نکرد پاک برای...کشددید صددورتش به دسددتشددو کف و گرفت گاز لبشدو
 میز روی از رو کاغذی دسددتمال و شدددم خم دددددشددونیش پیددددد روی

 تگف یهویی میکشیدم دشونیش پید به داشتم که همینطور...برداشتم

 !منِ   دوست...عطا_

 بود؟ کدوم عطا...سهراب؟ِ   دوست

 !کی؟_

 داد تکیه صندلی به دنه سید به دست

 ...!همکارم...دیدیش بار چند که من دوست  ...عطا_

 ...کدوم؟...همکارش؟

 ..!نمیاد یادم_

 ...خدایی   با و مومن پسر... اش خونه رفتیم که همون_

 !بود الغرم که مذهبی   پسر همون...واای

 یدسف و سدیاه به دسدت نمیذاره و میکنه مادرش کمک گفتم بهت که همون_
 بزنه
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 میکنم ارچیک دارم ببینه سمتم اومد می فنر مثل میرفتم اشدپزخونه تو همونکه
 ...میزنم دست چی به و

 !بود روزه هم روز همون اصال...است روزه و نماز اهل که همون_

 دنبال بود اومده اش کهنه و داغون و درب پراید با عروسددی روز همونکه
 بگیرن و کیک برن که سهراب

 و خرج از جدا درآمدشو بیشدتر و اسدت خیریه به کمک اهل گفتم همونکه_
 میذاره اموراتی همچین واسه مادرش مخارج

 میزد قدیمی خیلی اشون خونه که بود همونی

 بگم؟ بازم یا شناختی_

 باور ولی بود یادم و پاکش چشددم الغر دوسددت...کردم نگاهش کرده بغ
 اش برازنده که الحق خریت صددفت...باشدده اومده خوشددش من از نمیکردم

 ..بود

 نه؟ یا شناختی...کپل توام با_

 داد بهم سهراب که صفتی خاطر به هم عطا خاطر به هم...شدم عصبانی

 نگاه منو باال نیاورده سددرشددو بارم یه که دوسددتته همون...شددناختم بله_
 نهمو...میکنه متر و خیابون آسدفالت سداعته چهار و بیسدت که همون...کنه
 خانوم زدن حرف موقع که همون...عالی   دسددتپختش ولی الغره خیلی که

 باز اشددو روزه بعد میخونه نماز اول که همون...افته نمی دهنش از خانوم
 بدداکالس اش محلده و قددیمی اشددون خونده همونکده اصددال....مدیکنده

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

919 

 کت که همون...صددفره مالیش وضددع و پرایده ماشددینش که همون...نیسددت
 ...خودت مثل میپوشه پیرمردی ی ساده شلوار

 بانیعص سهرابم...چیدم سرهم پشدت که هایی جمله بابت میزدم نفس نفس
 اخم...شد خم سمتم به و برداشت صندلی از اشدو تکیه...میرسدید نظر به تر

 ...مسلما بود شده هم شبیه هامون

 !!شده اال  توی عاشق که خری   همون عطا...آره_

 ...ولی...آخی شده؟ منِ   عاشق

 نمیکرد؟ نیگاهم منو اصال اونکه آخه_

 از که باشدده مردی عطا نمیشددد باورم هنوزم چون آوردم زبون به درموندگیمو
 باشه اومده خوشش من

 واسددده بگیرن وقدت و بزنده زندگ مدادرش تدا منده اجدازه منتظر عدطدا_
 اشددو اجازه کنی یخ رو سددنگ دوسددتمو قراره اگده امدا...خواسددتگداری

 میفهمی؟...نمیدم

 که دبو کشیده پایین اونقدر فشارمو یکی انگار...شددم ولو دددتش تخددد روی
!! میترسددم صددورتش های ریش و عطا از من آخه...بود کرده یخ پاهامم کف
 خهآ...بخره نمیتونه ام دیگه سدال صدد..نداره بلند شداسدی ماشدین عطا بعدم

 ؟...فرستادی بیچاره منه واسه که بود خواستگاری چه این خدایا

 !میترسم ازش من...یجوری   عطا_

 ...گریه زیر نزنم تا کردم جمع و آویزونم های ل 
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 پشت هاشو دست...گذاشدت دددت تخددد روی و کرد دراز پاهاشدو سدهراب
 داد تکیه صندلی به دوباره و کرد قالب سرش

 ...اما بشه بدبخت نمیاد دلم...خوبی   پسر عطا_

 ...انداختم پایین هامو چشم چرا نمیدونم...کرد نگاهم

 !کنه خوشبخت رو تو میتونه کهِ   مردی تنها_

 میشه؟ بدبخت کنه ازدواج من با یعنی_

 کرد بلندم و گرفت بازومو که بودم شده خیز نیم سرجام

 !بخواب نگیر میزنم حرف جدی دارم وقتی_

... سدرخ چرا صدورتش اصدال...عصدبانی   میگم  هر واسده خواسدتگار خ ِ 
 ...میاد دختری

 پام روی گذاشت هاشو دست کف...نشستم صاف زور به

 ازدواج باید تو باالخره..دیگه سددال صددد چه...امروز چه...سدداغر...ببین_
 دمیآ چطور ات آینده مرد داری دوسددت تو...بکنی فکرهاتو بهتره پس...کنی

 باشه؟

 و خودم ذوق میخواستم...گرفتم بازی به دستم توی رو شدالم های ی گوشده
 تمیگرف ام خنده بزنم حرف میخواستم تا اما ندم نشون سهراب سوال بابت

 ؟ میخوای چی تو ببینم بزن حرف آدم مثل...ساغر نخندی میشه_

 داشددته ماشددین و خونه...باشدده پولدار شددوهرم دارم دوسددت...من خ _
 سددتهخ میاد سددرکار از...بخره برام ترینشددو روز به و بهترین هرچی از...باشدده
 ...کنه محبت بهم...بپوشه میگم هرچی..بیاد من با میگم هرجا... نباشه
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 ...هام خنده به میدادم ادامه باز نبود سهراب اخم اگه و خنده زیر زدم

 بده اونکار خوبه اینکار...نکنه نهی امرو..نکنه دعوام...باشدده خوب باهام_
 منو...نداریم غذا چرا... کثیفه خونه نگه...نکشه کار من از...باشدیم نداشدته
 ...باشه داشته دوست

 وت موزت که الحق! بگیره خرو توی بیاد شدده پیدا مردی همچین تا بشددین_
 !شکمته

 گرفتم دستشو که میشد بلند صندلی روی از داشت سهراب

 ...!داره هم با اینارو همه ماهان ولی_

 امونه دشونی پیدد حتما بودم نکشیده عق  سرمو اگه و شد خم سمتم به یهو
 میخورد بهم

 شددمچ...داره ام دیگه چیزهای خیلی تو باالی بلند لیسددت این از بویر...آره_
 و دین بی.بیشددعوری.نداخلفی.نجسددی.خوری حدروم...بدازی زن...هدیدز

 بگم؟ بازم یا کافی  ...ایمونی

 ...دار دبلن شاسی پسر داره بدی خصوصیات چه...بودم نکرده فکر ایناش به

 اینارو؟ میگی نداری دوسش چون شاید مطمئنی؟ تو_

 کشید بیرون دستم از دستشو

 ات کن پافشدداری خودت حماقت رو اینقدر! هیچوقت...نمیشددی بزرگ تو_
 ...بشی بدبخت

 میزد؟ حرف اینطوری باهام حقی چه به اصال..کرد ناراحتم حرفش

 ...هام چشم به کرد زوم دوباره...واستاد رسید که اتاقش در نزدیک
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 انماه ی درباره فردا و امروز بابا کنم فکر... ولی...نمیگم بابا به رو عطا_
 ...خواستگاریت میان پنجشنبه...بزنه حرف باهات

 تخد روی بالش و کشددیدم کوتاهی جیغ خوشددحالی از بسددت که و اتاق در
 کسی خدا درست...داشت خوبی حس چه...فشردم دلم بود تو محکم ددتشو

 همگ اینم از بهتر...میخواسددتم که بود همونی دقیقا که داد قرار راهم سددر رو
 میشد؟

 ...شکرت خدایا

 ...فقط

 ...عطا پسره این

 عطارو...باشه چرون چشم ماهان اگه...باشه راسدت سدهراب های حرف اگه
 سر متوجه دیدم که باری سه دو اون تو خودمم...داره قبول جوره همه سدهراب

 ولپ...که اینه اشددکالش بزرگترین ولی.شدددم آقاییش قولی به و زیری بده
 اون از...نکرده نیگاهم منو حاال تا...اون از مهمتر... اصدال...پول   بی!...نداره
 روز همون ماهان...بره ویلی قیلی...بشدده جورایی یه دلت ته که هایی نگاه

 چشمکم تازه...کرد نگاهم بار صد هر*ق*صدب میخواسدت که تاالر در جلوی
 ...زد

 سدداتن روسددری با...خوبهِ   مشددکی دامن کدت...بپوشددم؟ چی حداال
 پاپیونم...بپوشدده ها براق کدت اون از کنده خددا عزیزم وای...سددرخدابی  

 شددکر نماز برات امشدد  خدایا وای...قشددنگتره کراوات هرچندد...بزنده
 ...گرم دمت...بامرامی خیلی...میخونم
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 همین تو...داشتم اشو خانواده و ماهان اومدن والی و هول صبح از پنجشدنبه
 قهر با میکرد فکر...نمیزد حرف باهام کامم تا الم دیگه که سددهراب روز دو

 نم اما خواسددتگاری بیاد عطا بذارم تا داره نگه راضددی منو میتونه کردنش
 لیلد همین به و بدم مثبت جواب ماهان به حتما که بودم گرفته تصددمیممو

 نگت گذاشتناش سدر به سدر برای دلم...هرچند..نبود مهم برام سدهراب رفتار
 ...میشد

 ودمب شددده الغر کیلویی سدده مدت این تو...کردم تنم و سددفیدم دامن و مانتو
 ...میکرد خودنمایی ها مانتو تو پایینم و باال هنوز هرچند

 یدمپوش مشکیمو دامن و مانتو بابا و سدهراب های دادن گیر از جلوگیری برای
 به مونس مامان ی سددرمه از...کردم انتخاب روشددن و شددالم رنگ جاش به و

 ...بودم کرده سیاه و چالم و چشم حسابی و بودم زده هام چشم

 حسابی وقت روز دو همین تو دددشونیم پیددد وسط ریز جوش پوشوندن برای
 هرچند...ریختم روش تازه لیموی آب چقدر ها کرم از جدا...دادم انجام کار
 ...بود نشده خوب کامل باز

 کرم الک دستم های ناخن به و بودم نشسته دددت تخددد روی آماده و حاضدر
 ...میزدم محوی و رنگ

 زیر انداختم و الک سددریع...شددد اتاقم وارد دسددت به سددینی مونس مامان
 ...لحافم

 یرهمیگ درد پاهات...پایین اومدم می میگفتی...بستنی هویج آب جون آخ_

 گذاشت دت تخد روی کنارم
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 !میاد الک بوی_

 ...ندارم زدنم الک اجازه که من روح تو تف

 کمرنگه_

 زانوهاش دادن ماساژ به کرد شروع که بود هام ناخن به نگاهش

 دعواتون دوباره االن گفتم بزنه حرف باهات میخواسددت...زد زنگ سددامان_
 ..میشه

 شد هویج آب توی بستنی زدن هم مشوول

 رگسن همین بگیرم عروسی یه! سرخوشا...برسن عسلشون سدال به اونا بذار_
 و کیش و مشددهد نمیریم که اینا مثل ما تازه...بمونه دهن به دسددت خانوم

 ...!خارج فقط...شمال؟

 .بکش نقشه جیبش تو های پول واسه بعد...کنی شوهر بذار_

 ...خوردم هویجم اب از خورده یه نی با

 !مردم عروس شد دخترت...مونس مامان کن خدافظی من با دیگه_

 دددت تخددد روی از گفتن الله اال اله ال با و اومد واسم ابرویی و چشم مامان
 ...شد بلند

 تو...میشدددیم آب شددرم از اومد می خواسددتگار اسددم ما...بکش خجالت_
 االن از تو...میان دیگه سدداعت دو مهمونا بعدم...میخندیدی باباتم جلوی
 پوشیدی؟ لباس

 !ببند درم میری داری مامان_

 ...خنده زیر زدم دوباره بست که اتاقمو در
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 تنگ براشددون دلم چقدر...دارم دوسددشددون باز دادنشددون گیر همه وجود با
 دلم خ ...بگیره اینا مامان نزدیک و امون خونه بگم ماهان به باید...میشدده

 ...براشون میشه تنگ

 و میزدم غلت خودم واسه ماهان داشتن عشق به..کشیدم دراز دددتم تخددد روی
 ..میخندیدم عروسی ش  های اتفاق فکر به ریز ریز گاهی

 ..اما

 حس یه...دلم ته چرا دونم نمی ذهنم به میاد اش قیافه تا...عطا ی درباره
 ییک یا...کما تو میرم انگار جورایی یه...میاد وجود به سددسددتی و کرختی

 محوش های خنده یا...کوتاهش های نگاه اون اش همه...میکنه هیپنوتیزمم
 ...چشمم جلوی میاد

 مثل...هاش حرف مثل...نگاهش مثدل...اشددون خونده مثدل...عجیبی   آدم
 دبو زانوم رو انگشدتش که و روز اون لرزش وقتا بعضدی هنوز که هاش دسدت

 نوزه کمش سنگینی  ...گذاشته جا زانوم رو انگشدتشدو انگاری...میکنم حس
 ...میلرزید؟ چرا...بود دستش گرمای شایدم...مونده جاش

 از بودیم اشددون خونه که روزم اون یعنی...داره دوسددم چون احمق خ 
 ...میلرزید؟ صداش وقتا بعضی یا...هاش دست داشتنش دوست

 هم...پولدار   هم...تیپ   خوش هم که...دارم و ماهان االن من...کن ولش...اه
 آدم شددوهرت وقتی باشدده داشددته هیجان خیلی باید زندگی...اسددت بامزه

 ...باشه ماهان مثل باحالی
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 آشپزخونه توی من و اومدن ها مهمون...گذشت دوسدال ی اندازه سداعت دو
 نماها بودم کرده بینی پیش که همینطور...بودم شددده چپیده مامان توسددط

 ...رسید نظر به شاد و خوشتیپ

 ی خانواده ولی...بود خالی اخم که سددهراب...میکردم نگاهش در الی از
 ...میرسیدن نظر به برخورد خوش و خوشحال صرافچی

 نشماما...شدم خونه پذیرایی وارد سختی به و دست به سدینی مامان اعالم با
 سددینی...بود رسددیده خودش به ام کلی..بود تر جوون خیلی من مامان از

 اش آینده عروس از تعریف کلی با...گرفتم آقا حاج جلوی اول رو چدایی
 هواسدد گفتنش به به...رفتم جان شددوهر مادر سددرا  بعد...برداشددت رو چایی
 ...کرد باز و نیشم حسابی ابروم و چشم دیدن

 اون با جوری یه..بشددم منفجر خنده از میخواسددتم ماهان سددرا  رفتم وقتی
 وقتی مخصوصا...برد دلمو که هام چشم تو بود زده زل درشدتش های چشدم

 "کوچولو فرشته مرسی" گفت چایی برداشتن موقع

 اخم بهم دددبم لددد روی ی خنده بابت ام حسابی...برنداشت چایی سدهراب
 ...کرد

 هاشددون حرف...بودم نشددسددته خودم مادر و مادرشددوهر کنار تکی مبل روی
 ...ماهان و من جز بود چی همه ی درباره

 یمبر بهتره" گفت و اومد حرف به ماهان خود که میشدددم کفری داشددتم دیگه
 "مطل  اصل سر
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 ذوق کلی من ولی اومد حرفش وسددط ماهان که نیومد خوشددش بابا فهمیدم
 ...گوییش رک این بابت کردم

 الس چند باباش که ماشدینی و خونه از...درآمدش از..گفت تحصدیالتش از
 همه..بزنه حرف که نمیذاشت باباش هرچند...خریده پسدرش تک برای پیش
 ...میگفت خودش اش

 رمونپس و دختر بهتره گفت که وقتی..بود تر فکر روشدن همه از مادرشدوهرم
 جمع و خودم زور به بزنن و هاشون حرف خودشون تا گوشده یه برن بذاریم و

 ..نزنم جیغ تا کردم

 بیرون گفت کنده پوسددت و رک مداهان کده حیدا  تو بریم میخواسددتیم
 ...من خود اتاق تو بریم گفت بود نکرده اینو فکر اصال که منم مامان...گرمه

 دهنم بودم گرفته گاز تو از هدامو لدپ بس از...خیلی...بودم خوشددحدال
 ...میسوخت

 در...یادم سرمون پشت داره سدهرابم دیدم میرفتیم باال ها پله از داشدتیم وقتی
!" نبودیم زحمت به راضی" گفت بهش ماهان... داشدت نگه باز برامون و اتاق

 "..باشه راحت خیالم میخواستم" گفت و اش شونه به زد سهرابم

 دایا خورده یه...نشستم دددتم تخددد رو. نبست اتاقو در ماهان سر پشت بعدم
 و صددندلی...بوده خداش از زنم نگه دلش تو تا درآوردم و کشددیدن خجالت

 عموق...زمین گذاشت پاهام از کمی ی فاصله با روم به رو درست و برداشدت
 کرد باز رو کتش ی دکمه صندلی روی نشستن
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 رموسدد راحت خیال با...نکنم نگاه ماهان ی قیافه به نذاره که نبود کسدی دیگه
 ..کردم نگاهش و گرفتم باال

 کوچولو؟ فرشته خوبی تو_

 ...من سمت میدی ول که القابی این با ایشاال شی ذلیل

 خوبم...ممنون_

 ...کنم جمع وجه هیچ به نمیتونستم امو خنده

 نمیشی؟ ناراحت که کوچولو فرشته میگم بهت_

 ..دادم تکون راست و چپ به سرمو

 .کن صدام داری دوست هرجور...نه_

 کرد نگام خنده با و کرد قالب هم تو هاشو دست

 !بانمکی اما نزدی ابروهان به دست اینکه با...داری قشنگی صورت_

 مشکی   و پر کافی ی اندازه به میدونم خودم...نمیگفت ابروهامو کاش

 ...میخواد دل اش همه آدم که طوری   یه هات گونه_

 شد بیشتر لبش روی ی خنده

 هر ی برنامه...بگو خودت از یکم...شددیطنت واسدده زوده هنوز...خیال بی_
؟ روزت  چی 

 ام خونه بیشتر...هیچی_

 !ای؟ ندیده مهتاب آفتاب پس_

 ...مهتاب؟..آفتاب؟

 چی؟ یعنی_
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 داشتی؟ در پسد دوست حاال تا_

 زیرخنده زد دید که گردمو های چشم

 راتب و مهتاب افتاب معنی میخوام...میمونه خودمون بین...کوچولو نترس_
 کنم باز

 .نداشتم در پسد دوست...نه_

 آورد تر نزدیک صورتشو...کرد ریز هاشو چشم

 میگی؟ راست_

 .آره_

 ...بکشم عق  کمی سرمو میشد باعث نزدیکش فاصله

 بری دوسددتات با شددده حاال تا...بپرسددم سددوالمو دیگه جور یه بذار خ _
 ؟...بمونی ش  یه و اشون خونه بری اینکه یا...مسافرت...کوه

 ...کدوم هیچ..نه_

 گفت خنده با و کشید عق 

 !حاال تا ندیده آفتابو مهتاب بگم که...مهتاب میذارم اسمتو پس_

 میکرد؟ ام مسخره داشت...خندیدن به کرد شروع

 هبش چی که میکنه ازدواج آدم اصال میدونی؟ چی زناشویی زندگی درباره_

 داره بود معلوم که حالی در خودش یهو بگم چی که میکردم فکر داشددتم
 گفت میکنه کنترل اشو خنده

 اشباه که باشدده یکی...یعنی زناشددویی زندگی تو واسدده...بگم خودم بذار_
 ستتود کوه تو و کوه بری باهاش که یکی...پارک...دددنما سیددد...مسافرت بری
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 مشچش تو چشم صبح و بخوابی کنارش هرشد  که یکی شدایدم...نکنه ول
 نه؟ مگه...بشی بیدار

 تنهایی آدم که هسددت چیزها خیلی خ ...اینا اش همه نه ولی...بود ایناهم
 ...نمیرسه بهشون

 اشددیب بلد باید فقط...خانوم آفتاب نیسددتا مشددکلی باشدده مدنظرت ایناهم_
 دجنسدد توییر ها گرگ روزا این که میدونی...داری نگه خودت برای شددوهرتو

 و خوشددتیپی این به شددوهر داری که توام..شدددن گرگ ها زن...دادن ددددیت
 توی زا ماهی مثل من وگرنه کنی جمع حواستو باید...میشه نصدیبت پولداری

 ...میخورم لیز کوچیکت های دست

 خارافت بگه مونده کم...میدید و خودش فقط انگار...بود شددیفته خود چقدر
 ...اتون خونه اومدم دادم

 و پشددتم بردم سددریع که میکرد نزدیک هام دسددت به داشددت هاشددو دسددت
 اذیتم داشددت...خندیدن به کرد شددروع بلند صدددای با...کردم قایمشددون

 ...موردش بی های خنده...نگاهش...هاش حرف...میکرد

 !!کوچولو مهتاب نیستی بلد دیدی د  _

 داد ادامه دوباره که میکردم نگاهش تعج  با

 هم...باشددن ها بچه واسدده مادرخوبی هم باید ها زن زمونه دوره این تو_
 هواس خوبی نظافتچی و سرآشپز هم...باشن مردشون واسده فداکاری همسدر

 ...کن باور! باشن دپی روسد زنای شبیه هم...باشن اشون خونه
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 خودخواه پسددرک...چاکر و نوکر...میخواسددت حمال...نمیخواسددت زن پس
 ...مورور

 دپی روسد...آخری ی جمله جز به فهمیدم هاشو حرف معنی

 چی؟ یعنی... روسپی_

 میکرد عصبانیم داشت حتی...نبود قشنگ برام هاش خنده دیگه

 دارم دوسددت هرچند بدم یاد بهت مجبورم...نیسددت بدیِ   چیز...نترس_
 !باشه غدر حریفم

 کردم جمع ام دددنه سیددد روی هامو دست!...میگشدت مربو  بی هاش نگاه
 صورتم سمت آورد اشو اشاره انگشت دید که و صورتم روی اخم...

 به یهرلباسدد ولی..اسددتا بامزه...مپلی تپل زیادی خورده یه اما برنخوره بهت_
 ....!باشه پوش شیک همیشه زنم مهمه من برای..نمیاد تنت

 ...کرد اهانت بهم...بمونم ساکت نتونستم دیگه

 !خوبم ام خیلی من_

 !جون بچه...لوسی ام خورده یه میکنم دقت که االن...برمیخوره بهت چرا_

 من؟ خواستگاری اومدی چی واسه پس ام بچه اگه_

 !بزنم مهدکودک میخوام_

 بشم آتیشی و برم در کوره از شد باعث خندیدنش

 ...کنی مسخره و من نداری حق تو میخندی؟ داری زیادی نمیکنی فکر_

 کرد جمع اشو خنده سریع
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 زن هی بعنوان توام..و خودم خواست...گفتم حقیقتو..نکردم ات مسدخره من_
 ...کنی عمل بهش داری وظیفه

گاه هام دست  !نخوابه صورتش توی تا شدن مشت ناخودآ

 هم تازه...هسددت خیابون تو اونم میخوای دیگه چیز...! نمیخوای زن تو_
 ...! میرن اونور اینور مهتاب و آفتاب با صبح هروز هم بلدن آشپزی

 .میگیرما گازت...میزنیا نوک داری جوجو_

 ..میخورد بهم نگاهش از داشت حالم

 ...شدم بلند دت تخد روی از

 ...!نزدم جیغ تا بیرون برو من اتاق از_ 

 جااین به منم اومدن...میشدده نصددیبت راحتی زندگی کنی ازدواج من با اگه_
 و خودم به...بماند دلیلش...نیسددت دختربچه توی از اومدن خوش واسدده

 خرم و خوش میتونی باشدده مثبت جوابت اگه بدون فقط..داره ربط ام خانواده
 خودم به اولم بکن فکراتو!...منِ   بدون...اما...کنی زندگی خودت واسدده

 ...کارتم اینم...بده خبر

 کردممی حس...نبود مهم برام کارتش شمایل و شکل. کرد دراز سمتم دستشو
 ...بیرون میزنه آتیش گوشم توی یا ام بینی توی از داره

 ...بیرون برو_

 هدیگ کردم بازشون ام وقتی...ببندم هامو چشدم شدد باعث ژکوندش ی خنده
 پرت و خودم شددایدم..نمیدونم...شدددم ولو ددددتم تخدددد روی...نبود اتاقم تو

 ...شد خراب بودم ساخته خودم برای که کاخی زود چه..کردم
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 بیرون اتدداق از مونس مدامدان اصددرار بداوجود هدا مهمون رفتن موقع تدا
 داشددت منو...نداشددتم دوسددت آخرشددو ی لحظه های نگاه اصددال...نرفتم

 میفهمیدم..نبودم که خر اما...شرطی چه واسه و چی واسه نمیدونم..میخرید
 ...بود کاش ای که...نیست اینجا خودش دلخواه به که حرفاش از

 شیدمک بیرون به سرکی اتاق از ای دقیقه چند برای کردم عوض که هامو لباس
 ...بیرون اومد و شد باز سهراب دراتاق یکهو که

 ...کردم دلخور خودم از داداشمم پوچ و هیچ سر...بیخودی

 قهری؟_

 !نزن حرف من با_

 !ممنون_

 زده حرف خونه این تو سددهراب و سددامان جز کسددی با ندارم یاد هیچوقت
 ...خدا میپوسه دلم که نزنم حرف اینم با باشه قرار اگه حاال...باشم

 ...بود نیم و شیش تازه ساعت...اتاقم توی برگشتم

 و بیرونم های لباس...میکرد ام دیوونه داشددت موندن خونه تو...نداشددت راه
 های خوشددی دیدن و نشددسددتن جا یه از اما پارک برم میخواسددتم... پوشددیدم
 ...میکرد غمگینم بیشتر دیگرون

 ...بیچاره بود خورده خاک کمد ته...چادرم به افتاد نگاهم

 ...دادم تکونش هوا تو و کشیدم بیرونش

 سددر چادر رفتن صددالح زاده امام برای که میشددد وقتی چند... نداشدت خاکی
 ...بودم نکرده
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 ریز سددنجاق با ام گونه ی گوشدده اشددو ادامه و کشددیدم جلو حسددابی و شددالم
 ...برداشتم و پولم کیف کردم سر که و چادرم...کردم سفت

 نای بودم مطمئن...بود تلوزیون تماشددای مشددوول مامان و بابا کنار سددهراب
 و نیومده خوشددش صددرافچی حاج پسددر از اونم که اینه معنی به بابا سددکوت

 بیان که بوده داده اجازه رودربایستی برای فقط شاید

 ...شدی سر به چادر سالمتی؟ به کجا_

 گذاشتم دهنم تو و برداشتم یکی ظرف توی البالوی از

 !زاده امام برم تنهایی میخوام..کرده زیارت دوس هد دلم مامانی_

 دنبال ردشپاد این با که نکنه اشاره مامانم به همیشده مثل بابا که تنهایی گفتم
 ...بیفته راه من

 شده ش  بری تا تو..بیام باهات من بذار_  سهراب

 !میزد حرف این بود نشسته ساکت بابا حاال وای

 ناال...باشم خونه نیم و هشت تا میدم قول...برم خودم میخوام..نکرده الزم_
 ...میشه تاریک دیر هوا

 یانگار بودم واستاده جلوش سر به چادر همینکه بابا اما...شدد غلیظ اخمش
 ...بود کرده حال حسابی که

 بابا؟ داری پول_

 !حله یعنی هاش جمله ته گذاشتن بابا این

 برم؟...بابا حاج دارم_

 ...کرد براندازم دوباره

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

917 

 هرابس بزن زنگ برگشتنم موقع...باشه گوشدیت به حواسدتم...سدالمت به_
 !هزاد امام تو بمونی میتونی خواستی هروقت تا اینجوری...دنبالت بیاد

  خ اما بیام خودم هم برگشتنی داشدتم دوسدت هرچند...نمیشدد این از بهتر
 ...بشینم حیا  توی و ساعتی چند میتونستم عوضش

 کاریشددم خ  اما بودم دلخور ماهان غاز یه من صددد های حرف از اینکه با
 داره دوسددم ام خیلی که پولداری پسددر یه با میخواد دلم من...کرد نمیشدده
 ام مسددخره حرفاش با وگرنه...نداشددت دوسددت منو ماهان...کنم ازدواج
 ...نمیکرد

 همینه زندددگی...کرد بدارم کده هدایی حرف راحتی بده.. شدددم بیخیدالش
 بدون..میره زود خیلی اما...بمونه خیلی داری دوسددت... میاد یکی...دیگه
 ...باشه تو کنار بخواد دلش ته لحظه یه اینکه

 ...نبودم ام سرگرمی ماهان برای من

 ...نبودم ام سرگرمی ماهان برای من

 فیدس پراید...واسدتادم رو ای دقیقه چند تاکسدی منتظر رسدیدم که کوچه سدر
 "تجریش" گفتم کناری خانوم از زودتر واستاد جلوم که رنگی

 از ترزود بودن ایسددتاده منتظر تر دور خورده یه که مردی تا سدده اینکه ترس از
 نشستم و کردم باز درو سریع نشن سوار من

 هشب و ساعت موبایلم از...پرسید ساعت ازم بود نشدسدته کنارم که خانومی
 تکیه ماشددین ی پنجره به و سددرم...بود ترافیک ولیعصددر همیشدده مثل...گفتم
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 توش که کسددایی و دیگه های ماشددین به ترافیک تو اومد می خوشددم... دادم
 ...میکرد برطرف و کنجکاویم حس جورایی یه...کنم نگاه نشستن

 کیف وت...برسددیم تجریش میدون به تا کشددید طول ای دقیقه بیسددت نزدیک
 یادهپ زودتر میخواسددت که کناریم خانوم که میگشددتم هزاری یه دنبال پولم
 ...گرفت راننده سمت به و پول بشه

 "بفرمایید" گفت که شنیدم

 یشدمم پولدار نه تومن هزار با...دیدم و گذاشدت کیفش تو خانومه که ام پولی
 نتوم هزار با...بود نرفته جیبم از پولی چون شدددم خوشددحال ولی فقیر نه

 ام ههسددت توش که بگیرم ها ای لوله لواشددک اون از دونه یه میتونسددتم حداقل
 ...هست یادم دادم دست از بابتش و دندونم که و اخری دفعه خوب!! هست

 و شددددن پیاده ام دیگه مسددافر دوتا شدددم متوجه تازه شددد پیاده خانومه
 کمی سددرمو...نشددسددتم ماشددین وسددط تقریبا و کردم عوض جامو...نیسددتن

 بشنوه خوب صدامو راننده تا جلوبردم

 .میشم پیاده میدون سمت اون من...آقا ببخشید_

 .سمتش گرفتم رو کرایه

 ممنون آقا بفرمایید_

 که بود مونده هوا رو هنوز دسددتم..داشددت نگه و ماشددین خواسددتم که سدمتی
 گفت

 ...!باشید من مهمون_

 ... کردم مشت دستم تو پولو
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 مرسی_

 و ودب کرده گیر ماشین در الی چادرم...بستم آروم و ماشدین در شددم که پیاده
 ما خنده هم طرف یه از...افتاد سددرم از بگیرم فاصددله ماشددین از خواسددتم تا

 ...کشیدم خجالت هم بود گرفته

 هک راننده از تا شدددم خم ببندم اینکه قبل اما کردم باز دوباره و درماشددین
 ...کنم عذرخواهی کردم االفش

 ...آقا ببخشید_

 !!ساغر خانوم   میکنم خواهش_

 ستمب درو...آشناست صداش که بودم کرده شک تقریبا منم و میشدناخت منو
 ...کردم نگاهش راننده کنار ی اومده پایین شیشه از و

 ...سالم_

 با داشتم فقط که بود قدری به دستپاچگیم...میکرد نگام داشدت لبخند با عطا
 !نکردم نگاهم ماشین راننده به منکه احمقم چقدر که میکردم فکر خودم

 باشم خدمت در بیشتر میبرید تشریف جایی_

 ثانیه دو...زمین ثانیه دو...من ثدانیده دو...بود همیشدده مثدل کردنش نگداه
 ...!در ثانیه دو...من ثانیه دو...چادر ثانیه دو...من

 ...نشناختمتون من ببخشید..سالم_

 ...گرفت ام سرفه که بودم کرده هول اونقدر

 برسونمتون؟ میرید جایی_
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 درجا...افتادم عطا ی خواسته و سدهراب حرف یاد...کشدیدم جلوتر و چادرم
 ...اما کنم فرار میخواست دلم...میشم عرق خیس دارم کردم احساس

 ...زاده امام میرم_

 ...مسیریم هم...بریم باهم کنم پارک ماشینو من تا باال بیاید پس_

 رو راننده کنار در خودش و شددد خم که میکردم نگاهش داشددتم واج و هاج
 کرد باز برام

 دمش ماشین سوار.بدم قورت نمیتونستم دهنمم آب حتی..بودم معذب کامال
 نفسددم...کرد پارک ها خیابون از یکی توی و جلوتر برد ماشددینو.بسددتم درو و

 نداشددت خاطر به میکردم سددهرابِ   بار که بود بیراه بد و اومد نمی باال کامل
 !دوستی همچین

 ...برداره چیزی ماشینش عق  صندوق از رفت شدیم که پیاده

 کمکم؟ بیاید میشه_

 اهمنگ و گفت رو جمله این اینکه بعد ثانیه چند...امروز بود شددده طوریم یه
 ...سمتش رفتم و اومدم خودم به تازه کرد

 ببرید؟ شما رو سینی این میشه...داشتم نذر_

 شدددده چیده نون های لقمه توش که کوچیک تقریبدا و گرد سددینی تدا دو
 ...!یهو شد ام گرسنه...بود

؟ پنیر نون_  !سبزی 

 گرفت مقابلم و برداشت و سینی

 !سبزی   و کتلت و نون_

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

919 

 شاز و دیس اینکه از قبل...! سددبزی و کتلت واسدده رفت نفسددم آن یه اصددال
 جلوی و برداشتم بود شده گذاشته مشبما تو هرکدوم که رو لقمه تا سده بگیرم
 !کیفم تو گذاشتم عطا خندون اما متعج  های چشم

 کنه قبول خدا...نرسه خودم به میترسم طرفم یه از...گشنمه راستش_

 دهخن قه قه صدددای بار اولین برای که اونقدر...شددد بیشددتر خیلی اش خنده
 ...افتادم خنده به هم خودم و شنیدم و هاش

 امپ به تا کردم جمعش دددلم بوددد طیر طرف یه از و کشیدم جلو کامال و چادرم
 ...برداشت رو دیگه سینی خودشم...گرفتم ازش و سینی...نکنه گیر

 نمنمیدو که معذبی احساس اون از کم کم افتادیم راه زاده امام سمت به وقتی
رمو یهویی چرا  ...شدم خالص گرفت خ 

 اینجا؟ میای ها پنجشنبه همیشه_

 و جایی به روش به رو جز...اون اما راحدت خیلی...میکردم نگداهش من
 نمیشد خیره کسی

 میکنه خوب و حالم...میام ها موقع بیشتر_

 زا خیلی االن... بود کرده کوتاه هاشددم ریش... اومد می بهش سددفید پیرهن
 دوسدددش روز اون...اشددون خونه بودیم رفته کده شددد روزی اون از بهتر

 ...!االنم...نداشتم

 !من مثل...اومدید که نبود خوب حالتون پس_

 تعارف جلوبرد کمی رو سددینی رسددید که عدابری اولین بده و زد لبخندد
 زد اش شونه به و کرد تشکر که بود میانسالی آقای...کرد
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 امروز کردی دیر..ها میکنه عادتمون بد داره هات نذری این عطا_

 متشونس به میشدن رد داشتند که خانومی تا چهار دیدن با...میشدناختش پس
 عکسبر...میرسیدن نظر به تر خوشدگل چادر با چقدر...کردم تعارف و رفتم
 !چادر زیر شدم خرس یه مثل االن بودم مطمئن منکه

 تعارف ام دیگه نفر چند به بشدده تموم رو خوش مرد اون با حرفش عطا تا
 ...کردند تشکر اشون همه و کردم

 بریم_

 داد تکون سرشو

 میگفتیم؟ چی..بودن آشنا ببخشید_

 خواسددتگاریش شددنیدن بعد روز اون که حسددی برعکس...ولی چرا نمیدونم
 حرف باهاش و بذارم سددرش به سددر میخواسددتم امروز بود داده دسددت بهم
 ...خدا بنده نبود ترسناکم زیاد...بزنم

 !امروز نیست خوب حالت میگفتی داشتی...آهان_

 گفت و خندید

 اینجا؟ میاید ها کی شما...اومدم که داشتم نذر امروز_

 میکرد تعارف نذریشددو لقمه ام دیگه خانوم و آقا یه به داشددت که همینطور
 گفتم

 .کرد اینجارو هوای دلم یهویی امروز...بودم نیومده که میشد ماهی سه دو_

 ..دیدمتون که منه شانس از پس_
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 منو تن گوشتای بود مونده کم که ماهان از اون...! دیده منو بود خوشدحال چه
...! میکنه نگام محبت با که این از اون..کنه هیکدل خوش بکنده کدارد بدا

 !!نمیکنه نگاتم اینکه ساغر؟ دیدی کجا از محبتشو

 ...تو نه...شما میگه من به تازه...بگو همینو

 دیگه سال صدد تا پهن رو گذاشدت شدسدتت...بود؟ خوب بود رک که ماهان
 بشی؟ خشک

 ویت های نذری که نرسید دقیقه چند به شداید...بود غلوله زاده امام خود توی
 اونم اینکه مثل که آقایی به داد و گرفت ازم رو سدینی... شدد تموم منم سدینی

 تمنشدس میزد حرف پیرمرد   با داشدت که کوتاهی مدت اون تو...میشدناختش
 ...کردم نگاش و پایه سه صندلی روی

 که حیف...اما...میکرد فرق ماهان با درجه هشددتاد و صددد...بود خوبی پسدر
 ...برسونه آرزوهام ی همه به منو نمیتونه

 خواسددتگاری ازم عطا که گفت دروغکی سددهراب میکنم فکر هنوزم هرچند
 ودشخ االن حداقل یا...نمیکشید پاپس بود خواسدتگار واقعا اگه این...کرده

 یگهد...میدونم چه یا...امون خونه بیان نذاشتم و کردم ردش چرا میپرسید ازم
 اخد بنده این...تر راحت و میشدد تر خودمونی...نمیکرد" شدما شدما"  اینقدر

 ...که نکرده فرقی بودمش دیده که قبلی روزهای با رفتارش

 قیپ یهویی...سددفید ی مردونه شددلوار و بود پوشددیده سددفید ی مردونه پیرهن
 ...!بود پوشیده دومادی لباس االن از بچه...خنده زیر زدم
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! ردمک توبه بود رسددیده ذهنم به جایی همچین تو که ای احمقانه فکر بابت
 و بود ایسددتاده روم به رو درسددت که خیسددی های چشددم سددمت رفت نگاهم

 بستم هامو چشم شددنش روا حاجت برای...میزد حرف آقا با دور از داشدت
 ...فرستادم صلوات دلم ته از و

 ...برسونش آرزوش به خیره اگه خدایا

 ساغر؟ خانوم  _

 ساغر؟ خانوم  _

 بی میخورد لیز سرم از اش همه...تکوندم و چادرم و شددم بلند عطا اومدن با
 صاحاب

 زیارت؟ بریم_

 هک میگرفت ازم نگاهشددو طوری یه کنم زوم صددورتش رو بیشددتر اومدم می تا
 !کنم نگاهش سیر دل یه و بگیرم دستام بین اشو کله میخواست دلم

 !خدافظ االن همین ندیدمت اگه... فقط بریم_

 مال...بود هاش دست توی قشدنگی تسدبیح چه...واسدتادم کنارش و واسدتاد
 از مونس مامان...میمونه روشن کوچیک های چرا  مثل ها شد ...اس مکه
 ...داره اینا

 یبرگشددتن...بشددم رد شددما ی کوچه سددر از باید منم برگردید؟ خودتون چرا_
 .میرسونمتون

 .نمیشم مزاحم...دنبالم میاد گفته سهراب_

 کرد صحبت باهام پایین سری با همچنان و کشید صورتش به دست
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 دیگه سدداعت یک...میدم خبر سددهرابم به میخواید...میرسددونمتون من_
 خوبه؟ همینجا

 از وت که میندازه دسدتم خونه برم اونجوری...بده خبر سدهراب به نمیخواسدتم
 چرا اصددال و اومدی و رفتی باهاش چی برای اومد نمی خوشددت بابا این

 !زدی حرف باهاش

 خدافظ...دیگه ساعت یه پس...میگم سهراب به خودم_

 دادم تکون دست واسش

 !خانوم دعا التماس_

 ...میکنم دعات باشه_

 هایی گل بوی...آب و خاک بوی...میداد خوبی خیلی بوی زاده امام حیا 
 دلم...بود مردم دسددت که هایی گالب عطر بوی...بودند حیا  طرف دو که

 ... کنم نگاه و مردم فقط و بشینم همونجا میخواست

 ...بردم داخل خودم به و انداختم مشبا یه توی هامو کفش

 واسدده کردم دعا...رسددید دسددتم سددخت و بود شددلو  خورده یه ضددریح دور
 همیشدده رو آخری این...خودم بخیری عاقبت واسدده و ام خانواده سددالمتی

 خودم اینبار و میخواد خدا از من واسدده هاش نمداز سددر مونس مدامدان
 ...خواستم

 چند...برداشددتم کمد توی از رو قرآنی...دادم تکیه دیوار به و نشددسددتم وقتی
 ...کرد مزه حسابی دور مدتی بعد خوندن قرآن صفحه
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 تردخ تا کردم دددل بوددد زانوهامو...بود نشسته کنارم که دادم خانومی به و قرآن
 اشددوپاه بتونه راحت میرفت کلنجار داشددت عطا ی لقمه با که ای مزه با بچه
 ...کنه دراز

 خوشددحال اولش..داشددت فرق خیلی دیگه روزهای با هوام و حال امروز
 ...خوشحالم دوباره حاال و شدم ناراحت بعدش..بودم

 یپسر...دیگه بود همین منم شانس...بیشدتر خودم از و شددم دلگیر ماهان از
 دبای حاال...نداشت دوست منو...بود من آرزوی امکاناتش بعضدی شداید که

 سال صد شاید...میدونم چه...سدال دو...سدال یه...ماه دو...ماه یه...بشدینم
 هم و باشه داشته بلند شداسی هم...باشده پولدار هم که شده پیدا یکی...دیگه

 ...باشه داشته دوست منو

 جمع نفر یه توی ها خوبی ی همه...میگفت راسددت دیشدد  مونس مامان
 چشددم...آقایی...مهربونی...خوبی این به پسددر...عطا همین مثال...نمیشدده

 ...نیست بلند شاسی که پرایدم...پول بی ولی...پاکی

 شددبیه هک بشدده پیدا یکی تا بمونم منتظر باید نمیدونم...خدا برم قربونت ای
 کنم؟؟ کم آرزوهام از...اینکه یا...باشه من آرزوهای

 من...باشه داشته دوسش طرفش که میکشه دست هاش خواسدته از وقتی آدم
 !هباش داشته دوسم خیلی که باشه کسی اگه بکنم کاری همچین حاضرم

 فرار داره دوسددش که کسددی به کردن نگاه از که مردی...نیسددت مرد اون عطا
 هست؟...نیست عاشق میکنه
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 هرکدوم از ای صددفحه چند و برمیداشددتم بود کنار اون دعای کتاب هرچی
 هوای هب اما باشم بیرون بود قرار که سداعتی به بود مونده ربع یک...میخوندم

 ...اومدم بیرون گرمی و شلوغی

 نم که بویی اون و بود شددده خیس زمینش حاال که نشددسددتم حیاطی گوشدده
 ...میرسید مشامم به بیشتر داشتم دوست

 صحر مامانشددو و میکرد دهنش تو کثیفشددو دسددت که ای بامزه ی بچه دختر
 خودم موهای یاد تازه...بود بسته خرگوشدی موهاشدو...داشدتم دوسدت میداد
 درسددتش وجق عجق های مدل تا نیفتادم جونشددون به وقته چند که افتادم

 ...کنم

 سدددشدددوار مختلف های مدل موهامو اینکه کار تو بودم افتداده مددت یده
 بودم گرفته یاد خوب... دادم سفارش اینترنت از دی سی تا دو یادمه...بکشدم

 ...االن تا بود رفته یادمم از بودم نکرده تمرین که اینقدر مطمئنن اما

 سددمتم میاد داره دیدم وقتی اما میزدن چشددمک بهم حسددابی عطا های لقمه
 ...شدم بلند و زدم و قیدشون

 ...بیرون اومدید زود..باشه قبول_

 .بیرون اومدم زودتر دیگه بود شلو  و گرم خیلی تو...مرسی_

 کرد گاهمن کوتاه و گذاشت شلوار جی  توی تسبیحشو ایستاد که روم به رو

 کردید؟ دعام_

 !بده شفات خدا کردم دعا...آره_

 کشید صورتش ریش ته به دست خنده با و کرد گرد ای لحظه هاشو چشم
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 !شدم؟ دچار من که فهمیدید شماهم پس_

 ...خندیدم

 مشددکلی یه! هات چشددم...داری مریضددی که میدونم اما نمیدونم و دچار_
 نه؟ مگه نمیکنی نگاه کسی به که دارن

 ...طوالنی... خندید

 ...نشده دیرتون تا بریم_

 تا...کردنش نگاه تو نمیاورد وجود به فرق میرفتم راه که اش شددونه به شددونه
 ...شد طی خنده شاید و سکوت تو ماشین خود

 موندم منتظر...افتاد گذاشته جا های سینی یاد تازه شدیم ماشدین سدوار وقتی
 ...گرفت و رفت هارو سینی تا

 ورمجب منم که خودش بود آروم و سدداکت اونقدر و بود شدده سدنگین ترافیک
 ...بودم شده سکوت به

 بود؟ خوشمزه نذری های کتلت_

 ...شدم پهلو به

 ...نخوردمشون_

 ...بود اتون گشنه که شما_

 گرفتم سمتش یکیشو...آوردم بیرون لقمه تا دو کیفم تو از

 ...تو مال این_

 ندارم میل من...ممنون_

 بخورم؟ کتلت تنهایی من آخه_
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 این تو بود گرفته تخصددص و میکرد عصددبانیم...کوتاه بازم...کرد نگاهم
 ...بود شده متوقف کامل ماشین دیگه عمال...گرفت دستم از رو لقمه...کار

 قمهل به کوچیک گار یه عطا...کشددیدم بیرون مشددبما توی از و خودم ی لقمه
 ...زدم ام لقمه به و گاز اون دوبرابر من و زد اش

 که بود آورده وجدم به طوری کتلت و ریحون با...شدداهی و تره خوبه طعم
 ...بکشم جیغ میخواست دلم

 گفتم زور به و پر دهن با

 ...است...ا مزه...شم...خو_

 دید و ام شده باد های لپ و کرد نگاه صورتم به وقتی خندید

 ...جان نوش_

  امشد باید...شددم پهلو به کامال و دادم تکیه ماشدین داشدپورد به عطا لج از
 منو هک میشد معلوم باید اصدال...میکرد نگاه منو امشد  باید!! میکرد اعتراف
 ...نه یا کرده خواستگاری ازم و داره دوست

 ...کنه اعتراف میکردم مجبورش من که باالخره

 بلدی؟ که میکنی آشپزی سالگی چند از_

 معذب داره میفهمیدم...کرد تنظیم و ماشددین ی آینه و آورد باال دسددتشددو
 ...داد پایین کمی رو شیشه...میشه

 ...نیست زیادی مدت...سالگی شیش پنج و بیست از_

 زدم ام لقمه به دیگه گاز یه
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 سدداغرِ   مرگ...میکنه برابری یک درجه کدبانوهای با دسددتپختت ولی_
 !میگم راست

 شد متوقف دوباره و کرد حرکت ماشین خورده یه...کوتاه...زد لبخند

 خوشدددمزه خیلی رو غذا چنتا. نیسددت عالی هام اونقدر...لطفتونده نظر_
 .میکنم درست

 "...اوهوم" بگم تونستم فقط پر دهن با

 نگام داره دیدم یهو که بود دیگده هدای مداشددین از فضددولیم پی نگداهم
 نگاه بهتر همون...پایین دادم زور به رو جویده بار سدده دو ی لقمه...میکنه

 ...!نکنه

 ...!سنگینه ترافیکش_

 ...دادم داشپورد به بیشتر امو تکیه و انداختم ها ماشین به نگاهی

 میبره سر و ادم حوصله...آره_

 رونبی بود داده پایینش کامل حاال که ماشددین شددیشدده از رو دسددتش و خندید
 فرستاد

 !نرفته سر ام حوصله شما کنار من ولی_

 ...میره سر داره ام حوصله شما سکوت از من ولی_

 انداخت نگاهی بیرون های ماشین به و خندید

 ...نره سر اتون حوصله که بگم چی_

 !میگه دلت هرچی_
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 مثل...شدددم گیج لحظه یه...نیسددت یادم...کوتاه...طوالنی...کرد نگداهم
 نگاهش داشددتم باشددن داده بهش رو دنیا خبر ترین انگیز هیجان که کسددی

 وشور که وقتی تا نزدم پلک که جوری یه...داشت قشنگی صدورت...میکردم
 ...کرد نگاه و بیرون و گرفت ازم

 ...اینجوری میشید اذیت_

 جوری؟ چه_

 هرجایی...چادرم یا..بود شددالم به شدداید نگاهش...کرد اشدداره بهم دسددت با
 هام چشم جز

 بدید؟ تکیه صندلی به میخواید_

 درد گردن چون نکردم نگاش...نشددسددتم صدداف و دادم صددندلی به امو تکیه
 !میگرفتم

 ...بره سر کمتر اتون حوصله شاید...! بگم خودم از بذار_

 هشب نسددبت که کنجکاوی میتونسددتم...بود عالی اصددال...بود خوبی فکر
 ...بشناسمش بهتر و کنم برطرف و داشتم

 اون جورایی یه ماشددینم توی تاریکی...بزنه حرف تر راحت تا نکردم نگاهش
 ...صندلی به بودم شده میخکوب جورایی یه...آورد یادم و کودکیم وهم

 چرا نمیددونم...خودمم تو...تنهدام و سددداکتم..میداد یدادم وقتی از مدن_
 دسددتم از مولود مامان...میزنم سدداکتم که وقتایی هامو حرف بیشددتر...ولی

 زا بیشددتر مدت اون تو اما...میزنم حرف باهاش کم که وقتایی میشدده کفری
 کنم شددکر و ببرم لذت و کنم نگاش...کنم نگاهش دارم دوسددت زدن حرف
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 امبی نظر به بیخود بر   سددر حوصددله آدم یه بیرون از شدداید...هسددت که خدارو
 ...خیلی...دارم دوست و خودم حال...اما

 فتهر زیارت برای...شده شدهید...نادری عمو شدبیه تو میگه بهم برادرم عارف
 همیگ مولودم مامان...میشدده شددهید انتحاری عملیات یه توی که کربال بودن

 و من دشدد فوت که بابام...اونه شددبیه بودنم خودم تو جورایی یه و تنهایی این
 ای چاره اما هست سدخت...بود سدخت...وایسدادیم خودم پای رو داداشدم

 اباهمب و بودیم خریده رو خونه این تازه ما کرد فوت بابا که موقع اون...نیست
 همین زندگیمون وضددع با ما برای...اون و این از بود گرفته قرض بابتش کلی

 من نگرد افتاد ها چک شدددن پاس بابا فوت بعد که بود بزرگ قدم یه ام خونه
 نذاشته کم اونقدر...کرد صداف خودش هارو بدهی ی همه عارف...عارف و

 ...نمیگیرم ازش مامان یا خونه بابت خرجی هیچ االن که واسم

 همیشدده...کردم کار و شدددم قبول دانشددگاه...خوندم درس و شدددم بزرگ
 دماوم می دیر اونقدر دانشددگاه تو...کنم انتخاب اینکه جای میشدددم انتخاب

 قول به...مکن پیدا خودم برای ثابت پایه دوسددت یه نتونسددتم که میرفتم زود و
 احتیاج حاال از بیشددتر پول به روزها اون...نبودم هیچوقت کالس های بچه

 هب خیلی...دارید خوبی برادر...شدددم آشددنا شددرکت تو سددهراب با...داشددتم
 تا شددمارو...من...! شددماسددت حرف شددرکت تو ها وقت بیشددتر...فکرتونه
 ... شمام درخدمت که االنم...بگذریم...میشناسم حدودی

 خورده یه هاش چشددم کردم احسدداس کنم نگاهش تا برگدوندم که سددرمو
 گرفتم و نگاهم زود همین برای...خیس  
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 میکنی؟ ام مسافرکشی_

 .کردم سوار نفرم چند اون دیدم شمارو امروزم...کافی   شرکت حقوق_

 ...کنم دل و درد باهاش منم میخواست دلم

 سهراب...قهرم باهاش کرده عروسی سامان که وقتی از من...سدخته تنهایی_
 دق من...نداره و اون ی حوصددله چون نمیتونه اما کنه پر برام جاشددو میخواد
 ؟میکنی؟ تحمل چجوری تو...بزنه حرف باهام که نباشه کسی اگه میکنم

 هک میفهمیدم ولی نمیدیدم خوب هاشو چشدم ماشدین تاریکی تو...زد لبخند
 ...میکنه نگام داره

 هشددون رو دنیا یه...من...!برنمیاد دسددتم از این جز کاری...میام کنار باهاش_
 مثل...بند   تو پداش و دسددت کده میخواد چی میفهمده وقتی آدم...هدامده

 به قطف نمیتونم...نیسددتم خودم مال که فهمیدم عمرم تو ها وقت بیشددتر...من
 یارمدرب تنهایی این از و خودم میخوام که وقته چند راسددتش...کنم فکر خودم

 ...اما...بدم گوش دل این حرف به میخوام..

 دلشون بوددد چادر زیر و کردم حس هامو دست سردی...شدم نگاهش متوجه
 ...کردم

 ؟...نگاه و کرد مکث اینقدر که بگه میخواست چی

 ...خورد گوشم به آرومش صدای

 ...بکنه کلکمو حسابی که میخوام عشق یه من_
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 ای هجمل بابت شدم شوکه جورایی یه. نشست دددشونیم پیددد روی سردی عرق
 ملهج دلواپس دلم ته و داشتم دلهره...باشم من مخاطبش ترسدیدم.  گفت که
 ...بودم بعدی های حرف و ها

 تروم تو دفعه یه. نمیشددناسددیش که میشددی یکی عاشددق وقتی یه...میدونی_
 توی ناغافل بعد...میشددی عاشددقش یهو...کنی می نگاش همینجور...ببینیش

 یک...خیال و فکر دنیا یه و میمونی تو..میره و میشدده پیاده ایسددتگداه یده
 بی عشدددق یده...میزنده حدرف کدی بدا مدیدره کدجدا...بدود؟ چدی...بدود؟

 اما...میشن پیاده ایستگاه یه توی باالخره ها آدم ی همه که میدونم...سرانجام
 آرزوش دارم...میکنم نگاش دارم من که نمیدونه اون...همینه دردش ی همه

 ...میکنم

 منو...بودم توش که جوی تاریکی و هوا تاریکی...سددنگینش آه...سددکوتش
 ...کرد غمگین

 موقع میبست و پام و دست که حرفاش اول از بود نشدسدته گلوم تو بوضدی یه
 ...آوردم زبون به که حرفی نبود من ی اراده به..زدن حرف

 !نشه پیاده...بدونه اگه...شاید خ _

 ...زوری شایدم...خندید تلخ

 ناو حاال..میزنه جوونه سرم تو شعر تا هزار..میکنم نگاش...! میدونم منکه_
 ...نفهمه...نفهمه

 حس رو میزد جوونده درخدت یده مثدل تنم توی آروم آروم کده گدرمدایدی
 ...آره ؟...بگیرم اعتراف میخواستم کنه؟ اعتراف میخواست...کردم
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 ..ندونه که داره فایده چه خ _

 روشن که و ماشدین توی المپ...خورد کوتاهی تکون ماشدیت و خندید اروم
 ...دادم بیرون راحت خیال با و نفسم کرد

 یه زمی پشددت....شددد باز بهش پام اتفاقی خیلی روز یه که بود ای خونه یه_
 نهک گریه میاد االن همین انگار که مشددکی ی تیله دوتا با مهتابی صددورت
 اهمیتی چه حاال...میشدددم زنده...میکردم نگاش همینجوری... بود نشددسددته

 فکرشی؟ به ساعت و دقیقه هر تو چرا نفهمه وقت هیچ اون که داره

 تحمل که نده اش ادامده...سدداغر بود بس...کرد اعتراف...میگفدت و من
 ...دهنت تو میاد داره قلبت و میکنی سکته داری االنش همین...نداری

 ...بزنه حرف آروم باشه؟ آروم میتونه اینقدر چطوری اون

؟ تو نظر_  میفهمه؟ خودش یا بهش بگم چی 

 گاهشن سنگینی اما کنم نگاهش نمیخواستم...گذاشتم دبم قلدد روی دستمو
 ...چرخوند خودش سمت به سرمو

 ...هام چشم شدن خسته...! زدنش پلک منتظر من و بود جواب منتظر

 نگفتی؟_

 ویت...میکنی پنهون حرفا این پشددت داری ولی بگی چیزایی یه میخوای_
 ...دلت

 ...اومد حرفم وسط

 ...!زدن قفل و زبونم اما بگم میخوام...خیال بی دلمو_
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 اسددترس بیشددتر بهم حرفش های زدن دور این...هاش حرف از بودم کالفه
 .کردم نگاهش عصبانیت با...میداد

 یکنهم پیدا راهشو خودش باشه حرف اگه حرف..باشه بهتر نگفتنش شاید_

 هک چیزی یه حاال...میبینی و یکی روز یه...!! نباشدده سددیمان تو پات اگه_
 ولی...اس سدداده حس یه اولش...میخواد ازت و بربیاد عطا دسددت از شدداید

 کیی نگاه تو نگاش...میشه حرف تا هزار نگاهش یواش یواش عطا پسدره این
 ...نداره ته قصه این خیال بی میگه خودش با ولی میخوره گره دیگه

 گفتم زورکی خنده با بیرون بکشم ها حرف این از بحثو اینکه برای

 !متروئه تو که اونی   یا میز   پشت دختر نمیدونه هنوز شاید_

 !زد و خالص تیر و کرد نگاهم خیره که بود دبم لد روی هنوز ام خنده

 ایسددتگاه تا...آخرش تا میکنم خدا خدا اش همه ولی...کدومشددی نمیدونم_
 ...!بمونی مترو تو آخر

 اهمنگ و شد ول صندلی پشتی روی سرم که گرم و شد سدرد یهو بدنم اونقدر
 گرفت گاز هاشو ل ....شد پشیمون زد که حرفی از...هاش ل  به خورد ُسر

 حس...بودم کرده گم پام و دسددت...بودم کرده هول...برگردوند و روش و
 ...میکنم سکته دارم میکردم

 میقع نفس چنتا...بردم نزدیکش و سرم و دادم پایین و خودم سمت ی شدیشه
 ...کشیدم

 ترافیک هک نگفتم و نپرسددید اونقدر..نپرسددید دیگه...بزنم حرف نمیخواسددتم
 ....شد باز راه و برداشت سرم از دست
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 رفرا بهش کردن نگاه از...شد پیاده ماشدین از داشدت نگه که خونه در جلوی
 و سر از بخار و بودم گرفته گر... سرخ   صدورتم تمام میدونسدتم چون میکردم

 ...بودم نشده اینطور هیچوقت حاال تا...میشد بلند ام کله

 ...زد صدام زدم که درو زنگ

 تو ذارن دستمو داداشت مثل تو...کن فکر حرفام به...جوابم منتظر...سدآغر_
 ...!گردو پوست

 ...خونه تو انداختم و خودم و شد باز در

 ...نشستم همونجا و بستم محکم سرم پشت درو

 وامنمیخ و نداشتم حال به تا که حالی...چیزی هیچ بی...بودم شدده حس بی
 ...باشم داشته دیگه که

 ...انداخت منو روز و حال این به حرفاش با که عطا از..خودم از...ترسیدم

 میدادم؟ جواب باید من

 مطمئن...شدم بلند زمین روی از سریع کرد روشن و حیا  چرا  مامان وقتی
 سددمتش آروم آروم و کشددیدم جلو و چادرم و شددالِ  ... سددرخ صددورتم بودم
 ...رفتم

 دنبالت؟ بیاد سهراب بزنی زنگ نبود قرار مگه_

 اومدم خودم دیگه_

 سهراب...شددم خونه وارد کنم نگاه اطرافم به اینکه بدون و آوردم در کفشدمو
 ...میخوند نماز داشت بابا اما ندیدم و
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 سلبا همون با و کردم روشددن و اتاقم ی پنکه...رفتم باال عجله با رو ها پله
 و بود شددده عرق خیس وجودم تمام...بشددم خنک تا ایسددتادم روش به رو ها

 ...تنم لیزی حس از بودن متنفر

 من از که بگه اصددال یا...کنه اعتراف اینطوری بخواد عطا نمیکردم فکرشددم
 گفت؟...اومده خوشش

 میگفت؟ منو...بکنه کلکشو که میخواد عشق یه گفت...گفت آره

 رو چادرم شددالو و گرفتم گر میگفت بهم هارو حرف که ای لحظه همون عین
 و کردم باز تند تند مانتومو های دگمه. انداختم زمین و کندم سددرم روی از

 ...پوشیدم ایمو خونه تو و راحتی های لباس

 هب بخوره ددددسددتقیم مدددد بادش تا کردم تنظیم رو پنکه و زمین روی نشددسددتم
 قدرچ..بود قشنگ چقدر عشقش...افتاد یادم حرفاش تموم دوباره...صدورتم

 ..ماهان با داشت فرق

 ایه تیله از منظورش...بمونی آخر ایسددتگاه تا میکنم خدا خدا گفت من به
 ...بود؟ من های چشم مشکی

 ..بردم پناه سرد آب دوش به میکرد ام دیوونه داشت که گرمایی از

 یشپ اصددال...بزنه حرف مهربون اینقدر باهام کسددی بود نیومده پیش حاال تا
 ...باشه داشته دوسم اینقدر کسی بود نیومده

 حموم دوش زیر هام دسددت...داد بهم غریبی عجی  حدال هداش حرف
 ...خوردند بهم بس از گرفت درد هام دندون...بدتر ام چونه...میلرزید
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 کم اما!...پروام یدا...محکمم و قوی مواقع اینجور تو میکردم فکر چقددر
 ...شدم تسلیم گفت که اولشو ی جمله همون...آوردم

 آدم چه...آورد زبون به قشددنگ اسددممو چقدر...بود قشددنگ صددداش چقدر
 ...عطا پسره این خوبی  

 بار یه و بودم کرده ضبط صداشو کاش...کشیدم دراز دتم تخدد روی پیچ حوله
 ...میشنیدم خودش صدای با قشنگو های حرف دیگه

 هول چرا...میداد دسددت بهم حدالی یده پدایین میداورد وقتی و صددداش
 اون...باشه نشدده ناراحت...نکردم خدافظی ازش و بسدتم درو چرا...شددم؟
 ...نه؟ داره گ*ن*ا*ه...تنهاست خیلی

 حد این تا یعنی میزنه؟ جوونه سددرش تو شددعر هزارتا میبینه منو واقعا یعنی
 داره؟ دوستم

 زنددده میکرده نگداه کده منو خونده حیدا  تو روز اون وقتی گفدت خودش
 ...!میشده

 اون از تربیش کسی میشده یعنی...کنم؟؟ پیدا میتونم هم عطا از عاشدقتر یعنی
 ...باشه؟ داشته دوست منو

 ایو...میکرد نگام محبت با چقدر...بود بلد قشنگ قشنگ های حرف چقدر
 ...مهربونی جز داشت چی همه که ماهان اون به نه...خدا

 ...مهربونه خیلی اما نداره هیچی که عطا این به نه



wWw.Roman4u.iR  961 

 

 دامص شام خوردن برای که میشد ای دقیقه پنج مامان... کردم تنم هامو لباس
 سالم همب...اومد بیرون اتاقش از سدهرابم میرفتم پایین ها پله از وقتی...میزد
 ...دادم و جوابش و کرد

 ربیشددت...بود مونده یکیش هنوز...افتادم کیفم توی ی لقمه یاد شددام سددر
 ...امو عالقه مورد فسنجون تا بخورم کتلت داشتم دوست

 نمیخوری؟ چرا_

 گفتم دروغکی مامان گوش در که میکرد نگام داشت چپ چپ سهراب

 بزنم؟ دستبرد بهش ش  نصفه...خوردم ساندویچ بیرون_

 دوسید بد و صورتم مامان

 باش راحت...بخوری نداری میل نمیخواد...برم قربونت اره_

 کرد مخالفت بابا حاج بشم بلند صندلی روی از اومدم تا

 چیزی حسددددابی و درسدددت اس هفتده یده..بچده بخور غدذاتو بشددین_
 .میشی ضعیف...نخوردی

 اخم با داد تحویل که بابا به دروغمو مامان اما زد پوزخند بیشددعور سددهراب
 گفت

 میخوری؟ که خوبه بیرون غذای_

 ...تاقما تو برگشتم دوباره نماز خوندن بهونه به و شدم بلند... ندادم جوابشو

 گلومو بوضددی یه یهویی...هاش حرف و افتادم عطا یاد هی که نماز سددر
 ...گریه زیر زدم قنوتم موقع که گرفت
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 عشددقش از که حاال...زد حرف باهام که حاال...خیلی..بود خوب خیلی عطا
 حاالها و حاال این ی همه...میگذرونه من یاد به که شددبی و روز و گفت
 ...بیرون بره صداش میترسم که گریه این به رسید تهش

 نره بیرون صدام تا میگرفتم گاز دهنم تو امو مقنعه پایین

 نیست؟...مهمه پول زندگی واسه خ ...بود؟ پولدار عطا نمیشد خدایا اخه

 یتونهم یعنی...نمیکنه مسدافرکشی که راضدی  ...کافی   حقوقم میگفت خودش
 بده؟؟ منو برج و خرج پول

 اما...میترسیدم ازش یکمم نداشتم دوسش اینکه از جدا پیش سداعت چند تا
 خنده...پاکه دلش...مهربونه خیلی عطدا...برگشددت ورق انگداری...امروز
 گرفت ازش ازم رو سددینی که یکی اون حتی یا...اقاهه اون...قشددنگه هاش

 بدش و خدوش بداهداش اوندا کده بدود بددی آدم اگده...مدیشدددنداخدتدندش
 میکردن...نمیکردن

 رهب آدم میشه مگه...میگفت راست...بود معلوم حرفاش از...داره دوسدت منو
 بگه؟؟ درو  و زاده امام

 چیکددار...میشددم دیوونده دارم خددا وای...زده و خودش دل حرف حتمدا
 بگم؟ چی ؟...بدم جواب باید...جوابه منتظر گفت!...کنم؟

 و فکر ی همه..کشیدم دراز دددتم تخددد روی دوباره و کردم جمع امو سدجاده
 یه...بودیم اش خونه که روز همون مثال...رفتارش و عطا بود شددده ذهنم

 یاحترام بی...بزنه حرف سددهراب یا من با بد...بشدده عصددبانی ندیدم لحظه
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 کنهمی نگاه وقتی...فقط...نمیترسدده ازش آدم...بندازه متلک و تیکه و کنده
 ...!!داره مریضی کن باور...میشه قوت بی آدم پای و دست

 !میشه؟ مگه

!! کردم ضعف که رفتم اونطرف اینطرف و خوردم غلت دددت تخددد رو اونقدر
 عطا ی لقمه ی مزه هنوز...کشددیدم سددرک آشددپزخونه به که بود یازده سدداعت

 نذری...میخواسددت نذری دلم... زدم و مامان فسددنجون قید...بود زبونم زیر
 ...باشه کرده درست عطا که

 اینکه هب...بدم جوابی چه اینکه به...کردم سیر خودم هپروت عالم تو صدبح تا
 ...بشه چی قراره تهش

 تر لدارپو آدم میشددد پیدا که حتما بیاد؟ سددراغم...عطا از بهتر ممکنه اینکه به
 داشص میشه پیدا کسی...بزنه؟ حرف عطا شبیه بلده کسدی...اما...تر مرفه و

 شهمی پیدا کسدی...بیاد؟ بهش عاشدقونه های حرف و باشده قشدنگ عطا مثل
 میشه؟ پیدا هم عطا از تر خدا با...باشه؟ پاک و سالم عطا مثل نگاهش که

 کرده خودش درگیر ذهنمو که بود هایی سددوال از سددری یه فقط هدا ابن
 ...نکردم پیدا جوابی واسشون کدومم هیچ...بود

 ...بپرسه ماهان از تا کرد باز باهام و سرحرف مامان صبحونه سر صبح

؟ جوابت پس_  منفی 

 گفتم حوصله بی و کردم نصف چنگالم با و مر  تخم

 ...ازش نیومد خوشم...دیگه آره_

 ...برداشت روم به رو از و سنگک نون
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 ...سهراب مثل...نیومد خوشش پسره از باباتم_

 ازش؟ اومد خوشت چی؟ شما_

 از نبود مرد...باشده نجی  باید پسدر...نمیشدن زندگی مرد که اینا...مادر نه_
 !نمیشه مرد که روسرشه ژل و مو مدل فکر به که پسری...بباره روش و سر

 بردم دهنم نزدیک و گرفتم دستش از...گرفت جلوم و مر  تخم ی لقمه

 چیزاست؟ اینجور فکر به این فهمیدی کجا از تو_

 ...بخورمش زودتر تا کرد اشاره دستم توی ی لقمه به و زد لبخند

 سر گرفتن زن با پسرشون...که نکردم سفید آسدیاب تو موهارو این من مادر_
 ..نمیشه راه به

 بهتر هارو ادم اون باالخره...بزنم حرف مامان با عطا ی درباره داشتم دوسدت
 همچین بتونم که ندارم و کسددی مونس مامان جز منکه بعدم...میشددناخت

 ...بذارم میون در باهاش رو موضوعی

 نمیاری؟ سهراب روی به بگم چی یه...مامان_

 گفت و کشید ام کرده باد لپ به دست چپوندم دهنم توی که رو لقمه

 برم قربونت بگو_

 .وردمخ شیر بندش پشت و پایین فرستادم و دهنم توی محتویات تند تند

 برگشته؟ مهتا...دختر دیگه بگو_

 بخواد که نمیرفت مهتا کاش...میکرد فکر من مثل مامانم که بود جدالد 
 ...!برگرده

 ...است دیگه چی یه...نه_
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 چه مامان ببینه بود خالی سددهراب جای...جلوم گذاشددت و پرتقدال آب
 ...من حلق تو بفرسته و میز کل که داره اصراری

 ...!!نگفته تو و بابا حاج به هنوز سهراب که دارم خواستگار یه من_

 زد زل بهم اش شده گرد های چشم با مامان

 نگفته؟ ما به که هست کی_

 ...نبود ترسناک زیاد العملش عکس

 جوابشو سدهراب منتهی کرده خواسدتگاری سدهراب از منو...عطا دوسدتش_
 !نداده

 جوابشو سدهراب منتهی کرده خواسدتگاری سدهراب از منو...عطا دوسدتش_
 !نداده

 پرتقال اب که بود غری  عجی  اونقدر نشدست مامان ل  روی که ای خنده
 ...پرید گلوم تو

 ...جان مادر نوش_

 گفتم که بود لبش رو خنده هنوز

 مونس؟ مامان دیدیش_

 ارهد بودم مطمئن...گذاشددت اش چونه زیر دسددتشددو و داد تکیه صددندلیش به
 ی نقطه یه به...نبود من به نگاهش چون...میکنه تصددور ذهنش تو رو عطا

 .. بود نامعلوم
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 اریب چند سامان عروسی ش  بویر...دوسدته عطا با که وقته چند...مادر اره_
 پارچه یه...داره نگهش مادرش برای خددا...خوبی   خیلی پسددر...دیددمش

 !بسپارم آدمی همچین دست رو تو خدامه از من...اقاست

 گفتم حرص خورده یه با و کشیدم جلو صندلیمو

 سددداله صدددد انگار میکنی تعریف ازش همچین میددونی؟؟ کجدا از تو_
 مونس مامان میشناسیش

 داره انگار که بود زده زل بهم جوری یه...انگار بود ذوق سددر از هاش خنده
 میبینه عروس لباس تو منو

 دادم تکون واسش هوا رو دستمو

 کجایی؟ مامان_

 واسدده شددناسددم آدم پا یه سددال و سددن این با دیگه من...گفتم که بهت_
 یار نجابتش و زیری به سددر...مادر خوبه یعنی خوبه این میگم وقتی..خودم

 خور دم هرکسددی با...میشددناسددی خوب سددهرابو که تو بعدم...نیسددت
 باهاش هم داده راهش خونه تو هم که دیده چی عطا وجود تو ببین...نمیشدده
 اری؟خواستگ واسه بیان بگیم که ما به نگفته چرا..ببینم؟؟...شده دوست

 ...اومده خوشش حسابی عطا جناب از ما مامان این...نخیر

 !نه گفتم من_

 چی؟_

 ...ترسیدم که"  چی"  گفت و گرفت گاز لبشو طوری یه

 ...!نیست خوب مالیش وضع عطا خ  میکنی؟ اینطوری چرا مامان_
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 شدددخصدددیت پوله؟ چی همه مگده میگی؟ چی داری میفهمی تو دختر_
 میفهمی مادر...رفتار...اخالق..ایمون و دین...مذه ...اعتقادات...مهمده
 میگی؟؟ چی داری

 ...مهمه پولم خ ...نکن اذیتم مونس مامان_

 ماشین..میکنه کار داره پسدره تازشدم...نیسدت الزامات جزو اما...مهمه آره_
 ونهخ نرفتی سددهراب با تو بار یه مگه ببینم...میخره ام خونه ایشدداال...داره

 اش؟

 خودشونه برای ام خونه میکنه زندگی مامانش با..رفتیم..چرا_

 صددبحونه دیگه نذاشددت...گرفت دسددتمو و شددد بلند صددندلیش روی از
 ...پذیرایی تو رفتیم.بخورم

 بود چطور زندگیشون خونه ببینم بگو بشین_

 من ی جمله هر از مامانم...میگفتم خونه داخل و قدیمیش دیوار درو از من
 ....مینداخت راه به به و میکشید بیرون مثبت ی نکته یه

 !کنم ازدواج بخوام که ندارم سنی اصال من آخه مامان_

 ...آوردم الکی ی بهونه اما کنم ازدواج داشتم دوست خودم اینکه با

 درسی که عقلش دتر...بودم کرده ازدواج که بود سال دو بودم تو همسدن من_
 !داد شوهرش باید

 ...!!خدا بر پناه
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 سدده ینهمیب یهو...نمیشدده پیدا عطا مثل..مادر حیفه..بیان که بگو سددهراب به_
 وم مادر حرف...بشه پیدا آدمی همچین تا بمونی منتظر باید سال چهار سدال

 ...کن گوش سفیدتو

 ی عالمه انگار میگه طوری یه...اومد نمی خوشم نصیحت فرم این از اصدال
 .دهر  

 با هارو لحظه اون نداشددتم دوسددت...اما حرفاش و بگم دیشدد  از خواسددتم
 منداشددت دوسددت که میزد حرفی یهو میگفتم بهش اگه! بشددم شددریک مامانم
 ...میشد کوفتم

 چشمام جلوی از ای لحظه واسه اش چهره.گرفتم دل بودد مبل روی زانوهامو
 ...هاش چشم بود غمگین چقدر...نمیرفت کنار

 .نیست پولدار فقط...ها خوبه عطا..مامان میدونی_

 برچید ل  و زد خودش دست پشت که طوری.. شد شاکی

 زندگیمون اول ماهم..پوله به چی همه مگه...اولت خونه سددر رفتی که باز_
 صدداح  و میشددید دار خونه...هم با....هم کنار.. کم کم...نداشددتیم هیچی
 برکت حاللم روزی و رزق...میکنه کار...سددالمه تنش خداروشددکر...زندگی
 اباتوب حاج توکه...نداره پدر عطا باالخره..میگیره دسددتشددو بداباتم.میکنده

 هستی؟ چی نگران پس...میشناسی

 ...میگفتا راست

 کمکمون میتونسدددت بابا حداج...بودم نکرده فکر موضددوع این بده خودم
 اخالق خاطر به نکرد کمک سددامان به اگه...دخترشددم تنها من باالخره..کنه
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 یه واسمون حتما...داره دوست منو که بابا حاج اما...بود دعواهاش و سدامان
 ...کنیم عوض باید ماشینمونم...بگم من که هرجا...میخره خونه

 شدم خم مامان سمت به و کردم آویزون مبل روی از پاهامو ذوق با

 ماشین؟ یا...میخره خونه ما واسه بابا یعنی_

 سرجام برگشتم که کرد نگام چپ چپ طوری یه

 ماشینی؟ و خونه فکر به فقط تو بار   به نه دار   به نه مادرجان_

 کرف خودم با میرفت آشپزخونه سمت به که همینطور...شدد بلند مبل روی از
 مک چیزی عطا با من دیگه باشددیم داشددته خوبم ماشددین و خونه اگه که کردم
 !دارم؟...ندارم

 بود یادم که اونایی..عطارو های حرف تموم خوابید مدامان کده ظهر سددر
 میخوردم غلت که هربار...دددتم تخددد باالی دددسبوندم چددد و کاغذ...نوشتم

 ..میشد باز نیشم و افتاد می بهش چشمم

 حاج اینکه به...موند امیدوار میشددد..کرد راحت و خیالم جورایی یه مامان
 اجاره یا رهن خودمون نزدیک خونه یه...اش دونه یه یکی دختر هوای به بابا
 لیخی اینطوری...باشددیم خودشددون نزدیک عطا و من که...بخره حتی یا..کنه

 !نه؟...میشد بهتر

 !نه؟...میشد بهتر خیلی اینطوری...باشیم خودشون نزدیک عطا و من

 زهنو دلم ته که چیزی یه ولی...زد پس هامو نگرانی بیشددتر مامان های حرف
 نکهم میکردم؟ ازدواج زودی این به باید واقعا من که بود این میکرد دلواپسددم

 هام شونه میشدورم ظرف خورده یه منکه...خوابم ظهر لنگ تا ها صدبح هنوز
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 غذایی یه خواسددتم هربار منکه...نمیرم سددینک سددمت ماه یه و میگیره درد
لمو و دست یا نمک بی یا شد شور یا کنم درست خودم واسه  ...سوزوندم پ 

 ...خوبه دستپختش هم بلده آشپزی هم عطا...عوضش

 چه که دددوس هددد...کردم دددوس هددد..بودم برداشته بیشتر هاش لقمه از کاش
 ویار هم...دستپختش ویار هم...افتاده سدرم به خودش ویار هم...کنم عرض
 ...هاش چشم

 از پر هک ددتمو تخدد باالی کاغذ...میرفتم اتاق از بیرون نباید هام خنده صدای
 شده دیوونه...گذاشتم روش لپو و کردم ماچ بود عطا ی عاشدقونه های حرف

 و زاده امام برم دوباره میخواسددت دلم..بزنم جیغ میخواسددت دلم...بودم
 ...بیاد عطا دوباره

 قشددنگ قشددنگ های حرف برام باز و بمونیم ترافیک تو میخواسددت دلم
 کردم ضددعف چقدر...بشدده رو و زیر دلم و کنه نگاهم اونطوری باز...بزنه

 ...زد صدا اسممو وقتی

 لمد اما...میشددد گرمم بیشددتر میکردم فکر ها حرف این به بیشددتر هرچقدر
 تنظیم مدت تخدد سمت و اتاقم پنکه...بندازم بیرون سرم از فکرشو نمیخواست

 ...بشم خنک شدن گرم درحین تا کردم

 ...سراغش رفتم عطا از شدن دار خبر هوای به اومد سرکار از که سهراب

 !!میزنی شاد...کپل چی  _

 پاهاش روی و لحاف و کشددید دراز دددددتش تخددددد روی حوصددله بی
 شد پهلو به و سرش زیر گذاشت دستشو...کشید
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 ...پکری تو!..شادم همیشه من_

 ... میاد خوابم_

 روی؟ پیاده بریم امروز میگم_

 ...کرد نگاهم مکث با

؟_  کنی؟ الغر ماهان آقا هوای به میخوای نکنه...چی 

 نکردم جرئت ولی عطا آقا هوای به بگم میخواستم

 میگرفت خودشددو زیادی.ازش نیومد خوشددم.دادم رد جواب که اونو.نخیرم_
 ...تحفه

 گفت که بود گذاشته هم روی هاشو چشم

..!! .نمیشدده رد ام گازی موتور یه دیگه تو زندگی خاکی جاده تو میگم منکه_
 !میداشتی نگه خودت واسه و ماهان...پرید دستت از که عطا

 !بود خودم چنگ تو که دیش ...پرید؟ دستم از عطا

 ای؟ هفته یه گرفته زن عطا_

 بود بسته هنوز هاش چشم

 نگیره؟ بگم میخوای...شرکتو همکارهای از یکی...بگیره میخواد_

 میندازه؟ دست منو اش همه چرا...کنه کفریم شد باعث زد که ای خنده تک

 و آشددنایی واسدده امون خونه بیاد حاضددرم... بگو عطا به...کردم فکرامو من_
 !ها حرف این

 بهم بود زده زل...کرد باز تاخیر با هاشو چشم
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 دمخو که عطارم...باشدده خوبی آدم باید حتما تو دوسددت دیدم کردم فکرامو_
 دختر منم خ  اما داره ام کمبودهایی هرچند.نمیاد نظر به بدی پسددر...دیدم

 نه؟؟ مگه...شد مذاکره وارد باهاش میشه...!! نیستم کاملی

 شد خیز نیم....میکرد نگام داشت تعج  با

 گرفته؟ شوخیت_

 ...بیاد بگو...ام جدی ام خیلی..خدا به نه_

 خودش تا برنداشتم ازش چشم.زد زل بهم باز و کرد ول بالشش روی سدرشدو
 گفت

 !خورد؟ سنگ به تیرهات ماهان دیدن با_

 عطا و نمیزد رو ها حرف اون روز اون ماهانم اگه هرچند...میگفت راسددت
 ..میدادم ترجیح عطارو...شاید...شاید..میزد حرفارو اون باز

 هی توی و پاشددون بابا حاج و مونس مامان این بعدم...نبود تاثیر بی خ _
 دست چرا هسدت عطا مثل آدمی وقتی خ ...بدن شدوهر منو تا کردن کفش
 کنم؟ دست

 ...کشید باال دستش یه با لحافو

 !!کنم بدبخت رو عطا نمیاد دلم.بکنم فکرامو منم تا بیرون برو فعال_

 ادی...اما...بیرون اومدم اتاق از تمام سدرخوشی با و دادم فحش بهش ل  زیر
 داشددتم دوسددت...بشددنوه و جواب خودم از میخواسددت که افتادم عطا حرف
 ...مثبته اومدنش برای جوابم که بدم خبر بهش
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 به و سهراب موبایل گوشی وقتی نشست دددبم لددد روی واری شیطنت لبخند
 ...دیدم شارژ

 !!برداشتم عطارو موبایل شماره

 ...میزد دهنم تو دبم قلد که هولی هول اونقدر

 هب هیچکدوم ولی...بنویسددم براش که اومد ذهنم به جمله تا صددد از بیشددتر
 بلد که من به لعنت...اه...نمیشدددن خودش شدد  اون های حرف قشددنگی

 !نه...دخترم منکه..بلده پسره اونکه...بزنم حرف قشنگ نیستم

 و ذهن تموم خوندم کاغذشددو روی های حرف بار شددیشددمین برای...همینکه
 خوشدددبخت کنارش میکنم فکر که مردی کنار...ماشددین توی رفت فکرم
 احسدداس بهش من که درسدته...نیسدت کمی نعمت داشدتن دوسدت...بشدم

 تاثیر منم روی حتمدا پس...داره دوسددت منو اونکده امدا نددارم آنچندانی
 ...قشنگش های حرف مثل درست...میذاره

 مترو ارسددو آدم یه میکنم فکر همیشدده...دسددتمه تو بلیط یه من ببین" نوشددتم
 "سآغر...میمونه آخر ایستگاه تا شد اگه یا نمیشه

 "عطا"

 عارف زن...رسیدیم خونه به مولود مامان با که بود شد  ربع و یازده سداعت
 نمم که میکرد رفتار و میزد حرف عارف با طوری یه...کرد آبروداری حسددابی

 ...هستند زمین روی های آدم ترین خوشبخت ها این که میشد باور داشت

 مشددکل به زندگیمون تو روزی اگه سدداغرم و من اگه میشددد خوب چقدر
 مه دیگران توجه...نشدده متوجه کسددی که میکردیم رفتار طوری میخوردیم
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 من اما هست همه بین مشدکالت...نگرانی خودشدون برای هم میاره دخالت
 ...بحثی نه باشه دعوایی نه هیچوقت دارم دوست

 بیارم؟ هاتو قرص مولود مامان_

 کرد باز درو خودش تا بودم منتظر در پشت

 .برمیداشتم خودم جان مادر_

 کوچیک بشددقاب توی که قرصددی چهرتا و برداشددت سددینی توی از و لیوان
 ...برداشت دونه دونه رو بودم گذاشته

 !نشد؟ خبری ساغر از_

 به هک جایی درست...! زاده امام های نزدیکی تا میرفت دلم میگفت که سداغر
 ...میخندید غش غش و بود شده خیره هام چشم

 .میزدم حرفامو ش  اون نباید کنم فکر...نه_

 ...گذاشت سینی توی رو آب از خالی لیوان

 خوشددی و خوبی به چی همه صددالحه اگه کردم نذر..مادر روشددنه دلم من_
 نظرم به خوبی دختر سدداغر کردی خودت که ام تعریفایی از...بشدده جور

 مارو زندگی خونه که دخترم اون..میکنه سددنگین سددبک اونم حتما...اومده
 .نباش نگران...قطعی   بگیره که تصمیمی حتما...دیده خودتو...دیده

 از...میکرد آرومم...میاورد دددبم لددد به لبخند مولود مامان های" نباش نگران"
 ...کنم فکر عاقالنه میداد فرصت و میکرد رهام ذهنم ی آشفته دنیای اون

 بریزم؟ شماهم برای...گذاشتم چایی_

 ...کشید تارهاش سفیدی بین دستی و کرد باز و بلندش موهای کش
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 .میاد خوابم...مادر نه_

 بخیر شبتون پس...باشه_

 بود بخش لذت برام صورتش داشتنی دوست انحنای ته تا و زد لبخند

 عزیزم پسر بخیر توام ش _

 ا حی هوای.ریختم چایی خودم برای و گذاشتم آشپزخونه میز روی و سدینی
 ...موندن بیدار صبح تا برای میداد جون

 به ما تکیه...نشدستم و کردم پهن زمین روی رو دسدتی دم کوچیک ی قالیچه
 ....افتاد آسمون به نگاهم که بود دیوار

 ...دیگه نمیشه ش  اون مثل شبی هیچ

 از بعد... گفتم عشددقم از من که وقتی تا اما...چی همه...بود خوب چقدر
 ...نزد حرفی دیگه و نشست صندلیش روی ساکت و اروم اون

 ...نمیرفت کنار هام چشم جلوی از ای لحظه هاش شیطنت

 دعا چجوری میشدده ددددسددتجاب مدددد دعاهاشددون که هایی این نمیدونم من
 ...کنند دعا اینطور گرفتند یاد چجوری ها این نمیدونم من...میکنند

 ذانا دم تا ساعته چند خوابیدن برای شد سنگین که هام چشم شد  های نیمه
 دددت تخددد روی که وقتی و برداشتم میز روی از و موبایلم...شدم اتاقم وارد
 نگذشته کردنش روشدن از ای دقیقه چند هنوز...کردم روشدنش کشدیدم دراز
 ...شد بلند گوشیم پیامک صدای که بود

 ازب و پیام..بود افتاده صددفحه روی بود نشددده سددیو که آشددنایی نا ی شددماره
 ...کردم
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 یا میشهن مترو سدوار آدم یا میکنم فکر همیشده...دسدتمه تو بلیط یه من ببین"
 "سآغر...میمونه آخر ایستگاه تا شد اگه

 روشددن و سددرم باالی چرا  سددریع و شدددم بلند سددرجام سدداغر اسددم دیدن با
 ...خودشه که میشدم مطمئن باید..کردم

 باورم...خوندم بارها و بارها...رو بود فرسددتاده که متنی...رو سدداغر اسددم
 تا رارهق اینکه...کرده فکر حرفام به اینکه...داده و جوابم ساغر اینکه...نمیشدد
 ...بمونه آخر ایستگاه

 یحت شددده...بزنم حرف باهاش بازم...بدم پیام بهش میخواسددت دلم خیلی
 نشد...بشم خواب مزاحم ش  موقع این نشد...نتونستم اما کنم تشدکر ازش

 ابمجو که شیطونشه خود که کنم راحت و خیالم صداش شنیدن با حداقل که
 ...داده و

 مخود برای...بود برده خوابش اما بدم مولود مامان به خبرم این میخواسددتم
 عشددرو زود خیلی بود قرار خدا لطف به که زدنگی ی نقشدده...کشددیدم نقشدده

 ...بشه

 جفتمون برای باال اتاق...مولود مامان پیش...خونه همین تو میاوردم سدداغرو
 کار بیشدتر باید...بود الزم ماهم زندگی برای مولود مامان حضدور...بود کافی

 نامه ایانپ تایپ برای که میدادم خبر دانشددگاه های بچه به بود بهتر...میکردم
 کمک برای ها شدد  بعضددی میتونسددتم حتی یا...کنند حسدداب من روی ها

 حتی و تایپ کارهای تو اونم به و نتش کافی برم پناهی آقای پسددر به کردن
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 به...کنمب االنم از بیشتر و درآمد میتونسدتم اینطوری...کنم کمک ها نام ثبت
 خریدها.عروسی مراسم همون هرحال

 هک عارف به میفروختم ماشینمم فوقش.نمیخواد هزینه کم خودش مسدافرت
 شینما پول با...داره نگه راضی و اون مدتی برای و زنش به بده خودش قول به

 ...میکردم پرداخت و عروسی شرینی و میوه های هزینه حداقل

 ندیم اجاره و رهن پول زندگی اول همینکه...هسددت خونه این که خوبه چقدر
 ولپ اینکه نه...این از کمتر...کنم خرج کم باید...اندازتمون می جلو خیلی

 کار و کار اینهمه به نیازی که هسددت اونقدری اندازم پس...دارم..نباشدده
 نمیشه...نداشدته کم هیچی پدرش خونه..عروسده تازه اونم خ  اما...نباشده

 ذوقش تو زندگی اول...نمیشه... ندارم بگم من گذاشت هرچی رو دسدت که
 پیش اون ی خواسددته طبق چی همه باید...کنم ناراحتش نمیخوام..میخوره

 و موضدوع این من و میده رنگارنگ آرزوهای از خبر کمش سدال و سدن...بره
 ...بکنم و حالش مراعات باید پس...میدونم خوب

 درک امو خواسته...حالیم چه فهمید...!! نیسدت سدهراب مثل..گرم دمش باز
 ...کرد

 اش ههم...بریزه پایین دلمو...کنه خالی پامو زیر میخواست فقط که سدهراب
 سددهراب نظر تو شدددت به که اش دخترونه دنیای و گفت سدداغر های بدی

 یزندگ این از من نداره دوسددت گفت بهم اینکه با...میرسددید نظر به احمقانه
 !داشتم دوست داشتنو دوست این اما بیام بیرون آرومم

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

977 

 عشددق که بیاد بدسددت آسددمون و راحت چیش همه که داشددتنی دوسددت
 یمیار دست به که رو چیزی ارزش و قدر میشه باعث زیادم راحتی...نیسدت
 قعش من...بزنه آتیش و آب به عشدقش آوردن بدسدت برای باید آدم...ندونی
 دلیلی...وایمیسددتم خودم چی همه پای گفتم سددهرابم به...نمیخوام الکی
 کوچیک دنیاش و بلنده آرزوهاش سددقف یا...کمه سددنش سدداغر چون نداره
 چند و بدم گوش سددهراب حرف به نمیتونسددتم...نمیخوره زندگی درد به بگم
 ...بشه پخته و دربیاد خامی این از ساغر تا کنم صبر سال

 اشتد اشکال چه...بیفته اتفاق من خود کنار پختگی این داشت اشدکال چه
 خیلی که کنند ازدواج وقتی بدایدد همده مگده...میشدددیم؟ بزرگ کندارهم

 و میکنند ازدواج پایین خیلی های سددن تو که هسددتند آدم همه این میفهمند؟
 زا آدم گاهی شددده...اومد راه باید زندگی تو چون خوشددبختند...خوشددبختند

 ازرشدددی غرور داشددتن برام...نیسددتم موروری آدم من... بگدذره خودش
 پای ات آوردنش بدسددت برای که منه آرزوی بزرگترین سدداغر با زندگی...نداره

 ...میرم پیش غرورم

 تو سددهراب هی حاال...نمیخوره زندگی درد به سدداغر بگه سددهراب هی حاال
 چه من دل تو نمیدونه اونکه...بزنه حرف کم باهام و کنه سددکوت شددرکت
 پدر دارن سرم توی های جوونه نمیدونه اونکه...ساغر خواستن واسه آشدوبی  

 دور از...فهمید رو من مثل کسددی حرف تا بود دچار باید...درمیارند منو
 خریت سددهراب دید به شدداید...باشدده احمقانه شدداید...باشدده سددخت شدداید

 ...ندارم باور هارو این از هیچکدوم من اما...باشه
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 ...خریت نه و احمقانه نه...سخته نه...زندگیته ی همه که کسی کنار زندگی

 نگران های قصدده فردا از نه و خورم می و دیروز غصدده نه. نیسددتم نگران دیگه
. مونمب ها دقیقه این بدهکار نخوام تا بگذره باید چقدر دیگه. سدازم می کننده

 اکت تیک توی.  نشدسته هام لحظه تمام توی تو یاد با عمیق آرامش یه. آرومم
 دبلن سکوت توی. پنجره پشت های سدایه موزون نا حرکات و سداعت موزون

 شددادی توی. کوچه سددردی و اتاق گرمای توی. خیابون آروم همهمه و خونه
 برای لبخند، برای محکمی دلیل داشددتنت تو، بودن. زمین اندوه و آسددمون

 .زندگی دلخوشی،

 همین. ها نشددی  و فراز تمام از عبور و ها سددختی تمام تحمل به ایمان برای
 کشی می نفس شهر همین آسدمون زیر نزدیک جایی که هسدتی دونم می که

 و دلم. کنه می آروم و دلم گذاشددتی کنار زندگیت توی من برای امن جایی و
 .رسیده قسمتش ترین خوب به من داستان اینکه به کنه می آروم

 دلواپسی رنگ هیچ اسیر و گوشدم و چشدم دیگه نابت های خنده و زالل نگاه
 هچ دنیا که فهمید شدده می سدداده چقدر بینی؟ می. کنه نمی دلتنگی آهنگ و

 از پر و زیبا و چیز همه تونه می حضددور یه که ی   زندگ برای قشددنگی جای
 چیزی به اعتمادِ   ناب چقدر و. خواسددتنی دلنشددین، آروم،. کنه امیدواری

؟ از غیر چیزی خوشبختی حس مگه...عشق ی معجزه...معجزه شبیه  این 

 هک وقتی چه...نبود کنم ول صددبح اول از دسددتپاچپگی...خواسددتگاری روز
 دمشکون لیوان دوتا زدم و بشورم رو صبحانه های ظرف همیشه مثل خواسدتم
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 ودمول مامان نظر طبق و کنم امتحان هامو شلوار کت میخواسدتم که وقتی چه
 ...کنم انتخاب رو یکی

 ام مسددخره و میکرد سددوژه عارف بزنم حرف کالم یک اومدم می تا صددبح از
 تا میکرد بحث باهاش مدام مولود مامان اما نمیشدددم دلخور منکه...میکرد
 ...برداره کارهاش این از دست

 برای میتونم که گفدت بهم شددرکدت توی سددهراب کده بود پیش روز دو
 نسدد کم خاطر به فقط مخالفتش همه این دلیل نمیدونم...بیام خواسددتگاری

 که کرد حجت اتمام باهام باز روزم همون اما...نه یا بود سدداغر بودنم سددال و
 ...نمیده بهم خواهرش بابت تضمینی هیچ

 داییخ شدداید که بدم راه دلواپسددی خودم به بیخود باید چرا روشددنه دلم وقتی
 ...بگیره؟ زندگیمون که نشه نکرده

 امیدوار میشدده وقتی...کنم اذیت و خودم و بدم راه دلم به بد بیخودی چرا
 ..نیست ها حرف این واسه جایی...کرد توکل میشه وقتی..بود

 !!چهارپایه نمیاد بهت شلوارها کت این از کدوم هیچ که میبینم_

 میگرفت ازم مدام که نفسی به اعتماد و عارف این دست از امان

 .لباس این تو شده ماه مثل ام بچه میگی؟ بهش اینجوری چرا مادرجان_

 زدم زل عارف خندون صورت به و انداختم صندلی دسته روی رو کتم

 نیست؟ امیدواری جای اصال میگی یعنی_

 داد تکیه دیوار به و زد لبخند خوشحال

 !اون یا سرتری تو...بگو خودت. ندیدم و خانوم عروس منکه_
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 ازب و بیرون بکشدده منو زبون زیر میخواد انگار که بود زده زل بهم جوری یه
 بندازه دستم

 بپوشم؟ چی من بگو...داری چیکار خانوم اون به تو_

 یزیچ یه دنبال لباسم کمد تو...شد بلند زمین روی از سدختی به مولود مامان
 میگذشت

 واسدددده بدذاریم گفتی بخریم شددلوار کدت بریم گفتم بهدت مدادرجدان-
 ...دیگه میشه الزم امشبم خ ...عروسیت

 تنیس اندازه تنش به اصال بود معلوم اما بپوشه تا برداشت کتمو عارف

 که توئه ارشددد فرزند این..مادرجان که نیسددت کن گوش حرف عطا این_
 .نمیاره نه بگی هرچی

 توی از رو سفیدم ی مردونه پیرهن مولود مامان که نشدسدتم دددتم تخددد روی
 کشید بیرون کمد

 .تنته که اینی تا میاد بیشتر ای سرمه به بپوش اینو مادرجان_

 .رفت بیرون اتاق از و داد دستم و پیرهن

 تگف که میکردم باز داشتم و لباسم های دگمه... میز پشت نشست عارف

 سالشه؟ چند گفتی و ساغرخانوم_

 برداشتم رو یکی اون و انداختم دت تخد روی و لباسم

 نوزده_

 انداخت بهم سرتاپایی نگاه و صندلی به داد تکیه

 است؟؟ بچه نمیکنی فکر_
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 ایبر امروزم نبود؟؟ بچه سدداغر دیگه میکرد ازدواج خانوم یلدا خواهر با اگه_
 خواستگاری؟ واسه نیومد همین

 جواب صددریح و رک اینقدر که نمیرفت انتظار من از..شدددم تعجبش متوجه
 ...بدم رو بزرگترم برادر

 بدشددون..اونا خ  ولی...نمیاد خوشدم یلدا ی خانواده از من میدونی که تو_
 بچه دختره این کن باور عطا ولی...میکردن خودشددون خر تورم اومد نمی

 میخونه؟ درس...که نیست سنی سال نوزده..است

 مامان...بپوشددم تا گرفتم عارف از و کتم... ایسددتادم اتاقم قدی ی آینه جلوی
 ...شد بهتر خیلی سفید پیرهن با میگفت راست

 .است دیپلمه...نمیخونه درس_

 برای...شدم الغر خیلی که میگفت راست عارف...بستم و کتم ی دگمه تا دو
 من از ساغر که حقا...میذاشتم باز رو کتم های دگمه باید بدم نشدون پر اینکه
 ماهش صددورت نمک با گردی و کجا الغر صددورت این با من...بود تر سددر
 ...کجا

 بخونه؟ درس نمیخواد یعنی_

 .ندارم مخالفتی منکه...میخونه باشه داشته دوست_

 !بار به نه دار   به نه هنوز...کن مالکیت احساس بعد دستت بدن بذار_

 بودم مطمئن...بار به هم بود دار به هم...خندیدم خودم روی به آینده توی
 ...نمیده بهم رد جواب ساغر

 شد؟ چطور_



wWw.Roman4u.iR  981 

 

 کرد نگاهم چپ چپ...چرخیدم سمتش به

 اق  چ ساغر راستی...کنی چاق باید کیلویی چند عروسدی تا...الغری خیلی_
 الغر؟ یا

 اغرسدد نمیگه سدداغر به عارف چرا خانوم یلدا میگم یلدا به وقتی نمیدونم من
 بکار پیشددوند و پسددوند بدون اسددمشددو سددخته برام هنوزم من! خدانوم

 ...دارم جرئت خودم خفای تو حداقل...ببرم

 !بشم چاق باید من_

 خنده به منم زدنش قهقه...خندیدن به کرد شددروع که بود نشددده تموم حرفم
 ...انداخت

 ...افتادی حالت توییر فکر به تو که چاقه زنت پس_

 خنده هب توجه بی و رفتم بیرون اتاق از بپرسددم و مولود مامان نظر اینکه برای
 .پرسیدم و مامان نظر عارف های

 بپوش همینو...مادر خوبه خیلی این_

 جا به حالش شاید بودم مطمئن...بدونم و ساغر هوای و حال داشتم دوسدت
 و حالش شددد دگرگون کامال..گفتم بهش و حرفم که شدد  اون مثل...نباشدده

 ...شدم متوجه خوبی به من

 نه اما...تند زیادی هم بود نمک بی هم که املتی...گذاشددت عارف و نهار
 هنداشددت دسددتپخت از کار مصددلحت برای تازه و نگفتیم هیچی مامان نه من
 ...کردیم تمجید و تعریف اش
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 داده سفارش که شدیرینی و گل...افتادیم راه خونه از که بود نیم و پنج سداعت
 میریخت بهم موهامو مدام عارف ماشدین توی...بودم گرفته نهار بعد رو بودم

 نباید و خواسددتگاریمه روز که میکرد یادآوری بهم...میندداخت دسددتم و
 ...افتاد نمی دهنش از ساکتی عطا لق ...باشم ساکت

 اما بود روشددن دلم ته اینکه با...کردیم پارک رو ماشددین خونه درب جلوی
 یقه که بود عارف دسددت شددیرینی و گل...کرد ام دسددتپاچه عارف های حرف

 ..کشیدم دست موهام به و کردم مرت  و لباسم ی

 ینقدرا داری کی واسدده ببینم بریم بیا...نمیشددی این از بهتر عطا کن باور_
 میزنی؟ آتیش و آب به و خودت

 زد کنار و عارف مولود مامان

 ایمددان عطددا انتخداب بده من.نکن اذیدت امو بچده ایدنقددر جدان مدادر_
 با اونجا توام...گذاشته دست روش ام بچه که اسدت فرشدته یه میدونم...دارم

 .مردم جلوی زشته..ها نمیکنی ها شوخی این از داداشت

 آورد بیرون زبونشو که میخندیدم داشتم عارف روی به

 ...تیگذاش ای خانواده چه رو دست ببینیم که بزن و زنگ بیا...ساکتی عطا_

 ...زدم رو زنگ و گفتم الله بسم

 اومد حیا  به پدرش و سامان از زودتر سهراب...کرد باز و در سدرمدی آقای
 خوشامد بهم و دادم دسدت سدهراب با همینکه...کرد علیک و سدالم باهام و

 ...کرد فروکش ترسم از نیمی گفتی
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 خددانوم بددا مولود مدامدان و مدیدکدرد بدش و خدوش عدارف بدا سدددامدان
 پایان سددهراب اومدن با سددرمدی آقای با ایم دقیقه چند صددحبت...سددرمدی

 ...گرفت

 ...اومدی خوش_

 .دادیم زحمت_

 گفت پدرش به لبخند با سهراب

 ...داشتم حال به تا که دوستایی بهترین از یکی عطا_

 ...کردم تشکر کرد ازم که تعریفی بابت

 گفت و زد سنگینی لبخند پدرش

 ...همینطوره حتما_

 راحت زیاد میشددد باعث سددرمدی اقای ی موشددکافانه و سددنگین های نگاه
 ...نباشم

 ی چهره...برسدده موضددوع اصددل به ها حرف تا کشددید طول ای دقیقه چند
 و من برعکس درسددت بودند نشددسددته کنارهم که عارف و سددامان خندون
 ..بودیم روشون به رو که بود سهرابی

 انگار که میزدند حرف صمیمی باهم قدری به سدرمدی خانوم و مولود مامان
 دلم زدنشون حرف آروم گاهی و هاشون خنده...میشناسند همو که ساله صدد

 میکرد خوش و دلم...میاد در داره تنهایی از مامانم اینکه به میکرد خوش و
 و گهب و بزنه حرف خودش شدبیه که کرده پیدا خودش مثل و خانومی اینکه به

 نداراحددت مدادرم تدندهددایدی از خددودم تدنددهدایددی از بدیشددددتدر...بدخدنددده
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 شددبیه خانوم یلدا مادر...کرد ازدواج عارف که وقتی حتی...همیشدده...بودم
 و معذبه خانوم اون کنار مامان میکردم حس همیشدده...نبود من مولود مامان
 مادرم حال میکنم احسدداس دقیقه چند همین تو حاال اما...نیسددت راحت
 ...خوبه خیلی

 شاغلید؟ وقته چند شما_

 ئنامطم رو سوالش جواب...گرفتم باال و سرم سرمدی آقای صدای شدنیدن با
 ...میشد باز جایی یه از حرف سر باید اما میدونست

 شددرکت هم قبال..کارم به مشددوول شددرکت این که نیمه و سددال یک حدود_
 رفتمگ تصمیم سال سه بعد و داشتم مشکل باهاشون که میکردم کار ای دیگه
 .کنم عوض و کارم محل

 ...هستی راضی االن پس_

 باهاشون میشه اینکه هم خوبی   شرکت مالی لحاظ از هم...خداروشکر بله_
 ...!کرد کار

 سهرابه؟ ی اندازه شماهم حقوق_

 هک ای موقع عارف ی قیافه...شدددم پهلو به بدم رو سددامان جواب اینکه برای
 و شد نگاهم متوجه اونم...آورد بند و زبونم اول نظر در میخورد خیار داشدت

 داد ادامه بود دستش توی که بزرگی خیار جویدن به سریع

 و کاری اضافه با من ولی میگیره حقوق چقدر سدهراب آقا نمیدونم من واال_
 .میگیرم صد و میلیون یک تا یک ماهی نهایت پست حق

 گفت خنده با و برداشت هلویی اش میوه بشقاب از سامان
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 !...میگما که کشیدم...!! بمونی کار اضافه بیشتر بهتره ازدواج بعد_

 .داشت همراه به سهرابم و من لبخند سامان و عارف های خنده

 که بود جذاب هم بقیه برای اونقدر عارف و سددامان های حرف و شددوخی
 !نداشتم دوست من که سمتی برگشت زدن حرف مسیر دوباره

 ازهت سددامان اینکه با...میگفتن ازدواجشددون بعد های بدبختی از دوشددون هر
 فحر طوری تونسددتند تا...داره پری دل میرسددید نظر به اما بود کرده ازدواج

 بهم سدامان خنده و شدوخی توی حتی...برگردونند تصدمیمم از و من که زدن
 "است گریه کارت بعد به این از که بخند" میگفت

 ولودم مامان...رسید من به بحث پدرم فوت افتادن سدرحرف با کم کم دوباره
 چشددم تو که هایی وظیفه و گفت پسددرش از...مادرانه های حرف...زد حرف

 عمر آخر تا و کردم براش که کارهایی از...میرسددید نظر بده لطف مدادرم
 عتقدندم بر و دور افراد بیشتر که سکوتم از حتی...گفت چی همه از...میکنم

 زدن حرف که کسددی بعنوان...کرد تعریف ازم هم عارف...منه عی  تنهدا
 و مامان های حرف تایید پای سددهراب...میده آرامش احسدداس بهش باهاش
 این که میگفت پدرش به هاشددون حرف میون حتی!...کرد امضددا و عارف
 ...اومد می وظیفه خودم چشم به که بود لطفی...گفته بهشون قبال هارو

 وقتی تا مسددلما که هایی حرف...میزد ام جدی های حرف گداری گه سدامان
 ...باشه داشته درستی درک نمیتونه نشه زندگی وارد آدم
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 که رسددومی و رسددم از...زد حرف باورهاشددون و اعتقادات از سددرمدی آقای
 نزدیک ما به باورهاشددون...جایگاهش و زن به اعتقادشددون از...اند داشددته

 ...نیست اش خانواده شبیه ساغر باور بودم مطمئن اما...بود

 اورب که کسی اما!...نه...جاست بی سداغر های شدیطنت بگم بخوام اینکه نه
 و نمیزنه حرف وار شددیطنت باشدده خودش وجودی جزو مادرش و پدر هاش
 ...نمیکنه نگاه

 بهمراه همیشدده که توکلی از...بگم خودم از کده اونقددر..زدم حرف منهم
 هنوز ازش درسددتی درک به من و درسددتده میددونم کده بداوری از...دارم

 و نجی  نگاه به...روزه و نماز به...حروم و حالل به سدرمدی آقای...نرسدیدم
 ...نبودم دستثنی مد منهم و داشت اعتقاد سرشت پاک آدم

 به قراره دختر این کی پس اینکه پی   میچرخید نگاهم مدام وسددط این اما
 ...بپیونده ما جمع

 نگارا اما...بیاد که بزنه صدا و ساغر سدرمدی ی خانواده از نفر یه بودم منتظر
 ...بود شده طوالنی حد از بیش ها بحث

 خوب چقدر...افتاد سددامان و عارف ی میوه پوسددت از پر بشددقاب به نگاهم
 اعتس نیم همین توی که فشداری با...داشدتند خوردن برای اشدتهایی که بود
 ذاغ حسددابی و درسددت نمیتونم هفته یک تا بودم مطمئن بود شددده وارد بهم

 ...بخورم

 ... خالی تو طبل این از تر پر...بشم چاق قراره تازه که نبود یادم...آخ
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 شددهدایی به...رسدوندن جنگ زمان به رو حرف مولود مامان و سدرمدی آقای
 عزیزان این اعتقاد به که روزها اون های سختی به... داشدت ما ی خانواده که

 !...بود روز امروز   از کمتر

 دو به...شددهدا گلزار به میکشددید پر دلم میشدددم که جبهه و جنگ حرف
 اشوراع زیارت و مینشدسدتم شدهیدی قبر سدر هربار مثل که قبل ی پنجشدنبه
 شدن که بود ساغر و خواسدتگاری پی   حواسدم اینقدر هفته دو این...میخوندم

 ...میرفتم فرصت اولین تو باید...کنم پیدا فرصتی

 ...!نشه پاره دل این بند نکرده خدایی که میرفتم

 "ساغر"

 رد الی از بس از مردم...بزنه صدددام یکی تا بودم منتظر که بود سدداعت نیم
 هفت از بیشددتر...ببینتم تا نمیچرخوند چشددم که کردم نگاه عطایی به اتاقم

 تا کرد پسددند رو یکی سددامان تا کردم عوض روسددری و شددال هشددتدا
 !خوابوندم زدم حرف گوشش دم بس از که و نرگس...بپوشم

 خرس عین...شوهر خواهر خواسدتگاری مراسدم بود اومده مثال خیال خوش
 ...گفتن عطا و آرزوهام از کردم شروع وقتی برد خوابش

 باهاش جدیدا که چی   دختر این گ*ن*ا*ه میبینم میکنم نگداش کده االن
 یدهخر سددوغاتی برام بودند رفته سددامان با که هرجایی...میکنم بدرفتاری

 یه ریباتق...گوشددی قاب و عروسددک تا گرفته کفش و کیف و لبسددا از...بودند
 ...داشتم دوست سوغاتیمو چمدون
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 سددامان برای نمیتونه باشدده هرچی اون گفت بهم...زد حرف باهام هم نرگس
 نمیشدددم دوسددت سددامان با که نمیزد هارو حرف اون اگه...بگیره منو جای

 ...!باز

 ببینی؟ باال این بدبختو منه بچرخونی چشم یه نمیشه...عطا...اه

 رزودت میخواست دلم...کردم نگاهش یواشکی و شدم خم بس از شدم کالفه
 ام قهدقی یه که بودن صددمیمی مامانم با اینقدر..ببینم و مادرش و پایین برم

 ...برنداشتند خنده و حرف از دست

 ینسنگ گوشداشم بدبخت...گرفتم و سدامان ی شدماره و برداشدتم و گوشدیم
 من ی شددماره دیدن با و جیبش تو کرد دسددت تا خورد بوق صدددبار...شددده
 ...شد باال راهی

 کپل؟ چته_

 پایین؟ بیام نباید من...خ  رفت سر ام حوصله...مرض_

 رد...دددتم تخددد رو بود دددوابیده خددد راحت خیال با که رفت نرگس به نگاهش
 گفت خنده با و بست و اتاق

 که مظلومه های خوری سددری تو اون از پسددره..دارن شددانس کپال میگن_
 مامان...کردم حال منکه خودش و داداشددش با...آقاسددت ام خیلی بدبختانه
!! دددوسه ببددد رو پسدره مادر زدن حرف دقیقه دو هر بعد مونده کم که مونسدم

 ...واقعا خالی   پایین جات

 پر بیشددتر دلم میگفدت مدادرش و برادر و عدطدا از بدیشددتدر هدرچدقددر
 ...پام به کوبیدم مشت حرص با و دت تخد رو نشستم...میکشید
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 ...پایین بیام میخوام من_

 دوسید بد و سرم و کشید نرگس روی و لحاف

 صدات اباب کن صدبر کودکی؟ مهد بچه مگه...میرن در ببیند نکن اینکارا از_
 ...میزنه

 کردم نگاهش ناراحتی با

 نزنه؟ صدام امروز واسه بابا ممکنه_

 گفت جدی لحن با و نشست پام جلوی

 ممکنه_

 سرش به زدم هامو دست کف

 !ببینم عطارو بیام میخوام من خ ..میکنی غلطی چه اونجا تو پس_

 ...بهم کرد اخم

 مثل...انداختی راه عطا عطا نشددده هیچی هنوز بکش خجالت...کپل بچه_
 ...داریما غیرت ماهم اینکه

 نبود شدنی آدم مرد این...میموندم قهر باهاش بود حقش...پرو بچه

 ...گرفتم ازش رومو قهر حالت با

 یه پایین االن میرم...شددما عطای آقا این با برسدده ما داد به خدا...بابا ای_
 میکنم کاریش

 کردم نگاه بهش خوشحالی با شد بلند سامان تا

 عزیزم برم قربونت_

 گفت حالتی یه با و زد زل بهم که میکرد مرت  موهاشو داشت آینه جلوی
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 نیست؟؟ ساکت خیلی عطا_

 اون منتهی...بزنه بلده قشددنگی های حرف چه عطا که نمیدونسددت سددامان
 ..که نمیزنه هرکسی به رو ها حرف

 .بکنی خودت حال به فکری یه باید...خانوم ساغر الغره ام خیلی تازه_

 !نرمالم من...الغره خیلی اون... بکنم فکری یه چرا من_

 درآورد غریبی و عجی  صدای یه دهنش با

 !احمقِ   خپل...زاییدی_

 در سددمت به و داد خالی جای اما کردم پرت سددمتش به پامو توی صددندل  
 ...رفت

 ...پایین بیای توام کنم کاری میتونم ببینم بشین ساکت_

 هام  ل روی رنگمو کالباسی ل  رژ...نشدستم آینه جلوی باز سدامان رفتن با
 اریک سامان شداید تا موندم منتظر و بسدتم دیگه بار یه روسدریمو... کشدیدم

 .ببره پیش

 مامان و بابا حاج از عطا خود مادر که شددنیدم تا کشددید طول ای دقیقه چند
 ...کنارشون برم منم که خواست مونس

 ینهآ تو دیگه بار... دسددتشددویی رفتم زود که شددد وارد بهم اسددترس لحظه یه
 سدداتنم آبی روسددری...میرسددید نظر به خوب چی همه.. کردم برانداز و خودم

 دوسددت...اومد می هم عطا های لباس به ام تیره آبی دامن و سددفید مانتوی به
 ! باشیم ست اول همین از داشتم
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 رو کسی تا کنم بلند سدرمو نمیذاشدت حسدی یه میرفتم پایین ها پله از وقتی
 انرژی بهم میرفت ام صدددقه قربون نیومده که عطا مدامان صدددای.ببینم

 . داشت بهمراه محوی ی خنده که انرژی...داد

 دبلن مبل روی از عطا مادر.کردم بلند و سددرم رسددیدم ها پله اخرین به وقتی
 خنده هی با...سفید و گرد...داشت قشنگی صورت...اومد اسدتقبالم به و شدد

 دوشش آغد توی و کرد ددلم بودد.اومد خوشم ازش اول نگاه تو که ای بامزه ی
 ات کردم کنترل و خودم اما میرسددید نظر به دار خنده...رفت ام صدددقه قربون
 ...!خنده زیر نزنم پقی عطا برادر های نگاه جلوی

 نگاهم گذرا تا نکرد بلند سددرشددو حتی برادرش و مادر برعکس اما عطا
 ...نکرد پیدا جرئت روش بود کرده زوم که بابام هوای به شاید.کنه

 اونجا و برم تا کرد اشدداره بود سددامان نزدیک که روش به رو مبل به سددهراب
 عروس به به یه و کرد سددالم بهم عطا برادر جلوی از شدددن رد موقع.بشددینم
 ...سامان و شنیدم من فقط کنم فکر که گفت خانومم

 یعصددبان های چشددم کنم نگاه رو عطا اینکه از قبل نشددسددتم مبل روی وقتی
 فهمیدم زود خیلی که و کرد پایین باال هاشو چشدم طوری...دیدم و سدهراب

 ...چادر! رفته یادم چی

 ودب حواسددم پیش دقیقه دو تا...کنم سددر من بود قرار که و مامان سددفید چادر
 .رفت یادم چرا نمیدونم زد صدام مامان وقتی اما

 سددهراب با دفعه هر میترسددیدم..کنم نگاه رو عطا نکردم جرئت حتی دیگه
 و خوندم ای رشددته چی میپرسددید من از عطا مامان...بشددم چشددم تو چشددم
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 هم عطا مادر که طوری...میداد جواب من جای مامانم اما میکنم چیکارا
 سددیدنپر سددوال بیخیال دید و مونس مامان پیگیری   وقتی سددوال دو یکی بعد

 .شد عروسش ی درباره

 طاع و برسه من به بحث داشتم دوست هی...میزد حرف عطا از بیشدتر عارف
 قدیم دامادهای و عروس که صددبری و میگفت قدیم از اش همه بابا حاج اما
 دهنم وت بود افتاده ای خمیازه یه وسطا این...داشدتند مشدکالت با برخورد تو
 ... بگیرم گاز و لپم میشدم مجبور کنترلش برای مدام که

 ردهک مشددت دسددتم تو اش همه که و مانتوم پایین و دادم صددندلی به و ام تکیه
 یه...کرد جذبم عطا نگاه که باال آوردم و سددرم حوصددله بی.کردم ول و بودم

 ...نشستم چی واسه و کجام رفت یادم آن یه که بود زده زل بهم جوری

 و باز کوتاه خیلی هاشددو چشددم و زد لبخند که میکردم نگاهش منگ و گیج
 .کرد بسته

 دوسددت چقدر...بندازم پایین و سددرم دوباره و بخندم شددد باعث لبخندش
 می بهش سددفید پیرهن چقدر... شددلوار و کت توی بود شددده داشددتنی

 نظر به معمولی خیلی قبل دفعه...انگار داشددت جدید حالت موهاش...اومد
 ...میرسید

 دددلقه حددد به نگاهم...بود شده خوشتیپ عارف داداشش سر صدقه از شایدم
 نم واسه...بود نیاورده خودش با زنشدو چرا پس...افتاد عارف دسدت توی ی
 خوشددش من از اینقدر مامانش که حاال دربیاره؟ میخواد بازی جاری االن از
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 اشتهد بزرگش عروس از بیشتر و من هوای تا بیارم دست به دلشدو بهتره اومده
 ...باشه

 بهتره اومده خوشددش من از اینقدر مامانش که حاال دربیاره؟ میخواد بازی
 ...هباش داشته بزرگش عروس از بیشتر و من هوای تا بیارم دست به دلشو

 سددرکالس انگاری عطا اما نبود جذاب اصددال برام بقیه نصددیحت و حرف
 باباهم حاج..میگفت نظرشددو و اومد می بقیه حرف وسددط وقتا یه...درس  
 میگفت عطا که ای کلمه یه هر پشت و میزد حرف باهاش راحت خیلی دیگه

 ...میکرد نثارش آفرین یه

 برای ات گرفت اجازه بابا از عطا مادر وقتی کرد توییر خیلی مطمئنن ام قیافه
 و میداشددت نگه و مادرش احترام حسددابی بابا...بریم جمع از دور زدن حرف
 مبل روی از داد اجازه بابا وقتی...اومده خوشش ازشدون بود مشدخص کامال

 به میتونیم زدن حرف برای داد پیشددنهاد که بود سددامان ایندفعه...شدددم بلند
 !داد ترجیح حیاطو عطا اما بریم ها اتاق از یکی

 همراهی از هم عطا.نشدستم دیدم عطارو اول بار برای که میزی همون پشدت
 ...نشست میز پشت و کرد تشکر سامان

 !میبرد خوابت داشت_

 مصدا کنارمون ی پنجره از تا گرفتم دهنم جلوی و دسدتم اما...خنده زیر زدم
 نره داخل

 و آدم ها حرف بعضددی که واقعا نرفت؟ سددر ات حوصددله تو...عطا آره وای_
 !میکنه کالفه
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 دهسا...نه...بلرزه دلم که جوری یه...ماشین روز اون مثل یعنی...نکرد نگاهم
 انداخت سرپایین و کرد نگاه

 درد به روزی یه...کنه کمک و ادم زنددگی تو میتونده هدا حرف این ولی_
 میخوره

 تمگف میرفتم ور دستبندم به که همینطور و گذاشتم میز روی هامو دست

 ...نداره فایده نکنه تجربه خودش تا آدم_

 گفت آرومش صدای با و داد تکیه صندلیش به

 همه میبینی یهو...ندارن آوردن دسددت به ارزش ها تجربه بعضددی ولی_
 داره الاشک چه...بیاری دسدت به و مصدرف بی ی تجربه یه تا میدی زندگیتو

 ودشخ سددرلوحه هارو اون زندگی و بگیره پند خودش بزرگتر از میتونه تا آدم
 بده؟ قرار

 های حرف برام شدد  اون مثل نمیشددد...اومد نمی خوشددم ها حرف این از
 بر؟ سر حوصله های حرف این جای میزد قشنگ قشنگ

 بگی؟ نظرتو نمیخوای_

 !بیرون اومدم ولیعصر خیابون و ماشین از عطا صدای با

 نظرم؟_

 محو ی خنده یه با...طوالنی...کرد نگاهم

؟ نظرت...ازدواجمون درباره_  من؟ ی درباره چی 

 زندگی عمر یه بحث   بحث...نشدستم صداف و دادم قورت زور به و دهنم آب
 !کرد شوخی نمیشد...بود



wWw.Roman4u.iR  916 

 

 ییک همون منم...داره قبولت...داره دوست سهراب...هستی خوبی پسدر تو_
 ...اومدی خوبی آدم نظرم به دیدمت که دوباری

 ی؟کن اعتماد بهم میتونی داری؟ قبولم...خودت...نپرسیدم و سهراب نظر_

 وقدت چندد بدایدد...بگم نمیتونم کده االن...ندمدیددوندم...خد ...مدن؟_
 ...اما...کنیم آمد و رفت بیشتر...بگذره

 چی؟ اما_

 که میکردم نگاهش تعج  با..خوردم جا حرفم وسددط اومد یهو اینکه از
 گفت

 ...!ببخشید_

 لحاظ از...مشکلی هیچ بدون..باشم داشدته راحت زندگی دارم دوسدت من_
 زندگیم تو کسددی ندارم دوسددت...باشددم راحت هرچی...عاطفی...مالی

 گبزر باید که باالخره اما ام بچه من میگه سددهراب...بده نظر..کنه فضددولی
 ...ولی...دارم قبول خودم میشم ها بچه مثل وقتایی یه اینکه حاال...بشم

 ...بشه خیره هام چشم به و کنه بلند سرشو شد باعث مکثم

 چی؟ ولی_

 ...خندیدم موزیانه

 !!بکنه کلکتو که میخوای عشقی یه که گفتی خودت ولی_

 کش لبخندش بیشددتر کرد نگاهم که بیشددتر اما..کوتاه و محو اولش...خندید
 ...اومد

 ...میخوام خودم واسه عشقو من..هستم حرفم سر هنوز من_
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 ...ی؟چ بریدی ازم روز یه اگه...کنی تحملم نتونی اگه...کنم اذیتت من اگه_

 ...داشتم دوست من که لبخندی با...داد تکون سر

 هر تو میددونم...بودم منتظرش همیشددده من کده هسددتی زنی همون تو_
 و باشدده دعوا...تفاوت و باشدده مشددکل...اولش ثانیه همون از شداید...زندگی
 ... اما...بحث

 تر یندلنش که لحنی با کردم که نگاهش....کنم بلند و سرم شدد باعث مکثش
 گفت بود صدایی هر از

 ...باش دلم مهمون_

 گفتم عشوه با...  خندیدم

 بشم؟ صاحبخونه نیست قرار یعنی مهمون؟ فقط_

 زده دیوارشددون روی که مینداخت عکسددی اون یاد منو خندیدنش محجوب
 ...میخندید عکس توی محجوب همینقدر...بود عموش که مرد اون...بودند

 دعوت رو تو میتونم فقط...خداسدت...نیسددتم من...دل این ی صداحبخونه_
 ...باشی دلم مهمون من مثل که کنم

 یزم روی هاشددو دسددت و داد تکیه میز به...فرسددتادم بیرون صدددا با و نفسددم
 بابت...موئه کم که خوبه چقدر...بود بور کمی دسددتش موهای...گذاشددت

 ...کردم بسته و باز محکم هامو چشم خیالم و فکر انتهای از فرار

 چند...اما...باشی رفاه توی تا میکنم و تالشدم که بگم باید...مالی لحاظ از_
 کنم ازاند پس پول بتونم من هم تا..کنیم زندگی مادرم با که بهتره اولو سدداله
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 کمددک زنددگی تو هداش تجربده و مدامدان وجود از بتونیم جدفتمون هدم
 !میکنه؟ زندگی من با مادرم که میدونی...بگیریم

 ه؟سددخت کردن زندگی مادرش با...صددندلیم به دادم تکیه...رفتم وا چی مثل
 نیست؟

 ام پایین طبقه مادرت که بگیری خونه یه نمیشده...خ ...ازدواج اول...آخه_
 نیست؟ بهتر باشیم هم از جدا کنه؟ زندگی

 کمک من به و نمیشددد پاک صددورتش روی از لبخند...نشددد جدی اش قیافه
 بزنم حرف بتونم تا میکرد

 اتاق یه من...داره دوسددت خیلی عروسددم که بگم...مهربونی   زن من مادر_
 که یمشددکالت اون نمیکنم فکر...دارم خونه همون باالی ی طبقه بزرگ تقریبا

 !بیاد پیش میکنی فکر بهش داری تو

 وادبخ دلم شدداید اینکه به میکنم؟ فکر چی به دارم من میدونسددت اون یعنی
 اینکه هب..کنم آرایش حسابی و شوهرم برای بپوشم دددتی لخددد و باز های لباس
 قفل؟؟ و میکنه معذبم مادرش وجود

 ندارم دوسددت ازدواجم اول من اما...راحته برات...مردی...! نیسددتی زن تو_
 کار که کن قبول اما بگم بهت و چی همه االن نمیتونم..آخه... کنم مراعات
 !!مادرشوهره باز باشه خوب هرچقدرم شما مادر...نیست هرکسی

 نشست دشونیش پید روی اخمی...شد جمع لبخندش

 شما؟؟ شدم زدم مادرم با زندگی از حرف_
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 و شددنیدی و مخاط  اسددم همون من حرف کل از...عطا تو دسددت از امان
 بس؟

 کنم؟ باز برات یا داری قبول و حرفم_

 ...بود صورتش روی هنوز اخم

 دلم ازش میشددم که دور!...سدداغرجان بذارم تنهدا و مدادرم نمیتونم من_
 خانوم؟ میکنی درکم...میگیره

 ...عطا زبون از...اسمم شنیدن

 ...گفتن خانوم موقع صداش شدن پایین باال

 وقتی میارم کم چرا بنشددونم؟ کرسددی به و حرفم جلوش نمیتونم چرا...اه
 ؟؟...میگه اسممو

 میشه؟ مظلوم و میزنه زل هام چشم به اینطوری وقتی میام کوتاه چرا

 با ممادرشددوهر کنار نمیتونم...دلمه مال که حرفی بگم باید..بیارم کم نباید
 پرمب خونه میاد سددرکار از که شددوهرم بخواد دلم شدداید بابا...کنم زندگی عطا

 صدقه قربون عطا مادر های چشم جلوی میشده...کنم ماچش و کولش سدرو
 میاد؟ نظر به مذهبی مادرم مثل که زنی اونم برم؟ پسرش ی

 ...کنم فکر اش درباره بذار...سخته یعنی...نمیشه عطا_

 کرد نگاهم ناراحتی با...انگار شد امید نا

 داره؟ بستگی قضیه این ی درباره جوابت به جوابم یعنی_

 وول ذهددنددم تددوی عددطددا صدددددای بددا کدده اسددددمددی از بددودم کددالفدده
 ..."ان ساغرج...ساغر...خانوم..."میخورد
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 صداهارو زدم پس

 هستی؟ حرفت سر که تو...آره_

 ... برداشت میز روی از رو اش شده مشت دست

 مادرم با مدتی برای حتی یا سددال چند مجبوریم...هام حرف ی سددرهمه_
 ...کنیم زندگی

 رفک...بودم نکرده اینجاشددو فکر... دادم تکون فهمیدن ی نشددونه به سددرمو
 شد؟؟ تموم چی همه یعنی...بمونه دور مادرش از نمیتونه عطا اینکه

 با باید...پاچید همه از و کرد خراب آرزوهامو ی خونه حسددابی... عطا حرف
 حرف   حرف اول از که نمیشه...میپرسدیدم اونم نظر باید...میزدم حرف مامان
 حجله دم رو گربه باید...دارم نظر و عقیده منم...آدمم منم...بداشدده عطدا

 چیزی ازش نمیتونم اونوقت و میشدده سددوار سددرم رو االن از وگرنه بکشددم
 ...چشم و بگی تو هرچی بگم باید خدا ی همیشه...بخوام

 ...گمب ازدواجم بعد که گفتم کی بابام ی خونه...نیستم گفتن چشم زن   من

 حرف باهاش دیگه وقتی شددد ناراحت عطا آخه..شدددم ولو ددددتم تخدددد رو
 اشحرفدد گفدت و کرد مخدالفدت بقیده پیش بریم گفتم بهش وقتی...نزدم

 حرفات ی ادامه واسدده ردشددی اول ی خونه از بذار گفتم بهش منم...مونده
 کلمشدد بزرگترین مادرش با زندگی...دیگه گفتم راسددت خ ...هسددت وقت
 ...میشد

 مرفت بیرون موقع مادرش..کشیدم سرم روی لحافو و کردم دددلم بوددد و خرسم
 کنی جونش به جون اما اومد می نظر به مهربونی زن... دددوسید بددد و صورتم
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 ی همه با...مونس مامان همین...داره تعلق پسرش به بازم...مادرشدوهره بازم
 و میدیدم هسددت نرگس که االن چه بود مهتا که زمان اون چه هاش خوبی
 ...میزنه حرف هاش عروس علیه وقتا بعضی که میبینم

 شدد  اون های حرف حتی...کردم سددر خودم با تنهایی فقط دوسدداعت یکی
 مخوش...کردم اش مچاله و کندم دیوار از بودم نوشدته کاغذ یه توی که عطارو
 هم عطا من شددانس از اینکه...اینطورین دخترا...مدامدانی   خیلی...نیومدد
 ...بگم چی باید نمیدونم دیگه مامانی  

 سددهراب کندار قصدددد از...زد صددددام مونس مدامدان چدای خوردن برای
 حرف نرگس یا اون با حتما امون خونه مونده هنوز سددامان اگه...نشددسددتم

 مونس مامان و سددهراب از آسددونتر دوتا این با زدن حرف هرحال به...میزدم
 ...بود

 ...داداشی_

 ...چرخوند هول به سرشو گوشش دم پچم پچ با که بود دیدن فیلم محو

 !ترسیدم_

 گفتم بهش بابا های چشم از دور و کردم نزدیک بهش و خودم

 بزنیم؟ حرف باهم حیا  تو بریم میای_

 !!دادم مثبت جواب ماهان به من انگار میکرد نگاهم طوری یه

 داری؟ چیکار_

 کشیدم و لباسش آستین التماس با

 دارم کارت...خ  بیا_
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 شددیرینی و چایی خودمون برای...شددد بلند و داد تکون و خودش زور به
 میز یرو و موبایلش که نشدستم صدندلی روی...حیا  توی رفتم و برداشدتم
 نشست و گذاشت

 ...بگو_

 نگفتیم؟ چی گفتیم چی بپرسی نمیخوای_

 تادو شددما زندگی...میگم توام به گفتم عطا به...سدداغر نداره ربطی من به_
 ی مهه بودم آشددناییتون باعث چون نکنید فکر...نیسددت مربو  من به اصددال

 ...میشه مربو  من به مسائلتونم

 ی دنده از...بودم شددده بلند خواب از دیگه ی دنده یه از همه امروز...نخیر
 منِ   نداشتن دوست

 من...کنیم زندگی خونه یه تو مادرش با اول سددال چند باید میگه اون خ _
 ی؟کن کمکم میتونی که برادر یه اندازه به...نه یا بدم انجام باید نمیدونم

 و حماقت احسدداس میکرد نگاهم اینطوری وقتی... برداشددت چایشددو لیوان
 ...میداد دست بهم پوچی

 کار زیاد دسددتاش از نمیتونه که داره بیماری یه امدا..خوبی   زن مدادرش_
 مادرش سددرا    اول عطا باز بگیری جدا ی خونه مادرشددم از اگه تو...بکشدده

 که...ادرشم یکیش باشید شما طبقاتش از یکی که بگیره خونه یه مگه...میره
 باید...هست هم برادرش ارث ام خونه اون...نداره پول اونقدرها میدونم اونم

 هام حرف این و نشددینی اجاره اهل...بخره طبقه دو نمیتونه...بده اونم سددهم
 ...نیست
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 یعنی...نمیشه یعنی نمیشه میگه سدهراب وقتی...گریه زیر بزنم بود مونده کم
 رفت شد تموم عطا یعنی...کنم زندگی خونه یه تو مادرشوهر با باید

 نمیگیره؟ خونه برامون بابا خ _

 گفت عصبانیت کمی با که میخورد چاییشو

 رفک بعدم بگیره؟ تو واسدده اونوقت...نخرید خونه سددامان برای بابا حاج_
 !برمیخوره بهت ای بچه میگم...کار؟ این به میشه راضی عطا کردی

 ...زد حرف نمیشد سهراب با

 پاشدی؟...شد چی_

 مامان سددرا  میرفتم باید...برگشددتم خونه داخل به و برداشددتم چاییمو لیوان
 ...مونس

 ...نشستم کنارش که بود کردن پاک برنج مشوول آشپزخونه تو

 نمیخوای؟ کمک مونس مامان_

 ...سهراب مثل درست...کرد نگاهم چپ چپ

 شده؟ زمون آخر   کردن؟ کمک و تو_

 دمکر نگاهش آویزون ی لوچه و ل  با و دادم تکیه سرم پشت کابینت به

 شه؟می! کنیم زندگی خونه یه توی مادرش با سدال چند باید گفت عطا مامان_

 ...شد ها برنج کردن اونور اینور مشوول دوباره...کرد نگاهم ای ثانیه چند

 درشما با سددال پنج اگه بابات و من ولی...نمیتونند زمونه دوره این دخترای_
 همو تیمنمیتونسدد اصددال...کنیم انداز پس پول نمیتونسددتیم نمیکردیم زندگی
ِ   زن هم عطا مادر...میکردند کمکمون...داشتند و هوامون اونا! کنیم تحمل
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 مکنارشدد های سددختی پس داره ارزش و قبوله قابل عطا برات اگه...مهربونی  
 مشکالت...باشده خوشدی و خوبی به چی همه که نمیشده...کنی تحمل باید

 ...خوبه خانواده این به نسبت من نظر بدون اما...هست همیشه

 و من دنیای...زد حرف نمیشددد مونسددم مامان با...شدددم بلند و کردم نچی
 ...میکرد فرق باهم مامانم

 مگوشددی پیامک صدددای که میکردم گردی وب خودم برای کامپیوتر پشددت
 ...بود عطا طرف از...کردم باز و پیامک...دراومد

 "کردم؟؟ ناراحتت امروز"

 ..بودم مهم براش چقر...میفهمید منو که بود خوب چقدر...رفت نفسم

 دادم جواب سریع

 "بخوریم مشکل به اول همین نمیکردم فکرشو"

 داد جواب تا نبود دلم تو دل

 "خانوم؟ مشکل میگی کوچیک موضوع این به تو"

 تداکییدد اینقددر حرفی رو نددارم دوسدددت...بود موندده حرفش سددر پس
 جواب بازم...فرسددتاد دوبداره و پیدام همون بهم...نددادم و جوابش...کنده

 ثلم پسری از بود بعید...خندیدم انداخت کال میس گوشدم رو وقتی...ندادم
 براش اینکده...داشددتم دوسدددت من امدا...هدا بدازی کدال میس این عطدا

 کم...میکنه ناراحتش ناراحتیم اینکه....میده اهمیت حرفم به اینکه...مهمم
 ...نیست
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 حرفاش و عطا از بهش و زندگ بهم سددامدان...خوردم اتداقم تو و شددام
 مادرش نزدیک خونه یه بگم حداقل...بمونم حرفم سددر گفت بهم...گفتم
 ...داد بهم و حق سامان...نباشیم خونه یه تو اما کنه اجاره

 جز...نه ای داده پیوام عطا ببینم که میکردم چک و گوشدیم بار یه دقیقه پنج هر
 ...نزد هیچی دیگه" قهری" بود زده که باری آخرین

 برم گفت بهم مونس مامان کشددیدم خمیدازه بس از کده بود ده سدداعدت
 خاموش و روشددن گوشددیم چرا  دیدم شدددم اتاقم وارد همینکه...بخوابم

 زنگ بهم دوبار عطا نمیشددد باورم...گوشددی روی انداختم و خودم...شددد
 ...زده

 خواب و خودم بود کندنی جون هر به و گذاشددتم سددایلنت روی و گوشددیم
 زا یکی به بود قرار باباهم و زاده امام بود رفته مونس مامان صددبح...کردم

 ...بزنه سر دوستاش

 گوشددی سددمت برم نداشددتم جرئت جورایی یه و بودم خونه توی من فقط
 های حرف اون با...نرمش و چرب زبون اون با عطا این میدونسدتم...موبایلم

 که بود یازده سدداعت...میماله سددرم حسددابی و درسددت ی شددیره یه قشددنگش
 کلید خودشددون که بودن منزل اهالی از اگه..شددنیدم رو خونه زنگ صدددای

 کنمنمی دل خودم اتاق از که میدونستند خوب و تنبل منه اخالق چون میبردن
 .کنم باز درو تا نمیام پایین رو پله همه اون و

 نپایی ها پله از تعلل با پیچید خونده توی صدددا بدار سددومین برای وقتی
 هب که بود خورده پیچ تنم تو خوابم لباس زانوی روی تا شددلوارک...اومدم
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 و پخش موهای به...میدیدم و چادرش فقط که بود خانوم یه...رسددیدم آیفون
 صددوف و صدداف تنم توی و شددلوارک و تاپ و کشددیدم دسددت سددرم پالی
 هدوبار و نکرد اینکارو اما کنه نگاه دوربین به بودم منتظر اش همده...کردم
 ...زد زنگ

 ..برداشتم و آیفون

 بفرمایید؟_

 تمدس از گوشی و لرزید دستم عطا مادر دیدن با کرد دوربین سمت که روشدو
 که میدیدم هاشددو ل  حرکت فقط من اما میزد حرف باهام داشددت...افتاد

 باز درو داخل بفرمایید یه با و برداشددت و گوشددی.. اومدم خودم به سددریع
 .کردم

 ی ژولیده موهای...شدددم خیره روم به رو قدی آینه به خونه پذیرایی وسددط
 یها فیلم های عروسک عکس از بود پر روش شلوارکی و تاپ..نکرده شدونه

 نظر هب باشند کرده فرار تیمارسدتان از که هایی مونگل مثل درسدت...خارجی
 ...زد رو خونه اصلی در زود خیلی که میرسیدم

 و هام لباس که بود این بدم انجام میتونسددتم کوتاه مدت اون تو که کاری تنها
 تیوق...بکشم مجعدم موهای به هامو دست کف سریع و کنم مرت  تنم توی

 اون اب و صورتم حداقل که کردم خداروشدکر کشدیدم پایین درو ی دسدتگیره
 !!شستم دبم لد ی گوشه و چونه رو ریخته های تف همه

 ...خانوم حاج سالم_

 ...کرد آب و یخم اول همون دلنشینش لبخند
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 تروخدا کن حاللم بودی؟ خواب مادر...قشنگم دختر سالم_

 گفتم تیمصلح خجالت با و گرفتم ازش و بود گرفته سمتم که شیرینی جعبه

 و کنم عوض هامو لباس نبود حالش و حس بیدارم میشه ساعت یه راسدتش_
 کنم شونه موهامو

 کرد نگاه خنده با هام چشم به و گذاشت ام شونه روی دستشو

 جام توی اول سدداعته یه هنوز زندگی سددال شددیش و شددصددت بعد من مادر_
 ...میزنم غلت

 ...میکرد بیدار و ام شیطنت های حس هاش خنده

 .بذارم چایی یه من تا بشینید بفرمایید_

 گفت که بود درنیاورده سرش از هنوز و چادرش

 نیست؟ خونه خانوم مونس_

 تمگف میرفتیم ها مبل سمت به که همینطور و گذاشتم پشتش دستمو

 باشید راحت...دوستش پیش باباهم زاده امام رفته مامان...نه_

 روشددن روسددری...نشددسددت مبل روی و انداخت اش شددونه روی و چادرش
 ...اومد می بهش

 میخواسددت دلم...شدددم ام رفته زوار ی قواره و قد به هاش نگاه متوجه تازه
 اسلب این با...نیاد چشددم به هیچجام که بگیرم طوری یه و شددیرینی جعبه

 ...میام نظر به تر چاق معلومه خ  باز تاپ و عروسکی

 بذارم چایی برم من اجازتون با_
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 بود هگرفت گر...شدم آشپزخونه وارد سدریعم های قدم با و کردم بهش پشدتمو
 رو کی دونه تا سه این وای...نداشدت مو بدنم آوردم شدانسدی چه...صدورتم

 دراومد؟؟ پام ساق

 ...سرم پشت کابینت به دادم تکیه

 خ ...پامو؟؟ موهای دیده یعنی...کنی؟ آبرو بی منو میخوای تو..خدا وای
 زودتر رو دندونه سدده ی فاجعه این احتمال وگرنه موئه کم بدنم اصددال من

 ...میدادم

 هاش چشم سال و سدن این با باید خدا بنده...سداغر ندیده باش مطمئن...نه
 ببینه؟ خانوم حاج... موهارو این ندیدی تو...باشه ضعیف

 باید...نیفتادم پس تا برس دادم به خدا ای...چی؟؟ باشه گذاشدته لنز اگه وای
 ...نمیشه اینطوری..کنم عوض و لباسم برم زودتر هرچه

 تیوق...ریختم قوری توی کابینت توی چایی از و کردم آب پر و سدداز چایی
 شونه روی روسدریشم و برداشدته سدرش از کامل چادرشدو دیدم اومدم بیرون

 ...داشت دستی یه و سفید موهای عج ...انداخته اش

 ...برگردم کنم عوض هامو لباس برم من_

 بیا...زدن حرف واسده وقته بهترین االن که بشددین بیا..خوبه همین...مادر نه_
 .دخترم

 ردهخو یه...بیداد خوبی بوی چه...نشددسددتم کنارش خجالت کمی و تعلل با
 هک عطری...نمیدم خوب بو کم منم که دیدم و آوردم فشددار بیشددتر مشددامم به

 ...نمیره ام هفته یه تا بوش که گروناست اون از بود خریده برام سامان
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 ی ارهدرب نظرت...بزنیم حرف بشددینیم دوتایی تو و من نشددد فرصددت دیروز_
؟ من پسر  چی 

 با باید گفت که افتادم عطا حرف یاد...مطل  اصددل سددر رفت راسددت یه
 نمیخواسددت دلم خ  اما بود مهربونی زن اینکه با...کنیم زندگی مادرش

 باز لباس که کردم داداشددمو و بابام مراعات عمر یه خودمون ی خونه تو...
 و دیگرون مراعات شددوهرمم خونه قراره اگه....نکنم بل..نکنم ال..نپوشددم

 ...بمیرم برم پس که بکنم

 من؟ به نمیگی_

 شنگق خیلی دستش توی عقیق انگشدتر...گرفت دسدتاش توی هامو دسدت
 ...بود

 شمزندگی و کار...مهربونه..ایمان   با...پسرخوبی   عطا...بگم چی...راسدتش_
 ...خوبه که

 روم به خودش و کردم سددکوت..نشددد روم که بگم رو خونه قضددیه خواسددتم
 زد لبخند

 !...نیست من خواست   که زد حرفی یه که کرد اعتراف عطا...دیش _

 دیشبم های ندادن جواب پس..کردم نگاه هاش چشدم به و کردم بلند و سدرم
 !همینه...کرد و خودش کار

 وضدددع که ای خانواده یه عروس...بودم عروس روز یه منم...دخترم ببین_
 زندگی جاریم و مادرشددوهرم کنار سددال هفت...نداشددتند مناسددبی چندان

 زندگی اما بود همراهم همیشه محبتش...نکرد بدی بهم مادرشدوهرم...کردم
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 اینارو...نداشددت چیزی جدل و بحث جز منکه برای...خونه یه توی جاری با
 وت اینکه نه...کنم زندگی عروسددم با ندارم دوسددت منم بدونی که میگم بهت

 دوسددت زندگیت اول تو که اینه بحث...مادر نه...باشددی بد نکرده خدایی
 خوشددگل های لباس...شددی بلند دیرم بخوابی دیر...باشددی راحت داری

 گذار و گشدت و بیرون برید...کنی دلبری شددوهرت برای و بپوشددی خوشدگل
 ...بخندید و بگید راحت و باشید خوش...باشید داشته

 ...انداختم پایین و سرم خجالت با

 اگه گفتم بهش...برمیام خودم پس   از من...منه نگران حدد از بیش عطدا_
 برات داری دوسددت تو که هرجایی خونه یه باید باشدده مثبت جوابش سدداغر

 ...پسرمو خیال هم کنم راحت و خودم خیال هم تا اومدم امروزم...بگیره

 داشددت چی همه که حاال...شددنیدم و سدداز چایی اومدن جوش به صدددای
 ...بدم راه دلم به نگرانی نبود نیازی میرفت پیش خوب

 کنم؟ دم چایی برم_

 ...اومد کش لبش روی ی خنده

 کنم؟ آماده صبحونه خودم برات بیام...برم قربونت برو_

 گفتم محبتش همه این از شرمندگی با و شدم بلند

 هتیک یه و شددیر و خرما و چایی...نیسددتم خور صددبحونه...دارید اختیار نه_
 !بستمه کیک

 نخنده؟ میخواست...گرفت گاز و لبش ی گوشه چرا نمیدونم

 .داره خوردن عروس دست از چایی_
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 باهم...پیشددش برگشددتم و کردم دم و چایی...رفتم آشددپزخونه سددمت خنده با
 رهدربا...زبان کالس تا بگیر مدرسه از...گفتم خودم روزهای از...زدیم حرف

 کامال مولود مامان...زدیم حرف فامیلشددونم و عروس و ها همسددایده ی
 با خیلی...دادن گوش و زدن حرف تو نمیاورد نه...بود خودم مامان برعکس

 و گفت خودش از اونم...میداد گوش هام حرف به مامانم از تر حوصددله
 فهمید فکرکنم که اونقدر..کرد تمجدید و تعریف ازش حسددابی...جداری

 ...بشم عطا زن قراره چون بهترم اون از من گفت بهم چون شده حسودیم

 ...بشم عطا زن قراره چون بهترم

 هرچند...بود تحصیلکرده اون...گرفتم ازش و خانوم یلدا آمار تونسدتم تا منم
 سرم تو و سدوادیم بی فردا پس خ ..بود بیشدتر برادرش از تحصدیالتش عطا
 ...میزدم سرش تو انتخابیشو شوهر ی نداشته تحصیالت منم میزد

 القط ی درباره نشد چرا نمیدونم ولی...گفتم بهش سامان و نرگس ی درباره
 هخانواد تو اینا بگه خودش به یهویی ترسددیدم بزنم حرفی سددهراب و مهتا

 ...مده طالق اشون

 مونس مامان های لیوان ترین خوشددگل تو تمیز و قشددنگ خیلی رو چایی
 ...چیدم بشقاب یه توی هم بود آورده که شیرینی از..آوردم و ریختم

 ...دختر گذاشتی چایی عج _

 زدم لبخند مهربونم مادرشوهر تمجدید و تعریف از خوشحال

 و بچگیم عکسددای من اتاق تو بریم خوردیم چایی میگم...جونتون نوش_
 ...نگو که بودم بامزه و الغر اونموقع اینقده بدم؟ نشونتون
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 همیشددده نکنه فکر دیده مسددخره خواب لبداس این بدا و من حداال گفتم
 کلی میدادم نشونش سامانم عروسی عکسای مسدطا وسدط اون...همینطورم

 دیدشو نباید..خوشه عطا به دلش معلومه... داره گ*ن*ا*ه...میذاشتم کالس
 آه دلش ته یهو...دیگه مادره خ ...میدادم توییر اش سددلیقه و عطا به نسددبت
 ...!دادی من به بود زشتی و کثیف عروس چه این خدایا میگه میکشه

 کم که باالتم و قد...قشددنگی خیلی تو...بنداز خودت به آینه تو نگاه یه مادر_
 ندارم شک پسرم سلیقه به من...نمیکنه دلبری

 و لپم...خندیدم غش غش...کنم جمع نمیتونسددتم جوره هیچ و بازم نیش
 کشید

 .بشم هات گونه سرخی قربون_

 هک بیاره آشپزخونه تا باهام رو سدینی خواسدت شدد تموم که خوردنمون چایی
 ...داشت که دردی و افتادم دستش یاد

 ...میگیره درد دستتون...بیارید شما نمیخواد_

 برده؟ توام پیش مریضشو مادر آبروی پسر این جان دختر_

 ...اومد سرم پشت...بردم آشپزخونه به و گرفتم دستش از و سینی

 کنید مراعات باید...بشید خوب زودی ایشاال...حرفی   چه این_

 ددددلش بودددد شددد باعث زد صددورتم به که ای ددددوسده بدددد و مهربونش لبخند
 نارک داشتم خوبی آرامش چه...کشیدم عمیق نفس یه دوشش آغدد توی...کنم
 ...مادرش و عطا
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 نشون بهش میشدد سدامان عروسدی های عکس شدامل که هامو عکس آلبوم
 خودم واسدده داشددت برم هوا که میرفت باالم و قد قربون طوری یه..دادم

 ...ندارم خبر خودم و ام جنیفرلوپزی

 اونم اما بیاد مونس مامان تا موند منتظر..نموند بیشددتر نیم و سدداعت یه
 رفت واسه وقت گفت بهم ولی دارم نگهش نهار واسه داشتم دوسدت..نیومد

 واسم که گذاشت سرم سدربه هی میرفت خونه از داشدت وقتی...زیاده آمد و
 هک بشدده مطمئن میخواسددت قولی به...خریده انگشددتر و چادری پارچه رفته

 ...یدادم نشون علنی رو بودنم خرکیف گواهی که منم باز نیش...مثبته جوابم

 طاع گوشددی به کردم که کاری اولین و اتاقم تو دوییدم مولود مامان رفتن با
 که ممیشدد مطمئن باید..بزنم حرف باهاش تا نبود دلم تو دل...انداختم میس

 نا داشتم...گذشدت ای دقیقه چند...نه یا داره قبول و مادرش نظر هم خودش
 ...زد زنگ باالخره که میشدم امید

 ظرمنت تلفن پشددت اومد می خوشددم...میخندیدم داشددتم ای ثانیه چند فقط
 فشار هام ل  به محکم هامو دست کف و کردم ای سدرفه تک...دارم نگهش

 خودم سددرموضددع هنوز باید...بشدده جمع ام شددده گشدداد دهن تا دادم
" بله" یه فعال نامحرم چه محرم چه عطاهم...کنم ناز میخواد دلم...میموندم

 وخدار...کردم حقش در لطفی یه شدداید بکشدده و نازم باید...طلبکاره من از
 !!دیدی؟؟ چه

 ؟...الو_

 ...خانوم سالم_
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ِ   خروسددی صدددای از نکنه وای...تلفن پشدت داره صدددایی عج  خدا وای
 ...دهنم تو میاد داره دبم قلد خدا وای...نیاد خوشش من

 خوبی؟...ساغر_

 .کردم جور و جمع و خودم

 خوبی؟ تو...خوبم من_

 ...شنیدم و اش خنده صدای

 !نشد؟ خوب و شنید رو تو صدای میشه مگه ولی نبودم خوب االن تا_

 ...حرفت این با که پایین ریخت دبم قلد...ایشاال شی ذلیل

 مولود   مامان میشدده مگه اما..نبود خوب زیاد پیش دوسدداعت یکی تا منم_
 نشد؟ خوب و دید بعضیارو

 دیدی؟ کجا منو مولود   مامان...چی؟_

 نشستم اتاقم صندلی روی و خندیدم شیطنت با

 وراینج از...نسددوخته پوسددتم یا نیسددتم کچل ببینه امون خونه بود اومده_
 !!زنونه مسائل

 ...شد عوض کامال لحنش...خنده زیر نزنم تا گرفتم و دهنم جلوی

 دیگه؟ میکنی شوخی داری...نبود کارا این اهل منکه مامان_

 گرفتم و خودم جلوی زور به

 ناخن یرز کنی کوتاه پایینشدو باید داره شدوره موهات گفت بهم تازه...نخیرم_
 ...!کثیفه هاتم

 ؟؟...وا_
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 ...بشم منفجر خنده از شد باعث اش بامزه گفتن" وا" همین

 میدی؟ ادامه باز میشم نگران دارم میبینی...دی بدجنسد خیلی_

 ...حقته_

 دکر نزدیک دهنش به بیشتر و گوشی انگار و آورد پایین کمی صداشو

 بود؟ اومده چی واسه واقعا_

 نمیدونی؟ تو یعنی_

 ...زد حدس میشه ولی نمیدونم_

 ...است وابسته مادرش به چقدر...شد ناراحت صداش

 من؟ِ   سمت اومدی ناراحتی_

 زدم؟ و حرف این من_

 دیگه منم...جددی کمی گفدت میشدده حتی...شددد تر واضددح صددداش
 ...بودم شده نگرانیش و ناراحتی متوجه چون...نمیخندیدم

 ناراحتی؟ چرا پس_

 ساغر؟ نداره ناراحتی بذارم تنها و مادرم میخوام اینکه_

 شده پشیمون شایدم...نبود خوشدحال...حرفش با شدد قفل هم روی هام ل 
 گهب و بشه رو در رو سهراب با میترسه...همینه حتما...آره...بگه نمیشده روش
 گیزند مادرش با و بشن راضدی که کسدایی هسدتن حتما...نمیخواد منو دیگه
 ...کرده پیدا و کسی شایدم...کنند

 ...بود این.. میزدی؟ دنه سید به سنگشو که عشقی اون بود این_

 ...اومد حرفم وسط
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 ...عزیزم ساغر_

 دمیکر ناز...کنه کم عصددبانیتم از نمیتونسددت زدنش حرف مهربون دیگه
 واسم؟

تو کلک میخواستی که عشقی اون بود این_  بکنه؟؟ ا 

 ردد تو با اگه من..میکنی؟ ناراحت خودتو چرا میشی؟ عصدبانی چرا سداغر_
 ... برم باید که نکنم دل و

 نفس صدددای...فرسددتاد" شددیطون بر لعنت" ل  زیر و نزد و حرفش ی ادامه
 ..میشنیدم و جفتمون ممتد های

 پیاده هوقت خیلی تو اینکه مثل ولی میمونم آخر ایسددتگاه تا گفتم بهت من_
 ...شدی

 بیرون زدن حرف خشددک و جدی اون از کمی..شددد تر واضددح صددداش
 بچه من مگه...کنه خرم صددداش کردنش پایین و باال با میخواسددت...اومد

 ام؟

 تنهایی مادرم چون دارم وجدان عذاب من...میزنی حرفی   چه این خانوم_
 کم من کن باور...بکنه خودش کارهاشددو همه باید...سددختشدده زنددگی
 هر..همینطورم همیشدده من...بیارم؟ کم که شددده چی مگه اصددال...نیاوردم

 به منو که هباش کسی یا چیزی یه وسط اون باید بگیرم زندگیم تو که تصدمیمی
 درکم...سددالح و باشدده خیر تصددمیم اون اگه حتی...بندازه وجدان عذاب

 میکنی؟
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 پسری هر...میلرزید ام چونه و بود شده تار هام چشدم...گرفت و گلوم بوض
 داره؟ ارادت مادرش به اینقدر

 ؟... ساغر_

 ...کردم پاک هامو اشک لباسم پایین با و دادم فاصله صورتم از و گوشی

 تو اما خندید و گفت من با کلی امروز...نمیکنه فکر تو مثدل مدامداندت_
 ...درآوردی اشکمو

 چقدر بفمه که کردم گریه طوری یه قصددد از شددایدم...شددد ام گریه متوجه
 کرده ناراحتم

 ات دیشد  از...نکن این از بدتر منو حال...نکن گریه میکنم خواهش سداغر_
 فکر مدت یه بذار فقط...نمیدم دسددتت از من...نذاشددتم روهم پلک حاال
 نندددازم زندددگی تو وقتی یده بعددا کده بگیرم تصددمیم خودم بدذار...کدنم

 میگم؟ چی میفهمی...تقصیرت

 تمنمیخواس اصال...نمیفهمیدم رو وابستگی همه این دلیل اصال..نمیفهمیدم
 چی همه به زدی گند...شددد چی و میکردم فکر چی...کنم درک و بفمهمم

 !گند...خان عطا

 عطددا میکردی اینجداشددو فکر من سددرا  بیدای اینکده از قبدل بدایدد تو_
 وجددان عدذاب ام خواسددتده و من خداطر بده نمیخواد حداالهدم...خدان

 مادرت اب که کردی پیدا و یکی همکارا و فامیل و فک تو شداید بگرد...بگیری
 نمنمیک حاللت...شددکسددتی و دلم بدون فقط...درنیاد جیکش و کنه زندگی

 !نامرد
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 بیرون پشددتش از و بداتری.  کردم قطع و گوشددی...بریدد و امدون گدریده
 که مردی...کنم زندگی باهاش قراره میکردم فکر که عطایی از اینم...کشددیدم

 اهگ تکیه میتونه باشدده؟ سددر ی سددایه میتونه اس وابسددته مادرش به همه این
 هخون باالتر کوچده یده فوقش...مریخ ی کره بریم نگفتم منکده...بداشدده؟
 مادرش خونه اومد می عطاهم...پیشددش میرفتم روز هر خودم...میگرفتیم

 این ایدب کردم اینم فکر منکه...امون خونه برمیگشددتیم دوتایی میزد سدر بهش
 ...بشنوم؟ هارو حرف

 اندازه من برای که روز دو...!  میگذشددت عطا به من منفی جواب از روز دو
 !گذشت سال دو

 تانگشدد زورم تمام با و اتاقم تو دوییدم زد زنگ مادرش به وقتی مونس مامان
 می مادرش شددکسدتن دل برای دلم...نشددنوم تا کردم فشددار گوشدم توی هامو

 انومخ مولود که گفت ناراحتی با اتاقم توی اومد مامان که ام وقتی...سدوخت
 ...باشه منفی جوابت نمیشده باورش

 مامانم به مادرش دیدن و عطا با زدن حرف از بعد روز سدده دو...داشددت حقم
 عطا...برنمیدارم ام خواسددته از دسددت منم و مونده حرفش سددر عطا که گفتم
 "نه" گفتم مامانم به منم نزد زنگ

 خودش انگار!! نزده زنگ بهم عطا چون گذشته سدال دو قد روز دو این میگم
 راحددت خیددالش من منفی جواب بدا کده بود مخدالف ازدواج این بدا هم

 همه...مخالفتی نه...نظری نه...هیچی...نمیگفت هیچی سددهراب...شددد
 ...میزدم نرگس و سامان با هامو حرف
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 نم با نظرش سددامان اما برگردونه نظرمو یا کنه راضددیم میکرد سددعی نرگس
 ...بود یکی

 و میشددم عصددبانی که هایی وقت تمام مثل...روز هفت شددیش همین تو
 امروز مثدل درسدددت...خوردم تنقالت و غدذا چی مثدل میگیرم اسددترس

 ام صدبحونه بعد چایی با خوردم که ای صددبحانه شددکالت تا دو بعد...صدبح
 ...خوردم کیک بزرگ تیکه دو

 به اش مسددخره و بیخود ی عالقه اون و عطا با...همه بدا...بودم کرده لج
 که مامانم با...دربیارش حرص و مسخره سدکوت اون و سدهراب با...مادرش

 شددتربی کلمه سدده دو جز مدت این تو که بابا حاج با...نه یا آره نمیگه کالم یه
 نزده حرف باهام

 نیم هر و میشددسدتم آشددپزخونه نزدیک مبل روی...بود شددده این کارم روز هر
 ای...نمیشدم سیر میخوردم چی هر...یخچال سرا  میرفتم سداعت یه سداعت

 درست....میخواسدت دلم من که نبود چیزی خوراکی اون یا...مزه اون انگار
 ...وقت چند این های اتفاق مثل

 از هک کوفتی هر آوردن باال و دستشویی نزدیک خوابیدن میشد کارم شد  هر
 ...بودم خورده صبح

 خونه به مونس مامان رفتن با...بودم نذاشددته بیرون پامو که میشددد روزی چند
 به ایدش...بیرون برم گرفتم تصمیم وقت چند بعد و شدم حاضر... سدامان ی

 !میشدم خوب که میخورد ام کله به بادی بابا حاج قول
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 و دختر اون و پارک پر نیمکت...میکرد کجی دهن پدارک خدالی نیمکدت
 ...میکرد کجی دهن بهم بودن زدن حرف مشوول که پسری

 ...شده مرگم چه نمیدونستم خودمم

 بوض...کردم نگاه روم به رو درخت و گل بده و نیمکدت روی نشددسددتم
 دوسدددم کسدددی کده میکردم احسددداس بددجور...ریختم اشدددک...کردم
 یتنهای تا میموند و بود مرد عطا کاش و تنهام میکردم احساس بدجور...نداره

 ...کنه پر منو

 ...بودن اومده سراغم به بدجور بدجورها این همه

 دوسددت...داشدتنش دوسدت که...کردم فکر...فقط!...نداشدتم دوسدش منکه
 !داشتنی  

 ...اما...! شد تبدیل امید کوه یه به ناامیدی همه اون موبایلم زنگ صدای با

 سهراب؟ چی  _

 کجایی؟_

 پارک...بیرون_

 رفتی؟ کی...شده تاریک هوا...زودبرگرد_

 مونس مامان حوصله اصال...نداشتم خونه حوصله...افتاد آسدمون به نگاهم
 و سددنگین های حرف و بابا حاج حوصددله...و اش سددلمبه قلبه های حرف و

 ...اش بزرگونه

 ...حاال میام_
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 پیشددش شددام اونا سددامان خونه رفته باباهم حاج...خونه بیا پاشددو میگم_
 ...میخوری چی بگو...بگیرم بیرون از غذا میخوام بیا...میمونن

 و بود دهکر باد حسابی شکمم...میترکیدم داشدتم حتی...نبود ام گشدنه اصدال
 ...بودم انفجار مرز در

 ...میام االنم! چین ته و شیشلیگ_

 ور که سددرمدی آقا حاج دختر...میاد دیگه یکی بره این...میاوردم کم نباید
 غذا بی خاطرش به من که بود کی عطا اصددال...نمیمونه باباش مامان دسددت

 یعنی...نداشت ارزش اونم واسه کردن بوض اصال...کنم گریه بشینم...بشدم
 ...نداره

 ایلمموب...رفتم خونه تا زنون قدم...برداشددتم و کیفم و کردم پاک هامو اشددک
 ...چرخوندم قفل توی و کلید...سهرابه که میدونستم اما خورد زنگ

 سددرم از شددال و خورد صددورتم به شدددیدی خیلی باد یه بسددتم و حیا  در تا
 کسی ات سرت بذار شدال حیا  تو نمیداد گیر...نبود خونه که بابا حاج...افتاد
 ...موهاتو نبینه

 اون و کرد سالم بهش دادنم سدرتکون با... زد کنار و پذیرایی ی پرده سدهراب
 اشدداره شددالم به پنجره پشددت از شدددم که نزدیکش...داد تکون دسددت برام
 ...کردم باز رو خونه اصلی دل و کردم نثارش بلندی بابای برو...کرد

 ...کردم باز و کفشم بندهای و شدم خم

 !سالم_
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 فاصددله رنگ آجری و دراز دیوار یه اندازه به خونه پذیرایی تا اصددلی در از
 داشت؟ مهمون...نبود سهراب برای شنیدم که سالمی...بود

 جی  به دسددت... دیوار انتهای سددهراب که میکردم طی و دیوار آروم اروم
 ...شد ظاهر

 !دارم مهمون_

 و سدداییدم هامو دندون حرص با...کرد اشدداره شددالم به باز تحکم با و جدی
 ...بود مهمون جناب برای سالم پس...انداختم سرم روی قید بی و شالم

 دونستمنمی که دوستش به...رسیدم سدهراب به که وقتی انداختم پایین و سدرم
 ...کردم سالم وایساده کجا دقیقا

 ...کردم سالم وایساده کجا دقیقا

 سددهراب که کی   ببینم کرد گل فضددولیم...که ها پله سددمت برم خواسددتم
 به و نگاهم حرص با...عطا ی چهره دیدن با...برگشددتم وقتی...خونه آوردتش
 گفت که میزد گاز سی ...رسوندم سهراب

 ...!منه مهمون امش  عطا_

 از ام برافروخته صددورت و ها پله وسددط من دیدن با و آورد باال سددرشددو عطا
 شد بلند مبل روی

 خوبید؟...شدم مزاحم ببخشید_

 های لباس...بود خوب حالش چقدر...میپرسددید که بود سدوال این...خوبم؟
 منفی جواب که منم اون انگار...حسددابی و درسددت وضددع و سددر...مرت 
 ...آقازاده این نه...شنیدم
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 ...اما...نزنم حرفی که کنه حالیم میخواست ابروش و چشم با سهراب

 ما؟ ی خونه اومدی گذاشتی تنها مامانتو_

 دکشی صورتش مزخرف ریش ته به دست...گزید ل  و شد گرد هاش چشدم
... 

 میگی؟ چی میفهمی ساغر_

 نگدداهش دوبداره...بدده جواب عطدا بوم منتظر...اومدد سددمتم سددهدراب
 وت روز اون یاد منو که تسددبیحش از حالم...بود لبش روی دسددتش...کردم

 !میخوره بهم مینداخت امامزاده

 گذاشتی؟ تنها مولودتو مامان نیستی ناراحت االن_

 داد فشار و گرفت محکم و بازوم سهراب

 اتاقت تو برو_

 ...من های چشم ی اندازه به نه اما...بود غمگین هاش چشم

 .برم بهتره...نیست خوب خانومم ساغر حال...شدم مزاحم بدموقع من_

 ...رفت سمتش به سهراب که برمیداشت مبل روی از رو کتش

 هتب منم گفتی خودت...بزنی حرف باهاش نمیتونی که اینجدا از بیرون_
 میخوای حدداال...حرفدات زدن واسددده فرصددتده بدهدترین امدروز گدفدتدم

 و ودمخ دیگه من بشی پشدیمون بعدش منتهی...خودته با...بسدالمت...بری
 .نمیدم دخالت

 ؟بزنه حرف باهام بازم میخواد پس...اینجا بیاد که بوده عطا خواست پس
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 شددده هکالف...کوبیدم بهم محکم و اتاقم در و رفتم باال سددریع و تند هارو پله
 نه؟؟...کردم کوچیک و خودم عطا به ها حرف اون زدن با...بودم

 یخ آب پارچ یه میخواسددت دلم...اومد می پایین از زدنشددون حرف صدددای
 کفریم دیددنش...بیداد جدا حدالدم شدددایدد تدا کدندم خدالدی سددرم روی
 ونهد که دستش های انگشت حتی...کردنش نگاه مدل اون...سکوتش...کرد

 ...مینداخت پایین و تسبیح های

 "عطا"

 جلوه بد...کردم خراب سدداغر جلوی و مولود مامان که بود خودم تقصددیر
 نیمی من های حرف که میکنه گمان خودش با دختر این دارم حتم...دادم
 میذاشتم شپاپی بودم نگرفته قطعی تصمیم وقتی نباید...اونه رفتارهای از اش
 ...بکشه عذاب...بریزه بهم دختر این من اشتباه بابت حاال که

 ینسددنگ این تمام...میخوره آب کجا از افتاده کارم به که ای گره میفهمم تازه
 خاطر به میگیره قرار روم پیش که مشددکلی هر...روز چند این های گذشددتن

 ...شکستم که بود دلی

 با میخواد میدونم منکه...خبره چه دلش توی نده بروز که داره اصددراری چه
 مگه...میشدده مگه اما...شددده متنفر من از که بده نشددون هاش حرف این

 ...میذارم مگه...میتونه

 نای...کنم ریسددت و راسددت رو قبلم خرابکاری که...کنم درسددتش که اومدم
 بتونم تا چیدم هم کنار کلمه به کلمه...رفتم کلنجار خودم با مددت همده

 ...کنم صحبت منطقی و صحیح
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 یعنی...زدم حرف هردوشددون با...میان مولود مامان پیش خانوم یلدا و عارف
 راضددی خانوم یلدا شدداید که میکردم فکر خودم با...بود خودشددون پیشددنهاد

 مزد حرف عارف حضددور بدون و تنهایی باهاش که روزی اما اینکار به نباشدده
 اب بتونه و بشدده دور مدتی برای خودش مادرش و پدر از خداشدده از که گفت

 وت که کردم خداروشددکر دلم ته...ببره پیش رو ای حاشددیه بی زندگی عارف
 ندمیزن حرف ازش و یکباری سددال هر تقریبا که طالقشددون قضددیه میون این

 ...داره امیدواری جای و شده منتفی

 یراضد دلشدون ته یا میکنند اینکارو من خاطر به اگه که دادمشدون آیه و قسدم
 کهاین با...بشه اذیت ای ذره مولود مامان نداشدتم دوسدت...بگن بهم نیسدت

 ...دمبو نگران بازم میکرد برخورد مادرم با احترام تمام با همیشه خانوم یلدا

 به که خوردن قسددم حتی...دادن قول دو هر... عارف بلند صدددای نگران حتی
 ...میکنند کشی اثاث خودشون اشتیاق و خواست

 خودم دوری بابت از حداقل...شددد خوشددحال مولود مامان نگذریم حقم از
 هم مامان دلتنگی هاش بازی شددیرین و عارف وجود با که شددد راحت خیالم
 ...میشه کمتر من به نسبت

 ...میشه کمتر

 به خودمون ی منطقه ی اجاره های قیمت...زدم سددر بنگاه تا چند به دیروز
 ...!نوساز...کنم اجاره متری شصت ای خونه میتونستم...بود خوب نسبت

 همراه به مکافات هزار ام خونه کردن پیدا...دیدم من امروز که دختری بدا
 ...بس و میخوره خودم درد به من های فکر گمونم به...داره
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 ...دنش اما...میشه مادرم پیش زندگی به راضی ساغر میکردم فکر ترها قبل

 همنطق تو متری شددصددت ی خونه توی زندگی به حاضددر میکنم فکر هم حاال
 ...منتفی   گمونم به اونم که میشه خودمون ی

 ...شد سرد چاییت_

 کرد نگاهم وقت چند این اخم با دوباره و انداخت پا روی پا سهراب

 !میشه ازاینم بدتر...بودا خوبش اخالق از نمونه یه این_

 مگیر نمک هاش بدخلقی...برداشددتم میز روی از رو چای لیوان و زدم لبخند
 ...میکرد

 میخندی؟_

 ...داره حق خ _

 داد تکیه مبل تاج به سرشو

 هی...خونسددردی خیلی تو...عطا میکنه فرق من با آسددمون تا زمین اخالقت_
 اینجور تحمل اما...اون از تر بچگانه هرچند...مهتاست شدبیه سداغر دندگی

 حرفم به کن گوش...سخته ها آدم

 .شدم خیره لیوان ته چایی های دونه به و انداختم پایین و سرم

 ...نکن پشیمونم...سهراب واستادم انتخابم پای من_

 ...سرچرخوند و کشید پوفی

 من بیارن غذارو که بزن حرف باهاش برو...باشدده شددده آروم باید االن تا_
 .نمیمونم منتظرتون

 ...اما شدم بلند
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 باشه نداشته دوست شاید بزنیم؟ حرف پایین بیاد خانوم ساغر نمیشده خ _
 اتاقش تو برم

 گفت و داد مخالفش دست به و تلوزیون کنترل

 جا حالش بذاری خودش الک تو دقیقه چهار سدده...شددده آروم االن تا_
 !بزن در قبلش فقط سراغش برو...بیاد

 رسددیده خودم به امروز...کشددیدم پیرهنم به دسددتی و دادم تکون سددری
 ...بیام نظر به تر رسمی و مرت  میخواستم...بودم

 یه توی..اومد نمی خوشش کارها این از اصال انگار که سهراب چشدم از دور
 از ومدنا بیرون موقع...ریختم چایی تا دو و گذاشددتم شددیرینی چنتا بشددقاب

 ...کرد بارم ناسزایی و کرد پایین و باال دستشو دو کف آشپزخونه

 ...دوستش که کسی به نسبت هم اون...داشتم رو خودم روش هم من

 اتاقش رد تاخیر با...گفتم" یاال" دوم ی تقه با...زدم اتاقش در به آرومی ی تقه
 ضعو هم تنش توی مانتوی و بود کرده سرش روشدنی آبی شدال...کرد باز رو

 ... بود شده

 هست؟ اجازه_

 ...ردک باز و در و رفت کنار در جلوی از تنها...کنه نگاهم تا نکرد بلند سدرشو

 حریرت میز و نفره یه دت تخدد با صورتی متری شیش فرش...شدم اتاقش وارد
 های رنگ به کم کم...بود داده اتاقش به شددادی فضددای همرنگش کمد و

 ...میرسیدم محبوبش
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 و نشست زانو چهار دددتش تخددد روی که میگذاشتم میز روی و چای سدینی
 ...کرد دل بود و بزرگی خرس

 رو دددت تخددد از فاصله با و کشیدم عق  و تحریرش میز صندلی اش اجازه با
 جازها بی رو عروسکش وفا بی دوست یه که هایی بچه مثل.نشدسدتم روش به

 ...اخم با توام طلبکارانه...میکرد نگاهم برداشته

 ...داری قشنگی اتاق_

 کرد نگاهم هاش چشم باالی از و داد فشار خرس ی کله به هاشو ل 

 .میدونم‑

 باز و حرف سددر بود سددخت...زدم بهم امو کرده عرق های دسددت کف
 حدس با متفاوت کمی ساغر...کنم بینی پیش رو رفتارش نمیتونسدتم...کردن

 ...بود من گمان و

 بزنی؟ حرف یا کنی نگاه و خونمون فرش اومدی_

 ...تندش گاهی زبون و دختر این دست از

 زدم لبخند و کردم نگاه دلخورش های چشم به

 ...بزنم حرف اومدم_

 انیعصب...میداد تکون مدام زانوهاشو.دددسبوند چددد خودش به بیشتر خرسشو
 ...رو وجودش ی بچه دختر کردم

 مدداا میمونی منتظر بیشددتر کم یده توام میکردم فکر...کردم فدکرامو مدن_
 جلو پا خودم نظر و خودم تصددمیم با فقط نبداید..بود تو بدا حق...خد 

 هی که گفت بهم...بگم چطور یعنی...زد حرف باهام مولود مامان...میذاشدتم
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 داشددتده مجردیش ی دوره هدای آزادی از داره دوسدددت زنددگیش اول زن
 رکارسدد میرم من که وقتایی شدداید تو اینکه موردش کوچیکترین مثال..باشدده

 معذب ممکنه مولود مامان وجود با خد ...بخوابی ظهر کلده تدا بخواب
 هات برنامه از رو تو و بیاد مولود مامان برای مهمونی ممکنه یا...بداشددی

 سرببرم رو تو ی حوصدله و بگم و هامون حرف ی دونه دونه نمیخوام...بندازه
 داشت حل راه چون...نبوده هم درسدت آنچنان تصدمیم که شددم مطمئن اما

 یا...راشب بگیرم پرسددتار یا...کنم رهن طبقه دو خونه یه میتونسددتم...نگرانیم
 ازش و مولود مامان ی خونه بیان یلدا و عارف شددده قرار که االن مثل حتی

 اب قبلش اگه...کنم حل خودم و مشددکالتم که کردم عادت من...کنند مراقبت
 و نم بین هم کدورت اون بودم کرده مشورت عارف بزرگترم برادر مثل کسدی

 ...اومد نمی پیش تو

 تا یگفتمم بیشددتر باید که انگار...کرد نگاهم طلبکارانه باز و کرد بلند سدرشددو
 ...برداره دل این و من دادن دق سر از دست دختر این شاید

 ...باهم دوباره میتونیم شده تموم منهم نگرانی این که حاال_

 خودت ی اندازه عارف به چون...نداره تمومی مادرت به نسددبت تو نگرانی_
 نه؟ مگه نداری اعتماد

 نه؟ مگه نداری

 لحظه دچن برای کرد باز که بحثی بابت هم کرد قطع و حرفم اینکه بابت هم
 ... زد سردی لبخند...کردم نگاهش زده بهت ای
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 گها یعنی...خوبه قائلی ارزش مادرت برای اینقدر تو اینکه...نداره اشددکال_
 ...خودت ی خانواده برای همینقدر کنیم ازدواج باهم ام روزی

 کردم قطع و حرفش خودش مثل

 !!اگه؟؟_

 ازم نگاه چون شدداید...کوتاه خیلی...کم خیلی اما خنددید هداش چشددم
 ...گرفت

 !!دارم دوست هم میکنم درک هم رو تو نگرانی من که بود این منظورم_

 پیدا خونه دنبال میفتیم دیگه؟ شددد حدل اختالفمون دلیدل...پس خد _
 هووم؟....کردن

 نگاهم اومد نمی زیباش صددورت به که اخمی با و انداخت باال ابروشددو تای
 کرد

 نه؟ میکنی رهن...بگیری؟ خونه میخوای کجا_

 ...شد عوض تصمیمم یهو که مولود مامان خونه سمت بگم خواستم

 ...مبخری و بیاد دستمون پول ایشاال تا رهن فعال خ  آره...بخوای تو هرجا_

 پشدددیمون زود خیلی اما برداشددتم رو چای لیوان...کرد نگاهم مکدث بدا
 دنینوشددی این جای کاش...بود رفته باال بدنم حرارت کافی اندازه به...شدددم

 ...میاوردم خنک شربت یه گرم

 نم ی جهیزیه که بگیر خونه یه...بگرد خونه دنبال مادرت ی خونه نزدیک_
 کوچیک...میدیم دختر به جهزیه زیاد داریم رسددم ما آخه...بشدده جا توش
 ...ندارم دوست که نباشه
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 دختر این عطا" میگفت بهم چیزی یه دلم توی و اومدن می کش هام ل 
 !!"میخوای خودت که همونی

 بگردیم؟ خونه دنبال نمیای تو یعنی_

 ... کشید جلوتر و شالش

 بیام؟ پاشم کجا تو با من...نیستیم محرم بهم که ما_

 .میشد تر جمع من از حواسش گاهی که دختر این دست از امان

 اجازه وت فعال...کنیم برطرفش و کنیم صددحبت ها خانواده با میتونیم اونکه_
 .بیایم عارف و مولود مامان با دیگه بار یه ما بده

 گرفت ازم روشو و داد تکون سری

 ...خ  باشه_

 ی اندازه به...بگیره اعتراف من از باز میخواسددت انگار...که نمیکرد آشددتی
 داشددت اشددکال چه...واسددش بودم شددده رونده جا همه از و درمونده کافی
 ... خبره چه دلم تو بدونه

 وت اگه شدددم برنده که حاال...گذاشددتم مسددابقه خودم با داشددتنت برای من_
 باشه؟ کی...پس نباشی جایزم

 ...شد عوض نگاهش رنگ... داد تکیه سرش پشت دیوار به و سرش

 ...کردی ناامید و من تو_

 ...گرفت درد دستم فشار از صورتم..کشیدم ام چونه به دست

 روزهای ، منِ   عاشددقی روزهای ،ِ   منِ   های قراری بی روزای روزا این_
 می خوب خودش خدا. زدن آخر سددیم به و خسددتگی روزهای ، دلتنگی
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 هی... دونه می خوبتر همیشدده خودش خدا... که بکنه باید کار چی دونسددته
 یگهد شاید...بشدناسدونم بهت و خودم بتونم که...ازت میخوام دیگه فرصدت

 این...نکنه دلخورت و نریزه بهمت اینطوری هام حرف و ها نگرانی خیلی
 های قاخال...بیاد پیش برامون ازدواج قبل و نامزدی دوران تو میتونه فرصددته

 دلم با خورده یه...هامون اعتقاد حتی...هامون خواسددته...بیاد دسددتمون هم
 ...کنی ضرر نمیذارم...بیا راه

 براش چقدر...لرزوند و دلم چشددمش کنارِ   اشددک ی قطره خوردن سددر
 شدداهد باید ها حرف این بعد حاال که بودم شددده ظاهر درایت بی و ضددعیف

 برداشتم ور شیرینی بشقاب...بودم خودم مسببش که باشم اشدکی کردن پاک
 مشددامم به دلنشددینی نفس شدددم که نزدیکش..شدددم بلند صددندلی روی از و

 اهشنگ لبخند با و شدم خم روش پیش...داد بیرون نفسدشدو کالفه...رسدید
 ...کردم

 آشتی؟_

 نمک با و سفید انگشدت...میگرفت رو خودش جلوی اما بخنده میخواسدت
 گرفتم دستش از و نگاهم...آورد ها شیرینی از یکی نزدیک و دستش

 ...نمیره یادم اما میبخشم_

 ... زدیم لبخند دو هر وقتی شد دلنشین نگاهمون تالقی

 حرف تری مهم موضددوعات ی درباره خواسددتگداری بعددی ی جلسدده
 راسددمم بتونیم تا میکشدده طول که مدتی حتی و مهریه میزان ی درباره...زدیم

 از و... بودن داده رو مثبت جواب دیگه جورایی یه...کنیم برگذار و عروسددی
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 رو مهریه...گرفتم سدداغر خود از و خواسددتگاریم جواب من که مهمتر همه
 سیصد ی مهریه و خانوم یلدا خاطر به مولود مامان و گذاشدتن خودمون پای

 خاطر به منهم... گفت سدداغر برای هم رو میزان همین اون تای سددیزده و
 پاک خانوم سدداغر ذهن از نبود قرار رقمه هیچ انگار که ماجرایی اون و خودم

 ...کردم اضافه اش مهریه میزان به نقره گل تا ده و صد بشه

 گوش بیشددتر و میزد حرف کمتر سدداغر...بودند راضددی ها خانواده دو هر
 وهاش مخالفت...هاشو حرف...میشدد بیشدتر بهش شدناختم کم کم...میداد

 وتاهک محرمیت صیوه یه جز به که کردیم فکر ما مثال!...خودم برای میذاشت
 خودش اما...نگیریم ای دیگه جشددن خودمونیش کوچیک مراسددم و مدت

 هک وقتی بود ای بیهوده کار واقعا ولی...بگیره نامزدی جشددن داشددت دوسددت
 شد قرار عروسی و عقد...بود عقد و عروسی جشدن به قرار بعدش ماه سده دو
 نجش داره دوست میگفت...بود اینم مخالف ساغر...باشه روز یه توی هم با

 ات بشدده خونده بینمون عقد ی خطبه صددیوه جای حتی یا...باشدده جدا عقدش
 جشدددن خانوم نرگس مثل براش تا کنه راضددی اشددو خانواده بهونه این به

 و مکن راضددی رو خودم شددیطونِ   خانوم چطور بودم گرفته یاد منکه...بگیرن
 یا...کنم مخالفت باهاش زندگی اول مدام نداشددتم دوسددت اما...منصددرف

 ...درست و بهتره میگم من هرچی که کنم وانمود طوری

 غرغرهاش این بابت رو بقیه و مونس مامان که میشددنیدم خودش از وقتی اما.
 راضددیش صدحبت کمی و محبت و دوسدتی در از میشددم مجبور کرده کالفه

 با من برای اونم نیست درسدت زندگی اول برای ها پاش و ریخت این که کنم
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 حضددرت حرم عازم محرمیت ی صددیوه خوندن برای...مالی اوضدداع این
 بود سددرمدی آقای خود آشددناهای از که روحانی بود قرار...شدددیم معصددومه

 خوبی خیلی احسدداس...بخونه و محرمیتمون ی صددیوه ی صددیوه حرم توی
 لقو به...بشم خوشم حال کتمان نمیتونم...هیجان و شدوق جور یه...داشدتم
 قبل و دبو دسددتم تلفنم مدام...میخندیدم بیشددتر و میزدم حرف بیشددتر عارف

 شددنیدن بدون و سدداعت چند نمیشددد...زدم حرف چندبار سدداغر با حرکتمون
 ماشددین با ما ی خانواده شددد قرار...نبود خودم دسددت...بگذرونم صددداش

 ی خانواده و بشددیم راهی بود من ماشددین بهتراز و تر راه به رو خیلی که عارف
 خوب خیلی سدداغر با خانوم یلدا...خودشددون ماشددین تا دو با هم سددرمدی

 سدددنی تفاوت وجود با...بزرگترش   خواهر انگار کده طوری...میکرد رفتدار
 رفتیم ما یا اومدن ما منزل سددرمدی ی خانواده که دوباری یکی اما هاشددون

 که این بابت بودم خوشددحال...میکردن شددوخی و میزدن حرف باهم خیلی
 ما کوچیک خانوادگی جمع توی ای دیگه کس با مولود مامان بویر سدداغر

 رادرب تقصیر...یعنی...بود سنگین سدرو عارف با خورده یه اما...راحت و جور  
 بهش شددوخی به عارف که قبل بار...میذاشددت سددرش به سددر که بود خودم
 اشون خونه ویت که سداعتی کل تا سدامان" ببینم بیار نقاشدیتو دفتر برو" گفت

 هب من اخم وسددط این...میخندید و میگفت و عارف کالم تیکه بودیم مهمون
 پر ی هرهچ به میتونستم فقط...بود کوبیدن سنگ روی هاونگ مثل جفتشدون

 بی داداش این از من خاطر به بخوام ازش و کنم نگاه سدداغر غضدد  و اخم
 جوب توی آبش عارف با که خالصدده...ببخشدده و بگذره فکرم بی و مزه
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 زنمب حرف سدداغر با میتونسددتم خوب بود راننده عارف چون راه تو...نمیرفت
 ام خنده خودم دسددت از...کنم بازی اس ام اس خدانوم یلددا قول بده یدا

 شدددمخود از اگه...بده پیام یا بزنه زنگ بودم منتظر دقیقه به دم...میگرفت
 که پسددرش برای مولود مامان ماشددین تو...میزدم زنگ من نمیشددد خبری

 وجود با هم عارف...میکشددید کل و میخوند شددعر بود نزدیک دامادیش
 به تکونی فرمون پشت میکرد سعی افتضداحش رانندگی و قم جاده خطرهای

 که سددفیدی چادر سدداغر...حرم رسددیدیم وقتی...بده اش مردونه باالی و قد
 که همه با احوالپرسی و سالم...داشدت سدر به بود خریده براش مولود مامان
 ی همه و بود کرده جمع چادرش پایین هاشو دست...رفتم سمتش شدد تموم

 ...نشه خاکی چادرش پایین رفتن راه موقع که بود این به حواسش

 میاد چادر شما به چقدر...خانوم سالم_

 کرد اخم بالفاصله اما نشست لبش روی عمیقی لبخند

 رداف پس...میاد من به سددفید چادر فقط...کن وا خوب چشددماتو عطا ببین_
 ؟؟ نکنی چادری منو

 خندیدم هاش چشم شیطنت به و افتادم خنده به

 وبهخ همین...کنی سر نمیخواد میاد بهت بیشتر خیلی چادر چون اتفاقا نه_

 برش و دور به نگاهی...نکشه زمین روی تا میکرد نگاه وسدواس با و چادرش
 شد نزدیک بهم و انداخت

 آوردی؟ که امو دلقه حد عطا_
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 کتم جی  تو دسددت باز باشدده همراهم تا کرذم چک آخرم دقیقه اینکه با
 شد راحت خیالم جعبه لمس با...بردم

 راحت خیالت...همرامه آره_

 ...شد راحت خیالم_

 بهش دارم کم کم حاال و داشددتم که بود آرزوی بزرگترین زدن قدم کنارش
 می شاعر شدی که عاشدق...ببرم لذت وجودش از آرامش با اینکه...میرسدم

 شاعرانگیت روی شینند می و میان. کنند می پیدات خودشدون ها واژه. شدی
 و زیر و جهانت ساده اتفاق یه شه نمی باورت. بشدی رو به رو تازه دنیایی با تا

 اه قصده و خونند نمی آواز دلیل بی ها پرنده که فهمی می تازه. باشده کرده رو
 رو ها درخت شدددی که عاشددق. رسدده نمی پایان به خوای می تو که طور اون

 .میداری دوست همیشه از بیشتر

 "ساغر"

 ود مادرش و کرد دستم و نشونم انگشدتر عطا محرمیت صدیوه خوندن از بعد
 رو خوشددحالیم و ذوق...داد هدیه رو بود خریده برام که ظریفی النگوی تا

 تا میشدده مانعم مونس مامان های سددفارش هرچند...کنم مخفی نمیتونسددتم
 که نشددد محرمیت صددیوه خوندن از بعد...بدم بروز رو ذوقم کمال و تمام
 ..بزنیم حرفی باهم یا بشینم عطا کنار ای دقیقه چند برای

 از و کرد پرت و حواسم یلدا و نرگس های شوخی و معمول های دوسی روبدد
 هرچه بهتره شددلوغه حرم چون گفت بابا حاج که بعدم...شدددم غافل عطا

 ...بریم زیارت برای زودتر
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 ...شدن جدا هم از آقایون و ها خانوم همینم برای

 رایب...کردنم خوشحال برای باشه منبعی میتونست هم دور از عطا های نگاه
 ...داشتنم نگه شارژ

 ...بخونم دعا تا نشستم صحن از ای گوشه شد تموم که زیارتم

 جلومو تا...باشدده داشددته هوامو تا بخوام معصددومه حضددرت از و بخونم دعا
 یزندگ هیجان و شددور از کلی...نیسددت خودم دسددت زبونم که وقتایی بگیره

 اب زدن حرف موقع ریزمو های خنده نرگس اینکه برای...گفتم براش جدیدم
 به خوندن دعا درحین و کشددیدم صددورتم روی کامال و چادرم نبینه خانوم
 ... گفتم عطا از خانوم

؟ میدونی  فرق من آرزوهای اون با...کم یه فقط...هاِ   خوبی پسددر...چی 
 لحاظ از چه..باشده عطا مثل آدمی شدوهرم نمیکردم فکر هیچوقت من...داره

 من...برم قربونت نه...ها باشدده بد االن نکه!...ایمان چه اخالق چه ظاهر
 کنی فکرشددو که خجالتا اون از نه...میکشددم خجالت ازش فقط...راضددیم

 شمبک جیغ سدرش بتونم که نیسدتم راحت اونقدر باهاش هنوز مثال...نه...ها
 همه میکشددم جیغ یه یا میکنم اخم یه امون خونه تو من!! میخوام چی بگم و

 ...میدن گوش حرفم به کردنم خفه برای

 اخم اام نکشیدم جیغ سرش حاال تا...ها بگم البته...نیسدت اونا مثل عطا اما
 یا محرف از منو که میاد کنار باهام...حرفاش با...زبونش با جوری یه کردم که

 ...میکنه پشیمونم خودم ی کرده
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؟ مدیددوندی  درک بیشددتر و بهتر همو حرف هدا خدانوم مدا بداالخره...چی 
 مامان مثل نمیخوام..باشدده خودم حرف   حرف دارم دوسددت من...میکنیم
 تموم زنا اینجور ی دوره خدا به...بگه آقامون هرچی بگم اش همه مونس
 حرفی سدددامدان حرف رو هنوز احمقم نرگس هرچندد...نشدددده؟...شدددده
 زندگیمون تو کنه کاری یه میشدده...باشددم اینطوری نمیخوام من اما...نمیزنه

 ...کنه گوش بروبرگرد بی گفتم من هرچی نزنه؟ حرف من حرف رو عطا

 بازم شددرایطی هر تحت روز هر و باشدده داشددته دوسددت عالمه یه منو میشدده
 تا آخه خانوم؟ داره دوسدت منو اصددال بمونه؟ عاشدقم اول بار ی اندازه همون
 بگذرونه بخیر خدا...معذبه اش همه منم فکر...نزده حرفی بهم که حداال
 ...امشبو

 دمنفهمی هنوز که فرستادم لعنت خودم به...گرفتم گاز و دددبم لددد خجالت با
 ...بزنم کی پیش و کجا باید و حرفی هر

 صددیوه خودت پیش اومدیم ببین...کردم دعاهامو من...خانوم دیگه خد 
 اروعط بتونم کن کمک...منو مخصوصا...باشدی داشدته و هوامون که بخونیم

 ...بوده آرزوم و میخواد دلم که کنم کسی اون شبیه و بدم توییر

 ...بریم پاشو ساغر_

 خنده با و بود شددده خم که یلدا به و کشددیدم پایین سددرم روی از و چادرم
 زدم زل میکرد نگاهم

 ...میکنما دعا دارم_

 زد دشونیم پید به دستشو های انگشت نوک
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 نمیشنوم؟ من کردی فکر میزنی رو عطا غر داری ساعته یه_

 شنیده؟ چطور این گفتم درگوشی منکه..برسم خاک

 گذاشتم کمد توی و بستم رو دعا کتاب

 دروغگو_

 بشم بلند کرد کمکم و خندید

 تا زمین عطا هرچند.میزنم خانوم به و عارف غر اینجا میام دفعه هر منم_
 .میکنه فرق عارف با آسمون

 احسدداس وقتا بعضددی علنا یعنی...میکرد دهن به دهن خیلی عارف با یلدا
 هب اما...داره واقعیت تو ریشه ظاهرشدون به های شدوخی و بحث این میکردم

 و خوبی این به دختر...زیادی   خیلی خیلی عارف سددر از یلدا منکده نظر
 وگرنه...آوردم کم جلوش من جهت این از و الغره که حیف فقط...خوشگلی

 فقط...نیست من قشنگی به موهاشم تازه...نمیرسده من به صدورتش نمکی   با
 ...نیست دت لخد من مال مثل...حالته خوش

 کف زدم که بود شده خم دددر کمددد تا و میپوشید هاشدو کفش داشدت نرگس
 دراومد جیوش و سرش

 ترسیدم...ساغر بترکی_

 دش باز نیشم صداش شنیدن و زمین سمت کردم پرت پام جلوی کفشمو

 میشی عروس داری دیگه...کنار بذار و عادت این...سرت تو خاک_

 بستم سنجاق با تر محکم و روسریم و کردم پام ایستاده و کفشم

 شده هام بازی خل همین عاشق عطا_
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 امانم منتظر تا رفتیم حیا  از قسددمتی به باهم و پیوسددت جمعمون به یلدا
 ...بمونیم مونس مامان و مولود

 دیده؟ کی بازیتو خل این عطا_

 شددونکنجکاوی حس کردن برانگیخته برای که میخندیدن مرموز یلدا و نرگس
 گفتم و اومدم ای عشوه

 کفش همینطوری هم اونجا...اش خونه بود کرده دعوت منو بار یه عطدا_
 !بعله...پوشیدم

 به شدده چهارتا های چشددم با و داد قورت متعجبی حالت با دهنشدو آب یلدا
 کرد نگاه نرگس

 کارا؟ این و عطا...میگه درو _

 کرد دلقه حد گردنم دور دستشو و انداخت باال ای شونه نرگس

 !بندازه راه عطارم نیست بعید ساغر از اما نمیدونم رو عطا_

 درموردش که ممکنه و میکنم اجحاف دارم عطا حق در کردم احسدداس دیگه
 کنند قضاوت بد

 مداشددت عرضده اگه منم...نزنید حرف ما آقای سدر پشدت...بود سدهرابم بابا_
 دنبال و آدم دوس بدد مینی یه اینکه نه خلوت جای میرفتم شوهرم با صیوه بعد

 !بندازم راه خودم

 گاز و صددورتش به دسددتش اصددابت با و کرد برخورد مونس مامان مثل نرگس
 کرد اعتراض اظهار ل  گرفتن

 یلدا جلو زشته...سرم تو خاک_
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 گفت و کشید و لپم خنده بابت ی شده سرخ صورت با یلدا

 میشنوی من از اگه ولی... برسه عطا داد به خدا شدم عاشقت منکه...عشقه_
 ...!نزن صابون دلتو

 لتکمی آخرشددو ی جمله تا موندیم منتظر و کردیم نگاه یلدا به نرگس و من
 و لددد بوددد یه قول دلم به من هرحال به...بده توضیح بیشتر درموردش یا کنه
 بودم داده که

 نهات من با سددقف یه زیر محرمیت تو نیسددت معتقد عطا مثل که عارف واال_
 صبح تا باید خودت خواب اتاق تو امش  جون ساغر...عطا برسده چه! نشدد

 !کنی سر تنهایی

 گفت و گرفت خالم شبیه ای قیافه نرگس بزنم حرفی ناراحتی با خواستم تا

 نه..هبخواب جا یه بگیره پسددر با نکرده عقد دختر تا میذاریم ما کردی فکر_
 ...نیستیم هاش خانواده اون از ما..واال

 ...انداختم فکر به کرد ام حواله که چشمکی و نرگس مشکوک لحن

 واال زنم یه منم ببخشددیدا میکنید؟؟ معنی برعکس منو حرف چرا شددماها_
 تا هک میگفتم خودم ی شددده کور ذوق از داشددتم نبودم هیشددکی با عارفم قبل

 !دبگیری قیافه من علیه نمیخوام شماهام...همین...نشددیم تنها جا یه عقدمون

 ... خنده زیر زدیم هرسه هوا بی که میکرد نگاه و جفتمون داشت جوری یه

 بودن مونده منتظر آقایون که قسددمتی به مسددجد حیا  از ها مامان اومدن با
 نزدیک قدم یه بدون...زدن حرف کالم یه بدون..مدت تمام اینکده...رفتیم
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 و عجی  حال یه بهم میدیدم و میکردم حس خودم روی رو عطا نگاه شدددن
 ...بدتر صدام و میلرزید هام دست بابتش که میداد غریبی

 دیگه که وقتی درسددت بودن معذب احسدداس اون خورده یه چرا نمیدونم
 جا یلدا و نرگس بین اش همه و خودم...بود اومده سددراغم به نداشددت دلیلی

 اب و سددراغم بیاد عطا میترسددیدم...نذارن تنهام و بزنن حرف باهام تا میدادم
 ...افتادم روزی و حال چه به که بفهمه نگاهش

 اونها با من که کرد اصددرار مولود مامان ها ماشددین توی شدددن سددوار موقع
 یداپ نفر یه حتی یا سددهراب یا سددامان که میکردم دعا دعا دلم ته یعنی...برم

 بهم هم مونس مامان و نزد حرف کام تا الم نفر یه اما کنه مخالفت که بشدده
 هک بود کرده کفریم نرگس های خنده وسددط این...برم ها اون با تا کرد اشدداره

 و اش شده شل نیش جلوی تا زدم پهلوش به آرنج با کنارش از شددن رد موقع
 ...بگیره

 هم عارف و نشددسددت جلو هم مولود مامان...شددد ماشددین سددوار یلدا اول
 ...راننده

 که ور یلدا...داد تکون سددر خنده با و برگردوند روشددو نشددسددتم که یلدا کنار
 بگم تونستم فقط... بزنم نرگس مثل نمیتونستم

 میخندی؟ چی به_

 کرد جمع زور به هاشو ل 

 اومد عطا...هیچی_
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 و خسک اونقدر...کردم منقبض کامل طور به و خودم نشدسدت کنارم که عطا
 ...خنده زیر زد باز یلدا که بودم نشسته محکم

 نهار برای که رسددتورانی آدرس به راجع عارف و عطا کرد حرکت که ماشددین
 مبگیر حرف به یلدارو میخواسددتم هی منم...کردن صددحبت بودن کرده رزرو

 یواش خودش مثل بودم بلد من نه که نزنه حرف باهام عطدا وقدت یده تدا
 ...کنم برخورد ریلکس خودش مثل بودن بلد نه کنم صحبت

 خوبه؟ خیلی...چی   جنسش مانتوت یلدا_

 هم روی هاشددو ل ...عطا به ام نگاهی نیم یه و انداخت بهم دقیق نگاه یه
 گفت یهو و داد فشار

 !!خوبه خیلی اونم...عطا شلوار جنس_

 منتونسددت منهم...شددد محو زدنش خنده زیر پقی با زد یلدا که حرفی تصددور
 دایص کردم سدعی دهنم تو چادرم تیکه یه چپوندن با و بگیرم و خودم جلوی
 ...کنم قطع و ام خنده

 ننخور چشددم...کنم دود باید اسددپند...بشددم جفتتون های خنده قربون من_
 خوشگلم عروسای

 خودش هب تونسددت یلدا ولی...ببینم رو عطا تا برنمیگردوندم و سددرم حتی من
 بده و مولود مامان جواب و بشه مسلط

 التونس و سن به اصدال که کنیم دود شدما برای باید کردنه دود اسدپند به اگه_
 ...دته تخد به بزنم...باشید داشته ما مثل عروسایی نمیاد
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 ملهج یه دنبال ذهنم تو... میاوردم کم داشددتم...بودم یلدا ریزی زبون کف تو
 ... ولی میگشتم درمون درست و خوب ی

 جاریت؟ از نیاری کم...بگی؟ چیزی نمیخوای شما خانوم ساغر_

 نماما که هم ای سددقلبه متوجه...خندیدن به کرد شددروع بلند صدددای با یلدا
 ..شدم زد عارف به مولود

 نداره دوست مولود مامان...باشه رانندگیتون به حواستون بهتره شدما...نخیر_
 وابگوج نمیتونی شما بشه کم سرش از مو یه نکرده خدایی ببنده دددربند کمددد
 !بعله...باشی

 هم یلدا از ما های خنده صدددای حاال که عطا و من به ماشددین ی آینه تو از
 کرد نگاه بود شده بیشتر

 خاله این با..بخندی داری وقت عروسددیت تا که بخند...خان عطا بخند_
 .ایم بیچاره هممون گرفتی تو که ای ریزه

 خورد عمال اشو خنده...کنه حمایت ازم تا کردم نگاه عطا به ناراحتی با

 منم خانوم این...خانوم یلدا و باشددی خودت فکر به تو بهتره...عدارف ا  _
 نکن اذیت اینقدر

 ...نمیرفت انتظار اینم از تر بیشتر عطا از

 دام به منو میخواسددت اون چقدر هر و کشددیدم حرف به رو یلدا رسددتوران تا
 یمونپشدد تصدمیمش از یا بره ریسده خنده از یا که میکردم کاری یه بندازه عطا
 ...بشه
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 کپار و ماشین بره خودش تا کرد امون پیاده ماشدین از عارف رسدتوران جلوی
 ..شدم کردنش تا مشوول و برداشتم سرم از و چادرم.کنه

 دسدددتم با و چادر ی دیگه طرف و بودم گرفته دندونم به و چادر طرف یه
 کشیدم

 ریزه؟ خاله نمیخوای کمک_

 که حال همون در و شدددم کفری داد قرارم خطاب عارف مثل هم یلدا اینکه ا
 کردم نگاهش چپ چپ بود دهنم تو چادرم

 !بلدم خودم...نخیرم_

 سددداغر و ریز هدای لبخندد این و عطدا هدای نگداه دسدددت از امدان امدا
 زیر از چادر یا که میکرد نگاهم و بود گرفتده نظرم زیر همچین...کشددش
 می چادر و میشدددند لمس دسددتم های انگشددت اینکه یا میرفت در دندونم

 حالم به غش غش و بود کرده خودش سددوژه منو سددره یه که هم یلدا...افتاد
 میخندید

 ...بگردم دورت من بده_

 مولود مامان دست دادم و کردم مچاله حرصم از و چادر

 میکنه مسخره منو اش همه یلدا این_

 گونه خنده با که میدادم مولود مامان نشددون رو یلدا آویزون ی لوچه و ل  با
 زد اش دنه سید به و دوسید بد و ام



wWw.Roman4u.iR  116 

 

 از..باهات میکنه شوخی...من عزیز نکن بوض...مولود بره چشدمات فدای_
 سددرحال ام بچه مثل میکنه نیگات...هسددتی داشددتنی دوسددت تو که بس
 !لبشه روی لبخندی چه عطام ببین...میاد

 شمب عرق خیس پا سدرتا مولود مامان حرف این با که داشدتم کم همینو دقیقا
 ام شده رو جا یه های احساس این و دم خو به باید...بگیرم گاز رو دددبم لددد و

 .میفرستادم لعنت

 بعلهههه_

 زا زودتر اینا بابا...گذاشددت خودش کیف توی و کرد تا و چادر مولود مامان
 رفح بس از گفتم عارف به شدیم رسدتوران وارد وقتی منم و بودن رسدیده ما

 یا بربخوره بهش که بود حرفا این از پروتر اون که هرچند! رسددیدیم دیر زدی
 و یدبسددتان های بچه شددکلک من برای و بخنده بود بلد فقط...بشدده ناراحت
 دربیاره

 جورایی یه مامان...کرد دلم بود هم نرگس و دوسید بدد و صورتم مونس مامان
 دقیقه چند همین تو گفت بهم نشددسددتم کنارش وقتی...انگار بود کرده بوض

 ...شده احساس خالیم جای نبودم کنارشون که ای

 رکمت و کم خودم به وابسددتگیشددونو که بهتره دیدم و کردم فکر خودم بدا
 یقهدق چند با که باشدده دلبسددته من به مونس مامان اینقدر نبود خوب...کنم

 قرار...مردم   مال دختر گفتن قدیم از هرحدال بده...بریزه بهم اینطور دوریم
 یه...مپیشدد بیاد اون یا مادرم خونه بیام دقیقه به دم ازدواج بعد منم که نیسددت
 ...باشم تنها دارم دوست من وقتایی
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 تا نرم انمام پره دم زیاد ام خونه تو و کنم بیشددتر عطا با هامو رفتن بیرون باید
 که اشهب سخت براش شاید...نیستم کنارش ها سداعت برای دیگه که کنه فکر

 منو تا کنم کمکش باید منم...دیگه افته می سددرش از اما...هسددت هم حتما
 حاال و نیسددتم خودم ی خانواده به متعلق دیگه من که کنه قبول و کنه فراموش

 !هستم مادرش و عطا ی خانواده از جزوی منم

 میکنی؟ فکر چی به_

 کردم نگاه نرگس روی و رنگ خوش صورت به صندلی به دادم امو تکیه

 .بزنی سر مامانم به بیشتر باید تو من نبود تو کنم فکر...هیچی_

 هی..بلنده حسددابی اش خنده صدددای که میکنه نگاه مونس مامان به خورده یه
 !متعجبم منکه به خورده

 اونوقت؟ چرا_

 گفتم گوشش دم و بردم صورتش نزدیک و سرم

 یا قهقه چه حاال میکنم دق دارم دوریت از گفت می پیش دقیقه دو تا واال_
 !انداخته راه

 ودب نشسته سهراب و سدامان کنار عطا... خنده زیر زد من مثل درسدت نرگس
 میگفت نرگس...داشتم دوست و آقامون ی چهره...بود زدن حرف مشدوول و

 واسدده میدادم جون من اما بود صدورتش ریش ته واسدده... میده شدهادت بوی
 ...ام بچه بود خدایی مظلوم اصال...بود صورتش
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 اام میزدم حرف بقیه با گداری گه منم...میزد حرف مودب و میخندید مردونه
 اسددترس و شدددم سددفید و سددرخ بیخودی بس از سدداعت دو یکی همین تو

 ...نمبز حرف بقیه پای به پا نمیتونستم زیاد ضعف شدت از که کشیدم

 عارف بگذارم دهنم توی غذارو قاشددق اولین اینکه از قبل آوردن که غذاهارو
 گفت تمسخری حالت یه با و کرد نگاهم میز طرف اون از

 !نشده سرد تا بفرمایید بزرگترها_

 ای رهغ چشددم! میشدددم کار به دسددت زودتر نباید کوچیکه منه یعنی بزرگترها
 نگاه خندونش های چشددم به راسددت یه و جویدم و غذام ولع با و رفتم بهش
 به ایلد با میکردم فکر که بگو منو..میگرفتم و مرد این حدال بدایدد...کردم

 ...بود خونه این توی من دشمن بزرگترین عارف ولی بخورم مشکل

 یلدا...خوردم نرگسم ظرف ی مونده باقی های جوجه شد تموم که غذام پرس
 !!بود دار دهن ماشاال اما بود تر الغر من از اینکه با

 بخوری؟ نمیخوای چیزی دیگه...جونت نوش_

 و هببند دهنشو عارف الخصدوص علی بقیه جلوی که میکنم اشداره سدامان به
 نبره منو آبروی

 !نمونی گشنه بخور غذا خودت تو...شد سیر جون نرگس_

 هم سدداعتی یک...نداد ادامه و چرخوند و سددرش خودش که گفتم جوری یه
 خانواده با نذاشت مولود مامان...شددیم تهران راهی و موندیم رسدتوران توی

 برم عطا شدد  آخر بعد و بمونم اشدون خونه شدد  تا که گفت...برم خودم ی
 ...خونه میگردونه
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 اب اینکه هوای به...برم اینا مامان با داشددتم دوسددت شدداید بود خودم به اگه
 بیخودی...باشددم تنها عطا با خورده یه نمیتونسددتم خ  زنش و عارف وجود

 اونم و گفت بابا حاج به مولود مامان ولی...بشه؟ چی که اشدون خونه میرفتم
 ...نزد حرفی حرفش روی

 !خودتونه منزل..خانوم ساغر بفرمایید_

 ردمک مرت  سرم روی روسریمو که بود داشته نگه باز دسدتش یه با درو عارف
 گفتم خودم مخصوص ژست با و

 بیاد عطا میمونم منتظر...بفرمایید شما..ماست امید ی خونه...بعلهه_

 گفت خنده با و کرد جمع کردن فکر ی نشونه به هاشو ل 

 اجازه با پس_

 و ماشددین که عطا...رفت داخل هم خودش یلدا و مولود مامان سددر پشددت
 ..بچه این بود قشنگ هاش خنده چقدر. اومد سمتم به کرد پارک

 موندی منتظر ببخشید_

 !عزیزم میکنم خواهش_

 واسدده میکردم تمرین قبل از باید...کنم ادا لحن خوش و عزیزم این تا مردم
 و ناز بودم زده حرف اون و این با کلفت و بم صدددای با بس از...روزا این

 بود رفته یادم از عشوه

 ...کرد هدایتم در سمت به و گذاشت درم کمد پشت دستشو

 وچولوک های فرشته مثل! میاد؟ صورتت به خیلی صدورتی رنگ میدونسدتی_
 !میشی
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 هامو دست خوشحالی با.نشست دددبم لددد روی گشادی و پهن لبخند جا در
 کردم دل بود

 !عزیزم ممنون_

 ینکها شددر  به..بود خوب خیلی رابطه شددروع برای گفتن" عزیزم" کنم فکر
 !میداد جوابمو هم عطا

 بخوریم چایی با..گذاشتم مزه خوش شیرینی یه برات که داخل بریم_

 گفتم خنده با و گذاشتم خونه در پشت و کفشم

 کنی؟ درست شیرینی کردی وقت کی تو_

 شد ظاهر در چارچوب تو عارف بده جواب خواست تا

 ماشدد برای تا کرد ویخواب شددیرینیش بوی و صددداش سددرو با مارو دیشدد _
 !کنه درست شیرینی

 زبون واسددم اش مردونه و گنده هیکل اون با هم عارف و خندید بلند عطا
 ...کرد دراز

 !زشتی   کار وایستادن گوش فال که واقعا_

 رد از کامل...شددد پاک لبش روی از خنده عارف و خندید قبل از تر بلند عطا
 شد خم کفشش پوشیدن برای و اومد بیرون

 شنید مولودم مامان که بلنده کافی ی اندازه به شما صدای ماشاال_

 اومد نمی خوشددم...شدددم خونه داخل حرفی هیچ بدون و گرفتم ازش و روم
 عارف با نه من...کنه ام مسخره بدنم فیزیکی شرایط یا صددام خاطر به کسدی
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 هبد اجازه خودش به که بودم کرده کاری نه بودم کرده عرفی از خارج شددوخی
 .بزنه حرف باهام خودمونی و راحت

 چرخوند سرم دور اسپند مولود مامان شدنم داخل با

 .خوشگلم عروس نخوره چشم_

 وسدرش و مولود مامان نزدیک دویید یلدا...نشدسدتم مبل روی و کردم تشدکر
 بچرخونه اونم سر دور هم رو اسپند تا کرد خم

 !بشم اولم عروس تو قربون_

 اینقدددر داشدددتنددد حق!...بزرگ برادر شددوهرش و بود اول عروس..هدمون
 ...کنم وجود ابراز منم نذارن داشتن حق...باشن راحت و خودمونی

 سددر دور اسددپند مولود مامان و اومد داخل عطا..نشددسددتم مبل روی کرده بغ
 ... میگشت آشپزخونه توی خودش واسه یلدا...چرخوند اونم

 باشی؟ راحت بدم بهت چادر مادرجان_

 .بشینم چادر با میدادم ترجیح گرم هوای و مانتو این با

 شدم بلند مبل روی از

 .میشم ممنون آره_

 گفت عطا به رو به و رفت آشپزخونه سمت مولود مامان

 خودش و کدوم ببین...بده سدداغر به چادر یه کمد همون توی از مادرجان_
 .میخواد

 ومیند شد اینم...نبست و اتاق در...بشیم اتاق وارد باهم تا موند منتظرم عطا
 !عصبانیتم برای دلیل
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 !میاد یهو عارف دربیارم و مانتوم میخوام ببندی؟ اتاقو در میشه_

 و برداشدت داشدت قرار شددده تا هم روی که چادری چنتا و کرد باز و کمد در
 اومد سمتم به

 !باش راحت..نمیاد دیگه ساعت نیم تا عارف_

 اب و دونه دونه و مانتوم های دگمه.برداشددتم و چادر اولین و کردم دراز دسددتمو
 و رفت کمد سددمت بکنه بهم نگاهی اینکه بدون عطا که میکردم باز حرص

 سددریع و چادر و درآوردم کامل و مانتوم.گذاشددت داخلش رو دیگه چادرهای
 من به حواسیش بی الکی اون از دست عطا اینکه از قبل و انداختم سرم روی

 ...رفتم بیرون اتاق از برداره

 برام یلدا که میزدم زمین روی پاهام با...نشددسددتم مبل همون روی دوباره
 ...ای پنجره شیرینی با آورد شربت

 جونت نوش.مولود مامان کار شربتش...خان   عطا کار اینم_

 ...آشپزخونه توی رفت دوباره یلدا

 کیهت دیوار به اشددو تنه باال که درحالی و بود ایسددتاده اتاق چارچوب تو عطا
 گفت میداد

 نمیکنی؟ امتحان...باشه شده خوشمزه باید اش شیرینی_

 دادم تکون سر فقط و کردم نگاهش گذرا

 !نیست میلم_
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 های نفس صدددای...کردم جور و جمع خودم نشددسددت کنارم اومد وقتی
 و صددورتم که کشددیدم جلو طوری و چادرم...میخورد گوشددم به منظمش

 ...ببینمش نمیخواستم من شایدم...نبینه

 ...جان ساغر_

 یوقت و شددرایط این تو گفتنش" جان" اولین آرزوهام همه برخالف متاسددفانه
 !بکشم جیغ سرش میخواست دلم من که بود

 هووم؟_

 شد پهلو به و برداشت ظرف توی از و شربت لیوان

 شربت_

 گرفتم فاصله بازم کنم نگاهش اینکه بدون

 .امون خونه برم میخوام اصال...عطا ندارم میل_

 روی اش سددایه حاال...زد کنار صددورتم روی از و گرفت و چادرم ی گوشدده
 بود افتاده صورتم

 شدی؟ ناراحت تو که کردم کاری من افتاده؟ اتفاقی عزیزم_

 ...نمیدونستند معاشرت آداب از چی هیچ...برادرش هم... خودش هم

 ساغر..عزیزم_

 قاببش روی و گرفتم دستش از و لیوان...سوزوند و دددبم لددد پشت داغم نفس
 ...رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند بالفاصله بعدم.گذاشتم
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 اش خانواده به ها گفتن عزیزم عزیزم و ها حرف این جای به میفهمید باید
 طوری خودش یا...بزنند حرف من با میخواد دلشددون هرطور که نده اجازه

 !نامحرم و مزاحمم کنم فکر که نکنه برخورد

 عطا مدت این تمام تو.چیدم ظرف توی هارو میوه و کردم مولود مامان کمک
 مگذاشت میز روی رو میوه ظرف...میکرد نگاهم و بود نشسته مبل همون روی

 ساغر؟ بزنیم حرف باهم میشه_

 کردم مرت  سرم روی و چادر

 میزنیم حرف بعدا!! نه_

 ...نده ادامه و کنه نگاهم فقط شد باعث زدنم حرف قاطع

 تمام تو و خوردم یلدا و مولود مامان کنار رو شددیرینی و میوه...اومد عارف
 تا اتاق توی رفتم همونا با بعدشددم...نزدم حرف عطا با ام لحظه یک مدت
 مکنی انتخاب ما و بده نشون عروساش به رو لباسدش های پارچه مولود مامان

 خودش با چمدون یه هم یلدا... بدوزه لباس کدومش با من عروسددی برای که
 واسه یکیشو من و پوشید رو اونا برام...بود لباس دسدت دو توش که بود آورده

 تصددمیم بابا حاج مثل هام اون بود پیدا که اینطور...کردم انتخاب جشددن
 ...بکنند زندگیمون خونه راهی مارو زودتر هرچه تا بودند گرفته

 مولود مامان که ام هرکاری و نخوردم تکون یلدا کنار از هم شددام پختن برای
 یه...نشستم عطا کنار شام موقع...میکردم براش خودم بدم انجام میخواسدت

 اما بود یا خوشمزه سبزی کوکو...بکشده برنج واسدم نذاشدتم بیشدتر کفگیر
 ...بگذاره سرم به سر باز تا بدم عارف دست بهونه نمیخواست دلم
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 بهش عطا شدداید کردم فکر خودم بدا...ندداشددت بهم کداری دیگده اونم
 ..شده سنگین سرو که بود مشخص کامال ولی...گفته

 ...نداشتم هاشو بازی مسخره و ها شوخی ی حوصله اصال...بهتر چه

 ی پرده مدل و لباس و پارچه ی درباره حسددابی و شددسددتیم یلدا با هارو ظرف
 تکمیل اطالعاتش یلدا...زدیم حرف میکردم تهیه باید که هرچی و خونده

 ظرف ی درباره حتی... نمیدونسددتم هیچی من اما...نرگس مثل درسددت..بود
 .. ظروف و

 توی مرفت خوردیم که و چاییمون...برم میخوام گفتم عطا به که بود نه سداعت
 .بشم حاضر تا اتاق

 بری؟ میخوای که زد زنگ مونس مامان_

 برداشتم و مانتوم

 !میاد خوابم...نه_

 عسددری خیلی و برداشدتم سدرم از و چادرم...داد تکیه در به و بسدت و اتاق در
 پوشیدم و مانتوم

 !بپره سرت از خواب میکردم درست قهوه_

 بستم عجله با و مانتوم های دگمه

 .نمیخوام_

 مرنگ طالیی سنجاق با و کردم باز و روسدریم مولود مامان اتاق ی آینه جلوی
 به دست و بود ایستاده حالتش همون تو هنوز اما در سدمت برگشدتم...بسدتم

 میکرد نگاهم دنه سید
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 عطا؟ بریم_

 ...کرد متمایل اش شونه سمت به سرشو

 قهری؟_

 کرف نکرده خدایی..باشددیم اتاق تو تنهایی تو و من نداره خوبیت...بریم_
 نه؟ مگه...میکنیم چیکار داریم میکنند

 شد خیره زمین به و داد تکون هام حرف تایید برای سرشو

 اینایی بعدم...نیست مهم برام کسدی حرف خدا جز من...محرمیم هم به ما_
 !میشناسن خوب منو هستن خونه این توی که

 کردم دراز در ی دستگیره سمت دستمو

 بهم کمتل و تیکه کسی نمیاد خوشم داداشت مثل...نمیشناسن که منو ولی_
 کنار برو..بندازه

 سددرجاش از عطا...کشددیدم پایین درو دسددتگیره...حرص با و بود تند لحنم
 !نخورد تکون

 بهم اینقدر من برادر حرف خداطر بده تو نیسددت قرار...عزیزم...سدداغر_
 خابانت به نداره حق کسی وگرنه...میکنه شدوخی که عادتشده عارف...بریزی

 احسدداس وقتی باش مطمئن..باشدده عارف آدم اون اگه حتی..کنه توهین من
 من بشدده اهانت تو به قراره ها حرف ها شددوخی تو سددوزنی سددر یه حتی کنم

 !نمیشینم ساکت

 ادفره صدای از که میشه پیدا هم کسی مگه!! میخوند خارج ماشدینش ضدبط
 ؟...بیاد خوشش خوندنش دیکتاتوری اون و
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 ...قطع بعدم و کردم کم و آهنگ صدای

 ..که بود قشنگ_

 گفتم وار زمزمه و کردم دل بود هامو دست

 ندارم دوسش_

 گفت میکرد باز و ماشین داشبور که حالی در و کرد دراز دستشو

 بنیامین؟...دارم دی سی بازم_

 دادم تکون راست و چپ به سرمو

 ندارم دوسش_

 فرمون پشددت اش اولیه حالت به و برداشددت رو دی سددی تا ده شدداید حدود
 کرد جدا بقیه از رو دیگه دی سی میکرد رانندگی که همینطور...نشست

 یگانه محسن_

 دادم تکون راست و چپ به سرمو بازم

 ندارم دوست_

 شنیدم اشو خنده صدای فقط من و خندید

 چطوره؟ این!...نداری دوست قطعا که هم شجریان_

 شدم خوشدحال خورده یه بود دی سدی روی که فالحی مازیار عکس دیدن با
 شد باز کمی نیشم باالخره و

 ...اش قیافه هم صداش هم خودش هم. خوبه این_

 ...اش قیافه هم صداش هم خودش هم. خوبه این_

 ...کردم زیاد صداشو و گذاشتم دستگاه توی رو دی سی
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 !باشی عاشق وقتی مخصوصا...میده آدم به خوبی حال یه هاش آهنگ_

 رفتار تالفی به اینکه برای..زد لبخند و کرد نگاهم چشددمش ی گوشدده از
 گفتم باشم داده ادامه برادرش و خودش

 آدمی...باشددی داشددته ها آهنگ این از درسددتی درک نمیکنم فکر که تو البته_
 !است شده منسوخ دیگه که باشه فرهاد اش عالقه مورد موسیقی که

 کمی پسدددر این به که نداشددت وجود چیزی هیچ انگار...خنددید بدازهم
 !بربخوره

 دادن گوش آهنگ اهل زیاد من...خانوم سدداغر داره ای سددلیقه یه هرکی_
 !عارفه مال هام دی سی این...نیستم

 رو دی سددی دادم ترجیح.رفت هم توی هام اخم عارف اسددم شددنیدن با
 ی عالقه مورد ی خواننده صدددای به دادن گوش جای به و بذارم سددرجاش

 کنم گوش و همسر جناب صدای عارف

 پس؟ شد چی_

 شصددورت بور ریش ته...شدددم خیره صددورتش رخ نیم به و نشددسددتم پهلو به
 روی و پوستام و بذارم صورتش کنار و صورتم میشد کاش! میکرد ام وسدوسه
 هوووم؟...باشه داشته جالبی حس باید!...بکشم ریشش ته زمختی

 هک مادرها جفت..خرید برای بریم...دنبالت میام یازده سدداعت صددبح فردا_
 و پارچه بعدم! خونه سددرا  اول بریم...خودتیم و خودم فقط...دادن انصددراف

 !طال و لباس
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 باید حتما و باشدده تر گرون نرگس از من طالی باید حتما...اومد یادم..آهان
 هی نره یادم فردا اینو...باشدده تر برق و زرق پر و تر درشددت یلدا سددرویس از

 !وقت

 !بخریم طال بریم اول_

 کرد نگاهم نمیشد پاک صورتش روی از که لبخندی با و داد تکون سری

 داری؟ دوست طال_

 کردم پایین و باال شدت با سرمو

 دیگه؟ برام میخری...دارا نگین این از...خیلی آره_

 گفت و داد تکون سرشو خودم مثل

 میخوای؟ و عیارش چند نگفتی فقط..حتما_

 !بگیرم عطا حالی با همه این از و زدگیم ذوق جلوی نمیتونستم

 ارزم؟ می عیار چند من_

 ولی...نمیشدده پیدا جواهر و طال که تو ی اندازه در اصددال عزیزم...تو؟؟_
 !کردم بد کار یه من راستش

 !؟؟...که نداشت سنخیتی هیچ باهم آخرش و اول ی جمله

 کردی؟ چیکار_

 بود زده مظلومیت به و خودش...داشددت نگه و ماشددین قرمز چرا  پشددت
 ..کرد نگاهم پشیمون و خطاکار های بچه مثل...انگار

 کفری دسددتت از کافی اندازه به امروز من...عطا کردی ددددبم لدددد به جون_
 !نزدم جیغ تا کردی چیکار بگو...شدم
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 ...مینداخت چنگ و جیگرم بیشتر بردنش دل حتی و خندیدنش مردونه

 نمیکنی توجه من به اصال که تویی...کردم چیکار من مگه_

 میشکوند من سر هارو کوزه کاسه داشت الکی الکی

 ردی؟ک چیکار ببینم بگو..بیفتم جیغ جیغ به من نذار..عطا بدی خیلی_

 آورد باال هاشو دست

 اندازه به خانومم یلدا و عارف که کردم بدی کار یه من...تسددلیم عزیزم_
 کردند دعوام کافی

 خ ؟_

 ....!خریدم خودم ی سلیقه با خودم طالتو سرویس_

 قطع اینکه تا اومد می تر پایین کلمات از هرکددوم اعالم بدا صددداش تن
 کاروگ*ن*ا*ه این صدددای تن شدددن پایین و باال داشددتم بگو منو...شددد

 ارک ترین وحشددتناک.. بکشددم سددرش جیغ یه اینکه جای میکردم بررسددی
 .قرآن به نبود گذشت قابل...بود داده انجام و ممکن

 !بنداز خودتم کن لطف پس خریدی خودت سلیقه به که حاال_

 ...کرد حرکت ماشین... بخنده بلند بودم ندیده حاال تا

 راتب رفتم که پیش روز چند...سدداغر بود نیتی و قصددد هیچ بدون خدا به_
 به کردم فکر..اومد خوشم خیلی...خریدم سدرویسو همونجا از بخرم نشدون

 !بیاد تو

 ...کشیدم جلو امو رفته عق  روسری حرص با
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 نوم نظر باشه بارت آخرین اینم...میدی پسش میریم فردا همین...عطا وای_
 تا...هدیگ همین برای گرفتی زن اصددال! نمیپرسددی خودم به مربو  مسددائل تو

 شددلومم هی دیگه حاال میگرفتی تصددمیم تنهایی و میکردی فکر تنهایی دیروز
 !هست کنارت

 هام دندون شدن ساییده وقتی شاید و خنده زیر زد پقی آخرم جمله شدنیدن با
 گرفت و خودش جلوی دید هم روی و

 وقت همین واسدده گذاشددتن و" کردم اشددتباهِ  " ای کلمه دو ی جملده_
 شد؟ خوب...بدید دستور شما هرچی...ها

 !میذاشتم مگه اما...کنه خر منو هاش حرف با و ظاهرش با بود بلد خوب

 میدی پسش فردا همین_

 اومدا خوشت شاید...ببینیش نمیخوای ولی..توئه با حق اصال..چشم_

 هب سددلیقه همسددر انتخاب تو عالی جناب مثل کنن هنر خیلی مردا...نخیرم_
 ندارن ام سلیقه کوررنگی از جدا مردا میدونند همه وگرنه...بدن خرج

 دبب و صددورتش میخواسددت دلم منکه برای اش کشددیده صددورت و میخندید
 ...میشد تر جذاب و تر مزه با دوسم

 سددرویس چیز مهمترین االن...نبود ددددل بودددد و ماچ به کردم فکر وقت االن
 انخ عطا و بقیه چشددم تو میرفت میشددد خار باید که بود من عروسددی طالی

 !هام نقشه همه به بود زده گند

 اومد خوشددشدون خانومم یلدا و عارف اصددال...قشددنگه خدا به جان سداغر_
 حاالم...میخریدم تو اجازه بددون نبدایدد کده زدن رو تو حرف اوندا منتهی
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 ازم خودش نیومد خوشددت تو اگه گفت عارف چون نمیاد پیش مشددکلی
 !خانوم یلدا به بده هدیه ازدواج سالگرد برای که میخره

 و شددکل شدداید کردم فکر خودم با...؟؟ بود اومده خوشددشددون اینقدر پس
 ...نباشه بد شمایلش

 افیک کرده اشددتباه فهمید همینکه...گرفتم خودم به جانبی به حق ی قیافه
 ...بده پس میگم به نیومد خوشم اگه فوقش...بود

 ببینم؟ من آوردیش االن_

 ...بده پس میگم به نیومد خوشم اگه فوقش...بود

 ببینم؟ من آوردیش االن_

 طال ی جعبه ماشین عق  صندلی روی از و ماشین پشت برد دسدتشو سدریع
 ...بود خوشگلی ی جعبه...گذاشت پام روی و برداشت رو

 ...کردم باز درشو صلوات و سالم با

 اگه...خانوم نیسدتی معذوریت و اجبار تو میگم بازم...عیاره چهار و بیسدت_
 که ونج...میخریم دیگه یکی میریم فردا نه ام اگه بردار همینو داشتی دوست
 .کنی اخم و بخوری غصه بابتش نیست

 شددده خشددک جعبه توی دار نگین اما ظریف طالی سددرویس به نگاهم
 من کدده نبود اونی این...هداش نگین مددل حتی...طرحش ظرافدت...بدود

 داشتم؟ دوسش

 خریدی؟ چند_

 نداره شمارو قابل_
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 و سامان خرید روز من که بود مدلی همون شدبیه دقیقا این...بود گرون یادمه
 جون به داشددتم سدداعت یه تا خونه اومدیم که روزم همون... دیدم نرگس

 بود گرون چون سددهراب ولی...بخره برام و اون و بره که میزدم غر سددهراب
 ...نخرید واسم

 خریدی؟ میلیون ده اینو تو...عطا؟؟_

 تر پهن لبخندش و شد بشاش اش چهره

 رانگشت برم میخواسدتم که روزی صدبح...زدم چونه! پنجاه و هشدتصدد و نه_
 فامیل که طالفروشددی همون رفتیم..اومد همراهم سددهرابم بگیرم و نشددونت

 چشدددمم بده طالئده سددرویس این مدن بدودیدم کده اوندجدا...خدودتدونده
 رمت ارزون میشه و گرونه میگفت سدهراب ولی بخرم برات میخواسدتم...اومد
 سددهراب ماشددین تو بعدم..خریدم و اومد خوشددم من که خالصدده...کرد پیدا
 هامون هسددلیق چقدر میبینی...بودی کرده نشددون اینو قبل از تو که گفت بهم
 نزدیکه؟؟ بهم

 وارهگوش و طالم زنجیر به دیگه بار یه و گذاشتم ام گونه روی هامو دست کف
 کردم نگاه اش

 !عاشقتم..عطا وای_

 !کنم ماچش فرمون پشت گرفتم تصمیم که اینقدر...خندید و خندید

 !جونت نوش! ات جایزه اینم_

 و میگرفت ازم نگاه محومیخندیدو که بود اون حاال...سفید من و شدد سدرخ
 افتادم قهقهه به هاش خنده بلند صدای تالفی به که بودم من این
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 ینا و عطا غافلگیری به اما...کوتاه خیلی...دددوسیدم بددد و اش مردونه صورت
 ارزید می شدنش ساکت

 انجام خوب کارای قراره بعدم به این از...بودم خوبی پسددر همیشدده من_
 !کردم پیدا انگیزه جایزه این با االن یعنی...بدم

 خوشحالیم..من های خنده از تر درنگ کمد اما...خندید من مثل هم خودش
 من...شدددنمی این از بهتر اصدال..کنم پنهان سدورپرایز این بابت نمیتونسدتم و

 چی دیگه...بده پول همه این من هدای طال برای عطدا نمیکردم فکرشددم
 تیکه یه همین...کن گوش حرف و مهربون همسددر یه جز خدا از میخواسددتم

 دوسدددت طال منکه...بود کافی فامیل های وزه بده زدن دهنی تو برای طال
 شونن عروس تازه دخترای و فامیل زنای به تا باشم داشدته میخوام فقط..ندارم

 کنندنمی فکر درصدم یه نداشدته پول داماد البد میگن نخریم اگه...واال...بدم
 اب االن...بندازی طال نداری دوسددت که میگی حسددینی و راسدت داری تو که

 ...زدم دشمنام قل  به تیر یه من اینکار

 !شکرت خدایا

 بقیه و مامان به شددوق و ذوق تا هزار به طالمو سددرویس خونه رسددیدم وقتی
 عطا سددلیقه از کلی بابا حاج و مونس مدامان...دادم نشددون منزل اهدالی

 و همونی عطا که گفتم و زدم زنگ نرگسددم و سددامان به...اومد خوشددشددون
 و دکر تعریف عطا از کلی نرگس..میخواستم و داشدتم دوسدت من که خریده
 ... بدونم قدرشو گفت
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 لمث و نگیرم سخت عطا به گفت بهم اتاقمو تو اومد سدهراب شد  آخر ولی
 و دیگه های خرید واسدده اش پاچه تو کردم و پولشدده که گرونی طالی این

 دهمر چون معلومه..نداشتم قبول اصال هاشدو حرف.بیام کوتاه من خونه حتی
 خونه تو شدد  تا صددبح قراره که منم این...میگیره و خودش نوع هم طرف
 و هباشد من ی خواسددته و میل طبع باید میگیرم که هم ای خونه پس... باشدم

 !میخوابه میگیره کوفته خسته و میاد ش  به ش  که عطا نه

 ینا با ولی بخره برام طالرو سدرویس این عطا نداشدتم توقع اصدال که هرچند
 جایزه واسدده حتی...میکنه تهیه برام بخوام هرچی من که داد نشددون کارش

 !شده که اشم

 ....گرفتم دوش و حموم رفتم راحت خیال با رسیده داد پیام بهم که عطا

 ههم به..کردم فکر و گرفتم ددددل بودددد پشدمالومو خرس عطا یاد به شدبم آخر
 ...چی

 هرشدد  که نیسددت خرسددم این مثل!..موئه کم عطا خوبه اینکه به حتی
 ...دهنم و دما  تو میره موهاش

 که حرف اصددال...عطارو...رو خرسدده این نه...دارم دوسددش چقدر...ولی
 مثل! بکنم ته از موهاشددو دونه دونه بخوامم اگه حتی...میگیرم آروم میزنه
 دیگه کم یه اگه خدا به ولی...خریده طالرو سددرویس برام گفت که وقتی

 مببین طالرو اینکده بددون حتمدا بگی تو هرچی و کردم اشددتبداه میگفدت
 ...بده پس طالرو نمیذاشتم و میبخشیدمش
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 یه تا باشه سال صدد ایشداال که زندگیمون عمر آخر تا که میشدد باعث همین
 .ببخشمش منم و کردم غلط بگه زود میکنه اشتباهی

 منقرض کن گوش حرف مردهای اینجور نسددل دیگه که میدونم خودم من
 حتی ای استفاده نهایت باید دامنم تو گذاشته یکیشو خدا که حاال ولی...شدده
 ...!نعمت کفر میشه وگرنه....ببرم رو استفاده سوء

 موهامو صددبح...شدددم بیدار همیشدده از زودتر و برد خوابم همیشدده از دیرتر
 سددرم از دسددت سددهراب و مامان.خوردم مفصدلی ی صددبحونه و کردم شدونه

 هرچی زندگی اول که کنند یادآوری من به میخواسددتند هی...برنمیداشددتند
 ...میگذره راحتم بگیری راحت

 مراحت بگیری راحت هرچی زندگی اول که کنند یادآوری من به میخواسددتند
 ...میگذره

 برای امون خونه میان اش خانواده و عطا شددبم گفت بهم مونس مامان تازه
 امو ماهانه عادت تاریخ مونس مامان که وقتی وای...عروسددی روز تعیین

 هی تصورشم که اتفاقی خوشی از کردم سکته هم خجالت از مردم هم پرسدید
 لقب از کاش خوردم حسددرت میون این فقط...میکرد تزریق هام رگ به خونی

 ما ماهانه های عادت تاریخ میگفتم بهش و زنان دکتر میرفتم ها حرف این
 .نشم عادت ماه یه تو میاد پیش گاها و نیست منظم اصال

 ...دنبالم اومد عطا یازده سالعت

 تقریبا کفش و کیف و ای سددورمه مانتوی و کردم سددرم و آبیم سددرخ شددال
 ... کردم آرایش ام خورده یه حتی...پوشیدم و شالم همرنگ
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 باز عمیق عمیق   نیشم میدیدمش اصدال...بود داشدته نگه باز برام و ماشدین در
 و تر خوشددگل روز به روز بود شددده محرم من به وقتی از آقامون...میشددد
 نقل میشددند رو و زیر ازدواج بعد مردها از خیلی میگن...میشددد تر جذاب
 ..منه عطای همین

 آقا سالم_

 !شدی خوشگل چه شما...خانوما خانوم سالم_

 زیر از که موهامو!...مونده سرم باالی به نگاهش مسدیر چرا زد حدس میشدد
 فرستادم داخل بود اومده بیرون شال

 خوردی؟ صبحونه...میبینه قشنگ چشمات_

 یه ماشین اومده پایین شیشه از سرشو...بست برام درو و شددم ماشدین سدوار
 آورد داخل کم

 چی؟ تو...عزیزم آره_

 ...کردم بسته و باز هامو پلک لبخند با

 و آدم وقت ها امالکی این از بعضددی که واقعا!...خونه سددرا  رفتیم اول
 میرفت من از قبل عطا که میدادند نشددون بهمون هایی خونه یه...میگیرن
 !بریم میگفت و وایمیستاد در جلوی

 تو...میکردیم پیدا رو جایی یه امروز همین باید...نمیشددد که اینطوری ولی
 پایین مدهاو یا باال رفته قیمت یا میشی پا صبح میخوابی شد  که اوضداع این

 باهاش من و زد عطا و حرف این البته...میکنه بخت بد و آدم کردن تعلل
 ...بودم موافق
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 بهمون آمد و رفت دقیقه چهل و سدداعت دو بعد بود قرار که ای خونه آخرین
 ی خونه از کم یه اش محله البته...بود متری شددصددت ای خونه بدن نشددون

 وارسدد رو تاکسددی یه حتما رفتنش برای باید و میشددد تر دور اینا عطا خود
 ...میشدیم

 پرداخت باید بابتش سددیصددد ماهی میلیون سددی که متری شددصددت خونه
 و بود سدداخت سددال سدده مهمتر همه از و بود خوبی ی خونه تقریبا میکردیم

 خونه داخل و داشددت خوبی ظاهر که خونه بیرون...میرسددید نظر به نو هنوز
 چون بود خونه نوری کم گرفت بهش عطا که ایرادی تنهدا...همینطور هم

 مقد سدده شدداید و ورودی در کنار تقریبا...میگرفت نور آشددپزخونه از فقط
 انندم ال پذیرایی آشددپزخونه روی به رو و بود متری نه آشددپزخونه یه اینورتر

 عطا ولق به...بود گرفته قرار پذیرایی راست سدمت خوابم اتاق...داشدت قرار
 جا رکامپیوت میز یه واسه فقط دیگه توش میذاشدتم نفره دو دددت تخددد یه اگه

 ...داشت

 ولی گیریمب بزرگتر خونه یه بتونیم داشددتم توقع من و بود کم متراژش اینکه با
 این برای حتی...شدددم پشددیمون دیدم هارم خونه و دیدم هارو قیمت وقتی

 داپی شدداید تر اونور یا تر اینور محله یه بریم بذار گفتم عطا بده ام خونده
 خونه همین دادم احتمال که میزد حرف فروشدنده آقای با طوری یه اما...کنیم

 ...کنه اجاره رو

 داشتی؟ دوست تو. ببینه رو خونه اونم میام سهراب با فردا_
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 اعط واسدده پولی دیگه بدیم خونه این واسدده میلیون سددی میخواسددتیم اگه
 بوده؟ بیشتر میلیون چهل از اندازش پس یعنی آخه...نمیموند

 ؟؟...عطا_

 جانم؟_

 یادب کش و برسه دهنم به دبم لد ی شده باز نیش که بودم اونی از تر خسته

 !خونه واسه رفت که پولمون همه ما نمیشه؟ پیدا تر ارزون خونه_

 ندگیشران به بیشددتر حواسددش...کشددید گردنش پشددت به دسددتی و زد لبخند
 ...بود

 از تونممی ببینم میزنم چونه باهاش بیام که فردا تازه...داریم پول بازم هنوز_
 بهتر منم برای اینطوری...کنه اضددافه اجاره به و کنده کم تومن سددی این

 ...است دیگه های پاش و ریخت از مهمتر خیلی خونه عزیزم بعدم...میشه

 تو لباس وای بخره؟ شددمددون و آینده من برای نمیخواسددت یعنی وااای
 ...کفش و کیف...مانتو...خونه

 مولود مامان...شددما های لباس سددرا  بریم بعد بخوریم نهار بریم االنم_
 .بخری کفشم و کیف و مانتو باید گفت

 ...رفتا نفسم استرس از آن یه! شکرت...خدایا...آخیش

 تننشس واسده جا فقط میشدناسدم رو جایی یه من بخوریم؟ کباب بریم نهار_
 شلوغه هام وقت بیشتر..دارم کم خیلی

 ...دادم فشار دلم بود تو و کیفم ذوق با

 داره؟ اشکال چه...میخوریم پارک تو میریم خ _
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 گفت و کرد نگاهم خنده با

 .نخورده رو کوچیکه بزرگه معده تا بخوریم کباب بریم پس_

 اشک...بود صددورتش قشددنگ و آروم رخ نیم به نگاهم و بود نشددسددته پهلو به
 مگه؟ داشت اشکالی چه...میگرفت پول کم یه سهراب یا بابام از عطا

 بگیری؟ قرض پول ازش که نداری و کسی تو...عطا_

 زد لبخند

 ورچ خودش خدا...نباش پول فکر به اصال میکنی؟ نگران و خودت چرا تو_
 پول بی که هنوز...بشدده جور اون کن دعا...دادم وامم یه درخواسددت...میکنه

 خانوم نشدیم

 !ها داره زیاد پول اون...بگیری قرض سهراب از نمیشه_

 گفت و کرد قفل فرمون روی هاشو دست که بودیم ترافیک پشت

 از قولی بده بعددش بگیریم قرض اون و این از بخوایم اگده زنددگی اول_
 بیشتر پونصدد ماهی وام قسدط و اجاره پول با االنم همین...میاد در دماغمون

 ...نمیذاره راحتم سنگینیش میگیره که قرضم...نمیمونه برامون

 زد بینیم به اش اشاره انگشت نوک با و برگردوند سرشو

 نباش نگران تو که گفتم_

 ...نگاهش برق به شد گرم دلم و زدم لبخند

 عطا اب اما بود نشدسددتن واسدده جا موازه خود تو اینکه وجود با و گرفتیم و نهار
 ذاروغ بهترین و ترین خوشددمزه دلچسدد  سددایه یه توی و پارک توی رفتیم

 برام...میده ای مزه چه بخوره غذا عشقش با آدم میفهمم تازه اصال...خوردیم
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 منم...شدددم غذا کم گفت بهم تازه اینا مامانم برعکس...میگرفت ام لقمه
 تباب کرد فکر...شدددم الغر کیلو چهار دیده منو که روزی اون از گفتم بهش

 منم.شدددم اینطور میده خوردم به کیلو کیلو خودش که هایی جوش و حرص
 مک اشددتهام شددده باعث وقت چند این اسددترس کنه فکر بذار. نگفتم هیچی

 ! بشه

 از سیونیکلک منکه...رفتیم سپید پاسداژ به لباس و شدلوار و مانتو خرید برای
 درمیاوردم رو همه پدر خریدنش موقع! بودم نپوشددیده که داشددتم هایی مانتو

 ویت تمیز ترو و نخورده دست چنتاییشون نیسدتیم مهمونی اهل زیاد چون اما
 ...!میخوردند خاک کمد

 اب آسددتینش سددر و ها دگمه که خریدم مشددکی مانتوی دسددت یه همینم برای
 گوش نمیخره مشددکی که عروس گفت عطا هرچقدرم و بود شددده کار طالیی

 مناسدد  ام خیلی داشددت که زیادی شددیکی از جدا مانتوش چون ندادم
 ما روسری برای...خریدم طالیی مشدکی کفش و مشدکی جین شدلوار...بود

 واقعا اما دراومد یکی مانتوم با قیمتش که کرد انتخاب رو ای دونه یه عطا
 ...بود قشنگ داشت که طالیی مشکی های طرح

 بار هی حتی...کنه نگاهم نیومد عطا میکردم پرو هارو لباس که مدتی تمام تو
 یه...هببین دفعه یه تا بپوشددم رو همه براش خونه رفتیم گفت اما زدم صددداش

 !میگفت راست یلدا اینکه مثل اما شدم دلخور خورده

 !میگفت راست یلدا اینکه مثل اما
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 حسدداب خودم پولش اینکه ذوق از و خریدم خودم لباس یه هم عطا برای
 زا و لباس قیمت که دیدم اما نشددد متوجه خودش...نبودم بند پاهام رو کردم

 اما...میخره خودش برای میاد دیگه روز یه که گفت بعدم و پرسددید فروشددنده
 مکک به و موازه تو برگشددتم سددریع من فروشددی روسددری تو بود رفته وقتی

 .خریدم براش رو نخی کامال و روشن آبی پیرهن فروشنده جمع حواس

 میدادن سفارش و میزدن زنگ بهمون نوبت به کدوم هر مونس و مولود مامان
 ....بشیم پشیمون بعدا که نکنیم خریدی هولی هول که

 یحت...کنم انتخاب خودم سددلیقه به گذاشددت عطا که هم ای خونه تو لباس
 !ردنیگ پشت یا بپوشم من داره دوست ده دکلتد تاپ بگه بود سخت براش

 نیکتو تا دو هم عطا و کوتاه آسددتین بلوز یه و خریدم تاپ تا سدده خودم برای
 امون خونده میداد عدارف کده وقتدایی خودش قول بده تدا برداشدددت بدرام

 ...بخوره هام لباس به تا برداشتم رنگ دو هم ای خونه تو شلوار...بپوشم

 !!ش  لباس درو زید داس لبد میموند فقط

 دادیم؟ انجام و هامون خرید همه نظرت به...عطا_

 نخرید شددوق من از بیشددتر میکردی ولش...بود ها موازه ویترین به نگاهش
 اینقدر مردم...میخرید برام رو میپسددندید خودش که رو لباسددی هر و داشددت

 این فقط...کنیم مراعات زندگی اول میگفت خودش خوبه حداال ولخرج؟
 !رفته در بد من اسم وسط

 بریم میخوای لباس بازم اگده...دیگده؟ موندده فقط شددمددون آینده االن_
 نپسندیدی خودت کیفم...بخریم
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 کردم نگاهش حرص با

 ...فقط...دارم نو خودم کیف_

 گقشددن و شددیک خیلی خواب های لباس که ای موازه ویترین به افتاد نگاهم
 ...داشت

 !میخرم مونس مامان با میام بعدا..کن ولش_

 گفت و واستاد سرجاش گفتم اینو تا

 پای که خداها بنده اون...بدیم انجام و هامون خرید همه بذار...دیگه نه_
 !ندارن رفتن راه

 ...بگم که میکرد کاری یه لعنتی

 !اومد یادمون شاید کنیم نگاه هارو موازه بازم بریم حاال_

 رکا به موزش موازه اون ویترین جلوی از شدددن رد موقع که بود این به امیدم
 .نخریده و جنس قلم یه این برام که بیاد یادش و بیفته

 بودم بلد دعا هرچی..میشدددیم نزدیک نظر مورد ی موازه به داشددتیم کم کم
 یامب نمیتونستم که مونسم مامان با آخه...عطا صدورت تو کردم فوت و خوندم
 و خنده زیر زد یهویی که موازه به برسددیم بود مونده قدم یه...جاها اینجور
 گردنم دور انداخت دستشو

 نمی یا افتدده می دیر خیلی یدا من دوهزاری بمونده یدادت همیشدده ببین_
 خانوم؟ بود خواب لباس منظورت...افته

 ارهاش انگشت ناخن و کردم نگاهش خنده با...برداشت گردنم دور از دسدتشو
 کردم پایین باالو سرمو و گرفتم دندونم الی امو
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 ...!اوهوم_

 ..شد سرخ کمی خجالت از باز شایدم یا خنده از صورتش

 داخل بیام نمیذارن که منو...کن انتخاب خودت برو بگیر و کارتم خ _

 گرفتم دستش از و کارت

 و جینم شددلوار نیومدی خشددکی اینقدر تو...میدی نظر داخلم میای نکه_
 بده شانس خدا...هیششش! ببینی تنم توی

 ...دیدم ویترین پشت از اشو خنده اما شدم موازه وارد سریع و گفتم

 ودمب کشددیده سددرکی نرگس خرید واسدده ها موازه مدل این به هم قبال اینکه با
 اینارو عطا جلوی من اینکه تصددور.میکشددیدم خجالت باز ام تنهایی ولی

 ...لذت تا میداد بهم *هگ*ن*ا حس بپوشم

 خواممی لباس یه و کنم ازدواج قراره گفتم بهش...بود راحت زیادی فروشددنده
 دومک اندامم به باتوجه گفت و آورد برام مدل چهار سه نباشده باز ام خیلی که
 ام پارچه رمت نیم لباسه میکردم احساس بازم اینکه با...میشه قشدنگ تنم به ها

 فیدس یکی اون و داشت قرمز رنگ یکی که شدو دوتا و نبود ای چاره اما نبرده
 موازه از ساعت نیم بعد و خریدم تا دو دددرم زیددد ددداس لبددد...کردم انتخاب

 شتممیگش عطا دنبال داشتم و بود دستم توی خرید مشمبای...اومدم بیرون

 ساغر؟_

 چولوکو پاکت یه دستش و بود نشدسدته ها پله رو...صدداش سدمت برگشدتم
 بود خشک ی میوه

 شدی؟ خسته_
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 ...گرفتم دندون به منم و گرفت دهنم نزدیک رو هلو خشک میوه

 ...شدی سرخ ولی تو...نه_

 !خریدم خوشگل لباس تا دو عوضش ولی..بود گرم خیلی اونجا آره_

 بود هداد تکیه دیوار به سرشو سمت یه که حالی در و میکرد نگاه هام چشدم به
 خندید

 خریدی؟ مشکی اونم البد_

 گرفتم نفسی و نشستم کنارش

 میپوشم واست خونه بریم..سفید و خریدم قرمز...نخیرم_

 گرفت سمتم رو میوه پاکت و شد تر بلند اش خنده صدای

 نه؟ مگه...و امروز بگذرونه بخیر خدا_

 دسددتم با اشددو دیگه قسددمت و گذاشددتم دندونش الی رو کیوی از تیکه یه
 ...کندم

 عطا؟ میترسی من از_

 گفت و درآورد ادامو...بود کرده وحشتناک و صدام تن

 هآین برایم نکشددیده باریک جاهای به بحث تا پاشددو...میترسددم خودم از_
 نجاهمو از سامانم اینکه مثل کرده اس آدرس یه برام سهراب...ببینیم شمدون

 ...خریده

 ....!عطاها از میگرفت کار گزارش سهراب این
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 هآین برایم نکشددیده باریک جاهای به بحث تا پاشددو...میترسددم خودم از_
 نجاهمو از سامانم اینکه مثل کرده اس آدرس یه برام سهراب...ببینیم شمدون

 ...خریده

 ....!عطاها از میگرفت کار گزارش سهراب این

 ودز تقریبا و بود خلوت خیلی رفتیم شددمدون آینه خرید برای که ای محله
 و کردیم اپید نظر توافق بود ویترین پشت که مدل یه روی جفتمون...رسیدیم

 تهبفرسدد هفته آخر برامون تا داد سددفارش عطا مناسددبه قیمتشددم دیدم وقتی
 ...خونه

 تیصو سیستم و تلویزیون و مبل و دددت تخددد...بود مونده ام دیگه های خرید
 رو خونه همینکه..بود کافی روز یه واسدده ولی...دیگه عالمه یه لوسددترو و

 ...بود کار بزرگترین بودیم پسندیده جفتمون و بودیم کرده انتخاب

 برگردیم؟ باهم شبم واسه که ما ی خونه بریم_

 ینا به...برسددم خودم به شدد  برای میخواسددتم ولی...بود نیم و پنج سدداعت
 ظاهر مادرشدوهر جلوی نمیشدد که حال بی های چشدم و شدده لبو صدورت

 ...شد

 عوض هامو لباس بعد...حموم برم..داغونه خیلی ام قیافه و ریخت االن..نه_
 ...کنم

 .بپوش اینارم از یکی...داری همرات لباس االن که تو..برو ما ی خونه خ _

 !بعدهاست واسه اینا..نه وای_

 کرد نگاه بهم و خندید
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 .میخریم میریم دوباره..نداره اشکال که شلوار و پیرهن دست یه حاال_

 محمو یه واسه زشته بشده؟ چی کاره یه حموم برم تو مامان جلوی...نمیام نه_
 !خودمون خونه ببر منو...اتون خونه بیام

 اثیهاث و اسدباب تا خانوم یلدا و عارف پیش رفته...نیسدت خونه مولود مامان_
 همونجا از دفعه یه..خونه برگرده نمیکنم فکر...کنه جور و جمع هارو اون

 شما ی خونه میان

 کشیده سدرم توی دشد  که شدومی های نقشده ی اجرا برای و خنده زیر زدم
 !!فرستادم ماچ یه خودم برای بودم

 کردی؟ پیدا خالی خونه پس_

 خنده به هم خودش دید منوم ی خنده وقتی اما کرد گرد آنی هاشددو چشددم
 افتاد

 ونا مخصوصا! بپوشی و خریدم واسدت که هایی لباس شدد قرار...دیگه آره_
 !رو سفیده و قرمزه

 ردمنیاو کم اما...میزنه حرفشو فقط و نیست عمل مرد عطا بودم مطمئن منکه
 زدم بازوش به نیمه و نصفه مشت یه خنده با...دادم ادامه و

 !خواستی خودت پس باشه_

 .رممی تنها خودم میکنم پیاده اتون خونه دم رو تو...شدم پشیمون اصالا من_

 ...بیام میخوام..نخیرم_

 ...نمیبرمت_

 میام_



wWw.Roman4u.iR  178 

 

 نمیشه_

 میام_

 نه_

 ...آره_

 ام وقتی...گذاشددتم سددرش به سددر و زدم حرف باهاش خونه در جلوی تا
 نمیفهمیدم من که موضددوعی ی درباره و زد زنگ بهش عارف خونه رسددیدیم

 ...میزد حرف باهاش کله یه داشت

 اتاقش درحموم پشت و برداشدتم و بودم خریده که شدلواری و تاپ دسدت یه
 هشب اشاره و ایما با که میزد حرف تلفنش با داشدت همچنان عطا...گذاشدتم
 .حموم میرم دارم که فهموندم

 در پشدددت شددلوارمم و بلوز و کردم آویزون اتداقش در پشدددت و مدانتوم
 ...نکشید طول بیشتر ام دقیقه پنج گرفتم که دوشی...گذاشتم

 در تپشدد برام دیدم بده حوله یه بهم بگم عطا به تا کردم باز و حموم در وقتی
 .گذاشته

. مکرد خشددک رو بدنم و اومدم بیرون راحت خیال با بود بسددته اتاق در چون
 که ارمبرد و کوتاهم آستین لباس تا شددم دال زیرم های لباس پوشدیدن از بعد

 وارشل روی بودم خریده که قرمزی ی ددده دکلتددد تاپ غافلگیری عین در دیدم
 اون و من جز کسی ولی...باشه کرده اینکارو عطا نمیشد باورم...بود مشدکیم

 ...نبود خونه تو که
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 مشددمبا توی از رو لباس که ای صددحنه ذهنم توی و کردم فکر خورده یه
 رو زرده لبداس من کده بودم مطمئن.کردم مرور خودم بدا رو بودم درآورده

 از هک نشه سرخ من واسه و باشده راحت هم عطا اینکه خیال به بودم برداشدته
 داشددت نداشددت؟ جایزه عطا کار این ولی...بکشددم خجالت رفتارم و خودم
 ...دیگه

 خدت روی که کوچیکی ی حوله با و پوشددیدم هامو لباس خاضددی هیجان یه با
 دو و موهام اما بود نمدار باز هرچند...کردم خشددک و موهام بود دددددتش
 میچکید آب موهام پایین از...بافتم و موهام طرف دو هر از و کردم قسددمت

... 

 و بازوم و دسددت ی نقطه به نقطه دقت با و اومد سددراغم وسددواس اون دوباره
 منداشت دوست.نباشه هام دسدت به موهم دونه یه نکرده خدایی که کردم نگاه
 اتنه. میدم انجام و خودم به مربو  کارهای سددرسددری که ام دختری کنه فکر

 ام اشاره انگشدت سدوم بند روی که دونه یه همن بود اعصدابم روی که مویی
 ...بکنمش نمیتونستم ناخن و دندون با و بود کرده خوش جا

 ردمک خشک و صورتم دسدتمال با کوچیکش ی آینه جلوی و شددم بیخیالش
 هب هام انگشددت کمک به نیرو تمام با و دادم مدل پرم تقریبا ابروهای به و

 .کردم هدایتشون باال سمت

 ویت آراش لوازم نداشددتن میوند یادم همیشدده برای باید که ای دیگه ی نکته
 دیدن اب و گرفتم ریز نیشددگون تا دو هام گونه به دادن رنگ برای...بود کیفم
 ...شد بلند ام ناله صدای پوستم سفیدی روی هام ناخن جای
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 فقط لباس این با اما بود انداخته جا پوستم روی درم زید دداس لبدد نامرئی بند
 . کنم استفاده میتونستم و همون

 ویت انداختم و گذاشددتم خالی مشددمبا یه توی و بود تنم مانتو زیر که تاپی
 .بشه خشک تا انداختم دتش تخد آهن روی ام حوله.کیفم

 !!شدم پشیمون آن یه ایستادم ها پله باالی و کردم باز و اتاق در تا

 دسددت و سدر این و قرمز لباس این با...میکنم روی زیاده دارم کردم احسداس
 ...خ ... من تپل و سفید

 نای خودش بعدم...نیسددت که نامحرم..دیگه زنشددی...سدداغر تو به لعنت ای
 رو بلندده تونیدک اون داشدددت مشددکلی...در پشدددت گدذاشددتده و تداپ

 زا که توئه ی وظیفه این معذبه شددوهرت میبینی که تو بعدم...میذاشددت
 ...!!ساغری تو ؟ ای عرضه بی یلدا مثل تو مگه...بیاری درش معذبی

 انسام و شدد عروس محرمیت دوران تو عقد از قبل که کمتری نرگس از یعنی
 کرد؟ خودش پابند و

 هیچ بی و یهویی نمیاد خوشم اصدال من دارم؟ چیکار قضدیه اون به من واای
 جشدددن...حرفاسددت این از بیشددتر من ارزش...بگذرم دختریم از مقدمه

 رجخ چی برای پس که بدم وا قبلش قراره اگه...همین واسدده میگیرم عروسددی
 تو ممیدی شام یه بعدشم میریم مشدهد یه...بدبخت این گردن بندازم عروسدی
 اب..بگیرم عروسی میخوام همین واسده من اصدال...رفت شدد تموم رسدتوران

 نفهمیم شددیم دا  یهو الکی مگه...میخوام نما رو من بعدم...برق و زرق کلی
 ...بره شه تموم
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 موندی؟ کجا خانوم ساغر_

 هام گونه سددردی به گرماش تا گذاشددتم هام گونه روی و هام دسددت کف
 ...برسه

 ...اومدم_

 رو من به پشددت عطا...گرفت ام خنده زود خیلی اما گفتم الله بسددم ل  زیر
 سفید خط یه کنارش که مشدکی اسدپرت شدلوار با...بود ایسدتاده تلوزیون به

 ...سفید کوتاه آستین پیرهن با و و داشت

 !حموم از اومد در گل_

 ازب کامال نیش با دددر کمددد به دست... سدمتم برگشدت دسدت به کنترل عطا
 کوتاهی همون به ولی...کرد نگاهم کوتداه و گدذرا خیلی...کردم نگداهش
 گرفت آتیش وجودم تمام کردم احساس لحظه یه واسه نگاهش

 ...عزیزم باشه عافیت_

 و شیدک موهام پایین به و دستش و سمتم اومد که وقتی شد بسدته کمی نیشدم
 کرد اصابت ام شونه به دستش پوست همزمان

 میز رو بودم گذاشته برات...میکردی خشک سشوار با موهاتو_

 و قد خورده یه و بگذره من معمولی و ساده چال و چشدم خیر از نمیخواسدت
 کنه؟ نگاه امو قواره

 بشم خنک میشه باعث موها این هست گرمم...خوبه نه_

 وهاشدد چشددم مردمک دوباره بره تر پایین نگاهش اینکه از قبل و زد لبخند
 کرد زوم برسر خاک منه سر فرق روی
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 باش راحت..بریزم چایی برات برم_

 گفتم حرص با تقریبا و شد دور ازم

 ..راحتم من_

 ناامیدی واسدده هنوز اما...زدم لگد بدم بخت به من و آشددپزخونه توی رفت
 ددددوسدده بدددد یه من به شددما...خان عطا نیسددتم آوردن کم زن من...بود زود

 !بدهکار...بدهکاری

 .گذاشتم شتو لیوان دوتا و برداشتم و سینی...آشپزخونه تو رفتم سرش پشت

 روی و یسین و گرفتم قرار کنارش که بود ایستاده کابینت روی سدماور جلوی
 .گذاشتم روش به رو و کابینت

 نکنه درد دستت_

 زمونه و دوره میگه که مونس مامان داره حق...بودم کنجکداوتر اون از من
 رس یه عمرا اومد می و میرفت و میگشت من سر تو که فکرایی...شدده عوض

 !بود عطا ذهن تو سوزنش

 میز های صددندلی از یکی روی پشددت نشددسددتم کده میریخدت چدایی
 بداال! داشددتم من ندداشدددت اون هرچی...بودا الغر عطدا...ندهدارخدوری

 !سرم بر خاک...در کمد...پا...بازو...پایین

 شکالت؟ یا میخوری شیرینی با...چایی از اینم_

 ...بود خرما میز روی

 ...همین با_
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 و برداشت رو خرما ظرف در و گذاشت جلوم و چای لیوان... نشدسدت کنارم
 کرد بلند و ظرف

 اام نبود من به نگاهش..زدم زل هاش چشددم به که بود دراز سددمتم به دسدتش
 ...رسید هام چشم به هاش مردمک دید و تعللم وقتی

 بهش خودش مثل درسددت رو وقت چند این احسدداس تموم بود وقتش حاال
 نهمیبی منو اون چرا پس میشددم آروم نگاهش با من اینکه نه مگه..بدم انتقال

 فرار؟ و میکنه هول

 !خرما...ساغر_

 !خرم که منم این...نخیر

 !خرم که منم این...نخیر

 مزه و ودب برداشته چاییشدو لیوان...کردم دهنم توی درسدته و برداشدتم دونه یه
 ولی....نکنم نگداهش میکردم سددعی کده بودم من این حداال..میکرد مزه

 وای...هسددت بهم حواسددش و میکنه نگاهم داره که میگفت بهم احسدداسددم
 تهوع حالت خودم ریخت از و آینه جلوی میرم که وقتایی مثل کنده خددا

 اون زا قلم دو وگرنه..خانوم سدداغر دیگه نیسددتی زن...باشددم نشددده بد میگیرم
 پید سطو جوش االن تا کیفت تو میذاشتی و صورتت کرم با و آرایشدات لوازم

 ...نزنه ذوقش تو دشونیت

 !نمکی با خیلی تو_
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 قورت درسددته اشددم هسددته خرما خود جای به که گفت اشددو جمله جوری یه
 لهجم شوک از و میرفت پایین که مسیری و هسته شدوک از لحظه چند...دادم

 ...موندم مبهوت و مات بود شده اعالم مرموزی خنده با که عطا خبر ی

 ..رفت دادم پر و سرم باال ابر که میخورد چاییشو خنده با

 !آوردی زبون به آمیز محبت ی جمله یه عج  چه_

 زده زل چشددمی چهار حاال...داد قرار میز روی هاشددو دسددت آرنج و خندید
 و ایراد یه دنبال داره نکنه...کنه نگام اینجوری نداشددتم دوسددت..بهم بود

 میگرده؟ صورتم تو اشکال

 !پیداست دلت های دونه که تو برعکس...نیستم گرایی برون آدم من_

 ...میگه؟ چی

 .بیاره زبون به دلشو حرف باید آدم هستی طوری هر_

 بیارم؟ چشمام به و حرفم نمیشه_

 وهایم این و بندازم دست میخواست دلم میکرد نگام خنده با اینطوری وقتی
 ...بریزم بهم اشو کرده شونه و حالت خوش

 و روم اون کم کم ولی بتازون فعال..عزیزی جوره همه متاسددفانه شددما_
 !میدم نشونت

 اعط...خوردم چاییمو نصفه...برداشدت هاش نگاه از دسدت و خندید تر بلند
 که ای خونه یا...زیادم های خرید برای شدداید نمیدونم..بود فکر تو بیشددتر

 ...کردم انتخاب

 ؟...ساغر_
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 فاوتمت من با کامال دستش پوست رنگ...بود گذاشدته بازوم روی و دسدتش
 کرد بیشتر بازوم به هاشو انگشت نوک فشار...بود

 کجایی؟ ساغر_

 ... گرفتم دستش از و نگاهم

 !هان؟_

 شدست جای هنوز ولی...برداشت بازوم روی از و دست متاسدفانه و زد لبخند
 !میسوخت

 ببینما تنت تو بود قرار...بپوش و خریدیم که هایی لباس پاشو_

 دلش اینکه برای فقط...میداد ام دسددتوری چده حداال میکرد نگدام خیلی
 شگو حرفش به خدا رضددای برای فقط میگیرم شدداهد خدارو یعنی...نشددکنه

 ...دادم

 مدل این با و بسددتم جدید مدل و روسددریم...پوشددیدم و شددلوارم و مانتو اول
 و سددالم با و کردم پام کفشددم...ریختم بیرون و موهام از خورده یه بسددتن

 ...اومدم پایین هاشون پله از صلوات

 خوشگله؟_

 !اخواستی تو میگم خردیدی تیره چرا که بگه مامانم اگه ساغر ولی..عالی  _

 بگم مامانم به میخواسددتم من من؟ِ   جون به بندازی رو همه میخوای یعنی_
 !!کردی انتخاب اینو بپوشه روشن رنگ مانتو زنت نمیاد خوشت تو

 اومد سمتم به در کمد به دست و شد گرد آنی هاش چشم
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 نکهم وگرنه...بودی کرده انتخاب خودت تو...دی   بدجنسدد نهایت این ساغر_
 نزدم حرفی

 ...کردم باز میکرد خفه داشت که و روسریم ی گره

 !میگیری گردن و میدی خرج به مردونگی تو...عزیزم_

 کرد اعتراض بازم میرفتم باال که ها پله از

 برنمیام مولود مامان پس   از من..کردی انتخاب خودت میگم عطا جون به_
 ساغر

 بیرون آوردم واسش و زبونم متر نیم و واستادم ها پله وسط..ترسو بچه

 اضیر بدبختو منه که میزنی حرفایی و داری زبون متر یه من واسده بگو پس_
 !بریزی زبون بلدی خوب که تو...کنی

 لحن با و گذاشددت ها پله اولین رو پاشددو... گرفته اش خنده بود معلوم
 گفت دلخوری

 !میریزم؟ زبون من_

 آوردم بیرون نیمه و نصفه و زبونم بازم

 ...خودت آره_

 اومد باال دیگه های پله یه و زد اش دنه سید به اشو اشاره انگشت

 من؟_

 انتقام ادمیخو که بود شده آدمی شبیه شده مظلوم کنم احساس اینکه از بیشتر
 ...کرده تیز دندون اش طعمه دنبال و بگیره

 ببینم واستا..باال؟ میای چی برای_
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 بود ایستاده من قبلی جای درست اون و ها پله باالی دوییدم

 میترسی؟ چی برای_

 و بونمز پنبه با داشت...میکرد پاچه دسدت منو بیشدتر لبش کنج ی خنده اون
 ...میکرد کوتاه

 نارواو...مونده ام دیگه لباسددای که بود این منظورم میترسددم؟ من گفته کی_
 !نپوشیدم که

 از میکردم سعی که منی به هاش چشم باالی از و کرد دددل بوددد هاشو دست
 زد زل کنم فرار نگاهش

 باشه_

 ریعسدد و تند پایین میرفت ها پله از داشددت که حالی در و کرد بهم پشددتشددو
 گفتم

 ...کردی خر منو حرفات همین با اصال...میریزی زبون ام خیلی تو_

 جیغ یه کرد طی رو پله تا سدده همون و سددمتم برگشددت که ای لحظه درسددت
 عیموق همون مثل و خنده زیر نمیزد اگه... اتاق توی پریدم و کشدیدم طوالنی

 در سددمت این من جای به اونم االن حتما اومد می سددتم اومد ها پله تو که
 !بود

 عطا کردم شوخی ساغر جون به_

 میکردم تالش طرف یه از و میرسدید گوشدم به اش خنده ی قهقهه طرف یه از
 ...دارم نگه بسته درو بتونم و نیارم کم زورش جلوی تا

 ...کردی شروع خودت ساغر_
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 الغر آدم این نمیکردم فکرشددو اصددال...میشددد کشددیده زمین رو پاهام کف
 صددفهن همینکه ولی...کنم باز نیمه تا درو بتونه و باشدده بیشددتر من از زورش

 ...تمرف اتاق دیگه سمت به و کشیدم دیگه بنفش جیغ یه داخل آورد تنشو

 ...میداد تکون سر خنده با همچنان و میزد نفس نفس

 گفتم خنده و ترس با

 !ترم قوی تو از کردم فکر..ها زیاده زورت_

 خنده رفتارم کجای نمیدونم...کشید لباسش به دستی و نشست دددت تخددد رو
 نمیشد پاک لبش روی از لبخند که واسش بود دار

 !داد مزه ولی...گذشته ها بازی دنبال این من سن از_

 وممانت های دگمه...شدم پشدیمون که کنم دراز براش و زبونم دوباره خواسدتم
 قالب سرش زیر هاشو دست و کشید دراز دددتش تخددد روی که میکردم باز و

 ...کرد

 نمیاد؟ خوابت تو...شدما خسته_

 بی هب و خودم بود بهتر ؟؟...عطا بخوابم؟ کنارش برم میخواسددت یعنی وای
 میداشت برش هوا وگرنه بزنم خیالی

 بخواب ای خسته تو...زیاد نه_

 ...گذاشتم روش و روسریم... کردم تا و مانتوم

 ببینیم؟ تلویزیون بریم پس نه_

 !لوحت تو تف ساغر ای

 ...که نداری شانس
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 ...همین میشه اش نتیجه خدا دست بسپار و چی همه میگن

 اعط حتما نمیداشدتم نگه دهنم جلوی و دسددتم اگه که که کشدیدم ای خمیازه
 ...میداد طالقم میبرد غروبی همین

 ی خونه مبری شیم حاضر بعد بخوابیم ساعت نیم بیا...میاد خوابت که توام_
 چطوره؟..شما

 اب داشددت عادت شددده ذلیل اما..کنه اصددرار بیشددتر تا کردم مکث خورده یه
 !بنشونه کرسی به حرفشو هاش چشم

 باشه_

 ...همینجا توام میخوابم دت تخد پایین من پس_

 هب بودم زده صددابون دلمو...نمیخوره ها حرف این به خونیش گروه عطا میگم
 اتاق از و برداشتم زمین روی از و راحتیم شلوار!...ساده دددوشدی اغددد هم یه

 ...برگشتم و کردم عوض و لباسم در پشت...بیرون رفتم

 و تد تخدد رو گذاشتم و زانوم...بود گذاشته زمین روی بالش یه خودش برای
 ...بالش به کوبیدم و سرم تا رفتم پا و دست چهار

 ...آخیش_

 که طوری یه! کرد ددددسددتم مدددد عطرش بوی ولی بزنم غر سددرش میخواسددتم
 ...بگیرم دل بود و سرم زیر بالش و بمونم ساکت دادم ترجیح

 خوابیدی؟_

 .نمیبره خوابم شده عوض جام...نخیر_
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 شبیهو و میاوردم دووم دقیقه پنج حداقل نمیزد صدددام عطا اگه عمال اینکه با
 ...گفتم اینو کنم خالی طوری یه و حرصم اینکه واسه اما میشدم

 سرشو زیر کنه قالب هاشو دست داشت عادت...کردم باز زور به چشممو یه
 بخوابه؟ باز طاق

 اومد؟ می خواب که تو_

 ... گرفت دستمو...بود آویزون دت تخد از دستم و بودم شده خیز نیم

 ...خوابیدیم جفتمون شاید...بخواب خودم پیش پایین بیا_

 !باال بیا تو ناراحتی_

 اگه و کشدید دسدتمو...ام خالی تو طبل مثل من...بیشدتره من از زورش میگم
 زمین رو موکت با که روش افتادم می طوری یه نمیذاشددتم زمین روی پامو
 میشد یکی

 و ددددتی تخدددد روی خودشددم برای و من سددر زیر گذاشددت و خودش بالش
 ...برداشت

 !شد حاال_

 گاهشن عصددبانیت خورده یه با اما بود پا به حنابندون مراسددم دلم تو اینکه با
 ...کردم

 شدی راحت االن_

 کرد پایین و باال سرشو

 ...آره_
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 پهلو به اون...انداخت جفتمون روی نازکشددو لحاف عطا و خوابیدم باز طاق
 گذاشت سرش زیر دستشو یه و بود کشیده دراز

 مثال و کشیدم هم روی الکی خیلی و هام ل ....چرخوندم سمتش به سدرمو
 زدم لبخند

 فک خوابیده نداره منو سددر سددنگینی تحمل که بالشددتم! عطا سددفته زمین_
 یه همیشدده یعنی...باشدده باالتر زمین روی از پام دارم عادت من تازه...زمین
 ...!بدون نمیدونی...پام زیر میذارم دیگه بالش

 ارهبذ میخواد کردم فکر..آورد بالش یه سددرمون باال کمد توی از و شددد بلند
 کرد دراز دستشو و کشید دراز کنار بعدم...پام زیر گذاشت اما سرم زیر

 خوب دختر کن بلند سرتو_

 بازوش روی گذاشت و بالش...کرد دراز دستشو و کردم بلند و سرم

 نشد؟ بهتر_

 ...کردم نگاهش و بالش روی گذاشتم سرمو

 !نه_

 از دشددای ارتفاعش اینکه با...بازوش رو گذاشددتم و سددرم و برداشددتم و بالش
 ...اما بود کمترم بالش

 ...!میبره خوابم االن_

 دددوسید بددد و دددشونیم پیددد که زمانی اما...کنم باز هامو چشم نمیخواستم
گاه  . گرفتند فاصله ازهم هام پلک ناخودآ

 ...بخوابی خوب_
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 برای من و گذاشددت بازوم روی دسددتشددو...روش بودن زده قفل انگار و دهنم
 گرمای زا من و نبود تنم لباس این کاش که فرسددتادم لعنت خودم به بار اولین
 .افتادم نمی ولز جلز به اینطور هاش دست

 اش هدددن سیددد به سرم وقتی..شدم کشیده سمتش به من و کشید آروم دستمو
 صددد من و وایسدده زمان داشدتم دوسددت که جوری یه...لرزید دلم ته داد تکیه
 لددد بوددد اینطور منو دیگه سال صد تا عطا و بمونم حال همین توی دیگه سال
 ... کنه

 سددرایت بدنم نقطه نقطه به هام شددونه پشددت از اینبار هاش دسددت گرمای
 ...کرد

 بمونم حال همین تو دیگه ریع یه میکردم احسدداس اما بود خوب خیلی حالم
 ...میشه متوجه کامال عطا لباسی همچین وجود با و میشم عرق خیس

 گرفتممی گاز تو از و لپم هی ولی میگرفت ام خنده و میشنیدم و قلبش صدای
 ازب چشدممو یه الی...بره بین از خوشدمون حال این و خنده زیر بزنم مبادا که

 قتیو شد بیشتر ام خنده...بود بسته هاشو چشدم آرامش کمال در عطا...کردم
 ...دیدم گلوشو زیر سبز خال

 پلک...میندازم حال از و خودم دارم دسددتی دسددتی که من ذات به تف یعنی
 اما...میدادم گوش عطا قل  صدددای به باید..انداختم هم روی زور به هامو

 مکرد عرقم اگه احیانا که بودم نزده عطر خودم به عطا مثل منکه...بود گرمم
 ...نشه معلوم بدنم بوی
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 داشدددتم راحت نفس یه...کشددیدم پایین پام ی پنجه وبا لحاف آروم آروم
 ...دمخور حرص بود رفته لو اینکه بابت من و خنده زیر زد عطا که میکشیدم

 شد؟؟ گرمت_

 کردم نگاهش مظلوم

 ...اوهوم_

 و داد شارف خودش به بیشتر منو اتفاقا..بگیره فاصله ازم نداشتم دوست اصدال
 مدک پشت دستشو فقط خداروشکر....شدم جمع دوشش آغدد توی بیشتر من

 من...بود هم برعکس هامون نفس...کرد دوازشم ند خورده یه و گذاشت ددرم
 آزاد و نفسددم من وقتی و میفرسددتاد بیرون نفسددشددو اون میکشدددم نفس که

 ...میکشید نفس که بود اون میکردم

 و بذارم اش شددونه روی و سددرم آروم و سدداکت شددد باعث بامزه بازی همین
 ..بودم کرده تصاح  که دوشی آغد بابت باشم خوشحال

 پاشو...خانوم ساغر...ساغر_

 زوی ویز باالسددرت مگس مثل یکی و باشددی ناز خواب یه تو که بده چقدر
 ...کنه

 موندیما خواب..عزیزم خانوم_

 و نیست همسرت جز کسی صدا عامل بشدی متوجه لحظه چند بعد اگه البته
 ...کنی ساکتش تا بدی تکون هوا رو دستو نمیتونی حتی تو

 عطا بخوابم بذار...هووم_
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 رونبی پام الی از و لحاف و بده تکونم میکرد تالش داشددت نیروش تمام با
 ...بکشه

 میزنما جیغ عطا_

 موندن ما منتظر شما ی خونه همه...موندیم خواب خانوم_

 یم؟موند خواب گفت؟ چی...اما شدم خیال بی و لحاف بلند" ّاه"  یه گفتن با

 یه تا میچرخوندم سددر عطا اتاق تو واج و هاج و نشددسددتم جام سددر راسددت یه
 و هشت ساعت دیدن با و آورد جلو دسدتشو سداعد عطا که کنم پیدا سداعت

 ...شد قفل زبونم نیم

 ساغر بدو..بریم بپوش هاتو لباس توام پاشو..شدم حاضر من_

 دودسددتم هر های انگشددت با موهامو و کشددیدم باالتر و تاپم ی تنه نیم
 خاروندم

 ...که شدیم سر بر خاک_

 گفت که میگشت چیزی دنبال کمد توی عطا

 ....شد دیر مموندی ترافیک تو ببینیم دت تخد رفتیم سر یه بگم شدم مجبور_

 به ونیتک زور به...شد بستنش مشوول و کشید بیرون مشکیشو دددربند کمددد
 ...شدم بلند و دادم خودم

 نتیجه...شدددیم هوش بی تو و من که نخوابیدن اینقدر کف اصددحداب_
 !نمیخوابیم هم پیش دیگه اخالقی

 نشخندو صورت به و بودم نشسته دددت تخدد لبه... شد بلند اش خنده صدای
 اومد طرفم به و برداشت زمین روی از و جینم شلوار که میکردم نگاه
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 خدا به زشته این از دیرتر بپوش بیا_

 ازهت و شدیم ماشین سدوار وقتی و کردم عوض همیشدگیم تعلل با هامو لباس
 خریده براش که افتادم ای مردونه پیرهن یاد دیدم آماده و حاضددر رو عطا
 ...بودم

 آوردی؟ هارو خرید_

 عقبه...آره_

 این از ربیشت و نمونیم ترافیک تو نکرده خدایی تا بود شدده دعا به دسدت عطا
 ...نشه دیرمون

 !کرد کف دهنت..بردار گفتن ذکر از دست میخوای...ها خوبه مسیر_

 شد خیره مسیر ی ادامه به و کرد نگاهم لبخند با

 مامانم؟ به گفتی درو ...عطا_

 ...برده خوابمون بگم نشد روم راستش_

 ببندم لبنانی مدل سنجاقم با بتونم تا کردم باز و روسریم ی گره

 !گفت نباید و راستی هر...آره_

 ...اجاره یا کنه رهن همونو پسندیدم اگه که پرسید ازم خونه ی درباره بازم

 نه؟...بود بزرگتر کم یه کاش فقط_

 ولپ دیگه سددال چند ایشدداال...بمونیم اونجا زندگیمون آخر تا نیسددت قرار_
 ...میگیرم باشه شماهم طبع باب که بزرگتر خونه یه بیاد دستم

 ...ایشاال_
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 محض به که یلدا و نرگس...خونه رسددیدیم زود عطا دعاهای سددر صدددقه از
 علی و ها مهمون با احوالپرسیم و سالم.گرفتند ازمون خریدهارو رسدیدنمون

 دوتا اون هامو خرید تمام که کشددید طول اونقدر مولود مامان الخصددوص
 و ها مامان دو هر...اومد در آب از درسددت هم عطا حدس اتفاقا...ببینن
 اش همه...برمیداشددتم روشددن باید گفتن و دادن گیر مانتوم رنگ به یلدا حتی

 حرف مشددوول جوری یه خودشددو مرده الل اما بگیره گردن عطا بودم منتظر
 ...سرش بکشم جیغ میخواست دلم که میداد نشون سهراب و سامان با زدن

 هچ گفت و کرد دعوام حسددابی که مولود مامان...بگم واقعیتو شدددم مجبور
 اتبر شدوهرت نباید داری کفش و کیف خودتون ی خونه تو چون میده معنی
 وت پول نذارم هیچوقت که...کرد ام درگوشددی نصددیحت یه بهم تازه...بخره

 زندگیمون مهعم وسایل یا مهم کارای صرف میتونم تا و بمونه شوهرم دسدت
 ...بکنم

 گردن و سددختی این میتونسددتم...کنم اذیت رو عطا اومد نمی دلم منکه
 و مراعاتشدددون دیگه خریدن جهیزیه سددر مثال...بندازم خودم ی خدانواده
 واسددش کنه کمکش نیسددت کسددی چون...نداره بابا چون عطا...نمیکنم

 تک من بعدم...داره داداشددمامو تا دو منکه بابای ولی....میکن دلسددوزی
 نه؟ یا بذاره تموم سنگ واسم باید...دخترشم

 برن کارهاش و خونده برای تدا گدذاشددت قرار سددهراب بدا عطدا رو فردا
 جهیزیه خرید برای هم ما بهتره که گفتن نرگسددم و مونس مامان...بنگداه

 ...بریم
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 !کنم کم وزن داشتم فرصت ماه سه فقط من و شدد مشدخص عروسدی تاریخ
 نمی خوشش ازشدون اصدال یلدام که عطا های فامیل اومد نمی خوشدم هیچ
 مشددکلی هیچ من اندام البته...کنند مسددخره هیکلم خاطر به و من اومد

 اصلی ایراد منتهی...نداشدت کسدی به ربطی هیچ من وزن اضدافه و نداشدت
 کم یه عروسددی تا باید که بود عطا و من ظاهر و قواره و قد و فاحش تفاوت

 ...میکردم کمترش

 رشاممسد حتی...گرفت دلم ببینم نمیتونم رو عطا کل به فردا فهمیدم همینکه
 دو کیی خواب همین با...بخورم برنج نتونسددتم بیشددتر کفگیر تا دو اندازه
 ...داد عادت خودش به منو ساعته

 تا...نذاشتم هم رو چشم کرد دلم بودد که ای لحظه و عطا یاد به صبح تا ش 
 هب وقتم اینکه برای حتی...کردم فکر چی همه به و بودم بیدار صددبح اذان

 و حنابندون جشددن واسدده داشددتم دوسددت که هایی لباس مدل نگذره بطالت
 باید هالبت...کردم انتخاب و درآوردم اینترنت از و بدوزم دددتی پاتخددد و عروسی

 ...بپرسم نظرشو تا میدادم نشون هم عطا به

 برای مونس مامان و نرگس با ده سدداعت تا خوابیدم و سدداعتی چند نماز بعد
 ...شدیم راهی جهیزیه خرید

 برای نرگس و مونس مامان با که بود وقتی زندگیم اشددتباه بزرگترین شدداید
 و چشددم مدل همزمان میذاشددتم هرچی رو دسددت...رفتم جهزیه خرید

 هیزج مگه...میگرفتند خودشددون به تهاجمی حالت و میکرد توییر ابروشددون
 ...عروسه برای جهیزیه باشه؟؟ مهم نظرشم که عروسه مادر برای
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 بچرخه ول اونجا ش  تا صدبح که کنه ترغیبش آشدپزخونه تو چی یه آدم باید
 تو یا عمرشو سوم دو شاید و عمرشدو نصدف زنی هر اصدال...کنه آماده غذا و

 مهم چی همه از جا دو این وسایل پس!...خواب اتاق تو یا اسدت آشدپزخونه
 ...تره

 نمیفهمم من...کنم مراعات میگفت اما میخوندم نرگسددم گوش تو هی اینارو
 نگاه و پولم کیف تو هی نمیخواد دلم کنم؟ مراعات عمرم آخر تا باید چرا
 برای دبع میکنم انتخاب اول من...بگیرم چیزی خرید به تصددمیم بعد و کنم

 که همینه...میکنم نگداه و کیفم تو دارم دوسددت کده چیزی اون خریددن
 ...هست

 اشینم و ساید یخچال و گاز تا کنم راضدی و مامان تونسدتم ترفند یه و هزار با
 گفتم نرگس به هم همونجا...برداره بوش آلمانی مارک از و شددوییم لباس
 ...بخره و مارک همینِ   ظرفشویی ماشین عروسیم واسه

 از بودم گرفته یاد خوب...نداشددت اهمیتی مونس مامان های تخم و اخم
 مامانم از کار گزارش..نمیزد حرف بامن اصددال که باباهم...دربیارم دلش

 که شددنیدم بار یه حتی...میکرد خالی اون سددر بود ام دعومایی اگه و میگرفت
 میتونین...بوده عالی تربیتت" گفت مامان به داشدتن که جدلی و بحث وسدط

 !"بیاری حرف حرفش رو

 برامون شددد قرار و خریدیم همونجا هاشددو بزرگ البته آشددپزخونه وسددایل
 من نیسددت نیازی گفت مونس مامان که ریزها خرده میموند...بفرسددتندد

 چی برای میددونسددتم منکده امدا...میخره خودش و بداشددم هدمدراهدش
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 ونهبت دیگه و ندم نظر قابالمه و بشددقاب خریدن واسدده که میخواسددت...میگه
 ..بخری بهتری قیمت با رو ها اون

 اون فردای برای عطا دیدم وقتی اما نرم همراهشددون کده کردم قبول اولش
 خرید برای مونس مامان با و شددد عوض نظرم وایسدده کار اضددافه باید روزهم

 زهاچی اینجور و خوری میوه یا چنگال و قاشق و بشدقاب خریدن برای...رفتم
 و موازه هر دیدن با و بودم نرفته حاال تدا...شددوش برد منو مونس مدامدان

 ...میشد باز بناگوشم تا نیشم ویترینش

 گل حتی..بودن قشنگ واقعا...بخرم یکجا رو ها اون ی همه داشدتم دوسدت
 رو افتاده دوباره االنم و بوده مد اونها زمان میگفت مامانم که ها سددرخی

 بابای یادمه...بود آبگوشت خوردن سرخی گل های ظرف از من تصدور...مد
 ... میکرد تیلیت نون برامون سرخی گل های پیاله تو همیشه مامانم

 ایرانیش های مدل از منم و بود هم شددبیه ها قیمت چون زدم غر کمتر ایندفعه
 گرون و داشت ای دیگه مارک که ظرفم دونه تا دو یکی جز به...اومد خوشدم

 هونهب امشدد  دیگه تا گذاشددتم تری مناسدد  قیمت به رو بقیه شددد تموم تر
 ...کنه دعوام تا ندم سهراب دست

 همون...بگه چیزی بهم میذاشت سامان مگه میدادم دسدتش ام بهونه هرچند
 ودب کرده سددامان پیش و من های خرید چولوی و بود رفته نرگس که دیشدد 
 دختر تک داشددت اذعان تازه...گفت تبریک بهم و خونه زد زنگ خودش
 !بتیومش و برم کش بابا از میتونم تا...اخر ی بچه و ای خانواده
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 خ ...مردمم حرف فکر به فقط من...که نیسددتم دلی سددنگ این به من البته
 عوضددش....داره ای سدداده ظاهر کامال و نیسددت تعریفی زیاد که امون خونه
 ...باشه خوب و شیک خونه داخل باید

...! هترهب بگم هفته سدده دو نزدیکای... کشددید طول هفته یک از بیشددتر شدداید
 خودم ی خونه میبردم دفعه هر راست یه و وسایل و شدد انجام هام خرید تمام

 و پذیرایی از قسددمت یه حتی و بودن کرده تمیزیش حسددابی عارف و عطا که
 اتاقم دیوارهای...بودند کشیده آجر طرحِ   دیواری کاغذ صاحبخونه اجازه با

 ...دیدم خودم که بود قبلی بار از بهتر خیلی و بودن زده رنگ

 امالک که عطا حتی و خودم سددلقیه به خونه توی میبردیم که هربار و وسددایل
 خرده بازم مونس مامان قول به...میچیدیم داشددت اهمیت واسددش چیدمان

 خونه از هم خودم که روزها بعضددی کم کم خ  اما...بود مونده ها ریزه
 نهخو واسدده میکردم احسدداس که افتاد می چیزی به چشددمم و میرفتم بیرون
 ... میخریدم الزمه

 رخاط به...باشددیم خونه توی تنها عطا با اومد پیش کم خیلی مدت این تو
 و مولود مامان پیش بودن اومده اشددون اثاثیه و اسددباب با یلدا و عارف اینکه

 جون از دور البته!...میشددد پیدا مزاحم یه اشددون خونه میرفتم من که هربارم
 ..بود جفتمون فکر به اش همه که مولود مامان

 نقو نق زیادی!! موندن عطا کنار نداشددت اهمیت زیاد خودمم برای...هرچند
 میذاشتم دست که چیزی هر روی و میکردم انتخاب که هرچی به...بود شدده
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 باید و زندگی و اصددراف   که میکرد سددرهم حدیث و ایه تا هزار و میداد گیر
 ... گرفت ساده

 از گوشم تو مدام... داشته ای ساده زندگی زهرا حضدرت که گفت بهم بارم یه
 االح گفتم و رفتم در کوره از بار یه همون منم...میگفت پیومبر خدا زندگی

 زهرا تحضددر اینکه نه مگه...بگیری کلفت یه من برای باید توام اینطوره که
 منم...بوده اش برده جورایی یه و میکرده کمکش که داشددته و خدانوم یده

 جور حدیث و آیه خودش مثل و مدرک و سددند دوتا یکی برای تازه...میخوام
 جشددن حتی.. نرفته زندگیش سددر سدداده ی سدداده ام فاطمه خانوم که کردم

 فکر...برده خوب خودش زمان به وسددایلم...داشددته عروس لباس...داشددته
 قاداعت من از بیشددتر خودش که هایی حرف و گفتن خدا از با میتونه میکرد
 ...بکشه کنار هام خواسته از منو داشت

 تو فردا پس ندارم دوسددت...کامل زندگی یه میخواسددتم؟؟ چی من مگه اما
 و رنگ..میدونم چه یا...بشدده خراب ام آشددپزخونه لوازم زرت و زرت زندگیم

 منم مامان...نمیفهمید عطا کده ایندارو!...بخوابده تشددکم و بره مبلم روی
 ...کردن زندگی ساده به بودن کرده عادت عمر یه چون نمیفهمید

 ...!ها حرف همین سر شد دعوامون آخرین

 خانواده گفت حرفا تو بار یه مولود مامان...عروسددی جشددن ی درباره حتی
 فامیل و فک های جشددن برای مومن خیلی و شددهیدن خانواده چون اشددون

 یا کنه مداحی که میکنند دعوت و خانومی یه مثال.. ندارن آهنگ اصددوال
 از بخواد اگه آدم" گفتم و اومد حرفش وسددط موقع همون منم...بخونه چیزی
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 میبره یا...میده ولیمه یه اش خونه میکنه دعوت رو همه بگیره جشددنا این
 ..." برنمیداره خرج ام عروسی ی اندازه به...میده غذایی یه رستوران

 ندهخ با یلدام کرد نگاه یلدا به و داد تکون سددری چون برخورد بهش فهمیدم
 خانواده تا دو...گرفت نظر در و جوان  همه باید عروسددی تو خ "  گفت

 "بیان کنار باهم باید

 عروسددی" گفتم که که میبردم پی ذهنشددون توی های نقشدده به داشددتم منم
 آدم و عالم اصال..میکنه تعیین چیو همه اونکه! عروسه مال...روشده اسدمش

 امش واسه میتونه ر*ق*ص و آهنگ با داره مشدکل هرکی ببینند و عروس میان
 "کردن تغیب واسه کنه پیدا بهونه یه تا بزنه دید رم بقیه و بخوره چی یه بیاد

 عوض و بحث مولود مامان که بزنه حرفی دوباره خواسددت موقع همون یلدا
 بزنم فحر عطا با تا بود نشده فرصت یعنی...نبود ما مشدکل فقط این... کرد

 پوشددیده میگفت خودم مامان عروسدم لباس واسدده اما...چی   اون نظر ببینم و
 اشتمد دوست...باشه داشته آستین لباسم نداشتم دوسدت اصدال من اما بردار

 تخابان هاشم مدل....باشه باز پشت از در کمدد تا حتی که بخرم باز لباس یه
 عطارو نظر کالم یک من و بود شددده تلمبار هم روی اینا تموم...بودم کرده

 ویهت میرفت یا وایمیسددتاد کار اضددافه یا...! نبود اش همه چون نمیدونسددتم
 نارشک منم و بود خونه که هم وقتایی...تایپ برای دوسددتش کمک نت کافی
 برادرش و مامانش وجود با اصددال... میکرد تایپ رو ها نامه پایان همون بودم
 بزنم؟ حرف باهاش کلوم دو میتونستم مگه
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 یچ نمیدونه دیگه که وقتی...میاره کم که وقتی فقط...نمیکنه دعوا که عطا
 چشدددم حالت لحظه هر که میکنه نگاهم جوری یه...بده منو جواب باید

 بشددینم االن مثل شددانس بد بدبخته منه و نره کنار هام چشددم جلوی از هاش
 !بخورم غصه و اتاقم ی گوشه

 ساغر؟؟_

 .کنم پاک هامو اشک تا کشیدم صورتم به هامو دست کف

 مامان؟ بله_

 یتو داشددتم مثال...بهش کردم و پشددتم و شدددم بلند کرد باز که و اتاق در
 !میگشتم چیزی دنبال ام کتابخونه

 خاموشه؟ گوشیت مادر_

 ..زدم ورق و کشیدم بیرون و کتاب یه

 چطور؟_

 !خطه پشت...عطاست...بیا_

 دمش مطمئن در شدن بسته از وقتی و گذاشدت میز روی مونس مامان و تلفن
 .برداشتم و تلفن و برگشتم

 میزد زنگ ام وقتی..گفتم بهش هامو حرف اس ام اس با فقط روز چند این
 و نشددم دور جمع از میکردم سددعی اومد می که ام خونه...نمیدادم جواب
 نه؟ همگ...میاورد در دلم از بود وقتش حاال..بشینم مولود مامان پیش بیشتر

 !سالم_

 شدم نگرانت...خاموشه؟ چرا موبایلت...خوبی؟...عزیزم سالم_
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 .کشیدم دست دامنم پایین به و نشستم دتم تخد روی

 ...!هست دنبالم یکی برم هرجام چی؟ واسه نگرانی_

 بیرون بره خونه از نمیتونه که ش  هشدت سداعت خانوم یلدا خ ...عزیزم_
 ...باشیم راحت تو و من تا

 منو متلک و تیکه که بود اینحرفا از تر باهوش عطا..بود درسددت حدسددم
 ...نفهمه

 یلدا اب عطا دیدم رفتم ام اشددپزخونه های کابینت توی چیدن برای که دیشدد 
 داشت کار عطا اگه و خونه بره خواستم سدهراب از من که درصدورتی...اومده

 طاع با ها مدت بعد داشددتم دوسددت...دنبالم بیاد خودش برگشددتن برای باز
 همب زرت و زرت و بود سرش تو یلدا که خیالی و فکر واسده نه...کنم خلوت

 پشتم ینقدرا بگم و بکشم جیغ سدرش بتونم اینکه برای فقط..مینداخت تیکه
 ...امون خونه موند نود دقیقه تا یلدا ولی! نکنه خالی و

 ...عطا نیاریش میتونستی_

 یه سدداغر واسدده گفت خودش...بیاد همراهم نخواسددتم ازش من کن باور_
 تو اب کردم فکر منم...هاش کابینت تو بچینیم که بیارم خریدم لوازم سددری

 خاطرش به تو که نیومده پیش مشددکلی که حاال جان سدداغر. زده حرف قبال
 .میکنی اذیت و خودت

 هاگ و میشند تلمبار هم رو دارن اشدون همه که داریم مشدکل عالمه یه اتفاقا_
 !!میرم در کوره از من نکنیم حلشون زودتر
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 رد هوا بی مونس مامان که بلند اونقدر حتی...گفتم جیغ با و آخرم ی جمله
 .. کرد باز و اتاقم

 گذاشتم ام شونه روی و گوشی

 و شددورش داری...خدا به زشددته...سددرش میزنی داد چی برای سدداغر؟ چته_
 !درمیاری

 !!بیرون بری میشه مامان_

 روزی همین...بود امروز همین زدم حرف تیز و تند مامانم با که باری اولین
 نت به سددر بخواد دلم که رسددوند حد این به منو سددکوتش و صددبر با عطا که

 ...نباشه اطرافیانم از هیچکس

 .نبود مهم اما اومد می زدنش نق صدای... بست محکم درو مامان

 ...الو_

 ی خونه بیا پاشددو...امروز همین...ببینمت زود خیلی باید...؟؟؟ سدداغر_
 خودمون

 ...گفت جدی خیلی و هاش جمله تک تک

 بعد برای بذار. ندارم حوصله میکنه درد دلم...نمیام_

 کنترلش ارهد میرسید نظر به که عصبانیتی با و کرد فوت گوشی توی و نفسدش
 گفت میکنه

 !چهار ساعت...دنبالت میام خودم...جان ساغر_

 وت بندازه و توپ نکنه دددوس هددد احیانا تا کردم قطع خداحافظی بی و گوشی
 ...!آقا بدهکار بشم من و من زمین
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 لیوسای چندتا...کردم حرکت و گرفتم آژانس خودم برای که بود سده سداعت
 که دادم اس هم عطا به...بردم خودم همراه و بودم خریده خونه برای که رو

 ..بدم انجام کارهامو تا افتادم راه زودتر

 عبهج و گذاشتم آسانسور توی وسدواس با رو بودم خریده که ای نقره های گل
 دهش برافروخته کامال صورتم.گذاشدتم آسدانسدور توی هم رو اتو و سدشدوار

 مداشددت بود کرده تنم که لباسدی همه این با من و داشددت دم حسدابی هوا..بود
 مدددشونی پیددد وسط درست که جوشی تا سده بانی و باعث به...میشددم خفه

 !فرستادم لعنت بود کرده جاخوش

 جعبه یکی یکی.کردم باز درو و کشددیدم بیرون مانتوم جی  از رو خونه کلید
 ...گذاشتم ام خونه در پشت و درآوردم آسانسور از هارو

 خونه ورودی راهروی تو هارو گل و ها جعبه... میداد رنگ بوی نوم ی خونه
 روی و کندم تنم از و تیرم مانتوی و شال...بسدتم سدرم پشدت درو و گذاشدتم

 ...انداختم مبل

 یه خوردن...بشددم خالص گرما شددر از تا زدم خنک آب و صددورتم و دسددت
 ...نبود تاثیر بی سردم آب لیوان

 تنه یه کی تا...میکردم مشددخص عطارو تکلیف باید شددده هرطور امروز
 فهمیدم های تازگی اصددال وایسددم؟ اون ی خانواده و خودم قوم جلوی جلوی

 !!!خودشه ی ریاکارانه ظاهر فکر به اش همه و نداره و من هوای عطا که

 مانما کنه خر منو اینکه برای فقط و نمیداد اهمیتی هیچ من عقیده و نظر به
 اضافه و کار بهونه به اش همه!...خودش جای میفرسدتاد همراهم و مولودش
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 ومن فکر هیچ... میذاشددت تنها منو غریبه مشددت یه ی مقاله تایپ و کارش
 .باشم کنارش اش همه دارم دوست که نمیکرد

 ی دهخانوا تعریف فامیل و فک همه پیش و نشدستم هرجا که بود من تقصدیر
 و قوم خود اینا نگووو هسددتن الصددالحین قوم اینا گفتم و کردم و شددوهرم

 و ظاهرشون کنند خر بیخبرو جا همه از منه اینکه اوایلواسده اون و الظالمینن
 ...بودن کرده حفظ

 ...شدم خونه روشن سقف به خیره و کشیدم دراز مبل روی

 و وبخ بین...نیسددتند بد اصددال... یعنی...نیسددتند بد هام اونقدر خداییش
 !هستند خوبی های آدم اینا گفت باید خوبتر

 و دعوا واسدده ام بهونه یه دنبال اش همه که شددده مرگم چه من نمیدونم
 یلدا و مولود مامان های حرف بین باید اش همه میکنم حس اصددال...قهر

 یا یخندهم یا میگم عطا به به که بعدم...بگردم خودم به متلک و تیکه یه دنبال
 .نمیاره خودش روی به یا میذاره سرم به سر

 رنگ سددر چقدر...دادم مشددکیم موهای به تابی و کردم باز موهامو کش
 ...کنم غافلگیر رو عطا میخواستم...خوردم حرص کردنشون

 اصددال که اونم و داد عطا به و راپورتم سددهراب هم پرم تو زد مونس مامان هم
 و ابرو و چشددم از هاش حرف با هرچند خوردم غصدده خیلی...نداد اجازه

 عمر یه...میذاشددت احترام منم نظر به باید خ  ولی کرد خرم خودم موهای
 مال...منه موی...دارم دل منم...بوده اونا حرف حرف بابام و مامان خونده

 .. ای قهوه یا روش بذارم قرمز رنگ که گیرم تصمیم باید من....منه
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 تو عطا که االنم..بود اونا حرف حرف مامانمم و بابا خونه که وقتی تا آخه
 هرچی...بردارم ابرومم اش اجازه بدون نمیتونم و بده نظر میخواد چی همه

 گفت و نشددد بدهکار گوشددش کنم تمیزش برم..کنم مرتبش بذار گفتم بهش
؟؟؟ قلقلک عهد مگه آخه...عروسی ش  واسه بذار رو اینا همه  خان 

 رو اتو...رفتم اتاقم به و برداشددتم ذهنیم های جنجال و خیال و فکر از دسددت
 ...گذاشتم میز زیر و آرایشم میز کنار و سشوار و گذاشتم کمدم توی

 و لیمویی و ددددتیم روتخدددد و بودم خریده سددبز و سددفید و اتاقم های پرده
 هم عطا و کردم انتخاب خودم و سفید و لیمویی و سدبز روشدن رنگ...سدبز

 مدل...میداد نشددون تر باز دل خیلی و اتاق روشددن رنگ..نداشددت مخالفتی
 و میدوزه خودش که گفت نرگس چون...نداشددتم دوسددت و اتاقم های پرده

 .کنم انتخاب رو پارچه فقط من که بهتره

 .چیدم میز روی و بودم خریده تازه که آرایشی لوازم

 شمآرای میز وسط قل  شکل به بودم خریده که رو روشدنی و تیره های ل  رژ
 و گذاشتم میز راست سدمت و بود خریده برام سدامان که عطری دوتا...چیدم

 بزن عطر مرد این هرچند...گذاشت خالی عطا عطرهای برای و چپ سدمت
 !!نبود

 باید...میگیره درد سددرم میزنم عطر وقتی میگه ولی بخره تا چند گفتم بهش
 که میزم شدن دست یه و شدن خوشگل واسده حداقل..میخریدم براش خودم

 بود الزم
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 هک جدید گوشدی...شدد بلند همراهم تلفن صددای که بود خودم کار به سدرم
 ...نداشتم دوست زیاد و بود خریده برام عطا

 ...نداشتم دوست زیاد و بود خریده

 عطا التتو چاه تو افتاد نمی اگه یکی اون خ  اما بود پایینتر قبلی از مدلش
 ...دهب گوشی پول تومن هفتصد من واسه ویر هیرو این تو نمیشد مجبور هم

 اب و کردم پاکش سریع.. نشست دددبم لددد روی لبخند یه اش شدماره دیدن با
 ...دادم جواب و تلفن اخم

 بله؟_

 واسدده سپ نمیبینه که منو ریخت عطا که اومد یادم تازه افتاد آینه به که نگاهم
 بندازم؟ چروک و دشونیم پید اخم من یه با چی

 ...که بدی خبر من به رسیدی بود قرار...خانوم سالم_

 گفتم و دادم ابروهام به تابی

 میذاری؟ حواس آدم واسه تو مگه...رفت یادم_

 ...بگو میخواد دلت هرچی...باریکتره مو از گردنم که من...بابا ای_

 گفتم جدی خیلی من اما بود شنگ و شوخ اون لحن اینکه با

 براتون دارم بیارید تشریف_

 گفت خنده با

 بگیرم؟ راه تو نداری احتیاج چیزی..میام دارم! ...خانومم واسه زده لک دلم_

 نششد بسته برای که کرد باز و نیشم طوری یه...اولش جمله یه همون اصدال
 !داشتم احتیاج تمرین به روزها
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 بیا...نخیرم_

 گفت که میخندم دارم فهمید کنم فکر

 فعال...میام دارم مهربونم...چشم روی به ای_

 کنمن ترک و خودم سددنگر اینکه برای فقط و نکردم خداحافظی باهاش دیگه
 ...کردم قطع و تلفن سریع

 تاقا در پشددت...برداشددتم مبل روی از و شددالم و مانتو و پذیرایی تو دوییدم
 ام شددونه روی طرف دو از و کردم شددونه تند تند موهامو... کردم آویزونشددون

 اپت جلوش که دوباری یکی...بودم موافق بلند آسددتین لباس با...انداختم
 !بود انتقام وقت دیگه...بود شده خوشحال زیادی پوشیدم

 ژل ر با و کشیدم دددبم لددد پوسدت روی بود تیره خیلی که بنفشدم ل  رژ از
 کمد رژ همون از...کردم ترش رنگ کم خورده یه بود رنگ کرم که بعددی

 به کردم شدروع دهنم هوای و حال شددن عوض برای و زدم ام گونه به دددرنگ
 ...نعنایی آدامس جوییدن

 ...شنیدم قفل توی و کلیدش چرخوندن صدای تا گذشت ربع یک

 یدنچ به و خودم و نشستم میزم صدندلی روی اما بیرون بیام اتاق از خواسدتم
 ...کردم مشوول هام کننده مرطوب و ها کرم

 خانوم سالم_

 تو...سدداغر نه نه...اومد می آقام به تیره چقدر...سددمتش برگردوندم و سددرم
 !نمیرن هم صدقه قربون که دعوا

 .سالم_
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 سددرم پشددت که بود پاهاش صدددای پی   دلم اش همه اما دادم ادامه کارم به
 ایستاد

 نباشی خسته_

 دددل بوددد پشت از منو که انگار...گذاشت میز روی طرف دو از هاشو دست
 !باشه کرده

 !توام...مرسی_

 ...گذاشت ام شونه روی رو اش چونه و آورد سرشوپایینتر

 چی؟ منم_

 ...میداد قلقلکم میخورد گردنم به که نفسش هوای

 بخونم نره یادم شکر نماز...رسید من به وقت عج  چه...نباشی خسته_

 فتادا دسددتم از کننده مرطوب کرم خندید و برد فرو گردنم توی سددرشددو وقتی
 برداشتمش و اومدم خودم به زود خیلی ولی...

 ...نمیاد بهت بداخالقی_

 یکنهم نگام نزدیک فاصله این از داره میفهمیدم همینکه..کشیدم عق  سدرمو
 !میکرد عصبانیم میبینه هامو جوش و

 ...نمیاد اینکارا توام به_

 ایستاد صاف و کشید عق  سرشو

؟ کار کنم دل بود میخوام زنمو اینکه...کارها کدوم_  بدی 

 بشه شروع دعوا تا بود فرصت بهترین بود شده جدی لحنش که حاال

 !کنی خر زنتو کردن دل بود با میخوای اینکه... نه_
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 گذاشت میز رو و گفت دستم از و آراشم سایه ی جعبه

 نکنی؟ توهین من و خودت به میشه...عزیزم ساغر_

 و خنگ یه با داره میکردم احسدداس زدن حرف به میکرد شددروع که مدلی این
 میکنه صحبت بچه

 عطا کنم شروع میخوام تازه!...نمیکنم بس نه_

 انداخت بازوم دور دستشو

 ...بزن حرفاتو پس شو بلند_

 چهار ادافت یادم تازه ایستادم که روش به رو...شددم بلند و زدم میز به ضدربه یه
 چقدر و بود شده تنگ براش دلم چقدر...میگذشدت دیدارمون آخرین از روز
 !بود نشده تنگ من برای اون دل

 ببینی منو نیومدی چرا روز چند این تو_

 ببینی منو نیومدی چرا روز چند این تو_

 گفت باخونسردی من برعکس درست و آروم لحن با

 که داری نهخو تو بزرگتر برادر یه تو...اتون خونه بیام دقیقه به دم که نمیشدده_
 عزیزم نمیشد...هستن یلدا و عارف که ماهم ی خونه! منه دوست

 !بریم؟ نمیتونستیم باهم بیرونم یه تو و من بودن اونا چون پس...آهان_

 کم ریش ته به دست...کرد نگاهم سکوت تو و کرد دددل بوددد هاشدو دسدت
 داد تکون سر و کشید صورتش

 میشدم غافل تو از نباید...شدم کارم درگیر زیادی من...توئه با حق_
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 سددگ روی اون وگرنه...میکنی مشددخص منو تکلیف امروز همین عطا_
 ...من

 گذاشت دبم لد روی دستشو انگشت که بود نشده کامل حرفم

 ...ساغر_

 گاهمن که اومد می داشت سرم پشت...رفتم بیرون اتاق از و زدم پس دسدتشو
 ...افتاد بود پذیرایی گوشه که ای جعبه دو و ها خرید به

 کرده؟ ناراحت رو تو چی بگی میشه_

 واستاد در کمد به دست جلوم اون و نشستم مبل روی

 راظها باشدده رسددونده گوشددت به باید یلدا...خاکی جاده به نزن خودتو عطا_
 !مامانتو های فضل

 اومد جلوتر و زد محوی لبخند

 میاری؟ فشار خودت به داری اینهمه جشنمون تو آهنگ یه خاطر به یعنی_

 !نیست این فقط_

 خودمم وقتی...بشدده پخش آهنگ ها خانوم قسددمت تو ندارم مخالفتی من_
 حرفی مادرمم...داره واسددم فرقی چه حاال...داریوش و میدم گوش قمیشددی
 اون کن باور...بگه ساغر هرچی گفت خودش...زدم حرف باهاش...نداشدته

 مبیار درت تفاهم سددوء از اینکه برای فقط ولی...زده حرفشددو منظور بدون
 آهنگ خاطر به سددامان عروسددی تو بود گفته مامانم به مونس مامان که میگم
 زا حرفو این که بوده خواسددته مامانم از...بوده شددده ناراحت خیلی بابا حاج

 پخش آهنگی مراسددم تو که بشددی منصددرف تو شدداید تا بزنه خودش جان 
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 زدی مولود مامان به که حرفایی وقتی اما بگم بهت نمیخواسددتم...! بشدده
 طرف از هک بدونی بهتره رسدیدم نتیجه به امروزت رفتار دیدن از بعد و شدنیدم
 ی خانواده

 !بوده شده پیشنهاد این خودت

 چرا آخه!....بشددم ضددایع یلدا و مونس مامان و عطا جلوی بود مونده همینم
 اجح یادمه...بود نگفته خودم به چرا آخه...میزد اونا به حرفو این باید مامان

 سددامان به خیلی حیاطم توی و تاالر جلوی ر*ق*صب بزن همون واسدده بابا
 اما...باشه گفته چیزی گذاشدتن آهنگ سدر نمیاد یادم ولی...کرد تخم و اخم
 میگه؟ درو  مگه عطا

 حرف رابطه این در خودت ی خانواده با اول نیسددت بهتر جان؟؟ سدداغر_
 !بگیری؟ من ی خانواده سمت و برداری چوب بعد بزنی

 به چنگی..نبود عصددبانی کم اونم...کردم نگاه صددورتش به عصددبانیت با
 نشست مبل روی و زد موهاش

 !...نداشتم منظوری...ببخشید_

 انداختم و سددرم...چید و زبونم نوک زدنش حرف محکم با عطا جورایی یه
 شدم خیره میدادم تکونشون ضرب با که پاهام به و پایین

 عروس؟ لباس سفارش واسه بریم عصر امروز_

 ... دادم تکون"  نه" نشونه به و سرم

 ببینم؟ و تاالر های عقد سفره بریم پس_

 ...بود بلند هاش نفس فرستادن بیرون صدای...کردم تکرار کارو همون
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 شدی؟ ناراحت_

 فقط که عطا از! نیسددت که عطا از...همه از ناراحت!...بودم شددده ناراحت
 زندگیم تو اعتقداداتش سددایده همیشدده کده مدامدانم از! بود اوایدل همون
 دنه سید رو بذارم و سرم..کنم ددل بودد برادرهامو داشتم آرزو همیشه!...هست
 شد بزرگتر هام دنه سیدد و رسیدم بلو  به وقتی اما...کنند ددوازشم ندد...اشون
 ارب گفت بهم و کنار کشید منو بودم کرده دددل بوددد و سامان که روز یه مامان
 چی نفهمیدم اولش!...میکنم ددددل بودددد داداشدمامو اینجوری که باشده آخرم
 دنبای شدددم بزرگ که حاال گفت بهم بعدش ولی شددوخی کردم فکر..میگه

 رشدم و هام دددنه سیددد بزرگی متوجه که کنم دددل بوددد طوری بابامو و برادرها
 !بشن

 کرف یعنی...داشددتم بدی حس برادرام و بابام به نسددبت مدتی تا روز همون از
 اش همه!...نیسددت سددالم..نیسددت درسددت..نیسددت پاک نگاهشددون میکردم

 ...میپوشوندم و شال با و خودم

 ای دیگه جور یه مامانو حرف گفتم پرورشیمون معلم به مدرسده تو که روز یه
 یزندگ با نابشددون و پاک اعتقادات و ها قدیمی گفت بهم...کرد معنی برام

 نفهمیدن هیچکدوم اما...داشددت مادرمو نظر اونم هرچند...متفاوته ما امروز
 !غول یه شد بابام...بعد به موقع اون از که

 رفتارهای اگه...که برادرهامم...میشدددم نزدکی بهش نباید من که مرد یه شددد
 هرابط سددهراب مثل نبود پنهانیش های شددوخی و هامون رفتن بیرون و سدامان

 ...میموند جدی و سرد امون
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 اشددکال چه...کنم تکیه مرد یه به دارم دوسددت وقتایی یه که نفهمید مادرم
 پدرم؟ یا بود برادرم مرد اون داشت

 چاق و بودم سفید چون...خونه تو هام پوشیدن لباس به رسدید نوبت اون بعد
 حتی...بپوشددم چیزی بلند یا کوتاه آسددتین های لباس بویر نمیذاشددت مامانم

 میپوشدددیدددم ام زنونده هدای مهمونی تو کده هدایدی لدبداس بده تداثدیدرش
 نگه دور همه چشددم از باید و ددددگیم زناندددد همه میکردم احسدداس!...رسددید

 واسدده بمونه ناب و نخورده دسددت بود قرار...بود خواسددته ازم مادرم...دارم
 !!شوهرم

 صف تو یا کار   دنبال شد  تا صدبح که...نیسدت؟ که شدوهری...شدوهرم؟؟
 جماعت؟ نماز

 نماز برم میخوام گفت بهم...تنهام من امون خونده بیدا گفتم بهش جمعده
 !دارم نذر...جماعت

 حرف باهام و کنه ددددلم بودددد میخواسددت دلم چقدر...بودم تابش بی چقدر
 باز و اتاق در امون خونه اومد می که هربارم و نیومد...نیومدد امدا...بزنده

 !حیا  تو حتی...نمیموند تنها من با جایی هیچ یا میذاشت

 تگف افتخار با هام خاله جلوی مونس مامان که بود رفتاری همون دقیقا این
 ...شعور و میدونست احترام اینکارو...کرد تعریف دامادش زیری به سر از و

 !نیست و دارم نیاز بهش من که وقتی شعوری   بی اوج نمیدونست

 کجا؟_
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 مهدگ تند تند و کردم تنم...برداشددتم و مانتوم در پشددت از و شدددم اتاق وارد
 بستم هاشو

 بری؟ میخوای کجا ساغر_

 ...کردم پاک صورتم از هامو اشک مانتوم آستین با و کردم بهش و پشتم

 میکنی؟ گریه چی برای_

 شددده سددرخ صددورتم...انداختم سددرم روی و کشددیدم دسددتش از و شددالم
 میشد؟ اینم از بدتر...بودم شده کوچیک عطا جلوی...بود

 کنار برو_

 داد تکیه دیوار به اشو تنه باال و بود ایستاده در جلوی

 نمیذارم_

 بزنم داد و زمین به بکوبم پا شد باعث طاقتیم بی

 کناااار برو_

 داد تکون راست و چپ به سرشو فقط من اشک از پر های چشم جلوی

 !ساغر ام جدی...بیرون بری در این از نمیذارم چته نگی تا_

 فکر هب شددرایطم بدترین تو...بیفتم گریه به اینطور جلوش نداشددتم دوسددت
 !وقت؟ یه نشم زشت! بودم گریه موقع دهنم شدن باز زیادی

 امون خونه برم میخوام...کنار برو_

 من های اشددک به مزخرف آرامش یه تو و بود کرده ددددل بودددد هاشددو دسددت
 !میخندید

 میزنیم حرف شد تموم ات گریه...همینجاست تو ی خونه_
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 به...شدددم عصددبانی مرگ حد به میخندید و زدنم بال بال میدید اینکه از
 زدم اش دنه سید به محکم و بردم هجوم سمتش

 میخندی؟ من به میکنی؟ مسخره منو_

 زمین روی پاهامو...کشید خودش سدمت به منو و گرفت و دسدتم دو هر مچ
 گریه شدددت به که منی از زورش اما بده تکونم نتونه تا دادم فشددار محکم
 بود بیشتر میرفت ضعف هام هق هق بابت وجودم همه و میکردم

 من مگه...نداره رو تو های اشددک ارزش دنیا این...خودت با اینکارو نکن_
 میزنی؟ زار هام چشم جلوی که مردم

 ممینداخت چنگ پهلوش به هام دست با و میدادم فشار اش ددنه سیدد به و سرم
 نمیخواستم و اجباری مرد این...اجباری کردن دل بود این من...کنه ولم تا

 یه که اونایی همه مثل...سددهراب مثل...بابامی مثل توام...میاد بدم ازت_
 !ازت میاد بدم...کردم زندگی حرفشون به عمر

 ...زدم گریه زیر تر بلند و داد فشارم دوشش آغد توی بیشتر

 و آروم صدددای از من...نه؟ مگه... اومد می بدم نگاهش ددددسددتی مدددد از من
 المح گفتن جان ساغر سداغرجان این از من...نه؟ مگه...بودم متنفر دلنشدین

 روش گذاشددتم و سددرم که جا وج  چند این از من...نه؟ مگه میخورد بهم
 نه؟ مگه متنفرم

 ...عطا کن ولم_

 گفت آرومی ی خنده با و گذاشت صورتم کنار و سرش

 .میمیرم من که بیاد بدت من از اگه تو_
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 دادم فشار پهلوش به و دستم های ناخن

 ...بمیر برو_

 دیگه که دستشو گرمای دددرم کمددد روی!...افتاد دددوازش نددد از هاش دست
 ...کردم حس و نمیکرد حرکت

 ....کردم نگاهش گریه و التماس با

 ...گفتم درو _

 ورچیدم هاو ل  و ریختم اشک

 !وقت یه نمیری_

 واسه میمردم من...اومد بند ام گریه صدای...داد فشدار هم روی هاشدو پلک
 ...صداش واسه...تنش بوی واسه...نگاهش

 !؟...عطا_

 دسددتش انگشددت با و خندید مهربون..خندید کوتاه و کرد باز هاشددو چشددم
 کردن حبس...اومد نمی بند ام گریه هق هق...زد کنار صورتم از هامو اشدک

 زد لبخند...دسبوند چد دشونیم پید به و ددشونیش پیدد...بود فایده بی هام نفس
 ...خندیدم گریه با من و

 نداری؟ دوسم دیگه_

 ...کرد زمزمه لبش روی پهن لبخند همون با عطا

 ...توام های خنده بیمار_

 پیدنت به شروع دبم قلد و اومد بند ام گریه...ددوسید بدد که و ددبم لدد ی گوشه
 ...کرد
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 ...بخند بیشتر_

 ...نداشت شدن بسته سر بوض این اما زدم لبخند

 !بگیرم اشکامو جلوی نمیتونم_

 اقات سرد دیوار...کرد عوض من با و خودش جای اینبار و کرد دلم بودد دوباره
 ...کرد خنک بود شده گرم حسابی عطا های دست از که و درم کمد

 گریه...کردم گریه سیر دل یه و بودم کرده دددلقه حددد گردنش دور هامو دست
 ..!.رفت بداخالق سگ   این ی صدقه قربون و زد حرف باهام فقط اون و کردم

 ...درمیاد خشکی از رود زاینده تو بریزن رو تو اشکای از خورده یه_

 .برداشتم اش دنه سید روی از و سرم گریه با و خندیدم

 ...میشد گلستون دنیامون داشتم من رو تو صبر از خورده یه_

 ... و اشکم از خیس های لپ بعد و دوسید بد و چشمم روی

 ...شده گلستون تو با من دنیای_

 نمیشد دور ازم کاش...دوسید بد کوتاه هامو ل 

 !عطا؟_

 جانم؟_

 ...دوسید بد و دبم لد ی گوشه دوباره

 کارام؟ این با نیفتم چشمت از_

 تار امه چشم...گریه زیر زدم شددنش تموم از بعد بالفاصدله و گفتم بوض با
 هنوز پس...داره دوسددتم هنوز پس...بود لبش روی لبخند...عطارو میدید

 !باشم؟ امیدوار باید
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 هب هام چشم از نگاهش و زد لبخند...گذاشت صورتم کنار و دسدتش دو کف
 لقف هاش ل  بین هامو ل  وقتی...اما...اما گریه از میلرزید...رسید دبم لدد

 همه با و دددوسید میبددد منو محبتش ی همه با...لرزید دلم هام ل  جای کرد
 .کردم همراهیش داشتم بهش که عشقی

 با داشتم سرا  ازش که صدبری ی همه با اون و انداختم می چنگ موهاش به
 ....دوسید میبد و صورتم جای   جای تمام صبری بی

***** 

 شودست...گذاشتم اش دنه سید روی و برداشتم ددت تخدد بالش روی از و سرم
 گرفتم هام دست بین دستشو انگشت.... برد فرو موهام میون

 ...عطا_

 اش دددددنه سددیددددد بین و ام چونه...کشددید باالتر منو و گرفت و بازوهام
 گذاشت هم روی هاشو چشم و گذاشت بالش روی و سرش...گذاشتم

 جانم؟_

 دیگه؟ بخرم خودم ی سلیقه به و عروس لباس_

 انداخت گوشم پشت و موهام... زد لبخند و کرد باز هاشو چشم

 .میاد تو به...اومد خوشم گفتی خودت که مدلی اون از من...معلومه_

 چی؟ نه بگه مامانم اگه_

 هم یرو به رو هامون صورت اینبار...کرد بلندم و گرفت دسدتش توی و بازوم
 گرفت قرار

 !عطا سنگینم من_
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 دز لبخند حال بی پیشش دقیقه چند شیطنت بابت اون و خندیدم بلند

 ...میکنی فکر_

 کشیدم صورتش روی و دستم انگشت خنده با

 میکنه تایید منو حرف امون خونه ترازوی ولی_

 ...کشیدم جیغ شوخیش خوشی سر از و گرفت گاز هوا بی و دستم انگشت

 ...دارم دوست سنگینیو این من_

 ...!شد حاال_

 رفتگ دستش توی و موهام از قسمتی که بودم داده باال و ابروهام شیطنت با

 زدی؟ تهش از سانت چند_

 ...میکرد اعتراض موهام کوتاهی به

 ....شد سانتی ده کنم فکر...زد آرایشگر... که نزدم من_

 کرد لمس و ام گونه اش دیگه دست با و گذاشت سرش زیر دستشو یه

 باشه؟..نکن کوتاهش دیگه_

 بود جواب منتظر هام چشم به خیره

 ...چشم_

 نکردی انتخاب عقدمونم سفره...بخریم؟ لباس بریم فردا_

 ...میرما خودم داری کار تو اگه...باشه_

 کشید و لپم و زد لبخند

 کنی؟ ناراحت منو و بزنی داد سرم بعدش که_
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 حین در...گذاشددتم بدنش کنار هامو دسددت و برداشددتم تنش روی از و تنم
 گفتم شم دور ازش میخواستم اینکه

 !میرسه خوب جاهای به عوضش_

 النیطو هامو ل ...افتادم دلش بود توی دوباره من و کشید باهم دستامو دوتا
 ...کردم خداروشکر عطا محبت لمس از دست سرمد من و دوسید بد

 دیگه اهم چند گفتم پسره به...کنم کوتاه موهامو آرایشدگاه رفتم دیروز سداغر_
 فتگ میکنی فکر پرسددیدم قیمت بعد...خودش پیش برم گفت عروسددیمه

 چند؟

 میکرد نگاهم کش دراز همچنان عطا و نشستم دت تخد روی زانو چهار

 چند؟_

 گذاشت سرش زیر دستشو و شد پهلو به

 بزن حدس_

 نگاهش شده ریز های چشدم با و کردم جمع کردن فکر نشدونه به دددامو لبددد
 کردم

 !صدتومن_

 کرد گرد هاشو چشم و انداخت باال ابروهاشو

 !تومن چهارصد_

 ام خنده گفت که عددی بابت هم عطا ی شددده گرد های چشددم بابت هم
 گرفت

 براشینگ؟ یا کنه شینیون گفتی موهاتو خبره؟ چه_
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 گفت و کرد بلند سرشو تعج  با

 چیکار؟_

 کردم ماچ محکم لپشو و خندیدم غش غس

 میخواد مگه میگیره؟ گرون اینقدر چرا خددایی...من بشددم فددات الهی_
 کنه؟ چیکارت

 نگه هاش ل  جلوی و دددوسید بددد و دستم پشدت و گرفت و دسدتم خنده با
 داشت

 ازهت...گریم   لوازم همه میکنم اسددتفاده که وسددایلی گفت فقط..میدونم چه_
 !کرد قیچیشون دادم هرچند...کنه تمیز ابروهامم میخواست

 کافی اندازه به عطا ابروهای...انداخت واکنش به عطدارم خنددیددنم بلندد
 ...بود مرت 

 میبرد عق  سرشو خنده با و میکشیدم ابروهاش رو انگشتم با

 میشددم پا بخوابم سدداعت نیم بذار..پاشدددم زود صددبح...نکن اذیت سدداغر_
 !بگیریم چوخه با کشتی

 شده مچاله صورتش...دادم فشار هم سدمت به هام دسدت کف با هاشدو لپ
 کردم دوس بد هاشو ل  روی...ای غنچه هاش ل  و بود

 امون خسته آقای واسه بمیرم_

 کشید و گرفت دستامو مچ و کرد آزاد هاشو لپ

 میخوابی میگیری توام_
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 میخندیدم هنوز منکه به و انداخت سددرم روی و لحاف...بالش روی افتادم
 داد دستور

 ...میخوابیا ساغر_

 واسش درآوردم بازی سرتق

 بخون الالیی بلدی...نمیاد خوابم_

 با...دهنم روی افتاد درسددت برهنش بازوی و انداخت سددرم روی دسددتشددو
 گرفتم گاز و بازوش تمام لذت

 کندی دستمو گوشت...شیطووون نکن_

 کشیدم دبم لد روی و زبونم

 بود خوشمزه...خواست دلم_

 ...موند فایده بی لحاف گرفتن برای من تقالی و زد کنار و لحاف

 بگیره؟ خوابت تو میشم سرحال من وقتی داره دلیلی چه اصال_

 صدای...داد فشار بالش روی سدرشدو و شدد شدکمش به رو...بود که پهلو به
 !اومد می هاش خنده

 زهرمارر_

 و زد یمهخ روم سددرعت به اینبار بشددم بلند خواسددتم وتا زدم کتفش به مشددتی
 داشت نگه سرم باالی هامو دست

 ...مرده یه بدن طبیعی واکنش این عزیزم_

 !بود شده حک که منم صورت رو...نمیشد پاک صورتش از خنده
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 سددرحدال چقددر من ببین..کن عوض بددنتو طبیعی واکدنش...بدیدخدود_
 بزنم جیغ خوشحالی فر  از میخواد دلم االن...شدم

 دوسید بد و گلوم زیر و کرد خم پایین سمت به سرشو

 ...ببرمت هفته این تو میدم قول...تهران بام واسه بذار هاتو جیغ عطا جون_

 روم طوری یه اما...جاییش یه بزنم زانوم با یا کنم آزاد دسددتمو تا کردم تالش
 بکنم نمیتونستم هیچکاری که بود گرفته قرار

 ...یک...نکنی ولم حالت به وای میشمارم سه تا_

 داد تکون راست و چپ به سرشو خنده با

 ...سه... دو_

 گفتم فراوون ضعف و غش با و زدم مظلومیت به و خودم

 ارمفش کنم فکر...شدااا تو تقصیر...کردم ضدعف...شدد ام گشدنه عطا وای_
 افتاده

 که آخری با...گرفت تر شددل هامو دسددت مچ گفتم و اول ی جمله همون
 ...کرد ولم عمال

 کنم؟ درست غذا برات میخوای_

 هول عق  سددمت به بازوشددو و کردم اسددتفاده اومده بدسددت فرصددت از
 کرد دلم بود پشت از و انداخت شکمم دور دستشو اما...دادم

 !ساعت نیم...بخوابی کنارم باید..بری نمیذارم عطا جون_

 دادم فشار تمام بیرحمی با دستش روی هامو ناخن

 !میگم مامانم به_
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 دم و دددوسید بددد و گوشم ی الله تا!...حساسم گوشم به من بود فهمیده اصال
 گفت گوشم

 و؟ چی_

 هک نبود من حق این...دددلش بوددد تو انداختم و خودم و رفتم وا چی مثل اصال
 !!بگیرم گر گوشم دم زدن حرف کالم یه با

 ...کردی واذیت من که_

 کرد پایین و باال من دادن دق واسه صداشو و زد حرف گوشم کنار دوباره

 شدی؟ اذیت_

 ...برداره کاراش همین از دست که بگم چی یه من بود منتظر اینم حاال

 نرفتم تو با وقتی تا گفته بهم مامانم ولی...گذشددت خوش ام خیلی...نخیرم_
 !ندم وا سقف یه زیر

 اب و زد پلک...ببینم هاشو چشم تا کردم جا جابه اش دددنه سیددد روی و سدرم
 گفت کوتاهی لبخند

 ...که ما ولی...هست ام منطقی...نگرانه خ _

 گفتم کنم اذیتش اینکه برای

 !!میدادی ادامه کجا تا نبود معلوم میکردم ولت_

 هب مظلومیت و دلخوری با وقتی اما خنده زیر نزنم تا گرفتم گاز ددددبمو لدددد
 کردم ماچ محکم گلوشو زیر و کردم بلند و سرم کرد نگاه هام چشم

 ...گذشت خوش خیلی من به همینجاشم تا که البته_

 گفتم شیطنت با و زد لبخند
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 آقا؟ میشه پخش کی برنامتون بعدی قسمت_

 تگف که وقتی میخندید...کرد دوس بد و دشونیم پید و کشید آروم موهامو

 ...خانوم داره ها برنامه پخش جدول به بستگی اونش_

 گفت و کردم اشاره خودم به...اومد خوش جوابیش حاضر از

 !منه دست اونم که_

 داد سرتکون حرفم تایید به و گرفت اشو خنده جلوی

 ...البته صد_

 گفتم و دادم فشار اش دنه سید به سرمو خنده با

 دسددت ما پخش جدول...کن پخش اتو برنامه خواسددتی هروقت شددما_
 راحت خیالت...شماست

 صددورتم کنار صددورتشددو و کرد خم اش ددددنه سددیدددد سددمت به سددرشددو
 باشه کرده دل بود اشو بچه که انگار...گذاشت

 میکنید شرمنده...متعالی عالی لطف_

 کردم جمع دوشش آغد توی و خودم و دوسیدم بد اشو دنه سید روی

 شرمنده دشمنتون...میکنم خواهش_

 اون مثل منکه خ ...شددم بلند خودم و کنم خواب رو عطا تا نکشددید طولی
 چند این...بود خسته هاش چشدم خونه اومد وقتی از عطا...اومد نمی خوابم

 ...میرفته زودم صبح خونه اومده می وقت دیر که شبم

 به و خودم و رفتم بیرون اتاق از نکنم بیدارش صددداهام و سددر با اینکه برای
 ...کردم مشوول آشپزخونه وسایل کردن مرت 
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 و سددر من اینکه بدون...بود کافی آقامون واسدده ظهر سددر چرت سدداعت یه
 ...شد بیدار خودش باشم کرده صدایی

 خونه کوچیک بالکن تو و برداشدتم...بود خریده کباب سدیخ امون خونه برای
 ...گذاشتم میشد متر سه یه متر دو زور به شاید که

 نزنم؟ پاپیون اینا دور عطا_

 که میکرد مرت  بودم ریخته بهم که موهاشددو داشددت میزم روی ی شددونه با
 خندید

 ...خواهشا نزن و اونار دور دیگه_

 ..بستم و بالکن در

 !بکنند چک یه اینجارم نیست بعید تو و من ی خانواده از واال_

 بستم براش خودم و لباسش باالی ی دگمه دو

 خواب لباس دوتا همون سددر کرد چک هامم لباس کمد ما مادر   این واال_
 خانواده و مامانت جلوی و آبروشدون دارم اینکارام با گفت! درآورد منو اشدک

 !میبرم تو ی

 منی بابت هام چشددم هنوز...کنم نگاه هاش چشددم به تا و گرفت باال ام چونه
 ...میسوخت کردنم گریه ساعت

 کشددوی تو دیگه...کشددوت ته بذار اونارم...کن فراموشددش گفتم...سدداغر_
 نمیکنند نگاه که هاتو لباس

 ...که منه مامان به اگه_

 گفت ای بامزه حالت با و کرد گرد هاشو چشم
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 عزیزم_

 ...شدم گردنش آویزون و زدم جیغ

 میزنماا چشمت...میشی بانمک خیلی...عطا عاشقتم_

 گفت و داد قلقلک و پهلوم

 خودم آخرشدددبم...میمونیم همینجا شدد  تا بگو بزن زنگ مدامانت بده_
 میرسونمت

 فتمگ بود شده نصیبم که زایدالوصفی خوشحالی با و گرفتم فاصله ازش

 چی؟ نه گفت اگه_

 کرد فکر کم یه

 نمیگه نه من به...میدم اطالع میزنم زنگ خودم کن ولش_

 کرد فکر کم یه

 نمیگه نه من به...میدم اطالع میزنم زنگ خودم کن ولش_

 هشد قرار امش  شدام برای...کردم اش بدرقه و دادم تکون سدر خوشدحالی با
 گیرهب سرراهش از ام تازه سبزی گفت بهش...کنه درست کتلت واسدم که بود
 ...میده مزه حسابی که

 اعط حداقل اینکه بابت...!  خداروشددکر...نشددسددتم مبل روی راحت خیال با
 !منه سنگره تو

 و یلدا به حواسددم اصدال که بگو منو!..خودی با خودیِ   جنگ...دیگه جنگ  
 !...نبود مولود مامان جلوی هاش آزادی
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 ثالم...ترند راحت خیلی ما از عطا ی خانواد که بگم قطعیت به میتونسددتم
 با ای بقیه چشددم پیش نمیکردن جرئت عقد دوران تو...نرگس و سددامان همین
 درو  با هاشددون رفتن بیرون همیشدده...بمونند هم کنار ها خانواده اطالع

 گفت ناای خاله به دروغکی نرگس بار یه یادمه...رفتنشون مسدافرت حتی..بود
 !شمال رفت سامان با اونوقت و جمکران میره دانشگاه طرف از داره

 کوچیکش های جعبه از و بود خریده بازار از برام مامان که هایی نمکدون
 ریختن مشددوول و انداختم پارچه یه خودم زیر آشددپزخونه توی... درآوردن

 ...شدم ها نمکدون توی نمک

 بد داشددت که وقتی آن یه...میگرفت ام خنده هی و افتادم می عطا یاد هی
 ! شده زمون آخر نکنه که داشت برم هول...ظرافتی چه با اونم میکرد دددوسدم

 یحال یه...شد شل بدنم گرفت که اولو دوس بدد همون...بود بعید عطا از آخه
 ...بود نشده نصیبم عمرم به که شدم

 شنی...کرد دددوس بددد منو چقدر...بیاره دست به منو دل بود بلد خوب ام بچه
 و لخ صدداحبشددون نکنند فکر ام خونه دیوار و در یهویی تا بسددتم و خودم باز

 ...!میگیره گاز لبشو هی و میخنده هی که شده مشنگ

 ...خانوم ساغر خودمونیمااا ولی

 نیاز و نذر چقدر..داد جواب باالخره امامزاده تو و جانماز سددر تو دعاهای این
 که شددد پیدا یکی....رسددوند آرزوت به رو تو خدا...بشدده پیدا یکی تا کردی

 رفایح...بشینه دلت به...باشه داشدته دوسدت...بیارتت کیف سدر جوره همه
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 خدا هبود پاک دلت اینقدر تازه...باشدده بلد تر خوب کارای...باشدده بلد خوب
 ...!کرده نصیبت خوبم آشپز یه

 ...پیچید خونه سکوت تو هام خنده صدای و خنده زیر زدم دوباره

 بددا...خدداسدددت بدا کده کرده قسددمتم و یکی خددا...ایندا هدمده عدوض
 به باز...داره دوسددم باز بداخالقی و میکنم تلخی من هرچقددر...ایمدانده
 های خنده بیمار تازه...هام گریه...هام اشددک...مهمم واسددش باز...فکرمه

 ...میام تر قشنگ چشمش به البد..بخندم بیشتر باشه یادم! هست منم

 جوک ترین دار خنده میکرد فکر میشددنید هرکسددی و هام خنده بلند صدددای
 !رفت عطا شد خوب...میزنم قهقهه سرخوشانه اینطور که شنیدم و عالم

 درسددت...میخریدم یلدا و مولود مامان واسدده کادو یه فرصددت اولین تو باید
 یجا میدادم ادامه و بریدن سددر پنبه با روال همون کاش اصددال...رفتارم نبود

 عوضددش...نمیشدددم ام بده دیگه اینجوری...بیخود و تند های دادن جواب
 داره بونز سر بگن اینکه جای سیاسته با عروسمون میگفتن میشدسدتند هرجا

 ...رکه یا

 علی دیگرون با برخورد تو بدایدد آدم...رک بگن بهم نمیداد خوشددم هیچ
 رک...باشه سدیاسدت با کنه گیر بهشدون کارش ممکنه که اونایی الخصدوص

 هرچی و عطاسددت با حق که الحق...میندازه اون اینو چشددم از و آدم بودن
 !!!درسته میگه

 کوزه تفو وسط این...اشپزی به افتادیم باهم دوتایی و برگشدت خرید از عطا
 از یلمموبا با...بود کشته منو اشدپزی   تو شدگردش میگفت که عطا های گری
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 ام هگشدن قدری به شددام سدر... انداختم عکس پختیم باهم تایی دو که غذایی
 شددر از عطا های نبات چایی لطف به بعدش و خوردم غذا مرگ حد به که بود
 مپشت که کردم حجت اتمام عطا با بار آخرین برای بازم.شددم خالص درد دل

 هرچند.باشدده داشددته رو بیچاره منه هوای مامانم منو جنگ تو و نذاره خالی و
 قول اما داشددت مخالفت منِ   بیچارگی دیگه و جنگ یکی گزینه دو با عطا
 .اشهب نداشته تاثیری انتخاب و خرید تو ای دیگه نظر خودم نظر جز که داد

 اباهمب و میرسید نظر به شاکی مامان...خونه برگشدتم که بود نیم و ده سداعت
 به...رفت یادم از رفتارشددون تلخی سددامان دیدن با اما...نبود خوشددحال زیاد

 ویت رفتم و موندم خونه اهالی بقیه کنار خوردن شددیرینی و چایی یه ی اندازه
 ...اومد پرتقال آب لیوان یه با نرگس کردم عوض که هامو لباس...اتاقم

 مشکل؟ شد حل شد؟ چی...شیطون_

 یه...بگیرم امو رفته در نیش جلوی و کنم بازی نقش نمیتونسددتم رقمه هیچ
 ببندم واتاق در بتونم و اتاق توی بیاد کامل تا گرفتم و سینی ی دیگه طرف

 زدم لبخند پیروزمندانه و کردم نگاهش حالتی یه با

 پاک رم مسئله صورت آقامون..هیچ شدد حل که مسدئله کردی؟؟ فکر چی_
 دیگه اینیم ما!..کرد

 گرفت نیشگون و بازوم و خندید غش غش

 ...!شد طوالنی اینقدر چرا اتون مذاکره گفتم من_

 که بود موهام به حواسم آینه تو از...دددت تخددد روی نشدستیم باهم همزمان
 کنم جمعشون کش با کامل
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 ...بگم من هرچی گفت عطا_

 گفت خنده با و گرفت سمتم به و شربت لیوان

 بهش حقو حتما مخم رو میرفت ش  ده تا ظهر سه ساعت از یکی اگه منم_
 !میدادم

 ... عطا ببینی نبودی ولی...بود دعوا که اولش_

 ... کرد گرد خنده و تعج  با هاشو چشم

 کرد؟ چیکار عطا_

 گفتم و سرش تو زدم که خنده از میشد منفجر داشت

 ؟؟ میدم وا عروسی قبل خودت مثل من کردی فکر_

 گفت ام خاله و خودش مخصوص حالت با و باال رفت آنی ابروهاش

 داداش...نمیکردم کاری که بود من دسددت...نکن قضدداوت زود اینقدر_
 ...جنابعالی

 .سرکشیدم و لیوان نصف نفس یه من و نزد حرفشو ی ادامه

 ...دوساهااا بد اون از ولی...کرد دوسم بد عطا...برنخوره بهت حاال خ _

 نرگس ها موقع ااینجور...زدم پلک سددرهم پشددت و انداختم باال ابروهامو
 ...میکرد دلم بود محکم و میکشید جیغ

 هات بازی دیوونه این با بمیری...ساغر عاشقتم_

 لندب گوشم دم و کرد دلم بودد...گذاشت سینی روی و گرفت دستم از و لیوان
 خندید خودم مثل بلند

 ...میگم تبریک بهت...برداشت و اول قدم پس_
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 گفتم و زدم اش شونه پشت دستمو

 که فاحر چه میدیدی بودی باید..میگم تبریک خودم به و موفقیت این منم_
 !نزد بهم

 اعثب هامون خنده بلند صدای شداید..کشدید هم جیغ و خندید تر بلند اینبار
 بگه و کنه باز درو هوا بی سامان که شد

 میکنید؟ چیکار دارید_

 ای هقیاف به نرگس و من و میکرد نگاهمون مشکوک...بست سرش پشدت درو
 ...میخندیدیم بود گرفته که

 مارم خونه اومد می عطا آقا این میگفتی...شددادی و خنده به همیشدده آبجی_
 !میشد شل نیشمون شما مثل شاید میکرد دستفیذ مد

 گفت و زد سامان پهلوی به نرگس

 به شددد تموم چیدمانش دیگه...خونه داشددته کار...عشددقمو نکن اذیت_
 سالمتی

 ...کرد نثارم چشمکی یه و برگشت بعدم

 بگیری؟ رژیم باید که شما به نفرمودن عطا آقا احیانا_

 که سددهراب بلند های خنده صدددای بندش پشددت و سددامان حرف شددنیدن با
 !رفتم وار میاد من اتاق سمت به داره بود معلوم

 ...نخیرم_

 دمبع...گفت چیزی گوشش دم و گذاشت سامان ی شونه رو دستشو سهراب
 گفت منو به کرد رو
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 ایباب... زمین بذاری باید کیلو ده حداقل...بگیری رژیم داری وقت ماه دو_
 شد؟ مفهوم..وایمیستم جلوش من کنه مخالفت عطاهم خدابیامرز

 ایستاد کنارم و اومد نرگس که میگرفت خودشون به گریه فرم هام چشم

 ...دو...یک..بیرون اتاق از میشمارم سه تا دوتا شما_

 هب تری جمع خاطر با اینا میشددمارد و اعداد بیشددتری حرص با نرگس هرچی
 ...میخندیدند ما

 فکرم...دو برای پارک میریم ش  و صبح بعد به این از..سداغر نداریم بحث_
 .کنی منصرفم اینکار از میتونی عطا به گفتن با که نکن

 انگیزشبر تامل و گیرا نطق از بعد و داد تکون سدمتم به وار تهدید انگشدتشددو
 رفت بیرون اتاقم از

 صدا بی میکرد تالش همچنان اما بود شدده سدرخ خنده از صدورتش سدامان
 ارشفشدد تمام قدرت با و گرفتم دسددتم تو بازوهاشددو تا دو حرص با...بخنده

 ..دادم

 !!!داره دوست تپل منو عطا کنید فرو کلتون تو اینو_

 هی عصددبانیت فر  از من و بخنده بهم هم نرگس تا بود کافی جمله یه همین
 ...ببرم پناه بابا حاج به خودم از دفاع برای و بکشم همه سر بنفش جیغ

 انگار..میکرد مهربونی باهام بابا حاج مونس مامان برعکس وقت چند این
 منم...مردم عروس میشدده و میره از داره اش دونه یه یکی دختر بود فهمیده که
 یعل و میکردم اسددتفاده سددوء شددده قلمبه یهو محبت این از میتونسددتم تا

 ...گرفتن رژیم درمورد الخصوص
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 اذیت دخترشددو که کرد بحث باهاش و بود مخالف سددهراب نظر با بابا حاج
 و کنم مراعات وقت چند این که خواسددت ازم خودش طرفم یه از اما...نکنه

 کرده الغر کیلو پنج چهار ماه سدده دو این تو هرحال به...نشددم تر چاق این از
 ...بود مشهود اندامم توی کامال و بودم

 مکافات به عروس لباس کردن پیدا برای که گرفدت کدار و مخم نرگسددم
 خودم سددایز به که اینو وقت کردم اقدام خریدش بده دیر چون...میخوردم

 . ندارم بدوزمم عروس لباس

 ریدخ سددر که نرگس...میخوره بهم پایینم و باال سددایز باز کردم خداروشددکر
 رت کوچیک اش تنه پایین از اش تنه باال چون دراومد پدرش عروس لباس

 ایزس یه و دامنش و برداریم سایز یه عروسدشو لباس تاپ شددیم مجبور و بود
 ...دیگه

 هوای هب بود بهتر...نمیگفت بیراه پر..کردم فکر نرگس های حرف به شدد 
 خوش و خودم حسددابی و بشددم کار به دسددت شددده که عطاهم فامیل و فک

 فقط و شددد تموم ها بازی مهمون و گذشددت پل از خرم که بعدم...کنم هیکل
 خیلی اندام یلدا...میدم ادامه چاقیم ی دلبرانه روند بده عطدا و مونددم من

 سدددرتر من از رو یلدا که بدم بقیه دسددت بهونده نبدایدد...داشددت خوبی
 ! اندام تو حتی...بدونن

 لهرحا به...الغره عروس بگن یلدا به و تپله عروس بگن نمیاد خوشددم هیچ
 .بگیره درنظر هم دیگرون حرف باید زندگیش از مرحله هر تو آدم
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 هم کنم سدداکت و خودم برادرهای هم تا...بگیرم رژیم مرگ حد در بود بهتر
 ...رو احتمالی شوهر فامیل

 مثل هام چشم آور خواب قرص خوردن وجود با من و بود ش  یازده سداعت
 و دمیکر ام گرسددنه بیشددتر شدددنم پهلو اون به پهلو این...بود باز باز   جود

 ....اومد می در شکمم وقور قار صدای

 هم رو چشددم خیال و فکر از هدا شدد ...عروسددی تدا هفتده یده این تو
 برگزار خوب دیشدد  حنابندون مراسددم...امشدد  مثل درسددت...نمیذاشددتم

 کم ها مهمون... رفت آوردنش برای دیر لعنتی عارف که شددام از بویر...شددد
 !بزنن گاز و زمین گشنگی از بود مونده

 ررمق ساعت طبق و بود گذشدته خوش بهش مردونه قسدمت بکوب و بزن آقا
 و خودش عارف اما بره سددامان بود قرار اولم از...نرفت غذاها آوردن برای

 شددام بدون که ها مهمون از تا دو یکی...میارم میرم من که کرد آش نخود
 مهمون ولی...ناراحته انگار که میکرد وانمود طوری یه مولودم مامان...رفتند
 دنبو من بدبخت بابای فامیالی وسدط این..نشددند شدام بی که خودش های

 !بدبخت من   واسه موند حدیثش و حرف و رفتند شام بدون که

 ...کرد بلندم جا از وحشتناکش صدای و گوشیم ی ویبره

 و ردمک پیدا و موبایلم گوشددی تا کشددیدم میز روی دسددتمو اتاق تاریکی تو
 ...دادم جواب

 ...الو_

 نبودی؟ که خواب...سالم_
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 بستم هامو چشم و گذاشتم بالش روی و سرم عطا صدای شنیدن با

 بیداری؟ چرا تو...نمیبرد خوابم...عزیزم نه_

 تموم که فرداش ...کرده سدرایت منم به تو های نگرانی...نمیبره خوابم منم_
 .میشه نصیبم راحت خواب یه منم بشه

 ...نشست دبم لد روی ای نیمه و نصفه لبخند

 تاالر؟ بردید و شیرینی و میوه...واقعا آره_

 !!برد عارف..آره_

 شدم کفری و اومد یادم دیشبش ی فاجعه عارف اسم شنیدن با

 یوچ همه باز اون ببینم؟ کیو باید بکنه کاری ما واسدده عارف نخوام اگه من_
 چرا...عطا من اعصاب رو میره مزحکش ها خنده اون با بعدم...میکنه خراب

 نمیفهمی؟

 .تمبس پا وبا اتاقم در خونه اهالی نکردن بیدار برای و بود بلند دادم صدای

 عذرخواهی که عارف ناراحتی؟ دیشدد  ماجرای سددر هنوز تو... سدداغر_
 وخودت اعصدداب بهش کردن فکر با چی برای دیگه...رفت شددد تموم...کرد
 میریزی؟ بهم

 پام رون به هامو دسددت کف و کردم خم شددکمم سددمت به و زانوهدام
 دمیشدد که شدد  های نیمه پاهام بودم رفته راه بس از وقت چند این...کشددیدم
 درد که بوده سددرجاش من اعصدداب وقت چند این مگه اما...میرفت ضددعف

 نگیرم؟ درمون بی
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 ارقر که ماشددینی از اون..خرابکاری به داره عادت شددما برادر اینکه خاطر به_
 فشمزخر سددایز و جنابعالی شددلوار کت از اون...نگرفت و بگیره برامون بود

 من میدونی که تو...نکن طرفداری ازش بیخود عطا...دیشدد  شددام از اونم
 اون که مردن من داداشای..سدپردی اون به کارو چی برای...حسداسدم چقدر

 کاره؟ همه شده

 روی حد از بیشددتر پیچید گوشددی توی که رو کشددیدنش نفس بلند صدددای
 رفت اعصابم

 زدم؟ حق حرف برخورد بهت االن_

..._ 

 ...میاریا باال منو سگ روی داری نزدنت حرف این با عطا_

 خانوم؟ نداره اثری تو روی زدنم حرف وقتی بگم چی_

 بی و سدداده منه حرفاش با میخواسددت دوباره..کردم قطع حرص با و تلفن
 ...کنه خر و زبون

 موزم...کشددیدمشددون توانم حد در و انداختم چنگ موهام به طرف دو از
 خنده دست از...سکوتش این دست از...عطا دست از میشدد منفجر داشدت

 ...داره کاربرد من ریختن بهم برای فقط که اش مسخره های

 عین مادرش و خودش و بود زدن گند حال در مدام ماه دو این تو برادرش
 در که بیچاره اون...میسددپردم سددامان به هم اول از باید...نبود خیالشددون

 ...وقت چند این بود نرگس و من خدمت

 ... گذاشتم بالشم زیر و تلفن گوشیم خوردن زنگ دوباره با

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

119 

 فتهر بدنم اپیالسیون برای که امروز همین!!...بود عروسیم روز فردا سدرم خیر
 هک کرمی تا بخورم جوش و حرص کم گفت بهم جون مریم آرایشددگاه بودم
 محو ام چونه روی از آثارش و کنه اثر بیشددعور جوش تا دو این رو میزنم دارم

 ماا نمیمونه باقی ها جوش از اثری هیچ گریم با میگفت که چند هر...بشدده
 بقیه و عطا جلوی ها جوش این سددر ام ماهه یه همین...که نبودن مردم مهم
 دمای دم درسددت میزدم جوش بار یه سددال صددد که منی...خجالت از مردم

 ...میزد جوش ورم یه دقیقه هر عروسی

 هک بود چی عطا تقصیر وسدط این آخه..اومد در گوشدیم ویبره صددای دوباره
 بود؟ افتاده عارف چون سرخوشی الکی و خیال بی آدم گیر  

 الو؟_

 !سالم دوباره_

 اگه کردم حس لحظه یه تو که بود دلخور و ناراحت قدری به صددداش لحن
 .میکنم دق خودم عطا ناراحتی غم از نکشم عمیق نفس

 کن تاستراح...بیای نمیخواد تو..آرایشدگاه میرم خودم نرگس با صدبح فردا_
 ...یک ساعت همون تا

 خوبه؟ باشم اتون خونه دم نیم و پنج...میام خودم نه_

 بودم کرده لرز...پیچیدم خودم دور و لحاف

 کنی؟ چیکار میخوای و عروس ماشین عطا...خوبه آره_

 ...پراید همین_

 ...بابامو ماشین میشه چی مگه خ ..شد حیف_
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 !نمیشه_

 فایده یب ش  یه برای اونم بابا ماشدین گرفتن غرض برای ایم هفته یه زدن مخ
 تایید مورد اگه حرفا بعضددی که...بود داده نشددون بهم روشددو اون عطا..بود

 بازم..بندازم راه خودزنی من هرچقدر حاال...نمیره اش کله تو نباشدده خودش
 است فایده بی

 کارواش میبردیش حداقل_

 صبح همون..میبره عارف_

 بردارمون فیلم اصددال یعنی...بگیریدا و گلم دسدددت بری خودت عطدا_
 تشدوسدد از بره سددرراهش نکنه گل بازیش خودشددیرینی عارف یهو...میبرتت

 بگیره؟؟ منوِ   گل دست

 هیچی نگران دیگدده تو..میسددپدارم بهش صددبحم.راحدت خیدالدت..نده_
 .میشه انجام روالش طبق داره کارها همه...نباش

 ...گرفت بازیم بود افتاده اتاق دیوار به که خودم ی سایه با تاریکی تو

 حسدداسددتر هرچی میگه یلدا...بشددم خوشددگل فردا کنه خدا میگم...عطا_
 ای موهام به گندی یه اینا میترسددم من...میشدده خراب بیشددتر کارت باشددی
 .بزنند صورتم

 بود مشخص هم هاش خنده صدای از خستگی

 شهب کم خوشگلیت این از کم یه نمیشه بدم حاال...هسدتی خوشدگل که تو_
ُرم زیر رفتی که امروزم...نخوری چشم این از بیشتر تا  ...س 
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 کلش بتونم و کنم آزاد دستمو تا گرفتم ام شدونه سدمت به و کردم کج و سدرم
 بیفته دیوار روی اش سایه و کنم درست هام دست با رو پروانه

 .بود پایین فشارم..آره_

 بود؟ پایین خیلی یا بود پایین_

 ورهج همه گرفتم که وحشتناکی رژیم خاطر به... شدد متوقف دسدتم حرکت
 رنگ...هام چشددم زیر گودی...کردم اذیت و روانم و روح و جسددمم و خودم

 یه ی برنامه از این...میشددند یادآور بهم همه دقیقه به دم که صددورتم پریدگی
ُرم و درمونگاه میرم هرش  که من هفته  ....میزنم س 

 نباش نگران...بود همیشه مثل_

 ماه دو توی که میشدناسی و کی...میشده همین میگیری رژیم سدرخود وقتی_
 باشه؟ کرده الغر کیلو نه

 گفت خنده و خوشحالی با

 کسددی یگه! بیسددت شددد هیکلم دشددمنام چشددم کوری به...دیدم و خودم_
 ...عطا باشه خدات از توام..توپولی بگه بهم نمیتونه

 ...دهنش به باشه دسبونده چد و گوشی که انگار

 داره طیرب چه بقیه به گرفتی؟ تصمیمی همچین که بودم کرده اعتراضدی من_
 برای و مردم حرفه چرا تو آخه باشدده؟ شددکلی چه زنم دارم دوسددت من که

 میکنی؟ حجت خودت

 لقو بشه تموم بعدش پاگشداهای و عروسدی این بذار..نکن شدروع باز عطا_
 خوبه؟...اولم سرجای برگردم میدم
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 تو؟ به بگم چی_

 یدبا زود صددبح...بخوابم برم بشدده خوش دلم من بگو چی یه االن...هیچی_
 .بشم بیدار

 ...کشیدم سرم روی و لحاف خنده با و خندید

***** 

 "عطا"

 خوندن اماده من از زودتر عارف.بیدارشدددم نماز خوندن برای پنج سدداعت
 ...بستم قامت سرش پشت...بود نمازشده

 ...!!خدا جز بود چی همه پی   حواسم نماز سر

 عطا ببر منم جانماز_

 ...که میرفتم اتاقم سمت به... گرفتم دستش از و جانماز

 ساغر دنبال برم باید گذاشتی؟ کجا و ماشینم سوییچ عارف راستی_

 کرد اشاره تلویزیون میز به دست با و کرد جا جابه و سرش زیر بالش

 !میرفت خودش بودی خسته...اونجاست_

 خیال بی خیلی عارف که الحق...افتادم سدداغر های حرف یاد و زدم لبخند
 ...بود

 همه باید امروز.رسددیدم اشددون خونه در جلوی قرارمون سدداعت از زودتر
 یامپ گوشیش به فقط...بخوره جوش و حرص کمتر ساغر تا میکردم و تالشدم

 دو هر.بیاد خانوم نرگس با تا کشددید طول ای دقیقه چند...درم جلوی که دادم
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 چهار یا سدده از کمتر که سدداغر...میرسددید نظر به خوابالود هاشددون صددورت
 ...بود دوابیده خد ساعت

 ...ها خانوم سالم_

 گرفت سمتم و عروس لباس ی جعبه ساغر...کرد سالم و زد لبخند نرگس

 عطا خواب از میمیرم دارم..سالم_

 صددندوق رو جعبه...داد جلوه تر نمک با رو صددورتش خوابی بی از نالیدنش
 نگاهم باز نیمه های چشددم با و ماشددین به بود داده تکیه...گذاشددتم عق 

 میکرد

 دادی قول..ها بزنی هاتو ریش_

 گفت که بستم رو صندوق...دادم تکون و سرم لبخند با

 نمیبندی؟ کراوات_

 ...دادم تکون مثبت نشونه به سرمو لبخند همون با

 ...شد منجر صورتم دوسیدن بد به شدنش زده ذوق

 .!بگیرن یاد بعضیا...نمیزنی حرف خانومت حرف رو که عاشقتم_

 ...یخندیدم و بود انداخته پایین سرشو که کرد اشاره خانوم نرگس به بعضدیارو

 ...سآغر این دست از امان

 امروز... زدن چرت باهم آرایشگاه دم تا دو هر...شدیم ماشدین سدوار سده هر
 باز...ودمب نگرانش هروقتی از بیشتر و میشد خسته همیشه از از بیشدتر سداغر
 نبردن با مخالفتش...ببره رو نرگس خودش همراه تا شددد راضددی که خوبه
 خیال اینجوری...بشدده راضددی تا زدم حرف باهاش...بود هزینه برای همراه
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 های حسدداسددیت جلوی میتونسددت خانوم نرگس...بود تر راحت هم خودم
 ...بگیره رو ساغر

 به یحت...احساساتش به...سداغر به...کردم فکر خودم با مسدیرو سداعت نیم
 ...کنه باز اشو دونه دونه ازدواج با داشت دوست که زندگی های گره

 مگرفتی باهم و لباس...کرد مخالفت مادرش هم باز خریدن عروس لباس سر
 شبه و لباس اون پوشددیدن اجازه مادرش خونه میبره رو لباس سداغر وقتی اما

 خودم ی خانواده برای حتی اما نداشددت اهمیتی من برای شدداید...نمیده
 شکلم باعث بود کرده انتخاب ساغر که بازی لباس پوشیدن که بودم مطمئن

 ...میشد

 حرف میون...گفت مادرش رفتار از زاری و گریه با و زد زنگ بهم شددبش
 و میزد حرف بریده و کوتاه...میگه چی نمیفهمیدم که زد هق بس از هاش
 سید سمتق که بود ای ددده دکلتددد لباس انتخابیش لباس...میکرد گریه بیشتر
 پشت از و میداد نشون بیشدتر رو بدنش که بود شدده طراحی طوری اش دددنه

 ...بود درش کمد روی تا باز لباس هم

 ...بود درش کمد

 لباس بین خاطر همین به هم خودش...اومد می خیلی لباس مدل سدداغر به
 ماا نداشددتم مخالفتی من...کرد انتخاب رو لباس اون بود موازه توی که هایی
 لباس اون پوشددیدن آشددنا و دوسددت جلوی که بود گفته بهش خودش مادر

 ...نیست درست
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 بندازه عکسی ساغر از نیسدت قرار ام کسدی و اسدت زنونه مجلس هرحال به
 راسددرا به بودنم معذب همه با...بیفته بهش نامحرم چشددم نکرده خدایی که

 بدتر و نکرد قبول امدا زدم هم مونس مدامدان بده هدارو حرف این سدداغر
 گفته بهش...بود رسونده سداغر گوش به ای دیگه طور منو های حرف...شدد
 سدداغر اصددرارهای خاطر به فقط و نبودم لباس اون به راضددی هم من که بود

 ...شدم راضی

 مراعات خانواده توی شدداید هم ما...برخورد بهم حتی...شدددم دلخور خیلی
 تو متاسددفانه یا خوشددبختانه...خانوم یلدا قول به...میکردیم چیزهارو خیلی
 دهپسددندی ام زنونه مجالس توی حتی ها لباس سددری یه پوشددیدن فامیل هردو

 ...نیست

 با اینکه تا...نمیداد منم جواب.. بود کرده قهر آدم و عالم با روز دو سدداغر
 رینت دار خنده شدداید...بود کرده انتخاب ای دیگه لباس و بود رفته سددهراب

 جلوی عروس لباس پوشددیدن به خودش مادرش و پدر واکنش موضددوع
 ...بود سهراب

 در و خانوم این اشک تا دادن هم دست به دسدت زمان و زمین باز هم بعدش
 ی سددلیقه با رو جدید لباس که میگه مادرش به و میره در دهنش از...بیارند

 ...میاد خوشش میپوشه وقتی و کرده انتخاب سهراب

 ناراحتی   میشددد ناراحتی موج  که چیزی تنها من برای...نشدددم ناراحت من
 همون های لباس از یکی بود رفته برادرش با اینکه حاال!! بود سدداغر خود

 هک چیزی اما...نمیذاشدت اعتراضدی حق من برای بود کرده انتخاب رو موازه
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 اینکه و...بود ساغر های محدودیت و حساسیت شدد گیرم دسدت وسدط این
 زیر باهاش که وقتی تا...همسرش بعنوان من

 !دارمن انتخاب حق هم زنم لباس نوع انتخاب ی درباره حتی نرفتم سقف یه

 با خرید قبل روز..رسددید منم دامادی شددلوار و کت به سدداغر حسدداسددیت
 هک فرداش شد قرار خودش ی نقشده طبق.کرد انتخاب و یکی و رفتم خودش

 شددلوار کت رو دسددت خودم من میریم خرید برای مونس و مولود مامان با
 ...بکشم کنار دادن نظر از رو بقیه تا بذارم ساغر انتخابی

 نظرشون که خواستم مادرها تا دو از احترام و ادب رسم به شدیم موازه وارد تا
 مامان....میکرد حکم اینچنین ادب اما میخورد حرص داشت سداغر..بگن و

 و بود گرفته قرار جریان در دورادور عروس لباس قضددیده سددر کده مولود
 لیقهس با که گفت و داد ساغر به و انتخاب حق میدونست و ساغر حسداسیت

 ...نداره سرا  کسیو ساغر از تر

 مولود مامان حرف این با حداقل عروس لباس ماجرای بعد کردم خداروشکر
 ...میشه تر آروم کمی ساغر

 زا یکی پسددر برای که و تاالری بابا حاج اما دیدیم جارو چند...تاالر برای
 و شددمایل و شددکل از سدداغر باز...کرد معرفی بهمون بود قدیمش دوسددتان

 وییر خاطر به که داشت اصرار پدرش باز متاسفانه نبود راضدی تاالر محوطه
 ...بپسنده و تاالر هم ساغر انداخته خدا بنده اون پسر به که

 سدداغر از که آخری انتخاب هرچند...میدادم سدداغرم با حقو باید جورایی یه
 ...اما شد تموم منم نفع به شد گرفته
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 بود ناس م دیگه های مراسم برای بیشدتر..نبود مناسدبی خیلی تاالر واقعیتش
 ...عروسی تا

 ایج میتونم و ندارم مشددکلی تاالر برای من که کردم صددحبت باباهم حاج با
 ...اما کنم رزرو رو ای دیگه

 رسیدیم؟_

 پارک ارایشگاه درب جلوی ماشدین و بود شدده بیدار سداغر اومدم خودم به تا
 ...شد

 نشه دیرت که کن بیدار خانومم نرگس...عزیزم آره_

 گفت که میمالید هاشو چشم

 !خوابیدی هشت که دیشبم تو... بترکی نرگس_

 عق  صدددندوق از و عروس لباس تا شدددم پیداده مداشددین از خندده بدا
 کار از داشت عمال من ی ماهه چند این های کشی مسافر با ماشدین...بردارم

 رد ماشین از غریبی عجی  صدای و سدر که هربار...نبود ای چاره...افتاد می
 رو لیهرپو بشم مجبور که نیفته اتفاقی عروسدی تا میکردم خدا خدا اومد می
 ...کنم ماشین خود خرج درآوردم کشی مسافر از که

 عطا؟؟_

 بردم بیرون ماشین ی شیشه از سرمو

 جانم؟_

 توپید بهم حرص با و کرد سفت روسریشو ی گره
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 و میدونم من اونوقت..بده آب به گل دسددته عارف امشدد  میخواد دلم فقط_
 !تو

 با...بگیره سدداغرو زبون این جلوی نمیتونسددت هم خانوم نرگس ی سددقلمبه
 گفتم بهش دادن اطمینان برای و کردم نگاهش خنده

 نگاهم که کرده بق.. هسددت چی همه به حواسددم خودم...راحت خیالت_
 هب طوری...االن مثل درست...کردنش دددل بوددد برای میکشید پر دلم میکرد

 ردخت این سددر دنیا بالهای تمام انگار که میکرد نگاهم و بود داده تکیه در
 ...شده نازل

 امبی بزن زنگ شدددی تر خوشددگل برو...راحت خیالت که گفتم...عزیزم_
 دنبالت

 وارد نومخا نرگس با و فرستاد دددوس بددد برام...نشست لبش روی پهنی لبخند
 ...شدن آرایشگاه

 هب دست عروسی روز میفهمید ساغر اگه...کردم سدوار مسدافر تا چند راه بین
 .میبرید سرمو گوش تا گوش حتما زدم جنایتی همچین

 اندازه هب...خونه برگشتم مسدافرکشی دور چند از بعد که بود ربع و ده سداعت
 ...داشتم استراحت مهلت خوردن شیرینی و چایی یه

 !حساسه ساغر...کنی داغون و صورتم نزنی عارف_

 تنانداخ خط ترس از مدام که بود گرفته دسددتش طوری و تراش ریش ماشدین
 میکشیدم عق  سرمو تراش ریش ماشین تیغ

 سرجات وایسا..داری ناز اینقدر عروسی تو مگه_
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 دیگه گل دسددته عارف میکردم خدا خدا و میدادم فشددار هم روی هامو پلک
 ...نکنه پیاده صورتم روی اینبار و ای

 بدون...دیگه ای میزه ریزه!! میشه گنجیشک مثل صدورتت میذاری ریش تو_
 ازهت عروس مثل که ما حرف منتهی بودما گفته بهت منم اینو...بهتری ریش
 .نداره خریدار وارد

 نهک تمیز هم رو گلوم زیر تا کشیدم عق  و گردنم...نزدم حرفی و خندیدم

 !ببینیم تیوه شیش بعد به این از رو تو ما قراره که گرم دمش باز_

 ریش ته این از دل شدددم راضددی ماشددین با باز...بود مکروه که زدن تیغ
 !عروسی برای فقط البته...بکنم

 ...سرتو کن کج_

 زیر بزنم شددد باعث عارف ی اومده بیرون زبون دیدن...کردم باز هامو چشدم
 ...خنده

 میخندی چی به...درمیاوردااا بابامو سدداغر میبریدم صددورتتو اگه...هوووی_
 تو؟

 باز چقدر دهنت میدیدی باید! ؟...میکنی مسددخره و خانوم یلدا زدن ریمل_
 ...که زبونتم بود

 ...کرد باز نیمه و حموم در و خندید

 ...در پشت بذار رو حوله و سشوار یلدا_

 دستش فک با ببینم و جدیدم شمایل و شکل تا آینه سمت برگردم خواسدتم تا
 ...کتفم پشت به کوبید
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 .ببینی کردم درست که موهاتم بذار...نه االن_

 به زدن غر جرئت امروز.دادم تکیه حموم سددرد دیوار به امو ددددنه برهدددد بدن
 !منزل این اهالی به حتی..نداشتم رو هیچکس

 ها میشه دیرم...بگیرم دوش بیرون برو پس خ _

 درو و کرد تشددکر ازش عارف...کشددیدم عق  رو خودم خانوم یلدا اومدن با
 گفت که درمیاورد تنش از و پوشش زیر...بست

 ...برادر تنگه وقت! دوش زیر میریم هم با_

 سددمت کرد پرت و پوش زیر که میکردم نگاهش شددده گرد های چشددم با
 ...صورتم

 !نباش نگران..ساقدوشتم من_

 ..کردم نگاه شلوارش درآوردن به تعج  با

 !ساقدوش؟ شی دت لخد من جلوی نمیخوای که تو_

 ...رفت حموم دوش سمت خنده با

 ... بیرون بفرستمت بشورمت بیا...درنمیارم و یکی این تو مثل..نه_

 سرو از اب که حالی در و بود واستاده دوش زیر...کردم دددل بوددد هامو دست
 کرد باز برام دستشو تا دو میچکید صورتش

 ...داداشت دل بود بیا...نترس_

 بزنم حرف جدی کردم سعی و برداشتم دیوار از امو تکیه

 .میام بگیرم دوش یه منم...بیرون برو بگیر دوشتو_
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 انداختن چنگ مشوول...کشید سرش روی و ریخت دسدتش کف رو شدامپو
 گفت که بود سرش کم موهای به

 آبو رش شر صدای من کردی فکر...رفتی عروسیتو حموم صدبح میدونم بعله_
 نشنیدم؟

 کوتاه ربراد این...نگم چیزی این از بیشتر تا گذاشتم دهنم روی و دسدتم کف
 !اومد نمی

 از رو لهحو...کنم پیدا فرصددت من و بشدده تموم گرفتنش دوش تا موندم منتظر
 انداختم اش شونه روی و برداشتم در پشت

 خجالتی؟ برادر میشد کم ازت چیزی دوش زیر اومدی می من با حاال_

 ...کردم اشاره حموم در به دست با

 بیرون بفرمایید...حیا بی برادر شد دیرم_

 کمد ردو و سفیدم ی حوله...گرفتم دوش سدریع خیلی و کردم بیرونش زور به
 ود هنوز....اومدم بیرون شدم مطمئن اتاق بودن خالی از وقتی و پیچیدم دددرم
 شد اتاق وارد دست به شونه عارف که بودم نشده دور حموم از قدم

 ...کنم درست موهاتو بشین_

 و سداقدوش حداقل و باشده نداشدته منو شدرایط سداغر که کردم دعا دلم ته از
 ...بکنند رو حالش مراعات آرایشگرش

 ودب پوشونده پارچه با و اتاقم ی آینه...شد مشوول و نشدوند منو صدندلی روی
 ...ندم نظر چی   نبود معلوم که مویی مدل درباره احیانا تا

 نزدی؟ زیاد موهامو که حموم تو عارف_
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 ...زدم دالشو بود فقط نه_

 میرفتی ور باالشم به که تو_

 ...بود خوب اش اندازه باالش ولی رفتم ور آره...هان؟_

 شپی و ندادم گوش سدداغر حرف به چرا که فرسددتادم لعنت خودم به دلم توی
 به..مبگ رو خودم نظر و کنم غر غر میتونستم اونجا حداقل...نرفتم آرایشدگاه

 ....کنم مخالفتی هاش خواسته جلوی یا بدم دستور نمیشد روم عارف

 برداشتی؟ چرا و خانوم یلدا موی اتو_

 ایستاد روم به رو و زد برق به و دستگاه

 دخالت من کدار تو بعددم...دربیداد حدالدت این از بکشددم اتو موهداتو_
 !دربیارم داداشم زن دل از تو کردن خوشگل با میخوام...نکن

 نفس بریده بریده که اونقددر...زیداد...نده کده کمی...خوردم حرص کمی
 با اتاق داخل از و بود گذاشددته شدداد اهنگ خودش برای عارف... میکشددیدم

 ...میزد حرف بود نشسته در پشت که خانوم یلدا

 ...بکش آروم ثانیه چند بعد اتو الی بذار موش ریشه از عارف_

 بکنی موهامو ی دونه دونه تو اینکه قبل اوایل اون اینکه مثل جدان یلددا_
 ...میکردما درست دستگاه همین با موهامو

 میاد بهت کچلی این االنم...من برم قربونت الهی_

 جای بی تعریف این بابت که میکردم نگاه عارف به هام چشددم باالی از
 بود شده لذت و خوشی غرق همسرش
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 های جاری اون از میخواد دلم که میدونی داری؟ آرایشگاه وقت کی همسر_
 !!باشی داشتنی دوست

 شد بلند مولود مامان های خنده صدای

 خوشش سداغر ام بچه...جاری نگو یلدا به اینقدر گفتم دفعه صدد...عارف_
 ...لقبا از نمیاد

 گفت و اومد ای قیافه دهنش و ل  با عارف

 نداشدددت حق عروس...قدیم مادرشددوهرای مادرشددوهرم مولود مدامدان_
 نه؟؟... شماست پای رو سرشم خوابیده یلدا االن...کنه دراز پا جلوشون

 ...شد بلند تاشون سه هر های خنده صدای

 ونا ببینم و بزنم زنگ بهش میشد کاش...بود کرده سداغرو هوای دلم بدجور
 !زهرمار؟ برج شده من مثل یاِ   راضی آرایشگرش از

 یه موهام به رفتن ور دقیقه چند از بعد...کرد روشددن و سددشددوار دوباره عارف
 ..کرد خالی سرم روی و برداشت و اسپری

 بود؟؟ چی این_

 ام شونه روی جوری یه مشدتش با...بود عارف از من خوردن کتک روز امروز
 ...شدم خشک جام سر که زد

 ...نشدی کور تا ببند چشمتو...بدبخت تافته_

 !!در پشت های خنده و عارف دست از میسابیدم هم روی هامو دندون

 منه ی دردونه عزیز اون...نکنی کور امو بچه...مادر... عارف_
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 نگت شیرینیش برای دلم که آورد دبم لدد به لبخندی کوتاه ی جمله چند همین
 بود شده

 عروس از باید دیگه...میکنم خوشددگلش دارم عوضددش...مولود مامان نه_
 نه؟ یا باشه سرتر

 که هربارم...میکرد تعریف عروسددش از منهم جلوی حتی...مولود مامان
 و میرسددید خانوم یلدا به نوبت میشددد تموم سدداغر ی درباره هاش حرف

 فحر و کارها این تمام میدونسددتم منکه...سددابقش عروس از تمجید تعریف
 هروقت.... االیام و قدیم...ماست ی نفره پنج جمع کردن مهربون برای هاش

 عوضددش داره صددورتش حالت عدارف میددیدد تدا..میکرد تعریف من از
 عارف به هارو حرف آخر تا اول از و میداد توییر هاشددو جمله فاعل..میشدده

 ...میداد نسبت هم

 ...برداشت کشوم توی از رو نو و سفید پوش زیر

 ...داماد برادر   بیا...کنم تنت بیا پاشو_

 کشیدم راحت نفس یه و شدم بلند صندلی روی از خنده با

 بسالمتی؟ شد تموم_

 بود کرده باز هاش دست با و پوش زیر ی یقه

 ...نشه خراب خوشگلت موهای کن دال اتو کله_

 .بپوشم و پوش زیر تا کرد کمک عارف و کردم خم سرمو

 دمیب هامو دسددت جفت میاد ببینه سدداغر که کردم درسددت برات مویی مدل_
 !کن باور...دوسه
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 نگاهش چپ چپ...کرد اشاره تنم حوله به و برداشت و دددرم زیددد ددداس لبددد
 گذاشت دت تخد روی و در زید داس لبد.  کردم

 وانلی یه میرم...گرفتی زن چرا هسددتی خجالتی اینقدر که تو نمیدونم من_
 برمیگردم زود بخورم آب

 از کردن چوولی به کرد شددروع رفت بیرون تدا...کردم نگداهش خندده بدا
 ...!مردو این بود کرده بدعادت خانوم یلدا...من

 پشددیمون اما آینه جلوی برم خواسددتم...پوشددیدم و ددددرم زیدددد دددداس لبدددد
 .بایستم اینه جلوی پوش شلوار و کت دادم ترجیح..شدم

 کی ساعت که بود داده پیام بهم ساغر...رفتم گوشدیم سدمت عارف اومدن تا
 .داشتم فرصت دیگه ساعت یک فقط من و باشم آرایشگاه دم

 شده؟ تنگ براش دلت...آخی_

 ...انداختم کشوم توی و گوشی

 دیگه ساعت نیم بردارم فیلم...باشم آرایشگاه دم دیگه سداعت یه باید عارف_
 اغرس گل دسته آمادست؟ ماشدین ببینی زدی زنگ اصدال تو...گلفروشدی   دم

 ...نباشه آماده اگه میدونی چی؟

 بگی؟ میخواستی همینو...میده؟؟ قورت درسته و دوتامون هر ساغر_

 پوفی...کردم فوت رو نفسددم و گذاشددتم صددورتم طرف دو هامو دسددت کف
 گفت بود درآورده ادامو که درحالی و کشید

 ...میشه ساغر شبیه داره اخالقتم_

 ...میکرد مسخره و روزم و حال داشت...خنده زیر زد
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 فتممیر زودتر باید...انداختم وضعم و سر به نگاهی و نشستم دددت تخددد لبه
 سددمتم به و درآورد کمد توی از و شددلوارم و کت عارف...گلفروشددی سددمت

 اومد

 گل دسدددته و ماشددین گفت...آیدین به زدم زندگ پیش دقیقده دو همین_
 گرفتم؟ واسش مزدارو نگفتی که ساغر به...آمادست

 میکردم نگاه کت از آویزون کراوات به و بودم نشسته کرده قوز

 .زدیم گل پرایدو همون میکنه فکر یعنی...نگفتم_

 شدم بلند و کشید بیرون کت جالباسی از و شلوارم

 انتخاب خودم روشددم گل طرح که بگو اصددال...کردما راضددیت من بگی_
 خودم پولشددم بگو سدداغر به باز ولی نداره شددمارو قابل اشددم هزینه..کردم
 سجده دبای نگرفته طالقشو تو از همینکه حنابندون شد  خرابکاری با...دادم

 .بیاریم جا به شکر ی

 ها دگمه بسددتن تو..کردم تنم و برداشددتم صددندلی روی از و ام مردونه پیرهن
 میکرد کمک

 !کردی درست که ای قیافه بابت هم ماشین بابت هم...نکنه درد دستت_

 ...میخندید و میکرد نگاه موهامو داشت

 ...!!بیاد خوشت تو فقط کنه خدا_

 کردم نگاهش نگرانی با که میبستم و سرآستینم های دگمه

 کردی؟ تیویم جوجه نکنه_
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 با که بینمب و بپوشددم زودتر هامو لباس تا کرد ترغی  بیشددتر خندیدنش قاه قاه
 !کرده چه من

 لوارمش زیپ و بستم درم کمد دور رو مشکیم دربند کمدد... کردم پام و شلوارم
 .کشیدم باال و

 !ای سرمه مثال میخریدید؟ دیگه رنگ یه مشکی جای نمیشد حاال_

 شد کرواتم بستن مشوول و داد باال و لباسم ی یقه

 ونچ برداشت رنگی این کراواتمم...داره دوست مشکی شلوار و کت ساغر_
 ...نباتی   خودش عروس لباس

 دفهمی خودش هام چشم شدن گرد با که میکرد سدفت داشدت کراواتو ی گره
 بست شلتر و

 یه...ادمی خودتم پیرهن به..نیسددت بدک نباتیش البته..روشددن؟ سدداده؟ آخه_
 کراواتته گرن که کتتم دستمال...بیرون بکش پیرهنتو کتت آستین از خورده

 الفهک بیخود های صحبت این و بودم کالفه...گرفتم دددرم کمددد به هامو دست
 و تمک دستمال عارف....کشیدم بیرون کمی پیرهنمو های آسدتین..میکرد ترم

 ...گرفت فاصله قدم یه و گذاشت جیبم توی

 ببینه پسرشو بیاد مامان حاال...شد عالی_

 از زودتر بود دسددتش اسددپندی بوی....زد صدددا و مولود مامان و کرد باز و در
 ...رسید خودش

 ...من برم پسرم باالی و قد قربون...حسود چشم بترکه_
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 گریه مادرم...کرد رو دسددتشددونو مولود مامان و خانوم یلدا سددرخ های چشدم
 !بود کرده

 .مامان نکنه درد دستت_

 راهم بدرقه مادرم که اشکی های قطره جلوی تا دادم فشدار هم روی هامو ل 
 ...نیارم کم میکرد

 ردنشک گریه... داشت نگه کنارصورتم رو صورتش...دوسیدم بد رو اش گونه
 عادت کنارش کشددیدن نفس به هاسددت سددال من...میلرزوند و دلم و دسددت

 مقصر...بود سخت واسدم روزشدم یه حتی..مولود مامان از کندن دل...کردم
 ...بودم من میریخت که هایی اشک این

 مادر نکن بوض...برم چشمات اون قربون_

 بیرون چشددمم ی گوشدده از داشددتم سددرا  که اشددکی ی قطره ترین سددمج
 ...کردم دل بود و مادرم و انداختم پایین سرمو...پرید

 خدا به میگیره دلم...نکن گریه مامان_

 های چشم با هردو و بود کرده دددلقه حددد خانوم یلدا گردن دور دستشو عارف
 گریه طاقت مادرم...میریختم اشددک نباید من...میکردن نگداهمون خیس

 ...نداره منو های

 برام...دوسیدم بد صورتشو و کردم پاک هاشو اشک...دوسید بد رو دشونیم پیدد
 بده عمر بهم قدری به خدا که اینه آرزوم همیشده...بود کشددیده زحمت خیلی

 ...کنم جبران هاشو زحمت از ای گوشه بتونم که
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 صدقه قربون همچنان مولود مامان...چرخوند سدرم دور و اسدپند خانوم یلدا.
 میرفت ام

 چقدر موهات مدل...نکنه درد داداشددت دسددت...مدادر شدددی عدالی_
 کن درست همینطوری بعد به این از...خوبه

 مرت  موهاشو داشدت آینه جلوی که عارف ی کله پس زد خنده با خانوم یلدا
 کردم پاک هام چشم از اشکو رد مولود مامان چشم از دور میکرد

 ...کرده چیکار من با پسر این ببینم بذارید_

 شلوار و کت از نگاهم...رفت کنار آینه جلوی از دددنه سیددد به دسدت عارف
 ...اما...رسید روشنم و پهن کراوات به تنم توی دوخت خوش

 آخه؟ چی   مو مدل این عارف_

 دراومد خانوم یلدا بلند های خنده صدای که بود نشده تموم ام جمله

 ...باال داده موهاشو ساده همیشه عطا...عارف میکشتت ببینه گفتم_

 کرد نگاهم قلدری با عارف

 یاد تا دیدم دومداد مددل یده ارایشددگداه رفتم بددبخدت..خوبده ام خیلی_
 موهای...زدم کم یه دالتو بودد...شده خوب خیلی االنم...شاهده یلدا..گرفتم

 خاطر به اون باال رفته اگه خورده یه...عق  دادم کشددیددم اتو کده بداالتم
 خوب خیلی!!! باال دادم ورم اون از...ور یه دادم رو همه که بعدم...مدشدده

 شده

 رو شددونه...نمیبرد بین از و موهام روی حشددتناک اتفاق عارف توصددیفات
 دراومد خانوم یلدا جیغ ولی بخوابونم موهامو تا برداشتم
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 ...نکن خرابش تروخدا..کنم درست من بذار_

 میخندید گریه با که میکردم نگاه مولود مامان به ناراحتی با

 ...امروزی   شماها قول به...میاد خوشش ساغر ام بچه..مادر خوبه_

 مموها پف حالت اون از کم یه ایندفعه و زد تافت موهام به دوباره خانوم یلدا
 حتما...داشددت حق مولود مامان اما نبود من پسددند مورد باز...کرد کم رو

 ...اومد می خوشش مو مدل این از ساغر

 دش قرار عارف...خانوم یلدا شدن حاضر منتظر...بودم نشدسته صدندلی روی
 توق که خانومم یلدا...کنه پیاده فروشددی گل جلوی منو و برداره منو ماشددین

 ...داشت آرایشگاه

 حق...ودمب کرده فرق سابق ی عطا با آسمون تا زمین بودم بسته که کراواتی با
 ...هبنداز ازم عکس تا چند رفتن از قبل و بیاره و دوربینش که عارف داشت

 بریم؟_

 ..میکرد نگاهم و بود گرفته درو دستگیره

 ...بریم_

 بست اتاقو در و شد داخل شدم که بلند

 ...داره گ*ن*ا*ه ساغر؟ دنبال بری میخوای قیافه این با تو؟ شد چت_

 !!کنم گریه میشد کاش...کشیدم صورتم به هامو دست کف

 .خوبم من...نه_

 گفت کوتاهی ی خنده با و کرد کج سرشو

 شدی؟ ناراحت کرد گریه مامان...کردم زندگی تو با من_
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 عکس زبا...نشست گلوم توی بود شده گور و گم دقیقه چند برای که بوضدی
 گاز داخل از هامو لپ و دادم فشددار هم روی هامو ل ...همیشددگی العمل
 سددال همه این...پدر هم بود مادر هم عارف و من برای مولود مامان.گرفتم

 بود کنارمون همیشه...کنیم احساس و پدرمون نبود نذاشت

 یرز میزنی خودتم که کنن ولت...شدددیا مرد...میکنی بوض بچگیات مثل_
 ...گریه

 و خودم جلوی نشددد...دادم فشددار هام دنددون بین مو اشدداره انگشددت
 بود کرده سرایت منهم به مادرم دلتنگی...بگیرم

 میکنی؟ گریه...پسر...هی_

 هک هم کردنش نگاه همین...نزنه حرفی این از بیشددتر تا آوردم باال دسددتمو
 ...درمیاورد منو اشک بود شده مولود مامان شبیه

 ...خداا...آسمون به شدم خیره اتاقم ی پنجره از...  میریختم اشک صدا بی

 ...!نمونه تنها مادرم_

 ...نشست ام شونه روی عارف دست

 مدتم این...میکنم مراقبت ازش چشمام مثل خدا به...هسدتیم ما...!...عطا_
 ...بشه راحت تو خیال که کردیم و تالشمون تمام یلدا با

 نمیذاشددتند..بود رفتارهاشددون به حواسددم ی همه مدت این..میگفت راسددت
 یا ور دکترها تمام ماه چند این تو حتی..کنه کار توانش از بیش مولود مامان

 نمیدونم اما واسش نذاشدتن کم...عارف خود یا رفت مامان همراه خانوم یلدا
 ...مولود مامان کنار بودن به میشد راضی ساغر کاش...چرا
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 ...نمیشه مامانی اینقدر که پسر_

 ام شونه به و کرد دددلم بوددد... عارف سمت برگشتم...کردم پاک هامو اشدک
 ...زد

 نماما...میکردی گریه تو میشدم زخمی من...بودی نارنجی نازک اولم از تو_
 ...میکردی گریه تو میکشید درد

 ...دوسیدم بد و اش شونه

 باش مراقبش خودت از بیشتر...میسپرم تو به مامانو_

 ریخته که اشدکی های قطره به هردو برداشدت ام شدونه روی از سدرشدو وقتی
 .میکردیم نگاه بودیم

 شددد  کن فکر...درآوردیم خودمون ی خونه بازیارو ضددایع این خوبده_
 ما سوژه هفته یه تا..دیگه هیچی...گریه زیر میزدم من سامان جلوی عروسدی

 ...میکرد

 همون با بعد و کشید من صورت روی اول و برداشدت میز روی از و دسدتمال
 کرد پاک خودشم های اشک دستمال

 ...میشه دیر که بریم_

 سمتم اومد عجله با خانوم یلدا که بودم نذاشته بیرون اتاق از پامو هنوز

 ...!داره دوست ساغر بورو این...رفت یادت عطر_

 کشیدی زحمت...ممنون_

 ...کرد نگاهم موشکافانه و زد لبخند

 ...!داره دوست ساغر بورو این...رفت یادت عطر_
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 کشیدی زحمت...ممنون_

 ...کرد نگاهم موشکافانه و زد لبخند

 هک بود ما نوبت باشدده ام نوبتی...نباش ام هیچی نگران..میکنم خواهش_
 .باشیم مولود مامان مراق 

 ازم زد صددداش که عارف جواب در و کرد بسددته و باز لبخند با هاشددو چشددم
 چند...هام دست نبض روی...زدم گوشدم پشدت گلوم زیر و عطر...شدد دور

 زده سددرم هب عطا که تافتی بوی کافی ی اندازه به...پیرهنم و کتم روی ام تایی
 ...بود پیچیده ام بینی توی بود

 ...دلسپردم مادرم لبخند به و کشیدم عمیق نفس

 مولود؟ مامان میدی اجازه_

 ... زد قلبش به دستشو کف

 ...همرات به خدا برو...میشه دلواپست ساغر برو بیا...مادر بگردم دورت_

 اشتگذ پام جلوی و براقم و تمیز های کفش خانوم یلدا که میرفتم در سمت

 .بشید خوشبخت ایشاال_

 ممنون_

 سدددمت به خانوم یلدا و عارف همراه و کردم خداحافظی مولود مامان بدا
 ..کردیم حرکت گلفروشی

 "ساغر"

 همه از من شددند آماده آرایشدگاه تو من با همزمان که عروسدی تا شدیش بین
 آرایشددگر وهم موهام آرایشددگر خود هم اینو...بودم تر لوند و تر خوشددگل
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 که میدونسددتند چی یه بابام مامان اولم از هرحال به...گفتن بهم صددورتم
 ...سآغدددر بودن گذاشته اسممو

 کمک به که هام گونه... قرمزم و سرخ ل  رژ...هام چشدم پشدت تیره آرایش
 حالت تر مهم همه از و بود شددده تر برجسددته حسددابی جون مریم ی گونه رژ

 ای دیگه ساغر یه منو اشدون همه...اومد می نظر به تر کشدیده که هام چشدم
 آشناییش از و بودم شده آشدنا باهاش تازه خودمم که سداغری یه...بودن کرده

 ...بودم خرسند و مسرور بسیار

 نشدم؟ عالی من نظرت به_ 

 غش غش و بود نشددسددته روم به رو کرده آرایش موی و صددورت با نرگس
 میخندید

 وریاینط و برنداشددتی ابروهاتو که اینقدر...شدددی عالی گفتم بهت منکه_
 ...شدی ماه...بقیه برسه چه نمیشناستت عطاهم االن نکردی آرایش

 ودب کرده جمع کامل و موهام...ایستادم آرایشدگاه قدی آینه جلوی دیگه بار یه
 بود فیدس ریز های شکوفه تاجم...بریزه دورم و کنه فر برام دتی پاتخدد برای تا

 .بود رفته موهام الی طرف دو از بود گرفته قرار دشونیم پید روی که

 نه؟ مگه...نرگسی بودم پوشیده و لباس همون کاش_

 فقط...قشددنگه اینم...خیال بی لبداسددی؟ اون فکر تو هنوز تو...سدداغر_
 !پوشیدست کم یه...خ 

 کشیدم دست لباسم مانند تور های آستین به حرص با
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 ادهایست یقه عروس لباس کسدی مگه آخه...اسدت پوشدیده کامال...نه کم یه_
 میپوشه؟

 گفت و انداخت سرش ساتنشو روسری

 شنگق تو مثل لباسش..رفته یادت مامانتو خاله نوه عروسدی سداغر...بابا آره_
 ایج به...نشوندی کرسی به و خودت حرف توام عوضدش..پوشدیده ولی بود

 وپات و دسددت جلوی هم شددیکه خیلی هم..بپوشددی کوتاه کت یه قراره چادر
 .نمیگیره

 موهامو مدل آرایشگرمم مریم...کردم نگاه لباسدم به آویزون ی لوچه و ل  با
 یدهکش گردن من به که بود سهراب حواس خوبه...بسدت باال لباسدم هوای به

 یباییز...میکردم دق که بود کوتاه گردنم نرگس مثل اگه..میاد لباس مدل این
 مامان هک حیف...بود هیچ کردم انتخاب عطا با که لباسدی درمقابل لباس این

 حیف....نذاشت

 !!اومد بردارت فیلم که بیا...کوچولو عروس_

 کشیدم کوتاهی جیغ و زدم بهم هامو دست کف ذوق با

 شده ذره یه آقامون برای دلم...اومده عطام وای_

 ساغر تو دست از_

 خلوت ها عروس ی همه رفتن با آرایشددگاه سددالن...رفت من از جلوتر نرگس
 داخل بود امروزی و خوشددتیپ خانومه یه که بردارمون فیالم...بود شددده

 ...شد

 سالم...خوشگل خانوم عروس به_
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 گفتم پهنی و پت لبخند و خوشحالی با

 اومد؟ عطا..سالم_

 بیاره براش آب لیوان یه که خواست نرگس از و داد تکیه میز به

 ..نداره اشکال ولی...کردن دیر کم یه داماد آقا..بعله_

 گفت که کردم دل بود هامو دست خوشحالی با

 بشی خوشبخت...میاید بهم...شدی خوشگل خیلی_

 مثل کردم سددعی اما کنم تشددکر و بزنم جیغ میخواسددت دلم اش جمله هر با
 ...کنم بسنده شیک لبخند یه به ها عروس تازه

 ردارمب فیلم.دنبالش بیاد تا زد زنگ سددامان به و کرد تنش مانتوشددو نرگس
 و میزد حرف آرایشددگاه ی درباره داشددت راحت خیال با..بود گنده دل زیادی

 اون مهمتر همه از تا...ببینم رو عطا تا نبود دلم تو دل من ولی... موهام مدل
 ...ببینه آرایش این با منو

 !جون؟ طناز نشه دیرمون_

 منکه ولی..نشدده معلوم اش خنده تا گرفت دهنش جلوی دسددتشددو نرگس
 !بندازه عکس ازم که میدم پولشو دارم...کسی با نداشتم تعارف

 گیممی عطاهم به...وایمیسددتم پله راه پاگرد ته بیرون میرم من االن...عزیزم_
 بلدی خوب که داشددتنی دوسددت لبخند یه با زد که درو...بداال بیداد کده

 بدب همو قبلش البته.. میکنی دددددلش بوددددد...میکنی باز براش درو...بزنی
 ...عادیا دوسی روبد نه..دوسید

 گفتم نرگس به رو و زدم بهم هامو دست خنده با
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 آب وکیل کیلو...میشه سرخ.کنه ماچ ل  از منو دوربین جلوی عطا کن فکر_
 ..میشه

 تربیشدد بودند آرایشددگاه مال که نفری دو حتی و طناز و نومه گفتم می هرچی
 ...میخندیدن

 خوش اینکه عین در من..میگم خودشددم به پایین برم االن!!! کرده بیخود_
 کارم ندارم دوسددت..نمیزنید حرف من حرف رو.هسددتم بداخالقم اخالقم
 ...شه خراب

 گفتم که بیرون میرفت در از داشت

 هستم شیطنتی جور همه پای من...پایینه که بگو آدمی اون به اینارو_

 گفت و فرستاد دوس بد واسم

 دیدن واسدده داره پایین که اونی با امروز میدونم ولی..میباره شددرارت تو از_
 میخورم مشکل به میکنه شماری لحظه زنش

 هب تلنگری یه میشد رد هربار که مریم یعنی...داشتند دوسدت همه هامو خنده
 دمبو چاق گفتن دادم نشددونشددون که الغریمو قبل عکس تازه...میزد هام لپ

 ...بودم تر بانمک

 ...!!بودم بعدی سه فقط نداشتم شیکم من که گفتم بهشون منم

 به من بودن راحت برای البته و نهار خوردن برای آرایشددگاه همکدارهدای
 مرت  و موهام وسددواس با و بود واسددتاده جلوم نرگس...رفتند آشددپزخونه

 ...میکرد

 دکر دلم بود ها اتاق از یکی تو بره اینکه از قبل اما بست و آرایشگاه در
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 هببین تورم برسه سامان کنه خدا...شدی جیگر خیلی...ساغر عاشقتم_

 کردم دورش خودم از حرص با و گذاشتم بازوش روی دستامو

 تبه مامانم نکنه..ماچ یا کن دل بودد یا منو هی امروز تو...نرگس شی ذلیل_
 بندازی؟ قیافه و ریخت از منو داده دستور

 گفت و کرد ام حواله چشمکی رسید که اتاق در جلوی و کرد فرار ترسم از

 ارتکر دیگه..امشددبه یه همین...بگذره بد بهتون که نذار شددد هرچی امشدد _
 !نزدی غذا به ل  ظهر که نگم منم تا باش اخالق خوش...نمیشه

 زنگ کنم درمونی و درست تهدید خواستم تا و باال آوردم امو اشداره انگشدت
 ...زدن و آرایشگاه در

 گفتم نرگس به و آوردم پایین صدامو ذوقی چه با

 عطاست وای_

 گفت و کرد هدایت سمتم به دستاشو کف

 ندیده شوهر ببند نیشتو_

 و بودم هگرفت قل  تپش...رفتم در سددمت و انداختم وباال ابروهام شددیطنت با
 پشت به درست و کشیدم نفس سرهم پشت بار چند..بود زده یخ دسدتام کف

 ...نبز در میگفت عطا به که شنیدنم و بردارمون فیلم صدای رسیدم که در

 کنه کاری یه گفتم خدا به...دلم ته از و گذاشتم در ی دسدتگیره روی دسدتمو
 و خوشدگل عطا چشدم به من ی اندازه به...هیچکسدی...هیچکسدی امشد 

 !!نیاد خانوم
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 یه با و کرد سالم من از زودتر عطا...کردم باز درو استرس با و بود پایین سدرم
 ...کردم بلند و سرم غری  و عجی  های حس عالمه

 ...سالم_

 اش کرده توییر درجه هشددتاد و صددد صددورت و عطا دلنشددین لبخند جلوی
 عطام گردن آویزون دیدم اومدم خودم به تا که دادم دسددت از و کنترلم طوری

 میکنم ماچ لپشو دارم و

 ...من آقای...منِ   جذاب...شدی خوشگل چقدر...بشم فدات الهی_

 لحظه اون اما...میشنیدم و نرگس حتی و عطا و بردار فیلم های خنده صددای
 مهه با و دارم نگه عطا تمیز و تر صورت کنار و صدورتم داشدتم دوسدت فقط

 ...بدم فشار دلش بود تو و خودم عشقم

 کردی اش خفه کن ولش..بردی دختره هرچی آبروی...خانوووم عروس_

 نهممک که نبود مهم برام اصال بود کرده دددلقه حددد پاهام پایین دسدتاشو عطا
 تونسته وبخ پوفی لباس اون با...بشه له عطا دستای تو و پام پایین گلم دسته

 ...بشم اذیت ذره یه اینکه بدون داره نگه هوا رو منو بود

 ...برداشتم صورتش کنار از و صورتم

 .. میکرد نگاه صورتم به

 شما شدی خوشگل چقدر_

 و دددبم لددد ی گوشه و خندید...باال دادم ابروهامو و کشیدم هم روی هامو ل 
 ...دوسید بد

 ...خندیدم بلند بلند و کشیدم عق  و سرم ذوق با
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 دوس ببد لبشو گفتم..دوماد آقا نشد_

 دهافتا برق صددورت به و میکردم نگاه جدیدش موهای مدل به داشددتم دقت با
 گفت بردار فیلم به که...اش

 ...!میره لبش رژ آخه_

 ...گفت و اومد تر نزدیک دوربین با...بود حرفا این از پروتر طناز

 عروس این باید میتونی تا امش ...ساعتست چهار و بیسدت... نباش نگران_
 دوسی ببد شیطونو

 دددددلقه حددددد گردنش دور هامو دسددت و انداختم باال ابرومو شددیطنت با
 گفتم و دادم تکون شیطنت با هامو شونه...کردم

 عطا بزنی حرف من حرف رو نمیتونی امش ...یاال_

 بزنم؟ حرفی تو حرف رو میاد دلم مگه...چشم به ای_

 ...میکشه خجالت داره میدونستم..آورد نزدیکم سرشو آروم آروم

 نبود ایسددتاده نرگس و طناز که جهتی به و سددرم...آخر ی لحظه همینم برای
 فرصت از عطاهم...ببیند اونا که نذاشتم عطا دددوسیدن بددد موقع و کردم خم

 ...دوسید بد همیشه از تر داشتنی دوست هامو ل  و کرد استفاده شده ایجاد

 ببینم پایین بیا...تو هستی عروسی عج _

 اش گونه روی ددددبم لدددد رژ رد...بذارم زمین روی پاهامو تا کردم کمکم عطا
 که بکشه عطا صدورت به خودش خواسدت.. آورد دسدتمال براش طناز...بود

 تشدس میداد معنی چه...گرفتم دستش از و دسدتمال و خوندم فکرشدو زودتر
 !شوهرم؟ صاف و نرم پوست به بخوره
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 حرف بدداهم امدا خورده یده...خدانوم عدروس بدده و گدل دسددتده حداال_
 !بوش تو نپر دوباره ساغر...بگید دارید دوست هرچی...بزنید

 حس طناز دسددت حرکت با...موندم منتظر و گفتم ای باشدده خوشددحالی با
 خاصی ژست با...گرفتم خودم به دنیارو بازیگر خوشگلترین و ترین مشدهور

 کوچولو هی و کردم کج سرمو کردم تشکر نشونه به و گرفتم عطا از و گل دسدته
 و اومد می خوشددش خیلی هام اوصددول ادا از طناز...کردم خم زانوهامو
 ...میکرد نثارم مشتی آفرین یه هردفعه

 عطا؟ شدم خوب_

 گرفت باال و ام چونه دستش با

 بودی نکرده رو مدلو این ولی...شدی ها فرشته مثل_

 سال و سدن کم خیلی صدورتش ریش بدون...کردم اشداره موهاش به خنده با
 .میداد نشون سال سی از تر

 آرایشگاه؟ رفتی...بودی نکرده رو توام_

 گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سرشو

 نشدم؟ بد حاال...کرد درست عارف_

 ...شد گرد هام چشم عارف اسم شنیدن با

 کنه؟ درست میخواد اون امش  یلدارم...گرم دمش_

 داد سرتکون و خندید

 آرایشگاه رسوندیمش..نمیکنم فکر_
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 امشدد  که کنه پیاده یلدا روی هنرشددو میخواسددت عارف اگه درصددد یه
 هک کنم قبول باید هرچند...نمیگرفت تحویل رو کوچیکه عروس هیچکس

 اعط...داره ام قشنگی یه داره که معصومیتی از جدا عطا ی چهره ی زمینه پس
 ...!!قشنگتره یلدا از

 شدی؟ تر خوشگل من از تو_

 دوسید بد و ام گونه نرم و خندید تر بلند

 هست؟ مگه تو از تر قشنگ...منیِ   خانوم تو_

 بگن نکنه...بود شددده عوض خیلی امروز عطا...شدددم نگران دلم ته خورده یه
 ...تره؟ سر عروس از دوماد

 ماشدددین عطا فرد به منحصددر ی چهره از بعد کننده غدافلگیر سددورپرایز
 و داشتم دوست مدت این که ماشدینی همون نمیشدد باورم...بود عروسدمون

 انداخته خنده به و طناز و بود کشددته رو عطا هام زدن جیغ..باشدده گرفته
 میشدن کور نکرده خدایی یا آدم و عالم همه شد  اون میخواسدت دلم...بود

 و نمک دددل بوددد شوهرمو خیابون وسط میتونستم تا نمیدید مارو چشمشون یا
 نای دیدن موقع مردم...حیف اما...دوسمش ببدد اشتیاق با هاش زحمت بابت

 ..میشدن دست به دوربین ها صحنه

 و ذوق گلش طرح با حتی بوده داده سددفارش برامون عدارف گفدت وقتی
 ینکههم..بوده اشددتباه کارش بود فهمیده همینکه...شددد بیشددترم خوشددحالیم

 حسدداب به برد به خودش...دربیاره دلم از باید و شدددم دلخور من بود فهمیده
 ...اومد می
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 دلم هت لبخندی یه و کشددیدم راحت نفس یه نشددسددتم عروس ماشددین تو وقتی
 همه...نمیشد این از بهتر...بودم نکرده حس شدیرینیشو عمرم به که نشدسدت

 آرزوهای و ها خواسددته طبق داشددت مسددخره عروسددی لباس این از بویر چی
 ...بود دنیا اتفاق بزرگترین من برای این و میرفت پیش من

 من اما دنبو خسته عطا...رفتیم با  سدمت به انداختیم که رو آتلیه های عکس
 به...میکردم شدید ضدعف احسداس با  توی موندنمون سداعت اواخر دیگه
 اش همه عطا ولی...هام شددیطنت و بود کردنام بپر بپر خاطر به طناز قول

 ...نیست خوب روم و رنگ کنه وانمود داشت اصرار جوری یه و بود نگرانم

 و چیز هیچ روز اون بود قرار که بودم زمین روی آدم ترین خوشددحال من ولی
 ...نندازه هام لحظه از بردن لذت و خوشی از منو هیچکس

 تا داره هنگ فروشددی آبمیوه یه دم راه سددر گفتم عطا به میرفتیم که تاالر سددمت
 یه ونبردارم فیلم تا دو با و داشددت نگه...بخره واسددم پسددته شددیر یا موز شدیر

 شدیم مردم سوژه ام کلی...خوردیم حسابی و درست نوشیدنی

 مسددر رو و لباسددم تور...بود ربع و پنج تازه سدداعت رسدددیم که تاالر جلوی
 ایینپ و سرم بعضدیا صددای درنیاوردن و احتیا  محض برای و بودم کشدیده
 ..بودم انداخته

 ...بابا حاج هم شدم سهراب متوجه هم ولی

 ی دیگه نزدیک اقوام و عموهام عارف و خودم ی خانواده از بویر عقد سددر
 توجهم همه من ولی شددد برگزار کند کم یه عقدمون مراسدم...اومدن هم عطا
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 دلم توی هم من و میخوند و قرآن های آیه که وقتی بود عطا آروم صدددای به
 ...میکردم تکرار هارو آیه همون

 این و اعط محو اینقدر...دوسیدم بدد و برداشتم و پام روی قرآن گفتن بله موقع
 امانم یلدا اگه و شددد پرت لفظی زیر گرفتن از کل به حواسددم که بودم شدد 
 ..میگفتم رو بله نمیزد صدا دادن لفظی زیر برای و مولود

 هکرد هدیه بهم عطا که بود قبلی تای سدده همون مثل النگو یه لفظیم زیر
 سددالصددد کن کاری یه گفتم خدا به دلم توی کردن دسددتم که رو النگو...بود

 ...بیاریم کم کدوممون یه اینکه بدون باشم عطا کنار

 ...گفتم بلند... شیطنت و انرژی با رو بعله

 اظهار عروسددی همچین داشددتن بابت عاقد و شددد بلند همه ی خنده صدددای
 ...گفت تبریک عطا به و کرد خوشحالی

 وکوچول یه با و کرد نگاهم...شدددم متمایل سددمتش به عطا گفتن بله موقع
 ...علهب گفت گرفت اجازه ها بزرگتر و برادرش و مادرش از اینکه بعد.. تاخیر

 .نوکرتم گفت و آورد صورتم نزدیک سرشو خنده با بعدم

 .نوکرتم گفت و آورد صورتم نزدیک سرشو خنده با بعدم

 رو اه مهمون ی چهره میتونسددتم خوب بود سددرم روی که نازکی تقریبا تور با
 خیلی که هم یلدا از..بودم تر خوشدگل دخترا همه از من خداروشدکر...ببینم

 نچو اونم بود کرده تیره زیاد چشددماشددو پشددت آرایشددگره خدا بنده...سددرتر
 نمی نظر به جال  اش چهره زیاد کمه خیلی باهم ابروش و چشددم فاصددله
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 منکر نباید و داشددت و خودش قشددنگی صددورتش اصددل خ  اما...اومد
 ...میشدم

 تورم برداشتن و خوری عسل مراسدم بعدش و کنند اعالم هارو کادو شدد قرار
 ...داد انجام اینکارو که نمیشد و بودن مهمونی تو نامحرم تا چند..بشه انجام

 کی عطا نشدددم متوجه که بود خودشددون و مهمونا لباس پرت حواسددم اینقدر
 ...بود گرفته دستش توی دستمو

 موقع...داد سددفید طال زنجیر و پالک یه بهم خودش طرف از مولود مامان
 تدوس بد آرایشت خاطر به که گفت من به ولی ددوسید بدد رو عطا کادو دادن

 ...نمیکنم

 ماه روی من میشه مگه اصدال حرفی   چه این گفتم بشدنون همه که طوری منم
 دوسم؟ نبد شمارو

 نشدسددت لبش روی برده ارث ازش خوب عطاهم که نمکی های خنده اون از
 ...دوسید بد آروم و ام گونه و

 یه خودش طرف از سددهراب...دادن طال سددت نیم یه بهم بابا حاج و مامانم
 نمک تشکر ازش خواستم که موقعی...من به ام سکه یه داد عطا به کامل سدکه

 !مهربون خیلی...بود لبش رو مهربون خیلی لبخند یه

 ...سکه ربع یه عطا برای و بودن خریده ساعت یه من برای نرگس و سامان

 با داشددت مدام..بود حرکاتش به حواسددم همه رسددید که عارف کادوی موقع
 ...میخندید هر هر و میزد حرف درگوشی سامان
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 تبریک بهم یلدا کرد ددددوسددی روبدددد عطا با...دادن سددکه ربع یه هردومون به
 شونه سمت به سرشو..من سدمت اومد و زد دور عطار کنار از عارف...گفت

 و عطا بتبا گفتم و کردم تشددکر منم.بود ناقابل باشده مبارک گفت کرد خم ام
 داشمدا برای کردم هرکاری من گفت و کرد نگام خنده با وقتی.ممنون ماشینم

 کاسدده از هاشددو چشددم هام مصددنوعی ناخن همین با میخواسددت دلم!!  کردم
 دددنه سیددد رو دستشو و شد عصبانیتم متوجه خودش زود خیلی ولی دربیارم

 هالبت گفت و شد خم جلوم دوباره چاکری و مخلص حالت با...گذاشت اش
 مایه جونم از داداشددم زن خوشددحالی برای من.هسددتی کاری اصددل که شددما

 .میذارم

 غریبه لویج نمیشد اینم از بیشتر ولی کرد اطمینان حرفش به نمیشدد اینکه با
 این عطا واسدده و بود راسددت حرفشددم اگه...کنم کل کل شددوهرم برادر با ها

 !من کام به و میشه عطا اسم به چون گرم دمش بازم بود کرده رو کاراها

 طرف از...همینطور ام خاله و عموم ی خانواده..بود پول بیشددتر کادوها بقیه
 همیدمف...عقیق انگشتر یه عطا به و داد سکه بهم پیری آقای یه عطا ی خانواده

 ...محترم   خیلی عطا ی خانواده واسه هست هرکسی که

 سددامان و سددهراب از بردار فیلم اما رفتن ها غریبه شددد اعالم که کادوها
 خودشددون های مهمون هوای به زودتر خیلی هم عارف..بمونن خواسددت

 رفت

 و بود مونس مامان اعصدداب رو طناز های گفتن سددهراب سددهراب وسددط این
 اسددم اصدال گرفتن عکس واسده..بودم شدده طناز زدن حرف مدل عاشدق من
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 جاک میکرد اشاره بهش سر با میداشت نگه بازوشو خودش نمیاورد و سدامان
 ...میگفت چیزی یه لبش جلوی میکشید چادرشو دقیقه هر مامانم..وایسه

 و عقد سددر میموند بابامم داشددتم دوسددت خیلی...انداختیم عکس تا چند
 ...ولی...ببینه عروس لباس تو دخترشو میتونست

 عروس لباس تو دخترشددو پدر نداره خوبیت بود گفته بهم قبل از مونس مامان
 ها یخیل گفت بهم روز همون بودم گفته که عطا به...برادر حتی یدا ببینده

 ...ندارم مخالفتی من ولی دارن نظرو همین

 مشکل من وجود با همه و نداشدت مشدکلی عطا وسدط این که بود این دردم
 ..داشتند

 مشکل من وجود با همه و نداشدت مشدکلی عطا وسدط این که بود این دردم
 ..داشتند

 نبرامو یلدا و عسل ظرف...داشدتند نگه بردار فیلم طنازو سدامانم و سدهراب
 گفتم عطا به و چرخوندم عسددل ظرف تو کوچیکمو انگشددت...داشددت نگه

 ...کردم کبودت بگیری گاز انگشتمو

 عذرخواهی من حرف بابت ازش مامانم و میخندید غش غش مولود مامان
 حرص از..کردیم هم دهن تو و هامون انگشددت بداهم همزمدان...میکرد

 بردن عق  با و گرفتم عطارو انگشددت محکم گاز یه بود شددده که مامانمم
 ...کشیدم دندونم الی انگشتشو سرم

 ...کنم ولش تا میگرفت نیشگون و بازوم یلدا و میخندید فقط
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 و انداخت عکس هردومون از موقع همون گوشیش با و کرد دددلم بوددد سامان
 من و دمیز حرف عطا با بیشددتر سددهراب..گرفتیم عکس تا چند باهمم دوتایی

 ...بود هام مهمون به حواسم همه

 نگآه یه بردار فیلم دسددتور به..اومد زنونه قسددمت به ای دقیقه ده برای عطا
 یدنر*ق*صدد موقع چرا نمیدونم... کردن پخش برام ریتمیک و شدداد خیلی
 دسددت برام فقط و بود واسددتاده آخه...کشددیدم خجالت کم یه عطا جلوی

 دستامو حداقل یا هر*ق*صدب باهام که میشدد راضدی خودش اگه شداید..میزد
 ...بودم تر راحت بگیره

 ذاشتندگ تموم سنگ حسابی سفارشاتم طبق یلدا و نرگس یدنر*ق*صد موقع
 ...کشیدن کل و کردن پاره و حنجرشون تونستند تا و

 بددا ندده!! بگیرم دسدددت کردم سددعی و مجلس کدم کدم رفدت کده عدطدا
 !!...ها مهمون میز به سرزدن با بلکه..یدنر*ق*ص

 تیشددناخ اینکه با و میشددسددتم رو ای دقیقه چند هاشددون بعضددی پیش حتی
 ..میزدم حرف نداشتم

 عروس این بابت مولود مامان به نفرشدون چند که بود شدده باعث کارم همین
 باهاشدددون خودداری درحین میتونسددتم تا منم...بگن تبریدگ نزدیدک دل

 ... میکردم برخورد صمیمی

 هونهب بیشددترشددون..نر*ق*صددب تا کردم بلند بختارم دم و ها جوون از تا چند
 یگهد داره منو مثل یکی وقتی عطا که گفتم بهشددون منم آوردن و بردار فیلم
 ...که عروسیش فیلم پای نمیشینه بهترون ما از کردن پیدا واسه
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 و یدمیخند حرفم بند پشددت هر هر فامیلش و فک ترس از یلدا و میگفتم من
 و اتحرک همین شمایل و شدکل تو تقریبا هم نرگس.  میکنه شدوخی میگفت

 .میکرد تکرار

 میزها به هم میخواسددتن اگه..نمیخورد تکون مامانم کنار از که مولود مامان
 آهنگ تا چند بدا منم...میرفتن ور اون و ور این بداهم دوتدایی بزنن سددر

 سمجل وسط زود خیلی داشتم که ضعفی و خستگی خاطر به و یدمر*ق*صد
 ...سپردم ها تر جوون به و

 هنرهاشون و خودشون از رونمایی واسده وقت یه باید مجردم دخترای باالخره
 واطرافیانشدد که کسددی باشدده مجلس وسددط عروس وقتی...دیگه میکردن پیدا
 تا سدده دو و خودمون فامیل نفر چند اون به کارم این با من...نمیکنه نگاه

 ...دادم رونمایی اجازه عطا فامیل

 گذشدته عروسدی از سداعت یک تقریبا..میرفت پیش خوب داشدت چی همه
 آهنگ شدددن تموم از بعد که بود مونده هنوز سدداعت دو های نزدیک و بود

 اومد نماما اینکه تا کنه پیگیری تا سددپردم نرگس به...شددد قطع ها بلندگو
 ...پیشم

 زدن دف اش خانواده و مولود مامان و خودم های مهمون هوای به گفت بهم
 با خودم مثل هم نرگس حتی..دید و ام شددده گرد های چشددم...کرده دعوت
 خانومی سددمت رفت خیالی بی اونج در ولی..میکرد نگاه مامان به تعج 

 دستگاه و بلندگو تا گفت تاالر خدمتکارهای از یکی به و بود دسدتشدو دف که
 .کنه وصل رو خانومه صدای
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 واسمح زدنش حرف با کرد سعی و گرفت دسدتمو نرگس که رفتم وا جوری یه
 .کنه پرت و

 بیاد؟ بوده قرار زن دف داشتم اطالع که پرسید و پیشم اومد هم یلدا

 ونتک کنارم از نرگس... گریه زیر بزنم تا بزنم حرف کلمده یده بود کدافی
 فیلم واسدده...نداره اشددکال میگفت و بود گرفته محکم دسددتمو....نخورد

 امماه...یدیر*ق*صدد که خودتم...گرفته فیلم جون طناز حسددابی عروسدیت
 ...نر*ق*صب نمیشدن پا که بقیه...فیلم تو هستیم که

 که ممیکرد نگاه امثالش و مامانم های لبخند به بوض با من و میگفت نرگس
 شدددم متوجه اهنگم پخش موقع اول همون...بودن خوشددحال زن دف بابت

 ...دارن مشکل باهاش عطا یا خودمون های فامیل از بعضی که

 ...نکنیا گریه...ساغر_

 مامان.میپیچید گوشددم تو دفش صدددای و خانومه خوندن مولودی صدددای
 سال و سدن تو های خانوم از تا چند با اول همون...نکرد اسدتقبال کم مولودم
 نشددسددته خانومه که سددالن انتهایی سددمت رفتن ترش جوون حتی و خودش

 ...بود

 ...نشه باز بوضم کردم سعی خیلی

 رفح بردارم فیلم با ام کلمه یک حتی و رفتم وا عروسیم مبل رو چی مثل اما
 که خودمم سدداالی و سددن هم...نگیرن فیلم ازش بود گفته که زنه دف.نزدم
 عده هی فقط و بود شده خالی کامال تاالر وسط...یدنر*ق*صدنمی دف با دیگه

 .زنه دف سمت رفتن متفرقه یا مسن های خانوم
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 بود شده خشک شدت به گلوم ته

 بیهوش وسط همین که االنه و میشده لمس داره بدنم میکردم حس جورایی یه
 هک بود گفته بهم هم قبال.. گرفت مهمونا از عکس تا چند عکسددام.بشددم
 بده کنه چاپ ام دقیقه همون و بگیره عکس مهمونا از میتونه شدد  همون

 ی  پ رفت اونم ر*ق*صب بزن و آهنگ شدن تموم با خواسدته خدا از...بهشدون
 ...خودش کردن جمع پول

 یوقت..بندازه عکس که خواسددت نرگس از...سددتمون اومد دوربینش با یلدا
 نرگس و زدم زورکی لبخند... انداخت گردنم دور دسددتشددو نشددسددت کنارم

 نرگس بود حالم متوجه کامال لحظه اون و کسی تنها شاید...انداخت عکسدو
 !بود

 ...میفهمیدم رفتارش یا...کردنش نگاه از حتی

 تاالر وارد شددیک خیلی و مانتویی خانوم یه دیدم تا موندم تنها خورده یده
 لیو...نه یا میره مولود مامان سددمت ببینم که میکردم نگاهش کرده بق...شددد
 ...سمتم میاد داره که دیدم

 هعم دختر بلوند مو و بلند قد دختر...اومد یادم اش چهره شددد که تر نزدیک
 و زدم زنگ بهش عروسددی قبل هفته یه که سددابقم داداش زن...مهتا...بود ام

 نوم اهالی همه از بیشددتر خونه تو که روزایی اون یاد به فقط...کردم دعوتش
 ...میکرد محبت بهم و داشت دوست

 دلم؟ عزیز ؟؟...ساغر_
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 خوب بوی...کردم دلش بود....دادم بروز باهم هردورو و بوضم و خوشحالی
 صدددای با که گذاشددتم اش شددونه روی و سددرم...پیچید مشددامم تو عطرش

 گفت قشنگش

 ...کوچولو عروس شدی خوشگل چقدر_

 ...اومدی دیر چقدر_

 نگام داشدت دقت با.. گرفت هاش دسدت بین صدورتمو...شددیم جدا هم از
 هشدکست کم یه اما بود شدده قبل از تر خوشدگل...کردم نگاهش منم...میکرد

 از که روزایی...یادمه و امون خونه اومد می گریه با که روزایی هنوز من...تر
 حصددب و میشددد قایم خوابم اتاق تو سددهراب ترس از حتی عمه و بابام ترس
 ...میرفت بفهمه کسی اینکه بدون

 نکرده نامردی مهتا حق در کم...من مادر و پدر هم...خودش ی خانواده هم
 ...بودن

 تاالر کردم فکر داخل اومدم وقتی...ساغر شددی عوض خیلی...شددی ماه_
 ...تو وگرنه...شناختم و دیدم مامانتو...اومدم اشتباه و

 عمیق نفس یه نرگس اومدن با...لرزید هاش ل ...شد اشک پر هاش چشدم
 نگاهمون دور از داره که دیدم مامانمو...کردن احوالپرسددی باهم... کشددید

 ودب دختری همون مهتا...خبرچینی واسدده بود فرسددتاده نرگسددم حتما...میکنه
 کند دل باهم دو هر از خودش و ما ی خانواده های گیری سخت خاطر به که

 تولدش روز هرسددال که داد موبایل شددماره یه من به فقط و رفت...رفت و
 !بود مهتا تولد پیش ی هفته...میکرد روشنش
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 ددده تددددکل اش تنه باال که بود پوشدیده مشدکی بلند پیرهن..درآورد مانتوشدو
 دنشب و داشت تور شکمش پایین تا دددنه سدیددد پایین قسدمت لباسدش..بود

 که افتادم لباسددی یاد...بود باز ددددرش کمدددد تا هم پشددت از...بود مشددخص
 خانومی صددای...سدرم تو بخوره لباس..شدد تازه دلم دا .بودم کرده انتخاب

 ور بیشدتر میخوند ممکن شدکل بدترین به رو شدپره شدهرام آهنگ داشدت که
 ...بود اعصبام

 بوض هردوتامون...داشت نگه هاش دست بین هامو دست...نشدسدت کنارم
 ...بودیم کرده

 گفت که بود سرم پشت به نگاهش

 مومنه؟ خیلی شوهرت...بودی قرتی که تو_

 دادم تکون سر و خندیدم نیمه و نصفه

 اول سدداعته یه...اومدی دیر..مردم واسدده نه خودشدده برای مونیش شددوهرم_
 ...یدیمر*ق*ص و زدیم

 گفت ناراحتی با و انداخت باال ابروهاشو

 !!نشده عوض مونستون مامان_

 ارانگ نه انگار که میکرد وانمود طوری...کردم نگاه صددورتش به و برگشددتم
 از اونم..میکرد فرق همه با کالسددشددون ام عمه ی خانواده...شددده ما متوجه

 هم...بود تک مهتا پسرهاش و دخترهاش بین...بود ام عمه شوهر سدر صددقه
 شددخصددیت با و ددددسددتقل مدددد کامال دختر یه...چهره نظر از هم رفتار نظر از

 ...کرده تحصیل...بود
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 و سهراب از چقدر دیگه شدهر تو خوندنش درس بابت همیشده که یادمه البته
 شدددوهر نخوندده درس مداهدا مثدل بود قرار اونم...شددنیدد حدرف بدقدیده

 چشم زا کم کم...سمنان رفت ارشد برای ولی گرفت تهران لیسدانسشو...کنه
 یحت و خودش مادر پیش دیگه افتاد بابام مامان چشددم از وقتی...افتاد همه

 ...نداشت عزت سهراب

 من مثل...نشددسددتم کنارش وقتی...شددبش همون یعنی...عروسددیش روز
 کرده وحشددت انگار...میلرزید دددداش لبدددد...بود خون ی کاسدده چشددماش

 همه وسددط این...نکرد رحم خودشددم بچه به...افتاد لج بابام با عمه...بود
 دب مهتا از مامانم که بس...نموند مهتا پشت سدهراب...داشدتند مشدکل باهم

 !میگفت

 بگم تبریک کنم سالم بهش برم کدومه؟ مادرشوهرت_

 ...دادم نشون و مولود مامان دست با و زدم لبخند

 مهربونه؟_

 داشددتم خودم که منی جلوی...میریخت اشددک...کردم نگاهش ناراحتی با
 !میشدم منفجر

 اون از مادرش...خوبه خیلی شددوهرم!! دارم من...و نداشددتی تو هرچی_
 خوبتر

 مامان سددرا  بعدم..رفت مولود مدامان سددمدت..شددد بلندد و...خنددیدد
 .پیشم برگشت و کرد سالم کوتاه خیلی...مونس

 ببینیمش؟ نمیاد شوهرت_
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 !میاد شام واسه_

 کرده؟ ناراحتت من اومدن..میرسی نظر به دلخور_

 دادم تکیه مبل به و دادم تکون سرمو

 ..بابام حتی...مامانم...زنه این صدای...لباسم...نه_

 ...خندیدم رفتارش بابت...دوسید بد و ام گونه و خندید بلند

 نصددیحدت یده بهدت ولی! نشددددم منم...نشددددی حریف توام...سددداغر_
 الحا...خیال بی...میشددی تنها من مثل وگرنه...درنیفت باهاشددون...میکنم
 بهامش مهم...میکرد فرقی چه...نبود این لباست تو حاال..میشدد پخش آهنگ

 این هرعروسی واسده...بشدی خانوم قراره تو که مهمه امشد ...شدوهرته و تو
 ها مراسدم این پسدت همیشدده...ناراضدی یکی راضدی   یکی..افته می اتفاقات

 در از وقتی داشددتم توقع من...برم قربونت میگذره...هسددت حدیث و حرف
 نه...باشددی کردن شددیطنت و زدن جیغ درحال وسددط این تو..داخل میام

 ...کرده بق اینجوری

 و بودن ایسددتاده زن دف دور که هایی خانوم جمع به نارحتی با و زدم لبخند
 کردم نگاه یدنر*ق*صمی و میخوندن خودشون دل واسه

 ... ولی_

 میدونی...یمر*ق*صددب کم یه ها مهمون بقیه پیش بریم پاشددو..نداره ولی_
 ندادم؟ تکون درو کمد این وقته چند

 تشودسد.. داد موهاش به تابی و شدد بلند..میکرد نگاه بهش داشدتم تعج  با
 کرد دراز سمتم
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 ...دیگه پاشو_

 قطف اولش... بقیه پیش رفتیم...شدددم بلند و دادم بهش دسددتمو ناچاری به
 نباشه تنها اینکه هوای به هر*ق*صب رفت که مهتا ولی بزنم دست میخواسدتم

 دوسددت بچگی همون از هاشددو زدن قهقهه... بودیم خنده آخر.رفتم پیشددش
 اییوقت...درمیاوردم اطوار ادا واسش و میزد برام لبشدو رژ که وقتایی...داشدتم

 ...میکرد دلم بود و میخندید که

 ما خانواده ترس از منم شدداید...کنم فراموشدش سددال چند این که نبود حقش
 ...زدم خط و اون

 ید؟ر*ق*ص میشه دیدی_

 آورد پایینتر صداشو

 !باش داشته تو نداشتم من..باش   داشته سیاست باید آدم_

 که دبو معلوم...یدر*ق*صددمی باکالس خیلی...میدادم تکون دسددتامو خنده با
 ...!!نیست مهمونی این مال

 ...ولی سخته_

 !!هنرمندیم که تو و من منتهی...آره_

 خوشحالی از هم نرگس...یدیمر*ق*صمی بندری و بودیم وایسداده هم جلوی
 ...پرداخت کشیدن کل و جیغ به یلدا با دوباره من حالت توییر

 ایدب دعوت این بابت بودم مطمئن...نیومد سددمتم دیگه مامان مهتا بودن با
 ... به هم بابا حاج به هم مونس مامان به هم...بدم پس جواب

 نگرفتید؟ زن سهراب واسه_
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 گذاشتم دهنم توی بود گرفته سمتم چنگال با که و موز تیکه یه

 نه_

 برداشت خودش ام تیکه یه چنگال با

 خونه؟؟ تو عذب پسره نباشه بد_

 که بود معتقد شدددت به...هرچند..بودم جوابیش حاضددر این عاشددق اولم از
 !داره نگه عزیزاشو سفید موی احترام باید آدم

 نکردی؟ شوهر تو_

 داد نشون بهم بود دستش تو که و سهراب و خودش عروسی ی دلقه حد

؟ چی همه مگه...نگرفتم طالق هنوز من_  دفتری 

 و کنه مادهآ برام تا گذاشتم بشقاب توی و برداشدتم دیگه موز یه خوشدحالی با
 بخورم

 داری؟ دوست مارو اخالقه بد سهرابه هنوز پس_

 گفت و انداخت باال ابروهاشو خودم شبیه شیطنت با

 همبازی..داریم سددنی اختالف سددال دو فقط سددهراب و من که میدونی_
 ؟...میره آدم یاد از مگه بچگی عشق...بوده بچگیم

 !ودنب جایز شرایط این تو پرسیدنش که سوال یه..اومد ذهنم تو سوالی یه

 چون باشدده داشددته رو مهتا هوای کردم سددفارش یلدا به..اومد شددام برای عطا
 اومد که عطا..نمیرفت یلدا سددمت زیاد فامیالمون و مامانم هوای به نرگس

 برام هک ابرویی و چشددم با...نه یا میاد خوشددش ببینم تا بود مهتا به حواسددم
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 من آقای از که فهمیدم داد انجام سددمتم به که زدنی دسددت حالت با و اومد
 ...اومده خوشش

 دق من...اومد نمی در از مهتا مامان شدداهکار اون بعد..لحظه اون اگه شدداید
 با...هاش خاطره با مهتا ولی...مینداختم راه دعوایی یه حتمدا یدا...میکردم
 ...کرد دور جمع از منو...حرفاش

 باورش..کردم بهش مدادرمو چوولی اول همون...نشددسددت پیشددم عطدا
 ...کرد باور خوردم قسم و خودم جون و کردم بوض دید که بعد...نمیشد

 ...بگه باید چی نمیدونه گفت

 یه ی اندازه به برداریمون فیلم عوضددش که زد نرگسددو های حرف تقریبا اونم
 آهنگ با که منهم و شددد انجام حسددابی و درسددت ر*ق*صب و بزن سدداعت
 ...یدمر*ق*ص

 موقع مولود مامان...شدددن بلند زود ها مهمون چون خوردیم زود و شدداممون
 چون..نخوردم نهارم من داده لو نرگس که گفت عطا به اومد خوردن شددام

 کلی شدددن ناراحت جای به نداشددت دعوا و توبیخ لحنش چون...بود نگرانم
 ...شدم خوشحال

 هب..کرد احوالپرسی و سدالم عطا با و اومد مهتا شدد تموم که ها مهمون بدرقه
 رخوردب تر راحت و گرفت تحویلش بیشددتر...سددهرابه سددابق زن گفتم عطا
 تنم و کتم و اندداختم سددرم روی و تورم...آورد برام مهتدا و کدتدم...کدرد
 ...نره کنار تورم باشه حواسسم گفت بهم مهتا جلوی مامان...کردم
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 هک اینطور...بیاد ام خونه دم تا گفتم مهتا به...اومدیم کده تداالر در جلوی
 جهیزیه دیدن برای ها فامیل بیشددتر میزدن حرف مونس مامان و مولود مامان

 یک نبود معلوم دیگه..ببینه امو خونه داشتم دوسدت..اومدن می امون خونه تا
 ...کنم پیداش

 و بود واسددتاده یلدا و نرگس کنار مهتا که لحظه اون...دید رو مهتا سددهراب
 ...شدم سهراب نگاه متوجه...میزد دست

 هنگآ یه...کرد بلند ماشینشو آهنگ صدای سامان رسیدیم که ماشین نزدیک
 و هر*ق*صددمی عارف با داره وسددط اون نمیشددد باورم...بود قدیمی شدداد

 ادواسددت یلدا کنار و درآورد و دوربینش ذوقش از زود خیلی که مهتا...میخونه
 یکی...زدیم دست براشون و واستادیم هم کنار هم عطا و من...گرفتن فیلم به
 ...وسط اومدن ماهم فامیالی از نفر دو

 یدنر*ق*صدد درحین...سدمتم اومد سدامان که بود گرم ر*ق*صب و بزن بازار
 و کرد نگاهم الکی اخم با...خودشدده گفتم بهش وقتی...کرد اشدداره مهتا به

 ...دادم تکون سر منم کردی؟ دعوتش تو گفت

 رجب مثل سددهراب ولی...یدر*ق*صدد دوربینش جلوی مهتا افتخار به و خندید
 ...بود واستاده بابا حاج کنار ما ی همه روی به رو درست زهرمار

 ماشددین کنار ماشدینش با مهتا...شددیم راهی شدد تموم که یدنشدونر*ق*صد
 های دسددت بارم چند...دادم تکون دسددت براش کلی...اومد می عروسددمون

 امانسد و عارف با جورایی یه...بود بلند خیلی آهنگش صددای...گرفتیم همو
 ...بود انداخته کل
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 یه...نرفتیم اونجا تا دیگه بود دور خودمون ی خونه از اینا بابا ی خونه چون
 ...امون خونه دم رفتیم راست

 انداخت پام جلوی...داد هدیه قالی یه بهم ام خونه در جلوی...مولود مامان
 به فقط وسددط اون...اومدن ها خانوم ماهم سددر پشددت...بشددم خونه داخل تا

 نگاه و داخل کسددی که حمومم و خواب اتاق در جلوی وایسدده گفتم نرگس
 ردهک تزیین گل با کلی و بودن اومده قبل شدد  یلدا با خیرسددرشددون...نکنه
 ...بیفته حموم یا خوابم دت تخد به غریبه چشم نداشتم دوست...بودن

 ام خفه داشددت میکردن باز هامم کابینت در که بعضددیا دقت وسددط اون
 مهتا...هبقی و سدهراب و بابا حاج پیش بره تا رفت بیرون خونه از عطا...میکرد

 ...کرد نگاه چپ چپ من به مامانم باز..اومد داخل که

 کی؟ بچه این مادر_

 تو اشددتد و بود گرفته دسددتش بسددتنی شدد  نصددفه که ای بچه دختر به مهتا
 ...کرد اشاره میزد قدم شیک خیلی من ی خونه

 ...منه دختر گفت مهتا به نمیشناختم که خانومی یه وسط اون

 گفت حالتی یه با هم مهتا

 !عروسه تازه خونه.نریزه زمین رو بستنیش باشید مراق  کنید لطف_

 ثیفک احیانا تا کردم نگاه دسددتام کف به منم که گفت و عروس تازه طوری یه
 !!نباشه

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

111 

 و بیان داشددتم دوسددت منم هرحال به..بذارم احترام ها مهمون به کردم سددعی
 در عضیاب چشدم تا بود داده جهاز پول اینهمه بابام بعدم...ببینن منو ی سدلیقه

 !...بیاد

 یدمد ولی.نره سمتش کسدی و بشده فامیالمون حریف نرگس میکردم دعا دعا
 یه وقتی دهنم تو اومد می داشدت ددددبم قلدددد...نیسدت در جلوی لحظه یه که

 خنده با داره دیدم...رسددوند و مولود مامان خدا..گرفت درو دسددتگیره خانوم
 ویر بیفتم که االنه میکردم احسدداس اسددترس از...میبنده درو و میگه چیزی
 گفت و گرفت و بازوم مهتا...زمین

؟ مانتوش پایین میدونه خانومه اون_  گلی 

 نگاه بودن نشددسددته روشددنم مبل روی که خانومی تا دو به وحشددت بدا
 !بود افتاده پایین بگم که نبود بدنم تو فشاری...کردم

 شدسددت تو رو خانومه مانتوی پایین محترمانه خیلی و رفت سددمتشددون مهتا
 گفت و گرفت

 !میتکوندین بیرون_

 !میتکوندین بیرون_

 فتر خونه از دقیقه دو سر ولی نشدست خیال بی باز..برخورد؟ بهش خانومه
 ی همه کنه لعنت خدا..نمیکرد منو قل  فکر که کنه لعنتش خدا...بیرون
 ...نیستند من خونه تمیزی فکر به که اینایی

 و بود شدد  آخر دیگه...خداحافظی اومدن عطا فامیالی از خانوم تا چند
 کشددیده زحمت خیلی همینجا تا هام اون..کرد دددددوسددی روبددددد میشددد
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 ازشون و دددوسیدمشون بددد...دادن کادو خوب سرعقد که بود حواسمم..بودن
 ..کردم تشکر

 دست بهشون زور به...شددن راهی باشدی فضدول تا دو خودمونم فامیالی از
 نیستید؟ سابق عروس شما گفت مهتا به رو سر آخر زنه...دادم

 "اومدید خوش..هستم مهتا بعله"  گفت اش رفته باال ابروهای با مهتام

 بد یهبق جلوی اینکه برای و خنده زیر زد پقی نرگس کرد اشدداره در به وقتای
 ....کردن سرفه به کرد شروع نشه

 زا دل شیطون ی بچه پسر اون و برد اشو بچه خانومه اون تا شددم زنده و مردم
 ...اومد عطا و رفتن ها مهمون...رفت و کند من های مبل

 و کرد ددددل بودددد عطارو...گفت تبریک...کرد ددددلم بودددد دوباره مولود مامان
 خبر بی که گفت گوشدم دم و دددوسدید بددد صدورتمو مهتا...زد حرف باهاش

 داد بهم بود جعبه یه توی که و کادوم...دادم بهش رو خونه شددماره...نذارمش
 ...کرد عذرخواهی و

 که دمیاور خبر برام باید هرحال به..بره باهاش در جلوی تا سددپردم نرگس به
 ...نه یا شده رو در رو مهتا با سهراب

 دسددتمو که عطا جلوی یعنی...نزد حرفی خداحافظی موقع مونس مدامان
 براش دلم لحظه یه...شددکوندنش دل همه با...بگه چیزی نتونسددت بود گرفته
 حرصدددش که وقتایی برای..میکردم اذیتش کده وقتدایی برای...شددد تندگ

 ...میدادم

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

115 

 کرده بوض دومون هر...دددوسید بددد و دددشونیم پیددد اونم و کردم دددلش بوددد
 بود مونده کم..سددوخت براش دلم که میکرد نگام جوری یه مامان...بودیم

 صدداحاب بی دل این بابت اینا همه...کردم دعوت رو مهتا که کردم غلط بگم
 ....نمیکنه مشخص و خودش تکلیف که بود من

 ...کردم نگاه ساعت به من و بست رو خونه در عطا که بود ربع و یک ساعت

 عطا؟_

 کرد نگاهم و کرد بلند سرشو که میکرد باز کرواتشو گره حوصله با

 جانم؟_

 رتشددک ازش بود زده رقم برام که خوب اتفاق همه این بابت میخواسددت دلم
 ابجاج و خودم مبل روی بود فاصددله بینمون نفر یه ی اندازه به اینکه با.کنم

 روی کرواتشو گذاشتم اش دددنه سیددد روی که و سرم...کشدیدم دراز و کردم
 ...داشت نگه درم کمد پشت و آزادش دست و انداخت مبل دسته

 خیلی...بود خوب خیلی...نکنه درد دستت امش  بابت عطا_

 دوسید بد و دشونیم پید و زد لبخند

 شنگق بلدی که بودی نکرده رو...نباشی خسته توام..نداشدت شدمارو قابل_
 یر*ق*صب

 رفتار خاطر به که تلخی ی خنده با و دادم فشار اش دددنه سدیددد روی و سدرم
 گفتم بود مامان

 خوشدددگل بلدم من که ندیدن اومدن دیر مهموناتون نصددفه...فایده چده_
 مر*ق*صب
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 گذاشت ام گونه کنار صورتشو و خندید

 شدداید که بااهمیت و مهمه برات چیزایی...داری فرق همه با تو...سدداغر_
 خودش عاشددق منو که هاته سددنجی نکته همین.نباشدده دخترا از خیلی برای
 کرده

 به هدیگ مهمه نکته یه بود شددده دلخوریم باعث که هایی اتفاق تمام وجود با
 بود کردنش بازگو وقت که اومد ذهنم

 !داری مجرد دخترعموی بودی نگفته_

 گفت لبخند با و کرد فکر یکم

 ...که مدتی اون یعنی...بود هام بچگی همبازی اون میگی؟ و مهناز_

 با و اومد بند زبونش کردم نگاهش غره چشددم با و شدددم خیز نیم همینکه
 گفت تعج 

 شد؟ چی_

 عطا؟؟ آقا چیه میدونی_

؟_  چی 

 صورتشو ریش خالی جای درست..کشدیدم صدورتش روی دسدتمو انگشدت
 گفتم و کردم لمس

! باشددی داشددته حضددور خانوادگیتون جمع تو محاسددن با شددما بهتر همون_
 واسمح نکن فکر..میمردن تو شددن کراواتی ذوق از داشدتن فامیلتون دخترای

 ...نبود
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 یخودب اصدال...کنه کنترل خودشددو میخواد ولی گرفته اش خنده که بود معلوم
 دهش بامزه و جذاب اش قیافه همچین...بزنه صدورتشدو های ریش بودم گفته
 ...شد شل هاشون نیش من از بیشتر فامیلشون دخترای که بود

 بزنی؟ هاتو ریش تو گفت کی اصال ببینم_

 گفت و کرد گرد آنی هاشو چشم

 گفتی خودت دیگه که اینو_

 زدم بازوش به مشتی کت روی از و نشستم کامل

 دوسدددت ریش ته من نمیددونی تو مگده..کنی سددفیدد بودیم نگفتده من_
 ...نرسیده من به خیرش عارف این...دارم

 که کنه دددل بوددد منو باز میخواست..خوردم حرص بیشتر من و افتاد خنده به
 برنداشت خنده از دست ولی...زدم پسش

 امروز تو...کنید اذیت امشدد  منو تا دادی هم دسددت به دسددت اتون همه_
 صالا پدریت ی خانواده که بگم باید بودی؟ شده خوشدتیپ اینقدر چی برای
 غش تو جلوی اومدن نمی سدرخشون ل  رژ اون با وگرنه ندارن ایمون و دین

 ...بگن تبریک و بخندن غش

 اب و کرد دددوس بددد دوبار و ام گونه...کرد دددلم بوددد و شدم تسلیمش باالخره
 گفت گوشم دم خنده

 آخه؟ میخوری چیو حرص...دارم دوست خدا به_

 که زحمتی بابت کردم تشددکر ازش اولش...مرگمه چه نمیدونسددتم خودمم
 بیخودی با بعدش بود کشیده
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 ...کردم دعوا سرش بودم خواسته ازش خودم که کاری به دادن گیر

 نشون خوب و شدد رو شدگردش کم کم خان عطا این نگذریم که الحق ولی
 هلحظ چند همین مثل درسددت...کنه آرومم آشدوبه دلم که وقتایی بلده که داد

 مثل درسدت...زد عاشدقانه های حرف برام و ددددوسدید بددد هامو ل  که پیش
 خالص موهام تور و تاج و سدنجاق این شدر از تا میکنه کمکم که االن همین

 ...بذارم بالش روی سرمو راحت خیال با بتونم و بشم

 .بود سرت توی سنجاق چقدر ساغر_

 ...کردم نگاه دستش مشت به

 دونه تا دو برو بپر حاال.شددم خالص شددرشدون از بده خیرت خدا عطا وای_
 آفرین.بخوابیم بپوشم من بیار لباس

 ...گفت خنده با که میریخت میز روی هارو سنجاق

 کردی؟ نگاه اینه تو موهاتو بگیری؟ دوش نمیخوای یعنی_

 ...میگیا راست_

 هووم؟.بخوریم دوتایی که بزنم مر  تخم دوتا من تا بگیر دوش برو پاشو_

 گفتم ذوق با و کردم دل بود بود پفی پف که و عروسم لباس دامن

 گشنمه من که تا چهار بکن دوتارو فقط..موافقم_

 گفت و دوسید بد و صورتم

 بیارم؟ برات آرایشتو دستمال_

 دادم دستور

 ...بیار آره_

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

111 

 ...زدم صداش تمام دی بدجنسد با رسید که اتاق در جلوی

 ...عطا_

 ...انداخت اش خنده به صدام لحن لوندی

 جونم؟_

 گفتم و ایستادم جلوش در کمد به دست

 ...حموم در پشت بذار و بپوشم واست امش  داری دوست که و لباسی_

 من که وقتی باشدده اون تا..بود حقش...انداخت خنده به منو شدددنش سددرخ
 نشه دسفی و سرخ میکنم شوخی من که وقتایی و نگیره شوخیش عصبانیم

 ...اومد در آهم یلدا و نرگس های کاری گل دیدن با کردم باز که و حموم در

 ..بیا عطا_

 که محمو داخل به..ایستاد کنارم و اومد که بود دستش آرایشم دسدتمال جعبه
 نالیدم من اما زد لبخند کردم اشاره

 .میشن داغون این که بگیرم دوش برم االن من خ _

 گفت و انداخت ام شونه روی دستشو خنده با

 و غذامون بعدم بشدده سددرحال صددورتت تا کن پاک آرایشددتو اول میگم من_
 ... میخوریم

 گفتم شیطنت با و انداختم گردنش دور سختی به دستمو

 !!میخوابیم که بعدم_

 ...نخنده تا میداد فشار هم روی هاشو ل 

 !!نمیریم که حمومم_
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 جونش هب باز و ببینم و سرخی این من اینکه از فرار برای و شد سرخ صدورتش
 کرد دلم بود بزنم غر

 ...ساغر_

 گفتم التماس با و درآوردم اداشو

 ...عطا_

 گردنش آویزون که همینطور و کشیدم عق  اش دددنه سیددد روی از و صورتم
 گفتم و فرستادم دوس بد براش بودم

 نشدم بیهوش گرسنگی از من تا کنی آماده غذاتو بهتره_

 میکنم آماده سه بشمار...چشم_

 یدکش طول ای دقیقه ده...کنه بخش برام رو سده بشدمار تا دادم فرصدت بهش
 شدد  چند و روز چند داشددتم دوسددت اینکه با... کنم پاک کامل و آرایشددم تا

 شفاف پوست برای خ  ولی باشم عطا جلوی آرایش همون با عروسیمو اول
 نبود مناس  صورتم رنگ خوش و

 برای شدداید که داره لذتی یه عطا توسددط شددده درسددت های مر  تخم خوردن
 آشددپزی کل و اول ماهه یه بخوام ازش خودش و خودم به لذت این بخشدیدن

 ...کنه خوشحال خوشمزه های مزه این با منو بیراه و راه تا بگیره عهده به رو

 و ور این عروس لباس با هنوز من و میگذشددت اومدنمون خونه از سدداعت یه
 حرف هدقیق چند بعد و شدستیم عطا با و لیوان و بشدقاب دوتا..میرفتم ور اون
 کابینت توی ی دوباره و کردیم خشددک هارو ظرف عروسددی ی درباره زدن

 .چیدیم
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 یه...دمیترسون کوچولو یه منو که میرسیدیم ای لحظه همون به داشتیم کم کم
 عطا و عطاست طرفم که میکردم فکر این به باید...خ  ولی...نه که کوچولو

 دخترای مثل نداشتم دوست و بود کرده عرق هام دسدت کف... مهربونی   مرد
 اصددل اینم هرحال به...بکشددم خجالت هرچی یا بچه یا رسددیده دوران به تازه

 ابحسدد باید میکنه ازدواج آدم وقتی...گذاشدت کنارش نمیشدد و بود زندگی
 که ونهبگذر مردی کنار باید و روزش و ش  بعد به این از که باشه داشدته اینم
 ..داره نیاز

 سددکته ترس از دارم من میخوره اش عمه درد به مشدداوره این حرفای...وااای
 ...میکنم

 میکنی؟ چیکار اتاق تو هست معلوم...عطا_

 دراومد اش خنده صدای

 ...میکنم انتخاب لباس برات دارم_

 من داره توقع واقعا...کردم غلط...گرفت وجدی من حرفه این...خدا یا وای
 اومد نمی بدت که خودتم سدداغر باشددم؟؟ باهاش امشدد  خسددتگی این با

 هب باشه من به اگه اتفاقا!!...نه من؟؟ کی...کنی کاری یه عروسدی شد  همین
 اهر باز باز ببینن دارن دوست که مهمونا ی مسخره نگاه و دددتی پاتخددد هوای
 ...کنیم کاری هیچ امش  نمیخوام داری درد یا میری

 بره باید نگرفته مرخصددی که ام شددنبه از...داره گ*ن*ا*ه عطا ولی وااای
 فردا واسه میذاریم خ ...ش  فردا یه و داریم و امش  یه همین ما...سدرکار

 ...آره...بهتره خیلی اینجوری...ش 
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 ترسددم از گذاشددت حموم در پشددت و خودم و خودش های لباس عطا وقتی
 ...شدم ولو مبل روی و زد خشکم سرجام

 ات...شوهرته خیرسرت...کردی وحشت ها بچه مثل که ساغر سدرت تو خاک
 شد چی...بود خوش و خوب چی همه بود نرسیده حسداس نقطه به که دیروز

 ... حاال؟؟

 ...نمیاد باال نفسم من شو خفه

 بگیریم؟ دوش بریم_

 اعط جلوی...انداختم پایین و سرم و مالیدم بهم هامو دسدت کف اسدترس با
 نه؟ مگه...نمیرفتم باهاش اگه میشد بد خیلی

 ... بگیر دوش تو برو اول میخوای..عزیزم ساغر_

 ...دلمه تو چی میفهمی نگاهم از که بده خیرت خدا

 و کنم نگاه هاش چشم به اینکه بدون و شددم بلند مبل روی از خوشدحالی با
 !بستم و حموم در نزده دلش ته از حرفو این بفهمم نکرده خدایی

 یکوچیک های جاشمعی دیدن با اما...فرسدتادم بیرون راحت خیال با نفسدمو
 روی حتی و وان توی که سددرخی های گل و بود شددده چیده حموم توی که

 نگاه آینه توی خودم به آویزون ی لوچه و ل  بدا بود شددده ریختده زمین
 ...داشت فایده چه اما کشیدم دل ته از آه...کردم

 نگه پاک و سالم و خودش سداله چند و سدی مردم پسدر...بدجنس سداغر ای
 ...بدجنس توی اونوقت...شبی همچین واسه داشته
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 به و لباسددم...ریختم وان توی و کردم جمع حموم کف از هارو گل همه
 اب دوباره واستادم که دوش زیر... انداختم در پشدت و درآوردم تنم از سدختی

 نای..واقعا؟؟ نه نشم؟ عروس امشد  که نبود من حیف...رفتم کلنجار خودم
 واسدده..چی واسدده کردم زهرمار و کوفت و لوسددیون و اپیالسددیون خرج همه
 ...خودم واسه کی؟

 اسدمشددم اول شد  اصدال...نه امشد  حداقل...نه اصدال نمیگم منکه خ 
 داره؟؟ اشکالی چه باشه دوم ش  از...زاست استرس

 و خواب اتاق جوری یه احمق نرگس و یلدا این ولی نداره اشددکالی هیچ
 ...نکنه کاری امش  نمیاد دلش آدم که کردن درست و حموم

 موهام کف از...بشم خالص تافت بوی شدر از تا زدم شدامپو دور یه موهام به
 دوباره و بسددتم و حموم دوش شددد تموم که کشددی آب.. کشددیدم هم بدنم به

 ...ایستادم آینه جلوی

 اصددن...حاال که بعدم میگرفتیم ای سدداده دوش یه و اومد می عطا فوقش
 زا بعضی میگفت مشاوره خانوم اصال...باشه خسدته امشد  خودشدم شداید

 ستد بهشون حالتی هیچ استرس و خستگی خاطر به عروسیشون شد  مردا
 ...باشه مردها دست همون از عطا که ایشاال...نمیده

 روشن هارو شدمع و برداشدت لیفمون و ای حوله جا روی از و کبریت قوطی
 همیمون باقی خشددک بودم مطمئن که قسددمتی بیشددتر و حموم کنار..کردم

 اون افتاد یادم...ریختم زمین روی و برداشددتم وان توی های گل از...چیدم
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 حموم کف امو دددنه برهددد زانوهای...بودن کرده درست قل  مدل مشنگ دوتا
 ...چیدم قل  شکل و گذاشتم

 آینه جلوی ای موزیانه خنده با...بود اومده سددراغم شددیطنت اون دوبداره
 بازم دبو چسبیده سرم فرق به موهام اینکه با...کردم مرت  و موهام و ایسدتادم

 !لوند هرحال به و بودم بامزه

 کنهن گفتم آن یه که بزنم صدا عطارو خواسدتم..گذاشدتم باز نیمه و حموم در
 بکشم؟؟ شوهرمو منت که نباشه زشت من واسه...هولم من کنه فکر

 ...کردم نگاه میخورد سر بدنم روی که آبی های قطره به و بستم درو

 جوری یه که بودم من... حموم بیاد باهام میخواسددت که بود عطا اون بیچاره
 وت بیاد تا بدم اجازه بهش باید که منم این االن پس...نیاد تدا کردم وانمود
 هان؟؟...من نه میخواست که بود عطا اول پس...بگیریم دوش باهم و حموم

 مگه آدم...آخه چی پرتا و چرت این...میگی؟ چی داری بمیری سدداغر وای
 کنی کمکش باید که تویی این زیره به سر عطا بعدم داره؟ تعارف شدوهرش با
 !بگه خواستشو و بزنه دلشو حرف تا

 اب و خودم که وقتایی... شددکرت خدایا...شدددم بزرگ چقدر شددبه یه ببین
 سنم زا بیشتر که میرسدم نتیجه همین به میکنم قیاس خودم همسدن دخترایی
 ...بکنم میخوام االن که کاری مثل درست...میفهمم

 یه شکا که رسید ذهنم به کنم باز درو خواسدتم تا اما.. کشدیدم عمیقی نفس
 ...حموم تو میکشیدم بهونه اون به تا داشتم بهونه
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 قایم در پشددت و هوا رو پریدم متر یه عطا دیدن محض به و کردم باز درو
 محض به باید...بود کشددیده دراز مبل روی... خندید بلند بلند عطا...شدددم

 حموم جلوی دیگده تدا میکردم عوض مبلو اون جدای حموم از خدروجدم
 ...!نباشه

 خانوم؟ میترسی چرا_

 گفتم و بردم بیرون در از سرمو

 ...دیدمت یهو نبود حواسم...نترسیدم_

 گفت و شد خیز نیم

 برات؟ بیارم حوله_

 روی از و شددد خم اومد که در نزدیک و شددد بلند..کردم نگاهش خرده یه
 ...برداشت مو حوله زمین

 ...نشد واقعا..نشد...بیاد که بگم بهش نتونستم کردم هرکاری

 یکردم باز پیرهنشو های دگمه...کردم تنم سدریع و گرفتم دسدتش از رو حوله
 .رفتم اتاق سمت و اومدم بیرون حموم از که

 رب خاک..کوبیدم خودم سر به محکم و نشستم دددت تخددد روی تمام ی ناله با
 نمیتونه حتی که ای عرضدده بی خجالتی دخترای اون از توام...سدداغر سددرت
 ...نبرن شورتو مرده...بگه شوهرش به نیازشو

 لباس برام که بشم فداش الهی...دددت تخددد روی های لباس به افتاد چشمم
 !ام بچه داره دوست سفید..هست ام سلیقه خوش...کرده انتخاب
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 ینا..بود گذاشته دت تخد روی ددرش زیدد دداس لبدد با و سفیدم خواب لباس
 پسر؟ آوردی کجا از گلو شاخه

 !میخواست کمال و تمام و من امش  عطا این...کردم بو و سرخ گل

 لوسیونم از...دادم حالت بهش سدشدوار با زود خیلی و کردم خشدک موهامو
 ماییخودن لباس توی حسددابی پرم اندام...پوشدیدم و لباسددم و کردم اسدتفاده

 ندب...داشت هفتی مدل بود باز دددرم کمددد های وسط تا لباسم پشت...میکرد
 و ودب نشددسدته تنم به کامال لباس.. بود شددده گم موهام بین لباسدم نازک های

 نداشددتم دوسددت و بود انداخته گل صددورتم...میداد نشددون هامو برجسددتگی
 ...بیام نظر به خجالتی

 تمیبس و آدم پای و دست مورد یه این توی الخصدوص علی بودن خجالتی..

 یک و میکرد حرکتی یه االن تا نبود خجالتی اگه..بیچاره عطای همین مثال
 ...نمیگذشت بطاللت به نیممون و ساعت

 بچه کنند جونم به جون...زدم هام دسددت نبض روی و گوشددم پایین عطرم از
 و ریختم ام دددنه سیددد روی موهامو...ذاتمه از جزوی خجالت و مونسم مامان

 االیب بدتر و میکشیدم و لباسم پایین هی دسدت با...کردم پخش طرف دو از
 ...بزنم و خودم فصل یه میخواست دلم...پایین اومد می لباسم

 عطا اومدن تا...انداختم خودم روی لحافو و کشددیدم دراز ددددت تخدددد روی
 ...بذارم هم روی پلک و ای دقیقه چند میتونستم

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

117 

 هگذاشت در پشت هاشو لباس تمام عطا...شنیدم و حموم در شدن باز صددای
 چند...دبو یاس های گلبرگ پر دستم کف...نمیاد اتاق توی میدونسدتم و بود
 ... کردم بوشون عمیق بار

 فکر.. کنه باز میخواسدت صددا و سدر بی و اتاق در...بیاد عطا تا کشدید طول
 تماح فردا افتاد یادم و گذاشت صندلی روی اشو حوله...برده خوابم بود کرده
 ...صندلی روی نه بندازه بالکن بند روی خیسشو ی حوله بگم بهش

 خودش به و کرد شددونه آینه جلوی موهاشددو که میکردم نگاهش چشددمی زیر
 ...زد عطر

 ...ور لحاف زیر خزیدنش و کردم حس دتو تخد رفتن پایین بعد لحظه چند

 گفتم ای خوابالوده صدای با

 اومدی؟ عطا_

 خیز یمن سمتم به...سمتش برگشتم که بودم دددسبونده چددد خرخرم به و لحاف
 زد کنار صورتم روی از موهامو و شد

 ؟...بود برده خوابت_

 ...کردم مماس بهش رو خودم و انداختم درش کمد دور دستمو

 ...بودم بیدار و خواب_

 هک هامو چشم...کشید باال سرم های نزدیک تا لحافو و دددوسید بددد و ام گونه
 ...بود صورتم مقابل درست صورتش کردم باز

 ...دوسید بد هامو ل  و زد لبخند

 ...زدم ل  گوشش کنار خنده با
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 !پوشیدم داشتی دوست که و لباسی_

*** 

 دست شکمم به...کردم باز هامو چشم میکردم احسداس دلم زیر که دردی با
 لحافو... بود دددوابیده خددد عمیق عطا...بشم خیز نیم کردم سدعی و کشدیدم

 ات داشتم احتیاج دا  آب دوش به...اومدم پایین دددت تخددد از و کشیدم روش
 .بیام در خشکی این از شاید

 هک درختی خود از کرم...میکردم شددروع و انتحاری عملیات حموم بعد نباید
 از ملباس تیکه یه همون که بود نشده خشدک بدنم کامل هنوز...بود باشدم من
 ...آوردم شانس وسط این نخورم سرما... درآورد تنم

 کردم جمع حموم کف روی از هارو گل وان شدددن پر تا و کردم باز و دا  آب
 مکث ای لحظه برای شدم رد که حموم آینه جلوی از...انداختم سدطل توی و

 نگرفت کشددتی...بود خرده گره هم توی و بود ریخته بهم کامال موهام..کردم
 ...کشیدم دست هام گونه سرخی به و خنده زیر زدم اومد یادم که ش  سر

 گریه دارم فهمید عطدا و گرفدت بوضددم کده بود وقتی بدازیم ضددایع تده
 به ریجو یه درده؟؟ به طبیعی واکنش یه این که نمیدونه یعنی واقعا...میکنم

 یه مرد.دراومد اشددکم بدتر که میکرد عذرخواهی و بود افتداده کردن غلط
 توی الخصددوص علی باشدده خودش حرفه حرف که نیسددت بد جاهایی

 !!رختخواب
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 دیشدد  عطا که میدونم فقط نمیدونم دیگه های زن و دیگه مردای از من البته
 حاال...میشددد پشددیمون اشددک قطره دو اندازه اونم من کردن گریه بعد نباید
 !!بده ادامه کارت به بگم بهش میشد روم من مگه

 ...خندیدم بلندتر و افتادم هام عشوه و ناز یاد

 شدددده بچه الف یه منه دسددت بازیچه...سددوخت عطدا برای دلم چقددر
 قرار راهم سددر و مردی همچین کنم خداروشددکر باید من که واقعا...بود

 ...داده

 اسددتراحت سدداعت نیم برای و بود شددده پر نیمه تا.افتاد حموم وان به نگاهم
 رامیکس به سرمو و کشدیدم پایین وان توی و خودم خوشدحالی با...بود کافی
 .دادم تکیه پشتم

 هم و میشدددم زده خجالت هم میاوردم یادم به که و دیشدد  لحظه لحظه
 !بامزه و بود جال  برام بیشتر...خوشحال

 آفرین خودم به باید...نمیکردم تصددور موقعیت اون تو و خودم هیچوقدت
 یا یههمسددا دختر که کنم فکر مورد یکی این تو نمیاد خوشددم هیچ!...میگفتم
 با... ترسددیدم خرده یه دیشدد  بازم هرچند...باشدده بهتر من از عطا همکار

 این حریف کردم هرکاری ولی آروم خیلی و بود مهربون خیلی عطا اینکه
 ...نشدم دلهره و ترس

 خدافظی ام دخترونه دنیای از منم رمانا قول به و گذشددت امشدد  بود هرچی
 همسددرشددو عاشددقانه مردش که خونه یه خانوم بشددم صددبح از قراره...کردم
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 و آرامش توش باید فقط که خونه یه خانوم بشددم صددبح از قراره..داره دوسددت
 ...باشه محبت

 رفتنگ دوش بعد بود بهتر...میخوابیدم نباید اما میکرد سددنگینی هام پلک
 و قار الح به فکری یه بعالوه..میداشددتم نگه گرم و پهلوم و میپوشددیدم لباس

 . میکردم شکمم قور

 ضخیمی لحاف عسدل و چای خوردن و لباس پوشدیدن و گرفتم دوش از بعد
 مبل روی.. پذیرایی تو برگشتم صددا و سدر بی و کشدیدم بیرون کمد توی از و

 برد خوابم زود خیلی و کشیدم دراز

 تو ممیکشدید خجالت بیخودی خیلی ولی...کرد بیدارم نماز برای عطا صدبح
 یعجیب پشددتکار اما زدم خواب به و خودم تونسددتم تا..کنم نگاه هاش چشددم

 یناول"  که میکرد تکرار رو جمله این باالسددرم مدام و کردنم بیدار تو داشددت
 " ...ازدواجمونه بعد نماز

 وابخ به و خودم اینقدر...بود بیشددتر نشدددن بیدار توی پشددتکارم اون از من
 وضدددو و شدددم بلند شدددم مطمئن وقتی.برد خوابش مبدل پدایین تدا زدم

 .شنیدم اشو خنده صدای که میخوندم و نمازم آخر رکعت...گرفتم

 ...باشه قبول_

 نمیدیدمش و بودم کشیده هام چشم نزدیک تا تقریبا و چادرم

 !! حق قبول_

 تنها نکارای البته.گفتن ذکر به کردم شددروع و برداشددتم جانماز از تسددبیحشددو
 .بود جدید عطای با رویارویی از فرار برای
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 ...بودی دوابیده خد اینجا چرا_

 شدم سرخ لحظه یه برداشت سدرم از و چادرم و نشدسدت جانمازم کنار وقتی
!! ودب طبیعی کامل اتفاق یه هرحال به.کنم برخورد تر راحت دادم ترجیح اما

 بود؟؟ واقعا حاال

 اوج که افتادم هایی لحظه یاد...گرفت ام خنده کردم نگاه که هاش چشددم تو
 چشددم اون به کردن نگاه چقدر من و میفهموند بهم هاش چشددم با نیازشددو

 .داشتم دوست هارو

 میخندی؟ چی به_

 .دوسید بد و ام گونه و آورد جلو سرشو... بود لبش روی لبخند

 خوابیدی؟ اینجا چرا نگفتی_

 وت ولی شدم بیخواب بعدشدم... خوردم عسدل و چایی بعدشدم حموم رفتم_
 خوابیدیا خوب

 گفت که میکردم جمع و جانماز

 !نمیشه تکرار...میخوابیدم زود نباید.شرمنده_

 بود یتو پشت از...پیشدش برگشدتم زود خیلی و گذاشدتم میز روی و جانماز
 گردنم روی ای دوسه بد و کرد قفل ام دنه سید زیر هاشو دست...خزیدم ددلش

 زد

 خوبه؟ حالش خانومم حاال_

 قلقلکم گردنم به هاش ل  کشیدن با... گذاشدتم هاش دسدت روی دسدتمو
 .خندیدم ریز و گرفت
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 خوبی؟ تو خوبم_

 گفت گری وسوسه صدای با

 !عالی_

 بیرون و نفسدم راحت خیال با و دادم تکیه اش ددددنه سددیدددد به و سدرم خنده با
 فرستادم

 میگی؟ بهم راستشو..بپرسم ازت چی یه...ساغر_

 ...استخونیش ی گونه به دسبوندم چد و کردم باد و لپم

 !نمیگم دروغم نگم راستشو بپرس_

 ...داد فشار خودش به بیشتر منو خنده با

 بودی؟ راضی من از... دیش _

 اما...چیه دیشدد  از منظورش بود تابلو کردنش پایین و باال و صددداش لحن
 !چپ علی کوچه به زدم و خودم کردنش اذیت برای

 پیدا ادنی تو که هسددتی مردی بهترین تو اصددن...بوده عالی...زیاد خیلی..آره_
 ...میشه

 بازم...بیشددتر ذوقش حتی و میشددد تر پهن لبخندش کردنم تعریف هربار با
 دادم ادامه

 باشه دیشبمون مثل شبمون هر میخواد دلم میکنم فکرشو که االن_

 متوقف هم شددکمم روی هاش دسددت حرکت شددد تموم کده ام جملده
 !شد جمع میشد پهن صورتش روی داشت که لبخندی.شد

 ش ؟ هر_
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 گفتم شیطونی لحن با و گرفتم و ام خنده تک جلوی

 ...اهووم_

 چشدددم به زدم زل منم..کرد نگداه هدام چشددم توی و کرد خم و سددرش
 بردم جلوتر و سرم...میشه عوض داره هاش چشدم حالت کردم حس...هاش

 مکثی با هاشو چشم.دددوسدیدم بددد هاشدو ل  کوتاه خیلی زدن پلک بدون و
 دم خنده از شدددن منفجر از قبل و بردم تر عق  و سددرم...کرد باز طوالنی
 ...کردم زمزمه گوشش

 بود عروسی مراسم منظورم من_

 گرفتم و جلوشون کرد نگاه هام خنده به تعج  با وقتی

 زنش برای مردی کدوم زمونه دوره این تو...بود العاده فوق دیشدد  مراسددم_
 هرش  میدونم...بودی نمونه دیش  واقعا تو عطا...میگیره مراسمی همچین

 واسددم جشددنی همچین هرسددال بده قول ولی بگیری جشددن برام نمیتونی که
 خ ؟...بگیری

 از ربیشددت نیومد دلم...دراومد گیجی از خرده یه فرسددتاد پایین که دهنشددو آب
 ودب زدنم قهقهه اوج تو و خنده زیر زدم وقتی اینبار...بذارم سددرش به سددر این

 ...خوند و دستم کردم دلش

 !ش  سر نه بود ش  آخر منظورم من_

 ...کشیدم دراز کنارش منهم کشید دراز زمین روی طلبکاری نگاه و خنده با

 هت هنوز...کردم جمع و خودم دددلش بوددد تو...برم تر نزدیک تا کشید دستمو
 .دوسید بد و دشونیم پید که داشتم هامو خنده از ای مونده
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 .پرسیدم جدی من...بدجنس_

 ...زیاد خیلی...داشتم دوست هاشو چشم حالت

 که گفتم خنده و شوخی با من..میزنه هاشو حرف شوخی تو همیشه آدم_

 گفت و دوسید بد و ام گونه دلخوری با خندیدم که دوباره

 نکردم؟ که اذیتت_

 چشم محبت.گذاشت سدرم زیر و کرد دراز دسدتشدو...کردم اخم بهش الکی
 از...نهک جذبم بتونه اینقدر عطا که نمیکردم فکرشددم...میکرد عادتم بد هاش
 ...!!لحاظ همه

 ...هم...منی فکر به هم...مهربونی هم...خوبی خیلی تو...نه_ 

 هوای به آخرم ی جمله گفتن از قبل..دددوسیدم بددد هاشدو ل  و کردم مکث
 ...دوسمش ببد که بود الزم بیشتر گذاری تاثیر

 داری جا یه رو دنیا خوبیای همه تو_

 بلند...میکنم شددوخی کرد خیال عطا اما...دل ته از و گفتم جدی و حرفم
 ...کرد اعتراض انداختم دستش اینکه به باز و خندید

 و خوشددمزه املت.کردیم درسددت باهم دوتایی و عروسددیمون اول صددبحونه
 !!معجون

 و قد اندازه به من...شد تقسیم بینمون ای عادالنه کامل طور به معجون سدهم
 من سددهم مسددلما..خودش قواره و قد اندازه به عطا و برداشددتم لیوان ام قواره

 ... میشد بیشتر
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 املت به نوبت کشید و زحمتش عطا که ای خوشدمزه معجون خوردن از بعد
 رسید

 مر  تخم ی زرده و سفیده عطا... کردم خرد کامل دقت با هارو فرنگی گوجه
 رنده ودب سفت خرده یه هنوز که رو پیتزا پنیر...کرد مخلو  باهم حوصدله با و

 .مبذار ماکرو توی نون تیکه چند خواست ازم و واستاد گاز پای عطا.. کردم

 عنوان به و اش شددده مشددت دسددت گاهی از هر اون و میخوندم شددعر براش
 شخود میرفت یادم که شددعرو از هایی تیکه.میگرفت دهنم جلوی میکروفن

 بیغری عجی  لبخند با و میشد ساکت میخوندم رو ادامه من وقتی و میخوند
 ..میکرد نگاهم

 ارهرب و بودم خندیده بس از...میکرد ماچ لپمو دوبار میکرد کار دونه یه عطا
 . بودم شده لپی ی عارضه دچار بود کرده ماچ هامو لپ

 میگیری؟ لقمه ریز ریز چرا_

 ...میکنه درد هام لپ_

 ... گرفت بزرگتر لقمه یه برام

 ..بود بد خیلی روت و رنگ کنم بیدارت نماز برای پاشدم_

 درآوردم شکلکی و کردم گرد هامو چشم

 داری؟؟ دوست و رنگم االن_

 گفت ای بامزه شیطنت با و گذاشت دهنش تو ای لقمه...خندید نخودی

 دارم دوست رو تو چی   همه من_
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 چشددم دو همون به چرا مردم عروسددی بعد بازدید و دید این تو نمیدونم من
 رن؟میگی قرض ایم دیگه چشم تا دو دیدن برای و نمیکنند بسنده خودشون

 ادوک گرفتن برای اما اومد نمی خوشددم خودمون فامیالی از خیلی از اینکه با
 تساع و روبالشی و پتو جز...باطل خیال زهی اما.رفتم خونشدون به شدده ام
 .نشد نصیبم خاصی کادوی اتو و

 راهبی و بد جور هزار دیدنش وقت به و میکرد باز ماشدین تو همونجا هارو کادو
 و بالشددون و دسددت شدداید خداها بنده میگفت عطا.میکردم محترم فامیل بار

 رخداروشدددک همینم برای میگفت...بدن بهتری کادوی نمیتونسددتن تنگده
 .بدی هدیه کسی به بعدا داری نگه میتونی نکنی استفاده خودتم...کن

 خوبی مالی وضددع مامانم ی خانواده...نمیرفت کتم تو حرفا اینجور من ولی
 شدم و رسدید که من به دادن هدیه پول و سدکه سدامان برای چطور...داشدتند

 !اتو؟ و پتو به رسید نوبت دختر

 روزهایی مخصوصا...نداشت ای فایده ولی.زدم مامانم سدر هامو غرغر تمام
 عطا هب پسددرم پسددرم جوری یه خانوم.میرفتیم مونس مامان دیدن به عطا با که

 .میشدم گردنی رگ حسادت از بودم سامان جای منم که میبست

 به ادرمم و پدر ی عالقه افزون از روز افزایش بودم کرده پیدا که بزرگی شدانش
 اما ماهه و داشددتنی دوسددت خیلی هم خودش عطا که این از جدا...بود عطا

 به دراینق نمیکردم فکر میاد نظر به خشددک یکم همیشدده کردن رفتار تو چون
 .بشینه مادرم و پدر دل
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 ور هرجایی یعنی...نبود رفتنامون مهمونی از خبری دیگه نیم و ماه دو بعد
 تههف هر.بودیم رفته ها خانواده با و بودیم شددده دعوت یا میرفتیم باید که

 تصددحب وقتی شددبهام بعضددی و میرفتیم مولود مامان ی خونه ها پنجشددنبه
 عارف به و عطا سددر زیر میذاشددتم بالش یه میشددد طوالنی یلدا و من کردن

 ...بخوابونه کوچیکترشو برادر تا میسپردم

 پیله چی یه به کده وقتدایی...میشددم شدداکی عطدا دسددت از وقتدایی یده
 رفتن مهمونی عاشددق من...دوره جمع از که عطا برعکس من خوب...میکنه

 آدم دسددته همون تو برام یلدا...خوشددحال و شددادم کنارشددون که هاییم آدم با
 ...هاست

 یگهم هی گوشددم دم بیفتیم راه خونه از اینکه قبل ها پنجشددنبه ظهر همیشدده
 وندنم خونه و برگشتن از منظورش میدونستم منکه...ساغر برمیگردیما شد 
 اون ها قتو بعضی بودنشه خسته و بودن سرکار ش  تا صدبح هفته یه جبران

 میموندیم خونش مولود مامان لطف به شدد  و داریه رو میفتاد کردم لج روی
 میذاشتم ناکام رو عطا و

 حرف بذارم نباید همیشدده زندگی تو که گرفتم یاد خودم از خودم هرحال به
 هب که هایی زمینه تو مخصوصا...مهمه منم نظر وقتایی یه...باشده مردم حرف
 ای میاد خوابش یا عطا میزنم بال بال من هفته طول در...میشدده مربو  خودم

 ...برسم تفریح به داشتم حق منم ها پنجشنبه خ ...خستس یا داره کار
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 و مخود منکه وگرنه...میکنه خودنمایی دددی بدجنسددد سر از من روی این البته
 یه ولی...نیسددت کم اصددال عطا به من میل...میشددناسددم کسددی هر از بهتر

 ...میده مزه خیلی... کردنش اذیت دوره رو میفتم روزایی

 یدنشن با.میندازم دددت تخددد روی و برمیدارم یکی یکی و بند روی های لباس
 .مرفت تلفن میز سمت به و بستم و متریمون سه بالکن در تلفن زنگ

 شکفت گلم از گل مهتا صدای شنیدن با.دادم جواب اما بود آشنا نا شماره

 تو؟ کجایی...برم قربونت سالم_

 پیچید گوشم توی اش خنده پر صدای

 نیستی؟ خونه هیچوقت چرا تو عطا؟؟ زن یا شدی سعدی زن_

 انداختم پا پاروی و نشستم مبل روی خنده با

 سددر حوصددلم دیگده کنم شددوهر میکردم فکر...نمیشددده بداورت مهتدا_
 ولی.برم اونور و اینور یا بزنم حرف هی باهاش که هسددت یکی حداقل.نمیره
 ها موازه میرم یا روی پیاده پارک میرم یا...تنهام خونه تو همش شدداهده خدا

 نصیحت و مونسدم مامان ی خونه همش یا میندازم جنسداشدون به نگاهی یه
 .میشنوم هاشو

 تو به من از...شددوهرت واسدده کن درسددت غذا خونه تو بشددین...سدداغر_ 
 تو مه آشپزخونه تو هم باید باشدی عطا زندگی زن تنها میخوای اگه نصدیحت

 !!باشی تک خواب اتاق

 فرستادم پایین استرس با و دهنم آب آخر ی جمله شنیدن با
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 دومی مورد تو من از عطا.میزنم شیش تا دو این تو منکه.مهتا شدی الل وای_
 !بدتر

 داد خاتمه بهش جیغ یه با و شد بلندتر اش خنده صدای

 میتونی آموزشی دی سی یه با و داری همسر و آشپزی...سداغر ای دیوونه تو_
 !بنویسی مشق باید هرش  مثال... الزمه تمرینم البته...بگیری یاد

 خنده زیر بزنم شد باعث خودم منحرف فکر

 ردهخ یه میخونه نماز میگیره دوش میره.میمونه روح مثل میاد شددبا عطا بابا_
 یهوشب کامپیوترش میز پای یا شبم آخر... میده انجام کارشو چنتا بعدم.شدام
 !خواهر نذار دلم رو دست.تلوزیون جلوی یا مبل رو یا میشه

 گفت بهم جدی خیلی مهتا ولی گفتم خنده و شوخی برای و آخرم ی جمله

 میخوابه؟ تو بدون شبا عطا اونوقت... نمیگذره ازدواجتون از ماه چند هنوز_

 گفتم نشم ضایع این از بیشتر و نیفتم مهتا چشم از اینکه برای

 رابطه داریم...هرش  نه_

 نه؟ میبری سر به حسرت در االن...میشناسم رو تو من...کردی غلط_

 پیوست من سرخوشی به هم مهتا و زدم جیغ خنده با خودم اینبار

 بیام؟ سر یه بری نمیخوای جایی ؟ ای خونه...تو نگیری مرض_

 دیشدد  عطا...بخوریم دوتایی و نهار بیا پاشددو.خونم که معلومه...جون آخ_
 ...بود لذیذ طعمش خیلی کرده درست موساکو

 ساغر؟؟_

 جانم؟_



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 نه؟ انداختی قلم از و آشپزی میده انجام هرش  عطا که کارهایی بین_

 گفت خودش که گزیدم و دبم لد بودم داده که بدیِ   سوتی بابت

...!! بزنم کلت و سددر تو خواب اتاق تو نمیکردم پیدا وقت بود اون جای منم_
 اونجام دیگه ساعت یه

 به راحت خیال با من و کرد قطع و گوشددی کنه خداحافظی اینکده بددون
 .دادم ادامه خندیدنم

 خونه اومد می یازده که ها ش  شنبه...نمیکرد آشدپزی هرشد  که عطا خ 
 شبم دو همین برای.میکردم آشدپزی خودم اومد می شد  نه که ها دوشدنبه و

 و گرفتم بیرون از غذا و شد  دو اون هام هفته بعضدی... سدوزوندم غذا کلی
 ردنمیاو رو به همینکه ولی میفهمید که عطا.کردم درسددت خودم گفتم الکی
 .بدم ادامه کارم روند به و بکشم خجالت کمتر منم میشد باعث

 بگیره؟ دیگه زن یه عطا ممکنه یعنی...باشه درست مهتا حرف اگه ولی

 که ینها برای نمیذارم تموم سددنگ خوابم اتاق تو من اگه...بگیره که کرده غلط
 من دنشدد راضددی فکر به ها وقت بیشددتر یعنی...خودشدده فکر به بیشددتر عطا

 یادم پیش که ها ش  بعضی االن ولی میداد اهمیت اوایل اون شاید...نیست
 سر یرهم یکدفعه که اسدت خسدته اونقدر عطا کنیم کاری تا کلمون به میزنه و

 ... شاکیم قضیه این از من و مطل  اصل

 گهم حاال...باشه آشدپزیم واسده عطا خسدتگی ممکنه ولی بگم چی نمیدونم
 بحص میتونه...نداره کاری اصال کردن میگیره؟آشدپزی وقتشدو چقدر آشدپزی
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 فکر به یکم بخونه و مختلف های نماز اینکه جای به میشدده پا زود که ها
 واال...بذاره بار صبح از و شبشون شام و باشه خانومش

 گردگیری دادن گوش آهنگ حین در و کردم نمدار کمی و ای پارچه دسددتمال
 و جارو رو خونه عطا با که بود پیش روز دو بار اخرین.دادم انجام مختصددری

 ...کردیم گردگیری

 به.چیدم ظرف توی داشتیم که هایی میوه هرکدوم از و برداشدتم رو میوه ظرف
 هم بشقاب یه.نمیشدد خالی شدیرینی از خونمون مدت این آمد و رفت لطف

 ...گذاشتم پذیرایی میز روی و چیدم شیرینی

 بیاد اعط نبود قرار اینکه با...کنم عوض و خوابم لباس که بود وقتش دیگه
 شددلوار و تاپ یه جاش.بگردم لباس این با نمیتونسددتم مهتام جلوی ولی خونه

 دو وقتی...کردم باز کدامال فرق از موهدامو و کردم تنم سددفیدد صددورتی
 ندهمو باقی...کشیدم دوباره و زدم گره موهامو سرم پشت از کردم قسدمتشدون

 ...کردم محکم سنجاق با که موهامو ی

 و زدم زنگ عزیزم مادرشوهر به روز هر و همیشده مثل...بودم آماده و حاضدر
 تونمنمی و دارم مهمون که گفتم بهش رفتن صدددقه قربون و دلبری کلی بعد
 میرفت بیرون یلدا که روزایی عطا دستور به میکردم سعی...باشم پیشش نهار
 ... کردن قبول که پیشم بیاد خودش تا زدم تعارفم.باشم مولود مامان کنار من

 خنده به که و اول ی دقیقه چند...رسید بود گفته که سداعتی یک از دیرتر مهتا
 .کردیم سپری من های شیطنت و شوخی و
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 ایراد چیدمانم به...کرد نگاه رو خونه جای همه تمام وسددواس و دقت بدا
 به میکرد نگاه که هامو لباس کمد...کرد ددددنم تحسددیدددد و نگرفت خاصددی

 االسددتب عطا با سددنیم اختالف که حاال بهتره گفت و گرفت ایراد چندتاییش
 ابانتخ زنونه کمی و بکشم سداده مانتوهای این از دسدت رفتن مهمونی برای
 .کنم

 خودم که موردی و تمجید و تعریف جز...خانوادش رفتار و پرسددید عطا از
 ...نگفتم خاصی چیز بودم شاکی ازش

 بخور میوه_

 !ساغر شدی چاق_

 کپ   ادوت این فامیل تو اصددال...نمیزد مو سددهراب با کردنش نگاه وقتا بعضدی
 ...بودند هم

 خودمون فامیالی یا عطا فامیل و فک ی خونه همش وقت چند این آخه_
 نخورد غذا که نمیشد اونجا میرفتیم مهمونی

 تو به اصددال شددوهرت ی قواره و قد...کم ولی بخور...نخور نگفتم منکه_
 فنجونیدا و فیل...نمیاد

 گرفتم خودم به دلخوری ی قیافه

 داره دوست منو عطا که اینه مهم_

 فقط...برسی بیشتر خودت به باید...بچه نکن آویزون من واسده لوچه و ل _
 ورزش خوندده تو..نیسدددت مالک کده کردن آرایش و کردن عوض لدبداس

 ..بشه جمع شیکمت تیکه دو اون بزن نشست دراز...کن
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 مهتا دقیق نگاه...کشددیدم داخل به و شددکمم و کردم حبس و نفسددم سددریع
 من ذهن خوندن برای عجیبیِ   توانایی دونفر این.بود سددهراب مثل درسددت

 ...داشتند

 میاد؟ کی عطا حاال_

 بذارم خودم باید شامم تازه...میاد دیر...است دوشنبه امروز_

 کردم جور و جمع و خودم زود خیلی... کرد نگاهم میرغضبانه

 میذارم خودم شام هرش _

 !عمت جون آره_

 شد باز بناگوشم تا نیشم

 میدیا فحش داری خودت مامان به_

 آورد لبش نزدیک و چایی فنجون و زد لبخند

 میدونم_

 راجع زدن حرف از بعد...گذاشددتم دهنم توی نخودچی یه و خندیدم نخودی
 تنها مدت این گفت بهم...رسدید مهتا خوده به بحث کفش و کیف و لباس به

 بهم...من برادر وفایی بی از...گفت تنهایی های سددختی از...میکرده زندگی
 زندگی دارم دوسددت که همونطور میتونم چون!...خوشددبختم خیلی که گفت

 گفت بهم حتی...مهمه براش من خوشددحالیه و داره دوسددم عطا چون...کنم
 .بدونم بیشتر مادرشوهرمو قدر که

 دلرحم و مهربون خیلی مولود مدامدان..بودم موافقم خیلی بداهداش ایدندو
 !کوتاه مدت همین توی بود شده عزیز برام خودم مامان مثل...بود



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 به پیشددمم سدداعت یه های حرف.کنم دخالت زندگیت تو نمیخوام من_
 که...باشه داشته دوسدت هسدتی که همینی با رو تو عطا شداید.بگیر شدوخی
 زندگی فرصدت من که هرچند.شدنیدم مادرم از حرفارو این منم...داره مطمئنا
 .نداشتم

 گفتم ناراحتی ای ذره بدون و گذاشتم جلوش رو میوه بشقاب

 غذا وعده یه روزی میکنم سددعی دارم شدداهده خدا... دارم قبول حرفاتو من_
 خونه زارو بیشتر یا نمیخورم چیزی شدبش بخورم نهار روزی اگه یعنی.بخورم
 لمشک منتهی.بخورم چیزی عطا با شام که نمیخورم نهار باشم مونسدم مامان

 .یزنمم گندی یه دفعه هر نیست سرش دونگ شش حواسم.آشپزیه بیشتر من

 گفت و رفت بهم ای غره چشم

 میخوابیدی؟؟ و میخوردی فقط مونست مامان خونه مدت همه این_

 کردم پایین و باال سرمو خنده با

 ...دقیقا_

 ذاغ مدل چند که کن ضددبط صدددامو گوشددیت با یا بیار خودکار و کاغذ برو_
 من برای میندازی عکس کردی درسددت غذا هرشددبم.بددم یداد بهدت رو

 فهمیدی؟...میفرستی

 صورتشو مبل روی از شددم بلند موقع و کردم گرد هامو چشدم خوشدحالی با
 دوسیدم بد

 !خواهرشوهرشه فکر به که بشم عروسمون فدای_
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 برام عطا که هرچیزی داشددتم دوسددت.نبودم بند پام رو مهتا بودن ذوق از
 کردم همینکارم.بودم نشددون بهش هامو لباس تک تک حتی یا بود خریده

 هایی هدیه هامو لباس رفتیم اتاقم به عصددرونه ی نسددکافه خوردن برای وقتی
 هایی مدل...دادم نشددون بهش رو گشددا پا کادوهای..بود خریده برام عطا که

 معرفی بهم ام موازه دوتا یکی...داد پیشددنهاد و میداد بهم میکرد فکر کده
 بعد هب جایی یه از گفت.نکشددم کار خونه توی عطا از که کرد نصددیحتم.کرد
 و خودش تو احسدداس به نسددبت کاری کم با آوردنش کم اون و میاره کم عطا

 تباها یا بزنه حرف باهات میکنه پیدا فرصددت کمتر همینکه.میده نشددون
 حرفش... خاطره همین به کنه عالقه ابراز بهت شدد  حتی یا...کنه شددوخی
 بود هچسبید کارش به قبل از بیشدتر ازدواج بعد واقعا عطا خ ...بود درسدت

 موکولش شددد قرار و نکردیم پیدا وقتی هم رفتن عسددل ماه برای ما که طوری
 ...سال اخر به کنیم

 و اش هدیه حتی... بره ام خونه از غروب هفت سدداعت نزدیکای میخواسددت
 و ششارز با کادوی خاطر به بیشتر اما داد بهم بود آزادی بهار سدکه نیم یه که

 هشنگ شام برای تا کردم اصدرار...بره نمیخواسدت دلم خوبش صدحبتیه هم
 ...دارم

 شددم پشدیمون بود آورده خودش با ماه دو بعد که مهمونی و عطا اومدن با اما
 !..داشتم نگه رو مهتا که

 با هک سهرابی...بود آورده خودش با و سدهراب بده خبر من به اینکه بدون عطا
 ...کرد غافلگیر رو همه و رفت فرو خشم و بهت تو مهتا دیدن
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 !سهراب برای بذار میوه جان عطا نکنید تعارف خدا رو تو_

 همینکه اما گفتم زور به رو جمله چند همین...کده اومدد نمی در نفسددم
 و نگاهم سریع شد خیره بهم زدش بیرون حدقه از های چشم اون با سدهراب

 دزدیدم ازش

 بفرمایید_

 از حتما وگرنه گرفت قرار سددهراب و من جلوی دقیقا و شددد بلند عطا خوبه
 .میشدم بیهوش استرس

 غذا به زدن سددر بهونه به. برداشددت ظرف توی از سددی  یه و کرد تشددکر مهتا
 به هشنگ الم سهراب تا بود شدن دعا به دسدت وقت...آشدپزخونه توی چپیدم

 ...نکنه پا

 ساغر؟_

 زا بعد...میکرد نگاهم دلهره با اونم و بود ایسددتاده سددرم پشددت درسددت عطا
 ...نیاوردم گیرش تنها سهراب با اومدنش

 اینجا؟ آوردی گرفتی اینو دست چی برای..عطا نمیری_

 گرفت اش خنده بودم گرفته ازش که نیشگونی بابت

 ...نخور حرص_

 ...نبینن مارو مهتا و سهراب احیانا تا خودم سمت کشیدمش

 دیگه زن یه بری بکشددی منو میتونی ببینم میذاری؟ تو مگه نخورم؟ حرص_
 بگیری؟
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 صددداش تا گرفتم دهنش جلوی دسددتمو...شدددند ریز خنده از هاش چشددم
 درنیاد

 میخوای نه؟ مگه.. من دست از شدی خسته...اومده خوشدت میبینم..اههه_
 ورک...بکنه خودش خونشددم کارای باشدده بیسددت آشددپزیش بگیری زن یه

 !نمیداره بر سرت از دست روحم بمیرمم...خوندی

 جلوی از و دستم...تر نزدیک و خودش و کرد دلقه حد ددرم کمدد دور دستشو
 شدم خیره بهش میزدم نفس نفس که حالی در و برداشتم دهنش

 ی درباره بعدا نشدده دعوا وقت یه که مهمونا پیش بریم فعال بیا جان سدداغر_
 !میزنیم حرف باهم بگیرم قراره که زنی

 چشددم جلوی عطا و شدد درشددتر نیم و برابر دو میزان به تعج  از هام چشدم
 !رفت و برداشت و چای سینی باز نیش با من های

 نه هک میکردم قبول باید..دربیاره دم من برای عطا مثل مردی بود مونده همینم
 نفس به اعتماد که الحق ولی...خاص تیپ و داشددت خداصددی ی چهره

 ...بود شده نصیبش ستودنی

 ...میبرن تشریف دارن خانوم مهتا بیا جان ساغر_

 برداشتم قدم پذیرایی سمت به و کردم جور و جمع و ذهنم و فکر

 ..که نخورده شام...بره کجا_

 اگه داشددت زیادی توقع... کرد نگاهم اش برافروخته صددورت با سددهراب
 !بره خونم از نخورده شام مهتا میذاشتم

 .یبمون باید...پختی شام کشیدی زحمت اینهمه.بری بذارم اگه عطا جون_
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 نگاه سهراب به باهم سه هر...زد حرفی ل  زیر و انداخت پا روی پا سدهراب
 گفت مهتا به رو که میکردیم

 .برم میتونم میزنم بهم حالتو من اگه_

 هاشو چشم ای لحظه چند برای مهتا...چرخید مهتا سدمت به عطا و من نگاه
 گفت و بست

 .خونه برم باید دارم کار...نخیر_

 گفت و زد ناجوری پوزخند سهراب

 ش ؟ موقع این میکنی؟ کارم_

 من؟ کردن کار با داری مشکلی تو_

 !شبه شیفتش که داری شولی یه جالبه برام نه؟ ؟ مشکل_

 حرف متوجه اصددال دعوا موقع سددهراب.کنم آرومش تا گرفتم رو مهتا بازوی
 رواب و چشددم با تا میکرد تالش که بود فهمیده عطاهم اینو...نمیشددد زدنش
 نده ادامه بحث به که بفهمونه سهراب به اومدن

 زندگی نهات میتونستم تحصیالتم میزان با البته! شددم پرسدتار... محترم آقای_
 نرم دوم کار دنبال و کنم

 مهتا به برسه چه درآورد منم حرص سهراب ی خنده

 احیانا؟ ستنی که ثوابش برای شدید؟ پرستار چی برای بفرمایید میشه پس_

 داد تکون تاسف به سری و کرد دل بود هاشو دست مهتا

 !میترسم؟ موندن تنها از من نمیدونی_
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 ی نتیجه شددد مهمونم شدددن ناراحت بابت من ناراحتی و سددهراب مات نگاه
 آورد زبون به بوض با مهتا که حرفی

 نشست سهراب کنار و گرفت و بحث ی میونه عطا

 امروز سددهراب و من خانوما..کنید فراموش امشدد  یه برای هارو بحث این_
 کنید؟ آماده و شام زودتر میشه.نخوردیم هم نهار

 شمام با جان ساغر_

 آشددپزخونه سددمت به باهم و گرفتم رو مهتا دسددت عجله با عطا تذکر با
 بزنه و بشه منفجر هرلحظه بودم منتظر و بود شدده سدرخ مهتا صدورت.رفتیم

 .گریه زیر

 صندلی روی مهتاهم...ظرف توی بکشم غذارو تا کشدید طول ای دقیقه چند
 چیدم که و نفرمون چهار میز... بود فکر غرق و بود نشددسددته خوری نهار میز

 .. بیان تا گفتم عطا به

 بهش تا تمگرف دستم توی بود میز روی که راستشو دست نشدستم که مهتا کنار
 نشددسددتیم چهارنفرمون هر وقتی... اومدن باهم سددهراب و عطا.بدم دلگرمی

 ...سهراب بعد و کشید غذا مهتا برای عطا

 راه که هایی بحث و هاش حرف با عطا که کردم شددکر بار هزار صددد خدارو
 غذا لقمه چند من مثل تونسددت مهتا و گرفت حرف به و سددهراب انداخت

 .بخوره

 حسددابی و درسددت بار و کار که اونایی موندم من میکنه، بیداد گرونی ولی_
 میکنن ش  روزشونو چطور ندارن،
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 یه و بود سددهراب به چشددمم یه ولی میدادم گوش عطا حرف به ظاهر به
 ...مهتا به چشمم

 نیست؟؟ زودی ازدواج از پشیمونی برای جان عطا_

 افتاد خنده به عطا ، سهراب حرف از

 ...!!سهراب_

 فکر که ، سدداالد بشددقاب به و اومدم سددهراب پوزخند برای ابرویی و چشددم
 توی و برمیداشددت ازش دقیقه به دم و گذاشددتم اون برای فقط بود کرده

 گفتم و کردم میریخت،اشاره بشقابش

 جون، مهتا جلوی بذار ساالد_

 سددانت چند اندازه و سدداالد ظرف زور به و کرد جمع و اش خنده سددهراب
 ...داد تکون

 در و گرفت مهتا سددمت و برداشددت و ظرف عطا و کردم اخم بهش حرص با
 گفت و کرد نگاهم میزد لبخند که حالی

 نمیشم سیر میخورم هرچی..شده عالی خانوم،غذات_

 گذاشتم قلبم روی دستمو خوشحالی با

 عزیزدلم، جونت نوش_

 گفت و زد ای خنده تک مهتا

 عمرم بده دختر این از تر شددیرین کده بخورم قسددم میتونم ، عدطدا آقدا_
 خانواده بقیه به اخالقیش های خصددلت از کدوم هیچ که ندیدم،خداروشددکر

 !نرفته
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 من اما بگه چی بود مونده که عطا...داد انجام باهم مهتا و ترور و تعریف
 کردم بولد ذهنم توی و تعریف قسمت

 ...داشتی دوست بقیه از بیشتر منو همیشا تو ، مهتا_

 !دارن دوست همه رو داشتنیه دوست که آدمی_

 پرسیدم و انداختم سهراب تمسخر پر نگاه به ای پیروزمندانه لبخند با

 داری؟ شک داداشم_

 گفت و انداخت باال ای شونه

 مزه هنمک بی غذات...بیار پنیرم...بیاری سفره سدر نونم غذات با کن عادت_
 !نمیده

 جلوی و نمک قبلش ولی آورد و پنیر و نون سددبد شددد بلند من جای عطا
 گفت و گذاشت سهراب

 !شرکت غذاهای مثل اینم...میریزی نمک و نمیکنی ام مزه غذارو که تو_

 تاثیر روم بیشددتر زد سددهراب که ضدددحالی ولی اومد خوشددم عطا جواب از
 .گذاشت

 .کردیم جمع مهتا با هارو ظرف ، شام خوردن از بعد

 بلند زودتر خاطر همین به بود، دور ما از میکرد زندگی که ای خونه چون
 شد

 هنپ سددفرتون همیشدده بود، العاده فوق پدیرایی نکنه، درد دسددتتون عطا آقا_
 باشه
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 و کلمات باید گاهی کده بود هدایی ادبیدات دسددتده اون از مهتدا ادبیدات
 ات میکردم تمرین خودم با و میکشددیدم بیرون ازش رو خاصددی اصددطالحات

 .کنم استفاده ازش مناس  های وقت

 کرد تشکر ازش آورده، مهتا بودم داده اطالع بهش که ای هدیه بابت عطا

 گفت و برداشت و کتش سهراب موقع همون

 ...کار دوباره و زود صبح فردا..برم دیگه منم_

 یدب*و*س و ام گونه و شد خم

 است دیگه چیز یه عطا دستپخت ولی نبود بدک غذاتم_

 زد عطا ی شونه به خنده با و کردم نگاهش آویزون ی لوچه و ل  با

 فعال_

 آشپزخونه توی دوییدم ، بسدت رو خونه در عطا تا و کردم بدرقه هارو مهمون
 حرفی رد جلوی مهتا و سهراب ببینم تا رفتم کابینت روی صدندلی کمک به و
 ...نه یا میزنن هم با

 ...من مورور و احمق برادر

 صدای که داد فشدار گاز پدال روی پاشدو و رفت ماشدینش سدمت جوری یه
 رپ نگاه و گرفت من از که فحشددی با شددد همزمان السددتیکش شدددن کشددیده
 !مهتا حرص

 رفتن؟_

 گفت اوهومی و بستم رو پنجره ناراحتی با

 .بیام پایین کابینت روی از تا کرد بولم عطا
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 ...آره_

 بپرسم آقامو حال کردم فرصت تازه و رسید زمین کف به پاهام

 یدمب*و*س و لبش نزدیک جایی

 بود؟ خوب امروز کار_

 گفت لبخند با و چسبوند پیشونیم و پیشونیش

 داشتی مهمون کی از تو...خداروشکر اره_

 نمیاوردی و سهراب کاش.اومد عصرم زد زنگ ظهر نزدیک_

 .پیچید کمرم دو دستشو و خندید

 وقتی...ننببی همو بیشددتر نفر دو این که خوبه اتفاقا.بوده توش خیری حتما_ 
 .داشت امید بهشون میشه دارن، مشاجره و دعوا برای بحث هنوزم

 مناسددبی وقت االن که فهمیدم میپیچد من گردن و کمر و دل به عطا اینطور
 !برسیم خودمون به بهتره و نیست سهراب و مهتا مشکل حل برای

 دوم فصل

 توی.کرده دعوتمون شددام برای مولود مامان که گفت و زد زنگ بهم عطا ظهر
 کارهای... اومدم برمی ها آشددپزی پس از خودم مهتا کمک به ماه شددیش این

 کاری خونه میاد عطا وقتی میکردم سددعی و میدادم انجام خودم رو خونه
 .برسه خودش شخصی کارهای به و باشه نداشته

 اون با حق که شدددم متوجه بود داده بهم مهتا که تمرینی هفته یه همون تو
 وجهت بهم بیشتر عطا شددم باعث خودم به مربو  کارهای دادن انجام با...بود
 .ببینه منو بیشتر حتی و کنه
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 پامو صددبح از اوایل مثل دیگه که بود این خونه کارهای دادن انجام خوبیه
 زایرو برای واقعا دیگه.نمیشدددم خونه اون به خونه این از و بیرون نمیذاشددتم

 دعا دعا و میاوردم کم هم زمان وقتایی یه حتی.داشددتم ریزی برنامه خودم
 .بدم انجام کارهامو تمام ش  تا میکردم

 و جدید های ژله روز هر...شدددم برنده من یلدا و نرگس با رقابت پس در
 ی خونه تو که مهمونی اولین برعکس.میکردم درسددت خوشددمزه های کیک
 های مهمونی...دادن انجام عطا و مامانم کارهاشددو ی همه و دادم خودم
 زا...میذاشتم خودم مهتا آشپزی دسدتور به هم سداالد روی سدس تا رو بعدی

 مهه به داد بهم بابا حاج خونه تو که سددختی همه اون تالفیه به و سددهراب لج
 ... مهتاس اصلیم معلم که میکردم رسانی اطالع

 ود یکی...اومد خوشش مامانم کم کم اما نبود سدهراب خوشدایند که اتفاقی
 دبع مهتا فهید وقتی مطمئنم...گرفت ازم مهتارو ی شددماره که بود بعد ماه

 عمه دیگه بعدم...شد تر نرم یکم داره دوسدش هنوزم و نکرده ازدواج سدهراب
 .بذاره سرناسازگاری باهاش مامان تا نبود درکار ای

 که هربار سددهراب چون...بود افتاده هم ای دیگه اتفاقای یه وسددط این اما
 ارهدرب ای دیگه ادبیات یه با ای دیگه زبون یه با اومد می وسددط مهتا بحث

 . میزد حرف اش

 کسی به...شدد بیشدترم مهتا با آمدم و رفت...نداشدتم کارا این به کاری منکه
 لزایمرآ که پیرمردی.میکنه رو سدداله شددصدت پیرمرد هی پرسدتاری که نگفتم

 مرده این تو گفتم بهش بارها...نمیکردن زندگی ایران هاش بچه و داشددت
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 که اتاقم رد میگفت و میخندید سراغت؟ بیاد شبی نصفه شدبی که.. نمیترسده
 .کنه پایین و باال رو پله تا دو نداره جون خدا بنده این بعدم قفله همش

 هخون اون تو مهتا که برسدده مونس مامان و سددهراب گوش به بود کافی فقط
 !نامحرمه یه پرستار

 بعد.شدددم خیالش بی عطا تلفن با که بذارم بورانی میخواسددتم شددام برای
 محل متس از که بود گفته بهم عطا... تلوزیون پای نشستم گرفتم که دوشدی
 ...مولود مامان خونه میره کارش

 .شدم بلند اتاقم ی آینه جلوی از در زنگ صدای با

 میزنی؟ زنگ چی برای داری کلید که شما آقا_

 درآورد پاش از هاشو کفش عطا که بودم داشته نگه باز که رو خونه در

 .کنی باز برام درو تو دارم دوست_

 .کردم دوسش بد و شدم بلند پام ی پنجه روی منهم و کرد ماچ و لپم

 اومدی؟ چرا پس.. میری خودت گفتی که تو_

 گفت خستگی با و بست رو خونه در

 .بریم دوتایی بگیرم دوش یه گفتم_

 گاهمن خیره ای لحظه چند برای که دسددتم بده و دربیاره و کتش بودم منتظر
 کرد

 شدی خوشگل_

 هدددلق حددد گردنش دور و دستام و باال پریدم...افتاد برق شیطونم های چشم
 نیفتم تا داشت نگهم محکم...کردم
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 بازم جنابعالی وگرنه... بودیم دعوت مامانت خونه امروز خوبه... میگما_
 .خونه اومدی می دیر

 ...آورد نزدیک و صورتش و خندید بلند

 .میکنه کلم از پوست که میدونی...نزنیا مامانم به منو غر  _

 مامانش به عطارو چوولی که آخری ی دفعه از...افتاد برق بازم هام چشددم
 و هرکسددی ناراحتیه و اخم طاقت عطا.بزنم غرشددو نیومد پیش دیگه کردم

 مادرش جز داشت

 کنی؟ حجت اتمام خونه اومدی زود پس_

 .دش بلند خونه تلفن صدای زمین رو گذاشتم پاهامو تا... شد خم و خندید

 .بدم جواب من بذار...خانوم   مهتا کنم فکر_

 به دست با و رفتم تلفن سمت سریع.بود کرده پیدا و ضدعفم نقطه فتنه جناب  
 .کردم اشاره حموم

 حاضرم من...دادی لفت تو میگم مامانت به برسیم دیر_

 مهتارو تلفن جواب که میخندید و بود گذاشته دددرش کمددد به هاشدو دسدت
 .دادم

 مولود مامان خونه سددمت به باهم و شدددم حاضددر منهم گرفت دوش عطا تا
 تنهف جناب فهمیدم که بود اونجا.خریدیم خوشددگل گلدون یه راه سددر.رفتیم

 دقیق مقدار تا میکنه پر عطارو سددهراب که میفهمیدم خوب.گرفته حقوق
 ای میگفت و عددی یه عطا میپرسددیدم ازش که هربار...نگه من به حقوقشددو
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 اضددافه و حقوق آمار هرچقدر...بود همینطور سددهرابم.میکرد عوض و بحث
 .نمیزد حرفی کام تا الم در به در سهرابه این داشتم و سامانِ   کاری

 به توجه بدون عارف اما کردیم سددالم عطا و من...کرد باز و حیا  در عارف
 ...برد کار به واسم و مولود مامان کالم تیکه عطا

 ...!دیروز از تر شاد روز به روز...کوچیک خانوم سالم_

 شدم خونه وارد و بستم حرص با و بازم نیش

 !دید نتواند هرآنکه شود کور تا_

 گفت و گذاشت عطا ی شونه رو دستشو خنده با عارف

 از تر حال بی و تر الغر روز به روز که توام...برادر بده صددبر بهت خدا_
 !دیروز

 به وخودش مولود مامان که میکرد پیدا افزایش آدرنالین مقدار خونم تو کم کم
 ...رسید حیا 

 ؟ داشتی نگه حیا  تو و شوهر و زن این باز...عارف_

 ...کردم دلش بود و رفتم مولود مامان سمت خنده با

 ندوسددشددو یلدا و من از بیشددتر که زدن تو سددر به گلی چه اینا خدایی مامان_
 داری؟

 پشددت یه مولود مامان که میکرد شددروع همیشددگیشددو حرفای داشددت دوباره
 به هم عارف.افتادیم خنده به دو هر عطا و من که داد نشددون عارف به دسددتی
 .برسه دادش به تا زد صدا رو یلدا ترسش از و شوخی
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 اصددال اخالقا این از یلدا.درمیاورد و حرصددم عارف بودن زنک خاله این
 هیچ عارف بودن بزرگ برادر احترام به که هم عطا...نه عارف این و نداشددت

 و میخوردم حرص کیلو کیلو که بودم من وسددط این...نمیگفت بهش چیزی
 .میکردم کم وزن گرم گرم

 ... بود کاهوها شستن مشوول آشپزخونه توی یلدا

 جون جاری نباشی خسته_

 ... کشید آب هاشو دست

 ماچ.میاد بهت خیلیم...دختر خوشددگله شددالت این چقدر...عزیزم سددالم_
 بده منو

 اصددال...اومد می نظر به ای دیگه جور یه امروز... کردیم ماچ همو محکم
 !بودن شاد و خوشحال خیلی همشون

 کار یلیخ که خوب دختر بدو...بیا بپوش راحتی لباس بیار در چادرتو برو_
 .دارم

 به ممچشد پذیرایی از گذشددتن حین در.رفتم اتاق سددمت به و گفتم ای باشده
 کنار مولود مامان و بودن خنده و صددحبت گرم باهم که افتاد عارف و عطا

 ...میخندید اش بچه تا دو روی به و بود نشسته جدیدش اما قدیمی سماور

 ودمول مامان احترام به.انداختم صندلی ی دسدته رو و کردم تا مشدکیمو چادر
 تهالب.کنم سددر چادر خونش میام هربار که بودم گرفته تصددمیم هاسددت مدت

 و کرد همنگا تعج  با یکیشون بار یه...نبود دلیل بی هاشم همسایه فضدولی
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 اب عطا زن داشت توقع..فهمیدم منظورشو خوب هستین؟ عطا زن شدما گفت
 .خیابون تو بیاد پوشیه

 فعار جلوی کم...نیفته سرم از شدد شدل اگه تا بسدتم تر محکم و روسدریم
 .باشم اش سوژه نداشتم دوست و بودم نشده سانحه این دچار

 کمک برای.اومد می بهم هم بود گشدداد هم بودم خریده تازه ایمو قهوه تونیک
 و یبتغ و بحث مورد موضدوع زود خیلی.برگشددتم آشدپزخونه به یلدا به کردن

 .زدن حرف به کردیم شروع عطا و مولود مامان چشم از دور و کردیم پیدا

 و بحث زیرکانه خیلی میگرفت و سددراغمون مولود مامان کده هم هربدار
 . میکردیم معنویش

 ...من و شیرینی بشقاب و برداشت یلدا و چایی سینی

 نیدک استراحت بشینید ام دقیقه یه برم قربونتون...شدن خسته عروسام_

 رو تمنشس که عطا کنار.گرفت یلدا از رو چایی سینی و شد بلند سدریع عارف
 گفتم مولود مامان به

 درسددت سدداالد یه من..بود کرده یلدا کاراو همه..شددم فدات داری اختیار_
 .کردم

 گفت و نشست مولود مامان کنار یلدا

 کنیمی درست تو که ساالدایی و ژله اون با.داشتم اسدترس صدبح از خدا به_
 .میکنم ضعف احساس واقعا من

 کج شوقیاف عارف که میفرستادیم عاشقونه های تیکه هم به داشدتیم همینجور
 کرد معوج و
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 .میکنم شک بودنتون جاری به دارم کم کم دیگه_

 شددیرین از که مولودم مامان و یلدا... برداشددت چاییشددو فنجون خنده با عطا
 ...بودن خوشی غرق عارف زبونی

 نمیکردن؟؟ کشددی گیش و گیس ها جاری مگه قدیما مولود مامان خدایی_
 کردی؟ دعوا بار چند بدبخت عموی زن اون با خودت شما

 گفت و زد دستش پشت اروم مولود مامان

 این.بچه نگو..کردم دعوا بیامرزت خدا عموی زن با گفتم کی من پسددر_
 بخور چاییتو توام...ندارن مشکلی باهم خوبن خودشون که بس دوتام

 به عارف که طوری..داشددت همراه به عجیبی تهدید یده آخرش ی جملده
 ...خندیدن به ما و بشه مشوول خوردن چایی به شد مجبور مادرش دستور

 به بادی عارف که نمیگذشددت کردنمون بش و خوش از ای دقیقه چند هنوز
 گفت و انداخت قبقبش

 !کنم اعالم همیو دور این خبر که وقتشه حاال_

 دونخن ی چهره به و برداشددتم یکی...گرفت سددمتم عطا و شددیرینی بشددقاب
 ...کردم نگاه یلدا و عارف

 گفت عطا

 ...داداش باشه خیر_

 نگاهی نیم یه خجالتی های پسددربچه مثل و درآورد ای بامزه ی قیافه عارف
 وردآ پایین ممکن حد تا سرشو بعدم...عطا به نگاه نیم یه و انداخت یلدا به

 .بگم نمیشه روم_
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 ...!داشت ازش زیادی مقادیر عارف که بود چیزی تنها رو

 ...گفت و کرد مولود مامان به رو عطا

 ..زیارتیه؟_

 گفت فراوون ذوق با و زد قلبش روی آروم مولود مامان

 میشه بابا داره پسرم_

* 

 کنارش.زدیم بیرون مولود مامان خونه از عطا با که بود شدد  دوازده سدداعت
 که بود خوب چده...میکردم نگداه لبخنددش پر صددورت بده و میرفتم راه

 !بزنه لبخند ش  از ساعت این میتونست

 !!خوشحالی_

 ردب فرو جینش شلوار جی  تو هاشو دست و کرد نگاه صورتم رخ نیم به

 ...میشم عمو دارم نباشم؟؟ چرا_

 به رو زد جرقه ذهنم توی پیش سدداعت چند درسددت که فکری ی وسددوسدده
 آوردم زبونم

 داری؟ حسی چه بشی بابا...خوشحالی؟؟ اینقدر و میشی عمو داری_

 گفت که میبرد سر به خودش شدن عمو رویای غرق

 رپس یه..میخوام خدا از قلو دو جفت یه...روز اون برسه.میمیرم اونکه واسده_
 نه؟ مگه! بسمونه تا دو...دختر یه

 شام خوردن بعد ش  به ش .کنم تحمل و بازش نیش نمیتونسدتم جوره هیچ
 یک درسددت حاال ولی میزد چرت معتادا مثل گرفتنش دوش شدد  آخر و
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 و شدداد همچنان و بود گذشددته همایونیشددون خواب وقت از نیم و سدداعت
 .میبرد سر به مسرور

 ...بگیرم و خودم جلوی نتونستم کردم هرکاری

 به وت خوابیدن سدرش  با جمعمون شد  گرنه و بودیم فامیالت خونه خوبه_
 !میرفت باد

 تا کردم تر تند هامو قدم ولی کردم حس بازوم دور هاشددو انگشددت گرمی
 ...باشم نداشته برخوردی باهاش

 ...غرغرو خاله بذاریم باید رو تو اسم_

 ...میاورد جوش به و خونم محوشم لبخند حتی

 !افتاده مامانت چشم از غرغرو خاله این که فعال_

 .کرد توییر نگاهش مسیر سریع

 .ساغر نیست اینطور اصال_

 نم از بیشددتر یلدارو مولود مامان میگفت بهم حسددی یه...بود اینطور ولی
 یراه تو ی بچه اون اندازه به نمیتونست هم بودن عطا زن حتی...داره دوسدت

 بذاره تاثیر مولود مامان دل تو

 هست که میشه ثابت بهت_

 تاررف این عطا از...شد تر سفت دستشم دلقه حدد...کرد نزدیک بهم و خودش
 بود بعید خیابون تو اونم
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 اش نوه اولین صدداح  داره خدا لطف به مولود مامان...خوشددگلم خانوم_
 هک اینه آرزوشددون همه مادرا.طبیعیه شددوقش و ذوق که کنی قبول باید.میشدده

 .بشن دار فرزند هاشون بچه

 از...اومد نمی خوشم کردن ارشداد و کردن راهنمایی و زدن حرف مدل این از
 !نشنوه رو احمقانه و تکراری حرفای سری یه گوشم که کردم فرار خونمون

 ییرتو! آزار دل بشدده کهنه بازار به اومد که نو نیسددت قرار میگی؟ چی...عطا_
 کالمم یه دیگه تو میشدده بابا داره گفت عارف وقتی از.ببین و خودت رفتار
 شیدنک به داشتی و عارف به بودی چسبیده شام سدر حتی...نزدی حرف بامن

 و دشخو الکی بود بلد فقط که یلدام.میکردی کمکش شدددن بابا های نقشدده
 .کنه جا و خودش بیشتر مولود مامان دل تو تا کنه سفید و سرخ

 .کنه جا و خودش بیشتر مولود مامان دل

 .یدکش بازوم روی وار دوازش ند دستشو عطا...بودم گرفته گر عصبانیت از

 !نیست اینطور...خانومم میکنی حسادت داری...جان ساغر_

 حرص با و زدم پس دستشو.اومد جوش به خونم" حسدادت" کلمه شدنیدن با
 گفتم میکردم تر تند هامو قدم که حالی در و

 مامان نفهمیدین که بودین هاتون خوشددی غرق اینقدر یلدا و عارف و تو_
 !!آورد و برد داغونش مچ همون با و شیرینی و چایی سینی بار سه مولود

 وشددیخ کردن نابود و عطا بردن توفکر برای نکته پر و مفهوم پر جمله همین
 !بود کافی بیخودیش
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 امانم رفتار خواست ازم فقط..نشدد بدل و رد بینمون حرفی خونه نزدیکای تا
 تهشدد بعد...ببخشددم و بگیرم ندید شددده ناراحتیم باعث اگه حتی و مولود

 دل به چیزی کسددی از نداره دوسددت اینکه از جدا.میشددناختم و شددوهرم..ماه
 راحت و خیالش که بود این برای فقط حرفش این گفتن دغددغده...بگیرم

 امانم خونه سددر یه هفته روزای بیشددتر میکنم سددعی که گفتم بهش...! کنم
 نجاما براشددون من بشددوره ظرفی و کنه آشددپزی نمیتونه یلدا اگه تا برم مولود

 .بدم

 ...بشه شروع مولود مامان های درد نداشتم دوست عطا مثل منم خ 

 هک و جدیدم خواب لباس.گرفتم دوش کنم عوض هامو لباس اینکه از قبل
 ورسددما کنار کابینت روی.رفتم آشددپزخونه به و پوشددیدم بود خریده مهتا

 .شدم آب اومدن جوش منتظر و نشستم

 سددر حوصددلم خونه تو منم خ !! میشدددیم دار بچه ماهم اگه نبود بدی فکر
 که طاهمع...ام خونه تو ش  تا صبح.نیستم اصال که رفتنم بیرون اهل...میره

 هوای و حال میتونه بچه بودن...میشدده بیهوش و میخوره شددام یه میاد تا
 ... کنه عوض و جفتمون

 نبیرو شیطانیم ی وسوسه از شکمم دور به عطا هاش دست شدن دلقه حدد با
 .اومدم

 میخواد؟ چایی خانومم دل_

 ...دش بیشتر شکمم به هاش انگشت فشار و برد فرو موهام الی به ال سرشو

 تمگف حرکاتش به دادن اهمیت بدون و دلخوری با و دادم صدام به ادایی و ناز
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 !میخواد چیزا خیلی دلش خانومت_

 مور مور و تنم پوسددت... گوشددم ی الله نزدیک جایی...اش خنده صدددای
 رومآ دادن تکون و کشددیدنش نفس عمیق همین به دیگه ی دقیقه چند...کرد

 !میکرد دیوونه منو...میداد ادامه هاش انگشت

 روی از و زدم کنار دسددتشددو باطنیم میل برخالف شددده ام نقشدده اجرای برای
 .اومدم پایین کابینت

 نگاه ددددارش خمدددد های چشددم به که میذاشددتم سددینی توی رو چایی لیوان
 به...!  بود آلودگی خواب از ناشددی دددداریش خمدددد درصددد نود بر بالغ.کردم

 !!پنجاه زیر نمیکشیدم و درصد این اگه میکردم شک بودنم ساغر و خودم

 میخواد؟ چی دلش خانومم_

 سید سرم هگا تکیه که درحالی و شدم نزدیکش.فرسدتادم بیرون ناله با و نفسدم
 .گرفتم سماور شیر زیر و لیوان بود اش دنه

 .ارزه می چی همه به دارم رو تو همینکه...هیچی_

 ددددلقه حدددد باالتر کمی اینبار و ددددرم کمدددد دور لعنتیشددو های دسددت دوباره
 ویت و سددماورلیوان شددیر بسددتن با...کردم مماس بهش و خودم بیشددتر.کرد

 . گذاشتم سینی

 روی از هاشو ل  اما...دددوسید بددد و لباسم بند کنار درست...ام شدونه روی
 سنف صدددای و میشدددم کر باید...نبود افتادن پس وقت.برنداشددت ام شددونه
 !!!دسبوندم میچد باید بود دا  تنور تا...نمیشنیدم هاشو

 ساغر میکنه ناراحتم دلخوریت_
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 کیهت اش دنه سیددد به و سرم هنوز حالی در..گذاشتم سینی توی هم دوم لیوان
 ودب افتاده سددرم روی نورش کم ی سددایه.شدددم متمایل جلو به کمی بودم داده

 دب هامو ل  و شددد خم عطا بزنم حرفی اینکه از قبل و بردم باال و ام چونه که
 .دوسید

 و کار تنها دست ها وقت بعضدی نبود بد...نکردم همراهیشدم اما نشددم مانع
 !میبرد جلو

 !جان ساغر_

 توق بعضددی میاورد پایین ممکن حد کمترین تا و اش مردونه صدددای اینکه
 !!میبرد جلو دیوار به سرم کوبیدن حد تا منو ها

 چنگ و دلش ناله فرم به فرسددتادنش بیرون و عمیق نفس با کردم سددعی باز
 .بندازم

 با.شدم خارج آشدپزخونه از بهش کردن نگاه بدون و برداشدتم و چایی سدینی
 رماگ شدددت از ولی بود نبرده پارچه بیشددتر وج  سدده دو خوابم لباس اینکه

 .بیارم در همینم داشتم دوست

 یکردمم اذیتش اینجوری که وقتایی.اومد تاخیر با عطا نشددسددتم که مبل روی
 !میشدم وجدان عذاب دچار...البته کم خرده یه...خرده یه

 روشددنش اینکه از قبل اما.برداشددتم و تلوزیون کنترل نشددسددت که کنارم
 گرفت دستم از و کنترل و آورد جلو دستشو.کنم

 ...!کنی نیگام میخوام_

 انداختم پایین و سرم ناراحتی با...دادم تکیه مبل به و برداشتم چاییمو لیوان
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 تری وشیدهپ لباس نقشده این برای بود بهتر.کشدیدم زانوم روی و لباسدم پایین
 میپوشدددم همینا از روزش شددیش هفته روزه هفت من هرچند.میپوشددیدم

 دیگه داره معایبم این بودن گرمایی.

 !میکنم خواهش..کن نگاهم..ساغر_

 نگاهم...میدادم اهمیتی ناراحتش های چشدم و عطا آلود غم صددای به نباید
 !شدم پشیمون سریع و کشوندم لباسش ی یقه به و

 که یمن واسه...نمیکنه عرق توش آدم...دیگه همینه به لباسا این خوبیه اصدن
 ...خوبه لباسی همچین آشپزیم به گاز پای دائم

 .میریزه بهمم ناراحتیت...خوشگلم خانوم  _

 و ولشپ منتهی..بخره برام اینا از دیگه تا دو یکی بگم مهتا به بهتره اصددال
 !باشه نداشته پول شاید خدا بنده.میدم خودم

 کن نگاهم.میکنم صحبت شما با دارم.خانوم ساغر_

 تشددکال ای تیکه و شدددم خم برداشددت بینمون از که ای فاصددله به توجه بی
 به عطا ی دددوسه بددد با شدد همزمان خوردم چایی از که اولی قلپ.برداشدتم

 ..ام گونه روی

 آب سدداغر میمردی...کردم چایی ددددوس هدددد گرما این توی که من به لعنت
 میخوردی؟ پرتقال

 بیشددتر قاشددق سدده دو خانومم که دیدم اما...نبوده بهت حواسددم میگی بهم_
  ل اونم به هستی قیمه خورشدت عاشدق که ام همیشده برعکس.نخورد برنج
 ؟ شده چی میگی...نزدی
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 خانواده بازه نیش اون بعد واال...بوده بهم حواسش شدده مرگ جونم...آخیش
 چشددمم به غذایی اصددال...بزنم ل  غذاها به نیومد دلم خودش حتی و اش

 .بود غذاهایی چه سفره سر نیست یادم بگم راستشو بخوام...نیومد

 همب نقشدده اجرای برای و تمرکزم میخورد گردنم به وقتی عطا گرم های نفس
 !میریخت

 شینمب تا کردم صاف و دددرم کمددد وقتی...گذاشتم سینی توی رو چایی لیوان
 مقابله کمی باید و کنه ددددلم بودددد میخواسددت..شددد رد پشددتم از عطا دسدت
 ..میکردم

 ..بخوابم میرم_

 شخو جا که دلش بودد تو...کشید آروم و گرفت دستمو مچ اما شدم خیز نیم
 شونه رو سدرش...گذاشدتم مبل روی و پاهام کف و کردم خم و زانوهام کردم

 گفت وقتی بود ام

 میشی؟ خوشحال من کردن اذیت با چرا_

 .خندیدم خبیثانه دلم توی و فرستادم بیرون و نفسم

 من؟ یا تو_

 گرفت دستاش توی و دستم دو هر و گذاشت ام شونه روی و دشونیش پید

 ...تو...تو...تو...تو...تو_

 الکام صددورت به و کافی اندازه به و بود شددده آویزون بازوم روی لباسددم بند
 دیگه و ما افتاده بیرون ی پاچه پرو...بود رفته پایین لباسددم ی یقه اتفاقی

 .کنم جمع نمیتونستم
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 ببخشی؟ منو کنم چیکار_

 !!شد حاال

 قشددنگش های حرف با فهمید عطا که حاال... شددد مهم من نظر که حاال
 ...کنه کم ناراحتیم از نمیتونه

 گرمای...گذاشددت صددورتم کندار و صددورتش..دادم تکیده بهش بیشددتر
 خوب و کارم تونسددتم که میفهموند بهم...بدنش...هاش دسددت...صددورتش

 .بدم انجام

 نگی؟ نه میدی قول..بگم هرکاری_

 گفت بمش صدای با و دوسید بد و گردنم

 ...هرکاری_

 اش گونه...دوسیدنش بدد برای گرفتم فاصله گذاشت صورتم کنار و صورتش
 بیشتر !میخواست بیشتر...بود حرفا این از بیشتر عطشش اما دددوسدیدم بددد و

 وسهد بد هر بعد...کوتاه دوم و اول بار برای..دوسیدم بدد هاشو ل  و رفتم جلو
 ...عطا برای اونهم! میرفت شمار به مناسک جزو نگاه و مکث ثانیه چند

 باز های چشم با اینبار همیشه برعکس...شدد طوالنی..سدوم ی دددوسده بددد
 ...میزدم زل بهش باید...

 و رفح و نقشدده قید میخواسددت دلم لحظه یه برای گرفتم فاصددله ازش وقتی
 ...بدم دلش به دل و بزنم

 ..زدم تشر خودم به اما

 .کنه نگرانش شد باعث همین...دادم جواب بوض با رو عطا گنگ نگاه



wWw.Roman4u.iR  151 

 

 شده؟ چیزی...عزیزم...ساغر_

 هب و سرم و گرفتم ازش و نگاهم...مرتعش و باشه غمگین صددام کردم سدعی
 میکردم حرکت هام ل  روی آروم اش اشاره انگشت.دادم تکیه اش دددنه سیددد

 ...کردم زمزمه که

 بیاریم؟ بچه ماهم نمیشه_

 زا که نکشددید ثانیه به...زدن آتیش موشددو انگار که شددد چی یهو نمیدونم
 لندب با حتی...شددد بلند و کشددید کنار و خودش بودیم توش که موقعیتی
 یغج سددرش نتونسددتم که بودم متعج  اینقدر اما افتادم مبل روی شدددنش

 !!بکشم

 !نزن حرفشم_

 نفس نفس... بود واسددتاده جلوم باشددن ریخته آب روش که ای گربه مثل
 بود؟؟ من حرف شوک از زدنش

 !!کشیدم بنفشی جیغ و اومدم خودم به

 ...عطا_

 داد تکون جلوم اشو اشاره انگشت تاکیید با و شد قرمز صورتش

 !نشنوم رو بچه حرف دیگه سال سه تا...کن فرو گوشت تو اینو_

 خودم خونه تو بود مونده همینم یعنی...کنه تهدیدم عطا بود موندده همینم
 ..بشم تهدید

 بهش وابیج نتونسددتم هم رفت اتاق تو وقتی تا که بودم شددده غافلگیر اینقدر
 .بدم
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 اتاق هب رفتن قبل و کشیدم عمیق نفس تا چند اعصدابم به شددن مسدلط برای
 حرفش از رو عطا اگده نبودم سدداغر...خوردم خندک آب لیوان یده خواب

 ..برمیگردوندم

 و دستش ساعد اتاق چرا  کردن روشدن با.بود کشدیده دراز دددت تخددد روی
 آرایشددم میز سددمت به و کردم خاموش و چرا .گذاشددت هاش چشددم روی
 .کردم باز و موهام و زدم گردنم به عطر خرده یه.رفتم

 دور زما نمیتونست...کرد پشدت بهم و گرفت فاصدله عطا رفتم که لحاف زیر
 بودم داده انجام جوری یه و کارم...ها دوسه بدد اون بعد و امش  حداقل..بشه
 !دارم نگهش بدهکار که

 ردهک حس و نیازش.کردم دددلش بوددد پشت از و رفتم سمتش ریزی ی خنده با
 !بود بسته خودش و فرارش راه...بود

 باهام؟ کردی قهر_

 و تمدس حرکت جلوی چپش دست با زود خیلی... بردم لباسش زیر و دسدتم
 گرفت

 .میاد خوابم ساغر_

 .ردک بیشتر دستم روی و فشار. زدم شکمش به و دستم های انگشت نوک

 ..کردم دوس بد و گوشش ی الله و کردم بلند و سرم

 و گوشددش حرص با و کرد رها بود داشددته نگه و دسددتم باهاش که دسددتی
 ..دوسیدم بد آروم و لپش و خندیدم.خاروند
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 کنسددل و امشدد  برنامه چرا مخالفی نظرم با حاال...من برم قربونت الهی_
 میکنی؟

 امد به در من توانایی.گرفتم و ام خنده جلوی و خوابیدم دت تخدد روی صاف
 !بود ستودنی عطا انداختن

 لحن همون با کرد نگاه که هام چشددم به..شددد خیز نیم و برگشددت سددمتم به
 گفتم پیشم دقیقه دو غمگین و ناراحت

 ...عطا_

 از دست عطا و برسدم ام خواسدته به زود خیلی شدد باعث کرشدمه و ناز این
 دوم ی مرحله.ببره جلو و کار دادم اجازه و کردم همراهیش.برداره مقاومت

 اتاق تو نشددد راضددی خوش زبون با اینکه صددورت در که بود همین ام نقشدده
 دنش دار بچه برای امیدم ی همه من ی زیرکانه فکر.بگیرم و رضایتش خواب

 .بود

 ...اما نباشه جمع حواسش همیشه مثل که زدم صابون دلم به خیلی

 ...عطا

 !نمیداد تله به دم ها سادگی این به

 رو و کاری نخواد وقتی ، رسیدم عطا از جدیدی شدناخت به هفته یه این توی
 .کنی مجبورش نمیتونی کنی واسطه که هم رو زمان و زمین بده انجام

 دش مواجه شکست با مختلفم های نقشه و شدگردها ولی بود سدخت باورش
 و میکرد خر منو زبونش با عطا ، بود بیخود داشددتم خودم از که توقعی ،

 .میکرد منصرفم تصمیمم از ها وقت بعضی
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 دهش حامله یلدا وقتی از مولود مامان ، نبود دلیل بی من حسداسدیت این ولی
 جای به و میزد زنگ بهم درمیون روز یه دیگه زدن زنگ روز هر جای به بود
 .بود رسیده دقیقه چند به هامون صحبت زدن حرف ساعت نیم روز هر

 و بد و کتک و مشددت تا چند جز به ، زدم حرف تصددمیمم ی درباره مهتا با
 . نداد نشونم ای دیگه راهکار اال  و خر و بیراه

 نظرم به همسددرم باشددم داشددته دوسددت.بدم نظر زندگیم تو داشددتم حق منم
 .بذارم احترام

 با. ردک باز برام هاشو بدهی و قسدط دفتر عطا گذشدت که ای پنجشدنبه همین
 خاطر به که داد نشددون بهم کامل و جامعِ   توضددیح و شددکل رسددم و نمودار

 اول سددال سدده تا ما گوناگونش های پاش و ریخت و عروسددی مراسددم خرج
 مبخری نون و اندازمون پس بقیه ما و کنیم پرداخت قسددط باید زندگیمون

 .نمیریم که بخوریم

 و یکسدد با زندگی تجربه عطا قبل منکه ، میکنه کمک آدم به تجربه میگن
 ذکر و تولیدشون سال و ها بچه تعداد باید عقد ضمن شدر  بدونم تا نداشدتم

 !!کنم

 یکی خدا میگن که هسدتن هایی خانوم دسدته اون از که هم ما اطرافیان و دور
 الیس کنی ولشون و میپرستند خدا حد در و شوهراشون یعنی...یکی شدوهرم

 .میگیرند ام روزه سالمتیشون واسه روز صد

 ناهپ پاسدداژگردی به خیال و فکر از فرار برای روزها این تمام کالفگی طبق
 .بردم
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 پیژامه یه اومد نمی دلم دیگه کرد رو برام عطا که ام ارقامی و اعداد اون با
 .بشه باز دلم بلکه بخرم خودم واسه قرمز

 "عطا"

 بیرون کتم جی  از رو خونه ،کلید گذاشددتم در پشددت و خرید های کیسدده
 . نمیکرد باز و در که نبود خونه حتما.کشیدم

 مارهش خونه تلفن از و گذاشتم کابینت روی هارو کیسه شددن وارد محض به
 "میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه" ، گرفتم و اش

 می منِ   اومدن از قبل همیشدده ، کردم نگاه میز روی سدداعت به نگرانی با
 رمدی سدداعت نیم اینکه با اینبار ولی ، بره بود قرار که هرجا حاال.خونه اومد

 !نیست خونه هنوز اومدم

 و گوشی یلدا ، گرفتم و مولود مامان ی خونه ی شماره نشدسدتم که مبل روی
 و سدهراب ی شدماره یلدا با تماسدم از بعد.گرفت و سداغر سدرا  و برداشدت

 ، گرفتم

 نه؟ یا زده زنگ بهش صبح میپرسی مونس مامان از_

 میاد باشه هرجا. نیست خونه کن خداروشکر عطا ، بابا ای_

 . بود حرفا این از تر خیال بی سهراب

 !خونه میرسوند و خودش من از قبل همیشه_

 خندیدن به کرد شروع بلند

 دیگه اونم نببی فیلم تلوزیون جلوی بشین بگیر دوش یه برو پاشو ، مسدخره_
 .بم  ِ   بادجون من خواهر راحت خیالت ، میشه پیداش
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 ، میز روی ساعت به نگاهم یه و بود خونه آیفون به نگاهم یه

 فعال.باشه اونجا شاید خونه نزدیک پارک تا میرم_

 گفت کنم قطع و تلفن اینکه از قبل اما خندید سرخوشانه سهراب

 .اونه پیش البد.بزن زنگ مهتا به_

 و کردم عقط و تلفن بزنم سددهراب با حرفی دیگه اینکه بدون ، بود خوبی فکر
 گفت وقتی ، داد جواب تا خورد بوق تا چند. گرفتم و خانوم مهتا شددماره

 ی دقیقه بیسددت یا ربع یک تا و خونه سددمت اومده پیش سدداعت نیم سدداغر
 .شدم خوشحال میرسه دیگه

 که رو میوه. کردم عوض و هام لباس و گرفتم کوتاه دوش یه سددریع خیلی
 .کردم درست آبلیمو شربت پارچ یه و کردم خیس

 .یدمکش آب اونارم که بود سینک توی کثیف بشقاب یه و لیوان یه ظهر از

 ی مزه و بود افتاده جا تقریبا اش بامیه خورشددت ، بود دیده هم شددام تدارک
 .کردم اضافه نمک بهش کمی فقط ، میداد خوبی

 و کردم دراز و دسددتم شدددم که در نزدیک ، شددنیدم و کلید چرخوندن صدددای
 .کردم باز درو ساغر از قبل

 سالم_

 داد جواب ناراحت های چشم و شده سرخ صورت با

 اومدی؟ کی_

 تپش و رفت حموم تا راست یه ، شد رد کنارم از و کرد باز روسدریشدو ی گره
 بست و در سرش
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 عطا؟ اومدی کی_

 تحریک و وجدانش عذاب حس باید.نشددسددتم مبل روی و ندادم جوابشددو
 !شده بدی دختر  .میکردم

 نمیشنوی؟ عطا_

 صدای ات بردم باال و تلوزیون صدای.کردم روشدن و برداشدت تلوزیون کنترل
 .نرسه گوشم به هاش کردن غر غر

 گفت و زد جیغ اینبار ولی

 !!عطا_

 در الی از سددرشددو بدم و جوابش جدی و بگیرم و ام خنده جلوی خواسددتم تا
 . آورد بیرون حموم

 پرو میرسم خدمتت به ، بیرون بیام بذار_

 .گرفتم ازش نگاهم و کردم جمع و لبخندم

 نذاشتی؟ برنجم هنوز تو ، گشنمه_

 در هب هاشو ناخن یا میکنه لبشو پوست داره عصبانیت شددت از داشدتم حتم
 .میده فشار

 بخور غذا جونت مامان خونه برو نداریم شام امروز_

 ردممیک نگاهش بیشددتر اگه ، بود اومده بیرون در از بدنش بیشددتر ی نیمه
 زدم و خاموش ی دگمه و گرفتم دست و تلوزیون کنترل.میشدم وسوسه

 .باشه_

 کشید بنفشی جیغ بشم بلند مبل روی از کامل اینکه از قبل اما شدم خیز نیم
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 میارم سرت بالیی چه ببین برو_

 فتمگ خنده با و نشستم مبل روی.بگیرم و ام خنده جلوی نتونستم دیگه

 عصبانیه؟ اینقدر چرا خانومم_

 گفت و زد لبخند.بود العمل عکس همین منتظر هم خودش که انگار

 .گرمه خیلی هوا_

 با.وردخ تلفن زنگ که انگیز وسوسه و میشدد آمیز شدیطنت داشدت لبخندش
 دید رو شماره اینکه از بعد ، تلفن سمت پرید لباس بدون شدکل و سدر همون
 گرفتم هوا رو و سمتم کرد پرت و گوشی

 سهراب   ولی مهتاست کردم فکر_

 فتمگ و کردم اشاره وضعیتش به دست با بدم جواب و گوشی اینکه از قبل

 .ها اسالمی   مملکت خانوم_

 گفت و آورد بیرون کامل و زبونش

 .اختیاری چهاردیواری ولی برادر میدونم_

 .دادم جواب و تلفن ، حموم سمت رفت و گفت

 سهراب؟ جانم_

 !بازه نیشت که میبینم_

 داد ادامه و خندیدم بیشتر

 تشددرک تو دیگه. شدددی رو و زیر ، میکنه خور چیز رو تو خواهرم این گفتم_
 .کنم معرفی دامادمون بعنوان رو تو میکشم خجالت
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 همسددر میکنن فکر همه.زنمی برادر تو که بکشددم باید من و خجالت این_
 ... خواهرش نمیدونند.اخالقه فاقد برادرش مثل منم

 گفت که بودم نکرده کامل امو جمله هنوز

 من هشبی ساغر اگه بود مباهاتتم باعث. منهِ   سدرشکستگی ی مایه خواهرم_
 .میشد

 ، نرفته برادرش به جان ساغر که خداروشکر_

 گفت و توپید بهم

 بود؟ مهتا پیش... و خودت کن جمع برو_

 ردنک اذیت برای فرصددت بهترین ، دادم تکیه مبل به و انداختم پا روی پا
 بود سهراب

 .خونه برگشت وقتی بود ریخته بهم اینقدر چرا نمیدونم ولی...آره_

 پرسید کنجکاوانه

 !ازش میپرسیدی چی؟ برای_

 گفتم جدی خیلی

 پیش مشکلی خانوم مهتا برای شدم متوجه ولی نگفت دقیق خلی ، پرسیدم_
 ، ناراحته و ریخته بهم خیلی ، اومده

 میپرسیدی ازش آدم مثل اومده؟ پیش مشکلی چه آخه_

 هم المک یه باشه داشته بوض وقتی.میشدناسدی بهتر و خودت خواهره که تو_
 .بزنه حرف نمیتونه

 ناراحته؟ اینقدر یعنی_
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 آواز صدددای کنم بیشددتر مصددلحت به بنا و نگرانی این دا  پیاز خواسددتم تا
 شددعر به بود کرده شددروع بلند بلند.رسددید گوشددم به حموم از سدداغر خوندن
 سددرفه به و خودم چجوری نفهمیدم.میکشددید جیوم هاش وسددط و خوندن

 .بردم پناه اتاق به و انداختم

 شدی؟ چی_

 .میسوخت گلوم الکی های سرفه شدت از هم بود گرفته ام خنده هم

 هک میخوند داشت جیغ و بلند اینقدر ، نمیشدد خوندن آوازِ   خیال بی سداغر
 .شدم ها همسایه نگران لحظه یه برای

 !عطا؟ الو_

 گفتم عجله با و بردم بیرون اتاق ی پنجره از و سرم

 و حال این با.بزنی زنگ خانوم مهتا به خودت الزمده کنم فکر سددهراب_
 خدافظ فعال.میشم نگران کم کم دارم منم داره ساغر که روزی

 ودمخ ساغر زیبای صدای به خندیدن دقیقه چند از بعد و کردم قطع و گوشدی
 زا سدداغر که بود دیروز همین درسددت.کردم شددماتت گفتم که دروغی بابت و

 تا ور دوتا این کنیم مجبور و بکشدیم ای نقشده باهم که خوند گوشدم دم ظهر
 .کنند صحبت باهم

 دچار خانوم مهتا بگم سددهراب به که و بود کرده و پیشددنهاد همین هم خودش
 .شده ناراحتی و مشکل

 ساغر و بود شدده قطع آب شدیر صددای.شددم خارج اتاق از و کشدیدم پوفی
 .بود ایستاده حموم بیرون پیچ هول
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 !شد اجرا بودی کشیده دیروز که ای نقشه اون_

 گفت که میکرد خشک حوله با موهاشو پایین

 دارم سرم تو نقشه خیلی من کدوم؟_

 گفتم و خندیدم

 راه به رو زیاد خانوم مهتا حال که بگم درو  شدددم مجبور.سددهراب و مهتا_
 .شد نگران خیلی اونم نیست

 موهاش کردن خشک از دسدت ای لحظه چند برای.  نشدسدتم مبل دسدته رو
 پرسید و کرد ریز هاشو چشم.کشید

 یکمه؟ و بیست امروز_

 .کردم پایین و باال آره ی نشونه به و سرم

 .دوسید بد محکم و ام گونه غافلگیری کامال حالت در و اومد سمتم به

 خیره به دستت همیشه که بشم فدات الهی_

 یشیک و بود مبل دسته رو یکیش که من پای رو میخواسدت وضدعیت اون تو
 دارم نگهش تا گرفتم بازوهاشو.بشینه آویزون

 ؟ چرا_

 مرفت بود ناراحت و دمغ اینقدر مهتا.عقدشددونه سددالگرد گفت میشدده امروز_
 ای دونه یه تو عطا وای.خونش

 داشددتم که تعادلی عدم خاطر به اما انداخت ددددلم بودددد تو و خودش دوباره
 .من روی افتاد هم ساغر و مبل رو افتادم

 شدی؟ له_
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 ل  روی از و خیسش موهای.میخندید و بود گذاشته ام دنه سیدد روی سرشو
 زدم کنار هام

 .عزیزم نه_

 .خونمون میکردیم دعوت و سهراب و مهتا امروز کاش میگم_

 برداشتم زمین از و سرش رویِ   کوچیک ی حوله

 خودت موردم یه این تو.عزیزم داری خاصی مهارت کشیدن نقشده تو که تو_
 .میکردم اجرا من میکشیدی

 !؟.میکنی اجرا بس از نشی خسته تو_

 گفتم و انداختم سرش روی رو حوله خنده با

 .نیستم خسته_

 بهم زلش و درشت های چشم اون با و گذاشت ام دددنه سیددد روی و اش چونه
 .شد خیره

 ... داشتیم بچه اگه االن_

 گفتم سریع خیلی و کنه تموم و اش جمله نذاشتم

 .کنم دل بود اینجوری رو تو من نمیذاشت_

 دبع اینکه با...میخندید اما بود شاکی.دددوسدیدم بددد هاشدو ل  زود خیلی و
 خیلی اما بود کشیده اش خواسته از دست بدهی و قسط همه اون دادن نشون

 .میشد هوایی افتاد می بدبخت منه به چشمش تا زود

 و کنارم بود نشدسدته.شدددم مشدوول ها نامه پایان تایپ به شدام خوردن از بعد
 .میداد رتذک بهم مینوشتم اشتباه کردن تایپ عجله با خاطر به که رو هرجایی
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 یادز بذارم نباید و ساغر که بود این بود اومده دسدتم مدت این توی که چیزی
 داییصدد و میشددد سدداکت هربار.بره فرو فکر به اینطور یا بمونه تنها خونه تو

 کردممی فکر اوایل.شده خیره ای نقطه یه به نشدسته میدیدم اومد نمی در ازش
 حالت این دچار هروقت فهمیدم زود خیلی اما نیسددت خوشددحال یا ناراحته
 نصافا بی نباید البته.میکشه شدوم های نقشده زندگیش و من برای داره میشده
 .درسته کامال سهراب و مهتا درمورد هاش حرف.باشم

 براش و میکنه فکر مهتا به هنوز که میفهمم هسددتم سددهراب با مدام منکه
 کنجکداوی...هداش پرسددیددن سددوال.اهدمدیدتده بدا دخدتدر اون زنددگدی

 . باشه دلیل بی نمیتونست.هاش

 دوسددت.کرد کشددیدن خمیازه به شددروع سدداغر که بود نگذشددته سدداعتی نیم
 .کردم باز باهاش و صحبت سر همین برای ، بخوابه زود اینقدر نداشتم

 زد؟ زنگ بهت مامانم امروز_

 .رفته یادش مارو که گرمه بزرگ عروس به سرشون اینقدر ماشاال.نخیرم_

 .بودم کرده انتخاب سرش از خواب پروندن برای رو خوبی موضوع

 کیه؟ تقصیر اینا همه میدونی_

 کرد نگاهم هوشیار اما آلود خواب های چشم با

 !!گوری به گورِ   سهراب اون_

 توی و انگور های دونه حرص با خودش که بگم و همین میخواسددتم منهم
 .میچپوند دهنم
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 همون و بودی همکارش سددال دو که تویی گوری به گور سددهراب   اون اگه_
 واسدده سددال یه من نه دیگه میدید زودتر و من تو.ما ی خونه بود آورده اوایل

 قریبات این با با بعدم.میموندی سدداغر بی دوسددال تو نه میخوندم درس کنکور
 بود شده تموم قرضدمون و قسدط ما دیگه... سدال سده نزدیکای میشدد ماه نه

 .شیم دار بچه میتونستیم

 تخد روی از ناراحتی با و زد میز به ای ضددربه آخرش ی جمله شدددن تموم با
 .شد بلند دت

 .عصبانیم من وقتی نخند اینقدر_

 .بخندم صدا بی کردم سعی

 لدای به میکنی فکر...دید منو بودم خونتون که روز اون مامانت عموی دختر_
 بود؟؟ گفته چی

 دت ددتخ لبه.برگردوندم ددت تخدد سمت به و صندلی و زدم و کردن تایپ قید
 !بود گرفته دست کنم چه کنم چه ی کاسه و بود نشسته

 گفت؟ چی_

 !بشه؟ حامله نمیتونه چاقه چون عطا زن این بوده گفته یلدا به_

 .دار غصه جوری یه...میشد ناراحت داشت صداش جدی جدی

 که ودهب گفته زنه باز ولی.بشددن دار بچه نمیخوان خودشددون بود گفته یلدام_
 .دارم سرا  خوب دکتر یه من

 .شد عصبانی بیشتر ساغر اما خندیدم زنکی خاله های حرف به

 .بخوابیا مبل رو ش  میکنم مجبورت خدا به عطا_
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 یا میشددد فار  خانومه یا سددال یه سددر قدیمیا...قدیمین اونا.عزیزم خ _
 صاح  دارن تازه میگذره ازدواجشون از سدال چند عارف و یلدا خود.حامله

 .میشن بچه

 گفت درهم صورت و آویزون های ل  با

 داره؟ ربطی چه.نمیشده حامله داشته مشکل یلدا_

 ... خ .میگی راست_

 گفت و کشید دراز دت تخد روی که بزنم براش دیگه مثل یه خواستم

 خانومه یه.میکردم انتخاب رو تو نباید اولم از.ندارم زدن حرف حوصددله_
 تونخود سنی ی دهه تو باید شدوهراتون سدن میگفت تلوزیون تو روانشدناس

 اگه یا.باشدده دهه همون تو آقام اون باید هسددتی 71 متولد تو اگه یعنی.باشدده
 .نمیفهمیم همو حرف تو و من. باشه 61 دیگه مثال اونم هستی یی 61

 یدارب یک ساعت خود تا باید امشبم کم کم  ..بود شدده باز دلش و درد سدر باز
 ازدر کنارش ، کردم خاموش و کامپیوتر.میدادم گوش هاش ناله به و میموندم

 .دوسیدم بد و دشونیش پید و کشیدم

 رو دردها از خیلی دوسیدن بد ، کنه دوسش بدد که باشه داشته و نفر یه باید آدم
 ...میده التیام

 تا چند املت کردن درسدت برای.شددم بیدار خواب از سداغر از زودتر صدبح
 .کردم رنده و برداشتم یخچال توی از خوبِ   فرنگی گوجه

 و خوب درک من که میشدده باعث سددنیمون تفاوت ، بود سدداغر با حق شدداید
 هک کردم مدت این توی و تالشددم ی همه اینکه با.باشددم نداشددته ازش کاملی
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 ندازها به که کنم قبول باید اما بدم زندگیمون به هیجانی و شددور خودش مثل
 .نمیتونم ساغر

 هم اول از تفاوت این و متفاوته خودش همسددن دخترهای از خیلی با سدداغر
 کم خیلی که منی بود متفاوت خودم با که خصددوص به.گرفت منو چشددم

 مجذوب برخوردش طرز و سدداغر صددحبتی خوش با بودم سدداکت و حرف
 .شدم

 توی مجردی دوران مثل زندگی توی که بود داده تذکر بهم مولودم مدامان
 انپای و دفتر زیاد های کار خاطر به مدت این.نبود خودم دست. نباشدم خودم

 داشتم دوست وقتایی یه.شدم قبل از تر ساکت خیلی بود دسدتم که هایی نامه
 از یادز خسددتگی اما برم مهمونی و ببینم فیلم و بزنم حرف سدداغر پای به پا

 .میشد متوجه ساغر و بود پیدا صورتم

 تریبیشدد وقت و میشدده گرم کار به سدرم بیشددتر میرسدده چکم موعد که بار هر
 .ببینم کمتر و ساغر میشد باعث اینا تمام خ . میذارم

 پیش و کارم صدددا و سددر بدون کردم سددعی... کردم روشددن و گاز زیر
 بودم کرده خوابش بد کافی ی اندازه به دیش .ببرم

 !بخیر صبح_

 دادم و جوابش خنده با و کردم بلند و سرم

 بخیر توام صبح.سالم_



wWw.Roman4u.iR  166 

 

 نشددسددته صددورت و ریخته بهم کامال موهای با آشددپزخونه ورودی جلوی
 پاشددو نرو و داد تکیه دیوار به بسدته چشددم یه و باز چشدم یه با...بود ایسدتاده
 خاروند محکم

 بیداری؟ چرا_

 مدهاو بوجود شددلوارش تو پیرهن نصددفه کردن گیر با که داری خنده ی منظره
 اش سرشونه روی دددرش زیددد ددداس لبددد بند.بدم دست از نمیخواستم و بود

 داد فشار چشمش روی اشو اشاره انگشت که بود افتاده

 میاد خوابم هنوز_

 میشی کور نکن_

 کرد باز چشدمشدو دو هر شدددم که نزدیکش.کردم کم و گاز زیر و خندید آروم
 ایستاد صاف و

 داریم؟ املت_

 و اش هگون تا شدم خم. دوسیدم نمیبدد و بانمکش صورت اگه بود انصافی بی
 .رسوند ام گونه به هاشو ل  زودتر خودش که دوسم ببد

 گشنمه کن درست زیاد پس نکنه درد گلت دست_

 . یدکش ای آسوده نفس.کردم دلش بود و گرفتم بازوشو بره اینکه از قبل

 بیرون؟ بریم نهار_

 گفت بود دلم بود تو که همونطور

 کنم دعوت مهتارو و سهراب و نرگس و سامان میخوام نهار_

 ...بود کشیده نقشه باز
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 !کنی قیام میخوای بگو پس_

 گفت و کرد جدا ازم و خودش خنده با

 ...دقیقا_

 با و سدداغر...سددیر دل یه...کردم نگاهش ممیرفت بیرون آشددپزخونه از وقتی
 .میپرستم سادگیش و ها شیطنت تمام

 از بعد.کردم آماده رو خودمونی ی نفره دو میز یه شددد حاضددر که املت
 به هارو ظرف شستن اش نقشده از دوم ی مرحله اجرای برای سداغر صدبحانه

 با هماهنگی بدون سددامان.نشددسددت تلفن پای خودش و کرد محول من
 سددهراب کردن راضددی اما کرد قبول رو دعوت بود خواب هنوز که خانومش

 .من با افتاد

 سددایر و بود گرفته دسددت به سددرم باالی سدداغر که کفگیری و کار ی بهونه به
 .کرد قبول و دعوتمون هم سهراب الزم های ترفند

 ، ودب خانوم مهتا کرد آمادگی اعالم پیامک یه با و تلفن بدون که مهمونی تنها

 مجلل و خوب مهمونی یهِ   کردن آماده برای و محترم همسدر شددیطنت به بنا
 پیش ش  دو خورشت.شدیم غذا نوع یک کردن درست به مشدوول کدوم هر
 تدسددتپخ غذا نوع سدده با تا آورد بیرون و بود گذاشددته فریزر توی که هم رو

 .بکشه رخ به خوبشو خیلی

 لهحوص با قولی به و آروم از و من که بود این سداغر کنار کردن اشدپزی خوبی  
 ذاغ کردن درست تو عجیبی سرعت سداغر.میکشدید بیرون کارها دادن انجام

 .اومد می حساب به امتیاز نوع یک خودش که داشت ساالد و
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 ها مهمون اومدن از قبل سدداعت یک تا بودیم شددده بیدار که وقتی از تقریبا
 .کنیم کمک بهم کارها توی میکردیم سعی و بودیم روپا

 "ساغر"

 پذیرایی دونه دونه حوصددله که اونجایی از.اومدن زود خیلی نرگس و سددامان
 تا یرنبگ و خودشون جلوی ساعتی یه برای گفتم بهشون نداشدتم مهمونارو از

 .میکردم پذیرایی مهمونا از یکدفعه اونجوری و برسن ها مهمون بقیه

 و عطا...میگرفتم دوش یه حتما بداید...نرگس گردن افتداد هدا میوه چیددن
 سید فیلم تماشدای مشدوول و کشدیدن کنار خودشدون زود خیلی هم سدامان
 .شدند دنمایی

 یحسدداب غذا بوی.کردم عوض و هام لباس سددریع و گرفتم دوش کوتاه خیلی
 طاع به مدام بده حرص منو میخواسددت فقط که سددامان و بود پیچیده خونه تو

 دهفای بی منم های خوردن آیه و قسددم.نباشددی خسددته میگفت و میکردم نگاه
 نهمم کنه قبول نمیخواسددت که بود خانواده توی کسددی تنها سددامان چون بود
 ...و داری خونه و آشپزی گرفتم یاد

 چاقو و بشقاب ها مهمون تعداد به کنارش و گذاشدتم میز روی رو میوه ظرف
 خسددته با اونجوری که عطا گردن انداختم و پرتقال آب شددربت ، چنگال
 .نکنه باز نیششو سامان های گفتن نباشید

 یب ماجراها از کل به من ، گفت برام بابا حاج و سدامان اخیر دعوای از نرگس
 اجح و سامان ی رابطه باز که فهمیدم نرگس های حرف شدنیدن با و بودم خبر
 ردب بیرون خونه از و من و شددد پیدا یکی خداروشددکر.اسددت ریخته بهم بابا
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 اقیاتف چه قراره که میکردم خیال و فکر جور هزار باید نرگس مثل منم وگرنه
 فرقی یچه جمع توی نبودش و بود نرگس قول به که سدهرابم.بشده چی و بیفته

 .نمیکنه

 داپی اش کله و سر نرگس و من غیبت محض به که زادسدت حالل که اونقدرم
 ای خونه تو گفت میشه حتی و ساده کامال تیپ با.شد

 ؟ بپوشی نبود دیگه چیز_

 کرد نگاهم چپ چپ و داد لم سامان کنار مبل روی

 بپوشم شلوار کت که نیومدم رسمی مهمونی_

 گفت خنده با و کشید کمی و سهراب شلوار پاچه سامان

 خریدی؟ ما ی کوچه سر از_

 دلی ته از ی خنده با نرگس که کرد سددامان ی حواله و نگاه همون سددهراب
 گفت

 . خریدم اینا از سامان برای منم.میگه راست_

 !تومن   هزار سه تاش سه_

 میخواسددت که سددهراب جز به البته خنده زیر زدیم همگی سددامان حرف با
 .تنیس سامان و من های تمجید و تعریف بدی به اصال شلوارش کنه ثابت

 نگاهی سدداعت به که میگذاشددت ها مهمون جلوی رو میوه بشددقاب عطا
 .بود کرده دیر مهتا.انداختم
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 حسدداب به خونه صدداح  نوعی به خودشددون که ها مهمون از کدوم هر برای
 و بداخالق عادیش حالت سدهراب.کردم تعارف و ریختم شدربت اومدند می

 .بود نشسته ها میرغض  مثل که االنش به برسه چه بود بدعنق

 میدی؟ من به و تلفن اون جان عطا_

 حالیخوش با.خورد در زنگ که بگیرم عطا از تلفن تا بودم کرده دراز و دسدتم
 .بود مهتا...دادم جواب و شدم بلند

 داشتی؟ هم ای دیگه مهمون_

 گفتم و زدم چشمکی سامان به

 .داریم اختصاصی مهمون_

 به که بودم سهراب سر پشدت درسدت... میکرد نگاه در به کنجکاوانه سدامان
 .خندیدم مسخرش درازی گردن اون و سامان حرکت

 شد دیر ببخشید...سالم_

 و اومد جلو عطا بالفاصددله.گفتم خوشددامد و کردم ددددوسددی روبدددد مهتا با
 .کرد احوالپرسی

 ...کرده دعوت کیو ببین_

 چشم سامان...مهتا به خندونش نگاه و بود سدهراب شدونه رو سدامان دسدت
 گفت و داد دست مهتا به ، بود دیده دور بابارو حاج

 !اومدی رو کندی ما از که میبینم. عمه دختر چطوری_
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 ویر مهتا تا زد تعارف عطا.کرد دوسی روبدد نرگس با و خندید مظلومانه مهتا
 خودش به هم شدن بلند زحمت.بودیم سهراب جلوی دیگه حاال.بشدینه مبل
 .کرد سالم زور به کامال و خالی و خشک فقط نداد

 .نشست و داد جواب خودش مثل هم مهتا

 ریشددوجا سددرش تو داشددت شدداید.میکرد نگاه مهتا به تعج  با بیچاره نرگس
 . میکرد برانداز

 ازش چی همدده ی دربداره...میکرد برخورد مهتدا بدا گرم خیلی سدددامدان
 راز و میذاشددت سددرش به سددر...حقوقش حتی زندگیش، ، کارش.پرسددید
 .میپرسید ازش و صورتش شادابی

 ورتص ، میکنه استفاده معکوس افعال از داره سامان میگفت بهم حسم البته
 .نبود ، بود سامان با که روزهایی شادابی به مهتا

 کامال مانتوی یه..بود رسددیده خودش به حسددابی مهتا سددهراب برعکس
 .سنگین و مجلسی

 شددیدممیک زبونش زیر از باید.رفتیم اتاق به باهم لباسددش کردن عوض برای
 .نه یا زده زنگ بهش سهراب دیروز که بیرون

 خبرا؟ چه_

 گفت که میداد باال و بلوزش آستین

 هستن؟ همه نگفتی چرا_

 .اومدی نمی میگفتم_
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 همراعات میدونم.بپوشونه موهاشو ی همه تا میکشده جلو وسدواس با و شدالش
 مانسا با که وقتی مخصدوصدا.نداره اهمیت براش خیلی وگرنه میکنه رو عطا

 .بوده محرم سهراب با و راحته

 .کردی دعوت منو که میاره جا حالتو سهراب حاال_

 خندیدم خیالی بی با

 جز خونه این تو من...عطایی مهمون کده نیسددتی من مهمون.کرده غلط_
 !ندارم حقی هیچ سرآشپز

 میکنه نگاهم سهراب مثل درست آینه توی از

 .میشناسم رو تو من.خودت جون آره_

 انداختم پایین و سرم و زدم مظلومیت به و خودم

 ندارم درآمدی منکه.میده دستور میده و خرجی که اونی خونه این تو_

 میکشم عق  و میزنم جیغ برسه بازوم به مشتش اینکه از قبل

 بود؟ خبری دیش _

 گفت محو لبخند یه با رسید که اتاق در نزدیک

 !!سهراب از پاسخ بی تماس یه فقط_

 مهتا و کرد اشدداره خودش کنار به نرگس.برگشددتیم خانوادگی جمع به مهتا با
 دم و زد سهراب پای به لگدی بود فیلم به حواسش اینکه با نشدسدت،سدامان

 نهآشددپزخو توی عطا که بودن صددحبت گرم مهتا و نرگس ، زد حرفی گوشددش
 .رفت

 گفت سهراب اینکه تا کشید طول کمی برگشتنش
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 کرد کار بس از دراومد پدرش آشپزخونه تو برو پاشو_

 زخونهآشپ توی از عطا بگم چیزی اینکه از قبل ، خندید بلند صدای با سدامان
 گفت

 !میکنم پوست براتون دارم نمیخورید میوه شماها سهراب_

 تگف خنده با سامان ، افتادم راه آشپزخونه سدمت به و کردم ای قروچه دندون

 کن فرار پنجره از ، اومد زره مادرفوالد عطا_

 فتگ سریع خیلی و شد خیز نیم بیچاره عطای آشپزخونه توی رسیدم تا

 کردم؟ بدی کار_

 یه.میسددوخت حالش به دلم میترسددید ازم و میشددد مظلوم اینقدر وقتی اصددال
 کم کم ، اخم با البته سددمتش، رفتم و کردم آشددپزخونه بیرون به نگاهی نیم

 و دستم که میکرد صاف دددر کمددد و اومد می در خیزی نیم حالت از داشت
 اش خنده صدای دوسیدم، بد محکم و اش گونه و کردم دلقه حدد گردنش دور
 .افتادم خنده به منهم شد بلند که

 ممیکن خواهش سهراب جلوی ولی نداره اشکالی اصدال کارت.عزیزم ببین_
 عشقم؟ باشه. کن پیاده و ساالری مرد رسم

 گفت و کرد پایین و باال نمکی با حالت با و سرش

 بیار بردار رو ها میوه!! زن_

 در دص حرفش از دلش ته میدونم و میده دستور اینجوری وقتی میکنم عشدق
 .پشیمونه صد
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 با تداش که دیدم و سهراب.افتادم راه سرش پشت و برداشتم رو میوه بشدقاب
 نداشت و غرور این اگه! داداشدم بیچاره.میکرد نگاه هاش خنده و مهتا به اخم

 یول بود شددده خیر به ختم چی همه و بود کرده آشددتی مهتا با دوباره حاال تا
 ...چی حاال

 بردار میوه جان مهتا_

 رد،خو و برداشددت کیوی برگ یه بود زدن حرف حال در نرگس با که همینطور
 و شدددمی کهیر پر صددورتش دیگه دقیقه چند تا حتما ، خنده زیر زدم یواشددکی

 .میکردم پیدا خندیدن برای جدیدی سوژه

 شحواسدد میکرد صددحبت نرگس با باز چون و کردم تعارف میوه بهش دوباره
 قدقی صددورتش به و میخندیدم خودم برای.نداشددت اش میوه انتخاب نوع به

 رو همیو بشددقاب اینکه قبل اما کردم تعارف سددوم بار برای که میکردم نگاه
 باقی های کیوی تمام و کرد دراز درازشوِ   دست اون سدهراب بگیرم سدمتش

 !چپوند دهنش توی و برداشت بشقاب توی از رو مونده

 دهشدد ولو تقریبا مبل روی.خندیدم بندش پشددت و زدم جیغ بلند صدددای با
 زد سرم به سبکی ضربه سامان میکردن، نگاهم تعج  با همه و بودم

 شده دیوونه خواهرم_

 میکرد نگاهم لبخند با که عطا به کرد رو

 هان؟ باهاش؟ کردی ،چیکار بودا سالم بابا حاج خونه این ببین_

 تگف سهراب که بزنه حرفی خواست خنده با و زد گاز سی  ای تیکه عطا

 نشو پرو کردیم بدبخت و مردم پسر حاال بود چت و چر اول از این_
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 نهمو کنم، توصیف زد سهراب به سامان که لگدی از حسدمو نمیتونم که آخ
 عطا ولی بود شده باز نیشش سدهراب تعرف از که بزنه عطا به خواسدت لگدم
 .خورد مبل به سامان لگد و داد خالی جای سریع

 لک تو ، شده نصیبش شدادی و ای زنده دل این به خواهر بخواد دلش خیلی_
 .نمیکنه پیدا من خواهر مثل دختر بگرده و فامیلشون

 حرف از من مثل و میکنه صددحبت جدی داره کامال سددامان که میفهمیدم
 .شده ناراحت سهراب

 کرد تایید و سامان حرف سر دادن تکون با و کرد نگاهم عطا

 !!نداشتیم ساغر شبیه اصال فامیل توِ  ... سامان با حق_

 بهم نگاهی نیم بود داشته نگه لبش به چسدبیده رو تخمه که حالی در سدامان
 گفت و انداخت

 !ها گشته خیلی فامیل تو اینکه مثل_

 گفت و کرد عوض و خودش موضع سریع عطا

 .بوده جان ساغر خواستگاری اونم خواستگاری رفتم بار یه من ، نه_

 گفت خنده با سامان به رو و داد خاتمه بحث به نرگس

 .نکن اذیت رو عطا آقا_

 نگاه بهش هرازگاهی اخم با هم مهتا و میکردم نگاه سددهراب به چپ چپ
 .رفتیم آشپزخونه به نهار کردن آماده برای اینکه تا ، میکرد

 خودش خاروندن به کرد شروع مهتا که نمیگذشت چیدنمون سدفره از خیلی
 صبانیع دستم از نزدم حرفی و شددم اشدتباهش متوجه که گفتم بهش وقتی ،
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 حواسش سهراب که شدد ثابت بهم عوضدش خ  ولی ، داشدت حقم ، شدد
 .مهتاست جمع   کامال

 و تعریف ، پرداختم ها مهمون حرف دادن گوش به نهدار خوردن از بعدد
 .بود راست که الحق و نداشت تمومی میشد دستپختم از که تمجیدی

 باشیم راحت اینکه برای ، شدسدتند ها خانوم و کردن جمع آقایون هارو ظرف
 االدسدد سددس و نوشددابه خوردن از بعد مهتا وضددعیت.رفتیم اتاق به تایی سدده

 ونچ بود نتیجه بی هام قرص خوردن ، بود شددده ریخته بهم کامال ماکارونی
 .نمیکرد پیدا بهبود وضعیت نمیشد تزریق کورتون تا

 !درمونگاه میریم مهتا و من عطا_

 چرخید سمتمون به سرهاشون سه هر

 افتاده؟ اتفاقی چی؟ برای_ 

 انداختم ام شونه روی و کیفم بند

 !! بمیره شه خفه بزنه گلوشم تو میترسم ، زده کهیر_

 خنده زیر بزنه سامان شد باعث هم کنار کلمه تا چند این کردن ردیف

 من میخوای. نداری دشددمن به نیازی داری و سدداغر تا ، جان عمه دختر_
 بیام؟ باهاتون

 گفت اومده پیش وضعیت از ناراحتی با و خاروند و صورتش مهتا

 . نیست الزم نه_

 !باشه همراهتون مرد یه بهتره ولی_

 گرفتم ٌبل و شنیدم سهراب از کالم یک
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 بیا ما با بده تکون و خودت پاشو پس_

 ی شددونه رو دسددت عطا که میکرد نگاه مهتا و من به هاش چشددم باالی از
 گفت و گذاشت سهراب

 برسم مهمونام به من برو شما ، داداش میگه راست_

 فاصدله.افتاد راه ما دنبال زور به تقریبا و انداخت عطا به گذرایی نگاه سدهراب
 راه سددهراب از جلوتر مهتا و من ، بود پیاده ربع یک خونه تا درمانگاه ی

 که همیدف میشد اتفاق این از ، بود شده سرخ صورتش تمام خدا بنده.میرفتیم
 اینقدر که آدمی وگرنه میده دسددت از عقلشددو سددهراب دیدن با هم مهتا

 ! کنه جمع بیشتر و حواسش باید داره حساسیت

 اشددتیبهد سددرویس از اسددتفاده برای که بودیم نشددسددته منتظر درمونگاه توی
 با و زدن صدا و اسدمش بودم مطمئن که دادم طول اینقدر. شددم جدا ازشدون
 .رفته مط  داخل سهراب

 ناومد بیرون وقتی که بودم نشددسددته انتظار سددالن توی دوشددون هر منتظر
 .رفت ای دیگه سمت به که دیدم و سهراب

 شد؟ چی_

 نالید و نشست کنارم

 ایشاال شی خفه ، ساغر میشم خفه دارم_

 .خندیدم خیرش دعای بابت

 بگیره؟ دارو رفت سهراب_

 داد و جوابم سر با
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 سه زا برق میبینی میوه میگه من به دکتر جلوی ، اسدت دیوانه داداشدت این_
 میپره فازت

 گرفتم و داداشم طرف

 برمیداشتی؟ کیوی ندیدی بود کور چشمت ، واال داره حق_

 سمتمون عجله با سدهراب.زد حرفی ل  زیر و کرد نگاه بهم چشدم گوشده از
 اومد

 گرفتم پاشو_

 ل،دنبا بود دردناک هم تصددورش ، انداختم نگاهی کیسدده توی های آمپول به
 لمث هم سددهراب و داشددت مرد دکتر فقط تزریق بخش.افتادم راه تاشددون دو

 کرد پیله بهمون همیشه

 دیگه جای یه میریم_

 گرفت سهراب از داروهارو کیسه عصبانیت با مهتا

 میزنم همینجا من_

 کشید و گرفت رو مهتا کیف حرص با سهراب

 بیخود_

 بودهن میخورده مهتا که هایی آمپول نگران بودن گرفته طالق که مدتی این تو
 گفتم وسط اون چرا نمیدونم منتهی ، نبود کردن فکر ؟؟وقت

 !بلده ، میزنه عطا خونه بریم_

 شدن خیره بهم شده گرد های چشم با دو هر

 نمیفهمی اصال وارده اینقدم ، میزنه ساغر جون به_
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 زدم کوتاهی جیغ و خورد پهلو تو مهتا ی سقلمبه

 . میزنم همینجا_

 میدیدم دور از.افتاد راه سددرش پشددت هم سددهراب و پذیرش داخل رفت مهتا
 ، چل و خل میگه من به دیوانه مردک نخورد، ُجم مهتا دددت تخددد کنار از که

 ول و دختر این خدا امون به سال اینهمه اوسکول بگه خودش به نیسدت یکی
 میشی؟ ام غیرتی شبه یه حاال کردی

 تر داغون ی چهره سهراب و داشت تری آروم ی چهره مهتا اومدن که بیرون

 داشت؟ درد_

 نبود بدک_

 حرکت ما سر پشت که سدهراب دسدت همچنان مهتا کیف و افتادیم راه باهم
 .موند ، میکرد

 !رفته اش عمه به سهراب همتون بین واقعا_

 خندیدم یواشکی

 میگی؟ و خدابیامرزت مامان_

 میگرفتین زن واسش حداقل ، نشده بهتر که شده بدتر سهراب_

 بود بسته رو از و شمشیر مهتا

 نخواست خودش میخواستیم واال_

 مهتا و من ، گرفت قرار مهتا کنار درسددت و کرد تر تند و هاش قدم سددهراب
 تربیش و سهراب آتیش دیگه کردیم سعی یواشدکیمون های خنده وجود با هم

 .نکنیم ور شعله این از
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 باشگاه توی و خودم ها صدبح ، میرفتم ر*ق*ص کالس که میشدد ماهی یک
 یاد که یر*ق*صدد و بشددینه میکردم مجبور رو عطا ها شدد  و میکردم خفه

 خمیازه من یدن*صددر*ق وسددط میشددد حالش به وای و کنه تماشددا و گرفتم
 .بکشه

 هرکی ر*ق*ص ، میای حساب به نوابغ جزو تو میگفت بهم مر*ق*ص معلم
 از عدب که کرد تشددویقم بدی انجام کارو همون زود خیلی میتونی میبینی و

 .کنم نام ثبت رو زومبا ر*ق*ص ها کالس از دوره این پایان

 با خداروشکر ولی. خندیدیم عطا با چقدر خودش و ر*ق*ص این اسدم سدر
 فحی طرفم یه از نمیکرد، مخالفتی عطا نبود هم کم ها کالس هزینه اینکه

 هرچی ولی میکردم شددکوفا و هنرهام و میکردم تمرین ر*ق*ص اینهمه ، بود
 کور ذوقم تمام درآخر و نداشتیم یدنر*ق*ص مجوز میشدیم دعوت عروسدی

 .میشد

 به بود، شددده کمتر خیلی مولود مامان ی خونه به آمدم و رفت مدت این تو
 هباشدد کرده فراموشددم کال اینکه نه ، نمیگرفت ازم سدراغی مولودم مامان واقع
 حتی دمیکر صددحبت باهام قبل از تر کوتاه خیلی و میزد زنگ بهم کمتر ولی

 عطا سددر هرچی منهم و بود نیومده هم عطا و من ی خونه که میشددد دوماهی
 یجای یه یا میگرفت منو طرف جایی یه یا ، نمیاورد خودش روی به میزدم غر

 و محترمش مادر طرف

 جایی یه و روزی یه حتما ، میدونسدتم و خودم اخالق من که اونجایی از ولی
 حامله عمر آخر تا من که نیسددت قرار باالخره ، میکردم اینکارشددونو جبران
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 دت تخددد رو میندازم و خودم ساعت چهار و بیست بشم حامله که منم ، نشم
 نوه و پسددرجانش به دقیقه به دم نتونه مولود مامان تا ، اینا مامانم ی خونه اونم
 و خودم دارم تو از و ناراحتم منکه مثل میکشددید عذاب حتما ، بزنه سددر اش

 .میخورم

 !داره دوسمون چقدر مامانت کردی دقت عطا میگم_

 ! کرد کج و لبش که یدم

 باز نکن شروع ساغر_

 حرص با اونم ، میکنم ریز ریز هارو کاهو

 ؟ زدی سر بهشون رفتی امروز نکنه ، عزیزم چرا_

 رفت خواب اتاق سمت به و شد بلند مبل روی از

 میزنما حرف دارم میری؟ کجا_

 کرد نگاهم و ایستاد

 میزنی حرف بلند چرا عزیزم میشنوم_

 توپیدم بهش عصبانیت با و انداختم ظرف توی رو چاقو

 !شو خفه میکنه اذیتم صدات بگو دفعه یه_

 زد لبخند الکی و داد فشار هم روی محکم هاشو پلک

 حرف منطقی دربارش فردا بیا کوتاه ، سدداغر ام خسددته خیلی امروز من_
 میزنیم

 تمداش حق منم ، بود دراومده کفرم دیگه ، شد اتاق داخل و کرد بهم و پشتش
 اش ادهخانو به و میره یواشکی عطا این بودم مطمئن ، بشم دلگیر دستشون از



wWw.Roman4u.iR  181 

 

 یاد احترام و ادب اونا ام ذره یه کاش ولی ندارم حرفی من بره. میزنه سددر
 .میگرفتن

 مسالمت رو مسدئله داشدت سدعی ، نزدم حرف باهاش کالمم یک شدام سدر
 هخند با و پرسددید امشدد  برنامه ی درباره ، نداشددت امکان ولی کنه حل آمیز

 چیه ام برنامه بعدش و میکشدده طول چقدر و چیه امشدد  ر*ق*ص گفت
 یول میشه بسته دهنم من که دددتخواب تخددد رو بکشه چیو همه میخواست...

 .نبودم بردار دست

 ول مدست از بشقابم یه ، شستم همیشده تراز طوالنی و حوصدله با رو ها ظرف
 بهش که کنه جمع هارو خرده شیشه بیاد خواست که عطا ، شدکسدت و شدد

 !نذاره آشپزخونه توی پاشو دادم اولتیماتوم

 ... خوابیدم ازعطا زودتر بحثی و حرف هیچ بدون هم ش 

 خراب خونه در زنگ ، رفتم مولود مامان ی خونه به کشددی سددرک برای صدبح
 گرفتم سمتش به و شیرینی جعبه.کرد باز برام درو عارف خود و بود

 کردی ما از یادی عج  چه داداش، زن به_

 انداختم رو تیکه اولین و گرفتم دستم توی و چادرم ی لبه

 مراقبشین؟ همش مولود مامان و شما که حاملس قلو شیش یلدا_

 شدم وارد و رفت کنار در جلوی از خنده با

 بچرخیم دورش پروانه مثل بایدم ، بیاره ولیعهد برام قراره اتفاقا نه_

 گفتم و خندیدم حرص با
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 دور این تو نگیرین سددرگیجه وقت یه مولود مامان و تو باشددین مراقد _
 .چرخیدن

 درآوردم و هام کفش. بود شددده متوجه و منظورم خوب ، خندید مکث یکم با
 .گوییم آمد خوش بیاد مولود مامان تا شد خشک در به چشمم و

 هستن؟_

 کرد تایید سر با عارف

 بودن اتاق تو آره_

 ی طبقه خواب اتاق توی از صداشون ، چرخوندم چشم شددم که خونه داخل
 باز کامل و بود باز نیمه تا که دری و رفتم در سددمت آروم ، اومد می پایین
 .کردم

 !سالم_

 مونه از دیدنم با کنه تنش لباس تا میکرد یلدا کمک داشددت که مولود مامان
 گفت و زد ها لبخند

 .و زنگ صدای نشدم متوجه اصال مادر؟ اومدی کی ، دلم عزیز سالم_

 گفت و کرد تنش سختی به و لباسش آستین هم یلدا

 بود شده تنگ برات دلم ، تو پیدایی کم چقدر ، دختری سالم_

 .کشید دوش آغد به منو مولود مامان که میکردم نگاه لبخند با هردو به

 یلدا کنار و گذاشددتم کمد توی و چادرم شددد تموم که احوالپرسددی و سددالم
 هک اینطور و ظاهر به ولی بود شددده ماهگی چهار وارد تازه اینکه با نشددسددتم،

 .بود سختش خیلی میداد نشون
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 داده مطلق استراحت بهم دکتر_

 هساعت چهار و بیست عارف و مولود مامان که سدرویسدی این با هم نمیگفت
 .بود مشخص میدادن بهش

 شتانگ گندم شدانس از اولم همون ، بودم آتیش کوره یه خونه برگشدتم وقتی
 میوه. کردم زده فلک میز باره بودم بلد که بیراهی و بد هر و میز به خورد پام

 اضددافه آب به نمک خرده یه ، ریختم سددینک توی و بودم خریده که هایی
 دمولو مامان خونه اونقدر ، داشتم قوی مشدام ، نشدسدتم کابینت روی و کردم

 یلیخ ولی حموم برم گرفتم تصددمیم.گرفتم بو که کردم عرق و خوردم حرص
 !نداشت لیاقت عطا. شدم پشیمون زود

 ، گرفته آروم جیگرم میکنم حس تازه میخورم که و سددرد آب لیوان چهارمین
 ادنی اون ، گرفتم جیگر به زبون و ریختم خودم تو اونا جلوی بس از مردم
 .آوردم شانس ننگیره جیگر این سر و گلوم بیخ خدا

 هطایف و طیر و مولود مامان دیدن با اما کنم درسددت شددام میخواسددتم اینکه با
 خوابم و میکشم دراز دددت تخددد روی اومدنش تا.نمیذارم واسش کوفتم عطا

 .میبره

 دددت تخددد روی از شدنیدم و حموم دوش صددای و حموم توی رفت وقتی تا
 درد از سرم. اومدم پایین دددت تخددد رو از گذشت که دقیقه چند.نشدم بیدار

 اما شدمب تر آروم و بخورم ژلوفن تا آشددپزخونه تو رفتم ، میشدد منفجر داشدت
 هن میکردم؟؟ اسددتفاده مصددنوعی دارویی از طبیعی دارویی جای به باید چرا

 تالفی خودش سددر باید! نبود؟ عطا خاطر به ها جوش و حرص این اینکه
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 ونممیت که وقتی آرامبخش داروهای مخزن بکنم و عزیزم شیکم چرا ، میکردم
 کنم؟ خالی عطا سر دادهامو و جیغ

 به سری بود پیچیده دددرش کمددد دور که ای حوله با اومد بیرون که حموم از
 زد آشپزخونه

 خانوم؟ چطوری..گرام عیال به_

 . دادم نشون مشوول شده شسته های بشقاب کردن مرت  به و خودم

 سالم_

 میاد در صدام بذاره آشپزخونه توی پاشو اینکه از قبل

 نداریما شام_

 آرنج با ام شونه روی گذاشت و اش چونه تا ، کرد دددلم بوددد پشت از و خندید
 زدم آروم ی ضربه اش دنه سید به

 ندارم حوصله کن ولم_

 حقش دیگه ولی بودم حرصددی اش خانواده و خودش دسددت از درسددته حاال
 !کنه دل بود عرق بوی این با منو نبود این

 کنم؟ درست داری دوست چی... من با شام عزیزم_

 میرسیدن که قدم ، رفتم یخچال باالی کابینت سدمت به و گرفتم فاصدله ازش
 کناری، کابینت روی کشوندم رو کیلو هفت و شدصدت زحمت و زور هزار با

 . نرسید کابینت دستگیره به کردم دراز و دستم هرچی ولی

 ریزه خاله کنم کمکت بذار_
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 ازب و کابینت در شدددن بلند پنجه روی کم یه و کردن دراز دسددت یه با عطا
 .کرد

 ندارم داری مریض حوصله میخوری سرما بپوش لباس برو_

 پایین بیام کابینت ازروی تا کرد کمکم

 !!مامانم خونه میرم خ _

 ...مرد کشیدی کبریت خوب که آخ

 هنپ و شستم و تاشون سده رفتم امروز ، باش خیال همین به!! مامانت خونه_
 اعط برداری بند روی از بری و اشددون شددده خشددک میتونی فردا بند رو کردم
 !!خان

 کرد کنترل خودشو ولی میزد سرخی به و شدد رنگ به رنگ صدورتش اینکه با
، 

 !بودی؟ رفته کی_

 که الحق.دادم فشددار هم روی و هام دندون حرص ،با شددد عوض لحنش
 و ندت زبون کوچیکه عروس بفهمن باشددند اونا تا. گرفتم و عارف حال خوب
 داره تیزی

 رفتی؟ کی_

 قدم درست سرم پشت هم عطا اما ، رفتم خواب اتاق سدمت به آشدپزخونه از
 شد مانع ببندم خواستم درو تا چون برمیداشت

 شدن خوشحال من دیدن از هم چقدر مثال ، ظهر امروز_
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 توی یکی یکی و هرکدوم و برداشتم دددت تخددد روی از رو شده تا های لباس
 گذاشتم کشوها

 !بودن؟ خوب_

 مولودت مامان میدیدی و بودی ، ماشدداال آره ببینند منو اینکده قبدل تدا_
 یه و ماه دو اونوقت ، میکرد پذیرایی گندش پسددره و عروسددش از چجوری

 ...اشون خونه کنند دعوت مارو نکردن وقت اس هفته

 پرت شسمت در زید دداس لبدد یه با و کشیدم بیرون کشو از شلوارشو و تیشرت
 کردم

 کنم؟ تنت بیام یا میپوشی_

 با ، بود رفته فکر تو حسددابی ، برداشددت زمین روی از هارو لباس و شددد خم
 کردم جدا تنش از رو حوله همزمان و شدددم رد کنارش از غره چشددم و حرص

، 

 .. میکردی ناراحتش نباید بارداره یلدا_

 گوشدده یه ام سددایه و رژ عجله با ، بود نامرت  خیلی آرایشددم لوازم میز روی
 رفتم ام اسپری و عطر سرا  و گذاشتم

 یلدا دل از چطور بلده خوب ، نیسددت تو مثل که عارف ، راحت خیالت_
 شددوهر. داشددتم و اون شددانس منم کاش ، بچرخه دورش پروانه مثل و دربیاره

 !!کلفت که مادرشوهرم فرمانبر که

 ...ساغررر_
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 صددورت به آینه توی از وحشددت با ، کرد سددیخ تنم به مو عطا فریاد صدددای
 .شدم خیره ارغوانیش

 lزدی داد من سر! عطا؟_

 رشوس.نشست دددت تخددد روی من به پشت و زمین روی کرد پرت تیشرتشو
 اتاق از و بردارم قدم از قدم نمیتونسدتم ترسددم از ، بود گرفته هاش دسدت بین

 اعط فریاد صدای ، بودن شده مشدت هام دسدت و میلرزیدن پاهام.برم بیرون
 زنهب داد بتونه هم عطا نمیشددد باورم ، میشددد اکو سددرم توی گفتنش سدداغر و

 !! من سر ،اونم

 ساغر بیرون برو_

 بکشم فسن تونستم تازه.بستم سرم پشدت درو و بیرون پریدم اتاق از چی مثل
 .نشستم و رفتم وا زمین روی در پشت همونجا ولی...

 وبخ منکه ، کنه سکته میترسیدم ، اتاق در به بودم دددسدبونده چددد و گوشدم
 هب جونش و داره دوست و مولود مامان عارف از بیشدتر چقدر عطا میدونسدتم

 رفددت در دهنم از و نبود حواسددم زدن حرف موقع چرا ، بندده اون جون
 راسددت و دال اونجوری میتونه کلفت یه فقط خ  ، نگفتم اشدتباه همچینم...

 باز ، بشه

 و میشددورم گفت عارف هی که نهار ظرفای بودم دلخور دسددتشددون از اینکه با
 اتو عارفم های لباس زدم جارو و اشددون خونه. بشددورم نمیرفتم ،و نشددسددت

 دستشم اس خسته چشماش دیدم ، زدم مولودم مامان دست کرم تازه... کردم
 من سر رفت در دهنم از من مه حرفی یه واسه تو عطا آقا بعد ، کردم دوس بدد
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 ومن که تو...نکنده درد دسددتدت ؟!بیرون میکنی پرتم اتداق از و میزنی داد
 اورب تونستی چجوری ، میکنم پورت و هارت الکی و تلخه زبونم میشدناسدی

 مامان اندازه و مولود مامان من ، بند رو بندازم و بشددورم و مامانت من که کنی
 خودم جز میدونم چون بره پاش تو خار نمیخواد دلم ، دارم دوسددت مونسددم

 کنم؟؟ بدرفتاری باهاش بیام اونوقت ، میشه دیوونه شوهرمم

 مبارکت داداش... نبودم من میزدی داد سددرش باید که اونی ، خان عطا نخیر
 راشب بره تا کرد بلند مولود مامان بار چند دیدنش فوتبال خاطر به که بود

 مامان تا خرید بره یلدا واسدده نمیخواسددت تازه ، بیاره کوفت و درد و چایی
 تنگف هرچی پولشدم کردم هارو خرید رفتم دوییدم کنه سدر چادر رفت مولود

 و همشون ات بودم رفته پر توپ با منکه میزنی؟ داد من سدر تو اونوقت.نگرفتم
 هخسددت و نداره رخ به رنگ مولود مامان دیدم وقتی ولی بند رو بندازم بشددورم

 ...شد کوتاه زبونم اس

 نفس یه تازه افتاد و خورد سر اشکم قطره اولین همینکه ، میشدم خفه داشدتم
 .شد بیشتر ام گریه شدت و کشیدم عمیق

 کردم گریه تونسدتم تا و کردم باز و دوش ، بردم پناه حموم به اتاق در جلوی از
 طول.گرفتم پس تاشددو هزار هر و گفتم بیراه و بد عطا به بار هزار دلم توی و

 بیرون لمد تو بود مونده که اشددکی قطره آخرین تا یعنی ، بیام بیرون تا کشددید
 در.نیومد

 ردمب اتاق داخل و سدرم ترس با و یواشددکی ، نبود عطا از خبری و بود باز اتاق
 کرد مشارژ باشده رفته خونه از اینکه ترس ، ندیدم و بود آویز روی که کتش...
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 توی ، نبود ازش خبری زدم صدددداش بدار چندد.کردن گریده دوبداره برای
 دمز زنگ که گوشددیشددم به. کردم نگاه ام دسددتشددویی و بالکن و آشددپزخونه

 ...نمیداد جواب

 کاری ، فرستادم لعنت خودم اینبار و نشدسدتم زانو چهار خونه پذیرایی وسدط
 ... بره خونه از کنه قهر کوفته و خسته شوهرم که کردم

 کله ونا به باد یه االن هستی سرمایی که تو رفتی؟ کجا رفتی؟ چی واسده آخه
 و میشدددی الل کاش که سدداغر آخ... شدددی نشددین خونه هفته یه بخوره ات

 زنش و عارف به دقیقه به دم مولود مامان حداال...نمیکردی دهن بده دهن
 به پسرای ور و دور مونسدت مامان مگه.. داره اشدکال چه خ  بده سدرویس

 آخر نفر تو خودتم ی خونه تو همیشدده مگه نمیگرده؟ ولیعهدش خودش قول
 کردی؟؟ اینکارو چرا نبودی؟؟

 اعتسدد یک ، دارم نگه باز و هام پلک نمیتونسددتم دیگه که کردم گریه اونقدر
 به چشدمم یه و بود سداعت به چشدمم یه من و میگذشددت عطا رفتن از نیم و

 ...در

 سددمت دوییدم کردمی غلط چه و ذوقی چه با.زدن رو خونه آیفون اینکه تا
 !بود عطا...آیفون

 ریعسدد ، بود شدده قرمز قرمز   چشددمم دور و بینیم نوک انداختم آینه تو نگاه یه
 مولود مامان کردم باز درو تا اما ، در سددمت دوییدم و زدم آب صددورتم به

 . بود در پشت

 شمایی؟ ، وای ای_
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 زار و ساعتی چند بود مشدخص کامال که صدورتم دیدن با مولود مامان لبخند
 .رفت وا هم از زده

 کردی؟ گریه مادر... سرم بر خاک_

 زدم تعارف و کشیدم صورتم به دستی سریع ، نبود همراهش عطا

 جون؟ مامان کو عطا...بفرمایید_

 ، انداخت اش شونه روی چادرشو ، برنمیداشت ازم چشم ناراحتی با

 .اومده اونم بذاری برنج تو تا ، بگیره بیرون از و شام میخواد گفت_

 لتخجا گریونم چشددمای از بیشددتر بود تنم که ای مسددخره و باز تاپ اون با
 .کرد ام زده

 نرفته آبروم تا کنم عوض و لباسم برم من_

 دست ، انداختم پایین و سدرم.گرفت دسدتمو بشدم رد کنارش از اینکه از قبل
 هام چشم زود خیلی ، کرد بلند آروم و سرم و گرفت صدورتم طرف دو هاشدو

 شد اشک پر

 !شده؟ دعوات عطا با! کردی؟ گریه چرا_

 مدید تا ولی نگم تا گرفتم گاز ددددبمو لدددد هی ، میکرد ام خفه داشددت بوض
 .انداختم دلش بود توی و خودم افتاد گریه به مولودم مامان

 دیدم وقتی اصددال ، رفت در دهنم از یهو خدا به ، مولود مامان کردم غلط_
 کنممی کلفتیتو من خدا به ، شددم ناراحت میکنی کار داری خونه تو هی شدما

 .مولود مامان کردم غلط...کلفت گفتم بهت رفت در دهنم از ،
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 دوسددتی و نمیکردم ول و مولود مامان. افتادم که کردن غلط به هام گریه میون
 ، بودم درآورده اونم اشک.بودم دسبونده چد بهش و خودم

 رو و رنگ بی خوشددگلت چشددمای ، کوچیک خانوم نکن گریه اینجوری_
 نکن گریه اینطوری مولود جون   ، مادر میشه

 ما صدقه قربون و دددوسید بددد و موهام روی بار چند ، کشید سرم روی دستشو
 رفت

 .مادرش دنبال اومد ام بچه که بودی گفته عطا به تو پس_

 اشک ات کشید صورتم به دستشو و آورد آب لیوان یه برام ، نشدسدتم مبل روی
 .کنه پاک و هام

 جوریاین که گفته چی بهت ام بچه ، بشم فدات بخور ، بگردم دورت بخور_
 که ردهک بیخود ، نریزم فلفل دهنش تو اگه نیسددتم مولود میلرزی؟؟ خودت به
 ، گفته تو عروسم به

 !بیرون اتاق از شو گم برو گفت بعدم...فقط زد داد سرم_

 زد صورتش به سیلی که میکردم نگاهش شده ورچیده دهای لبد با

 االو خوبه.شده ادب بی بچه این چقدر شدو؟ گم گفت تو به. سدرم بر خاک_
 این با کردی چه ، مولود ای.نشددده دهن بد و نااهل پسددرم بود خوش دلم

 !!تربیتت

 شددددم مجبور زود خیلی که کرد نگاهم ناراحتی با و کرد بوض جوری یه
 مبد حرص و مولود مامان نمایی مظلوم خاطر به نداشت ارزش.بگم راستشو

 !بیرون برو ساغر گفت فقط. گفتم درو _
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 و خودش جلوی ولی ، گرفته اش خنده مولود مامان کردم حس لحظه یه
 نشده جلوی بود انگشددتاش الی رنگ سددبز تسددبیح که دسددتشددو و گرفت
 .گرفت

 استر دیگه اینو خدا به. بره باالتر حدی یه از صداش عطا نمیکردم فکرشم_
 لرزید بدنم گرم هفتصد و هزار شیش هر زد داد سرم طوری یه. میگم

 ازم اون پسرش جای به ، کرد دددوسه بددد غرق و صورتم و افتاد خنده به اینبار
 خواست معذرت

 و کاری همه.بشددناسددی هارو مرد این مونده هنوز. جان عروس برات بمیرم_
 جهاد هاشددون خیلی ولی ، گذاشددته خدا ذاتشددون تو اصددال ، بلدن خوب

 و دمیشن شیطون ی بنده هاشدونم خیلی میگیرن و خودشدون جلوی و میکنند
 تسلیم

 همونجا میکردی ولم و میسوخت هام چشم ، گذاشتم اش دنه سید روی سرم
 میخوابیدم ها ساعت دلش بود تو

 من وگرنه دربیاره دلت از عطا باید امشدبم ، دخترم میخوام معذرت ازت من_
 .نیستم مادرش دیگه

 زد سرم به بکری فکر یه بودم دلش بود تو که همینطور

 ! دارم بخشیدنش واسه شر  من. جون مامان میگم_

 میگیره و هام پلک بودن تر و میکشه دست هام چشم پای

 مردتو وقت یه! بربیاد پسش از ام بچه بتونه باشه چی یه مادر؟ چیه شدرطت_
 بگردم شکلت دور نکنی خار ات خواسته با
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 دوسیدم بد اشو گونه و خندیدم موزیانه

 ینب ، برمیاد پیش از خوب ام خیلی بخواد اگه که کارهایی مورد از اتفاقا_
 !است نمونه خودش های نسل هم

 گفت و افتاد خنده به درنمیاورد هام حرف از سر که مولود مامان

 تا خواسته به که اینه بخشیدن واسده تو شدر  میگم بهش من ، مادر باشده_
 خوبه؟.کنه گوش

 دددلش بوددد محکم و دددوسم میبددد صورتشو دوباره تمام رضایت احساس با
 میکنم

 خوجلم منو عجق_

 میکشه و لپم و میشه خنده غرق زدنم حرف مدل این با

 مگذاشت برنج منم کنی آرایش یکم و بزنی آب یه صورتتو بری تو تا_

 میدوئم و میکنم آماده رو کته برنج گرفتنم دوش از قبل و نمیدم گوش حرفشو
 بگیره ام نقشه اینبار کنه خدا..اتاق توی

 و دادم جوابشددو ل  زیر ، کرد سددالم بهم عطا اومدم بیرون که بیرون اتاق از
 !آشپزخونه ، خودم آخر و اول ی خونه تو چپیدم

 هارو ابکب تا برداشددتم ظرف یه کابینت توی از ، بود نکشددیده دم هنوز برنج
 ، نمیشددنیدم واضددح عطارو و مولود مامان زدن حرف صدددای ، بچینم توش

 !میگه چی درازش پسر به نبود مهم برام هم خیلی

 رفته بیرون خونه از لباس همون با دیوانه پسددره ، انداختم پذیرایی به نگاه یه
 ، میکنم ته از موهاتو دونه دونه ، بخوری سرما اگه حالت به وای ، بود

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

115 

 !؟ جان ساغر_

 میدم و مولود مامان جواب آشپزخونه توی از

 ؟ جونم_

 ؟!دلم عزیز کمک بیام_

 میام االن ندارم کاری ، نه_

 ی زاده آقا ، میذارم لیوان تا سدده سددینی توی و میکنم خاموش و چایی زیر
 یدشند و میکنم اهمیتی بی بهش ، میارن تشددریف آشددپزخونه به که محترم
 میگیرم

 کنم؟ کمک_

 میدم جواب آروم خیلی

 نمیخواد_

 ، برداشت و چایی قوری و ایستاد سرم پشت

 .میریزم چایی من ، دیگه ای خسته ، کردی کار خیلی گفت مولود مامان_

 که احترامی بی بابت مبادا تا مادرش پیش بود رفته زود ، مامانیِ   پسددر ای
 یرونب آشپزخونه از بزنم حرفی اینکه بدون! باشند شدده خاطر آزرده کردم من

 ، رفتم

 بود گرفته دست دوباره هاشو بافتنی میل مولود مامان

 !میبافید؟ لباس میشینید اونوقت میکنه درد دستتون مچ ، بابا ای_

 ادامه کارش به و زد لبخند برداشدت، رو بود، آورده بینیش تاروی که عینکشدو
 داد
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 !ببافم ام نوه برای شالگردن یه حداقل میخواد دلم_

 بچه واسه اینا از مولودش مامان میذاشدت عطا عمرا میشددم دار بچه من اگه
 شددالی رنگ.نیسددتند پوک کله و گنده دل عارف مثل که همه ، کنه درسددت ام
 نمم اینکه با.بود منم ی عالقه مورد های رنگ از بود شددده بافته نصددفه تا که

 همینم! شدددم منصددرف مولود مامان به کردن کمک از اما بودم بلد و بافتن
 !ببافم بافتنی جاریم ی نیومده بچه برای بود مونده

 !بکنم؟ پوست براتون دارید دوست چی میوه_

 گفت آروم و گذاشت بینیش روی عینکشو

 کنه پوست عطا بذار_

 اییچ باسددینی عطا.دادم تکیه مبل به مقتدارنه و انداختم باال ابرومو تای یه
 نمنمیدو ، بکنه پوسدت میوه برامون تا داد دسدتور مولود مامان.اومد پیشدمون

 ..بودم ناراحت جفتشون برای یعنی! سوخت حالش به دلم لحظه یه چرا

 مامان و کردم زهرمارش چیو همه من و خونه اومد کوفته خسددته که عطایی
 .میبافه بافتنی داره داغونش و درب دست مچ اون با که مولودی

 .شدین خسته شما من بدن_

 بافتن به شددروع سددرعت با و میکشددم بیرون هارو میله دسددتش از سددریع
 سددرعت با کارهامو که افتاد می جونم تو هولی یه عصددبانیت موقع.میکنم

 . داشتم و حال همون االنم.میدادم انجام بیشتری

 بلدی خوب چقدر جون مادر ، ماشاال_

 ! هنرمنده زنم_
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 کامال ، هاش چشددم توی زدم زل که بود نشددده تلفظ کامل اش جمله" ه"
 روندیگ بودیم داده قول بهم که حیف.کرد گم پاشو دسدت و اومد بند زبونش

 هی که میگرفتم ازش حالی یه مادرش جلوی وگرنه نشددند باخبر دعوامون از
 !نشه پیداش خونه هفته

 گیره؟ب دیگه زن یه بره که نیاد خونه ساغر سدرت بر خاک! نشده؟ پیداش خونه
 خوابه اتاق قبل ماله دعواها اصال... باشده خودش خونه شد  باید هرکی...نه
 ...رختخواب قبل مخصوصا ،

 .نداره شمارو قابل_

 لویج رو شددده پیچ کادو ی بسددته به عطا نمیشددم متوجه که فکرم تو اونقدر
 هب سددرعت با.مونده دسددتش تو صدداح  بی یکی هنوز و گرفته مولود مامان
 ددشونیش پیدد و میگیره عطا دست از رو کادو مولود مامان که میدم ادامه کارم

 دوسه میبد و

 کی.کردین ام شددرمنده عروسددم و تو امروز ، مادر نبودم زحمت به راضددی_
 .کنم جبران بشه

 که خودمم وای ای.ببینم رو بعدی ی بسته صاح  تا منتظرم

 .خودم خوشگل خانوم مال اینم_

 بی خودم لیو بشم باخبر بسته توی محتویات از تا نیسدت دلم تو دل اینکه با
 میدم نشون ذوق

 میز رو بذار ، بنده دستم_
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 با خودم برخورد از میشه راحت خایلم میخنده که مولود مامان ل  ی گوشده
 خونمون اومده وقت چند بعد حاال کردم فکر آخه ، نشددده ناراحت پسددرش

 !خودمه گروه تو مولودم مامان گمونم به ولی.نکنم ناراحتش

 دل و کادو کاغذ به زدم زل ، میکنه باز رو کادو و میشددینه کنارم لبخند عطابا
 رونهگ خیلی بودم مطمئن که طالیی زرشکی روسری دیدن با ، نیسدت دلم تو
 .میکنم رها هوا و زمین وسط و بافتنی و میکشم کوتاه جیغ یه

 .بود دنبالش چشمم پیش وقت چند که همونه این ، عطا وای_

 محکم و آبدار رو عطا صورت که میشم داشتنش ذوق و روسدری محو اونقدر
 میکنم ماچ

 من مرد عاشقتم_

 موقعیتی یاد میبینم اشددو گونه قرمزی و عطا متعج  صددورت همینکه اما
 و ودب نشدسته اینجا مولود مامان اینکه اول! داشدتم پیش لحظه چند که میفتم

 و شدر  مرد این واسده بود قرار من اینکه دوم ، کردم ماچ عطارو اینطوری من
 ... و دلش بود بپرم اینکه نه کردن آشتی واسه بذارم شرو 

 پایین و سددرم خجالت با میشدده بلند که مولود مامان های خنده صدددای
 .میندازم

 دتومر نمیتونی که عاشددقی وقتی ، نداری کردن قهر دله توام ، جان دختر ای_
 .بذاری تنها
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 و سددرم....دادی لو و خودت زود که تو بترکی ای ، سدداغر زدی خودی به گل
 لبخند با داره و شده خیره بهم که میبینم عطارو چشدمی زیر ولی نمیکنم بلند

 .میکنه نگاهم

 ببخشید_

:... 

 این ی خونه ماشدداال اینقدر..اینجایی شددما رفت یادم لحظه یه ، مولود مامان
 !!نمیکنه غریبگی احساس جلوتون آدم دیگه میای میری پسرت

 میزنین سددر ما به بس از که انداختم رو تیکه نرم جوری یه یعنی ، گفتم الکی
 !نیستی میکنم فکر هستی که االنم

 تمحب با و گذاشت پام روی دسدتشدو. بود حرفا این از تر زرنگ مولود ممان
 گفت ذاتیش

 سددر کمتر بهتون همین واسدده راحته خیالم دوتا شددما از ، مادر داری حق_
 یلدا به دکتر که نمیکنه فکر ، سددودا هزار و داره سددر یه عارف ولی ، میزنم

 رژیم ، مادر نمیکنه بچگی کم هم یلدا ، چی یعنی داده مطلق اسددتراحت
 اورب ، نمیخوره نندازم یادش من تا هاشم قرص ، نمیکنه رعایت که غذاییشدو

 ... دلشوره از بودم کرده دق االن تا من که نداشت رو تو اگه بچم عطا کن

 ...داد ادامه مولود مامان و گفت ای"  نکنه خدا" عطا

 روز هر روشددم تو ، کنم غیبتش نمیخوام... ها بچمه و؟ عارف دیدی امروز_
 نزنم بهش دسددت من اگه یلدا و خودش اتاق نمیکنه مرت  رو خونه. میگم
 مر  خمت دوتا نمیشه پا نکنه درست یلدا اگه که نهارم و شام ، شام بازار میشده



wWw.Roman4u.iR  511 

 

 میگم. میکنم درسددت غذایی یه روز هر خودم ، مادر نمیداره ور دلم ، بندازه
 ، باشه داشته قوت سرکار میره ام بچه

 وت گردن افتادن نزدن خونه به دسدت هفته یه این زحمت ، اومدی تو که امروز
 ردمم. میکردم مرت  رو خونه خودم باید نمیشددی کار به دسدت تو اگه ولی ،

 وضددع اینکه با.میکنی اتو و عارف های لباس داری دیدم وقتی خجالت از
 ادرم که منم.نمیکنی اتو هامو لباس چرا میزنه غر سددرش ولی میبینه یلدارو

 .سوزوندم دستمو بار چند. نیستم بلد

 ش  آخر باشه یادم! داشدتم آلفا کرم...چروکش های دسدت پی رفت نگاهم
 .بزنم دستاش به

 من حریف عارف اتون خونه میام فردا از ، بود وظیفم کردم هرکاری من_
 یونم اون شددما فقط. میکنه کمک پامیشدده کنم بارش گنده که دوبار ، نمیشده
 شمجبور اگه نیستم سداغر.بربیام عارف پس از من بذار.خواهشدا نزن حرفی
 خوب هاتو بچه ولی نشددیا ناراحت.کنه جارو و آب رو خونه روز هر نکنم

 اش نمونه یه... عطا همین. ..نکردی تربیت

 ذهنم به یچیه ولی بزنم عطا نزاکتی بی و تربیتی بی بعنوان مثال یه خواسددتم
 ...نرسید

 ، خانوم نکردم کاری منکه_

 برداشتم زمین روی از هارو بافتنی و پاش روی انداختم و شال حرص با

 خودتو!  شددد آب تنم گوشددت زدی عربده طوری یه فقط... نکردی کاری_
 !!کن آماده خوابیدن مبل رو هفته یه واسه
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 رحضو به سر با و کرد گرد هاشو چشم ، ضعفش نقطه روی گذاشدتم دسدت
 .کرد اشاره مولود مامان

 میکنی؟ گرد چشماتو من واسه_

 میشنیدم و مولود مامان های خندیدن ریز صدای

 کن بولق داره شرطی هر... بدی پس تقاصشم باید کردی اشتباه ، جان پسدر_
 ببخشتت تا

 .میمونم بدهکار بهت آبدار ماچ یه ، مولود مامان دهنت قربون آخ

 گرفت مولود مامان جلوی رو شده کنده پوست های میوه و خندید عطا

 شماستِ   امر امر_

 گفت عطا به رو و برداشت سی  دونه یه

 میدادم گوش حرفش به بودم تو جای من.خونستِ   خانوم امر   امر_

 باهاش کالم یه شددام میز سددر. گفت چشددمی و داد تکون سددری ناچار به عطا
 نمیدادم نشددون توجهی بهش میداد قرارم مخاط  وقتی حتی ، نزدم حرف

 بیرون اتاق از عطارو شدد ... داشددتم نگفته حرف مولود مامان با کلی اما.
 .خوابیدیم دت تخد روی مولود مامان با جاش به و کردم

 ینکها برای ، شد بلند گوشیم پیامک صدای که بود نشدده گرم چشدمام خیلی
 کردم بازش زود خیلی نکنه بیدار و مولود مامان

 ممیکن جبران... من برای موند شرمندگیش ، میخوام معذرت امش  بابت_

 نوشتم براش

 ، کنی قبول و شرطم که میشه جبران وقتی_
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 پاشد امون عاشدقونه های اس ام اس وسدط اینکه خاطر ،به کشدید طول یکم
 !شنیدم درو صدای و دستشویی رفت

 !شیم دار بچه نمیتونیم ما دیگه سال تا_

 ایکج و یهو داشددتم حرفم نشددوندن کرسددی به بابت که ذوقی و انرژی ی همه
 ...نمیشد راضی عطا ، کرد فروکش

* 

 صددبحونه تنهایی شددد مجبور عطا و خوابیدم نماز بعد که حرصددم از صددبح
 تا چند راه تو. شدددیم اش خونه راهی مولود مامان با ظهر از بعد. بخوره

 تو بذارم و کنم درسددت غذا مدل چند گرفتم تصددمیم. دادم انجام خریدم
 .بخورند و کنه دا  و همون نمیکنند وقت که روزهایی تا فریزر

 دیشبشون شدام های بشدقاب ، بود نیومده خونه هنوز عارف و بود خواب یلدا
 . شستم و زدم جارو و حیا  ، نشستم و

 موندم، 5 ساعت تا عارف منتظر

 ، ریزه خاله به_

 .کردم نگاهش اخم با و کردم دل بود هامو دست

 نتت دیروز که نیسددت لباسددی همون این میکنه؟ تحمل رو تو چجوری یلدا_
 !بود؟

 هک حالی در اونم رفتم سددمتش به قدم دو ، کرد نگاه لباسددش به تعج  با
 بودم گرفته دماغمو

 .بگیری دوش صدا سرو بی داری وقت دقیقه پنج_
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 کرد نگاه ساعتش به و کرد گرد هاشو چشم

 داره فوتبال چهار_

 .خورد جا خودش که گفتم غلیظی" درک به" یه

 !کشتیشیون؟ چی؟ زنم کجاست؟ مامانم ریزه خاله_

 میکوبم پهلوش به محکم رو جارو ی دسته

 چی؟ یعنی شدم، ویروسی و گرفته پاچو سگ که مدته یه_

 چی؟ یعنی_

 ونهآشددپزخ تو دیگه دقیقه پنج حالت به وای...سددگیه اخالقم اینکه یعنی_
 ...نباشی

 ایلد و مولود مامان که اتاقی در.کنه نگاهم تعج  با که هسددتم جدی اونقدر
 وم خورشت خواسدتم همینکه و رفتم گاز سدرا  ، بسدتم و بودن خواب توش

 ...آواز زیر زد عارف بزنم هم

 .کوبیدم در به لگد با و رسوندم در پشت به و خودم نور سرعت با

 آورد بیرون در از یکم کفیشو ی کله

 دارم وقت دقیقه سه هنوز_

 توپیدم بهش حرص با و بستم چشمامو

 رگم به.میکشددم بیرون حلقت از زبونتو اون دربیاد صدددات علی والی به_
 ساغر

 گفت بزنم حرفمو ی ادامه خواستم تا

 .میشم الل ، نکن کثیف خودتو خون_
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 که آبداری فحش یه و فرستادم بیرون و نفسم اومد که در شددن بسدته صددای
 .کردم بارش و دارم دوست خیلی

 ، بود انداخته سرش روی حول یه... دقیقه هفت شد اش دقیقه پنج

 بشه؟ آروم اعصابت تا بزنم عطارو فصل یه بیام ریزه خاله_

 ، نکرده الزم_

 درآورد ادامو ، کردم اشاره ظرفشویی سینک به ابرو و چشم با

 چی؟ یعنی_

 کشیدم بیرون کابینت توی از و قطوری چاقوی

 .نکردم قطع دستاتو تا بشور ظرفارو یعنی_

 هب بچسدبونم رو چاقو نوک شددم مجبور که زد ای عربده خندیدن حال در یهو
 اومد بند اش خنده و شد شوکه.پهلوش

 بکشی؟ منو میخوای...ریزه خاله_

 هروز فردا از!!  کشی قمه و دعوا واسده میکنه درد سدرم که بیکارم اونقدر من_
 کنی جارو رو خونه خودت شددنیدی؟ ، خودت باید بار یه روز دو ، اینجا میام

 مامان بفهمم حالت به وای ، خودته با نهار و شددام ظرفای ، گیری گرد و
 مانما بگه کافیه ، میپرسم کوچه سدر موازه از میرم ، در دم برده آشدوال مولود
 !!میکنم ات قیمه قیمه خدا خداوندی به ، عارف ، خرید رفته مولود

 نهآشپزخو کف نشست و کرد ضدعف که خندید صددا بی و باز دهن با اونقدر
. 
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 خیلی ، کرده ای زبره انتخاب عج  عطا این ، گرفت درد دلم ، خدا وای_
 ، ساغر جوکی

 . گرفتم درم کمد به هامو دست

 خنده خوش نبود شوخی حرفام از هیچکدوم من_

 ...کرد فکر یکم

 بکنم؟ کاراو همه من خدایی یعنی_

 .کردم پایین و باال و سرم تاکیید با

 .میکردی روزارم این فکر باید بشی دار ولیعهد میخواستی که اونوقت_

 چاقو با نه محبت و نرمی با کن بارو ولی زد حرفارو همین دیشدد  عطاهم_
 دعوا و

 بشور ظرفارو پاشو ، خودم مدل منم خودشه مدل عطا_

 مادستآ که مشدخصده هنوز ، میشده بلند و میگیره کابینت باالی به دسدتشدو
 عارف کردن آدم برای سددختی راه گمونم به.شدددن منفجر و خندیدن واسدده

 رو پا دو مارمولک اون...عطاسددت از تر سدداده و تر احمق این.باشدم نداشدته
 .کرده خودش اسیر منو که بگی

 یه و میشده خم خورشددت قابالمه سدمت به میشدوره ظرفارو داره که همینطور
 میکشه عمیق نفس

 .فسنجون ، جون آخ_

 میای که عصددرا فقط ، یخچال و فریزر تو میذارم آماده من و نهار و شددام_
 فهمیدی؟.میکنی گرمشون خونه
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 مایین مظلوم با و کرد پایین و باال سرشو کن گوش حرف های بچه پسدر مثل
 شست هارو ظرف تمام

 کشیدی چاقو پسرش رو میگم بهش ، شه بیدار مامانم بذار_

 ، میخوره سهراب به سالش و سدن ، میاد خوشدم میذاره سدرم به سدر اینکه از
 گنده و بداخالق چقدر سددهراب ، سددرخوشدده و خنده خوش اینچقدر ولی

 .دما 

 کهاین با...پختمش خوب دیشدد  ، میگیره و طرفش مامنش بود خوش دلش
 و سدینگ پای وایسدده کوفته و خسدته پسددرش اومد نمی دلش مولود مامان باز

 بسددتن واسدده که کردم بحث باهاش و خوردم حرص اینقدر ولی بشدوره ظرف
 .شد راضی شده که منم دهن در

 ، اینجا میاد سددر یه بود گفته و بود زده زنگ مولودش مامان ی خونه به عطا
 ، موندم مولود مامان ی خونه عطا اومدن تا همینم برای

 رصب بهت خدا" گفت ریز یک عارف گذاشدت خونه توی پاشدو عطا همینکه
 " بده

 به ههم که میکرد تکرار پیشددوندی و پسددوند هیچ بیدون رو جمله این اونقدر
 .بودم شده لبو مثل من فقط و بودند افتاده خنده

 یدهخر شیرینی عطا ، ریختم چایی هممون برای و برداشدتم و چایی و سدینی
 ییواشددک هارو ای خامه شددیرینی دوتا پذیرایی توی برم اینکه از قبل ، بود

 . خردم و گذاشتم هام لپ گوشه
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 پرو!!  بخورم هاش چشددم جلوی خریده اون که چیزی از اومد نمی خوشددم
 ... میشد

 کرد شروع دوباره عارف کردم تعارف که هارو چایی

 داداشم بیچاره ، بده صبر و هممون ،خدا بده صبرت خدا_

 میگفت عارف به رو هی میخورم حرص دارم میدید که مولود مامان

 ؟باشی زنت پشت واقعی مرده یه مثل کرده وادارت امروز بده و ام بچه نگو_

 فاصله ازم متر یه اطوار و ادا با و قصدد از عارف و نشدسدتم مولود مامان کنار
 گرفت

 ریزه خاله کردم فکر بابام روح به شدداهده خدا ، اسددت زره فوالد مادر_
 !! شمره خود این نگو ، شده قسمتمون

 عارف برای مو ها دندون حرص با که میخندید بردارش نمکی خوش به عطا
 کردم تیز

 شمر؟ یا ؟ زره فوالد مادر ریز؟ خاله کدومشم؟ حال_

 حرفی برادرش اینکه از قبل خودش فامیالی و مامانش جلوی موزی عطای
 گفت بزنه

 سری تاج شما_

 رایب که ابرویی و چشم با ، نشدسدت لبش روی رضدایت لبخند مولود مامان
 گفتم اومدم عطا

 چشددمش جلوی که سددرش رو منو میذاره جون یلدا میدونی ، دیگه همون_
 !!نباشم
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 روی دسددتشددو هم مولود مامان و گرفت لبش جلوی چادرشددو خنده از یلدا
 عطا و کرد تکرار بار هزارمین برا رو جمله همون عارف ، گذاشددت ام شددونه

 میکرد استفاده سوء صدورتش معصدومیت از اونم که دلخوری خرده یه با هم
 کرد نگاهم ،

 اینجوریم؟ من ، نکنه درد دستت_

 عقلشددون خداهام بنده این ، میکرد مظلوم و خودش اش طایفه و قوم جلوی
 . میندازم راه کشی عربده خونه تو من میکردن فکر چشمشون به

 بده صبرت خدا_

 ، رفت ام صدقه قربون و دوسید بد و ام گونه مولود مامان

 بانمکه که بس از ، کنم دود اسپند دخترم واسه پاشم_

 ی یوهم آب ، کردم تشکرم ازش ، بشده بلند بتونه تا کردم کمک و مولود مامان
 بودم گرفته یلدا برای ای تازه

 بیار میوه آب خانومت برای پاشو ، محترم مرد ، خان عارف_

 و قربان بله" با بود شددده خیز نیم که حالی در و شددد بلند جاش از برق مثل
 واج و هاج عطا اما میخندید فقط که یلدا ، رفت پذیرایی از گویان"  چشددم

 میترسه من از اینهمه عارف شده چی که بود مونده

 !!داداشمو خان کردی چیکارش_

 اشینق و بازوش و بیاد دستش کار حساب تا دادم نشدونش و هام دندون تیزی
 گفت من جای یلدا اما!! نکنم
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 متحر مولود مامان و من که کشیده کار لگد و مشدت زور به عارف از اینقدر_
 هک ها ظرف... بود کرده تمیز و حیا  ، گل دسدت بود کرده رو خونه ، موندیم

 راه به سر اینم باشدی باالسدرش وقت چند...سداغر بده خیرت خدا.میزد برق
 میشه

 میکنم راحت یلدارو خیال تاکیید با

 .میکنم درستش_

 و یستب به احتیاج که بودم کوفته و خسدته اونقدر ، نموندیم اونجا دیگه شدام
 .داشتم عمیق خواب ساعت چهار

 کردم دا  عطا برای و دیروز غذای از خرده یه رسددیدیم خونه اینکه محض به
 رفتم حموم سمت به و

 چی؟ خودت پس_

 ندارم اشتها_

 یکی اگه واقعا ، نشددسددتم دوش زیر ای دقیقه چند و کردم باز و حموم دوش
 رهزا صد رو خدا ، میشدم چل و خل االن تا حتما میشد نصدیبم عارف شدبیه
 عربده... هرچند...عطاسددت خوبشددون...شددد نصددیبم عطا باز شددکر مرتبه

 .نمیشم خیال بی نکنم تالفی تا و اعصابمه رو هنوز کشیش

 میخوند چیزی ل  زیر عطا ، شدم ولو دددت تخددد روی و پوشیدم و هام لباس
 متسد به و برداشدت هاشدو لباس"  باشده عافیت"  گفت و اومد اتاق توی که

 رفت حموم

 بگیری؟ دوش میخوای_
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 گفت و داد تکون سرشو

 ...آره_

 هب آقا این اونوقت کنید جویی صددرفه مصددرفش تو ، کمه آب میگن همه این
 ، کنیم جویی صددرفه آب مصددرف تو ، حداقل تا حموم بیاد من با اینکه جای

 .بده حرصم تا بره من بعد گذاشت درست

 میگم خودم به و میکنم پرتاب بیرون به و نفسم

 ...شود آب صاحبش دل شود گاو گوساله تا...ساغر هی

 عدب های پچ پچ به و میزنم خواب به و خودم بیاد حموم از عطا اینکه از قبل
 اینکار هم باز هرچند ، بود حقش ، میدم نشددون توجهی بی هم حمومش

 .نکرد آرومم

 شپی و خریدم تازه نون مولود مامان و یلدا برای دادم که و اش صبحونه صدبح
 نم بود بهتر مولود مامان جای به و میداد آزمایش یه باید یلدا ، رفتم ها اون

 .میکردم همراهیش

 منگذری حق از و بود اومده عارف ، بود عصددر نزدیک خونه برگشددتیم وقتی
 باسل و نبود سددینک توی کثیف ظرف ، میرسددید نظر به مرت  کامال خونه
 کمدش توی هم اش شددده اتو های لباس.بودند ماشددین توی هم کثیف های

 .بودند شده چیده مرتبی به

 هام حرف به زود خیلی که میاد بدش اونقدر ذاتم و قیافه و ریخت از حتما
 .کنه تحمل و ببینه منو نشه مجبور روز هر تا داد گوش

 .دادم انجام یلدا و مولود مامان خاطر به اینکارو چون...نیست مهم برام
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 ارهاروک عارف تا اینکه به میدم قسددم یلدارو ، برم بیرون خونه از اینکه از قبل
 .بده خبر بهم ، نداد انجام

 . همیش تر راحت خیالم وسط میکشم شکمشو توی بچه پای وقتی دیگه

 شددیرینی پختن مشددوول خوردیم که و شددام ، خونه اومد زودتر عطا شدد 
 ، بود دیده و آموزشش اینترنت توی که شد جدیدی

 وصلهح با و دقیق... میکردم نگاه بهش و بودم نشدسته کابینت روی چهارزانو
 ...بود همینطور کاری همه برای همیشه ، میداد انجام کارهاشو

 بیشتر کارهامم ، شده عوض شرکت توی پستم_

 چی؟ حقوقت_

 گفت و خندید

 !!بیشتر یکم اون_

 ولپ رو پول عطا ، میذاشددتم جیگر روی دندون دیگه یکم اگه حسدداب این با
 .بشیم دار بچه میتونستیم و میذاشت

 بشیم؟ دار بچه میتونیم کی ما شما ریزی برنامه با اونوقت_

 دیگه سال دو_ 

 کجا و کی کنی امر باید تو فقط ، زاییدن وظیفمه...نیست مهم نظرم که منم_
 نداره رای حق که زن ، دیگه گفته همینو اسالم!! 

 ی نقطه رو گذاشددتی دسددت...حاللت مادرت شددیر... آفرین...سدداغر آخ
 حساس
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 زمان من ، داری هم رای حق ، میکنی امر شما ، عزیزم نیست اسالم بحث_
 گفتم و خودم آمادگی

 تو ، شددماسددت نفع به همه اینجا قانون چه خدا کتاب چه...عزیزم دیگه نه_
 ودهب تا... بگیرم گل و دهنم باید منم نخوای تو ، چشددم بگم باید من بخوای
 بوده همین

 میاد سمتم به و میکشه کار از دست_

 ، ساغر نیست اینطور_

 یه دادگاه میری چی؟ اونوقت نداشددتم آمادگی دیگه سددال دو من و اومدیم_
 دادگاهم قاضددی ، بیاره بچه نمیتونه زنت چون چرا؟ میدی طالق درخواسددت

 خدا خود ، مردی تو که میده دلگرمی بهت و میکنه ددددلت بودددد سدداعت نیم
 واست هک بیار هوو سرش برو یا بده طالقش برو بدو ، من به برسده چه پشدتته

 !!نشده خشک تا بدو... جون عمو برو... بندازه پس بچه

 سددمت به و میده فشددار هم روی هاشددو پلک ، کردم عصددبانیش میکنم حس
 ارهبذ دهنم به دهن نمیخواد ، حرفه پر سدرش تو میدونم اما سداکته ، میره میز

 .بده جوابمو بلده خوب وگرنه

 با...کنی اسددتراحت کنی تفریح...باشددی خودت برای داری وقت هنوز تو_
 !!ای بچه خودت هنوزم تو...میشی اسیر بچه

 تنم توی میکنه فرو که سیخونکی یه میشه حرف همین که آخ

 نه کودک مهد و من میبردی سددراغم؟ اومدی چرا پس من؟؟ ام؟؟ بچه من_
 !!خوابت اتاق توی
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 و مبست محکم سدرم پشدت و اتاق در ، اومدم پایین کابینت روی از حرص با
 ..کشیدم عمیق نفس بار چند اعصابم به تسلط برای

 ...بکشه منو میخواد مرد این

 ...کنه گور به زنده منو میخواد

 ...!!برس دادم به خدا

 "عطا

 .زدم صدا اسمشو و زدم در به ای تقه

 شام پاشو ، خانوم_

 شدددم اتاق داخل وقتی...کشددیدم پایین و در دسددتگیره آروم و نداد جوابی
 کشید سرش روی و لحاف و خورد تکونی

 نیستی قهر که شکمت با ، قهری من با_

 هب رسددوندم لحاف زیر از و دسددتم...نشددسددتم تخت ی لبه و نداد بهم جوابی
 ...خنکش بازوی

 میکنی؟ تراشی بهونه چرا ، لحاف زیر برم میخوام سردمه بگو_

 بردم لحاف زیر و ام دیگه دست و کشید عق  دستشو

 ندارم حوصله عطا_

 یدمب*و*س سرشو لحاف روی از و سمتش شدم خم

 دارم من بخواد دلت تا عوضش ، عزیزم نداره اشکال_

 .بردارم هاش شونه و پهلو از و ام تکیه تا خورد تکون تکون و زد غز

 بخور شامتو برو ، عطا بخوابم میخوام_
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 نره نارک روش از تا میکرد تالش اینکه با ، گرفتم و لحاف کنار و شدددم بلند
 .دادم جا کنارش و خودم ، لحاف رفتن کنار با و چربید زورم ولی

 !شکمم بخوره کارد ، میخوابم منم پس_

 بولش پشت از ، افتاد منمِ   سر روی همزمان و کشدید سدرش روی و لحاف
 .کردم قفل شکمش روی و هام دست و کردم

 مریض حوصله ، بودی برده کم امروز که نهارم ، بخور شدام برو ، خان عطا_
 ام معده وای ، ام معده آی بگی فردا پس ، ندارم داری

 .یدمب*و*س سرشو پشت و خندیدم

 نمیره پایین گلوم از غذا تو بدون من_

 گوشت روی هاشو ناخن ، نمیشه حریفم دید وقتی و داد تکون و هاش شدونه
 ...شد سخت یکی این تحمل دیگه.. برد فرو دستم

 .گرفت قرار مقابلم صورتش و شد پهلو به ، شد باز دورش از که هام دست

 .بینمبب قشنگتو های چشم سفیدی ، لحاف زیر تاریکی توی میتونستم

 از و میکشید نفس حرص با ، فرسدتادم گوشدش پشدت و موهاش از قسدمتی
 میفهمیدم خوب اینو هاش نفس بازدم صدای

 بشیم؟ دار بچه نمیخوای پول بخاطر تو واقعا...عطا_

 ادد ادامه ، کنه نگاهم اینکه بدون و بود کرده قالب هم توی ُپرشو های دست

 وقتحق ، کردی ازدواج من با وقتی از تو ببین ، میرسددونه خدا و پول خدا به_
 ریکا ، کردی خیر کار تو چون ، بوده خدا خواست یعنی خ  ، شدده بیشدتر

 گفته که خدایی خ  ، کردن امر پیومبرش و خدا و قرآن و عرف و شددرع که
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 الحصدد فرزند ی درباره میشدده مگه ، بشدده کامل دینتون از نیمی تا بگیرید زن
 باشه؟ نزده حرفی

 موفق خیلی بازم ، بگیرم و ام خنده جلوی تا میکردم تالش شدددت به اینکه با
 خوردم و ام خنده ای سرفه تک با! نبودم

 باشه؟ صالح ما ی بچه معلوم کجا از_

 از هک طوری ، آورد جلو صورتشو یهو و داد بیرون طوالنی ، حرص با نفسدشو
 رفتم عق  ترس

 اشوپ تا سدر کل بعدم ، دهنش تو میکوبم ، نباشده صدالح بخواد من ی بچه_
ل  نزنه حرف مادرشِ   حرف رو که میگیرم گ 

 !!اومد دستش کار حساب بچهِ   پدر که میزد حرف بچه ی درباره جوری یه

 میفرمودین بله_

 جلوی و اش اشدداره انگشددت عصددبانیت با و زد بازوم به مشددتی حرص با
 داد تکون صورتم

 ده ، ها نه تومن دو تومن یه میدی، وام درخواسددت ، کارت محل میری_
 !تومن بیست

 اگر و یدمب*و*س هاشدو ل  ، کنه ردیف بعدیشدو های جمله تا ندادم مهلت
 میدادم ادامه ، نمیبرد عق  سرشو

 یرونب دیگه قسدط تا چند بار زیر از من بذار ، کن صدبر یکم ، عزیزم سداغر_
 میگیرم تصمیم براش اونوقت بیام

 تخت روی کوبید پا و داد فشار بالش به صورتشو ناراحتی با
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 هآخ...چشم بگه اونم بکنم عطا از درخواستی یه ، بار یه من نشدد ، خدا ای_
 ...من خدای چرا

 بالش روی و صددورتم ، خوابیدم پشددت به و درآوردم خودشددو ادای خنده با
 شد ساغر مثل صدام خفگی و دادم فشار

 ... و بگه چیزی من به بار یه ساغر نشد ، خدا ای_

 با...مزدن کتک به کرد شروع و برداشت و بالشش ، کنم تموم حرفمو نذاشدت
 میکوبید صورتم و سر به حرص

 .بشم راحت تو دست از منو بکشه خدا_

 نمیداد مهلت ولی بگیرم دستشو تا کردم تالش بار چند

 میکنه دق عطا که نباشی تو ، نکنه خدا_

 بولش ، خودمِ   سددمت بکشددونمش و بگیرم هاشددو دسددت تونسددتم باالخره
 داشتم نگه دورش محکم و هام دست و کردم

 من هدیگ بیاد بچه ببری؟؟ بین از بچه با و امون نفره دوِ   خلوت میاد دلت_
 کنیم خلوت نمیتونیم تو و

 نالید که بود ام سینه روی سرش

 مخالفی؟ بچه با کال تو یعنی_

 کردم نگاه اتاق سقف به خنده با

 از تورو هدا حرف این بدا کده دارم امیدد مقطع این توی فعال.عدزیزم نده_
 !همین فقط.کنم منصرف تصمیمت
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 زا و هام دست برداشدت زدنم کتک از دسدت و کشدید ته انرژیش که کم کم
 .کردم باز طرفش دو

 گشنمه بخوریم؟ شام بریم_

 دسددت و بردم زانوهاش زیر و دسددتم یه.کردم بلندش خودم با و نزد حرفی
 ، خودشِ   کردن سنگین با میکرد سعی.کردم بلندش و سدرش زیر و ام دیگه

 !بود کرده خیال ولی ، کنه وادار اعتراض به منو

 ای و بود خورده پیچ یا که اش ریخته بهم موهای و صددندلی روی نشددوندمش
 .زدم کنار و بود ریخته هاش شونه روی نامنظم

 خودم فقط که ای دهنده آزار سددکوت یه ، نزد حرف باهام اصددال شددام سددر
 .ودب فایده بی بیارم حرفش به تا زدم دری هر به...کنم درکش میتونستم

 اون تا کنم صددحبت خانوم مهتا با بهتره که میکردم فکر خودم با وقتایی یه
 واستمیخ دلم طرفم یه از ولی کنه منصرفش تصمیم این از و کنه راهنماییش
 کمک دیگرون از که خاصددی موراد در و کنم حل خودم و زندگیم مشددکالت

 .بگیرم

 و بود کرده آماده مفصددلی ی صددبحونه ، بود شددده بیدار من از زودتر صددبح
 ...شرکت ببرم خودم با تا بود ریخته ظرف توی و نهارم

 .نشد بدل ردو بینمون ای دیگه حرف سالمم جواب جز به

 هاشددو لباس داره که دیدم ، اومد اتاق توی میپوشددیدم هامو جوراب وقتی
 میکنه عوض

 خانوم؟ کجا_
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 مولود مامان ی خونه برم_

 هک رفتارهایی خاطر به...سددمت اون بره کمتر روزها این که میدادم ترجیح
 بیشددتر دعوا برای هم سدداغر های بهونه ، میشددد خانوم یلدا با وقت جند این

 میشد

 جان ساغر خودتو نکن خسته_

 .برم تاکسی با ببری منو نمیخوای! نمیشم خسته_

 آوردم باال تسلیم ی نشونه به هامو دست

 .میرسونم تورم بریم...چشم_

***** 

 ولمشو و کردیم سالم بهم فقط ، شرکت اومد تاخیر با سدهراب ، صدبح سدر
 نماز و نهارِ   وقت جز به که بود ریخته سددرمون کار اونقدر ، شدددیم کار

 .نکردیم پیدا زدن حرف برای ای دیگه فرصت

 نتونم باز بمونم کاریم اضددافه سدداعت دو کنم فکر ، دارم کار امروز چقدر_
 .کنم تموم و امروز کارهای

 گفتم سهراب به رو و کشیدم زانوهام به و هام دست کف

 .بدیم انجام باهم ، شد تموم کارم من میخوای_

 زد دیوار به و اش تکیه و داد تکون سری

 درگیره فکرم ولی برمیام پسش از...بابا نه_

 انداختم صورتش به نگاهی لبخند با

 برمیاد؟ من دست از کاری ؟ افتاده اتفاقی چیه؟ِ   درگیر فکرت؟_
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 کشید صورتش ریش ته به دستی

 !بهم ریخت منو زندگی دوباره که کنه چیکار رو توِ   زن بگم خدا_

 زدم اش شونه به و خندیدم آروم

 برگشته عشقتِ   درد بگو پس_

 گذاشت زانوهاش سر و اش شده مشت های دست و بست هاشو چشم

 برنمیگشت کاش_

 ادامه با خودش اما...نه یا دارم دخالت حق نمیدونسددتم چون کردم سددکوت
 داد

 .داشتم خیال و فکر دیگه جور یه نمیگشت برم_

 شدم بلند و زدم روحش بی و خسته های چشم به لبخندی

 و خودت نه ، برسددین نتیجه به رو در رو بذار ، بزنی حرف باهاش باید_
 میاد؟ دلت چجوری...تنهارو دختره اون نه بده عذاب

 .شنید ولی گفتم آروم خیلی و آخرم ی جمله

 یشترب باشه سوار سرم رو بخواد مهتا اینکه تحمل ، عطا نشددم تو مثل خوبه_
 .میکنه ام دیوونه

 ، میپوشددیدم هامو کفش که حالی در و زمین انداختم پام جلوی هامو کفش
 ...هام کفش به کرد اشاره که بزنم حرفی خواستم

 !ساغره عادته این_

 ساغر؟ عادت...موند معوج و کج همینطور پام یه و ماسید دهنم توی حرف

 گذاشت زمین روی آروم هاشو کفش و داد تکون تاسف روی از سری
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 حواس و هوش تو برای نده ، منِ   خواهر کده بریم بپوش...برادر بپوش_
 .بدبخت منه برای نه گذاشته

 میزمون پشددت ، همکارها بقیه از زودتر و افتادم راه سددرش پشددت خنده با
 .نشستیم

 "دارم؟ دوست چقدر میدونی" دادم پیام ساغر به کاری ساعت شروع از قبل

 " کمتر نه بیشتر نه ، تا ده...آره" داد جواب بالفاصله

 جوابشددو و میذاشددتم سددرش به سددر حتما نمیشددد شددروع کاری سدداعت اگر
 . میدادم

 "ساغرُِ "

 ، بسددتم کمرم به و چادرم و کردم آب پر و حیا  ی گوشددهِ   قرمز ی آفتابه
 تهبرنگشدد هنوز و بیمارسددتان بودن رفته صددبح از مولود مامان و یلدا و عارف
 ، شدامشون و نهار هوای به کردم درسدت ژله و دسدر و غذا مدل چند ، بودند

 ...خونه سمت به افتادن راه گفت زدم زنگ یلدا به که پیشم ساعت نیم

 همین برای کمه آب میدونستم... شدسدتن به کردم شدروع حیا  ی گوشده از
 میک ، میشددسددتن حیا  توی یلدا و مولود مامان ها شدد  اینکه هوای به فقط
 های سددازی سدداختمونِ   خول و خاک تا میزدم آب و حیا ِ   ور و دور

 .نکنه اذیتشون اطراف

 خسددته چقدر خدا آخ ، کردم صدداف و کمرم و گذاشددتم جا سددر رو آفتابه
 !شکرت...تاریک که االنم بود میش و گرگ هوا اومدم وقتی...شدم
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 هام اسلب و خونه توی برگشددتم ، میدادم قورمه بوی یکم و دا  پیاز بوی یکم
 خودم با ، داشددتم زیاد دادن انجام برای کار که ها وقت اینجور.کردم عوض و

 عرق بوی نشددده بارم یه ، مارموز عطای این.میکردم عوض و میاوردم لباس
 .همیش بلند ازش خوش بوی نمور یه باز بیاد که ام کوفته و خسته...بده

 اومد نمی بدم اینکه با ، انداختم سددرم و مشددکیم چادر و زدم گلوم زیر عطر
 یزیچ یه خودمون برای و خونه برمیگشددتم باید ولی ببینم یلدارو و بمونم

 .میکردم درست

 جت مثل که عارف ، انداختم کوچه آخر و اول به نگاهی و بسددتم و حیا  در
 .نرسیدن که بوده شدید ترافیک حتما ، میکرد رانندگی

 بقیه و مرفت تاکسددی با و مسددیر از تیکه یه...افتادم راه و انداختم باال ای شددونه
 تا چهار خودم برای و وایسادم بربری نونوایی صف توی راه سدر...پیاده و اش
 ویت که ای پارچه الی و بشدده خنک ها نون تا موندم منتظر یکم.گرفتم نون

 .گذاشتم داشتم کیفم

 اومدم می پیاده ، برمیگشددتم مولود مامان ی خونه از خودم که روزهایی مثال
 یزدم چشددمک بهم بدجور بربری نون این ولی ، کنم کنترل و وزنم اضددافه که

 !!بودم خورده و بربری یه نصف اومدم خودم به تا و

 از ، میخورد زنگ ریز یک موبایلم رسددیدم که خونه هدای نزدیدک دیگده
 ، بدم حرص و کنم اذیت عطارو مدام میخواسددت دلم روزها این که اونجایی

 استم این تعداد هرچقدر...بودم افتاده نفس نفس به.ندادم و تلفنم جواب
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 هک درسددته حاال.میشددد بیشددتر منم پاهای حرکت سددرعت میشددد بیشددتر ها
 .نبودم دادنش سکته به راضی جونش از دور ولی بدم حرصش میخواستم

 اوردمدرمی و روشنم آبی های کتونی که همینطور و رفتم باال عجله با هارو پله
 یزدم حرف یکی با داشت.بشنوم عطارو صدای تا در به چسدبوندم و گوشدم ،
 ی یافهق کنه باز درو اینکه قبل و زدم در به خوشحالی با.میگرفت منو سدرا  و

 گرفتم خودم به ناالنی

 ...ساغر_

 اش قیافه باید که بودم زده داغونی و درب و خسددتگی به و خودم همچین
 میشد همینطور

 .نشد برسم تو از زودتر میخواستم ، سالم_

 بست درو و یدب*و*س و صورتم و شدم خونه داخل

 ، اونو بده جواب خ  ، گوشیت به زدم زنگ صدبار_

 مبل روی کردم پرت و خودم و کندم سرم از و چادرم

 یگهد پاهام.بکشم دراز یکم بذار میذارم و شدام االن ، بوده سدایلنت رو البد_
 .نداره قوت

 اب و دیوار به بود داده تکیه و اش تنه باال ، بود بهش حواسددم چشددمی زیر
 .میکرد نگاهم ناراحتی

 و خودت داری تو ، مادرم ی خونه بری شدد  تا صددبح نیسددت قرار سدداغر_
 ...ریبگی سخت خودت به این از بیشتر نیستم راضی منم ، میکنی اذیت
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 یول ، بودم کرده کار امروز ام حسابی و بودم کشدیده زحمت واقعا که درسدته
 که درمیاوردم ادا ، عطا جلوی داشددتم فقط... نبودم له و خسددته هام اونقدر

 !!!بگیره عهده به و شام پختن خودش و خستم خیلی کنه فکر

 هک میکردم باز و مانتوم های دکمه.شدددم بلند و برداشددتم سددرم از و آبیم شددال
 پرسیدم ازش

 بودن دکتر ، صبح از امروز زدی؟ زنگ عارف به_

 رسیدن که است دقیقه سه دو گفت...زدم زنگ_

 ههمینک... اومدم بیرون و کردم آویزون و هام لباس تاخیر با و گفتم"اوهومی"
 هب فکری یه باید البته...شددد باز دلمِ   نیش ، اومد آشددپزخونه از صدددا و سددر
 اونا برای که غذاهایی از یکم بود بهتر ، میکردم خودمون های شدد ِ   حال

 .نشیم شام بی تا میاوردم خودم با پختم

 بخور و شربت این بیا جان ساغر_

 و انداخت آب و دهنم ، پلو والکِ   خوبِ   عطر و شدددم آشددپزخونه داخل
 .کرد پر و مشامم

 داریم؟ ماهی تن_

 میز روی و برداشددتم و بودم خریده جدید که ماهی تن ، کدابینت توی از
 .گذاشتم

 میزمونِ   صددندلی روی و برداشددتم ، بود گذاشددته کابینت روی و شددربت
 .نشستم
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 میری ام اگه... بری نمیخواد روز چند...سدداغر نیسددت خوب روتم و رنگ_
 خودمون برای که غذاهایی همین ، باشدده پختن غذا به ، بزن سددر برو فقط

 .میبریم ش  به ش  ، میکنیم بیشتر و میکنیم درست

 .درآوردم ادا زیادی دیگه اینکه مثل

 !میکنی غذا بی و خودمون میرسی مامانم ی خونه کارهای به بگو_

 غیض با و کرد نگاهم یهو که میکرد آب ماهی تن جوشددوندن برای رو قابالمه
 گفت

 زدم؟ حرفی همچین من_

 کوبیدم میز روی و لیوان حرص با

 !عطا بزن منو بیا_

 .گذاشت گاز روی رو قابالمه و خندید

 بذارم؟؟ درمیون باهات و مهم موضوع یه میخوام ، بذارم و شام بذار_

 زدم بهم هامو دست ذوق با

 بیاریم؟ بچه ، جون آخ_

 کرد ام حواله سفیهی اندر عاقل نگاه

 حرفاست؟ این وقت ش  موقع این_

 صندلی به دادم تکیه حرص با

ه ، عدزیزم نده_  این وقددت میشدددی فعدال پیش شددمدا کده سددحر ی کلدّ
 نبود حواسم.حرفاست

 .کرد چک و گاز زیر و خندید بلند بلند
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 خواستم معذرت منکه_

 آروم و کشددیدم عق  و صددندلی همین برای کنه عوض و بحث نمیخواسددتم
 صندلی روی زدم

 خبره چه بگو بیا ، برم قربونت بیا_

 که اش آسدده آسدده رفتنه راه با منوِ   جون و کشددید موهاش جلوی به دسددتی
 !آورد باال ، بود ها عروس تازه شبیه بیشتر

 دیگه بگو_

 دستم روی زدم و گذاشت دهنش توی کوچیکی قند

 غذا ، مولود مامان ی خونه از که گفتم خودم با کردی؟ ضددعف بمیرم الهی_
 شددام زود که بیارم یکمشددو میتونسددتم ، پختم غذا مثل چند آخه ، بیارما

 .بخوریم

 .کردم هب*و*س غرق صورتشو و شدم بلند

 بگی میخواستی چی ببینم بگو ، بسه خنده دیگه خ _

 گوشدده از که شدددم متوجه کامال ولی اومد می نظر به کوچیکِ   قند اینکه با
 دهنش آب دادن قورت از بعد و ای دیگه طرف فرسددتاد قندو ، لپش این ی

 !گفت و کند جون

 داشتم حساب توش که بانکی هم ، شرکت هم دادم وام درخواست_

 میشدددیم؟ دار بچه ، ها وام با میکردن موافقت اگر یعنی...من خدای...وای
 مامان به داشددتی چشددم هیچ بدون ، وقت چند این من دیدی ، خدا جونم ای
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 که بگردم دورت دادی؟ حاجت و شدددی مهربون ، کردم کمک یلدا و مولود
 ...میفهمی حرفمو خودت نگفته

 گفتم؟ چی شنیدی کجایی؟ ساغر_

 گرفتم دستشو ذوق با که میداد تکون هام چشم جلوی دستشو

 لخوشددگ خیلی منو ی بچه...عطا وای بیاریم؟ نی نی که کردی قبول پس_
 دوتا ینا ترکی ...بانمک ، بره من به میشدده مظلوم بره تو به اگر یعنی ، میشدده
 !کنندست دیوونه

 رفت لبش روی از خنده

 نشنیدی؟ و وامِ   بعد های جمله_

 و مبلد بیراه و بد هرچی تا بشدده منفجر خنده از بودم منتظر ، موند باز دهنم
 .کنم نثارش

 که کردم پیدا خونه یه!  میکنیم عوض رو خونه دربیاد اسددمم به ها وام گفتم_
 خودمون مال دیگه ولی اسددت اندازه همین کوچیکیشددم داره، وام خودش

 .میگردم بیشتر نیاد خوشت خونه از تو اگر البته ، میشه

 شد ساکت و برداشتم دستش روی از دستمو ناراحتی با

! زندون های میله پشت بیفتی که بنداز راه به قرض و قسط و بگیر وام اینقدر_
 .بشی آدم تا ، من بی اونجا بمونی ، نمیشم ناراحت اصال که البته

 حیاصطال به یا خونه سقف به نگاهی ناامیدی با و شدم بلند صندلی روی از
 این با منکه ، ها ندادی حاجت دقیق ام خیلی..." انداختم آسددمونا خدای به

 "نداشتم مشکلی خونه
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 عزیزم ساغر_

 دلم بلکه میکرد خودش عاشددق منو اینکه نه ، عطدا هدا گفتن عزیزم این
 بکشم دهنش توی از و هست عزیزم هرچی و بکشم جیغ سدرش میخواسدت

 !بیرون

 اینجا بشینیم سال یه بذار ، ندارم کشی اسباب حوصله من عطا_

 !سال یه میشه ، رفته ماهم دو بذاری هم رو چشم_

 .میشینیم خونه این توی هم دیگه سال دو! مخالفم من_

 لمد اینکه نه منم ، کنه بولم پشددت از کرد سددعی و نشددسددت مبل روی کنارم
 مولود مامان ی خونه توی که اونقدری واقعا... نه ، باشددم بولش توی بخواد

 .میرفتم وا میشستم، هرجا ول و شل بودم، کرده کار

 کردی؟ لج من با_

 گرفتم بازی به بود شکمم روی که دستشو های انگشت

 کی و دو و سه به تاریخشدو هی و کردی قبول منو شدر  تو وقت هر...دقیقا_
 .میکنم قبول ،منم ندادی توییر ده و دو و

 خودش سمت به سرمو تا گرفت و ام چونه آزادش دست با و یدب*و*س لپمو
 بچرخونه

 بول و هب*و*س که حیف ولی.میشد خواسدتنی خیلی فاصدله این از لعنتی اه
 نمیکرد دوا دردی عطا مورد در

 ستنی ای عجله هیچ شدن دار بچه برای ، بهتره بشدیم که دار خونه کن باور_
 شدد  ، نیسددت راه به رو مملکت اقتصددادی وضددع ولی ، داریم فرصددت ما ،
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 االن ، همینطور هم خونه ، باال میره ها قیمت میشددیم پا صددبح ، میخوابیم
 نم که کشدیدی سدختی ماه همه این خودت ، خونه خریدن برای وقته بهترین

 دو هممکن ولی کنیم جمع پول ام دیگه سددال دو میتونیم ، کنم انداز پس پول
 ام ابد تا دیگه اونوقت ، باشدده نداشددته و االن ارزش ها پول این ، دیگه سددال
 زودتر چرا که بخوریم و امروزمون حسددرت باید ، هیچ نمیشددیم که دار خونه

 !بگیرم قرض پول سهراب از حاضرم حتی من... نشدیم کار به دست

 "عددددطا"

 ینب نگاهش حرفام بعد ، بودم گرفته و اش چونه شدصتم و اشداره انگشدت با
 وقت هر ، میکنه فکر داره که بود معلوم ، میچرخید صددورتم و ها چشددم

 .میکرد جمع هاشو ل  ، بگیره آنی و تند تصمیم میخواست

 یدمب*و*س لبشو و شدم خم

 .میکنم فکر دارم...عطا_

 ودب شکمش روی که دسدتم به صدورتم جای به اینبار و کشدید عق  سدرشدو
 .کرد نگاه

 کنی؟ قرض پول میخوای سهراب از واقعا_

 سوسهو میکرد نگاه هام چشم به که اینطور ، دادم تکون پایین و باال به و سدرم
 .کنم هب*و*س غرق صورتشو تا میشدم

 ...هاشم ل  و بود شده گرد درشتش های چشم

 نالیدم خنده با و زد سرم کف محکم بردم جلو سرم دوباره

 میزنی؟ چرا_
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 رهب ور بهم کسی نمیاد خوشم میکنم فکر وقتی میدونی ، ماچ هی ماچ هی_

 باال که شکمش سفید پوست ، بودم خم که همینطور و مالیدم ضدربشو جای
 ...یدمب*و*س ، بود شده نمایان لباسش رفتن

 ...خنده از رفت ریسه و اومد قلقلکش

 ...!عطا_

 مد،نیو دلم ولی ، بشه حریفم نذارم میتونستم ، گرفت دستش با و سرم

 کردم نگاهش ناراحتی با کردم بلند سرمو

 میمونی گرگ مثل ، ها نکن مظلوم من برای چشماتو باز ، هان_

 ، بود اومده لبم نزدیک که هاشددو دسددت از یکی انگشددت و خنددیددم
 .یدمب*و*س

 ...عطا_

 قلبش به پیشددونیم تقریبا ، سددرم روی شددد خم خودش و کشددید جلو سددرم
 ...چسبید

 درآوردی؟ کی و سفید موهای این_

 .ودب برده و حواسم ی قلبش،همه صدای وقتی داشت اهمیتی چه سفید موی

 ، ردک پیرش گرفت عطا که زنی این میگه ، ببینه ، موهارو این هرکی حاال_
 ...میکنی پیر منو داری تنه یه تو که نمیدونن

 فشار اش سینه ی قفسه به کامل و صورتم ، بود برده موهام الی البه دسدتشدو
 گفت دلبرانه و آروم کامال لحنی با ، دادم

 عزیزم؟ راحتی تو_
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 یدمب*و*س قلبشو و نکشیدم عق  و خودم

 درآوردم؟ سفید موی چندتا ، راحتم آره_

 میکنی؟ خر بچه_

 ندهخ کنترل میکرد نگاهم که قلدری با ، کشیدم عق  سدرمو و خنده زیر زدم
 میدادم دست از هامو

 عزیزم ساغر_

 چسبوند لبم روی و اش اشاره انگشت

 نکن صدا منو اینجوری_

 برداشت انگشتشو و یدمب*و*س دستشو

 .نمیذارم اتاق اون توی پامو نخورم شام تا من ، ها میشه چیت یه_

 انداختم باال ای شونه و خاروندم و ام شقیقه خنده با

 !همینجا...اتاق چرا_

 .کرد نثارم باشی خیال همین به و اومد پایین مبل روی از فنر مثل

 طرف یه موهاشددو و نشددسددت تکی مبل روی ، نرسدده بهش دسددتم اینکه برای
 کرد جمع

 گفت میکرد بازی موهاش پایین با که همینطور

! تو قربانگوی بله میشددم من همش ، میشدده زیاد روت تو ، آره بگم اگه آخه_
 میاد زورم خ 

 نتونسددتم کردم که هرکاری ولی...میبرد منو دل ، کالمش تویِ   صددداقت
 بگیرم و هام خنده جلوی
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 ، مرفت سددمتش و شدددم بلند ، میکرد نگاه هام خنده به ناراحتی و دلخوری با
 یدمب*و*س و پیشونیش

 به ، افتادم نمی خریدن خونه فکر به منم ، نبود آوردن بچه به تو اصددرار اگه_
 این توی بیاریم رو دیگه یکی تا باشدده سددفت پامون جا باید که هرحدال

 من از تو فعال پس ، بیفتم خونه فکر به من شدددی بداعث خودت...دنیدا
 ...جلوتری

 شد تر پهن لبش روی ی خنده کم کم

 ، ندارم دوسددت رم خونه این اصددال ، شدددم باعث من...میگی راسددت_
 ...کوچیه یکم پذیراییش

 .زد باالتر ازم یکم قدش ، ایستاد و شد بلند مبل همون روی

 محله؟ همین ، دیدی که اونجایی ، میگما عطا_

 دادم تکون سر و کردم بسته و باز و هام پلک لبخند با

 گذاشت هام شونه روی هاشو دست کف

 متراژه؟ همین_

 زدم چشمکی

 بزرگتر کوچولو یه_

 چشددم ، میکرد فکر داشددت که همینطور و برد دهنش توی و لبش ی گوشدده
 کرد ریز هاشو

 است؟ خوابه دو_

 کشیدم ای کالفه نفس و بردم کمرش دور هامو دست
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 ...اوهوم_

 ، شدد طوالنی که سدکوتش!!...بود که...باشده آخرش سدوال که میکردم آرزو
 ، شددام تا هنوز ما ، خونه بزرگ ی کاناپه روی گردوندم برش و کردم بولش
 !!داشتیم وقت دقیقه بیست

*********** 

 رنگ مخانو یلدا ، رفتیم مولود مامان ی خونه به ساغر با صبح از رو پنجشدنبه
 با و گوشدده یه بود کرده گز ، ورودمون بدو از سدداغر و نداشددت خوبی روی و

 .میکرد نگاه بود بیدار و خواب که یلدا به ناراحتی

 ای لحظه چند اتاقش در پشت ، میشنیدم و مولود مامان خوندن قرآن صددای
 ...مریض ُکلِ   اشف اللهم ، بستم چشمامو و ایستادم

 هب چشمم ولی میزدم حرف باهاش باید ، آورد درد به و قلبم ، صدداش لرزش
 .موند حرکت بی دستگیره روی دستم ، افتاد که عارف

 دست الی به ال سدرشدو و بود نشدسدته خونه ورودی های پله راه روی عارف
 دمدی ، شدددم که پذیرایی وارد ، اتاق در از گرفتم فاصددله ، بود گرفته هاش

 ، میخونه دعایی ل  زیر داره و گذاشته یلداِ   پیشدونی روی دسدتشدو سداغر
 عارفِ   سددمت به لبخند با و فرسددتاد ای هب*و*سدد ، افتاد بهم که چشدمش

 .رفتم

 کنارش ، نشد حضدورم متوجه اصدال که بود خودش خیال و فکر توی اونقدر
 ایینترپ پله یه روی و پاهام ، قدمِ   بودن بلندتر خاطر به و نشدستم ها پله روی

 .گذاشتم عارف از
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 زد کوتاهی لبخند و آورد پایین هاشو دست

 هنگ باز زور به ، نیمه و نصددفه هاشددو چشددم و بود افتاده صددورتش توی نور
 بود داشته

 ؟ خبر چه_

 کف به زد زل ، چسددبوند بهم هاشددو دسددت کف و گفت آرومی" هیچی"
 ...حیا 

 !میفتادن اتفاق این ، داره ضرر یلدا برای بارداری که بود گفته دکترش اگر_

 هم روی چشددم شددده، چهارماهش نزدیک ، که نشددده چیزی هم حاال_
 ، رفته و اومده ماه نه بذارید

 موهاشو حسابی هاش انگشت با و گذاشت سدرزانوهاش هاشدو دسدت آرنج
 ریخت بهم

 شدیم ، برداریم تو دوش روی از بار یه اومدیم.نیسدت سدرجاش هیچیمون_
 ...!تو و ساغر و مولود مامان سربار

 به چنگ که هاش دسددت تند حرکت و گذاشددتم اش شددونه روی دسددتمو
 شد متوقف مینداخت موهاش

 برای.بشی پدر تو که نیست این از باالتر مولود مامان برای خوشدحالی هیچ_
 دوبارم یکی که کن باور ، نمیاد اینجا من اصددرار به سدداغر...همینطور ماهم
 .نمیشه راضی خودش ولی بره و بیاد کمتر خواستم ازش

 فرستاد بیرون نفسشو و گذاشت صورتش روی هاشو دست کف

 !!سرش میزدم داد نباید...شد بحثم یلدا با دیش _
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 شدم خیره آسمون به و گرفتم ازش نگاهمو ، اخم با

 این توی که سددخته؟ برات اینقدر خانوم یلداِ   روز و حالِ   درک واقعا_
 میکنی؟ بحثم باهاش شرایط

 ها پله روی از هول به عارف ، ساغر ی شمرده شدمرده و حرص پر صددای با
 .ایستاد حیا  وسط برهنه پا و شد بلند

 .بودم عصبانی عارف حرف از هم بود گرفته ام خنده هم

 گذاشت دهنش روی و اش اشاره انگشت و بست رو خونه در ساغر

 ارممی سرت بالیی...عارف میارم سرت بالیی جارو همین با دربیاد صددات_
 ...که

 رارق آزار و کتک زیر بار چند روزی انگار که بود هایی آدم مثل عارف واکنش
 .میگرفتند

 زد ها پله روی جاروشو و کنارم نشست ساغر

 ...بدو..شده چی ببینم کن تعریف حسابی درست بشین بیا_

 ذارهب جایی پاهاشو کرد سعی بود، شده حیا  خیسدی متوجهی تازه که عارف
 . نشه خیس که

 ها نزنی_

 .میشدم عصبانیتش متوجه ساغر های قروچه دندون از

 .بشین نمیزنم_

 .موندم عارف توضیح منتظر و گفتم الله اال اله ال ل  زیر

 کرد ازدر میتونست که جایی تا پاهاشو و نشست پهلو به پایینتر پله دو
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 مونس مامان ، میخواد دائم مراقبت وضددعش این با که بود این یلدا حرف_
 مونمب کنم ول کارمو نمیتونم که منم ، میکشه خجالت ساغرم از ، نمیتونه که

 .نکردم قبول منم ، مادرش ی خونه ببرمش گفت...پیشش

 گفتم آرومی صدای با

 به ، سدداغر و مولود مامان خاطر به نه...نیسددت بدی فکر مخالفی؟ چرا_
 راحتتره مادرش با هردختری که معلومه خ  ، خانوم یلدا خاطر

 اومد حرفم وسط عارف

 بدتر اون از خواهرش! داره وسددواس مادرش ، نیسددت راحت مادرش با یلدا_
 من ِ   برادر تازه بعدم ، اونجا ببرمش میگه که خجالتشدده از یلدا میدونم من ،
 هک توام جریان بعد...اونا نه خوبم خویش و قوم اون با من نه میدونی که تو ،

 !افتادن لج کال

 !بود فایده بی و دیر دیگه منِ   ابرویی و چشم ی اشاره

 جریانش؟ کدوم عطا؟ جریان_

 کنه جمعش خواست ، شد ، بود زده که گندی متوجه تازه که عارف

 طامع کن جور براش تو گفتن عطا به ، میخواسدت کار اقوام از یکی..هیچی_
 .نکرد قبول

 و بحث کردم سعی منم و بهم شد خیره ، بود ها حرف این از تر تیز که سداغر
 کنم عوض

 بگیریم؟؟ پرستار خانوم یلدا برای میخوای_

 !بود کجا پولم چنده؟ ساعتی میدونی... پرستار؟_
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 .کشیدم راحتی نفس و شد برداشته روم از ساغر نگاه سنگینی

 آدم ، کن محبت زن این به یکم حداقل!  نداری اخالقم نداری پولم تو_
 ، بده حالش همش که خداهم بنده این ، میفته قیافه و ریخت از میشه حامله

 شددد خم میکشددید جلو چادرشددو که حالی در و انداخت من به نگاهی نیم
 خندید عارف که گفت چیزی گوشش دم و عارفِ   سمت

 دارم دوسددت بگم ، گمه توش یاسددمن که داریم سددنم اینقدر ما ، ریزه خاله_
 میشه؟ خوب حالش

 !نمیکنه دوا که رو دردهایی چه ساده دارم دوست یه که نمیدونست عارف

 گفت و داد تکون عارف سمت به ارادت ی نشونه به هاشو دست کف ساغر

 امانم بیچاره ، یلدا بیچاره ، میزنم حرف تو با میشددینم که من سددر تو خاک_
 جمه ربیشت حواسش تو از سر دوِ   دیو! کرده بزرگ پسر میکنه فکر که مولود

 چسبوند ها نرده به سرشو پشت ، خنده با عارف

 منو که بزن حرف یلدا با جوری یه و کن خواهری منِ   حق در بیا سدداغر_
 ببخشه

 جوشید حرص با و زد خودش دست پشت محکم ساغر

 میخورم حرص اش مسددخره غرور و سددهراب دسددت از کم ، بکنم غلط من_
 .بخورم تورم جوش و حرص حاال

 گفت التماس با و کرد دراز آسمون سمت دستاشو

 بده نجاتم خدا_
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 ردهک پنهون ، بودم داشته نگه دهنم جلوی که دستم پشدت هامو خنده اینکه با
 .ام سینه ی قفسه به کوبید آرنجش با هوا بی ساغر ولی بودم

 !میدید دق منو جفتتون ، زهرمار_

 بلند ها پله از ، شددده که هم جسددمش امنیت برای و خندید بلند بلند عارف
 شد

 بود عصبانی هنوز اما ساغر

 ریب تا بگیره وقت مشدداوره که دوسددتش اون از آدرس گفتم مهتا به عارف_
 هی پیش بری باید ولی ، سددخته توام شددرایط میدونم...بزنی حرف باهاش

 نفس من نمیدذاره موندده، خدودشِ   زنددگدی تدو عدطدا ایدن...مشددداور
 که یببین و باشددی باید... مظلومه زندگیمون تو فکرنکنی همچین.بکشددم

 !میشونه ُکرسی به خودشو حرف و میده دستور من به چطور

 گفت و آورد باال دستشو مشت عارف

 این یعنی مرد تکبیر_

 پرت عارف سدمت هاشدو دمپایی حتما بودم نگرفته و سداغر های دسدت اگر
 .میکرد

 ...شد تموم ، ساغر رفتن با هامون خنده و شوخی

 خیلی نظرم به ولی ، بود نگفته من به مشدداور این ی درباره سدداغر ، عارف_
 ندده کنم کمکی تو بده میتونم من نده...بگیرش جددی...بدری اگدر خدوبده
 رفح باتجربه آدم یه با خانوم یلدا شددرایط به باتوجه الزمه کنم فکر...سدداغر

 .بزنی
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 گفت و داد تکونی اش افتاده های شونه به عارف

 هی و کیک یه برم االن میخوای...ندارم حرفی من میگید شددماها اگر...باشده_
 بیام؟ بخرم یلدا برای کادو

 زدم اش شونه روی و خندیدم حرفش به

 زحمت بی فقط! هست روش یلدام و تو عکس ، داده کیک سدفارش سداغر_
 تحویل محل فروشی شیرینی از برو خودت هم ، کن حساب برو خودت هم

 بگیر

 گذاشت قلبش روی دستشو خوشحالی با عارف

 هم کادو.هسددت چی همه به حواسددش.هسددتم ریزه خاله این مخلص من_
 خریده؟

 کردم بهش اخمی

 گفت ، شددد پشددیمون بعدش ولی ، تو طرف از بخره میخواسددت...نخیر_
 !نیست تو چبرچال  ی سلیقه که بره لو ممکنه بخره هرچی

 هاشددو کفش که حالی در عارف و شدددیم بلند ها پله روی از خنده با هردمون
 گفت میکرد پا

 همینطور هم کادو ، میگیرم و کیک میرم ، ها ندین لو پس_

 زدم صداش ، رسید که در نزدیک

 داره دوست خانوم یلدا که بخر و همونی...ُگل...عارف_

 پرسید و کرد باز و در

 داره؟ دوست چی ساغر_

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

511 

 گفتم تاخیر با و کردم مکث

 !!مریم_

 درو و داد تکون سددری فقط و شددد تبدیل کوتاهی اخم به ، عارف ی خنده
 .بست

 مامان ی خونه تلخ شدداید و سددخت شددرایط واقعا ، سدداغرِ   جمعی حواس
 کرف اشددتباه سدداغر ی درباره که میکردم قبول باید ، بود کرده عوض و مولود

 هک محبتی اینهمه اما نیسددت رنگ یه دلش با زبونش میدونسددتم...میکردم
 .بود برانگیز تحسین ، داشت ام خانواده و من برای خالصانه

 ندونه که کیه...حاال اما ، نبود مطمئن سدداغر مورد در هم عارف حتی شدداید
 ...دنیاست همسر بهترین ، منِ   زن

 هی قراره و کرده هماهنگ فروشددی شددیرینی با گفت بهم وقتی مسددیر توی
 تیپ هب دوباره عارف و یلدا افتاده دلم به میگفت ، کردم تعج  ، ببره عکسدی

 ینشونب نذاریم و بگیریم و دستشون کنارها گوشه این باید ما ، زدن هم تاپ و
 .بیفته فاصله

 .شدم خونه داخل گفتن یالله با و کردم باز و در

 سوم فصل

*************************** 

 یدهرس دستم تازه که دانشجویی های نامه پایانِ   تایپ ولی بودم خواب گیج
 .بود مونده ، بود

 ، رفتم آشپزخونه سمت و کردم خاموش و تلوزیون
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 و کردم خشکشون و برداشتم دستمالی ، بود شسته هارو ظرف ی همه سداغر
 موافقت وامم درخواسددت با که میشددد ماهی سده دو ، گذاشددتم سدرجاشددون

 ، دادم پس بهش و بودم گرفته قرض سهراب از که هم پولی و بودند نکرده

 و گیخست ، میزد سر مولود مامان و یلدا به بیکاریشو بیشتر های وقت سداغر
 ونبهش روز هر نیسدت الزم گفتم بهش بار چند! میاورد من برای دلخوریشدم

 یلهپ و ها گیری بهونه میشددد اشددم نتیجه ، نمیداد گوش حرفم به اما بزنه سددر
 !دیوار ترک حتی ، چی همه به هاش کردن

 نتکابی روی که هایی نون خورده و گذاشددتم کابینت توی و بشددقاب آخرین
 .ریختم پنجره پشت و کردم جمع دست با و بود مونده

 ور پنجره و کشددیدم عمیقی نفس ، خورد صددورتم توی ، پاییزِ   خنک هوای
 .بستم

 گریه اب و ش  ، نکنم بیدار و ساغر تا گذاشدتم اتاق توی پامو صددا سدرو بی
 !بود خوابیده

 همسددرش و سددامان خونه مهمونی به منِ   نرسددیدن دلیلش آخرمون دعوای
 ش  خرآ ترافیک و کارِ   سنگینی ، بره من از زودتر بودم گفته سداغر به ، بود

 .رسوند سامان ی خونه دم منو یازده ساعت درست ،

 .برگشتیم باهم و موندیم ، خوردن چایی یه حد در فقط

 از ، باهاشت قبول و توضیح با کردم سعی من و کرد سکوت و مسیر تمام سداغر
 سددر یوقت ، بود همین ما مشددکل بزرگترین ، بود فایده بی ولی دربیارم دلش

 ام دیگه های موضوع ، میشدد دعوامون یا میکردیم مخالفت باهم موضدوعی
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 حتی ما میدیدم ، اومدیم می خودمون به که یهو و میذاشددتن وسددط و پاشدون
 !هست دلهامون توی کدورت هم نامزدی دوران از

 توی از همین برای ، نبود سددرد کم هوا... بود گذاشددته پاهاش الی و لحاف
 روی ، رنگش خرمایی موهای ، انداختم روش و برداشددتم لحدافی کمدد

 دیگه هلویپ به و کشید بینیش زیر به دستی ، بود شدده پال و پخش صدورتش
 .شد

 سدداغر و خودم عکس صددفحه، اومدن باال با و زدم و کامپیوتر پاور ی دکمه
 ، بود شده قبل از بیشتر من روزهای اینِ   ذهنی درگیری ، اومد تصدویر روی

 دبو شده ریخته سرم که جدیدی کارهای ، شرکت توی پسدتمِ   شددن عوض
 برمیگشددتم ام وقتی و میداشددت نگه نه و هشدت سداعت های نزدیک تا منو ،

 .میشد بحثمون ساغر با پوش و هیچ سر ، خونه

 چرا؟ بود؟ پشددیمون من با ازدواج از ، ریخت بهمم بدجور ، امشددبش حرف
 بهم حسی یه چرا نمیدونم میکردم؟ مخالفت اش خواسدته با اینکه برای فقط

 اب که بود دلیل این به ام خانواده برای سدداغر های تالش این تمام میگفت
 کمک که هرچند ، بردارم پافشدداری این از دسددت و بیام راه دلش ی خواسددته

 طرفم یه از ولی میکرد کم ام خانواده و خونه از منوِ   ذهنی بار ، سدداغر های
 اون از و حالم حسددابی ، میرسددیدم خونه وقتی و آخرشددبش برخوردهای ،

 .میکرد بدتر بود که چیزی

 شددمب مطمئن تا خوندم آخرشدو خط ، کردم باز هارو نامه پایان به مربو  فایل
 !!بود نامه پایانِ   آخرِ   خط...آخر خط ولی ، کردم تایپشون کجا تا
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 نگاه و رساغ ، نشستم پهلو به و گذاشتم صدندلی گاه تکیه روی و دسدتم آرنج
 ...بود خواب غرق که کردم

 !ودب کافی من برای مهربونیش ها،تنها کردن کمک این جای میدونست کاش

 ، خورد تکون ، بودم اندداخته روش کده مسددافرتی پتوی زیر ظریفش تن
 ، ها نگرانی و مشکالت این ی همه با ، بود شده وجودم از جزئی خواسدتنش

 .میشد گلستون برام دنیا میکرد خودش و منِ   حالِ   مراعات ساغر اگر

 میز روی از و پوسددت ی کننده مرطوب کرم و کردم خاموش و کدامپیوتر
 .برداشتم آرایشش

 ویت ، بود بیرون لحاف از که و دسددتش نشددسددتم،کف کنارش تخت پایین
 ر فا خانوم یلدا ، دیگه ماه دو از کمتر ، دادم نوازش کرم با و گرفتم دسددتم
 ، داشدت کمک به نیاز هم رفتن دسدتشدویی برای ، آخر های ماه این ، میشدد
 عارف ِ   نبودن های وقت ، خانوم مهتا و سدداغر اما نبود خونه مدام که عارف

 .میکردند کمک یلداخانوم به

 پیشددونیش روی اخم ، کردم مرطوب کرم با و خشددکش های دسددت کف
 .کردم حرکت بی و هام دست ، ترسم از و نشست

 خوش دستای ، شدده عمیق خوابش کردم احسداس دوباره که بعد لحظه چند
 موهاشو تار ، نشدست گونش مهِ   صدورت روی ،نگاهم کردم رها و عطرش
 تخت پایین و کردم خاموشددش ، میزد چشددممو ، خواب چرا  نور ، بوییدم

 سدداغر و کردم مشدت و ،موهام میشدد منفجر درد از داشدت سدرم ، نشدسدتم
 خورد تکونی
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 نفسددم..کرد باز آروم هاشددو چشددم و لرزید هاش پلک ، چرخیدم سددمتش به
 !شک بی بودن جادویی ها چشم این! شد تنگ

 ...عطا_

 زدم لبخند

 جانم_

 شد خیز نیم و کشید هاش چشم به هاشو انگشت

 میکنه؟ درد جاییت_

 اب حتی ، بود شدده که طریقی هر به همیشده...من ی مالحضده بی کوچولوی
 .میاورد روم به و نیازم و ضعف ، ها خواب لباس همین

 بخواب...نه_

 .کشیدم راحتی نفس...گذاشت بالش روی سرشو و بست هاشو چشم

 دراومد خمارش و آلود و خواب صدای

 ، درآد چشددت تا میخوام االن ، میکنی اذیت منو چون شدددی خواب بی_
 .میکنه مورم مور سنگینیش ، نزن زل بهم اینجوریم

 !میدید هنوز که کردم نگاه اش بسته های چشم به و خندیدم صدا بی

 دادم جا کنارش زور به و خودم و زدم کنار رو پتو

 و دسددتش نبض جای و گرفتم دسددتم توی و اش شددده مشددت دسددت
 .یدمب*و*س

 بخیر ش _
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 اما میکوبید قلبم ، برنداشددتم نوازشددش از دسددت من اما ، نداد جوابی
 .کنم اذیتش موقع این نمیخواستم

 بخیر ش _

 لحظه چند هنوز.کرد جاخوش ام سینه روی سدرش و یدب*و*سد و گلوم زیر
 زد شکمم به جونی بیِ   مشت که بود نگذشته رویایی ی صحنه این از

 ! میسوزه حالت به دلم داری که قلبی تپش این با نکن فکر_

 یزدم و حدسش که اتفاقی از فرار برای ساغر و شدد منفجر بم  مثل ام خنده
 فسن برای راهی حتی و پیچید خودش دور به رو پتو ، تخت ی دیگه طرف ،

 .نگذاشت باقی هم کشیدنش

 ما هردو برای تنبیه این شدداید. بسددتم و هام پلک ، بود لبم روی که ای خنده با
 !بود الزم

********************* 

 هولی هول که مختصددری دوش از بعد ، شدددم بیدار سدداغر از زودتر صددبح
 اقات از که بود بیدار و خواب ، شدم مشدوول و کردم آماده رو صدبحونه گرفتم
 و اش شونه رویِ   پریشدون موهای و داد تکون هوا توی دسدتی ، اومد بیرون

 زد کنار

 ، بخیر عالی حضرت صبح_

 کشیدم عق  براش و صندلی

 بخوریم باهم رو صبحونه ، عزیزم بشین_
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 ، کنم باز رو صحبت سدر دعوا بدون و خوب لحنی با صدبح اول کردم سدعی
 ... ولی

 نشست کاناپه روی رفت و گرفت پنیرشو و نون ی لقمه

 ساغر؟؟_

 بود نشسته بهم پشت

 نمیام_

 بردم براش و کردم شیرین چاییشو لیوان و کشیدم پوفی

 کپل...ازم برگردوند رو و کردم نگاهش که بذارم میز روی و لیوان تا شدم خم
 بود کرده پوف هاش

 بشه؟ تموم نمیخواد دوا و قهر این_

 انداخت پاهاش روی و خوابش لباس تور و انداخت پا روی پا

 حرف باهم خیلی بهتره پس ، میبرم سددر و ات حوصددله دارم گفتی خودت_
 ، نزنیم

 خوردم چایی از قلپ چند ، میز پشت برگشت و کشیدم پیشونیم به دستی

 سدداغرِ   شددیرینی عاشددق من ، میدادم خاتمه رو دعوا و بحث این بودکه بهتر
 !تلخیش نه ، بودم شده

 داری همش چون مدت این فقط ، ساغر برگشته نظرم که هسدت وقتی چند_
 شاالای ، بشی اذیت بیشدتر نمیخوام ، میری خانوم یلدا و مونس مامانِ   پیش

 ... ماهم شد مرت  که خونه اون اوضاع

 ...چرخید سمتم به و گذاشت مبل پشتی روی دسنشو آرنج
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 عطا؟ میگی جدی_

 و جنگ این میدادم ترجیح...ولی ، نبودم راضددی قل ِ   صددمیم از اینکه با
 قعاش من ، بشده تموم زودتر هرچه افتاده راه به بینمون که ای مسدخره دعوای

 با هک بود خونه نداشتن و مالیِ   وضدعیت خاطر به مخالفتم تمام ، بودم بچه
 از باید و خریدن خونه آرزوی حاالها حاال ، شرکت توی اومده پیش اوضداع

 .میکردم بیرون سرم

 کرده قفل پاهاش جلوی هاشددو دسددت که حالی در و شددد بلند کاناپه روی از
 اومد سمتم خنده با و آروم آروم بود

 میکنی؟ شوخی داری ، عطا_

 تکوندادم سری نارضایتی با

 توی که سالی دو نمیخواد کنم،دلم موافقت که کردی مجبورم!! متاسدفانه نه_
 ربیشدددت قطعا.بگذرونم دعوا و جنگ و تلخی با و بودم ریخته برنامه ذهنم

 مامان و خانوم یلدا به کردنت کمک ، میفته خودت دوش روی ها سددختی
 هک تصددمیمی نمیدونم ، برمیای ها سددختیِ   پس از که کرد ثابت ، مونس
 .یدهم خوب حس بهم ، بشی خوشحال تو همینکه ولی غلط یا درسته گرفتم

 و نشست پاهام روی سدریع اما برم و بشدم بلند تا دادم عق  یکم و صدندلیم
 انداخت گردنم دور دستشو

 .کنه دور ها تشویش از منو میتونست ، آرومش های نفس صدای

 گرفتم تنش از عمیقی نفس و بردم فرو گردنش گودی توی و سرم
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 میکرد تجسددم سددرش توی انگار ، یدب*و*سدد و ام گونه و خندید ریز ریز
 ، میزد برق هاش چشددم یکم ، میخندید یکم...و بودنمون دار بچه روزهای

 ...میکرد بوض یکم

 .میشه خوشگل تو و من ی بچه_

 اروی شاید ، دیدی چه خدارو ، سدرم توی ببافم رویا خودش مثل کردم سدعی
 .باشند نداشته رو واقعیت ترس ها

 خانومم همینطوره حتما_

 که میکردم چهارتا تا دو دو سددرم توی...اما من...طوالنی ، یدب*و*سدد و لبم
 کلمشدد به ، کار جای یه و باشدده بوده اشددتباه کردم که کتابی و حسدداب مبادا

 .بربخوریم

 ...همراهی عزیزم ؟...عطا_

 بشم بلند تا آوردم فشار باریکش کمر به و زدم لبخند

 باید هام جمعه ، میمونم کار اضدافه سداعت سده امروز از ، سدرکار برم باید_
 میشه؟ حساب دوبل که میدونی ، برم

 شد نور بی ، بود گرفته خوشی رنگ تازه که هاش چشم

 کده االنم ، میپوشددیم کم ، میخوریم کم میکنی؟ اذیدت و خودت چدرا_
 ، نیست بد وضعمون

 کشیدم گردنم پشت به دستی و ایستادم
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 اجاحتی خانوم یلدا مثل توام شاید ، نداره خبر خودش فردای از آدم ، نمیشده_
 و یزیهرچ احتمال ، باشه زیاد اندازم پس باید ، باشدی داشدته دائم مراقبت به

 !داد باید

 اومد سرم پشت و رفتم خونه در سمت

 من به داری عادت چرا ، نباشدده مشددکلی هیچ شدداید میزنی؟ بد نفوس چرا_
 بدی؟ استرس

 تهریخ دورش به که ای آشددفته موهای و داشددت تن که قرمزی کوتاه پیرهن به
 راه...زدنش حرف حدالدت حتی...بود بچده هنوز سدداغر ، کردم نگداه بود

 ...کردنش نگاه اینطور...رفتنش

 .یدمب*و*س هاشو ل  و شدم خم

 کونت دلت تو آب نمیذارم ، هسدتم من بیاد پیش مشدکلی هر ، نباش نگران_
 بخوره

 کشیدم اش برهنه بازوی به دستی و یدمب*و*س گوششو ی الله

 ایدشدد ،احیانا بگیری وقت زنان دکتر یه از باشده یادتم ، باش خودت مراق _
 ، کنی مصددرف چیزی ، تقویتی های قرص یه داروهایی یده بداشدده نیداز

 .کرد مشورت دکتر یه با باید حتما ولی...نمیدونم

 پام جلوی و برداشددتم و مشددکیم ی خورده واکس های کفش و کردم باز و در
 کنار باید رو رسددیده راه از تازهِ   عادت این که افتاد یادم لحظه یه.انداختم

 که شد راحت خیالم و انداختم رویی به رو همسدایه های نرده به نگاه ، بذارم
 .نیستند خونه
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 هیچکس...نگو چیزی هیچکس به تصمیممون ی درباره..ساغر_

 و ذهنش حرفام که میداد نشددون اش چهره...بسددتم و در و داد تکون سددری
 .کرده درگیر

 امور گزارش فرسددتادن برای ، شددد برگزار کارکنان با که ای جلسدده بعد صددبح
 وهار گزارش از مورد دو یکی ، رفتم حسددابرسددی مسددئول دفتر به مالیاتی
 نم با نیومده جدید حسددابدار مسددئول.کنم بررسددی دوباره تا بود زده عالمت

 دوباره و کنم ارسددال براش که نبود گزارشددی و نداشددت خوبی ی میونه
 .نده چک درخواست

 ، کنید چک دوباره بهتره_

 آخر عددی گزارش به نگاهم نیم حتی ، دادم فشددار هم روی و دندونهام
 بود ننداخته

 نیست مشکلی پس ، شده برابر هزینه دو هر ، فروش و خرید_

 انداخت بهم نگاهی مانیتورش پشت از

ِ   وسدداطت اگر ، که دیدی ولی ، جوونِ   مرد میگفتی همینو پیشددم دفعه_
 .میشدی سنگین ی جریمه یه نبود دوستان

 کرد اشاره خروجی در به و شد بلند

 بیرون بفرمایید ، دارم کار االن منم_

 ، برگشددتم اقات به بود کنترلم تحت هنوز که عصددبانیتی با و گرفتم هارو برگه
 های لمسئو میز هر پشدت و بود صدندلی و میز پنج ، متری بیسدت اتاق توی

 داشتند قرار مختلف های بخش به مربو 
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 راه هب باالیی صدددای سددرو و بودند انداخته راه به و دربی قبل های خونی کری
 اهینگ موبایلم صددفحه به و نشددسددتم میزم پشددت حوصددله بی ، بود افتاده

 "عاشقتم" بود داده پیام ساغر ، انداختم

 !زدم لبخندی نه ، دادم جوابی نه پیش هایش وقت برعکس

 ریک و بحث.کردم روشدن و روم به رو مانیتور و کشدو توی انداختم و گوشدی
 نمی دمب ، میذاشدت بقیه سدر به سددر سدهرابم و بود باالگرفته حسدابی خونی
 بذارم ، وقتها همچین تا میخریدم حسددابی و درسددت و بزرگ هدفون یه اومد
 .نشنوم و اطرافم صدای سرو و گوشم روی

 عطا؟ چیه تو نظر_

 هست چی برای بحثشون بودم نفهمیده اصال

 هان؟_

 کرد اخم ، میزش به بود داده تکیه که سهراب

 میزنم حرف باهات دارم اس دقیقه پنج حسابی مرد_

 دادم نشونش رو برگه و زدم لبخند تصنعی

 .ایناست درگیر ذهنم ببخشید_

 و اریک اوضدداع چقدر که بدم توضددیح و بذارم وقت نمیتونسددتم ازاین بیشددتر
 !خرابه روحیم

 هفت های عدد ، کردم درشددت میشددد تا و فونتش و کردم باز و فروش فایل
 1111 از بیشددتر روز یک لیسددت چک و میکردم چک باید اول از رو رقمی

 !بود فروش
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 سددرهم پشددت ، میاوردم پایینتر رو موس و میکردم چک رو خطی هر بار هر
 .بشه برطرف ، دیدم تاری تا میزدم پلک

 ...چایی_

 گفتم سری سر که میکرد بلند سینی از و لیوان سرایدار

 ممنون نه_

 ... برام شهرستان از دخترم و چایی این ، خان عطاِ   دم تازه چرا؟_

 اومدم حرفش وسط

 !شرمنده... ندارم وقت من_

 میز سددمت و گفت چشددمی ، معذب ، کرد وادارش سددکوت به ام خیره نگاه
 .رفت سهراب

 ی باره یک و هزار کردن چک و حسدداب ماشددین توی ها عدد کردن وارد
 اداری ساعت ، گذاشتم هم روی چشدم تا که گرفت ازم وقت اونقدر هرکدوم

 .بودم رسیده کاری اضافه به و بود شده تموم

 "میام دیرتر عزیزم" نوشتم ساغر برای و کردم باز و موبایلم گوشی

 رو پیشِ   ماه ی برگه آخرین ، شدددم مشددوول دوباره و نموندم جوابش منتظر
 کی ، شدددم سددهرابِ   خالی صددندلی متوجه تازه و گذاشددتم میز روی

 بود؟ رفته کی بود کرده خداحافظی

 ، شدددم بلند میزم پشددت از ای لحظه چند برای و دادم کمرم به قوسددی و کش
 ، اومد می زدن حرف صدددای کناری های اتاق اما ، نبود هیچکس اتاقم توی
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 و دمکشددی عمیقی نفس ، خورد صددورتم به ، پاییز سددوز   و کردم باز رو پنجره
 !ورمبخ تازهِ   شیرینی و دا  چایی لیوان یه داشتم دوست ، بستم و هام چشم

ِ   نخیابو توی که ترافیکی ، کردم باز هامو چشددم و زدم پوزخندی خیالم به
 میداد امیدی یه ، ها ساختمون و ها ماشینِ   روشن های چرا  ،و بود اصدلی

 ...نیستی تنها تو که امیدی ،یه

 خرینآ...بپیچه اتاق داخل ، میوزید که خنکیِ   باد تا گذاشددتم باز رو پنجره
 کردم چک هارو شماره و چسبوندم مانیتور کنار به رو برگه

 یا ، بگذارم بیابون به سددر میخواسددت دلم ارقام، و عدد این دسددت از گاهی
ِ   زدن جای به میخواست دلم ، اومدم می بیرون اداره از که ها شد  بعضدی

 نک پاک گوش یه و داخلش بذارم و سددرم تا بود دسددتگاهی یه ، خروج کارت
 از و کنه پاک خودش با ارقامه و عدد هرچی و داخل بره گوشددم این از بزرگ

 .بیرون بریزه گوش اون

 ربع و نه ، انداختم مانیتور ی گوشدده سدداعت به نگاهی ، شددد تموم که کارم
 ارک اضددافه خیلی میکردم سددعی بود که نیازی وجود با ، ها تر قبل.بود شددده
 ، غرسا پیش خونه برگردم زودتر میخواست دلم که داشدتم حسدی یه ، نمونم

 حد از بیش کارهای یا ، سدداغر اخیر ماه چند این رفتارهای نمیدونم...ولی
 و باشم نداشدته خونه به رفتن برای ای عجله بود شدده باعث ، ادارهِ   معمول
 یه خواسددت خدا اگر و گرفتن دوش و خوردن شددام برای فقط ، بدم ترجیح

 !!بخوابم ، ساغر با دوستانهِ   گپ
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 ستمد توی و کیفم حرص با و خوردم تاسف خودم انصافی بی و بدجنسدی به
 . کردم جابجا

 خط و ل  رژ جای که آسددانسددور کثیف ی آیینه ، انداختم خودم به نگاهی
 .میکشید رخ به بیشتر و نامرتبیم و خستگی ، بود بهش چشم

 .کردم مرت  رو کتم و لباس ی یقه و کشیدم موهام به دستی

 .برسم ش  ده از زودتر میدونستم بعید بود که ترافیکی وجود با

 و نیم و ده ، مچیم سدداعت ، میرفتم باال رو خونه های پله وقتی ، شددد همونم
 .میداد نشون

 معج یکجا و منفیم افکار ، اومد می خونه بیرون تا که هایی خنده صدددای با
 !بذارم در پشت کردم سعی و کردم

 روی که اخمی و درهم صددورت با سدداغر بعد لحظه چند و زدم و در زنگ
 .کرد باز درو داشت پیشونی

 !سوخت غذام!! عج  چه_

 یهو ، کنار بذارم تا بودم کرده جورشددون و جمع االن تا که منفی افکار اون
 !پیشونیم روی کشیدن سرک

 بودم سرکار... که نبودم تفریح_

 توقع ، کرد عوض رنگ اش کرده آرایشِ   صددورت و رفت باال ابروهاش
 خستگی؟ این ی همه با ؟ باشم همیشه مثل داشت

 بوی شدددم که خونه داخل ، گذاشددتم جاکفشددی توی و درآوردم و هام کفش
 .کرد پر و مشامم غذاِ   خوش
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 !نباشی خسته_

 از پیش لحظه چند همین.شدنیدم سددرم پشدت از و سداغرِ   ناراحت صددای
 بودم شنیده هاشو خنده در پشت

 میزدی؟ حرف تلفن با_

 که ربتش لیوان یه با زود خیلی ، گذاشتم میز زیر و کیفم و رفتم اتاق سدمت
 اومد اتاق به ، بود گرفته چشممو هاش یخ فاصله اون از

 ، دنبو خونه عارفم ، نبود خوب اصددال حالش رفتم آخه صددبح ، بود یلدا آره_
 و حال ، شددیطنت و شددوخی با یکم کردیم سدعی و حموم بردیمش مهتا و من

 . بپرسم حالشو که زدم زنگ پیشم ساعت نیم ، کنیم عوض هواشو

 اومد جلوتر و گفتم آهانی

 داری دوست که همونه ، خریدم تازه و شربتش_

 کنم خاموش عصددبانیتمو ، شددربت اونِ   خوردن با اومد نمی بدم اینکه با
 کردم امتناع ولی

 .بگیرم دوش یه نیست آماده غذات اگر ، گشنمه االن_

 نلیوا ی لبه روی که پرتقالی ، بلندش ناخن با و انداخت پایین سددرشددو
 گرفت دهنش جلوی و برداشت و بود گذاشته

 بگیریم دوشم یه میتونی ولی آمادست_

 با ، کردم نگاهش چشددم ی گوشدده از که میکردم باز و پیرهنم های دکمه
 کردم فکر ، بود بافت و داشددت بلندی یقه که ای سددورمهِ   کوتاهِ   پیرهن
 .باشه سرماخورده شاید
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 سرماخوردی؟_

 .کردم باز و کمربندم و درآوردم و پیرهنم ، نبود بهم حواسش اصال

 سددر ، شددده دعواش یلدا با دوباره میزنی؟ عارف با حرف یه میگم ، عطا_
 عارف به ، میکنه خیس زیرشددو وقتایی یه و دسددتشددویی بره نمیتونه یلدا اینکه
 ، نکرده قبول عارفم ، مادرم ی خونه برم بذار گفته

 نکن دخالت توام! دیگه نمیده ، نمیده گوش وقتی ، گفتم عارف به_

 سددرشددو که میگشددتم ام حوله دنبال ، رفتم حموم داخل و شدددم رد کنارش از
 آورد داخل

 قهری؟ من با عطا_

 آوردم فشار و گذاشتم سرش روی دستمو کف

 ام خسته خیلی ، ساغر برو_

 . نشست در پشت ولی برد بیرون سرشو

 بمیرم میخواد دلم من ، میکنی اینجوری تو خ  عطا_

 جیغ کردم باز درو هوا بی وقتی ، درآوردم و شددلوارم و کردم باز و آب شددیر
 شلوارم و رفت عق  سریع که حموم داخل بیفته بود نزدیک و کشدید کوتاهی

 .انداختم در پشت و

 بردم شیر زیر و سرم آبِ   شدن ولرم با و بستم و در که دوباره

 افتادم؟ چشمت از ، عطا_

 .شد ساکت آب شرشر با ام خنده صدای و گرفتم باال و سرم
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 خونه توی برکت چقدر میدونی ، بشددیم دار بچه ما داره اشددکالی چه خ _
 میاد؟

 های حرف ، دادم فشددار و بردم هام گوش توی و ام اشدداره های انگشددت
 .نمیشد جا موزم توی دیگه تکراری

 از ، یکن مزه باید که داره ملسیِ   ترشدی یه پختم؟ فسدنجون برات میدونی_
 تر خوشمزه من

 .گرفتم گاز رو لبم من و خندید غش غش خودش

 .برم قربونت دارم دوست خدا به_

 .زده غم و شد ناراحت دوباره ، سرخوش های خنده اون از صداش لحن

 زدم چنگ موهام به و ریختم دستم کف و صابون

 ، نکردما نفرین ولی ، کردم گریه نمازم سددر ، ندادی پیاممو جواب امروز_
 اه بازی بچه این زمان دیگه ، داشدتی کار ، بود شدلو  سدرت تو میدونم خ 

 ...گذشته

 زد در به آروم و کشیدم تنم به و صابون لیف

 بیشددتر تو ولی ، بود قهرها و ها بحث این ، ازدواجمون و نامزدی اوایل_
 ...داشتی دوسم

 بگیرم نادیده صداشو لرزش کردم سعی

 یه میشددینه چجوری عارف بدونی اگر ، میشدده حسددودیم یلدا به من خ _
 راه ، مونس مامان یا ، میریزه هاش چشددم از محبت ، میکنه نگاهش و گوشده

 هک باری چند این توی که خودشم ی خانواده ، میره یلدا ی صددقه قربون میره
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 ما هدار اشددکالی چه خ .بیاد دنیا به بچه تا نیسددت دلشددون تو دل ، دیدم من
 .بشیم دار بچه هم

 نامرت ِ   ریش این شدر از اومد نمی بدم.کردم آویزون و لیف و ندادم جوابی
 . بشم خالص

 ببینم و صورتم تا کشیدم گرفته بخار ی آیینه به دستی

 !نمیخوامش ، باشی نداشته دوسم دیگه ، بچه خاطر به باشه قرار اگر_

 ...شد ناامید دادنم جواب از انگار

 مثل دیگه تو که کنم فکر ولی دارم دوسددت چی همه از بیشددتر رو تو من_
 نداری دوسم اول روزای

 .یدنرس گوشم به دیگه تراش ریش ماشینِ   شدن روشن با ، اش گریه صدای

************************** 

 ودب گذاشدته برام تخت روی که راحتی شدلوار و کردم باز دورکمرم از رو حوله
 هب ،دسددتی اتاق ی آیینه توی ، کردم تنم و سددفیدمِ   شددرت تی و پوشددیدم و

 ، حتما و کرده پرت و حواسددم سدداغر های گریه کردم فکر ، کشدیدم صدورتم
 .بود خوب اوضاع ولی ، نکردم مرت  و صورتم همیشه مثل

! بگیرم رقرا ، بود افتاده راه به احساسم و عقل بین که جنگی توی نمیخواسدتم
 نبودم هاش اشددک به راضددی ، دربیاره پا از منو میتونسددت ، سدداغر های گریه
 شدداید ، نیاوردم نه حرفش هیچ روی اول روز از...میکرد درک باید منو ولی

 که بفهمونم بهش شددده هرطریقی به میکردم سددعی ولی میکردم مخالفت
 .بوده جفتمون ضرر به کردم مخالفت باهاش که تصمیمی
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 !کردم اعالم که رضایتی از نبودم راضی اما بار این

 دهش ربع و یازده...کرد خورد اعصدابمو بیشدتر سداعت و زدم گلوم زیر و عطر
 .بود

 چطوره؟ اش مزه_

 ...نبودم گفتن درو  اهل

 بوده؟ اینجا مولود مامان...العادست فوق_

 رفت لبش روی از خنده

 .بودم گذاشته بار قبلش من اینو ولی اومد سر یه ، خدا به نه_

 گفتم خونسردی با خوردنش از قبل و کردم پر و قاشقم

 ، ریخته توش چی یه نبوده حواست ، خودشه کار پس خ _

 "یه؟چ" یعنی که دادم تکون سری جواب در و کرد نگاه صورتم به باناراحتی

 راضددی دلت ته از تو...پیشددش میرم فردا ، گرفتم وقت زنان دکتر یه از امروز_
 دیگه؟ هستی

 ِ   چی برای امشبمِ   رفتار که میدونست خودشم

 ، ندارم تورو های قهر و دعوا ی حوصله دیگه ولی نیستم راضی اصدال!...نه_
 ، میکنم تحمل سددردشددو و خشددک محیط کافی ی اندازه به کارم محل توی

 مثل اخالقت ، شدددنت مادر با اگر.میزنم آرامشِ   له له فقط میام که خونه
 .ندارم مشکلی ، میشه اول روز

 کرد پر ردوبا آبشو لیوان ، نکشه جیغ سرم تا کنه کنترل خودشدو میکرد سدعی
 .خوردم غذا اشتها با ، میکردم تظاهر که آرامشی با من اما...کشید سر و
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 داداشت زن و کردم کار مادرت برای اینهمه_

 گذاشتم میز روی و قاشق ، حرفش وسط سریع

 ادیند گوش ولی! نیستم راضدی گفتم بهت اول روز از که من خاطر به نگو_
 به یلدا مثل ، ای دیگهِ   طور ، خونه اون تو کارکردنت با خواسددت دلت ،

 لیلشد بزرگترین اما خودته مهربونی اشدم دیگه دلیل یه میدونم ، بیای چشدم
 !گفتم که همونه

 قاشق و کشید عمیقی نفس ، شد اشک از پر مشکیشِ   درشدت های چشدم
 گذاشت بشقابش کنار چنگالشو و

 ...تو بعد...بعد...میام و میرم دارم ماهه هفت ، نکنه درد دستت_

 بود ممکن هرلحظه که شدددم خیره هاش چشددم به و صددندلی به دادم تکیه
ِ   مهربونی.میکردم کم و حرفمِ   تلخی ، خواهی معذرت با بود بهتر...بباره

 .میچربید ، بودم آورده که دلیلی به ساغر

 که اونقدری نه منتهی ، بودا درسدت ، نبود درسدت حرفم ، میخوام معذرت_
 ...من

 .صورتم توی کرد پرت کاغذیشو دستمال و صندلی روی از شد بلند

 چشددم به یه برای که خلم من میکنی؟ بدترش هی نمیگم هیچی دارم هی_
 زنش و پسددرش و مادرت برای کارگر یه عین غروب تا صددبح ، ناقابل اومدن

 ...رو و چشم بی...پرو نکنته؟ درد دست جای کنم؟ کار

 زتی ساغر صدای چقدر که کردم فکر این به و دادم فشدار هم روی و هام پلک
 !!بلنده و
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 ککم با که نبودی این فکر به ام ذره یه تو ، میخوام معذرت... سدداغر بسدده_
 خوبی خیلی تو...بود من از اشتباه ، بیای چشم به کردنت

 کشید جیغ تر بلند و شد کفری

 میکنی؟ مسخره منو ، میارما خودم سر بالیی یه ، عطا_

ِ   وقت از که کردم نگاه سدداعتی به و گذاشددتم میز روی و هام دسددت آرنج
 ...چهار و چهل و یازده...میرفت جلو سرعت به اومدنم

 ، برداشددتم هارو لیوان و ریختم ظرف یه توی و امون خورده نیم غذاهای
 .اومد سرم پشت شدم که آشپزخونه داخل

 خرم من ، مونس مامان به چسدبیدم ، آرامشدت و تو خاطر به که احمقم من_
 به حواسددش که گرم زن این دم ، میگه خودش با شددوهرم بود خوش دلم که

 ، زنم اکر که میکنه چهارتا تا دو دو خودش با آقا نمیدونسددتم ، هسددت مادرم
 شمچ تو ، که اینه برای میده سرویس ام خانواده به داره چهارسداعته و بیسدت

 .باشه

 ، دبو شددده شدداکی بودم آورده زبون به و سدداغر فکر اینکه از زیاد احتمال به
 و رفت همین اگر که گفت ، دعواها وسددط پیش وقت چند همین وگرنده

 به و دارن ساغر اسم به ای دیگه عروس میره یادشون بقیه دیگه نباشه آمدشدم
 .میشم فراموش کل

 ظرف و برنج دیس ، شدددم رد کنارش از ها ظرف بقیده کردن جمع برای
 عصبانیت از اش سینه ی قفسه و کابینت به بود داده تکیه.برداشدتم خورشدتم

 میشد پایین و باال
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 گوری کدوم نمیدونم ابله و خر منه ، میکرد قسددمت و شددانس وقتی خدا_
 .شدی نصیبم تو که بودم

 برنج مابقی و انداختم سددرخشِ   صددورت به کوتاهی نگاه حرفش جواب در
 .کردم خالی قابالمه توی رو نخورده دست های

 ، میشم حامله و دومی سالم یه سر ، میشیم دار بچه ، شد اینطور که حاال_

 برداشتم و خورشت بشقاب و زدم پوزخندی حرفش به

 ، داری نگه و هیکل همین نمیتونی دیگه اونوقت ، خانوم میشی اذیت_

 بحث و بشدده درشددت هاش چشددم تا بود کافی گفتم که ای جمله یه همین
 کنه باز رو ای دیگه

 بمونم خرس و بشددم این از تر چاق میترسددی نداری؟ دوسددت و هیکلم ، ا  _
 از مهیکل میترسددی ، بشددیم دار بچه نمیذاشددتی همینکه واسدده ، بگو همینو..

 بشه؟ بدتر هست که اینی

 رتابپ بیرون به و نفسم و انداختم آشدپزخونه ی خورده ترک سدقف به نگاهی
 .کردم

 دیوار این به بکوبم و سرم االن همین میخواد دلم...ساغر_

 شد کمر به دست و خندید حرص با

 !نداری جرئتشو_

 روم هب رو که بازی نیمه کابینت به و گرفتم حرصش پر های چشدم از نگاهمو
 ...شدم خیره ، بود

 !!شد حک سفیدیش روی خونِ   رد ، زود خیلی
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 آبِ   شیر زیر و سدرم و انداختم آشدوال سدطل توی رو خونی های دسدتمال
 .بردم سرد

 داشتی؟ ها بازی دیوونه از کی تو...نداری دوسم دیگه_

 فسن برای راهی دنبال ، سرد آب شیر زیر و برداشتم ام شونه روی از دسدتشدو
 .گشتم کشیدن

 .میکنه دیوونه رو تو داره که بمیره ساغر الهی_

 با ، بود اطرافم و دور اکسددیژن هرچی و کشددیدم بیرون و سددرم...نبود راهی
 .فرستادم هام ریه به بلندم نفس

 !بود شده صورتی آشپزخونه فرش و میچکید خون و آب موهام از

 برداشت فرش روی از پاشو گریه با ساغر و کردم بلند و فرش

 .کن استراحت تو خدا رو تو ، عطا میشورم من_

 ، کردم خیسش و بردم حموم داخل و فرش

 بود اشک خیس صدورتش ، حموم توی اومد و زد باال و شدلوارش های پاچه
 ایستاد راهم سر که

 ، میشورم من ، برو تو_

 شد قفل زخمم روی هاش چشم مردمک و چرخید صورتم روی نگاهش

 برم؟ قربونت نمیاد بند چرا خونش_

 ...و سرم کشیدم عق  اما آورد باال دستشو
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 خونه توی یکم بذار! نزن حرف دیگه میکنم خواهش ، سدداغر بیرون برو_
 !میکنه درد سرم ، باشه سکوت

 .شد حرکت بی ، اش زده حیرت و مات های چشم

 و یدمب*و*س طوالنی و پیشونیش ، خورد ُسر هاش اشدک و لرزید اش چونه
 .کشیدم کمرش پشت به دستی

 ...برو...خانومم بیرون برو_

 ، نهک خوب و هردومون حال میتونسددت که بود کردن بول تنها و میلرزید تنش
 .بود الزم جفتمون برای تنبیه این...ولی

 و ستمش و فرش تا ایسدتاد ، حموم در جلوی ، رفت کنار اینکه تا موندم منتظر
 سددرم دور و برداشدتم باندی ، بود که ای اولیه های کمک های جعبه همون از

 .پیچیدم

 ...میزدم حرف خودم با صبح تا باید

 و بودم کرده لیست که هایی حسداب تمام ، بود قرار همین از اوضداع هم فردا
 مشددکل هیچ جزئیِ   درصدددی اختالف جز و کنم چک دوباره شددم مجبور

 ، بود کور و سددوت خونه ، برگشددتم قبل شدد  از دیرتر اینبار ، نبود ای دیگه
 .بود مونده روشن گاز زیر و بود برده خوابش مبل روی ساغر

 ذاهاروغ زیر ، داشت حسابیِ   برنگ و بو اینکه با ، نداشتم غذا به اشدتهایی
 ، گذاشتم یخچال توی و ساالد و کردم خاموش

 مگرفتن دوش حوصددله حتی ، بیاره جا حالمو میتونسددت خنک آب لیوان یه
 .نداشتم
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 دیر که هایی شدد  ، شددسددتم و صددورتم و دسددت و کردم عوض هامو لباس
 ، میخوندم اداره توی و نمازم برمیگشتم

 هب حواسدم ی ،همه زدم باال هامو لباس آسدتین ایسدتادم که سداغر سدر باالی
 آروم هاش نفس ، درمیاره و بودن خواب ادای داره یا خوابه بفهمم که بود این

 ... بود منظم و

 کردم بلندش ، سرش زیر و ام دیگهِ   دسدت و بردم زانوهاش زیر و دسدتم یه
 .کرد باز هاشو چشم اتاق نزدیک و

 چنده؟ ساعت...عطا_

 وجل تند و تند من درآری لج برای روزها این که هایی عقربه از بودم متنفر
 .میرفتند

 بخوری؟ شام میخوای ، نمیدونم_

 .گذاشتمش تخت روی و خاروند و اش کرده پوف های پلک

 یخچال توی بذارش فقط ، نه_

 کردم خاموش و تخت کنار خواب چرا 

 .گذاشتم_

 .کشیدم دراز ، بهش پشت و خزید لحاف زیر

 قرار ، دمیز هام شقیقه نبض که اینطور امشدبم و بود نبرده خوابم که و دیشد 
 .بود خوابی بی به

 تخت روی که وقتی از سدداعت دو ، انداختم میز روی سدداعت به نگاهی نیم
 .بودم نذاشته هم روی پلک من و میگذشت بودم کشیده دراز
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 ، اومد می هرازگاهی بودیم خوابیده وقتی از که ، سدداغر فین فین صدددای با
 .شدم خیز نیم و سمتش به چرخیدم

 ایه پلک بین که اشددکی قطره حتی ، کرد حبس اش سددینه توی نفسددشددو
 ادهافت صورتش روی مهتاب نور ، موند حرکت بی ، بود شدده اسدیر خیسدش

 .میدیدم رو دست ی پوسته من و بود

 اما ، لرزید دسددتش.زدم ای هب*و*سد اش اشدداره انگشددت روی و شدددم خم
 .نکشید نفس

رید اشدکش ، زدم ای هب*و*سد دومش انگشدت روی  و سوم انگشدت...سدُ
 .نداشت گریه جز العملی عکس چهارم

 شاید ، فاصله هفته دو اینِ   التهاب.پیچیدم تنش دور و دسدتم و کردم بولش
 انتخاب هردومون برای ای احمقانه تنبیه چه ، بود انداخته روز این به مارو
 .بودم کرده

 هام ریه به و خرماییش موهای عطر بردم، فرو موهاش الی به ال و سددرم
 لهفاص چرا ، نفسدش هر برای میمردم که من...دوبار نه...بار یک نه.فرسدتادم
 بینمون؟ انداختم

 که...دمبو گفته قبل شد  که حرفی خاطر به شداید...صددا بی... میکرد گریه
 ...نزن حرف ساغر

 لقف شاید ، نکشید عق  ام سینه روی از سدرشو اما یدمب*و*سد و اش گونه
 به و پیشونیش..نمیذاشدت... اما میشدد باز ها ل  یدنب*و*سد با سدکوتش

 .نکشم عق  سرشو تا میداد فشار ام سینه
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 ، نداد و جوابم" شکست؟ دلت" زدم ای هب*و*س بازوش روی

 "ترسوندمت؟"چسبوندم گوشش به و هام ل  و کردم نوازش و قلبش پشت

 "ببخشید" زدم گوشش ی الله به ای هب*و*س

 نمیخواسددت دلش...ولی صددورتشددو ببینم تا ام شددونه کشددیدم عق  یکم
 .بیفته بهم چشممون

 ،ناله کشیدم موهاشو ، سدرسدختی با و بردم موهاش الی به ال هامو انگشدت
 .اومد عق  سرش و کرد ای

 اشددک مسددیر از بود نمونده دور صددورتش از جایی ، داشددتم نگه و اش چونه
 نه ، اش چونه فقط نه...میلرزید و میداد فشار هم روی محکم هاشدو پلک...

 ...ظریفش های شونه فقط نه ، هاش ل  فقط

 !!بخوره؟ تکون دلش توی آب نذارم بود قرار

 ...ساغر_

 جنین مثل پاهاشو ، کرد جمع اش سدینه روی اش شدده مشدت هاش دسدت
 .آورد شکمشِ   نزدیک

 .میکشید نفس وقتی میشد هم کیپ بینیش های پره

 نگرفته تصدددمیم لحظه به و درسددت هیچوقت...من! ؟ بودم کرده چیکار
 ...بودم

 عصبانی ، زانوشِ   سمت کرد جمع سرشو ، یدمب*و*س هاشو چشدم روی
 .کشیدم تر محکم موهاشو اینبار و شدم
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 کپل پشت اشک چقدر ، کرد باز هاشو چشم و گذاشت دستم روی دسدتشو
 ...وجبی نیم بود کرده جمع هاش

 با ، بودیم تنبیه که ای هفته دوِ   التهاب ،با طوالنی ، یدمب*و*سدد رو لبش
 آرامش یا لحظه تشویش و اضطراب جز گرفتن فاصله این از که تنی اشدتیاق

 ...بود ندیده

 ...داشتیم احتیاج طوالنی خوابی بی این به ما دوی هر

 و گل این که باری آخرین نیسددت یادم...خریدم مریم گل شدداخه بیسددت
 نای سددمت دیگه بودم کرده عهد خودم با که میاد یادم فقط ، بود کی خریدم

 !نرم گل

 ، یگلفروشدد خوبه عطر ، بده انجام ای سدداده تزئین گلفروش تا موندم منتظر
 به که هایی چشددم و کاری مداوم های سدداعت خسددتگی ، میاورد جا حالمو

 ، کردمی اذیتم ، کنند تماشا جارو همه شدیشه پشدت از دیگه داشدتند نیاز نظر
 یرونب خونه نزدیک گلفروشی از که بود نشدده نه ، انداختم سداعتم به نگاهی
 تا بود گفته بهم ، بودیم سدداغر مادر و پدر ی خونهِ   مهمون و شدد  ، اومدم

 دشدد بد خیلی پیش دفعه ، داشددت حقم ، نمیره تنهایی خودش نرم دنبالش
 .برگردوندم و ساغر فقط و نرفتم مهمونی به وقتی

 اب ، کرد باز برام باال از درو نزده زنگ و کردم پارک خونه در جلوی و ماشددین
 و گل دسددته ، خونه درِ   شدددن باز محض به و رفتم باال هارو پله عجله

 .گرفتم سمتش

 گرفت بول رو گل دسته خوشحالی با و زد برق هاش چشم
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 ...نمیخریدی مریم هیچوقت که تو_

 ی گونه به ای هب*و*سدد ، درمیاوردم و هام کفش که حالی در و شدددم داخل
 .زدم اش انداخته گل

 نشدی؟ حاضر چرا_

 هامو لباس عجله با ، میکشددید بو و بود برده فرو ها گل الی به ال سددرشددو
 بگیرم دوش سرعت کمترین در تا درآوردم

 میای دیر کردم فکر ، میشم حاضر_

 ...داخل چپیدم و کردم باز و حموم در

 در پشت بذار و ام حوله ساغر_

 شنرو و سشوار ، اومدم بیرون و گرفتم ای دقیقه چند دوش و گفت ای باشده
 بود ایستاده اتاق ی آیینه کنار منتظر و بود کرده

 زودتر بریم ، خانوم میشه دیر نمیخواد_

 و موهات بکشم سشوار بیا ، میخوری سرما...نخیر_

 شتپ.نشستم آرایشش میزِ   صدندلی روی و بسدتم و لباسدم ی دکمه آخرین
 نگاهش آیینه توی از ، گرفت موهام روی و سشوار حرارت و گرفت قرار سدرم
 یمن ، داشت قرمز ریز های گل که بود پوشیده مشدکیِ   بلندِ   پیرهن ، کردم

 رتشصو به دوباره ، بود پوشدیده مشدکی سداپورت ، انداختم پاش به نگاهی
 بود هشد خیره نقطه یه به حرکت بی ، نبود اینجا اصال حواسش ، کردم نگاه

 سوخت ام کله...ساغر_

 خندید و خورد تکونی
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 ببخشید_

 کرد خشک و ام شقیقه کنار

 کنیم؟ چیکار و پیشونیت زخم_

 کشیدم زخم به دستی

 !نگفتم درو  ، کابینت به خورده گفتم سهراب به_

 موهام شدددن خشددک از خیالش وقتی و کشددید موهام روی آروم ، رو شددونه
 ، کرد خاموش و سشوار ، شد راحت

 بپیچ گردنت دور اینو ، امروز خریدم برات شالگردن یه_

 و شددالگردن خنده با و شددد بلند پاش های پنجه روی ، ایسددتادم و شدددم بلند
 انداخت گردنم دور

 امروز؟ بیرون رفتی ، نکنه درد دستت_

 گفت و کشید دست شالگردن پایین به ، نکرد نگاه هام چشم به

 ِ   شددالگردن همین به پولمم بقیه ، خریدم خودم برای و پیرهن این رفتم_
 رسید

 زدم اش گونه به خنده با ، میکرد نگاهم خجالت با

 میاد بهت خیلی پیرهنت ، وجبی نیم کردی خوبی کار_

 زد چرخی و رفت عق  قدم دو

 میگی؟ راست_

 گذاشت اش گونه روی هاشو دست کف خوشحالی با و دادم تکون سرمو

 !کنی دعوام ریخته بهم کتابت حساب که حاال کردم فکر_
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 کردم نگاهش اخم و تعج  با

 از.باشددیم داشددته و برج و خرج همین که میکنم کار ، نکن دیگه و فکر این_
 ...بخر ، گرفت و چیزی چشمت بعد به این

 و زخمم روی ، کم ی فاصددله یده بدا و اندداخدت گردنم دور دسددتشددو
 .شیدمک نفس و تنش عطر بوی و گذاشتم صورتش کنار و صورتم.یدب*و*س

****************** 

 بودم ریختهن بیشتر کفگیر یه ، کشیدم برنج براش و برداشتم و سداغر بشدقاب
 آورد جلو دستشو که

 بسه همین... بسه_

 و بحث اون میون نبود بعید ، کردم نگاه گرفت ازم که بشددقابی به تعج  با
 بود دهکر سنگین سدبک خودش با و بود برداشدته حرفمو یه ، بیخودی دعوای

 !نمیاد خوشم اندامش از من مثال که

 ... بود نشسته کنارم ، کردم نگاهش چشمی زیر و نزدم حرفی

 جاش هی و برداشت هویج و مر  کوچیک تیکه یه فقط ، نکشید که فسدنجون
 ...ساالد از کرد پر و بشقابش ی گوشه

 سددر های بحث و ها حرف وسددط ، زدم لبخند و فرسددتادم شددیطون به لعنت
 صدایی دنبال گوشم ی همه! میکرد حکمفرمایی ، سداغرِ   سدکوت ، سدفره
 و اومد می دل ته از نظر به که هایی خنده گاهی و لبخند جز اما ، بود ازش

 .نمیکرد کاری ، دل سر از من نظر به

 خوردین؟ چیزی بیرون دوتا شما_
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 خندیدم و کردم بلند سرمو ، سهراب صدای با

 میکنی؟ فکری همچین چرا نه_

 ارهاش پر دهن با ، بود نشسته ساغر و من روی به رو و سهراب کنار که سدامان
 کرد سفره به ای

 چیزی نخوردین_

 ، بودم کشدیده من که کمی حجم اون از شدداید ، کردم نگاه سداغر بشدقاب به
 .بود نخورده بیشتر قاشق دو یکی

 نیست بعید سداغر از اما ، نشددین متوجه همین برای ، میخورم غذا تند من_
 باشه درآورده عزا از دلی غروب دم ،

 گفت و خندید ، نبود همیشه مثل که ای خنده با ساغر

 نذارید شماها ، بگیرم رژیم میخوام من_

 زد ام شونه به بعدم

 ... من به بده و برنج دیس اون عطا_

 و دیس تا بودم شددده دال که منی به ، سددهراب و خندیدند بابا حاج و نرگس
 گفت بردارم

 شده چاق سایز سه دو دوباره بگیره رژیم بذار ، کن ولش_

 گفت کفری و جدی لحن با سامان

 .میکنه تکلیف تعیین اونم ، شوهرشه اون ، داره ربطی چه تو به_

 مداشددت نگه سداغر جلوی و برنج دیس و زدم لبخندی ، بقیه های خنده جلوی
 ...کم مقدار اما ، کشید بار سه دو ،
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 و سر به دسدتی یه فهمید عطا ، بودم گذاشدته فسدنجون که شد  اون مامان_
 ...ها کشیدی غذام گوش

 گفت و خندید مونس مامان

 کردم مزه فقط من ، بود انداخته جا غذاشو بچم خدا به_

 گفتم لبخند با و کردم تشکر

 نکنه درد ،دستتون بود شده تبرک پس_

 پشددت و دسددتم ، شددد دور سدداغر و من از که ها وبحث خندید مونس مامان
 بردم نزدیکش سرمو و گذاشتم کمرش

 نمیخوری؟ غذاتو چرا_

 داد تکون غذا جویدن ی نشونه به و دهنش

 میخورم آروم.میخورم دارم_

 !برگشت و رفت زخمم روی ، هام چشم جای به نگاهش

 .گذاشتم پام روی و دستم مشت و گذاشت دهنش توی و پری قاشق

 اعتسدد ، بخوریم همونجا و شددیرینی و چایی تا رفتیم حیا  به ، شددام از بعد
 و رمن بالش یه ، داشدتم احتیاح لحظه اون توی که چیزی تنها و بود شد  یک

 .بود گرم خواب یه

 میخوام بابا حاج و مونس مامان ی اجازه با ، جمعه جمعتون که حاال خ _
 .بدم خوش خبر یه

 گاز و اشتبرد یکی ، بگیرم سمتش و شیرینی بشقاب تا کرد اشاره بهم سداغر
 زد بهش محکمی
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 و خوشدددت خبر موقع همون ، بودیم ات خونه تازه کده مدا...دیگده بگو_
 .میگفتی

 دستشو کف ، سامان که بود زده بیرون ساغر های ل  ی گوشده از خامه یکم
 گفت و زد ساغر سر به

 .دمب میخوام که خبریه همین برای میکنی جون نوش داری که شیرینی اون_

 خبرو زدم حدس ، ولی چرا نمیدونم

 !شد سنگ ام معده توی بودم خورده که شیرینی

 مخالفت وجود با ، یدب*و*س دستشو و نشست مادرش پای جلوی سدهراب
 گفت و زد دستش به ای دیگه ی هب*و*س ، مونس مامان

 .میشی مادربزرگ داری که بگم باید ولی ، جوونی هنوز اینکه با_

 ، خانوم نرگس خجالت و مونس مامانِ   متعج ِ   صددورت از نگداهم
 آروم و بود گرفته هاش ل  نزدیک که شددیرینی...سدداغر سددمت به چرخید

 .بشقاب روی گذاشتش بود، افتاده راه به که ای همهمه بین و آورد پایین

 فرصددت که بودند شددده زده شددگفت خبر این از اونقدر ، بابا حاج و سدهراب
 ا د داشددت که کشددیدم سددرم پشددت به دسددتی ، نبود من تبریک عرض برای

 مرکز بود شددده که میکرد نگاه خانوم نرگس به غمزده و مات سدداغر ، میشددد
 .توجه

 کشیدم بازوش روی دستمو ، گرفتم قرار سرش پشت و شدم بلند

 بگی تبریک نمیخوای....عزیزم ساغر_
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 که برداشددت جلو به قدمی ، کنه نگاهم اینکه بدون و داد قورت و دهنش آب
 ...طوالنی یکم...کرد بول و نرگس ، شد برداشته بازوش روی از دستم

 ، دردشددو میدونسددتم من ولی ،ِ   شدددنش عمهِ   ذوق از کرد فکر سددامان
 .نشستم تخت روی برگشتم و سامان به گفتم تبریک

 بول و ساغر ، سامانم و کرد بول و سدامان خانوم، نرگس به تبریک بعد سداغر
 ...اقاتف این بابت خوشحالن چقدر که فهمید میشد کامال.چرخوند و گرفت

 االب و ماشین ی شدیشه ، نمیزد حرف کالم یک سداغر ، برگشدت مسدیر توی
 انداختم دموش صورت به نگاهی و دادم

 زنان؟ دکتر رفتی_

 داد جواب نگاهم اینکه بدون

 بدم باید سونوگرافی گفت نوشت آزمایش سری یه ، رفتم آره_

 بدی؟ انجامش میری کی_

 تاریکی توی ، کرد نگاهم و کند دل خیابونِ   خلوتِ   تصددویر از باالخره
 داشت اشک برق هاش چشم سفیدی ، ماشین

 .میاریم یکی بخواد دلت تو وقت هر...نداری دوست تو_

 ... رو به رو ماتِ   تصویر به دوخت چشم دوباره

 !!داره واگیر ویروسش سرماخوردگی مثل ، شدن دار بچه کنم فکر_

 حرف توی که همیشددگیِ   ذوق بی و هام خنده با خندید لبش ی گوشدده
 گفت ، بود زدنش
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 االن ، بیاریم دنیا به دیگه سددال سدده سددال دو همون و امون بچه بذاریم ما_
 ی بچه منتظر که منم ی خانواده ، عارفنِ   پسددر منتظر که تو ی خانواده
 هک اونا های بچه بذاریم ، نمیکنه مزه بهشون دیگه بشم دار بچه من ، سدامان

 میاریم یکی هم ما ، شدن بزرگ

 النشا حرف که میکردم خیال و کنم اعتماد حرفش به نمیتونسددتم اینکه با
 و بودنش جدی به کردم خوش دل ولی مدته کوتاه و گذراِ   تصددمیم یه فقط

 گرفت ام خنده"میاریمش یکی ی جمله این از"

 تا سه تا دو شاید یکی؟ چرا حاال_

 ...و پیشونیمِ   زخم باز اما...کرد نگاهم و زد لبخند غمگین

 بسه یکی_

 یدمپرس بیارم حرفش به اینکه برای ، پیچید ماشین توی سکوت دوباره

 دکتر؟ بودی رفته پس امروز_

 فرستاد پایین بود کرده جمع بولش توی االن تا که زانوهاش

 ... و کرد ام معاینه ، بودم رفته دیروز نه_

 نزد و حرفش بقیه

 نکنی رد رو کوچه عطا_

 میذاشت حواس مگه وجبی نیم ، پیچوندم راست سدمت به و ماشدین فرمون
 آدم؟ برای

 .رفتیم خونه داخل باهم و بردم پارکینگ توی و ماشین
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 که رو هایی فایل ، گذاشددت چایی سدداغر و کردیم عوض و هامون لباس تا
 .گذاشتم میزم روی و ریختم فلش توی میدادم تحویل باید

 بخیر ش _

 ردمک نگاه بود در ی دستگیره روی که دستش به و صندلی روی از شدم بلند

 بخوابی؟ میخوای_

 زد لبخند

 بخوابی ای خسته تو گفتم بخورم چایی میخوام نه_

 یادز با میترسده که بوضدی ، هسدت بوض صدداش ته میگفت بهم حسدی یه
 .بریزه بیرون هاش چشم از زدن حرف

 میخورم چایی منم_

 ...در به داد تکیه

 است خسته چشمات_

 .بگذرم نمیتونم تو با خوردن چایی از ، نداره اشکال_

 !بود سرد ، گرفتم دستشو و خندید

 و گذشددت زمان چقدر نمیدونم ، بودیم نشددسددته هم روی به رو و میز پشددت
 اشصددد و داد تکون و صددندلیش سدداغر که وقتی فقط ، رفت کجاها به فکرم

 .خودم پیش کردم جمع و حواسم ، شکست و سکوت

 بخور ، ساغرجان شد سرد_

 لبهاش نزدیک لیوانو و گرفت بودم خریده براش که هایی گل از و نگاهش
 .برد
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 هب حتی...نرگسم به ، میکنم حسدادت یلدا به ، عطا شددم حسدود وقته چند_
 .پیششه هنوز سهرابِ   دل میدونم که مهتا

 زدم لبخند کرد نگاهم که هاش چشم با

 نیست؟ تو پیش منِ   دل مگه_

 کرد جمع سرش پشت موهاشو و خندید

 که نداره عقل حسود آدم ، شدم حسود که گفتم.هست چرا_

 هب گرمامو ، بود میز روی که دستی سرمای ، گذاشدتم دسدتش روی و دسدتم
 کشید رخ

 بکن دندونت اون حال به فکریم یه ، بده انجام برو هارو آزمایش ، سدداغر_
 حتما بارداری قبل میگن که شددنیدم ، داره درد ها وقت بعضددی میگی که

 .کنید ترمیم و هاتون دندون

 داد تکون سری ذوق بی

 وقتی ، رو توِ   خود مثال... خدا از حتی ، نمیخوام و هیچی زوری...نه_
 امم بچه میخواد دلم.باشم داشدته خواسدتگاری نمیکردم فکرشدم که داد بهم

 ، بده بهم همینطور

 تو قربانگوی بله منم بدبخته منهِ   سر زورت فعال_

 لبخند و کرد پر و صددورتش هاش اشددک ولی...انداختش خنده به شددوخیم
 .ماسید لبم روی

 گفت و کرد پاکشون سریع ، کرد حفظ هاش ل  روی ، رو خنده

 .میفتم چشمت از دارم میگه بهم حسی یه ، باز شدم لوس_
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 رفتم کنارش و شدم بلند اخم با و برداشتم دستش روی از و دستم

 درسددت برام مشددکل کارم محل ،تو نداشددت تو به ربطی شدد  اون دعوای_
 اینکه از ها بعضددی چون کنم چک و ارقام و عددها مجبور هروز ، میکنند
 ، بدوئونن موش میخوان و نیسددتند راضددی ، دادن بهم و مهمی این به پسددت

 .دادم دست از همون سر و کنترلم کن باور

 گیری یه اومدی که هرشدد ...عطا نبود تاثیر بی منم مدت این های حرف_
 .دادم بهت

 دادم فشار لپش به و بینیم و انداختم اش شونه دور و دستم

 چی؟ برای گریه ، همسر میشی کور ، ببینا و وجبی نیم_

 نزندگیمو توی اتفاقی هر اگه یا ، شددد بدتر اینم از اخالقم اگر ، بده قول_
 باشی داشته دوست نامزدی اول روزای همون ی اندازه منو ، افتاد

 دلیل نمیفهمیدم.کردم پاک هاشددو اشددک و یدمب*و*سدد هداشددو لد 
 گرفتم لرزونش های ل  از نگاه اخم با...حرفاشو

 کن تمومش ، ساغر میکنی ناراحتم داری_

 کرد بدتر و انداخت اش گریه به بیشتر آرومم لحن

***** 

 "؟ بیداری" که فرستادم پیام ساغر ی شماره به

 "داری؟ کارم ، عزیزم آره" داد و جوابم تاخیر با
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 یپک ی پنجرهِ   سمت رفتم ، گرفتم و اش شدماره و شددم بلند میز پشدت از
 اعط" زد غر سددهراب که میخورد بوق تلفن ، کردم بازش نیمه و اتاق ی شددده

 "میخوریم سرما رو پنجره ببند

 بذار" گفت مینشدسدت سدهراب کنار که همکاری و انداختم باال و هام شدونه
 "بشه عوض هوا

 عطا جونم_

 گفتم بسته های چشم با و دادم تکیه پنجره به و سرم

 خوبی؟...عزیزم سالم_

 بود حوصله بی

 مونس؟ مامان ی خونه برم شده؟ طوری ، نیستم بد_

 زدم لبخند

 دم ابی بگیر آژانس ام دیگه ساعت یه ، نکن درسدت شدام بگم زدم زنگ...نه_
 ، شرکت

 شد متعج  صداش

 بخوریم؟ شام چی؟ برای_

 باهم بیا ، بهشه چشدمم روزه چند ، هسدت شدرکت روی به رو کافه یه ، آره_
 .بریم

 .دراومد کسلی و حالی بی اون از

 چیِ   عین صددبحم از ، بذارم چی شددام نمیدونسددتم اتفاقا...خوب چه_
 اری؟ند کار مگه تو ، میرسم زود بیفتم راه دیگه ساعت یه ، میام...خوابیدم
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 .نباش نگران ، میدم تحویل کارو برسی هرساعتی ، نه_

 پوشیدی؟ چی تو خ ...باشه باشه_

 انداختم خودم به نگاهی و کردم باز چشمامو تعج  با

 چطور؟_

 پوشیدی؟ لباستو کدوم...بپوشم لباس تو ست میخوام_

 خندیدم

 ، مشکی شلوار باِ   خاکستری پیرهن_

 ...فقط ، باشه_

 پرسیدم و کرد مکث

 چی؟ فقط_

 که هنوز ، بزنه بهم سددری یه بیاد کرد وقت اگر بود قرار ، تهران برگشددته مهتا_
 ...ولی نشده ازش خبری

 میکردم قطع و تلفنم زودتر باید ، اتاقم به بخش رئیس اومدن با

 ، هکاف بیاید باهم ، بود مایل خودش و اومد خانوم مهتا اگر ، برم باید سدداغر_
 .بده خبر بهم قبلش ولی

 ، برم قربونت برو حتما باشه_

 گفتم پایینی خیلی صدای با و آوردم لبم نزدیک و گوشی

 .دارم دوست_

 ساغر بعد ساعت یک و شددم بخش رئیس جدید دسدتورِ   بررسدی مشدوول
 ..کافه میان مهتا با که داد پیام
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 اعالم نفر 1 ، نفر 1 جای به و تعدادمون و دادم کافه دار صددندوق به پیامی
 .کردم

 میمونی؟ کار اضافه_

 گفت و آورد بیرون مانیتور پشت از سرشو سهراب

 .برسم ربیشت کارهام به ، منم میمونی توام حاال گفتم ، بیکارم خونه راستش_

 کستنش قلنج صدای و کشیدم باال تونستم که جایی تا هامو دسدت ، خنده با
 :انداخت ام خنده به کتفم

 !!گذاشتم قرار دوستش و خانومم با ، برم زود میخوام امروز اتفاقا_

 گفت تعج  با و کشید عق  یهو که بود برده مانیتورِ   سمت سرشو

 مهتا؟؟ با_

 ، یوارد به صندلی برخورد با و داد عق  صدندلیشو دادم، تکون خفیف سدرمو
 خورد تکونی

 مگه؟ هست خبر چه_

 انداختم ساعت به نگاهی نیم

 افهاض جمعمون به هم خانوم مهتا که بخوریم شدام بود قرار ، پایین این کافه_
 !بیا توام ، شد

 گفت خفیفی"هان" که بود رفته فرو فکر توی

 ...بیا توام_

 باشید خوش برید...نه_
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 حتما تر جدیِ   اصددرار دو یکی با که بود هایی آدم شددبیه ، گفتنش"نه"
 !میدادن رضایت

 راحتی هرجور_

 و کردم سیو رو صدفحه روی اکسدل فایل ، گرفت ام خنده خودم بدجنسدی از
 کردم ارسال ها فروشِ   مسئول برای

 تهران؟ برگشته کی مهتا_

 :کردم کامل رو فایلِ   زیرِ   توضیحات

 سهراب نمیدونم_

 بود؟ رفته چی برای اصال_

 ، نبینه رو خفیفم ی خنده تا بردم مانیتور پشت سرمو

 یداپ خودت میتونی و سواالت این جواب حداقل ، بیا و امش  شام نظرم به_
 کنی

 داد پایین پیرهنشو ی زده باال های آستین ناراحتی با

 نگفته؟ بهت ساغر نمیدونی؟ تو یعنی_

 .نبودم خبرچین من ولی بود گفته که ساغر

 مسددائل یتو من ، برادرجان بعدم ، نه یا بگم تو به میتونم نمیدونم ولی گفته_
 ...نمیکنم دخالت تو

 پرو بچه_

 خاموش و کامپیوتر ی صددفحه و خنددیددم ، سددهراب هدای زدن غز بده
 "رسیدیم" ، بود داده پیام که میشد ای دقیقه چند ساغر...کردم
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 کردم تنم و برداشتم صندلیم پشت از و کتم

 نه یا میای پس؟ شد چی_

 از حرص با بعد و کرد فکر یکم که بود گذاشته میزش روی هاشو دست کف
 شد بلند صندلیش روی

 !!میام ، جهنم به_

 "ساغر"

 هک پرسددید ازمون ، بود در جلوی که آقایی ، شدددیم کافه داخل مهتا با وقتی
 گفتیم ، بودیم جدا همده از خبر بی کده هم مهتدا و من کردین؟ رزرو میز

 رونمونبی شاید ، نمیگفت عطارو فامیلی و نبود حواسدش مهتا اگر نمیدونیم،
 !بودند کرده

 کرده؟ رزرو میز بود گفته بهت_

 گذاشتم ام چونه زیر و دستم و گذاشتم میز روی هامو دست آرنج

 برم قربونش کرده، رزرو جاییم چه...نه_

 درآورد پاییزشوِ   کت خنده با مهتا

 .ریختم بهم و خان عطا ی برنامه ، ها بوده نفره دو قرارتون کنم فکر_

 بهش کردم اخم

 اداها این ، نداشددتیم نفره دو قرار کم ، ماه چند این حاال ، حرفیه چه این_
 !گذشت دیگه ما از ، دوماداس عروس تازه برای

 خندید و زد لپم روی
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 دعوای ، میدونم من ندونه هرکی که نکش سددوز سددینهِ   آه من جلوی_
 بگیر ناله ی قیافه پسددر این جلوی اینقدم ، بود تو تقصددیر فقط و فقط آخرتون

 !!دربیای دپرسی اداهای از که کنه توِ   خرج کاریشو اضافه پوالی همه تا

 !!نمیکنه بارو حرفمو کسی ، نمیزنن مو و همن شبیه سهراب و مهتا میگم

 باشدده درسددت ، دکتره خانوم حرف اگر ، گرفته دلم واقعا من ، خانوم مهتا_
 ...چی؟

 کافه داخل عطا که دیدم سرش پشدت از ، شدد تر غلیظ اخمش مهتا همینکه
 هالبت ، شددده بهتر و تر قشددنگ خیلی ازدواجمون زمان از برم قربونش ، شددد

 نم تقصیر خ  ولی نیسدت سدرحال و شداد اول روزای مثل دیگه که درسدته
 ، شدهمی کم بانکیش حسداب از قرون یه تا آقا و کردن عوض پسدتشددو که چیه

 ...کاری اضافه به میفته

 زهر لبم روی ، اومد داخل عطا سددر پشددت که سددهرابی دیدن با بازمِ   نیش
 !شد

 !!آورد خودش با اینو چی برای ، اه_

 و اش" آورده؟ رو کیِ  " جواب و سددرچرخوند بود مردها به پشددتش که مهتا
 !فهمید خودش

 بود نقشه_

 مهتا هب ، برسددند میزمون به اینکه قبل و زدم لبخند عطا روی به ناراحتی با
 گفتم

 .بخورم گه من_
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 برخوردیش خوش و لبخند با ولی ، میزد موج عطاِ   صددورت توی خسددتگی
 کنه مخفیش کرد سعی

 .محترم ها خانوم به سالم_

 وت که لحظه همون مهتا ، کرد بولم کوتاه و گرفتم دسددتشددو خوشددحالی با
 کرد پنهون لبخندشو و زد بهم چشمکی یه رفتم عطاِ   بول

 شدم مزاحمتون که ببخشید...خان عطا نباشید خسته_

 ، کردین قبول مارو دعوت که کردین لطف ، مراحمید شددما دارید اختیار_
 میکنم خواهش بفرمایید

 اصددول ، بشددینه صددندلی روی مهتا تا کرد اشدداره دسددت به و زد لبخند عطا
 وجود با که میگرفت یادم منِ   شددوهر از سددهراب باید و احترام و برخورد

 کنه بآ خانومشوِ   دل تا ببره کار به الفاظی و کلمات چه بود بلد ، خسدتگی
 و خشک ِ   سالم یه و ایسدتاد عطا کنار زهرمار برج عین که سدهراب مثل نه ،

 .کرد خالی

 شمگو دم و آورد بهم نزدیک صندلیشو عطا و نشستیم میز دور چهارتامون هر
 گفت

 !نکن اخم مهمونمون به_

 گفتم عطا گوش دم و زدم بینمونِ   سنگین جو به زورکی لبخند

 آوردیش؟ چی برای_

 گفت میکرد باز گردنش دور از شالگردنشو که حالی در و خندید

 میخواست دلش خودش_
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ِ   ندلبخ و خسددتگی با که کردم نگاه عطاِ   رخ نیم به و انداختم باال ابرویی
 .میشد مظلوم چقدر کمش

 . کردیم کار خیلی امروز سهراب و من که بدیم هارو سفارش بهتره_

 اش دیگه سددر و بود مهتاِ   دسددت سددرش یه ، برداشددتیم منو یه مهتا و من
 خودمونِ   سمت رو منو و میذاشدتیم هم سدر به سدر خنده با ، منِ   دسدت

 گفت جدی و درآورد و کتش سهراب که میکشیدم

 بلنده هاتون خنده صدای ، زشته_

 .کردم کنترل هام دندون دادن فشار با و حرصم

 !ندیده خودش به کافه این ما از تر موجه ، باشید راحت خانوما_

 واردم بقیه و نبود سهراب اگر ، انداختم گردنش دور دسدتمو ، عطا ی خنده با
 میگرفتم اش گونه از محکم گاز یه حتما ، بودند سرجاشون

 آقا خوبی چه شما_

نو و بود انداخته پایین سرشو  خندید که میکرد واررسی رو م 

 داری لطف_

 ، مهتا های خنده ، میشددنیدن هم مهتا و سددهراب و ارادتمون پر های حرف
نو توی از سددرمو شددد باعث  صدددای و خندیدنش قشددنگ و بیارم بیرون م 

 کنم گوش مهربونش

 !کنی؟ اذیت و خان عطا ، میاد دلت چطور ساغر واقعا_

 دادم مهتا به و حق و کشیدم آه دلم ته از و گذاشتم عطا ی شونه روی سرمو
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 هب بیشددتر اگر عطا ، هسددتیم بدپیله خانوادگی ما که میدونی ، جان مهتا_
 چون ، اومد نمی خواهرش خواسددتگاری هیچوقت میکرد دقت سددهراب
 .باشم برادرجان ی لنگه منم که بده اینو احتمال درصد یه میتونست

 ویت سرش االن تا و بود نشدسدته کنارش که سدهراب و زد محوی لبخند مهتا
 گفت خودش جدی  ِ   لحن با ، بود گوشی

 نباشه ات کله تو عقل جو یه میبندم شر  منی؟ شبیه تو_

 و هکن دعوت مهمون نباید سددرخود دیگه بفهمه تا زدم عطا پهلوی به حرص با
 !بگیره بازشمِ   نیش جلوی

 یه تو ، زندگی سرو هم دارم شدوهر هم عقل کم منه که ،فعال جان سدهراب_
 !عاقدددل کن خودت حال به فکری

نو توی و سرم دوباره ، ها سفارش گرفتن برای گارسدون اومدن با  با.ردمب فرو م 
 میزهای به بیشددتر هرچی البته.دادیم سددفارش سدداالد یه و غذا تا دو عطا

 و بیارن زودتر غذامونو که میکردم ه*و*س بیشددتر میکردم نگداه کندارمون
! ودب کم که بود این داشددت که بدی یه کافه غذاهای که البته.بشددم مشددوول

 .کم خیلی

 تهران؟ آوردین تشریف کی ، خانوم مهتا_

 مصاحبه برای اومدم امروز_

 شد؟ منتفی کل به قبلی کار پس_

 ونگری های چشددم با که افتادم شددبی یاد و داد تکون سددری ناراحتی با مهتا
 ...عطا و من پیش اومد
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 !باشه؟ زن دنبال سال هفتاد پیرمرد میکرد فکرشو کی_

 زگا و زبونم و اومد سرجاش حواسم یهو ، کمرم به عطا های انگشت فشار با
 !سهراب مخصوصا.نزنم حرفی کسی جلوی بود قرار! گرفتم

 !باشه مبارک_

 ردیخونسدد با اما مهتا گرفتم، گاز لبمو بیشددتر ، مهتا به رو سددهراب حرف با
 "نیست چیزی که" کرد اشاره بهم سر با و کرد نگاهم

 املمدیرع ، بودم شدداغل خودم قبال کردم، معرفیتون که اینجایی خانوم مهتا_
 برای ، هباش معتمد که بود مهم براش بیشتر ولی میخواسدت سدابقه با منشدی

 دارید که پولی با ، نمیکنم دریغ بربیاد دسددتم از هرکمکی من ، ام خونه
 .کنیم کرایه سال پونزده ده جای یه میشه شرکت همون نزدیک

 کرد تشکر زده خجالت مهتا

 ساغر خوشدحال ، کردین برادری حقم در واقعا ، دادم زحمت بهتون خیلی_
 بدونه هارو لحظه این قدر امیدوارم که البته ، داره شما مثل همراهی ،

 روی رفت من ی خنده و شددد اخمو یهو آخر ی باجمله مهربونش ی چهره
 ...هوا

 ...توِ   دست از مهتا_

 و ارک این از بود متنفر ، بدم قلقلکش تا بردم پهلوش سددمت و هام انگشددت
 ...دادنشو حرص داشتم دوست چقدر من

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

581 

 حتی! نبود اصددال انگار که بود فکر توی جوری یه سددهراب ، غذاها اومدن تا
 تلگرافی و سددر دادن تکون جز ولی زد حرف باهاش آروم عطا هم باری چند

 .نکرد ای دیگه کار ، دادن جواب

 فکر خودش ی نداشددته غیرت به شدداید ، سددوخت برادرم برای دلم لحظه یه
 پناهی و پشددت و کشددیده تنهایی ها سددال زن این چقدر که این به ، میکنه

 . ایستاد همه جلوی آقا همین خاطر به روز یه چون نداشته

 رقرا که زندگی و پیرمرد اونِ   ثروت خاطر به ، بودم مهتا جای من اگر شداید
 حتما دربیارم و سددهرابِ   لج اینکه برای مهمتر همه از و بسددازه برام بود

 .میکردم ازدواج باهاش

 از هم ، نمیشدناختم پا از دسدت دیگه ، لذیذ و رنگ خوش غذاهای اومدن با
 ...سهراب ولی ، مهتا هم خوردم عطا غذای

 !میداد تکون توش و چنگال که میکردم نگاه پرش بشقاب به

 کن تست منو غذای میخوای_

 بشددقاب توی چنگالشددو همینکه... برد سددهرابِ   نزدیک و بشددقابش مهتا
 رفتهگ برق مثل رو مهتا ، سهراب ی خیرهِ   نگاه ، برداره پاسدتا تا برد سدهراب

 !!کرد خشک ها

 .کرد حرکت بی منم ، سهراب نگاه ترس  

 غذاش ظرف به سددهراب جای به نگاهشددو و برد دهنش توی چنگالشددو مهتا
 دوخت

 ...که است خوشمزه_
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 ینسددنگِ   نگاه این زیر میتونه مهتا چطور نمیفهمیدم و اومد نمی باال نفسددم
 .کنه برخورد آروم ، سهرابِ   عصبانی و

 بود؟ چی دعوت این مناسبته_

 فتگ و کرد پاک لبشو دستمال با ، بود گرم خوردنش غذا به سرش که عطا

 ندارم دوسددت! درمیاوردم سدداغر دل از باید که بودم کرده اشددتباهی کار یه_
 یب و لجبازی با ، میگذره زدن بهم چشددم یه به روزهاش که زندگی این توی

 !بگیرم جفتمون از و خوش های لحظه ، فکری

 .برداشت و سهراب ی خیرهِ   نگاه ، صورتم به عطا لبخند

 فرستادم براش ای هب*و*س بعدم و کردم فوت عطا صورت توی و نفسم

 فرستادم براش ای هب*و*س بعدم و کردم فوت عطا صورت توی و نفسم

 ها میکنی بیشتر منو شرمندگی اینجوری ، بود من تقصیر میدونم خودم_

 ...هوا رفت آخم و زد پام به بلندش پای با ، میز زیر از مهتا

 .کنیم فکر عاقالنه یکم تصمیمی هر و هرکاری قبل کاش که واقعا_

 .گفتم عطا بعد و مهتا به رو ببخشیدی که میمالیدم پامو

 !برم دیگه من ، گذشت خوش ، نکنه درد دستت عطا_

 شد بلند همزمان عطا و انداخت پایین سرشو مهتا ، سهرابِ   شدن بلند با

 ... زوده ، بمون_

 و داد تکون سددر فقط میکرد تنش که حالی در و برداشددت و کتش سددهراب
 !رفت و گفت آرومیِ   خداحافظ یه هممون به رو ، بعدم

 !شد ترور بدبخت_
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 کشیدم جلو مهتا و خودم برای و سهراب بشقاب و شدم خم

 .داشت گ*ن*ا*ه داداشم ، نبودا حقش_

 گفت عطا ولی بود ساکت مهتا

 سپ! شدم بدجنس ، میترسیم ازش که شدده اضدافه بهم خصدلت یه جدیدا_
 !!بود حقش ، میگم و میکنم خالی و رفیقم پشت

****************************** 

 و نکرد قبول بمونه امون خونه و شدد  بیاد تا کردم اصددرار مهتا به هرچقدر
 ، میره دوستاش از یکی ی خونه و ش  گفت

 های حرف به داشتم.گذاشتم هام لباس کشوی توی و کردم تا و طوسیم شدال
 مینه پول عطا تا بیا ادا و ناز اینقدر ، گفت که این به ، میکردم فکر مهتا

 داشددت حق جورایی یه ، کنه تو برای بیخودیِ   خرج هاشددم کاری اضددافه
 ومنت دویسددت کم کم ، برام بود خریده عطا که گلی دسددته همین مثال ، مهتا

 .بود نیفتاده خرج به کم که امشبم و بود داده پولشو

 دلم ، نداره ادا و ناز به ربطی منِ   جدیدِ   حال و حس... که اینه واقعیتش
 رمسدد توی من که نبود چیزی اون ازدواج میکنم حس که وقته خیلی...گرفته

 .داشتم

 گرم کار به سرش بیشتر عطا میریخت، بهم اقتصدادی وضدع و تورم هرچقدر
 کردمی تایپ مقاله آزادشم های وقت ، هست که شدرکتی کار از بویر ، میشدد

 ....مسافرکشی میرفت تا



wWw.Roman4u.iR  511 

 

 تیوق ، پیش روز چند همین میفهمم، من ولی نمیگه من به که و مسدافرکشی
 ترجلو یکم کردو پیاده مسدافر دیدمش ، مونس مامان ی خونه برم میخواسدتم

 گریه هب نشستم و کردم پیدا صندلی یه خیابون کنار همون ، کرد سوار و کسدی
 .کردن

 اینجوری ام روزه دو یکی های خواسددته خاطر به عطا نبودم حاضددر من
 .کنه کار اسیر و خودش

 سددطو یلدا اگر یعنی ، داده قرض برادرش به میلیون ده که نگفت من به عطا
 .نمیفهمیدم من نمیگفت بهم کردناش دل و درد

 !!هست هم اش خانواده برای من جز به اش اضافه کار شاید گفتم خودم به

 اومد؟ خوشت کافه از ساغر_

 فرستادم بیرون و نفسم

 رفته نامزدی دوران همون بار آخرین.بود عالی نکنه درد دسددتت.عطا آره_
 .کافه بودیم

 دقیقه پنج به شدداید ، کشددید دراز ها لباس همون با و نشددسددت تخت روی
 !!برده خوابش فهمیدم هاش نفس صدای از که نرسید

 که لهیا ، گرفتم دهنم جلوی و برداشددتم بود انداخته تخت پایین که کتشددو
 ...نمیدید خستگیتو و بود مرده ساغر کاش

 نگاه بلندش های مژه به بوض با و کردم خاموش سددرشددو باالی خواب چرا 
 .درآورد و اشکم هاش نفس صدای. کردم

 .نکنه بیدارش ام گریه تا چسبوندم دهنم به رو عطا کت
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 از دور خونه میرسددیدن وقتی که میکردند کار اینقدر ، مردهدا همده یعنی
 میفتادن؟ جنازه مثل جونشون

 ش  ات صبح که وقتی! تنم توی میریزه که وقتاست همین عالم ی غصده و غم
 باهم بشددینیم خونه بیاد شددوهرم تا میکنم گرم و خودم سددر شددده هرجور و

  ش وقتی ولی ، بزنیم حرف باهم دادیم انجام صدبح از که کارهایی ی درباره
 ابپ جنگ ، هات گیری بهونه با و میشددی خل یا اسددت خسددته اونقدر میشدده
 !میکنی کز گوشه یه و میشی دار غصه یا ، میکنی

 فیلم ، ماه همه این بعد بگم بهش رفت یادم کده برد خوابش زود اونقددر
 .گرفتم تحویل و شده آماده هامون عکس و عروسی

 .ببینم دوباره تا اولش از بیاد زدم و عروسی فیلم

 خودم برای همینطور ، نشددسددتم تلوزیون جلوی و برداشددتم و دارچینم چای
 .میریختم اشک خودم برای همینطور و میخندیدم فیلم توی

 با ، کنه کار اینهمه ، نبود مجبور و داشت حسابی و درسدت پول یه عطا کاش
 بهش زنان دکتر های حرف ی درباره اومد نمی دلم ، داشددت که سددختگی

 .بگم چیزی

 مهتا اصددرارهای ، میریختم خودم توی و میکردم مخفی و اضددطرابم و ترس
 اعط به حاالها حاال نداشددت امکان ، بود فایده بی حقیقتِ   گفتن برای هم

 .بگم و واقعیت

 اورشب که بود شده رو من ناتوانی از کلکسیونی ، دادم که آزمایشدی تا چند با
 .بود سخت هم خودم برای
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 به ، داشددت هزینه حسددابی بدم انجام باید گفت خانومه که آخری آزمایش
 کوتداه دکتر و زبونم دیگده ، بدارداری بدرای خدودم هدای اصددرار خداطدر

 شددمب مادر میخواد دلم اینهمه که منی که میگفتم؟ چی عطا به میرفتم...کرد
 هس هرکدومش بابت که دارم مشکل و مریضی مدل چند ، باشم داشدته بچه و

 به دلش و خواسددت خدا اگر بعد تا بشددم درمان و بخورم دارو باید چهارماه
 بشه؟ بارور منِ   ضعیفِ   رحم ، سوخت ما حال

 عطا جلوی مر*ق*صِ   قسمت پخش با و کردم پاک دستمال با و هام اشدک
 .شد بیشتر هقم هق ،

 زبونتم و داشددتی نقص و عی  همه این خوبه حاال ، سدداغر سددرت تو خاک
 .بود دراز

 ، گیرمب مونی الل باید بقیه عطاو جلوی ابد تا ، کنم پروگری بشددم الل دیگه
 !میمیرم ، بزنن سرم توی و هام عی  که وگرنه

 ای بهونه همون با قیمم*س*ت غیر ، میگرفتم جدی باید رو مهتا های حرف
 .باشه مراق  اونم و نمیخوام بچه میگم فعال ، کردم مطرح عطا با قبال که

 نموقعاو تا...داشددتیم وقت ما ، سددامان بعدم و بیاد دنیا به یلدا ی بچه تا حاال
 می در ضددعیفی این از و میگرفت جونی یه منم ی روده و دل این شدداید هم

 .میشدیم بچه صاح  ، کردن خرج قرون یهِ   بدون ماهم و اومد

 ارک شدد  تا صدبح عطا نداشددتیم آنچنانی خرج و نداشدتیم مشددکلی که االن
 قراره چه از اوضاع میفهمید که وقتی برسه چه ، میکرد
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 و گرفت دردم.زدم پام الی به مشددتی حرص با و انداختم پاهام به نگاهی
 ...خودم به پیچیدم

 ...ساغر سرت بر خاک

 ممانتو جی  از و مولود مامان ی خونه کلید و زدم تازه بربری نون به گاز یه
 گاز یه و بخرم جون به داغیشددو شددد باعث بربری نون خوب ی مزه ، درآوردم

 آب حیا  ، کشیدم داخل به سدرکی و کردم باز و حیا  در ، نون به بزنم دیگه
 .بود نشده جارو و

 زد گزن مولود مامان دیش ...فرسدتادم لعنتی عارف به و بسدتم درو حرص با
 شدد  تا و زیارت زاده امام میرن ، محلِ   مسددجد های خانوم با که گفت و

 بحص خواسته خدا از منم و بزنم یلدا به سری یه که خواسدت ازم ، برنمیگرده
 .افتادم راه زود

 .زدم لگدی بود نامرت  که عارف های کفش به و آوردم در هامو کفش

 اتاق توی انگار.شنیدم واضح هارو جدل و بحث صددای که بود موقع همون
 عارف بیداد و داد صدای.شد تر واضدح صددا چون بودند اومده بیرون خواب

 ...یلدا های گریه هم بعد و

 تبرگش اومدنم که بود من به پشتش عارف ، کردم باز درو و نیاوردم طاقت

 .کردم سالم هردوشون به تعج  با

 به بود داده تکیه اشددکشِ   خیسِ   صددورت با که افتاد یلدا به چشددمم
 گذاشتم آشپزخونهِ   اپن روی خریدهارو و سمتش دوییدم هول به...دیوار

 گرفتم رو یلدا بول زیر
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 شدی؟ بلند چرا تو_

 عارف به زد زل ، هاش هق هق پشت یلدا

 ...میکشم خجالت ساغر و تو از خدا به ، مادرم ی خونه برم بذار_

 خیس ، انداختم نگاه لباسددش پشددت به بودم گرفته و بولش زیر که همینطور
 !بود

 مخ تو نرو و نکن پیله اینقدر ، بذار جیگر رو دندون رو هفته سدده این یلدا_
 ... که مادرت و خواهر اون پیش ببرمت ، من

 باال بردم صدامو

 میلرزه داره تنش تموم...حالشو نمیبینی ، عارف کن بس_

 گرفت یلدارو دست نگرانی با و اومد جلوتر عارف

 حموم میبرمت خودم_

 کردم نگاهش گریه با و زد پس و عارف دست یلدا

 .باشم تو پیش نمیخوام دیگه ، دنبالم بیاد خواهرم میزنم زنگ_

 رفت هم توی سریع ، عارف های اخم

 ، بسه شتمپ هفت برای پیششون رفتی که پیش ماه همین ، میکنی بیخود تو_

 حقیقتا ولی ، بیاد کوتاه تا کردم اشاره عارف به و داشتم نگه تر محکم رو یلدا
 منو ، بود زده بیرون که گردنی رگ و عارف ی برافروختدهِ   صددورت کده

 .میترسوند

 نیست خوب حالش یلدا ، کن تمومش و بحث این جان عارف_

 .کردم همراهیش منم و رفت تلفن میزِ   سمت آروم آروم یلدا
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 گفت هق هق با

 بیان میزنم زنگ_

 ، میلرزید گرفتن شماره موقع که بود یلدا های دست به نگاهم

 یلدا میکنی غلط_

 و داد ، دیوار توی کوبید و گرفتِ   تلفن زدن بهم چشددم یه توی عدارف
 ...زمین روی نشستیم هم کنار هردو ، کرد خم یلدارو زانوهای ، بیدادش

 سدداغر از...از...دادی خجالتم بس از ُمردم ، نمیگذرم ازت خدا به...عارف_
 ...رت..ماد مدد از... میکشم خجالت...خد

 و اش ینهس ی قفسه شددن پایین و باال ولی بگیره نفسدی تا برد عق  سدرشدو
 انداخت والم و هول به ، صورتش روی و رنگ

 یتو شدداید کردم فکر...رفت بیرون خونه از و ما هردوی به کرد پشددت عارف
 ، شددنیدم و حیا  درِ   شدددن کوبیده بهم صدددای وقتی ولی بمونه حیا 

 .رفت که فهمیدم

 یه و آشددپزخونه توی دوییدم بعد و بده تکیه دیوار به تا یلدا به کردم کمک
 ، یدمرسدد یلدا به وقتی ولی بود آب پر لیوان ل  به ل ...کردم پر آب لیوان

 ریخت راه توی نصفش

 بکش عمیق نفس ، برم قربونت بخور_

 و یوانل...ترسیدم چقدر که بدم نشون نمیخواستم ، بود شده سدفید هاش ل 
 ...خورد قلپ چند زوری...لبش به چسبوندم

 کردم نوازشش آروم و گذاشتم اش سینه روی و دستم
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 هرچقدر توام و من ، داره پا یه مرغشددون خانوادگی اینا ، من برم قربونت_
 یادب سرجاش نفست بذار ، نکن فکر بهش...است فایده بی کنیم اصرار

 ، گرفتم هام دست بین و صورتش

 ...یلدا میلرزی داری_

 گفت بریده بریده و دیوار به داد تکیه سرشو پشت

 نیست...خوب...حالم...حدد_

 زدم صورتم به محکم

 یاحسین_

 مچشدد و میکردم نگاه کشددیدنش نفس به فقط ، بود زده خشددکم چوب مثل
 پاهام کف...کوچه توی دوییدم ، اومدم خودم به که یهو ، اش بسددته های
 عارف از خبری...گرفتند درد خیابون آسددفالت و حیا  های سددنگ روی
 ...نبود

 های چشددم به و ایسددتادم پذیراییِ   وسددط ای لحظه چند و داخل برگشددتم
 .کردم نگاه یلداِ   باز

 نباش نگران...اورژانس میزنم زنگ_

 چنگ و دلم اش ناله صدددای... بود کرده مشددت دسددتش توی لباسددشددو
 .مینداخت

 .دبفرستن ماشین که کردن قبول باالخره اورژانس های جواب و سوال از بعد

 تا و بلندش پیرهن.کردم تنش بود سددختی هر به و آوردم یلدارو شددال و مانتو
 .گذاشتم بالش یه کمرش پشت و کشیدم پاش مچ پایین
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 ...بچه خاطر به... نیار فشار خودت به ، برم قربونت_

 ، دنمکشی نفس شمرده شمرده با کردم سعی ، گرفتم دستم توی هاشو دسدت
 .بدم عادت هم یلدارو

 قشنگم دختر آفرین_

 .ریخت اش گونه روی اشکش و خندید لبش ی گوشه

 ...یدمشب*و*س

 ...ساغر...آی_

 زیر ، نبود منِ   نزدیکی خاطر به ولی...گفتم ببخشدید و اومدم عق  هول به
 کرد بلندتری ی ناله و گرفت دلشو

 خدا رو تو...جانم یلدا وای_

 . نبود دسترس در ، گرفتم و عارف ی شماره و شدم بلند

 تونهب بزنم زنگ مهتا به شدداید کردم فکر نبودم بلدم یلدارو خواهر ی شددماره
 .گفتم رو ماجرا بهش و داد جواب زود خیلی.کنه راهنماییم

 یلددارو کده بخوام هموندا از ، رسددیدد اورژانس از دیرتر اگر گفدت بدهدم
ِ   کترد ، افتاد اتفاقی نکرده خدایی اگر تا ببرن خودش زایمانِ   بیمارسددتان

 .باشه اونجا یلدا

 کار از و ذهنم ، کردنش باز چشددم دوباره و شدددن هوش بی...یلدا های ناله
 اب و اورژانس زدم زنگ دوباره ، کنم چیکار باید نمیدونسددتم ، بود انداخته

 ... کردم التماسشون گریه

 .زدم درو زنگ کردم قطع و تلفن همینکه
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 داخل کردم راهنماییشددون.بودند اومده اورژانس از نفر دو اما عارفه کردم فکر
 ...خونه

 فتگ یکیشددون ، کردن معاینش و گرفتن یلدارو فشددار که دقیقه چند بعد
 ... بردارم خودم همراه داره یلدا اگر ای بیمه دفترچه و ها آزمایش

 .نمیزد حرف دیگه که بردن خونه از وقتی یلدارو

************************** 

 آدرس و گرفتم دربسدددت یده خیدابون از منم اورژانسِ   رفتن محض بده
 .ودنب دسترس در ولی زدم زنگ عارف به بار چند راه توی دادم، و بیمارستان

 .مکرد پیدا یلدارو بود مکافاتی هر به و شدم پیاده بیمارستان در جلوی

 به خودشون شدد قرار و دادم یلداروِ   پزشدکی ی پرونده اورژانس مسدئول به
 ...بزنن زنگ یلداِ   پزشک

 شتگذا کنار و میداد انجام که ای دیگه کار تا پرستار جلوی وایسدادم اونقدر
 سر شبه شد قرار و بود بیمارسدتان توی خداروشدکر ، زد زنگ یلدا دکتر به و

 .بزنه

 کنید پرداخت رو هزینه مالی امور برید_

 !نبود جلوش کسی من جز به ، اما نباشه من با کردم فکر

 .نکرده اش معاینه هنوز که دکتر_

 یمهب غیر رو هزینه از درصدی یه باید ، داده بستری دسدتور اورژانس ، باشده_
 کنید پرداخت خودتون
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 ویت و کشددیدم جلو بود رفته عق  که و روسددریم بودم، نکرده سددرم که چادر
 ماهیانه ی اضافه های پول که بود کارتم یه.گشتم هام کارت دنبال پولم کیف

 .میکردم انداز پس و میداد بهم عطا که ای

 ...گفتم یلدارو اسم و کردم پیدا و مالی امور ، جو و پرس با باالخره

 کنید پرداخت باید فعال... صد و میلیون دو_

 گرفتم سمتش و کارتم و کشید راحتی نفسم

_9191 

 زدم میز روی محکم کارت با...نبود بهم اصال حواسش

 !شمام با آقا_

 ...گرفت و کارت اخم با و خورد تکونی

 به و مدست ، بود گشنگی از که ضدعفی خاطر به اومدم می باال ها پله از وقتی
 سددر یه بیاد کارش از بعد تا میدادم خبر عطا به بود بهتر... گرفتم ها نرده

 تسدداع یه تا بودم کرده ضددعف و بودم ترسددیده من که اینطور...بیمارسددتان
 !بود ها خواب تخت همین از یکی روی خودم جای دیگه

 ؟؟...ساغر_

 ...داشت نگهم ها پله روی ، شنیدم سرم پشت از که آشنایی صدای

 اومدی که خوب چه...مهتا_

 کرد بولم که میزد نفس نفس ، اومد باال تر تند هارو پله بقیه

 چطوره؟ یلدا_
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 که بخو چه وای...امورمالی بودم رفته من ، ببینتش بیاد دکترش شددد قرار_
 اومدی

 ... گرفتیم فاصله هم از

 .نداری رو و رنگ که خودتم_

 ، بود یلدا که بخشی به رسیدیم

 کرد؟ ویزیت دکترش یلدارو ببینم بپرسم بذار ، کن ول و من_

 رفتم سرپرستار سرا 

 ببینه؟ مارو مریض اومد عبدی دکتر..خانوم_

 میچرخید خودش دور

 نمیدونم_

 !شد چهارتا هام چشم

 آوردنش وقتی ، ببینه مارو مریض بیداد بگو بزن زندگ خد  نمیددونی؟_
 .بود شده بیهوش

 یا برگه و داد سددرتکون بده نشددون حرفم به بخصددوصددی توجه اینکه بدون
 .برداشت

 ...شدم کفری

 نمیشنوی؟..شمام با خانوم_

 ثبح به کرد شددروع اونم و گرفت قرار کنارم ، بردم باال صدددامو دید تا مهتا
 بهش و میاد یلدا دکتر کی نمیشددد معلوم ، نبود ماِ   پیگیری اگر واقعا..کردن

 .میزنه سر
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 و سددمتش دوییدم ، دیدم راهرو توی یلدارو دکتر که بود نشددده ام دقیقه پنج
 چند این.داشت هایی حالت چه یلدا و افتاد اتفاقی چه که دادم توضیح بهش

 .بود یادش منو تقریبا و پیشش بودم رفته یلدا با آخر بار

 .اومد بیرون و کرد ویزیت یلدارو دکتر تا موندیم منتظر مهتا با

 درک دخترو اینِ   حال نمیتونن چطور ، میکنم تعج  همسددرشددون از من_
 کنند؟

 مینوشت خودش برای چیزاییی یه

 خونه؟ ببریمش میتونیم_

 خندید جوری یه

 بیاد یادن به بچه ممکنه لحظه هر...بیمارسددتان بمونه باید زایمانش تا خونه؟_
 .نیفته اتفاق این نوزاد تولدِ   رسمیِ   زمان تا که امیدوارم البته ،

 .ودب شده شوکه من مثل که مهتا به کردم نگاه.افتاد جونم به دلهره و ترس

 خوبه؟ االن خودش حال_

 داد تکون سر خونسردی با دکترش

 ...ببینیش بری میتونی_

 گفت و پرستارِ   سمت کرد رو بعدم

 .میخواد همراه بیمار_

 مثل یمارستانبِ   لباس توی.ببینم یلدارو تا رفتم پرسدتار همراه ، دکتر رفتن با
 بود شده ها دختربچه

 خوبی؟...من برم قربونت سالم_
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 کرد باز حالشو بی های چشم

 ساغر_

 کردم ب*و*س و پیشونیش و گرفتم دستشو

 پاهام و دسددت داره هم شدددم پریود هم که دادی من به اسددترسددی چه ببین_
 میلرزه

 گرفت گاز لبشو

 شرمندتم_

 گرفتم بازی به دستشو های انگشت و کردم بهش اخمی

 روزهارو این تالفی ، بیمارم میخوام که ای بچه تا شددیش هر سددر.. بذار_
 هر ، کنی اتو و بشوری هامو لباس ، بپزی برام باید شام نهار ، درمیارم سدرت

 ..بگیری هام بچه برای ماهگرد یه ماهم

 خندید جون بی

 آره؟ بیمارستان؟ بمونم باید_

 خبره چه فهمید خودش و کردم نگاهش ناراحتی با

 گفتی؟ عارف به_

 نیست دسترس در تلفنش نه_

 نبودن دسددترس در اسددم تا ، بودا شددده نخود قد چشددماش پیش دقیقه دو تا
 شد چهارتا هاش چشم ، اومد عارف

 .شده طوریش نکنه ، برسرم خاک_

 موند آویزون ام لوچه و ل 
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 بخور و اش غصه بعد ، بگذره شدنش رستم از ساعت یه بذار_

 شد اشک خیس چشمش ی گوشه

 ولی ، میگیرم تماس باهاشددون موبایل از خودم ، نده خبر اینا مامانم به_
 شده تنگ براش دلم ، کن پیدا و عارف

 لرزید صددداش هم آورد که و عارف اسددم چون ، بود بیخود رفتنم غره چشددم
 افتاد راه اشکش هم

 من ات بذار ، نباش هیچی نگران.کن استراحت تو..میگم میزنم زنگ چشدم_
 !ببینم هرمزمو ی قیافه ام زنده

 کشید آهی بالفاصله و زد خنده زیر یلدا ، هرمزِ   اسم گفتن با

 ثلم یکی باباش که پسددری برای اونم بود قشددنگی اسددم هرمز که من نظر به
 !عارفه

 .ندیدم مهتارو و اومدم بیرون یلدا پیش از

 باالخره.رفت هم توی هام اخم ، بوق اولین با و گرفتم و عارف ی شددماره
 داد جواب

 ساغر؟ بله_

 رشس توی و صداش که صبحی نسبت به بود شده آرومتر یکم صدداش لحن
 بود انداخته

 عارف؟ کجایی_

 همینکه بدبخت مهتای که انداختم الکی هق هق و گریه به و خودم جوری یه
 ... صندلی به خورد پاش و سمتم دویید ، دید و حالم و اومد باال ها پله از
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 اید؟ خونه...منو کشتی بگو...نکن گریه...خدا یا.. شده؟ چی..ساغر_

 دیگه که ای گریهِ   شددت همون با و زدم چشدمکی بود کرده هول که مهتا به
 .ردمک قطع و تماس و گفتم و بیمارستان اسم فقط ، بود شده عربده شبیه

 !خدددداک...ساغر سرت بر خاک_

 کردم پاک و هام اشک و اومدم فیگور محکمی ی قیافه با

 !یادم لبش به جونش ، بیمارستان برسه تا حاال...پرو ی پسره بود حقش_

 بست چشماشو و گذاشت قلبش روی دستشو مهتا

 ...میکنی هق هق دیدم وقتی مردم ، ساغر نمیری_

 گفت میمالید زانوشو که حالی در و صندلی روی نشست

 . ای دیوونه تو...خدا وای_

 ، نشستم کنارش و انداختم باال ای شونه

 کردی ناقص پارو زدی ، مگه کوری_

 پام رو کوبید و برداشت و بود کنارش که مشمبایی

 ، گرفتم برات ساندویچ_

 داد ویلی قیلی و دلم ها ساندویچ بوی و کشیدم لبم روی و زبونم

 ،گفتم پر دهن با و زدم هادداگم ساندویچ به محکم گاز یه

 بدم خبر هم عطا به باشه یادم_

 زد ام کرده ورمِ   لپ روی و انداخت بهم حرصی پر نگاه

 کنی خالی اون سر عارفم دعوای تالفی میترسم ، میدم خبر خودم_
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 یه و زدم دیگه گاز یه ، گرفت رو عطا ی شددماره و درآورد و تلفنش گوشددی
 .موند آویزون دهنم بیرون خیارشور تیکه

 زشته بخور درست_

 ، دمیش خیال و فکر درگیر ذهنم و میگرفتم اسدترس که هایی وقت من اصدال
 منجر که ام معده اومدن کش ، میکشدید و میرفت منو ی معده نامی رسدتم یه

 ...پرخوری به میشد

 و کنه دفع هی باید من ی معده ، زده داد یکی اون سددر دیگه یکی وسددط این
 !جذب هی

 ،راستش ساغرم پیش من ، نباشید خسته خوبه شما حال...خان عطا سدالم_
 خداروشکر...بیمارستان آوردیمش ساغر منو ، شدد بد خانوم یلدا حال امروز
 خوبه حالش ساغر نه...بله...باشن مراق  تحت باید ولی ، بهترن

 داد نشون ارادت دستش کف دادن نشون با ، خوردنم ساندویچ به

 نه...میخوره غذا داره ، گرفتم غذا براش بود کرده ضددعف ، خوبه خدا به_
 قطف..میدونید الزم اگر کاری سدداعت بعد فقط ، بیاید االن نیسددت نیازی
 تماس و کردم دسددتی پیش من که بذاره جریان در شددمارو میخواسددت سداغر

 مراقبش چشددم..چشددم..داریدد اخدتیدار...مدیدکدندم خدواهدش.گدرفدتدم
 خدانگهدار.هستم

 ، شددده جوییده نه و جوییده های لقمه ، نشددسددت کنارم و کرد قطع و تلفن
 .موند گلوم توی

 نوشابه_
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 کرد باز و برداشت و آب بطری حرص با

 آّب ، نه نوشابه_

 شد غری  عجی  صدام ، گلوم گرفتگی بابت

 شدم خفه...آبو من به بده_

 زنگ تلفنم که بودم زدن حرف گرم مهتا با که نکشددیدد سدداعدت نیم بده
 !!بود عارف...خورد

 .کردم قطع سریع رو گوشی بعد و بودیم که ای طبقه گفت بهش

 هرچیزی احتمال میزدم من که زوری با البته ، زدم گریه به و خودم دوباره
 !اشک جز بود ممکن

 اینجوری نکن..ساغر سرت سر خاک_

 و عارف دیدم ، گرفتم چشمم جلوی و دسدتمال و زدم مهتا پهلوی به باآرنجم
 .دوئید ، دیدنمون با و اومد باال هول به ها پله از که

 .بکنم کارمو بذار ، شو خفه مهتا_

 جمع که چشمام توی اشک ، گرفتم چشدمم زیرِ   نرم پوسدت از نیشدگونی
 .انداختم پا روی پا شد

 ...ساغر_

 .گذاشت زانوهاش روی دست و شد خم ، میزد نفس نفس

 چطوره؟... حالش... یلدا_
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 اواقع... گرفتم صددورتم جلوی و دسددتم ، شددد بلند صددندلی روی از که مهتا
 یلدا های کردن ناله ی لحظه به لحظه وقتی ولی درمیاوردم ادا اولش شدداید

 .افتادند راه جوش خود هام اشک ، اومد می یادم

 بیاد سرجاش نفستون بشینید ، کرد رحم خدا عارف آقا_

 روی عارف شددن ولو بعدم و مهتا های کفش ی پاشددنه شددن دور صددای با
 .آوردم پایین هام چشم جلوی از و دستمال ، صندلی

 .میزد نفس نفس و بود بسته هاشو چشم

 شد؟ خنک دلت_

 گزید ل  و گذاشت چشمش روی دستشو ساعد

 منِ   سر بر خاک...منِ   سر خاک_

 کردم تایید حرفشو گریه با

 !سرت بر خاک واقعا_

 و ترسم حالت! بهم زد زل یهو و برداشت هاش چشم روی از دسدتشو سداعد
 دادم توییر گریه به

 ستانبیمار رسیدیم تا ُمردم ، کرد ناله چقدر نمیدونی ، شدد بیهوش بدبخت_
 بیهوشه االنم تازه ،

 برداشت صندلی پشتی از و اش تکیه

 بیهوشه؟ چی؟_

 میکردم جمعش باید بود نرسیده بهمون مهتا تا

 ... دوباره ولی زدیم حرف باهم یکم ، اومد بهوش البته ، آره_
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 بیاد؟ گفتی و دکترش_

 زایمانشِ   وقت تا بیمارستان بمونه باید...دیدش_

 که صددداش از حتی ، فهمید میشددد صددورتش از کامال و اضددطراب و ترس
 .میلرزید

 که شدم بدبخت میگی؟ جدی_

 پرسیدم تعج  با و کردم پاک و هام اشک

 که اخالقت این با ماشدداال پیشددش؟ بمونی میخوای مگه تو چی؟ برای_
 دبای بدبخت منه ، نمیتونه که مولودم مامان ، بیان خواهرش و مادر نمیذاری

 پرستارش بشم

 .کرد خم جلو به سرشو و گذاشت زانوش روی دستاشو آرنج

 این با المصدد ...بردم جلو یکم سددرمو موهاش به انداخت چنگ وقتی
 ... منِ   بدبخت عطای بعد نداشت سفید موی یه مشکالتشون و اخالق

 میشید آروم ، بخورید آبو این عارف آقا_

 ندلیصدد روی و لیوان مهتا و گفت تشدکری ل  زیر فقط ، نکرد بلند سدرشدو
 .گذاشت بود خالی عارف و منِ   بین که

 پولشه؟ مشکلت_

 بود شده دار نم یکم چشماش..آورد باال سرشو و کرد ول موهاشو باالخره

 اونجا ی،دولت بیمارسددتان بدن انتقالش ، میگفتی دکترش به کاش ، سدداغر_
 !هست هم

 رفت هم توی هام اخم
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 رو بیمه دفترچه گفت مالی امور رفتم خورده؟ تکون مخت جان عدارف_
 اونم حاال..بدین همراهشددو هزینه باید میمونن که هایی شدد  فقط ، بیارید
 ، نُمرده که عطا..بخوری غصدده نمیخواد تو.میدم خودم که تومنه سددی شدد 

 ...روزا همین برای شده داداش

 شد باز صورتش یکم

 و اش هزینه رو هفته چند این پس...نبود حواسددم رو بیمه...میگی راسددت_
 میده؟

 با ، مهتا سددمت به کنم رومو اینکه قبل ، نداشددتم دوباره توضددیح حوصددله
 گفتم حرص

 بیاد یادت کن فکر! گفتم بار یه_

 اومد می برام ابرو و چشم هی که مهتا به کردم رومو بعدم

 چیه؟_

 آورد نزدیکم سرشو

 برمیخوره بهشون...خدا به زشته...زدنه حرف طرز چه این تربیت بی_

 امهت به میکرد ناله هرازگاهی و میپیچید خودش به هی که عارف چشم از دور
 گفتم

 صددداشددو چجور میدید و بودی اگر بشدده آدم بذار ، نیسددت زشددت هیچم_
 دلسددوزی نباید مردا این از کددوم هیچ برای...سددرش توی بود اندداختده

 سوخت؟ من گنددما  داداش برای دلت چقدر... تو خود همین.کرد
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 بود سددرم پشددت که عارف به نگاهی و کشددید جلو و اش خسددته صددورت
 انداخت

 بشه راحت خیالش ببینه یلدارو بره خ  ، حالیه چه بیچاره_

 !ندمیک پوستمو ، گفتم یلدا بیهوشی سر دروغی چه میفهمید مهتا اگر آخ

 کن ولش ، نمیشه روش_

 شد بلند و داد تکون سری ناراحتی با مهتا

 ممیخر و باشددی داشددته الزم ممکنه که چیزاهایی ، تو برای ، برم دیگه من_
 میرم بعد ، میارم

 شدم بلند سریع

 هست عارف بعدم میاد عطا ش  ، نکن کارو این خدا رو تو نه_

 .کرد خداحافظی ازش و رفت عارف سمت و گفت ای" باشه"

 هوشب یلدا ببینم اینکه ی بهونه به همین برای ، نداشددتم و عارف ی حوصددله
 .رفتم بخش داخل ، نه یا اومده

****** 

 خوردی؟ چی غذا_

 نداشتم اشتها ، هیچی_

 .خوردم ام نسکافه از قلپ یه و گرفتم و ام خمیازه جلوی

 مرغش میداد بو ، نخوردم شاممو منم_

 خوبه؟ خانوم یلدا_
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 ویهپاشدد یکم ، کرده خورد اعصددابمو نمیاد پایین تبش ، ُچرته تو همش...آره_
 !نکنه خ*ی*ا*ن*ت بهم وقت یه شوهرم ببینم بزنم زنگ گفتم کردم اش

 بود له و خسته اش خنده صدای

 بهتر؟ تو از کنم پیدا و کی_

 زدی که حرفی همین به بشدده هوایی دلت که موقع اون ، جمع خیالت_
 میخندی

 نمیزنم باشم نداشته باور که حرفیو من_

 بعد وربخ خرما با شددیر لیوان یه برو خوب ی بچه یه مثل حاال ، تو به آفرین_
 بخواب

 !نیست سرجاش هیچی نیستی خونه تو اصال ، نمیبره خوابمم_

 گفتم شمرده شمرده حرص با

ِ   عین چشددمات نیسددتم که ،حاال منِ   دل ور   و بیداری ، ام خونه من نکه_
 !بازه وز 

 ...خندید بلندتر اینبار

 .دارم کرده گم یه انگار.جوریه یه حالم نیستی کن باور ، تو دست از_

 و کرد پیدا جریان هام رگ توی خون یه مثل ، گفت عطا که ای جملهِ   ذوق
 انداخت گل هام لپ

 طعق گوشددیو ، نکردی پشددیمون یلدا پیش موندن از منو تا ، من بشددم فدات_
 .بخور مفصل ام صبحونه ، باش خودت مراق .میکنم

 .کردم قطع و تلفن و کرد خداحافظی ازم خنده با
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 مسل و پاییز خنکای تا پنجره به چسددبوندم و ام انداخته گل و گرم های لپ
 دوسددت منو تو که خوبه چقدر... هسددت عطا که خوبه چقدر ، خدایا.کنم

 ریگی بهونه ، من های بازی دیوونه ، بندازه فاصله ما بین هیچی نذار... داری
 ... بیشتر عطارو صبر یا ، کن آدم منو یا ، هام شدن بچه ، هام

 شبخ داخل و دادم کمرم به قوسی و کش.زدم مسواکمو و رفتم دسدتشدوییمو
 .برگشتم

 االیب پرستاری یه ،دیدم شددم دیگه نفر سده با یلدا مشدترکِ   اتاق وارد وقتی
 یلداست سر

 .برسم تخت به تا کردم تند هامو قدم سریع

 پرستار خانوم سالم_

 بودند گرفته یلدا از قبلی های پرسددتار کده هدایی فشددارخون بده نگداهی
 واجبه؟ سالم جواب نمیدونست تربیت بی.انداخت

 همراهشی؟ شما_

 برداشتم یلدا پیشونی از و دستمال و انداختم باال ابرویی

 بله_

 انداخت روم زاغشو های چشم ، عینکش باالی از

 داری باهاش نسبتی چه_

 جاریشم_

 یلداِ   پیشددونی روی دوباره و نمدار دسددتمال و گرفت ازم طوالنی نگاهشددو
 .گذاشتم
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 هستید؟ اینجا پرستار شما_

 اومد می پرستارا شبیه نظر به لباسش

 .نیستم بخش این برای البته ، شدم مشوول تازه_

 یلدا شونیپی روی دستشو بعد یکم و برداشت و بود گذاشته تازه که دسدتمالی
 .گذاشت

 .برسونید بهش منو سالم ، شد بیدار_

 که میشددد تر راحت خیالمون اینطوری...خوب چه! میشددناخت یلدارو پس
 .هست هم آشنایی اینجا

 هستین؟ یلدا دوست_

 ...آشناهام از_

 کرد دراز سمتم دستشو ، زد لبخندی یه باالخره روحش بی ی قیافه

 .مریمم من_

 کردم لمس سردشو انگشتای و زدم لبخندی

 آشناییتون از خوشبختم.ساغرم منم_

 .انداخت یلدا به طوالنی نگاه بعد و داد سرتکون یکم

 ، شده اذیت خیلی حتما_

 نشستم تخت کنارِ   صندلی روی

 ، نکنه سح سددختیشددو تا کردیم تالش خیلی بقیه و من البته ، متاسددفانه آره_
 خودشددو ی غصدده ، خورد مارو ی غصدده که بیشددتر بچه...نشددد ، خ  ولی

 !نخورد
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 زد آرومی ی خنده تک

 بچه؟_

 گرفت دهنش جلوی و اش اشاره انگشت یهو و خندیدم

 !بیماراست استراحته وقت ، کنید مراعات لطفا_

 ماسید، و شد لبم کوفت لبخند که خوردم جا حرکتش از همچین

 تلفن اب داشددت که یکی ، کردم نگاه ها تخت بقیه به و گفتم ی" ببخشددید"
 هب بود زده زل ام یکی اون میگرفت سددلفی خودش از که یکیم میزد حرف
 !بیرون

 هستید؟ عطاِ   همسر شما_

 درآوردم خودشو ادای

 عطا؟_

 دراومد رقی و شق اون از و پرید پلکش

 خانوادگی آمد و رفت ها سال ، هستیم جون یلداِ   دور آشدناهای از ما آخه_
 !میکنه دور آقا و خانوم القاب   این از آدمو ،

 خر بیهش گفتم کشداری ی" بله" و انداختم پا روی پا و نشدستم صدندلی روی
 !!خودتی

 قنعهم توی ، بود افتاده بیرون که موهاشددو از ذره یه ، افاده و فیس پر ی دختره
 .کرد نگاه یلدا به دوباره و داد اش

 اصال اصال اصال...نگرفتم ازش خوبی حس
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 ریفتشدد ، کنید نگاه و جون یلدا میخواید اگر ، گرفته خوابم من ببخشددید_
 ...خوابمهِ   صندلی جا اون من.بشینید صندلی این روی بیارید

 !شد خنک ام قلوه و جیگر ته تا که شد شوکه جوری یه

 میزنم سر بهشون تونستم اگر فردا حاال ، میرم دیگه من_

 . بشه باز تا کشیدم و صندلیم پایین و دادم تکون سر فقط

 !ساغرِ  ... خانوم فعال_

 زدم زورکی لبخند

 جان مریم بسالمت_

 که خانومی که بود موقع همون ، دادم فشددار هم روی هامو دندون رفتنش با
 ..خنده زیر زد بود رویی به رو تخت روی

 کردی؟ ازدواج میگی واقعا ، نمکی با خیلی تو دختر_

 و دادم فشددار هم روی و دندونم دوباره ، کنه دیوونه منو میخواسددت اینم
 دادم تکون جلوش و چپمِ   دست

 شیطون زن یه دنبال در به در داداشدم خدا به ، بودمت دیده زودتر کاش وای_
 میگرده

 بود اونجا بالش و لحاف ، کردم باز و کمد در و کشیده پوفی

 اما اومد می خوابم واقعا.کشددیدم دراز صددندلی روی و برداشددتم خودم برای
 و خودم و میکردم کفری رو عطا هام زدن غلت با هرشدد  کده منی برای

 .بود قبر مثل جون از دور جا تیکه یه این ، ویخواب
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 تیح آلبومی هیچ توی که کردم فکر مریم ی قیافه به و خوابیدم باز طداق
 تا که گفت عطا جوری یه دختره.بودمش ندیده یلدا خانوادگی هدای آلبوم
 .نبودم نکرده تلفظ اینطور عطارو من حاال

 این رزویآ در که نبود بعید حاال.کرد خواب بی منو بدتر شبی نصدفه..نکبت
 !نرفته بعدم و خواستگاریش بره عطا که میبرده سر به

 .کردم باز مچم از و سرم کش و خاروندم موهامو حرص با

 اعط...بابا نه اومده؟ می خوشش ادا و ناز پر دختره این از من قبل عطا ممکنه
 سددیک به من قبل نمیاد عطا به اصددال...میگفت حتما بود عاشددق من قبل اگر

 .باشم کرده نگاه

 عهدف صد! نیست خوب شوهر به وابستگی و حساسیت همه این ، سداغر هی
 فرس یه میخواست پیش ماه دو همین ، نکن عطا وابسدته و خودت گفتم بهت

 تو هشددد گور به گور حاال ، نرو توام ، نمیام میترسددم من گفتی ، کربال بره
 بره؟ همکاراش با پسره نذاشتی چرا ، میترسی

 صدای و نیست پیشدم که االن همین...میکنی نصدیحت و کی...خواهر هی
 .رتمساف بره روز چند بذارم برسه چه ، نمیبره خوابم ، نمیشنوم هاشو نفس

 دنبو خواب که کردم نگاه رویی به رو و کناری های تخت به و شدددم خیز نیم
 .برداشتم یلدا پاهای روی از و دستمال و پوشیدم و دمپاییم ،

 دمب ول و منفی فکرای کردم سددعی ، بود نیومده پایین هنوز نظرم به تبش
 مانما میشددد بهتر فردا پس و فردا تا حتما ، بود نخورده حرص کم امروز!بره

 !!هرمز
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 به بود چسبیده که خیسی موهای ، بذارم پیشونیش روی و دسدتمال اینکه قبل
 و دستمال ، بگیره ام گریه و بشم احسداساتی اینکه قبل. زدم کنار و پیشدونیش

 .پیشونیش روی گذاشتم

 و گوشددیم ، بود رفته سددر ام حوصددله ، انداختم بیرون به نگاهی پنجره از
 لدای بیداری؟ ، جان سدداغر" داده پیوام عارف دیدم که کنم بازی تا برداشددتم

 "خوبه؟

 !دیدم تازه دو ساعت و بود داده پیام دوازده ساعت

 ابخو صدای با نخورده و سوم بوق.گرفتم و اش شدماره و کرد گل بدجنسدیم
 داد جواب ترسیده و آلوده

 شده؟ چی جانم_

 گفتم حرصی

 ...نبودی که خواب_

 کردم آچمزش دوباره ، بده جواب اینکه قبل

 !نه؟ مگه ، نمیبره خوابش که نگران آدم_

 داد جواب هولی هول ، کرد پیدا اکسیژن و نشد خفه که سرفه چنتا بعد

 شده؟ طوری ، نبودم خواب نه_

 گفتم خونسرد

 که دمب بهت تبش درجه و فشددار از کامل گزارش یه گفتم بودی داده پیام ، نه_
 .بشی پشیمون کردی که کاری از داری عمر تا
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 چطوره...کردم غلط ، نکن اذیت ، سدداغر میشددم دیوونه دارم خددا بده_
 ...حالش

 ...ولی ، کردما اشم ،پاشویه نیومده پایین تبش ولی نمیکنم اذیت_

 میگی؟ راست_

 کرد دارم غصه ، عارف نگران صدای

 رشدکت ، میاد پایین تبش فردا تا ایشدداال حاال ، میگم راسددت عطا جون به_
 تبم این ، کنیم خداروشددکر باید نیسددت عفونت خاطر به تبش همینکه گفت

 تبش پایین میاد ، میزنم بهش شیاف صبح.عصبیه فشار خاطر به

 .میشنیدم فقط هاشو نفس صدای

 .بود خواب غرق که انداختم یلدا به نگاهی

 و گوشددی ، دقیقه چند بعد.داشددتم نگه یلداِ   بینی و دهن نزدیک و گوشددی
 :گوشم به چسبوندم

 یایم که فردا.باشه شده تنگ هاش نفس صددای برای دلت شداید کردم فکر_
 دیدنش؟

 "میام" بگه تلفن کردن قطعِ   قبل تا خودشو کشت

 خواب یه گفتم بهش ، شد بیدار یلدا وقتی ولی ، نبرد خوابم اصدال که دیشدبو
 به رو تختِ   خانوم چون رفت لو دروغم که البته.کردم حسددابی و درسددت

 اهر داشددتی تو شدددم بیدار وقت هر چرا پس" گفت حرفمِ   بند پشددت رویی
 "میرفتی؟

 .نظرم به فهمید یلدا ولی کردم مالیش ماست جوری یه
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 وقت چند بعد ، یلدا دیدن اومدن بابا حاج و مونس مامان ، مالقاتی سدداعت
 حاملسددت که اونی و اومدن منِ   دیدن انگار که کردم ذوقی یه ، ندیدنشددون

 !منم

 ولی حرفم نبود درو .کردم نیگا بابامو و وایسددادم گوشدده یه ای دقیقه چند یه
 زنگ مونس مامان به که بارم یه روز چند همون ، نرگسِ   شدددن حامله بعد

 تو ی نوه برای یا گرفته کادویی یه عروسددش برای دفعه هر میفهمیدم و میزدم
 .میگرفت دلم راهیش

 شددنیده سددهراب از حتی...سددامان و بود نرگس سددمت ها توجه ی همه دیگه
 من ، ننمیکن دعوا باهم و نمیپیچه سددامان پای و پر به بابا حاج دیگه که بودم

 خانواده که شرایطی این توی خ  ولی نمیشدم ناراحت بقیهِ   خوشدی از که
 خانواده طرف یه از و بود عارف به حواسدشون و میرسدیدن یلدا به شدوهرم ی
 کسددی واقعا ، کنم حسددادت من ، بود نرگس به توجهشددون همه خودم ی

 !نمیکنم؟ حسادت بگه و بذاره من جای خودشو میتونست

 ی هقیاف یه ، شددد پیدا اش کله سددرو عارف ، رفتند که بابا حاج و مولود مامان
 در ی"بمیرم" یه یلدا ، تو اومد در از تا که بود گرفته خودش به داغونی و درب

 .گفت شوهرش وصف

 ستهنش تخت کنار ، میکردم نگاه اش ریخته بهم موهای به چندشدی حالت با
 .بده بهش سامونی سرو یه تا موهاش توی برده دست یلدا و بود

 مالقاتی هم بولی های تخت ، اتاق از اومدم بیرون و کشددیدم هارو پرده
 . داشتند
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 که اونایی به ، کشددیدند سددرک ها اتاق به و میرفتم راه راهرو توی که همینطور
 شددکل داشددت دلم توی حسددرتی یه.داشددتند بول بچه و بودند کرده زایمان

 .دربیاره پا از منو میترسیدم که میگرفت

 ودشمخ به و شدم ناراحت لحنشم از ، ترسدوند خیلی منو رفتم که زنانی دکتر
 ورهد این تو ، نمیدم الکی امید بیمارهام به من ، گفت رحمی بی با...گفتم
 .دارند مشکل بارداری برای اکثریت زمونه

 .بدم نرفتم و نوشت برام که هایی آزمایش ترسمم از

 ممری دختره اون ی سددینه سددینهبه که برداشددتم ای دیگه قدم و کشددیدم آهی
 .شدم

 از ، دادم جواب خودش از تر وزن سددنگین منم و داد بهم سددنگین سددالم یه
 .عیادت برای رفت یلداِ   اتاق به که دیدمش سر پشت

 و خریدم معدنی آب تا چند ، نشددد کنم کنترل و فضددولیم تا کردم هرکاری
 ...اتاق به برگشتم

 ممری و بود نشددسددته تخت کنار ، زهرمار برج مثل عارف... زدم کنار رو پرده
 .بود ایستاده یلدا سر باالی

 شد بلند دید دستم که هارو معدنی آب عارف

 بخرم برم میگفتی_

 تساع که کردم نگاه یلدا به چشم ی گوشده از و گرفت دسدتم از هارو بطری
 .بود

 بگیرم برم میخوای؟ چیزدیگه_
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 کردم تشکر

 هست چی همه نه_

 ومدا عارف و نشستم بود نشسته عارف که صدندلی روی ، نرفتم مریم سدمت
 .پیشم

 نخوابیدیا دیش  ریزه خاله_

 .بود سکوت که تخت طرف اون

 بهش شدم یادآور حرصم شدن خالی برای و خندیدم

 .بخوابی تو نذاشتم همینم برای آره_

 ، اومد می یلدا دیدن و میکرد درسددت اگر و اش ریخته بهم ریش ته اون
 میُمرد؟

 بیاد نزدیکتر یکم کردم اشاره و آوردم پایین صدامو

 ونمزنشدد خاطر به ، کن نیگا و مردم شدوهرای برو ، نیا ریختی این میای فردا_
 ، صورتت رو چیه مزرعه این آخه.رسیدن خودشون به شده

 .شد باز صورتش هم یلدام اش خنده از و خندید بلند بلند ها دیوونه عین

 ، کرد نگاه منو همه از اول ، زد کنار رو پرده عطا که بود ها خنده همین وسدط
 .میخاروند هاشو ریش و میخندید هنوز که عارف به بعدم

 ..سالم_

 حالت ، کرد سالم زودتر مریم ، شدد دختره اون متوجه ، برداشدت که قدم یه
 ... عطا ی دستپاچهِ   نگاه و مریم خوشحال و معذب

 .هم توی رفت هام اخم که زد لبخند مریم جوری یه
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 ...خانوم یلدا خوبید_

 .بود غریبی و عجی ِ   طور یه هم یلدا

 ساغر و شما شدرمنده همینجوریشدم که من ، کشدیدید زحمت چرا خوبم،_
 .هستم

 قدم چند با و انداخت پایین چشماشو ، گذاشدت میز روی و گل دسدت عطا
 .ایستاد مریم از فاصله

 شددتانگ نوک و میزد تند قلبم ولی بود یخِ   یخ بدنم ، یهویی شدددم حالی یه
 بود؟ پرو و وقیح اینقدر نگاهش دختره این چرا...میکرد گز گز هام

 ای بهونه به عطارو و میشدددم بلند صددندلی به بودم نچسددبیده اینجوری اگر
 ...ولی... اونجا از بیرون میکشیدم

 میای لحظه یه ، جان ساغر_

 هک سددنگینی و مزخرفِ   جو و کردم نگاه دختره به دوباره ، زد صدددام که عطا
 بود بولی های تخت برعکس

 زد سرم فرق اش اشاره انگشت با عارف

 بپری فنر مثل باید میکنه امر شوهرت_

 .شدم بلند و زدم لبخند یه پهنش و پت ی خنده به

 اش چونه زیر کردن فکر حالت به و دسددتش که حالی در ، اتاق بیرون عطا
 .میرفت راه بود گذاشته

 .کردم نگاهش و دادم تکیه در به

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

615 

 همیشدده آخر های ماه این عطا خ  ولی بود؟ افتاده تنم توی بدی حس چرا
ِ   تحال این میکنم فکر چرا...میکرد فکر و میرفت راه خونه توی همینطوری

 !دخترست؟ اینِ   دیدن خاطر به عطا

 عطا_

 زد لبخند و وایستاد

 جانم_

 داشدددت آروم آروم که دیدم و مولود مامان ، انداختم اطرافمون به نگداهی
 .کردم بولش سمتش دوییدم.اومد می سمتمون

 عشقم سالم_

 دیب*و*س محکم و صورتم ، بود انداخته گل صورتش و میزد نفس نفس

 نباشی خسته ، مادر خوبی ، عزیزدل سالم_

 توی حسابی دیش  نخوابیدن انگار ولی بودم کرده مخفی که و هام خسدتگی
 .بود معلوم صورتم

 ...خوبید شما.میگذره خوش یلدا با...نیستم خسته_

 و یدب*و*سدد صددورتشددو ، ایسددتاد کنارم که عطا و کشددید بلندی نفس
 .کرد احوالپرسی

 ات برم میخواسددتم منم ، شددد اتاق راهی یلدا دیدن برای ، زدیم حرف که یکم
 راه ی بهونه به و گرفت و بازوم عطا ولی ببینم مریم با و مولود مامان برخورد

 ...پایین کشوندتم ، رفتن

 ...عطا_
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 جانم؟_

 توام؟ میشناختی رو دختره این_

 شیرکاکائو با و تلخم شکالت من و بود نشسته ها چمن روی چهارزانو دو هر
 .میخوردم

 .میشناسم آره_

 .میدم دست از و تمرکزم من ، بهم میزنه زل اینطوری وقتی میدونست خوب

 .عطا شد سرد چاییت_

 پرسیدم دوباره دوخت لیوان به که نگاهشو

 شدی؟ طوری یه دیدیش وقتی چرا_

 .بودم بر از عطارو اضطراب و دستپاچگی من ، کرد بلند سرشو

 نشد طوری...نه_

 رفت هم توی هام اخم

 هاش اخم که عارف.کردم تعج  من که هسددتین مدلی یه جلوش همتون_
 ... که توام ، الل یلدام ، رفت هم توی

 خندید جوری یه

 میکنی اشتباه... نه_

 نمیدونم..فقط.نداشتم شک ششممِ   حس و خودم به من ، نمیکردم اشدتباه
 !!ندارم دوست اصال که برسم چیزی وبه کنم کنجکاوی ترسیدم.. چرا

 دیگه بخور_
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 و سالم هر ، حساسم زیادی من روزا این حتما...ریختم بهم و شددم ناراحت
 .میگیرم منظوری به و علیکی

 ... ساغر_

 .کردم نگاهش آویزون ی لوچه و ل  با

 بوده؟ مریم و تو بین چیزی...عطا_

 ...هاش چشم...هاش چشم

 بوده؟ عارف نامزد قبال مریم_

 ادامه هام جواب و سددوال به ، بود نلرزیده اگر شدددم صدداحاب بی صدددای
 میدادم

 ارفع به ، خسددتگیه خاطر به کنم فکر.میکنی اذیت خودتو چرا تو ، سدداغر_
 .بیان خودشون بگه خانوم یلدا ی خانواده به میگم

 گذاشت هام لپ طرف دو سردشو های دست کف...بود عطا با حق شاید

 .میده مثبت انرژی دستات_

 خندید کردو اضافه دستاش فشار به یکم

 .نمیشه ناراحتم....میگم عارف به_

 خالی مصددرف   بار یه لیوان توی و شددکالتم بقیه ما و کشددیدم عق  سددرمو
 انداختم

 از نیسددتن مایل همچین اونام ، نگن اش خانواده به فعال بذار ، میمونم نه_
 راه اوشددشددی و ایشددش یه خواهرش پیش دفعه ، کنن پرسددتاری دختر این

 !سرش فرق بودم کوبیده نبود یلدا خاطر به که بود انداخته
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 .بشم بلند تا گرفت دستامو و خندید

 بخوری؟ چی شام عطا_

 .بخوریم باهم پایین بیای ، بیمارستان میارم میکنم درست شام_

 نکردم وانمود اما شدم زده ذوق اینکه با

 ای خسته توام میمونه تنها یلدا ، نمیخواد_

 یلدا ، میشدده خوب حالم ببینم رو تو ولی ، ام خسددته خدا همیشدده که من_
 چیزی ، دیگه میذاری تنها دقیقه پنج و چهل سدداعت نیم اندازه خدانومم

 نمیشه

 ، امشدد این با میکنی فکر اگر ولی کنی اذیت خودتو نیسددتم راضددی منکه_
 .میدم اجازه بهت ، کنی کم و تگ*ن*ا*ه بار میتونی

 گفت ودب دادنش نشون خونسرد برای بیشتر نظرم به که ای خنده و تعج  با

 .نیتی و قصد هیچ بدون ، است ساده شام یه فقط_

 اروعط که من! بگه درو  نیومد دلم ولی بگیرم قول و قسددم ازش میتونسددتم
 نمیخواد و بیخبرم ازش من که هست هاش چشم توی چیزی یه ، میشدناختم

 .بگه

 باال؟ نمیای.قبول باشه_

 . کن خداحافظی بقیه از رفتی ، نه_

 همه؟ از_

 کرد اخم باتعج 

 همه؟_
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 .کردم خداحافظی و دادم تکون براش دستی

 یلدا ات بود کرده کمک مولود مامان ، نبود مریم از خبری ، باال برگشددتم وقتی
 . بشینه یکم

 مادر؟ کو عطا_

 مامان خونه رفت_

 گرفت سمتم و شربت لیوان

 میموندم یلدا پیش من و امش  ، باهاش توام میرفتی_

 بود؟! نبود خطرناک خیلیم ، شیرکاکائو بعد شربت

 .ندارم تعارفم ، راحتم من_

 .کرد نگام جوری یه که میکشیدم سر و شربت لیوان

 یربارز پسددرش مثل میکنی نگاهم اینطوری داری چرا میگفتم بهش اگر حاال
 .نمیرفت

 لمد یهو که بود خریده یلدا برای خوراکی اونقدر ، برگشددت پر دسددت عارف
 .میکرد اینکارارو برام عطا و بودم یلدا جای من خواست

*********** 

 یعنی ، نداشددتم عطا با زدن حرف حوصددله خیلی ، خوردیم که شددامو شدد 
 میذاشت حتما ، میکردم اوهونی و آهان یه و میدادم تکون سری یه هرازگاهی

 هک زحمتی نمیخواسددتم باز اما ، دیشددبمِ   نخوابیدن و خسددتگی حسدداب به
 به دارم کنه احسدداس که کردم وانمود جوری یه.کنم پایمال و بود کشددیده
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 بود خوشددمزه همیشدده مثل غذاشددم اینکه با ، میدم گوش دقیق هاش حرف
 .نخوردم هم خیلی ولی

 هب پا های زن هوای و حال از ، خوردیم چایی بیمارستان کافه توی ، شدام بعد
 هاش حرف وسددط ، اومده دنیا به هاشددون بچه که اونایی و گفتم بهشددون ماه
 ... و میکنیم تجربه ، میشیم داری بچه ماهم میگفت هی

 نباید فعال هک میکرد گوشزد بهم بیشدتر و میترسدوند منو بیشدتر که حرفایی یه
 زا دسددت و بسددوزه برام دلش یهو بود ،احتمال بگم دلم حرفای از عطا جلوی
 ...من بعدم ، برداره همیشگیش های مراق 

 ودشخ برای ، برم میتونم یلدام دکتر پیش.نمیکرد خالی دلمو دکتره کاش
 یجلو دکتر یهو و میرفتم اگر خ  ولی ، خوبیه دکتره و داره رسددمی و اسددم

 .میشد بد خیلی ، میگفت یلدا

 تا که مدار بزرگ مشکل تا چند من که بشه باخبر کسی نداشتم دوسدت اصدال
 .بیارم بچه نمیتونم نشدنش برطرف

 و دمز مسددواک.میزد حرف هاش اتاقی هم از یکی با یلدا باال برگشددتم وقتی
 ...کردم باز و خوابم صندلی

 نمیداد وا... مریمِ   سددمت بکشددونم و بحث قیمم*س*ت غیر کردم سددعی
 توی بعد و بوده خواهرش دوسددت مدت یه فهمیدم حرفاش از فقط ، لعنتی
 .میشه بیشتر آمدشون و رفت ها مهمونی و ها روضه

 رایب گفت که ، شده پیداش کجا از دوباره و نبوده مدت یه چرا پرسدیدم بعدم
 .نمیشه خبری ازش دیگه ، شهرستان میره خوندن درس
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 رفتار که نمیکردم ثابت اگر میکردم شددک خودم بودن سدداغر به من ولی
 یه ردخت این پشددت که انگار.کرد توییر حسددابی مریم دیدن بعد امروزشددون

 !بگن من به نمیخوان که هست رازهایی

 جیرجیر صدددای با.زدم صددندلی روی ای نیمه و نصددفه غلت و کشددیدم آهی
 .دمن فحشی تا گرفتم گاز لبمو ، بولی تختِ   کردن نوچ بعدم و صندلی

 .میداد صدا هی که صندلیم این ، زدم غلت صدبار ، داشت حق که البته

 کامال رفتار و دختره این طرف یه از ، بود شددده ریخته بهم حسددابی فکرم
 .بشم مادر منم نمیذاره که مخ توِ   مریضی این طرفم یه از ، عطا مشکوک

 زنونه حس ولی داشدت منو هوای همیشده ، بود مهربون همیشده عطا که البته
 .میگرفتم جدیش باید که هشداری...مریم ی درباره میداد هشدار من به ام

*********** 

 اقات از منو و اومد ویزیت برای دکترش ، دادم که یلدارو ی صددبحونه ، صدبح
 که کشیدن خمیازه این از و بگیرم نسدکافه تا پایین ی کافه رفتم ، کردن بیرون

 اون که شددم خالص ، میکرد ام دیوونه و درمیاورد منو کفر داشددت کم کم
 .گرفت قرار سرراهم دوباره دختره

 نشددیمنگاه ، نشددسددتم من که همونجایی درسددت و گرفتیم نوشددیدنی باهم
 !گذاشت محترمشو

 !میکشه طول ویزیتشون ساعت نیم دکترها_

 شدم خیره نبود معلوم اصال که لیوانم ته به کنم نگاهش اینکه بدون

 .نبود سرش باالی ام دقیقه ده دیروز اتفاقا نه_
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 هک بود موقع همون ، بزنه حرف باهام تا میکنه پا اون و پا این داره میفهمیدم
 شزبون زیر از میتونم تر راحت ، بزنم حرف عارف با اگر کردم فکر این به

 .بکشم حرف دختر این ی درباره

 کردین؟ ازدواج وقته چند_

 ..میدادا نخو داشت کم کم خودش

 سال یه میشه دیگه روز ده و ماه یه ، نشده سال یه_

 یادته دقیق چه_

 میمونه آدم یاد خوشبختی_

 یه ، میشددناختم خوب عطارو آقا من ، این بر سددابق!! خوشددبختین پس_
 !مهربونه دیکتاتورهای شبیه که دارن اخالقی های خصوصیت

 !مهربون؟ دیکتاتور...سمتش چرخید روم به روِ   دیوار از یهو نگاهم

 و میکنم مشددت دارم دسددتمو نبود حواسددم که لرزید بدنم و تن جوری یه
 دسددتمو نسددکافه دا  آب و میشدده له دسددتم الی مصددرف بار یهِ   لیوان

 !!میسوزونه

 آخ_

 آورد کاغذی دستمال تا چند و شد بلند سریع

 خندید دهنشو بدم جر میخواست دلم که ای موزیانه ی خنده با

 میسوزونی؟ و خودت چرا_

 بود کافه همون مال که آقایی و انداختم آشددوال سددطل توی و لیوان اخم با
 .خواستم معذرت ازش و کرد تمیز پامو جلوی اومد ، زدم صدا
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 ... بدی ادامه حرفو میتونستی نمیزدی و گند این اگه...ساغر بده مرگت خدا

 .کردم مرت  و روسریم استرس با و سرجام نشستم

 و رفت عطاخان ی خانواده با ای دوره یه ما آخه حرفم؟ از شدددین ناراحت_
 .داشتیم آمد

 نمیگه چرا یلدا؟ ی خانواده نمیگه چرا خان؟ عطا ی خانواده میگفت چرا
 مولود؟ مامان ی خانواده

 نمیشددناختی شددما که چیزی اون با عطا شدداید ، جان مریم توییرمیکنن آدما_
 باشه کرده فرق

 زد چشممو سفیدش دست یه های دندون که کرد لوندی ی خنده همچین

 رت جاافتاده و تر مردونه یکم ، نشدن عوض اصال نظرم به ، دیدمشدون امروز_
 باهم؟ شدین آشنا کجا.شدن

 .دادم فشار زمین به حرص با پاهامو کف

 بود عطاِ   صمیمی دوست برادرم کردیم، ازدواج سنتی_

 کرد چندش ی خنده همون از دوباره

 .کردن ای هوشمندانه انتخاب برادرتون پس_

 با و شدددم بلند ، کنم تحمل این از بیشددتر و چندش این نمیتونسددتم دیگه
 گفتم شمرده شمرده

 فعال...برم باید_

 اومد راه باهام و شد بلند

 ، برم باید منم_
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 مرفت و رسددوندم ها پله به و خودم حرص پر ، برم آسددانسددور با اینکه جای به
 یلدا پیش

 دلم که صدددا بی و آروم جوری یه ، میکنه گریه داره دیدم ، بهش رسددیدم تا
 پرت و چرت و مریم خاطر به بود قرار که رفت یادم کل به و لرزید براش
 .کنم جیمش سیم هاش

 یلدا؟ شده چی_

 نشستم تختش کنار صندلی روی و کردم ب*و*س صورتشو

 گفت؟ چی دکتر..دیگه بگو_

 برداشتم و پیشونیش روی دستمال ، اومد می هاش اشک گوله گوله

 داره خطر بچه برای ، پایین بیاد باید تبت میگه_

 وریگ به گور دکتر این ، فرستادم صدلوات دلم توی و کردم خیس و دسدتمال
 !نداره ایرادی نیست عفونتی ت  چون گفت من به

 پایین میاد باشی آروم اگه تو ، پایین میاد_

 گرفت دهنش جلوی دستشو

 ودب بهتر.گذاشددتم روش و دسددتمال و کردم ب*و*س پیشددونیشددو بوض با
 ، میکردم پاشویه بیشتر پاشو و دست و میموندم بیدار و امش 

 .میشن ناراحت میفهمن فردا پس.بگیم خواهرت و مامان به میخوای_

 گفت هاش گریه میون

 ممیترسدد ، بگم عارف به نمیکنم جرئت ولی میکنم فکر همین به خودمم_
 .بشه دعوامون دوباره
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 نه بگه اون ، میکنم مولود مامان به و چوولیش دیگه ، کرده غلط عارف_
 از خواهرت و مامانت سددال همه این ، نکن فکرشددو توام.عارف نمیداره

 میمونم پیشت بیمارسدتان که من...همینطور اوناهم ، دراومد عارف خجالت
 باید شده احترامم برای ولی ، باشه پیشت خودم غیر کسی شد  یه نمیذارم ،

 تتب کنه دعا اون ، داره اثر زود مادر دعای تازه.میگیره دلش.بگیم مادرت به
 .پایین میاد

 فحر به منم فکر.درآورد و اشددکم هاش گریه با و گرفتم بولم توی سددرشددو
 ...هام گریه حتی شاید...بود نچس  دختره اون های

 و شپیشونی و پا و شستم و صورتم و دسدت ، برد خوابش و شدد آروم که یلدا
 .کردم پاشویه

 هب خنده با و کردم مرت  بالش روی موهاشددو ، بود برده خوابش ها بچه عین
 .کردم نگاه اش برجسته بزرگِ   شیکم

 .زد حرف یکم خان هرمز این با میشد بودند خواب که ها تخت بقیه

 بردم یلداِ   شیکم نزدیک سرمو

 ، جاری که مامانتم ، رسددتم که بابات ، نمیخواما نازو نازِ   دوماد من ببین_
 کنن شیطنت ، بیا راه مادر این دل با یکم ، دربیا آب از حسابی آدم حداقل تو
 به بعد ، اه میشددکنه دلش ، پایین بیاد تبش بکن کاریم یه ، بخور وول کمتر ،

 که همیکشدد آه یه میکنه نگاهت که همینطور کنی که شددیطنت ، بیای که دنیا
 تو مردم های بچه واال...کرد اذیت منو اومدنش بدنیا برای بچه این چقدر

 و مامانت از پرسددتاری ماه چند این!! میان دنیا به هم راهرو توی و تاکسددی
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 پرسددید مریم دختره این امروز که گذشددت تند اونقدر ، مولود مامان به کمک
 حرف آخ! ..سدداله یکِ   نزدیک گفتم نشددد باورم ، کردین ازدواج وقته چند

 هی اینکه ، بده چقدر داشددتن دلشددوره نمیدونی ، جان هرمز...شددد مریم
 چی همه از خدایی کردم ازدواج عطا با وقتی از من ، بلرزه تنت و بترسددی
 مبه جوری یه دختره این ولی.افتادم عسددل دبه تو چی همه با و آوردم شددانس

 االن نم باشه که هرچیم...دختره این یا داشدته نظر بهش قبال عطا یا که میگه
 یهشددب یکی بگی خدا به میتونی تو...میشدددم دار بچه کاش ولی...عروسددم

 دمیخوا اگر بگو ، میکنی اذیت خیلی تو! نه..آخ آخ...بده؟ منم به و خودت
 تو کشددیدم سددختی کم...واال...نده وگرنه...ها بده نکنشددو اذیت بده بچه

 .بخورم نشدنشو و شدن دار بچه غصه بخوام حاال.زندگیم

 .کردم دور یلدا شیکم از و سرم اتاق در صدای با و کشیدم آهی

 کچ سدرمشدو و رفت ای دیگه تخت سدمت کنه نگاهم اینکه بدون پرسدتاره
 .کرد

 حاله چه در نباشی،جاریت خوشگل؟خسته خوبی_

 زدم ،لبخند میسوخت گریه خاطر به هام چشم

 پایین بیاد تبش کنم اش پاشویه ممنون،میخوام_

 زده؟ شیافت ، میکنی خوبی کار_

 تبش؟ پایین میاد...براش زدم خواب قبل آره_

 انداخت یلدا به نگاهی و برداشت سمتمون به قدمی و زد لبخندی
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 و شا روحیه مهربونی و محبت.پایین میاد ایشدداال ، داشددتیم زیاد مدلی این_
 .برمیگردونه

 گفتم ای باشه و دادم تکون سری

 گفت میرفت داشت که موقعی

 بده خبر بهم داشتی کاری_

 ممنون_

 .کردم درست خودم واسه نسکافه و گرفتم جوش آب رفت که پرستار

 بیمارسددتان اومد می مولود مامان که صددبح ولی میموندم بیدار باید امشددبم
 تا بارهدو و میخوابیدم سدداعتیم چند ، میگرفتم دوش یه و خونه میرفتم حتما

 .برمیگشتم مالقات ساعت

 باهاشددون همزمان هم مهتا ، اومدن عارف و مولود مامان که مالقات سداعت
 سددعی ، بود ریخته بهمم ، مریم های حرف های خیال و فکر یکم ، رسددید

 .کرد پیچم سوال و شد متوجه رسید بهم تا مهتا ولی ، ندما نشون میکردم

 که یاب هشت قبل صبح فردا خونه برو تو ، میمونم یلداجون پیش امش  من_
 .شرکت برم من

 نکن اصرار ، مهتا میمونم خودم نه_

 شدو یه خونه برو االن ، نمیشه باز دیگه چشدمات ، دختر کن گوش حرفمو_
 درست عطا و خودت برای خوشمزه شام یه بعدم بخواب سداعت چند ، بگیر

 کن

 بوده؟ عطاِ   قدیمی عشق یعنی مریم ، مهتا_
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 مبش حرفامون متوجه بقیه نمیخواست ، در سمت کشید و گرفت و بازوم

 ها میگی هذیون داری نخوابیدی ، ساغر_

 نکن نیگا سددالم و سددن به ، میفهمم ، زنم من ، نمیکنی باور حرفامو چرا_
 ام؟ بچه مگه

 کرد اخم

 اه خیال و فکر این االن ، توئه قبل مال بوده اگرم میگم ، ای بچه نمیگم_
 !!عطا قبلیِ   نامزد مریم مثال چیه؟؟ برای

 شد چهارتا چشمام یهو

 نگفته؟ من به داشته نامزد یعنی نامزد؟_

 گرفت و اش خنده جلوی مهتا که شد جمع چشمام توی جوری یه اشک

 تیجهن به و بود سدداده آشددنایی یه شدداید ، ندوز و نُبر سددرت تو اینقدر ، دیوانه_
 ارخواستگ قبال تو... اومده می خوشش عطا از دختره شاید یا ، بودن نرسدیده

 نداشتی؟

 گفتم بوض با بود، رفته یادم نچسبم ی پسره اون اسم

 یکی... داشتم_

 زد لبخند و کرد نگاه بودم گرفته جلوش که ام اشاره انگشت به

 دمبع و بوده خواسددتگارش عطا قبال اینم کنم فکر ، خ  ، برم قربونت_
 ، شده منتفی

 وشنر آبی ی کشدیده اتو پیرهن که کردم نگاه عارف به و کشدیدم باال دماغمو
 داد گوش حرفم به خداروشکر...بود پوشیده ای سورمه جین شلوار و
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 بده؟ حرص منو فقط...برگشته چی برای دختره این پس میگم_

 جااین من امروزم ، بکنه نمیتونه غلطی هیچ باشدده برگشددته هرچیم برای_
 .میشم همصحبت باهاشم شد اگر میبینمش ، میمونم

 .گفتم ای باشه و کشیدم نفسی دار غصه

 و زامرو که گفتم بهش معذرت و چینی مقدمه جور هزار با و یلدا پیش رفتم
 یا ونخودش میزدم صدا پرسدتارو که کردن دسدتشدویی برای.نمیمونم پیشدش
 زیرش چندشدددا لگن همون از یا ، بهدداشددتی سددرویس میبردن یلددارو

 ور دلم خ  ولی... یلدا بود شده صدمیمی مدت این هم مهتا با...میذاشدتن
 .بذارم تنهاش نمیداشت

 .ام خونه رفتم و کردم ب*و*س بار چند و صورتش

 و شدد  چند این عطا کردم خیال که بود مرت  و تمیز چی همه جوری یه
 !نیومده خونه اصال

 ردممیک شک نبود چیزی توش آشوال سدطل و نبود خیس اش حوله اگر یعنی
 !بهش

 ولمشو بعد و ماشدین توی انداختم و روسدریم فقط ، درنیاوردم که و لباسدام
 دلم ، حموم رفتم گذاشددتم بار که رو غذا... شدددم سددبزی قورمه کردن آماده

 اونقدری ، بزنم چنگ خودم شویی لباس ماشدین جای لباسدامو میخواسدت
. شدستم خودم و هام لباس و کردم آب از پر و وان ، میداد بیمارسدتان بوی که

 یا هزیارت حموم میکرد فکر میشددنید و میدید هرکی که کردم حمومی یه بعدم
 !زایمون حموم
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 سدداعت به ویج و گیج چشددمام دیدم سدداعتو و حموم از اومدم بیرون وقتی
 !!!حموم تو ساعت یک ، شد خیره

 نگاه بدنم های تیکه تیکدهِ   قرمزی بده و کردم بداز و ام حولده خندده بدا
 ...پوشیدم هامو لباس.کردم

 مک و خورشددتم زیر بعدم...بافتم طرفم دو کردمو خشددک سددشددوار با موهامو
 اومدن از قبل سدداعت یک برای و موبایل البته ، لحاف زیر چپیدم و کردم
 .کردم کوک عطا

 تمنگف بهش زد حرف من با بعد و بزنه حرف یلدا با تا بود زده زنگ که ظهر
 .خونه میام

 ... میشدم بیدار اومدنش قبل باید

************* 

 هک همونطور.شدم بلند و کردم قطع و گوشدیم سداعت خاصدیِ   گیجی یه با
 بافته خوبه.کردم نگاه ام ریخته بهم و شددده وز موهای به بودم تخت روی

 ...بودمش

 لاو از و کردم باز هارو بافت.بردارم شددونه تا رفتم جلو تخت روی چهارزانو
 ...موهامو کردم شونه دوباره

 ، اومد می هام چشم از اشک کشدیدنم خمیازه بار هر با....بافتم دوباره بعدم
 .کردم آماده و ام گوجه خیار ساالد و شستم و صورتم

 .زدم زنگ بهش میکنم حسودی بهش نکنه فکر نرگش وقتی یه اینکه برای
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 همچین که صداشم!! بودند پالس مونس مامان ی خونه ش  هر مثل ماشداال
 هی شبه یه...میمردم سرخوشی از بودم اون جای منم البته...خوشدحال و شداد
 .بود شده عزیز مولود مامان و بابا حاج برای دیگه طور

 نرگسم...میداشتند نگهش یا ، طرفشدون از میگرفت کادو یا که ام دقیقه به دم
 دستی دو همین واسه و نیست خبرا این از مامانش ی خونه میدونسدت خوب

 .من بابای و مامان به بود چسبیده

 یعنی!! امباب و مامان ی خونه برم کرد دعوتم ، خونه برگشتم فهمید وقتی اتفاقا
 !میکرد دعوت منو باید اون که ، بود این جالبیش

 جشددن یه و انداختن کیک روی و بچشددون سددونوگرافی عکس که گفت
 مامان و سددامان با زدن حرف بعد و پیچوندمش جوری یه ، دارند خودمونی

 .کردم قطع و تلفن ، مولود

 وادع دقیقه به دم بودیم خونه اون توی ما وقتی تا واال...باشددند خوش هم دور
 حاال ، هاشددون اخالق با کردن دور خودشددون از رو ما که حاال ، بود بحث و

 .نیستم بخیل منکه...سرور و جشن هی

 .کردم آماده برنج و گذاشتم بخچال توی و ساالد

 خانوم این از خیلیم دیدم میکردم نگاه آیینه توی و خودم که امروز خدا به
 بین محرفی یه و باشه درست هم مهتا حرفای اگر اصال...ترم قشدنگ پرسدتاره

 اینِ   خانوم که اونی االن ، باشدده شددده بدل و رد عطا و مریم ی خانواده دوتا
 هک تازه.بگیره خونه این توی منو جای نیسددت قادر هیچکس و منم خونسددت

 !بره نه بیاد کسی میذاره نه راحتی این به عطا دل ی خونه
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 ممری از خبری...عطا عکس های آلبوم سمت کشدوندتم کنجاویم و فضدولی
 !هیچی ولی کردم چکش بار سه دو...نبود

 موندم منتظر و کردم ای ساده آرایش یه

 خودم کنه باز درو اینکه قبل و شددنیدم و هاش کلید دسددته صدددای باالخره
 .کشیدم پایین رو دستگیره

 کرد بلند سرشو تعج  با یهو که بود پایین سرش

 سالم_

 تربیش سورپرایز این بابت و کرد عوض رنگ یهو ، اش خسدتهِ   صدورت اون
 .شدم خوشحال

 کردی ماِ   یاد عج  چه ، خانوم سالم_

 جا توی میذاشددت و برمیداشددت که همیشدده برعکس و درآورد هاشددو کفش
 ، بست درو و کرد رهاش خدا امون به همونطوری ، کفشی

 شدم چلونده حسابی بولش توی

 کردی لهم...عطا_

 رسید لبام به اش هب*و*س ، بردم عق  که سرمو و کرد ب*و*س و صورتم

 خانوم؟ یلدا یا منی پرستار تو...بود شده تنگ برات دلم_

 گذاشتم اش شونه روی سرمو

 ایدب من ، بیان و بفهمن خواهرش و مادر تا یلدا...بشدی مریض تو نکنه خدا_
 . میگیره دلت هی تو اونوقت...میره مولود مامان نباشم من...باشم پیشش

 .برداشتم اش شونه روی از و سرم و مبل روی نشست
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 بود؟ شده تنگ برام دلت واقعا_

 خاروند و قرمزش یکم های چشم

 بگه؟ درو  میاد ها چشم این به_

 ...هاش چشم توی زدم زل

 ...تو ولی بگم درو  میاد من به...میگم همینو خودم با منم_

 وءسدد یا چیزها بقیه! سدداغر گفتم بهت بود زندگیم توی که مهمیِ   چیز هر_
 ...فایده بی گفتنش یا بوده تفاهم

 هام خیال و فکر از بهش و زده حرف عطا با مهتا میگفت بهم حسددی یه
 .گفته مریم به نسبت

 ...ساغر شده گرد چشمات_

 .یدنشب*و*س برای رفت دلم و کردم نگاه هاش خنده به

 ..باشی گفته درو  بهم اگه_

 مبل روی از برداشت و سرش ی تکیه

 تو ِ   دیدن از تر قبل سددال خیلی مال که ماجرایی یه از فقط ، نگفتم دروغی_
 .نزدم حرفی ، بود

 ولی بودما حرف این رسددیدن منتظر خودمم...تنم توی ریخت دلشددوره یهو
 اینجا به حرف نمیرسید کاش اصال ، االن

 بوده؟ نامزدت مریم_

 .کنم بلند سرمو تا گذاشت ام چونه زیر دستشو و کرد تعج 

 !نه_
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 همچینکشید، عمیقی نفس و گرفت گاز لبشو ولی بگه چیزی یه میخواسدت
 بیهوش که االنه کردم فکر که لرزید پام و دست و گرفتم ریزی تعوع حالت یه

 .بشم

 کردی؟ درست سبزی قورمه_ 

 زدم لبخند زورکی.ترسیدم خودمم ولی برگرده حرف میخواستم

 بزنیم؟ حرف بعد بخوریم.گذاشتم قورمه آره_

 کشید و گرفت و بافتم موهای پایین داد تکون سرشو یکم

 .بیام زودتر منم میزدی زنگ ، کردی که کارم همه ، اومدی وقته خیلی پس_

 .نشه معلوم لرزشش تا گرفتم دستم توی و ام چونه

 .برد خوابم گذاشتم غذارو یعنی.خوابیدم راستش_

 ...گرفتم ازش کتشو ، شد بلند و اومدم پایین پاهاش روی از

***************** 

 ارهدوب میترسیدم ، کردم سکوت ترسدم از منم و نزد حرفی عطا ، شدام از بعد
 یگفتم بهم حسی یه ، بره در کوره از و کنم عصدبانیش کردنش پیچ سدوال با

 لیو بفهمم من میترسه که هسدت چیزی یه فرارش این و عطا سدکوت پشدت
 توییری و بوده همینطور همیشدده عطا که میدادم دلداری خودم به طرفم یه از

 .نیست رفتارش توی

 بستری لدای که بیمارسدتانی خود نزدیک رسدتوران یه رفتیم عطا با فردا صدبح
 آماده و حاضددر مهتا رفتم وقتی بعدم.خوردیم باهم رو صددبحونه و بود شددده
 ...سرکار بره رسیدنم محض به که بود منتظر
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 دایل ی خانواده به و زده زنگ عارف خود دیشدد  گفت بهم شدد بیدار که یلدا
 و قسم کلی ، میمونن پیشدش و میان خودشدون امروز از اوناهم ، داده اطالع

 منم ایدشد ، بود بهتر خیلی روش و رنگ ، نکنه تعارف من با تا گفتم بهش آیه
 ، بودم کرده درسددت همه برای که گرفتاری و شددرایط این توی بودم اون جای
 ترجیح شددوهر مادر و جاری به بود که هم طوری هر و ام خانوادهِ   بودن

 .میدادم

 خبری اما ، ببینم و مریم ، دختره تا چرخوندم چشددم هی ، مالقاتی سدداعت
 ...افتادا زندگیم وسط یهو شده گور به گور ، نبود ازش

 و باشه برخورد خوش میکرد سدعی که عارف به و دادم تکیه در چهارچوب به
 اشدداره نکنه رفتار بدر ، منِ   چشددم جلوی اونم ، یلدا مادر و خواهر جلوی

 .بچرخم بخش توی میرم رو ای دقیقه چند که کردم

 لدای دکتر مط  کنار ، بودم شددنیده تعریف ازش خیلی که دکتری یه مط 
 وقت دونب و میاد تازه دیگه ساعت یک دکتر گفت و منشدیش پیش رفتم ، بود

 هک این شددد اش نتیجه خواهش هی و التماس هی.نمیکنه قبول مریض قبلی
 آزمایش از تا دو یکی بود حواسم صبح ، داخل بفرسدتتم مریض بین تا بمونم
 .بیارم خودم با هامو

 برسددونتم مولود مامان با تا کرد اصددرار عارف شددد تموم که مالقات سدداعت
 .نرفتم و چیدم بهونه و درو  مدل صد ولی خونه

 داروشکرخ ولی ببینتم یلدا خواهر نشدستم که نوبتم منتظر میترسدیدم همش
 .ندید منو آشنایی ، شد نوبتم که وقتی تا
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 "عطا"

 .رفتم آشپزخونه توی ساغر کمک و گذاشتم میز روی هارو بلیط

 بستی؟ چمدونتو_

 گفت ناراحتی با و درآورد آب توی از هارو کاهو

 ، زایمانشه دیگه روز 1 یلدا ، که نیست مسافرتِ   وقت االن_

 افتادم راه آشپزخونه توی سرش پشت و بستم و آب شیر

 ، برگردیم و مشددهد بریم روز دو میخوایم ، داریم چیکار خانوم یلدا به ما_
 االن ، نرفتیم که عسددل ماه ، دادن بهم زور به مرخصددیم همین میدونی

 .خانوم داریم احتیاج مسافرت این به جفتمونم

 تا برداشدتم رو رنده ، ریخت ظرف توی هارو کاهو و صددندلی روی نشدسددت
 کنارم رنده هارو هویج

 ناراحته؟ اینقدر چرا خانومم_

 خورد تکونی اش شونه روی ام هب*و*س با که بود فکر توی

 هان؟_

 ، بود تربیش یکم شاید واقعیت...کردم تعریف براش سدربسته و مریم ماجرای
 پیش زود خیلی خانوم یلداِ   صمیمیِ   دوست به من ی طرفه یک ی عالقه
 نه داشتم خوبی مالی شدرایط نه ، زمان اون تو ، رفت لو مولود مامان و عارف
 یدرست تصمیم نمیداد اجازه ها خیال و فکر و ها گرفتاری...خوبی ی روحیه

 قبل ، کردیم مطرح و موضددوع ، مولود مامان اصددرار با اما بگیرم ازدواج برای
 بدش من از خیلیم ، زنش خواهر گفت بهم باری چند عارف موضددوع این
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 اما! میکنند قبول حتما ازدواج برای من پیشددنهادِ   صددورت در اونا و نمیاد
 موضوع همین ، نبود صاف خط یه روی همیشده ، خانوم یلدا و عارف زندگی
 بعدی ، نگیرم خانوم یلدا خواهر به نسددبت تصددمیمی هیچوقت شددد باعث

 مامان وقتی...مریم... اما ، برسدده ماهم به زندگیشددون تالطم پر موج نبود
 جلسدده ، کردند قبول اونا ، کرد مطرح مریم ی خانواده با رو موضددوع مولود

 دادمی آزارم مریم توی که چیزی یه ، پنجم جلسدده به رسددید و شددد برگزار اول
 یگاه و میزد حرف محترم و مودب خیلی گاهی ، بود شدخصیتش گانگی دو
 جا ودز خیلی که بود گفتارش و رفتار توی تناقض اونقدر! دهن بد شدددت به

 اخالق و کجا مریم اما بودم دیده سدداغر توی هارم تفاوت این شدداید...زدم
 یممر خود با بود رفته که روز یه مولود مامان.نبودن قیاس قابل ، کجا سدداغر
 رگشددتب وقتی که بود شددنیده چی و بود گفته بهش چی نمیدونم ، بزنم حرف
 عارف دهن از بعدا اما بودم زیارت گفت ، بود اشددک پر هاش چشددم خونه

 ناشایست های ،حرف اومده می خانوادش و مریم پیش از روز اون که شنیدم
 و انتخابم بابت کشددیدم خجالت چقدر ، گفت بهم خدانوم یلددا و مریم

 بود کرده عزیز به که توهینی

 هم درد به ما که گفتم بهش مدت یه بعد...کرد کفری و مریم ، منِ   زدن جا
 ، زد زنگ بهم ، گذشددت که ماه دو یکی اما کرد قبول اولش...نمیخوریم

 نم ولی ، نداره هارو سختگیری و عقاید اون دیگه و شدده عوض خیلی گفت
 خیال و دمنبن دل کسی به نشناخته و ندیده تا بودم گذاشته دا  و دسدتم پشدت

 .هستند پاک ها آدم ی همه که نکنم
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 یپ رفت اونم و ندارم ازدواج به تصددمیم دیگه گفتم بهش سددرسدخت و قاطع
 ...کارش

 .کشیدیم غذا و کردیم درست باهم و ساالد

 تمنمیدونس دقیق.کردم سفر به راضی و ساغر بود که زوری هر با غذا میز سدر
 دختر یه ، من ی سددرزنده و شددادِ   سدداغر از که اش هفته دو یکی این حاال

 قبول مریم ی درباره و توضددیحاتمِ  ... چی برای سدداخته افسددرده و غمگین
 ونهخ خانومه و قلبه توی االن که اونه بوده هرچی گذشددته گفتم بهش ، کرد
 هرچند! بود مثبت اش نتیجه کامال سدداغر با زدن حرف سدداعت چند...امه

 !نبود من های حرف به حواسش هم موقع همون میکنم فکر که حاال

 خوردی؟ کم خودت چرا ، بود خوشمزه خیلی ، جان ساغر_

 گفت و داد عق  بود مونده پر تقریبا که و بشقابش

 ...وبازوهام...زدم شیکم دوباره ، بشه کم وزنم یکم بذار بعدم ، ندارم اشتها_

 ازش پیش روز چند که گازی جای به ، کرد باد ظریفشددو بازوهای مردها مثل
 خندیدم و کردم اشاره گرفتم

 ها شده کبود_

 کرد نگاه کبودی به و اومد ابرویی و چشم

 ، دیشدد ترسددناک جدیدا ، بپوشددم کوتاه آسددتین دیگه تو جلوی بهتر همون_
 هست دندونات رد میکنم نگاه هرجارو

 یتو دیدی من از تر زیر به سددر و تر مظلوم ،وگرنه عزیزم خودته تقصددیر_
 عمرت؟
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 شد بلند و انداخت صورتم به نگاهی حرص با

 شدی گرگ مثل_

 نخوردی غذاتو ، کجا ا  _

 برداشت بشقابشو و داد جلو صندلیشو

 لطفا بشور ظرفارو ، چمدونا سرا  برم ، ندارم میل_

 ...بود شده طوریش یه ساغر ، خوردم قلپی و برداشتم و ام نوشابه لیوان

******************* 

 !گشنمه بخوریم؟ چیزی یه بیمارستان ی کافه بریم_

 یک تا انگار نه انگار و بود شددده ها زده ماتم مثل ، الل زبونم که عارف
 .میکنه تجربه و بودن پدر و میده بهش خدا پسر یه دیگه ساعت

 .ودب نشسته مولود مامان کنار پریده روی و رنگ با ، اون از بدتر که ساغرم

 هنوشددت و خانوم یلدا اسدم رفتم، تلوزیونِ   سدمت به قدمی چند و شددم بلند
 مسددافرت...دادم ادامه رفتنم راه به...عملشددوِ   وضددعیت روش به رو و بود

 رایب تونستیم حداقل ، داشدتیم احتیاج بهش شددت به هردومون ، بود خوبی
 محض به...بزنیم حرف خودمون ی درباره و باشددیم خودمون سدداعتی چند

 الاحتم به و ریخته بهم وضددعیتش خانوم یلدا که داد خبر عارف رسددیدنمون
 چمدون.بشدده جراحی باید بود گفته دکتر که موعدی از زودتر روز دو زیاد

 .بیمارستان راست یه اومدیم و خونه وسط گذاشتیم نکرده باز هارو

 خان عطا سالم_

 ...صداِ   سمت برگشتم و ایستادم بود نزدیکم که زنی صدای با
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 ادمد سالمشو جواب و انداختم نگاهی نیم بود لبش روی که پهنی لبخند به

 سالم_

 شدن؟ عمل امروز اومدین؟ یلدا برای_

 !بله_

 جوراب زیر از قرمزش های الک. رفت تر پایین سددفیدش روپوش از نگاهم
 .بود مشخص پاش رنگ

 .رفت یادم خانومتون اسم ببخشید... و خودتون ی بچه ایشاال_

 .کردم نگاهش و زدم ل 

 ساغر_

 زا نشددونی و رد دنبال صددورتم توی شدداید...انگار میگشددت چیزی یه دنبال
 .دبو ساغر های حرف تاثیر و بود شده متوهم من شایدم ، میگشت گذشته

 خودتون ی بچه ایشاال...بله_

 .برم باید ، ممنون_

 گفت و شدم رد کنارش از

 بسالمت_

 نم چطور که کردم فکر این به ، عارف به برسددم که ای ثانیه چند همون توی
 !اومده؟ می خوشم دختر این از روزی

 میگفت؟ چی_

 کردم اشاره کافه به انداختمو باال هامو شونه

 گشنمه واقعا من.بخوریم چیزی یه بریم بیا تو_
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 ...من به زد زل بعد و گرفت و مریمِ   رد نگاهش با عارف

 کردین دعوا ، پکره خیلی ساغر_

 خندیدم و گذاشتم عارف ی اومده جلوِ   شکم روی دستمو

 دنیا هب بچه ایشدداال ، خانومه یلدا ناراحته.نمیگم بهش تر نازک گل از خدا به_
 .میشه عوض همه ی روحیه ، بیاد

 ، ها باشه این فقط نمیکنم فکر_

 خوردم و ام خنده

 چطور؟_

 مولود مامان ی شونه روی سرشو سداغر ، انداخت سدرمون پشدت به نگاهی
 پیچم والسدد و بیاد و بشدده بلند ، ببینه مریم با و من کردم فکر...بود گذاشددته

 ...اما کنه

 .بگم بهت کافه بریم_

 .نشستیم و دادیم هارو سفارش

 مریضه؟ ساغر_

 کردم نگاه عارف به تعج  با

 چطور؟ نه_

 دنمیز سددر یلدا به که هایی وقت حتی ، اینجا میاد هاش آزمایش با دیدمش_
 مریضددیشِ   خاطر به سدداغرم حال این و بدونی تو شداید گفتم...،میدیدمش

 .باشه
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 که دبو پیش های ماه همون برای رفته دکتر گفت بهم سدداغر که باری آخرین
 بشه قویتت باید گفته دکتر گفت بعدشم و داشدتیم شددن دار بچه به تصدمیم

 .بود کرده توییر تصمیمش ساغر خود ولی

 .توام با عطا_

 هان؟_

 جریانی؟ در تو میده آزمایش میگم_

 ِ   بارداری قبل های آزمایش...تقریبا آره_

 بیارید؟ بچه میخواید مگه_

 شدم تر ریخته بهم و تر کسل ، بودم کسل

 خدایی که بره دکتر تا چند پیش ساغر شد قرار اما داشدتیم تصدمیم مدت یه_
 .نیاد پیش بعدش مشکلی نکرده

 و خوردم و ام نسددکافه ، عارف سددنگینِ   نگاه زیر ، آوردم که هارو سددفارش
 .بردم ساغر برای و کیک هم بعد

 مدهاو پیش هم مشکلی اگر ، من های نگرانی خاطر به که سداغر از نبود بعید
 جز به.بشددم نگران که بودم ندیده ازش عالئمی ، کردم فکر بیشددتر نگه، بهم
 .یکردم مصرف تیروئیدش برای که هایی قرص و وقت چند این اشتهایی بی

 زما کافی ی اندازه به وقت چند این...نه ولی ، میزدم حرف سدداغر خود با باید
 .میگرفتم تماس خانوم مهتا با بود بهتر ، بود فراری

 شماره و اومدم بیرون بیمارستان از که ریخت بهمم عارف های حرف اونقدر
 و پرسیدم کارش از ، معمول های احوالپرسدی از بعد ، گرفتم و خانوم مهتا ی
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  درو قطعا ، بود ای فهمیده زن خانوم مهتا. گفتم بهش سدداغر ی درباره بعد
 دکتر پیش ماه چند همون گفت بعدم و کرد اطالعی بی اظهار ، نمیگفت

 لمشددک و بده ام دیگه آزمایش تا چند و کنه کم وزن باید بوده گفته بهش
 زده منم به سدداغر که هایی حرف همون دقیقدا.کنده برطرف و تیروئیددش

 های ونهنش دنبال سرم توی ، شد قطع که تماس ، نپرسدیدم سدوال بیشدتر.بود
 .گشتم بیشتر

 هایی توجه شاید ، منِ   کاری زیاد تایم شداید ، خانوم نرگس بارداری شداید
 .بود کرده دور همیشگیش ساغر از و ساغر ، میشد خانوم یلدا به که

*********************** 

 (آخر فصل)چهارم فصل

 ، کنه مرت  روسریشو تا گرفتم ازش و شیرینی ی جعبه

 خوبه؟ آرایشم عطا_

 نور زیر که صورتش به لبخند با و برداشدتم زنگ روی از و ام اشداره انگشدت
 کردم نگاه میزد برق آفتاب

 شدی قشنگتر ، عالیه_

 زد چشمکی و کرد تشکری

 .کردیم ست_

 کرد بیشتر و ام خنده ، آیفون پشت از سهراب صدای و خندیدم بلند

 سن؟ این توی ست؟ آخه ، نده خواهرمِ   دست و عقلت گفتم دفعه صد_

 آیفون سمت برد هجوم و شد برافروخته ، ساغر ی چهره
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 ...اگر سهراب خدا به میگی؟ هی گوشش دم چی ، هوی_

 .شد باز در و گذاشت و آیفون سهراب

 گذاشتم ساغر کمر پشت و دستم

 میزنه حرفارو این حسادتش از سهراب ، عزیزدلم کن ولش_

 کشید روسریش به دستی و داد بیرون محکم نفسشو

 عصددبانی منو نمیتونه هیچکس امشدد  و امروز.باشددم مسدلط خودم به باید_
 .کنه

 خندیدم میکرد تکرار خودش با که هایی حرف به

 جنگه؟ مگه_

 گذاشت حیا  داخل پاشو

 به نسبت رو بقیه رفتار و گوشه یه بشین امروز همین ، بفهمی که نیسدتی زن_
 بهونه و عذر ، مادرم ی خونه اومدن برای ، میدی حق بهم اونوقت ، ببین من

 .بیارم

 تربیشدد خانوم یلدا که ما ی خونه مثل ، میکنه فرق شدرایط فعال ، سداغرجان_
 ... خانوم نرگس طرفم این از ، داره احتیاج توجه و محبت به

 گفت حوصله بی و آورد باال دستشو کف

 ...دیگه ،بریم هاتون جمله این با خوردین و مخم مهتا و تو_

 که حالی در ، در جلوی سددهراب ، رفتیم داخل باهم و بسددتم و حیا  در
 کیهت خونه ورودی در کنار سددتون   به و بود برده فرو جیبش توی هاشددو دسددت

 میکرد نگاه هردومون به ، بود داده
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 ایستادم است دقیقه ده ، در جلوی میگفتین چی_

 گفت حرص با ساغر اما زدم لبخند من

 سبزبشه علف پات زیر تا وایسا اینقدر_

 یدب*و*س و اش گونه و گرفت ساغر از و گل دسته سهراب

 کردی خوشگل چه_

 بگه ذوق با و بشه رو و زیر ساغر تا بود کافی جمله یه همین

 شدی؟ خوب واقعا_

 کرد نگاه ساغرِ   صورت به تر دقیق سهراب

 !کمتر روز پونزده ده فقط ، چهارده ش  ماه عین_

 مخصدوصا ، سدنگینه چقدر سداغرِ   دسدت میدونسدتم که بودم من دیروز تا
 این تعبیر به سددهرابم امروز از اما ، کنه اصددابت گردن پشددت با دقیقا وقتی

 .رسید حرف

 درآوردم هامو کفش ، رفت داخل که ساغر

 میاد؟ دلت ، نکن اذیت خواهرتو اینقدر_

 گرفت خودش به چندشی ی قیافه

 ...نه یا گفتن رو مهتا نداری خبر_

 خندیدم بلند

 .نمیکنم دخالت اتون خانواده و شما خصوصی مسائل تو من_

 داد فشار محکم کت روی از بازومو

 .نکنم کاری تو خاطر به ، باشم من تا_
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 بودم داده بهش زحمت چقدر دیروز همین افتاد یادم تازه

 ، بود شددده تموم هام چک برگه واقعا ، انداختی یادم خوبه حاجی ، آخ_
 کردی لطف

 کردی؟ خرید حاال_

 براش دارم سورپرایز امش  ، شد عالی ، آره_

 ، نزدی بهم حالمو بیشتر تا برو برو_

 گذاشتم در دستگیره روی دستمو و دادم تکون سری

 .شده دعوت مونس مامان طرف از خانومم مهتا که بدون ،فقط میرم باشه_

 نرم داخل تا گرفت بازمو

 مطمئنی؟ ، ببینم وایسا_

 پرید؟ چرا رنگت...کنم علیک و سالم برام بذار آره_

 حال ،در ساغر پدر ، رفتیم داخل باهم و نشدسدت بازوم روی آرومش مشدت
 گاز پای از بود معلوم که صددورتی با ، مونس مامان اما بود خوندن نمداز

 . اومد استقبالم به ، شده سرخ وایسادن

 خانوم حاج ما زحمتای با_

 .بود شده ذره یه براتون دلم ، مادر که اینجا نمیایید ، زحمتی چه_

 گفت و گذاشت آویز روی مانتوشو ساغر بدم جواب خواستم تا

 ی خونه دقیقه به دم ،چطور ام خونه اومدی می سددر یه بود شددده تنگ دلت_
 بری میتونی عروست

 ، بود فایده بی حرفا این از اومدن کوتاه برای من ی اشاره
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 دورت اممی بشه توام نوبت ایشاال ، برم قربونت داره شدیشده بار نرگس خ _
 .میگردم

 یدب*و*س صورتشو و گذاشت ساغر بازوی روی هاشو دست ، مونس مامان
 .بود پر حسابی توپش ساغر ولی ،

 بود عارف و خانوم یلدا پسددر ، مهرآیین ، ماهگی یک جشددن که دیروز همین
 بود کشددیده سدداغر که هایی زحمت خاطر به ام خانواده اعضددای ی ،همه

 وسددع به هرکدوم و بودن انداخته کیک روی باهم و مهرآیین و سدداغر عکس
 یقین به ، میکنم فکر که بیشتر...بودند خریده ساغر برای کادویی ، مالیشدون

 وادهخان نسبت به ، دارند سداغر به بیشدتری توجه ، من ی خانواده که میرسدم
 .خودش ی

 خانومشون؟ شدن راه به رو چطوره؟ عارف آقا پسر_

 و مگذاشددت جلوشددون و بودم کنده پوسددت بابا حاج برای که ای میوه بشددقاب
 کرد تشکر

 خوبه حالشون دو هر ، خداروشکر بله_

 ، اتو خوش ی چهارخونه پیرهن یه با ، سددفیدشددو ی سددادهِ   پیرهن سدهراب
 پیوست جمعمون به و کرد عوض

 بذارن؟ داریوش میخوان نگفتی مگه و اسمش_

 بذارن؟ داریوش میخوان نگفتی مگه و اسمش_

 رهاشددا بود فکر توی و بود سدداالد کردن درسددت مشددوول که سدداغر به خنده با
 کردم
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 آخرشددم ، شدددن دل دو اونام که کرد مسدخره و داریوش اسددم اینقدر سداغر_
 ! مهرآیین ، شد ساغرِ   حرف ، حرف

 ...قشنگیه خیلی اسم_

 ..گفت و حرف این و ساغر به بود کرده رو سهراب

 جان ساغر_

 گفت منگ و گیج و گرفت ظرف از نگاهشو زدم که صداش

 ؟ هان_

 کرد تکرار جملشو دوباره سهراب

 قشنگیه اسم مهرآیین_

 گفت بود آشپزخونه توی که مونس مامان به و زد ای نیمه و نصفه لبخند

 شد تموم ساالد_

 گفت و اومد بیرون که میکرد خشک دستاشو حوله با مونس مامان

 .میکنم مراقبت ازش میام خودم ، بشه که دخترم قسمت ایشاال_

 آروم و کرد نگاه مونس مامان به جان  به حق و ناراحت ی چهره با سدداغر
 گفت

 بگردی؟ دورم میای کی!! نشم دار بچه اگه_

 جواب در مونس مامان نفهمیدم و شددد بلند لحظه همون تلوزیون صدددای
 ویزآ روی از روسریشو ، ساغرم آشپزخونه رفت وقتی فقط ، گفت چی سداغر

 ...حیا  سمت رفت بعدم ، سرش روی انداخت و برداشت
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 و الفوتب میخواسددت که سددهراب اصددرار به توجه بی و برداشددتم میوه تا چند
 ...حیا  توی رفتم ، ببینیم باهم

 ، بود نشسته تاپ روی ساغر

 بدم؟ هول_

 گفت خنده با و شد پهلو به

 میخوری سرما ، حیا  اومدی چرا_

 گرفتم و تاب پشت و گذاشتم میز روی و بشقاب

 میترسم ، ها ندی هول زیاد عطا_

 هک یکم همین برای ، نداره بازی تاپ به ای عالقه ام خیلی سدداغر افتاد یادم
 خورد تاپ آروم و کردم رهاش ، کشیدم عق  و تاپ

 خریدن کادوام عروسشون برای_

 تپوس میوه بودبراش خوردن تاپ مشوول که همینطور و نشدستم روش به رو
 کندم

 میخرم برات من بگو داری الزم چیزی خ _

 عطا_

 ی میلهِ   طرف دو زود خیلی اما بیفته تاپ روی از بود نزدیک ، جیوش با
 گرفت و تاپ

 به ، کرد نگاه هردومون به لبخند با و کرد باز رو خونه در ، مونس مدامان
 ایستادم و شدم بلند احترامش

 .نخوردین سرما فقط ، پسرم باش راحت_
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 گفتم و کردم تشکر من اما نیاورد خودش روی به که ساغر

 راحت خیالتون....هوا خوبه ، خانوم حاج ممنون_

 کردم کوتاهی اخم ساغر به...داخل رفت و داد تکون سری

 چطور! باهات اومدم نمی ، بندازی ای تیکه یه همه به میخوای میدونسددتم_
 شدی خودت و اومدی کنار ، شدد بهشدون که محبتی و خانوم یلدا بارداری با

 ....خانوم نرگس سر حاال! عارف و مولود مامان از بدتر یکی

 و شد بلند حرص با بعدم ، داره نگه و تاپ تا رسوند زمین به کوتاهشدو پاهای
 نشست کنارم

 داداش نه ، منن برادرهای و مادر و پدر ، منن فامیل اینا ، نمیفهمی چرا عطا_
 میبینن؟؟ قبل از کمتر منو که نیستی متوجه واقعا...مامانت و تو

 !بدم حق ساغر به که بود مونده همینم

 یشهم ماهم نصی  روزا این که باش این فکر به.شدی حساس تو نظرم به نه_
 دسددت بهت حسددی چه ، خانوم یلدا یا ، کنن حسددادت خانوم نرگس اگر ،

 .میده

 تخت به داد تکیه و کرد بول دستاشو

 .نمیفهمی منو حرف تو_

 .نمیاد بداخالقی شما مثل قشنگی خانوم به_

 شد مماس بهم هامون شونه و انداختم گردنش دور دستمو

 نمیشن خر ها تعریف این با من_

 ...خانومی شما ، جون از دور_

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

669 

 کرد اخم دوباره زود خیلی اما اومد کش یکم لبش گوشه

 میاد داره سهراب_

 االب کاپشدنشو زیپ خنده با سدهراب و برداشدتم سداغر گردن دور از دسدتمو
 .کشید

 زدم بهم و خلوتتون_

 دادم جواب ساغر جای به

 !تقریبا_

 پوسددت سدداغر برای که هایی میوه ، نشددسددت کنارمون و گفت" پرویی بچه"
 به و آورد چایی هممون برای بابا حاج ، شددد سددهراب نصددی  بودم کنده
 هوا سدرمای خاطر به... مخصدوص   چای این که کرد اشداره دخترشِ   لیوان

 نومخا مهتا که بودم سدهراب با گفت و کپ مشدوول نموندن، پیشدمون خیلی
 ...رسید

 ازش همیشده که بازی روی با ، مونس مامان اما ، شدددم بابا حاج اخم متوجه
 .کرد استقبال خانوم مهتا از ، داشتم سرا 

 میرسید نظر به تر آروم و تر نرم یکم ، همیشه برعکس ، سهرابم

 مهتا و سدداغر ولی ، داخل بریم که ازمون خواسددت مونس مامان اینکه با
 تهگذشدد یاد به رو ای دقیقه چند و راحتن حیا  توی که داشددتند اصددرار خانوم

 ...بمونن حیا  توی که میخوان

 شدددم بلند همینکه ولی ، بذارم تنها و خانوم دو دیگه بداید کردم فکر من
 .بشینم که کرد اشاره و زد پهلوم به سهراب
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 ونهخ داخل به منِ   رفتن که بود مشخص ، کنم پنهون نمیتونسدتم و ام خنده
 .اومد می همراهم و میذاشت تنها و خانوم تا دو باید اونم

 ...داره و قدیم صفای همون حیاطتون_

 مزانو از تر پایین یکم تا که پاهاشدو و گذاشددت ام شددونه روی سدرشددو سداغر
 کرد دراز ، میرسید

 میرسه بهش خیلی بابا حاج ، آره_

 ...که پکری چطوری؟ تو_

 به منو دل حرف واقعا... انداخت من به نگاهی جمله این بعد خانوم مهتا
 میزد ساغر

 !میترکم حسادت از دارم_

 زد پاش روی خنده با خانوم مهتا

 ...ساغر ، تو دست از_

 ، یارهب میوه بره کردم اشدداره سددهراب به ، بشددقاب ته بود مونده سددی  تیکه یه
 رفت و داد خودش به تکونی

 داشتنیه دوست خیلی ماشاال ، دیدم و مهرآیین های عکس عطا آقا_

 گفت ساغر لحظه همون

 بودم گذاشددته و مهرآیین وگرنه..بچه کشددیده عطا و عارف به خداروشددکر_
 .خودم پسر اسم برای کنار

 ...ساغر نکن غیبت_
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 سدداغر که نیسددت روزی رو جمله این چون بود شددده رد خانوم مهتا تذکر
 !کشیده پدرش به بچه که نشه متذکر و نگه خانوم یلدا جلوی

 مهمونی؟ نیاوردین تشریف_

 خیلی هم نوابی آقای ، بود مونده شددرکت کارهای سددری یده راسددتش_
 . شرکت رفتم رو جمعه پنجشنبه ، سختگیرن

 .گذاشت ساغر و خانوم مهتا جلوی رو میوه بشقاب و اومد سهراب

 سهراب؟ نبود دیگه چی یه تو پیرهن اومدیم ما_

 رازساغ و کرد ساغر به اخمی بکنه تعارف رو میوه تا بود شده خم که سدهراب
 .رفت ریسه خنده

 کافی ی اندازه به.موند نتیجه بی موارد بقیه مثل سدداغر پهلوی به دسدتم فشدار
 .بود داده حرص و سهراب

 یخ زود خیلی سددامان های شددوخی ، رسددیدند دیر خیلی خانومش و سددامان
 یا سدداعت نیم ی اندازه فقط سددامان مهمونی کل تو شدداید ، کرد باز سدداغرو

 کردن غرغر و بزنه حرف باهاش میکرد سددعی مدام...نبود سدداغر کنار کمتر
 .بخره جون به و ساغر های

 ودندب گرفته ای هدیه سدداغرم برای و دادن خانوم نرگس به کادویی ، شددام بعد
 متوجه همه وقتی مخصددوصددا ، سدداغرو های حسداسددیت نداشدتم دوسدت ،

 ندمیکن ساغرو مراعات ترسشون از گاهی انگار که داشتم حسدی یه.میشددند
 شددده ایجاد منم توی سدداغر های حرف از که نبود بعید هم حس این البته ،

 بود
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 "ساغر"

 ردک عوض هاشو لباس عطا ، خونه رسدیدیم ،وقتی زدم چرتی یه ماشدین توی
 هی ه*و*س ، رفتم آشددپزخونه توی اما من ، نشددسددت کامپیوتر پشددت رفت و

 .بودم کرده دونفره چایی

 شتبرگ مسیر تمام ، عطاست با حق شاید ، نبود بد ام خیلی امشد  مهمونی
 اهکوت یکم باید و نیسددت حسدداسددیت همه این به دلیلی که زد حرف باهام و

 داشت؟ خبر من ی گرفته دل از کی خ  اما.بیام

 رفته هنمذ از ُکل به که افتادم موضددوعی یه یاد کنم باز و درکابینت اینکه قبل
 کردم باز درو و رفتم اتاق سمت ، بود

 زدی؟ دست من کمد به تو...عطا_

 چطور؟_

 ردیمیگ چیزی دنبال اگر گفتم ، بودی کرده رو و زیر انگار و اتاق کل آخه_
 .کنم کمکت بگو خودم به

 باشه دهافتا جیبت از ، دادم تو به شاید گفتم ، بودم کرده گم و فلشدم...آهان_
 ...کمدت توی

 سددوال بیشددتر دیگه ، بود مانیتورش ی صددفحه به حواسددش ی همه چون
 .بستم درو و نپرسیدم

 رایب ، وسدایلش هوای به ، بگرده رو خونه عطا ممکنه که بود رسدیده عقلم به
 مگذاشددت جعبه یه توی ، بودمو داده پیش ماه دو یکی که هایی آزمایش همین

 ... خونه انباری بردم و
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 مونس مامان که پیرهنی و روسددری ، آشددپزخونه توی رفتم و کشددیدم آهی
 دیهه این بابت که افتادم عطا حرف یاد...میز روی بودم انداخته و بود خریده
 ههدی این مونس مامان وقتی نشده خوشدحال اصدال گفت.کرد توبیخم چقدر

 ها بازی بچه این از دسددت گفت بهم جورایی یه حرفاش تو ، میده بهم رو
 .طرفند بچه یه با که نکنن خیال ام بقیه تا بردارم

 رنگی طالییِ   زنجیر که بردارم و قوریم تا کردم باز و کابینت در ناراحتی با
 .دیدم ها ظرف سبد از آویزون و

 سددبددفلزی از و زنجیر و شددددم بلندد پدام هدای پنجده روی تعجد  بدا
 افتاده مگردن از که باشه بوده قبلیم زنجیرهای از یکی که دادم احتمال.کشدیدم

 ...همینجا گذاشته عطا بعدم ، نفهمیدم و

 لیشددک این زنجیر..میشدددم تر گیج میکردم نگاه زنجیر به بیشددتر هرچی
 !نداشتم

 . کردم روشن و گاز زیر ، کردم آب پر و کتری و برداشتم و قوری

 ظرف ویت که قاشقکی اولین با که بردارم و چایی کابینت توی از تا شددم خم
 کقاشدد ظریفتوی ی گوشددواره لنگه یه چایی خشددک های برگ با ، زدم چایی
 ظرف توی از رم دیگه ی لنگه تا کردم متمرکز و گیجم های چشددم...اومد
 .کنم پیدا

 به نگاه یه و انداختم ها گوشددواره به نگداه یده ، بودم موندده واج و هداج
 ازیب مخفی این با که نبود بعید عطا این از...شد شدل نیشدم کم کم...زنجیر
 .کنه سورپرایزم بخواد هاش
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 چایی گفت هی ، کردم نگاه اتاق بسددتده در بده و گرفتم دنددون بده لبمو
 ...اینبار اما...چایی چای میگه خونه میذاره پاشو هرش  که البته...چایی

 ...داشت پالک یه زنجیر این حتما...وارسی به کردم شروع اول کابینت از

 ونهآشپزخِ   وسط کمر به دسدت ، ناامیدی با شدد تموم که ها کابینت گشدتن
 رشود تا...افتاد قندون به چشمم و خوری نهار میز به خورد پشدتم... ایسدتادم

 ...خوشی از کشیدم بنفش و بلند جیغ یه و دیدم و زنجیر پالک کردم باز

 وادمیخ جدید طالی سددرویس یه دلم بودم گفته عطا به که میشددد وقتی چند
 .بخرم جدید یه و بدم هارو قبلی اینکه شر  به اما

 چیه؟؟_

 گفت و خندید دادم نشونش طالهارو تا

 قیهب شدددن چشددمی نور خانومو نرگس بارداری به ربطی کادوها این که البته_
 نمیشد ، بگیرم برات میخواستم وقته چند میدونی خودت نداره ربطی

 گذاشت آشپزخونه توی پاشو که میکردم نگاهش باز نیشی و ذوق با

 هستا بازم ا  _

 ، چشماش به زدم زل و انداختم گردنش دور و دستم

 حاال؟ اومد خوشت_

 .بردم راست به سرمو منم که ببینه و سرویس تا برد راست به سرشو

 نیومد؟ خوشت_

 داشددتم؟ غمی چه دیگه ، مدیدیم و خودم وقتی اش خسددته های چشددم توی
 ، میکنه نگاهم ، کنارمه عطا روز هر وقتی ، نبینه منو میخواد هرکی حاال
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 بهم ماآد کمتر و میام چشددم به کمتر اینکه بابت بخورم غصدده باید چرا دیچه
 میکنن؟ فکر

 دلم که گفتم...اشک های قطره با ولی ، کندم دل طوالنیمون ی هب*و*سد از
 تنداشدد بابت دادم دلداری خودم به که همین ولی ، نکنم گریه خواسددتم ، ُپره

 ...پایین ریخت اشکم ، عطا

 اتفاق این ای دوره یه ، زدم حرف باهات کلی ماشددین تو چی؟ برای گریه_
 یدشا ، میده بهشدون داره خدا و پسدریشدون ی نوه اولین مادرت و پدر ، میفته
 ندکن جبران حاالمیخوان گرفتن سددخت جوون دوتا این به ازدواجم قبل چون

 نکشیدن زحمت برات کم...بگیری دل به نباید تو ،

 سدداعت چند کردن، بول این میخواسددت دلم ، بود فایده بی عطا های حرف
 .بشه سبک من دل این شاید که بکشه طول

 یه از میتونسددت کاش... یدب*و*سدد و ام گونه ، کرد نوازش کمرمو پشددت
 .میترسیدم ازش خیلی که دردی از...بگم بهش ام دیگهِ   درد

 !دستبند یه با ، داشتا انگشترم_

 پاک برداشددتم میز روی از که دسددتمالی با دماغمو و کردم پاک هامو اشددک
 .کردم

 گذاشتی؟ کجا_

 یدب*و*س و سرم روی و انداخت باال هاشو شونه

 .نیست یادم دقیق که کردم قایم اینارو هول هول اینقدر من_



wWw.Roman4u.iR  668 

 

 را سدد رفتم.بریزه داخلش جوش آب تا گرفت کتری زیر و برداشددت و قوری
 باز که رو جعبه.بود خریده ای خامه شددیرینی برام که دیروز همین..یخچال

 .دمدی بود فرنگی توت کنارش که تری شیرینی یه روی و انگشتر کردم

 زدم لیس بود دورش که ای خامه به و برداشتم و انگشتر

 ...دستبند مونده حاال_

 ردک اشاره ها ظرفِ   کابینت به ، عطا که بودم نکرده گشتن به شروع هنوز

 اولین روی گذاشدتم ، سدرجاش بذاری بخوای هارو ظرف شداید کردم فکر_
 غذاخوری بشقاب

 ، هبخر برام حسابی درسدت و کامل سدرویس یه عطا نمیکردم فکرشدو اصدال
 بندازم و گردنبند و گوشواره تا کرد کمک

 کرد قفل شکمم روی دستاشو و یدب*و*س و گوشم ی الله

 ، عزیزی هامون خانواده و من برای چقدر میدونی خودت...سدداغرجان_
 زرگب چه ام هرکسی ، میکنند کسد  تجربه ها آدم ، میگذره روزا این کن باور
 تو و من ی خانواده ، میشه متوجه زود خیلی ، بکنه اشدتباهی اگر کوچیک چه

 ات دو اون به توجه که داد حق باید پس ، میشددن نوه صدداحبه که بار اولین ،
 نفره دو های خلوت برای میزد لک دلم وقتایی یه ، من خود.بشدده بیشدتر عزیز

 یلدا صددرف مولود مامان که وقتی و عارف خاطر به ولی ، مولود مامان با ام
 میگذره روزا این میدونسددتم چون.اومد نمی پیش فرصددتش ، میکرد خانوم
 ترس روی از کسی ندارم دوسدت...میخوام صدبوری تو از االنم.کردم تحمل

 باشه داشته هواتو یا بذاره ااحترام بهت غرغرکردنات از فرار یا
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 دسددت دسددتبندم ظریف های نگین به و فرسددتادم بیرون ناله با نفسددمو
 محبت بهم همه و بیام چشم تو قراره کی ، نشم حامله من اگه آخه...کشدیدم

 کنند؟

 مد که چایی به اومدمو بیرون بولش از.شدم مور مور یدب*و*سد که و گردنم
 کردم اشاره بود کرده

 بخوریم؟ چایی_

 زد لبخندی.بود شده بم و بود گرفته یکم گریه بابت صدام

 .میخوریم چایی...چشم_

 دوسددت و جدیدم طالی سددرویس...بشددینم تا کشددید عق  برام و صددندلی
 سددرم از داشددتنشددون لذت ، دیگه وقته چند که بودم مطمئن هرچند.داشددتم

 میفته

 .دارم دوسشون نکنه درد دستت ، ها خوشگله خیلی عطا_

 دونممی البته.میکرد نگاه انداز پس شددکل به طال به که بود این عطاِ   خوبی
 همینکه ولی ها کنه انداز پس میتونه گذاشتنم بانگ توی پول و سکه با آدم که

 خوشدددحالم میدونسددت انداز پس جورایی یه منو ی عالقه مورد ی هدیه
 .میکرد

 بابا اجح خونه ، پایین فرسددتادم ای خامه نون یه با چاییمو قلپ یه هر تقریبا
 .بخورم غذامو نمیذاشت که داشتم بوضی یه

 ...دیدم و آزمایش یه جواب ، بودم ای برگه یه دنبال که دیروز ، ساغرجان_

 .پرید گلوم تو چایی و گرفت ام سرفه که بود نشده تموم اش جمله
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 .ادمد تکون سر جوابش در و گفت" خوبی" نگرانی با شد تموم که هام سرفه

 اهم دو کنم فکر.گرفتم تحویل تازه ، پیشدده وقت خیلی مال آزمایش اون_
 بود راهم رسد دیگه ، گذاشددتم جا مطبش ، ببینه دکتر یه بردم...بودم رفته پیش
 .ببینه ام دیگه دکتر یه ببرم گفتم گرفتم پس ازش رفتم

 .بدم توضیح دقیق قدر این نمیخواستم ، شد بدتر وای

 ببینه؟ هم ای دیگه دکتر چی برای_

 .نی مشکلی...دیگه تیروئیدم همون...خ _

 ردمک احسدداس بار یه حتی ، میپرسددید سددوال ازم بیراه و راه هی وقته چند این
 چه ردفت بدون و بعدیم های ویزیت همینم برای ، کرد نگاه و ام بیمه دفترچه

 .دادم خونه خرجی از هارو ویزیت پول و رفتم

 شد سرد ، و چایی عطابخور_

 ، نهک فکر مردم بذارم نباید که میگفت راسددت مونس مامان ، بودا فکر توی
 فکر هدار مردتون اگر میگن بزرگون یعنی ، بود این برعکس گمونم...البتده
 ...هفکر توی و کرده سکوت که زنی از بترسید ولی نشید مزاحمش میکنه

 بخوابیم؟ بریم_

 .ندازمب جدید سرویس با خودم از سلفی چنتا تا برداشتم و موبایلم گوشی

 .بیفته عکس توی تا نشست کناریم صندلی روی و شد بلند هم عطا

 !جذابیم مرد چه واقعا_

 .کردم ب*و*س لپشو و خندیدم غش غش

 دنیایی مرد ترین قشنگ تو ، شم فدات آره_
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ِ   حیف.برداشدتم میز روی از و چایی های لیوان و انداختیم عکس تایی چند
 بودم؟ شده نصیبش من که نبود عطا

 ماه؟ این نیاوردی کم خرجی ، ساغر_

 دادم جوابشو که میزدم آب هارو لیوان

 میکنم اندازم پس خداروشکر نه_

 گفت میکرد خاموش رو آشپزخونه های چرا  که حالی در و خندید

 .میکنی اندازم پس که هست چقدر مگه_

 جلوه یحساب که بود انگشترم و دستبند به حواسم ی همه شدستنم ظرف موقع
 .داشت

 ...ظرفارو کن ول_

 !!میگرفتم استرس من ، مینداخت راه کن ول کن ول ، اینطور که عطا ، آخ آخ

************** 

 با ، صدبح از امروز ولی اومدم کنار هام سددرگیجه و تهوع حالت با روزی چند
 ایبر نهار.بودم رفته تنمِ   قوت همه داشتم که همی سر پشدت های اسدتفرا 

 ...بخورم ماست با تا کردم کته برنج خودم

 باهاشددون که احوالپرسددیم و حال و زدم زنگ مولود مامان و مونس مامان به
 .زدم زنگ هم یلدا و نرگس به به شد تموم

 یذاشتمم وقتمو بیشتر ، بودم نزده سر هیچکدومشدون به که میشدد وقتی چند
 گرانشن نداشتم دوست... عطا کنار بودن سدرحال البته ، عطا کنار بودن برای
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 بود هم عین هردوشددون حرف تقریبا رفتم که دکتری دو پیش درسددته ، کنم
 .بده توییر زندگیمو ترسم نمیخواست دلم باز ولی

 و عطا به کردن فکر ، کردم عوض هارو کانال و کشددیدم دراز کاناپه روی
 خوش و کننده غافلگیر ماجرای اون بعدد.میکرد خوب حدالمو مهربونیش

 زا رفتم و کثیف های لباس سددبد بعدش ی هفته ، طال سددرویس ی خاطره
 کادو هک کردم پیدا رنگ خوش ی جعبه یه الشددون به ال که بردارم بالکن توی
 بوخوشدد خیلی خیلی عطر یه ، کردم باز رو جعبه ذوقی یه با ، بود شددده پیچ
 .زد رقم برام خوب غافلگیری یه صبح اول و بود خریده برام

 بود تهگف دکتره.نشدستم و شددم خیز نیم ، کردم حس یهو که تهوعی حالت با
 ینا ولی.بگیرم تهوع حالت شدداید ویتامین و تیروئید های قرص خاطر به

 .میکرد نگرانم داشت دیگه وضعیت

 برای منم اگر ، نداشت تمومی هام دلشدوره ، رفتم راه قدمی چند و شددم بلند
 راه به حدیث و حرف فامیل و فک ، میخوردم مشددکل به شدددنم بداردار

 طرفم یه از ولی میشدددم ناراحت قطعا خودم ی خانواده طرف از...مینداختن
 ، همه کشددیدیم سددختی چقدر یلدا بابت ، میسددوخت عطا خانواده برای دلم
 ...میشد منم برای ها سختی اون اگر

 به ارب چند ، کردم باز و سرد آب و دستشویی توی رفتم ، شد دا  یهو صدورتم
 .زدم آب صورتم

 .تمبس و دستشویی در و سوزوند و بینیم گند بوی ، زدم که عقی اولین با
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 همینطور ، بود داده پیچ بهم و ام روده و دل حسددابی که اسددتفراغی از بعد
 با ، درمونگاه برم تا کردم عوض هامو لباس ، اومدم بیرون خمیده خمیده

 ومدا می که سددرکار از کوفته و خسددته ، خدا بنده عطای داشددتم که وضددعیتی
 . اومد نمی دلم و میکرد جور و جمع منو باید

 طاع که عطری یا میکشددیدم عمیق نفس ، داشددتم توع حس که هربار راه توی
 .میکردم بو و بودم زده دستم نبض به و بود خریده برام

 در جلوی و گرفتم نوبت بود مکافاتی هر با ، بود شددلو  حسددابی درمونگاه
 ، زنمب شکوفه خواستم و شد بد حالم اینکه محض به تا نشدستم دسدتشدویی

 ...دستشویی برم

 اگر ند،میترسو منو تنهایی ، دادم فشار شکممو و فرسدتادم شدیطونی به لعنت
 ونیکیشدد به ، نبودم مطمئن عطا های گیری بین ذره زیر و مهتاِ   لقی دهن به

 میداشتم نگه و راز این باید فعلی شرایط توی ولی میدادم خبر

 انومخ حرفای به که دقیقه ،ده رفتم مط  داخل عجله با گفتم اسددممو وقتی
 استرس اونقدر سرم آخر ، دادم گوش بود تلفن پشت که کسی با محترم دکتره

 .مرفت راه قدمی چند خیال بی دکتره چشمای جلوی و شدم بلند که داشتم

 .شدی معطل ببخشید ، بشین ،بیا عزیزم خ _

 صندلی روی نشستم

 یدبزن حرف ای دیگه سدداعت دخترتون با میبینید مریضددو وضددع که شددما_
 .بیارم باال که االنه ، خواهشا

 .برخورد بهش زود خیلی و دادم جوابشو شیک خیلی
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 چیه؟ مشکلتون االن خ _

 .دارم تهوع حالت روزه چند_

 ارناسددازگ معدتون با که خوردین چیزی ، داشدتید مشددکلی چه ،قبلش خ _
 میکنید؟ مصرف خاصی داروی ؟ بوده

 تنگف بهم ، بارداری قبل های آزمایش برای ، میرفتم دکتر بود وقت چند_
 و پایین بیاری باید و وزنت و داری تیروئید ، ضددعیفده ، کوچیده رحمدت

 داشتم کیست ، دادم که سونوگرافیم

 باشه داروهات تداخل خاطر به ممکنه خ _

 شده بیشدتر تهوع حالت اواخر این ولی میخورم دارو دارم ماهه سده دو آخه_
 .کردم استفرا  امروز ،

 چطور هات پریود ، باشددی حامله ممکنه ، مینویسددم خون آزمایش برات_
 بوده؟

 روز سه دو ، شده کمم ، انداختم عق  دوماهه یکی ، نبود منظم وقت هیچ_
 میشه کم بعد دارم ریزی خون

 کردی؟ امتحان و چک بی بی.هست هم بارداری احتمال پس خ _

 ریخت هری دلم یهو

 .همیشه مراقبه شوهرم_

 لقب ، میره احتمالش نکنید عوض و گیریتون پیش روش ، عزیزم باشدده_
 بگیر داروخانه از.کرد اعتماد هام چک بی بی به میشه خون آزمایش
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 انداخت جونم به دلشوره ، زد که حرفی ، بیرون اومدم و نوشدت آزمایش برام
 چهب موندن احتمال چون ، بشددم حامله فعال نباید ، بود گفته زنانم دکتر ،

ِ   رحم و دارم که ریزی های کیسددت خاطر به بخضددوص... کمه خیلی
 .ضعیفم

 ... خونه برگشتم و گرفتم چک بی بی داروخونه از

 زا و بود زده یخ دستم های انگشت نوک ، خوندم جعبه پشدت از دسدتورشدو
 .رفت یادم از کال تهوعم حالت ترسم

 لمث ، افتاد رنگ پر خط دو وقتی...دادم انجام و بود شددده نوشددته که مراحلی
 .کردم نگاه رو جعبه پشت بار سه دو منگا و گیج

 بودم؟؟ حامله واقعا من

 و مبرداشدت هارو آزمایش...انباری توی رفتم و پوشددیدم لباس چطور نفهمیدم
 یه رهبهت گفت منشددیش ، میرفتم پیشددش مدت این که دکتری مط  رفتم

 رفتهگ آزمایش این فوری بنویسدده دکتر تا برد و ام دفترچه ، بدم خون آزمایش
 شد دب حالم چندبار ، بود ام خونه نزدیک که بیمارسدتانی اورژانس توی.بشده

 ، باشددم شددده حامله نداره امکان که بدم دلداری خودم به میخواسددتم هی ،
 .میکرد بد بیشتر حالمو ها استرس و خیال و فکر همون ولی

 بشه آماده جوابش ظهر یک ساعت فردا شد قرار و گرفتند ازم آزمایشو

 ریهگ جلوش ، دکتر پیش برم تا نداد رام که منشددی مط ، برگشددتم دوباره
 و زور به که وقتی اولین گفت و نکرد ای افاقه هام التماس و خواهش.کردم



wWw.Roman4u.iR  676 

 

 رمب گرفتم و آزمایشددم تا که نیمه و یک سدداعت فردا همون میذاره برام اجبار
 .دکتر پیش

 از چشددمام که جوری یه ، انداختم راه زاری و گریه خودم برای که غروب تا
 ، کردم سددرچ اینترنت توی...میسددوخت گلوم ته و اومد می در داشددت حدقه

 کسددیهر و کمه خیلی چک بی بی اشددتباه اختمال که بودند نوشددته اکثریت
 .فهمیده همونو خونم آزمایش با رسیده جواب به ازش

 داروهامم و کردم قایم تختم زیر هارو آزمایش ، میشدددم دیوونده داشددتم
 .کردم پنهون همونجا

 برم ، میزدیم حرف صددبح تا که ها قدیم یاد به جورایی یه تا دادم پیام مهتا به
 ، صورت و سدر وضدعیت این با چون ، نباشدم عطا کنار و امشد  و پیشدش

 .نیست طوریم که کنم وانمود و بیام اطوار و ادا جلوش نمیتونستم دیگه

 و صدورتم و سدر تا گرفتم دوش رفتم ، کردم کم زیرشددو و کردم آماده غذاشدو
ِ   قرمز خط تا دو اون به کردم سددعی و پوشددیدم تمیز لباس...کنم آرایش

 .نکنم فکر اصال کصافث

 کرف موضددوع این به میکردم سددعی هی ، اومد میکردم فکر که وقتی از دیرتر
 .میشد قرمز چشمام و میفتاد راه هام اشک هی ولی نکنم

 روش به رو اینکه جای به ایندفعه.کردم پاک هامو اشددک و چیدم و شددام میز
 . آوردم و تلوزیون سریال دیدن ی بهونه و نشستم کنارش ، بشینم

 دو اب سددرکار وقت چند این گفت...بیشددتر سددهراب از ، گفت کارش از یکم
 هک کنیم کاری یه باید ما میگفت ، درمیره کوره از زود و شددده بحثش نفر
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 ، بمونیم بخواییم سددهراب امید به اگر و برگردن بهم دوباره مهتا و سددهراب
 فاصددله هم از ای دیگه دلیل هر یا غرور خاطر به ، نفر دو این حاال حاال

 .میگیرن

 گفتم؟ چی هست حواست ، ساغر_

 گفتم الکی

 .فهمیدم آره آره_

 چیه؟ نظرت خ _

 !موافقم_

 !کن دعوتشون بزن زنگ خانوم نرگس به به خودت پس_

 گفت؟؟ چی هان

 چی؟ برای ؟ دعوت_

 .ممیرفت لو حتما میکشید طول بیشتر ثانیه چند اگر چشمام به زدن زل

 راه که جایی تا موهامو ، آورد ام چونه زیر دسددتشددو ولی گرفتم ازش نگاهمو
 .بودم ریخته چشمم روی و صورتم توی داشت

 موهای ، اش اشدداره انگشددت با ، خودش سددمت   برگردوند و ام چونه وقتی
 زد چشماموکنار و پیشونی روی

 !کردی؟ گریه_

 برگرده اولش حالت به موهام تا بردم عق  سرمو و خندیدم ترس با

 معج شدی؟ سیر...چشدمم توی رفته شدامپو بودم حموم...چیه گریه بابا نه_
 کنم؟
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 کرد ریز چشماشو

 شده؟ طوری...میکنی نگرانم داری_

 عدمب...کردم احوالپرسی همه به زدم زنگ ، بود گرفته دلم امروز...خدا به نه_
 .رومیدونی مسخره من   اخالق که تو...گرفت ام گریه یهو

 و خودم بشددقاب میگرفت، نفسددمو که میکرد نگاه چشددمام به جوری یه
 شدم بلند و برداشتم

 بودم ریخته بیشتر نمک کاش...خیلی نبود خوشمزه_

 ...ساغر_

 گذاشتم سینک توی و برداشتم بود خورده ته تا که بشقابشو

 ساغر؟؟ِ   جان_

 شمال؟ بریم بگیرم مرخصی روز چند میخوای_

 سینه ویت نفسمو ولی گرفت عقم ، رفت بینیم زیر که ظرفشدویی ی مایه بوی
 .کشیدم نفس دهن با ثانیه چند بعد و کردم حبس

 .ببریم سهرابم و خانوم مهتا میخوای شمال؟ بریم..هان_

 دادم بیرون نفسمو و خندیدم

 رو در رو ، رو دوتا این شددده که سددهرابمِ   لج از میخواد دلم جدیدا اتفاقا_
 .میده جواب درمیون یکی و سهراب های تلفن جواب گفت هم مهتا ، نکنم

 ...پس شدی بدجنس_

 مگفت کنم نگاه هاش چشم به اینکه بدون و گرفتم ازش و لیوان خنده با
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 اربذ حاال ، زدیم رو رابطه این اسددتارت خودمون ی اندازه به ما دیگه ، دقیقا_
 اگر ، برداشددت و اول قدم مهتا جوراییم یه...کنار بذاره غرورشددو خودش

 چیزی که اومد نمی کردم دعوتش که مهمونی یا اومد نمی من عروسددی
 .نمیشد شروع

 داره دراز سر ماجرا این که کنه فکر تو مثل خانومم مهتا اگر وای_

 ، یدب*و*س لبمو ، برگردوندم که صدورتمو ، زد صددام و کرد ب*و*س لپمو
 بستم چشمامو

 .بود خوشمزه ام خیلی غذات_

 که آخ.کردم ها ظرف شددسددتن به مشددوول و خودم و بردم عق  صددورتمو
 . بزنه حرف باهام و کنه بولم میخواد دلم چقدر نمیدونست

 از قبل کردم سددعی و اتاق توی رفتم عطا از زودتر ، بود شددگردی هر با
 .بخوابونم و خودم اومدنش

*************** 

 درسددت املت براش ، نبرد خوابم ،دیگه زد صدددام عطا که نماز بعد صددبح
 بیشددتر هرچی و بود پکر و دمغ حسددابی.ریختم ظرف توی نهارشددم و کردم

 ...دیشبو نبرده خوابش اصال که میشدم مطمئن بیشتر میکردم نگاهش

 مدل صددد چند خودم برای منم و زد حرف شددمال مسددافرت ی درباره دوباره
 اول ، کنم فرار خیالم و فکر از اینکه برای ، شدد راهی وقتی ، کردم جور بهونه

 از حقیقتش ، کردم تمیزش رو و زیر حسددابی و زدم جارو رو خونه صددبحی
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 تکونش و کردم بلند هارو مبل تونستم تا ، باشده شدکمم توی بچه اینکه ترس
 .نمک جلوگیری بارداری از باید بود گفته بهم صالحی دکتر خانوم...دادم

 زتمی گازمم و چیدم کابینت توی هارو بشددقاب ، شددد تموم که خونه کارهای
 .کردم

 ... یک ساعت تا بود مونده ساعت چهار تازه

 و رت بدبخت عطای کشوی ، ریختم بیرون عطارو و خودم های لباس کشدوی
 من های لباس کشوی برعکس درست ، بود مرت  و تمیز

 تساع یک.چیدم کشدو توی و کردم تا هارو زیرپوش و زیرها لباس دونه دونه
 و موبایلم گوشددی و کشددیدم دراز تخت روی ، گذشددت کارها همین با وقتمم

 سهراب از مپیا یه ، پاساژ و موازه و کنسدرت تبلیواتی های پیام بین.برداشدتم
 نمیکنی دعوت که تو ، شددده تنگ برات دلم چطوره؟ خواهرم" بود اومده برام
 "دربند؟ بریم ، من مهمون شام هفته آخر برای اما

 اصددال که دادم احتمال ، عطا های حرف به توجه با ، بود دیروز برای پیامش
 خودسددر من که اینه برای فقط هام پیام این و باشدده نشددده تنگ من برای دلش

 !ببرم خودم با و کنم دعوت مهتارم

 شپی روز سه دو.کردم خاموش و گوشیم ی صفحه ناراحتی با و کشدیدم آهی
 خواسددته خدا از هم عطا و آوردم بهونه و عذر بود کرده دعوتم هم عطا فامیل
 .نریم که کرد قبول خونه میرسید دیر چون

 به یدرسدد سدداعت باالخره...میاورد یادم و بدبختیم باز میکردم فکر هرچی به
 .بیرون زدم خونه از و دوازده
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 ، باشه شده آماده آزمایشم جواب نداشدتم امیدی ، آزمایشدگاه شدلوغی توی
 !بود شده اما

 دیگه؟ منفیه جوابش ، خانوم ببخشید_

 و لمپو کارت و زد صدا رو دیگه خانوم یه بود شلو  سرش حسدابی که منشدی
 کشید دستگاه روی

 عزیزم؟ جانم_

 گفتم پرستار خانوم به منشی جای به

 چیه؟ آزمایشم جواب_

 داد تکون و درشتش و قرمز های ل  تا رسید لبم به جونم و زد ورق

 ای حامله ، مثبته_

 کرد نگاه بیشتر ، موندم واج و هاج

 مبارکه ، است هفته پنج_

 ازش رو برگه کرده وحشددت و زده یخ های آدم مثل و گرفت سددمتم رو برگه
 ام؟ حامله که است هفته پنج بودم؟؟ حامله من.گرفتم

 اومد نمی باال نفسددم ، انداختم و خودم راهرو کنار سددبزِ   صددندلی روی
 .ریختند تنم روی یخ آب بشکه یه میکردم ،حس

************* 

 ...کنی مراقبت که بودم گفته بهت_

 پایین خودش برای دونه به دونه هام اشددک و کردم نگاه دکتر های ل  به
 .ریخت
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 میشه؟ چی حاال_

 کرد نگاهم و زد چشمش به عینکشو

 یه ، کنیممی صددبر بارداریت هفتم هفته تا ما ، افتاده کهِ   اتفاقی ، نکن گریه_
 چهب نشه ساز دردسدر ، نگرانشدم که مشدکلی اون اگر ، میگیرم ازت آزمایش

 !قرص یا جراحی با یا حاال ، کنی سقط باید نه اگر ، میمونه برات

 و کرد نوچی دکتر خانوم.کنم خفه و هقم هق تا گرفتم دهنم جلوی و دسددتم
 ، شد بلند میزش پشت از

 بسالمت ، میبینمت هفتم ی هفته ایشاال ، بگیر و ات دفترچه_

 الاصدد ، میکرد بیشددترم امو گریه که بود طوری یه سددردش و خیال بی لحن
 هک میداد و تلخ خبر این نفر چند به روزی نبود معلوم ، نبود خیالشِ   عین

 هک میکرد راهنمایی و میداد بچه سددقط از خبر ، عصددبانیت حتی و آرامش با
 .کنند ترک اتاقشو

 تردک که اینطور بگم؟ چی بگم؟ کی به ، کنم کار چی باید نمیددونسددتم
 ی خانواده به اگر ، نداشددت بچه موندن به امیدی خودشددم میکرد راهنمایی

 سددالم و صددحیح اون ، میکشدیدم خجالت نرگس جلوی ، میدادم خبر خودم
 دارن تازه هم عطا ی خانواده چی؟ من ولی میاورد دنیا به و اش بچه داشددت

 بهشون؟ بگم چی برم من ، میشن راحت یلداِ   بارداری روزهای خسدتگی از
 احتمالش میگفتم بهش اگر ، داره که کاری فشددار همه این با...عطاِ   خود

 چی؟ میگفتم مریضیم اگر بعدش ولی بشه خوشحال بارداریم از بود
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 ، کردمن باز و چترم ، بود گرفته شدددت که بارونی زیر...پایین انداختم سددرمو
 هک بارون شدت ، بود اومده پیشدونیم جلوی موهام و بود رفته عق  روسدریم

 ایه قطره و شد آویزون پیشدونیم روی از ، کرد سدنگینی موهام و شدد بیشدتر
 ...میچکید پایینشون از آب

 ام نهت که گاهی و میدیدم پامو جلوی فقط ، بود شده گم بارون بین هام اشدک
 بونخیا آسفالت از چشدمم و میخوردم تکونی ، جایی به یا میخورد کسدی به

 .میشد جدا

 بانیعص دستم از اونقدر ولی ، بپرسم دکتر خانوم از تا داشتم سدوال عالمه یه
 رابطه نمیدونسدتم من ، نداد حسددابی و درسدت هامو سددوال جواب که ، شدد

 ی هفته تا میخواسددتم اگر آخه...نه یا داره اشددکالی دوران این توی داشددتن
 طهراب شدداید ، میکردم رو بچهِ   مراعات باید ، ندم خبر بقیه و عطا به ، هفتم

 ...باشه داشته ضرر بچه برای داشتن

 اهمب پسر و دختر تا دو اش دیگه طرف دیدم ، پارک وسدط کردم پیدا سدکو یه
 و موبایلم گوشددی ، نشددسددتم نبود خیس از که ای گوشدده یه منم ، نشددسددتند

 فعال و اینترنتم ، کنم نگاه هاش کال میس و ها پیام به اینکه بدون و درآوردم
 .کردم

 ویت میفهمیدم باید ، کنم پیدا اطالعات سددری یه تا کردم سددرچ گوگل توی
 غذایی مراعات کلی ، یلدا همین نخورم، چی و بخورم باید چی دوران این

 ، دیدی چه خدارو آخه ، کنم مصرف ویتامین باشه الزم شاید اصال ، داشدت
 هنگ برام و ام بچه ، کردم مولود مامان و یلدا به که هایی کمک خاطر به شداید
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 من ، نیسددت مردمش از بعضددی شددامل همش که خدا رحمت... داشددت
 هک وقتی درسددت ولی بشدده نصددیبم عطا مثل مردی نمیکردم فکر هیچوقت

 برام دلش شدداید ام دفعه این...داد بهم رو عطا خدا نداشددتم ازدواجم خیال
 نکرد اذیتم و سوخت

 نداشددت ، خوندم و بدونم تا داشددتم احتیاج که مطالبی ، سدداعت یک از بعد
 ریسدد یه که بود نوشددته فقط ، نمیکرد ایجاد مشددکلی دوران این توی رابطه

 ...کنم مصرف نباید هارو خوراکی

 و روسددریم و اومدم پایین سددکو روی از ، کردم احسدداس دلم زیر که دردی با
 .کشیدم جلو بود چسبیده سرم فرق به که

 ...االن اما بود روشن کامال هوا اومدم بیرون خونه از وقتی

 نفهمیده و زمان گذر که بودم اینترنت تویِ   مطال  خوندن درگیر اونقدر
 .بود ش  هفت نزدیک ساعت.بودم

 اصددلهف خونه با چقدر فهمیدم تازه ، انداختم خیابون انتهای و ابتدا به نگاهی
 معلوم ، دبودن چسددبیده بهم کیپ تا کیپ ها ماشددین که ترافیکی این با و دارم
 .خونه برسم کی که نبود

 که رهب مسددیری از گفتم راننده به ، گرفتم دربسددت اومدم بیرون که پارک از
 ساده ی وچهک یه ، بارون توی ، نداشدت ای فایده گفتنم البته...نباشده ترافیک

 ...اتوبان به برسه چه میشد ترافیک ام

 درباره هک هایی صفحه و اینترنت توی ، دادم تکیه ماشین ی شدیشه به و سدرم
 والس عادی کاربرهای ، مطال  بیشدتر پایین ، بود داده اطالعات بارداری ی
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 تکامن از بود پر ها صفحه همین از یکی...بودند نوشدته مشدکالتشدونو و ها
 بودند شده سدقط به مجبور و بودند داده دسدت از و هاشدون بچه که هایی زن

 اومده دب آزمایششون فالن جواب مثال که بودند نوشته هاشون بعضدی حتی ،
 رسنمیت ازش که جوابی اون ، میرن دکترشدونِ   پیش وقتی که دارن امید ولی

 ...نشنون و

 مثل که هایی زن ی همه برای و اومد نمی خونه عطا امشدد  میخواسددت دلم
 .میزدم زار صبحِ   خود تا بودند من

 زجر باید من ، میشددن باردار یلخی و راحت که آدم همه این بین چرا آخه
 خدا که ، عطا هم من هم..بودیم کرده یگ*ن*ا*ه چه آخده ؟.. بکشددم
 کنه؟ امتحانمون اینطوری میخواد

 بردار هات مراقبت این از دسددت ،که میخوام بچه که عطا به زدم غر همه این
 زیاد احتمال به ولی شددم دار بچه ، بگم و وایسدم جلوش رویی چه با حاال ،

 برامون؟ نمیمونه

 لیست همیشده که عطا برای و دادم هام خرجی از پولشدو هارم آزمایش همین
 نفهمه هاش تفریق و جمع با تا بردم دسددت کلی ، میکرد چک هامو خرید

 متقی و خریدم لباس بار چند ، مهرآیین همون برای...رفته کجا ها پول بقیه
 که ودب حواسدم منتهی ، مولود مامان برای حتی...گفتم عطا به برابر دو هاشدو

 ونبراش نمیگه بهم و داره دوسدشون عطا که بگم کسدایی برای هارو درو  این
ِ   دوبرابر و بودم کرده بیخود خرج ، پولو همون اگه وگرنه ، نخرم هددیده
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ِ   نیگرو و پولی بی از حسددابی و درسددت ی روضدده یه حتما میگفتم قیمتش
 . میگفت مملکت

 دامص تا کردم سدرفه یه قبلشدم ، دادم جواب و گوشدیم ، خورد زنگ که تلفنم
 بشه صاف

 عطا؟ جانم_

 ساغر؟ کجایی_

 بود نگران خیلی صداش

 ترافیکه خیلی ، کردم گیر بارون توی ، بیرون بودم اومده_

 !بهم بودی نگفته چرا_

 !شد طلبکار و دراومد نگرانی اون از صداش

 خودمم ، بیای بیرون من با نداری وقت که تو ، رفت سددر ام حوصددله خ _
 داره؟ ایراد میکنه بیرون هوای دلم یهو

 کرد فوت گوشی توی نفسشو

 رفتگ که سددراغتو ، نیسددتی میبینه ، بزنه سددر بهت بوده اومده مولود مامان_
 .شدم نگران

 گفتم دلخوری با و شدم کفری یهو

 ، شدی ناراحت مونده، در پشت اومده مامانت پس آهان_

 قتیو بیرون بری نبود قرار چون ، میکنی برداشددت بد حرفو چرا چی؟ یعنی_
 .شدم نگرانت ، گفت مولود مامان

 کردم نگاه ترافیک به حرص با
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 شلوغی این توی نمیرسم ام دیگه ساعت یه من_

 گفت تاخیر با و کرد سکوت

 ودز شرکت از منم ، باشه گوشیت به حواسدتم ، باش خودت مراق  ، باشده_
 .میفتم راه

 .کردم قطع و گوشی کنم خداحافظی ازش اینکه بدون

 خودتم ، نبود زیادی عطا سددر از هیچیت اولشددم از ، سدداغر سددرت بر خاک
 ونینمیت بچه یه داری که ضعفی و مریضی این با هم حاال ، میدونستی خوب

 ؟ درازه زبونت بعد ، بیاری دنیا به

 بد عطا با حقی چه به من ،واقعا دهنم توی کردم جمع لبمو و کردم بوض
 و خراب این از بیشددتر خودمو و ببندم دهنمو نیسددت بهتر دیگه زدم؟ حرف

 ، دارم هک نازایی این با ، بزنم غر سددرش و کنم عصددبانیش نکنم؟اگر کوچیک
 طالق؟؟...بده طالقم میتونه

 رحمه؟ بی اینقدر عطا

 خجالت ، کرد نگاهم ماشددین ی آیینه از راننده وقتی ، ترکید یهو بوضددم
 ...هام چشم جلوی کشیدم و روسریم و کشیدم

********************* 

 ، کنم عذرخواهی ازش تا زدم زنگ مولود مامان به ، خونه رسددیدم عطا قبل
 دهخور سرما ترسدید ، کردم عطسده که باری چند ، بود شدده نگرانم خدا بنده

 هوای دبع به این از باید ، میاره برام فردا و میکنه درست سدوپ گفت ، باشدم
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 یا امتقی تا ممکنه که ایرادی و عی  این ، باشم داشدته قبل از بیشدتر رو همه
 کرد کوتاه زبونمو ، بمونه روم ، هستم عطا زن که وقتی تا

 ی،چای رسید من بعد سداعت یه ،عطا پوشدیدم گرم های لباس و گرفتم دوش
 .ریختم براش

 بودی؟ رفته خرید_

 گفتم که میگشت کن پاک گوش دنبال میز روی

 بخرم رفت یادم ، شده تموم_

 و آشپزخونه توی ،اومد کشید موهاش روی رو حوله و انداخت باال ای شدونه
 .کرد نگاهم بول به دست و کابینت به داد تکیه

 و برنج.کنم کار نمیتونسددتم و میدادم دسددت از و تمرکزم هاش چشددم جلوی
 برداشتم و کنی دم و کردم کش آب

 !تولدشه که میدونی کرده، دعوتمون فردا پس برای سهراب_

 ...تولدشه که نبود یادم اصال

 سددالگرد هوای به ، شددمال روزه چند میرن مونس مامان و بابا حاج گفت_
 خانومم مهتا ، میگیره اش خونه و تولدد گفدت..پددرت پسددرعموی فوت

 .میکنه دعوت خودش

 کردم کم و گاز زیر

 هستن؟ سامانم و نرگس_

 !جایی برم میخوان خانوم نرگس ی خانواده با گفت ، نکنم فکر_

 !افتاد کار به موزم یهو
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 !!شمال مسافرت میرن مونس مامان و بابا حاج با هم اینا خاله البد پس_

 گفتن درو  اهل عطا اینکه با ، میکنه مخفی من از داره بود معلوم قشددنگ
 ُمرده مهیاد وقتی از که بابام پسدرعموی فوت سدالگرد بودم مطمئن ولی ، نبود
 کاش...شددمال برن میخواسددتن دورهم ها خانواده تا دو...اسددت بهونه ، بود

 .میبردن مارم

 نگفت؟ بهم مونس مامان چرا پس_

 ماحت ، کرده راضیشون سهراب یعنی ، شدن راضدی زور به میگفت سدهراب_
 میزنن زنگ امش 

 احوالپرسیش و سالم از ، خورد زنگ خونه تلفن که بود نشده تموم عطا جمله
 ...خط  ِ   پشت مونس مامان فهمیدم

 کلی...رسددید من به نوبت دومادش با سدداعت نیم به نزدیک صددحبت بعد
 ، سهراب و نرگس و سامانِ   زور به بگه تا دوخت بهم و ریسدمون و آسدمون

 گفت هم حرفا تو...مسددافرت برن ها مدت بعد که شدددن راضددی هردوشددون
 .بیایید میتونستید عطا و تو کاش

 حرف باهاش سددنگین خیلی ، گرفت و گوشددی بابا حاج ، مونس مامان بعد
 اهکوت احوالپرسددیشددم های سددوال جواب که بود گرفته ازش دلم اونقدر ، زدم

 .دادم

 !نزدی حرف خوب پدرت با_

 جلوش و بودم کرده دا  و بودم درآورده فریزر از که خورشددتی بشددقداب
 .گذاشتم
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 وناحترامش ، ها تر بزرگ ولی ، بزنی حرف خواستی هرجوری میتونی من با_
 بگیرن ازمون و خیرشون دعای نکن کاری یه...واجبه

 رو حرف عطا همینِ   عین ، تلوزیون آوردن آخوند یه پیش روز چند همین
 .میزد

 برات؟ بکشم_

 صندلی به کرد اشاره و کرد نگاهم دلخور

 خودتم بشین_

 یمبین زیر و ،انگشددت میگرفتم تهوع حالت میخورد مشددامم به که غذا بوی
 گفتم بودم ایستاده سرش باالی که همینطور و داشتم نگه

 آخه بودم کرده ضعف ، خوردم ساندویچ یه بیرون راستش من نه_

 ... زد لبخند

 بچسبه من به غذا تا بشین ولی ، کردی کاری خوب_

 ...میز از بردم عق  یکم و صندلیم منتهی ، بشینم که کردم قبول ناچارا

 نهارم اینکه با سددوخت، حالش به دلم که میخورد غذارو ولع با جوری یه
 سیدر می که بود طوالنی و سدنگین کارهاش اونقدر البد ولی میذاشدتم براش
 ات وایمیسددتاد گاز باالی یا میکرد باز و یخچال در مدام یا ها گشددنه مثل خونه

 .بشه گرم غذا

 سددبزی به و کردم جدا هم از حسددابی هامو پلک ، بگیره ام گریه اینکه قبل
 .کردم نگاه بود بشقاب توی که هایی

 کردی؟ گشاد چرا چشماتو_
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 .زدم لبخند منم...خندید و داشت نگه دهنش جلوی دستشو

 .میسوزه هنوز که ام کله سرو روی ریخت بارون اینقدر...همینجوری_

 کشید جلو و اش باالتنه

 برمیگشتی گرفت بارون کاش ، ها قرمزه_

 بزنم قدم بارون زیر میخواست دلم آخه_

 بودی؟ نبرده چترم_

 نکنه شک بهم این از بیشتر تا خندیدم

 و نامزدی دوران یادته عطا برم، راه بارون زیر میخواسددت دلم ، ولی چرا_
 میرفتیم؟؟ بارون زیر چقدر ازدواج اوایل

 ...داد تکون سرشو که غذا از بود کرده باد لپش

 !ازدواجمونه اوایل... هنوزم..ما_

 و ما اشدداره انگشددت ناراحتی با.بزنه حرف راحت نمیتونسددت و بود پر دهنش
 .بودمش خریده تازه که کشیدم گلیم ُگلِ   رومیزیِ   روی

! مدیدمونیم اول روزای مدثدل جدفدتدمدون ، مدیدکدردم فدکدر بدگدو مدندو_
 شد؟ کمرنگ چی همه چرا...عالقمون...عشقمون

 و حرفی چه فهمیدم تازه و صددورتم به زدم زل ، شددد متوقف غذاش جوییدن
 .زدم موقع بد

 .کردم شوخی_

 نگاهش چشددمی زیر...گذاشددتم دهنم توی و کندم نون تیکه یه و خندیدم
 گذاشت بشقابش کنار چنگالشو و قاشق ، کردم
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 ریختم قاشق سه دو براش و برداشتم و خورشت توی قاشق

 نداری؟ دوست...دیگه بخور_

 لیوان ، ادد قورت و جویید غذاشو بقیه اشتها بی و کشید پیشدونیش به دسدت
 .کشید سر و کرد پر و آب

 .نزنم حرف بدموقع بعد به این از تا گرفتم گاز لبمو

 !شدم سیر_

 که نخوردی چیزی...نشدی_

 یدکش پایین صورتش روی از رو حوله و گذاشتی میز روی هاشو دسدت آرنج
 .داشت نگه هاش چشم جلوی ای ثانیه چند و

 نبود من تقصددیر همش...بود بهت کمتر حواسددم ، مدت این که دارم قبول_
 و رفت و خانوم یلدا به تو حد از بیش توجه ، باشددیم بین واقع اگر ، سدداغر
 دل و محبت روی از تو میدونم! زد بهم زندگیمون روال ، مدامت آمددای

 ... اما میکردی اینکارو داری که مهربونی

 کشیدم دهنم توی لبهامو بوض با

 من باشدده...هات گریه میکنه ناراحتم چقدر میدونی ، نکن بوض سدداغر_
 میستادموای داری که هایی مهربونی حجم جلوی باید ، بود تو از بیشتر اشتباه

 همین نظرم به مولود، مامان ی خونه بری لحظه هر و روز هر نمیذاشددتم و
 عصبانی و بودی خسته اومدم وقت هر ، بیفته فاصله بینمون شدد باعث اتفاق

 هک بودم کار درگیر اونقدر که منم ، هاتو گیری بهونه که هسددت یادت دیگه ،
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 ، خوابیدن بعدم و خوردن شددام بود شددده کارمون ، نداشددتم هیچی حوصددله
 .بپرسیم هموِ   حال بار یه نشد...بود دیگرون از بیشتر حرفمونم

 اگر که! عطا از... بود پر خیلی دلم منم ، نکنم گریه تا گرفتم و خودم جلوی
 بیشددتر منم ، خونه برمیگشددت زود ، موندن کاری اضددافه جای به روزا همون

 پول تا گرفت سددخت خودش به همه اون...میذاشددتم وقت زندگیمون برای
 ، رفت باال یهو خونه های قیمت وقتی اما ، کنه جمع خریدنمون خونه برای

 .نمیشیم خونه صاح  حاالها حاال ما و فایدست بی تالشش فهمید

! قیهب به بعد کنیم فکر خودمون به اول که بذاریم قراری یه امشدد  از بیا_
 بکشن بیرون آب از و خودشدونِ   گلیم بلدن خوب ما اطرافیان خداروشدکر

 اهرخو ، دارند حق که بزرگترهامون مورد در جز کنیم، عادتشددون بد نباید ما ،
 ینا شدداید...کنیم بدعادت محبتمون با نباید و ، داداش زن و جاری و برادر و

 تصددحب یلدا ی خانواده با زودتر عارف ، نبود اگر خانوم یلدا به کردنه کمک
 مولود مامان ی خونه جای به شدداید یا ، میداد قرارشددون جریان در و میکرد
 آخر ماه یه میکردن، زندگی اونا پیش و مدت این و همونجا میرفتن ، موندن

 دیدی شددد؟ برعکس چی همه دیدی ، گرفتم سددخت هات آمد و رفت به که
 گذاشت؟؟ وقت خانوم یلدا برای بیشتر و بیشتر عارف کم کم

 ... که میگه اینو عطا حرفای بود؟ من تقصیر یعنی

 ودموخ که بودم بهونه یه دنبال شاید اوایلش.کنم کمک میخواسدتم فقط من_
 عروس چه وای بگن هامون فامیل و خویش و قوم همه و بزنم جدا خوب
 .بودم تو حتی یا ، مولود مامان یا ، یلدا برای دلم بعدش ولی ، خوبی
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 شددیمی متوجه کنی گوش حرفام به تر دقیق یکم اگر ولی ، خانومم میدونم_
 همه به محبت اونقدر ، داشددتم مدت یه منم خوده و اشددتباه این...منظورمو

گاه که میکردم  ینها فقط من کار میکردن فکر همه.نمیشدددم دیده دیگه ناخودآ
 مفراموش ، داشدتن ها آدم کم کم.بدم انجام رو بقیه کارهای یا ، کنم کمک که

 .میکردن

 کردم نگاهش نگرانی با

 رفته؟ یادشون منو مونسم مامان و بابا حاج یعنی_

 زد لبخند نگرانیم به

 میزدی سددر خانوم یلدا به مدام که ماهی چند همون ولی...عزیزدلم نده_
 ات میزدم زنگ بهشددون که هربار من کن باور بود؟ مادرت و پدر به ،حواسددت

 اب وقته چند میگفت چون ، مادرت از میکشیدم خجالت ، کنم احوال و حال
 وت...دارن توقع ، بزرگترن اونا... نمیزنیم سددر بهشددون ما یا ، نزده حرف تو

 به و خودت میخواسددتی...بودی کرده فراموشددشددون پاک مدت یه خودت
 ... کنی اثبات من ی خانواده

 .بزنم عق شد باعث که خورد مشامم به بویی یهو ، گریه زیر بزنم اینکه قبل

 گرفتم فاصله میز از و داشتم نگه دهنم جلوی دستمو ترس با

 شد؟ چی_

 ودب دلم ته از که بعدی عق با و شدم بلند...بود هامم دسدت به انگار بو همون
 ...دستشویی توی دوییدم ،
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 بد بیشددتر حالمو که جاتی مایع و آب مشددت یه ، بودم نخورده که چیزی
 ...آوردم باال میکرد

 زا ، نکردم باز درو ولی...میزد صدا اسممو و میزد دسدتشویی در به مدام عطا
 به هبرس چه ، میشد بد خودم حال بود که چندشدناکی و کثیف و کر وضدعیت

 .بود شام سر که بدبخت اون

 داخل بیام من کن باز درو ، کرده مسمومت ساندویچش البد_

 گرفته و دستشویی کل گندش بوی ولی شستم ظرفشویی مایع با هامو دسدت
 ...بود

 بیرون میام بشورم و دستشویی بذار...عطا خوبم_

 گفت بلند صدای با و زد در به محکم

 ساغر کن باز درو_

 ...تعصبانی تا بود نگرانی از بیشتر اخمش ، کنم باز درو شد باعث ، دادش

ِ   دکتر از ، سدداغر ریخته بهم جدیدا ات معده ، خوردی بیرون غذا چرا_
 میگیرم وقت برات مولود مامان

 اومدم بیرون و درآوردم بود شده کثیف که لباسمو

 .میشورم خودم ، ببخشید_

 ازم و لباس ، اومد راه کنارم مبل نزدیک تا و گذاشددت بازوم روی دسددتشددو
 گرفت

 بشین_

 گذاشتم پاهام الی و بود بسته یخ و میلرزید که هام دست
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 .کرد تنم خودش و آورد برام سفیدمو بافت لباس

 و متمس برگشت دوباره ولی بهداشدتی سدرویس سدمت رفت ، میلرزید بدنم
 گفت

 بیارم لحاف برات بذار_

 زیر ، انداخت روم آورد و برداشددت و تخت روی لحاف ، اتاق سددمت رفت
 اذیت ام بچه ، هام زدن عق با ترسددیدم..شددکمم روی کشددیدم دسددت لحاف

 ...بود پس! بود اش هفته پنج ام بچه...بشه

 ایینپ و کرد نگاه صددورتم به ، بیرون اومد دسددتشددویی از عطا بعد دقیقه چند
 ...نشست ، مبل

 گذاشت پیشونیم روی دستشو و کرد نگاه صورتم به نگرانی با

 ، ساغر داری ت _

 لو هوی بودنم باردار قضددیه و درمونگاه ببره خودش با نداره ورم یهو اینکه برای
 دادم نشون سرحال خودمو ، بره

 .رفتم راه خیلی زیرش ، بارونه خاطر به کنم فکر...نه_

 میکرد گم منو پای و دست همیشه عطا های کردن نگاه

 عزیزم پاشو ، دکتر بریم ، شدی مسموم_

 مبل پشددتی به و خودم که بگیره بازومو تا آورد لحاف زیر گرمش دسددت
 چسبوندم

 میشم خوب ، نمیام_

 بودی؟ بارون زیر مگه چقدر ، داغه ولی پیشونیت ، سرده بدنت_
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 گفتم و کردم اشاره آشپزخونه به ، برد بیرون لحاف زیر از که دستشو

 .میشم خوب بخورم عسل چایی یه ، کن جمع غذارو برو_

 صددورتم کنار صددورتشددو وقتی...یدب*و*سدد و پیشددونیم و آورد جلو سددرشددو
 این میخواسدت دلم ، کردم جمع هاش شدونه دور دسدتمو سدریع ، گذاشدت

 دلم و داشددتم احتیاج بهش وقت هر از بیشددتر.بشدده طوالنی کردنه بول
 .بزنم حرف باهاش راحت ترها قدیم مثل میخواست

 بمونم؟ بولت تو یکم میشه_

 ، شهبک دراز کنارم تا شددم پهلو به ، بود جا هردومون برای بزرگمون مبل روی
 هک بود باری اولین این ، اش سددینه به چسددبوندم و لحاف زیر بردم سددرمو

 این کنار ولی..میشدددم آرامش از پر عطا بول توی و شدددم مادر میدونسددتم
 بهشون نمیخواسدتم اصدال که روزهاییِ   اسدترس! بود هم اسدترس ، آرامش

 .کنم فکر

 بود ممکن...من به عطاِ   محبت شاید حتی ، میشدد عوض چی همه مطمئنا
 اونو خدا البد..نبود حکمت بی مریمِ   شدددن پیددا...مریم بدده؟ طالقم

 دوست منو که خدا ولی..کنه تکرار دوباره قبلیشو انتخاب عطا تا بود فرسدتاده
 داره؟...داره

 میخوری سرما داری کنم فکر ، سرکار نمیرم فردا_

 منو حتما ، میشددد بد حالم چشددمش جلوی باز و میموند اگر..کردم هول
 اونم و تردک رفتم که میگفتم درو  خودم سددرکار میرفت اگر ولی ، دکتر میبرد
 .نیست طوریت گفته
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 انمام نیسددت بعیدم تازه میزنه سددر بهم میاد گفت مولود مامان آخه..برو نه_
 میزنه سر بهم گفت حرفا تو خودش ، بیاد مونس

 ...نگرانتم نه_

 یدمب*و*س بود درآورده ریش ته تازه که و زبرشِ   صورت

 راحت خیالت نیست هیچیم ، برو میشم ناراحت نه_

 که بسددتم اونقدر چشددمامو و کردم فرار هاش چشددم به کردن نگاه از هی
 .برد خوابم و شد سنگین

 "عطا"

 ظرف دیگه طرف آروم آروم و کردم جمع ظرف طرف یه هارو برنج قاشددق با
 !بردم

 خوبی؟_

 ینکها قبل ، کرد باز غذاشو ظرف و نشست کنارم سهراب ، نکردم بلند سدرمو
 بود گذاشته برام ساغر که خورشتی و برنج از قاشق یه ، بخوره خودشدو غذای

 .خورد ،

 بلد مر  تخم یه بود خودمون ی خونه ، شددده خوب دسددتپختش چه نیگا_
 ...بخواب و بخور فقط ، بندازه نبود

 ، برداشتم و آب لیوان و گذاشتم بشقابم کنار و قاشق

 از نشدددی نبود؟خسددته حقوق اون حف دادی؟ تحویل چرا پسددتتو تو؟ چته_
 چرا موندم ، بدن میخواسددتن جدا اتاق یه بهت نشددسددتن؟ میز اون پشددت
 ...کردی اینکارو
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 گذاشددت دهنش توی که پری قاشدق به و گذاشددتم ام چونه زیر و دسددتم کف
 .نزد ل  اما چید و میز صبحم ، نخورد چیزی دیشبم ساغر...کردم نگاه

 بزنی؟ حرف باهام نمیخوای ساکتی؟ چرا عطا_

 !نبود ساغر شبیه هیچکس اصال...نبود ساغر مثل کردنش نگاه دلخور

 !ندارم زدن حرف حوصله_

 و بود اومده دسددتش خوب اخالقم همکاری و دوسددتی زمان مدت این توی
 ...حرفم از نمیشه دلخور میدونستم

 گفتن...نکردن قبول هنوز که اینا ناراحتی؟ دادی تحویل که پسددتی خاطر به_
 شدی؟ خسته شاید.کنی شروع دوباره ، قبل به برگرده کاریت تایم هفته یه

 بود؟ کی زدی حرف ساغر با که باری آخرین_

 ...شد متوقف جویدنش لقمه

 وخیش و ومتلک تیکه بدون بپرسی؟ حالشدو بزنی زنگ وقت چند این شدد_
 بپرسی؟ خودشوِ   شدحال...ای دیگه حرف هر و

 داد قورت آب با غذاشو ی لقمه و چرخید صورتم روی نگاهش

 شده؟ طوری چی؟ یعنی_

 هرابس جلوی غذامو بشقاب و فرسدتادم بیرون کالفه و حوصدله بی نفسدمو
 گذاشتم

 میگردم مقصر دنبال! زندگیم به زدم گند...کن ولش_

 میز زیر بره تا جلو دادم هل صندلیمو و شدم بلند
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 این اینقدر ، لوسه منِ   خواهر بابا شده؟ دعواتون ساغر با عطا؟ شدده چی_
 ...که گذاشتن الالش به لی لی سامان و بابا حاج

 ... که کردیم خوردش جوری یه ، حرفا همین با...سهراب کن بس_

 سددلف از و دادم فشددار هم روی محکم هامو دندون ، کردم مشددت دسددتمو
 .زدم بیرون شرکت

 که ظهلح هر ولی...پستمِ   تحویل برای بودم گرفته سریعی و آنیِ   تصدمیم
 تدرسدد تصدمیم این که میشددم مطمئن میکردم فکر سداغرِ   خود به بیشدتر

 میرسددیدم وقتی.بود شددده زیاد زمان بدترین توی منِ   کاری سدداعت.بوده
 زندگی جوری یه! دلی ته ازِ   محبت نه حسددابی و درسددت حرف نه خونه

 جدا ازهم هم دره همون حتی که دره یه ته شدددیم پرت دومون هر که کردیم
 !بود

 در که موقع همون شاید ، نداشتم مشدکلی سداغر اخالقیات با هیچوقت من
 و میذاشددتم وقت براش بیشددتر یکم ، بود مولود مامان ی خونه با آمد و رفت

 با که ردنمیک فکر ، میذاشددتم براش کردن محبت برای وقت ، کوفتی نیاز جز
 طفق ، حماقتم با ولی! کنه عزیز من و همه پیش خودشددو میتونه شدددن حامله

 دادم باد به زندگیمو بذارم پول رو پول اینکه برای

 عطای من نه و ازدواجمونه اول روزهایِ   سدداغر ، سدداغر اون نه حداال
 اولین دمخو من رفته باال بینمون که آجری این نبود هیچکس تقصیر...سدابق

 .میبرم بین از و دیوار این خودمم و زمین گذاشتم و آجر
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 مونس مامان هم که گفت ، زدم زنگ سدداغر به دوبار ، کاری سدداعت آخر تا
 سددرحال صددداش ، موندن کنارش و نهار و پیشددش رفتن همزمان ، مادرم هم

 .شده بهتر حالش کنه وانمود خنده و شوخی با میکرد سعی اما نبود

 .کردم مرت  و کوچیکم میز روی و کردم خاموش و کامپیوتر

 کن صبر...میام باهات منم عطا_

 فترد توی برگشت سدهرابم سدرم پشدت و بیرون اومدم سدلف از که موقعی از
 . بودیم نزده حرف کالم یک ، کار

 خونه برگردم زود میخوام ، سهراب بجن _

 چک تا چند گفت بهش همکارها از یکی ، شددد بلند و داد تکون سددرشددو
 شتپ از و کتش و نکرد معطل سهراب اما بره بعد بندازه نگاه رم دیگه لیسدت
 .اومدیم بیرون شرکت از باهم و برداشت صندلی

 ...زدی نهار موقع که حرفایی_

 خودم...گفتم و اش تیکه یده برهم و درهم ، بود درگیر ذهنم ، کن ولش_
 .کنم درستش باید خودمم کردم اشتباه

 مگه؟ شده چی رو؟ چی_

 پیش ولی بود خواسددته نا ، گرفتم فداصددله خیلی سدداغر از مددت یده_
 که االنم ، بودن خانوم یلدا به توجه و محبت غرق که من ی خانواده...اومد

 میذارن، خانوم نرگس و سامان برای و وقتشون و حواس همه شدما ی خانواده
 تا مادرش تا پدرش از ، بوده همه توجه مرکز اول روز از سدداغر خودت قول به

 ، همه جلوی مدام خانوم مهتا خاطر به که تو...االن ولی ، برادرها شددما خود
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 به حواسش سامانم ، کنی خالی و بیخودت حرص تا میندازی تیکه سداغر به
 تقصیر همشم!! نداره امیدی منم به ، شده ناامید شماها از... خودشده زندگی
 بقیه مثل چون ، داره فرق همه ،با سدداغر که نبود این به حواسددم...بود خودم

 این از و بازی رفیق و دوسددت اهل ، نکرده زندگی خودش سدداالی و همسددن
 لوغیش از گفت اومد ، رفت مدت یه...نیست رفتن باشدگاه اون به آرایشدگاه

 پدرشددم خونه که نبود حواسددم ، میاد بدم محیطش از ، نمیاد خوشددم هاش
 ربدت داره اوضداع که االنم وضددعیت با...بوده اش خانواده به محدود روابطش

 قطف ساغر فهمیدم که نیسدت وقت خیلی چون دادم تحویل و پسدتم...میشده
 که محبته فقط ، اسددت بهونه خرید و لباس و طال و پول ، میخواد توجه

 ...دنبالشه

 به لحظه همون.کردم کم میدونِ   زدن دور خاطر به و ماشددین سددرعت
 به ودب زده زل و بود گذاشته شیشه ی لبه دسدتشدو آرنج که کردم نگاه سدهراب
 ...خیابون

 !!بود راحت ما خیال ، بودی تو چون_

 :دادم فشار گاز پدال روی پامو

 دوتا شددما حتی یا کنم؟ پر مادرشددو و پدرِ   محبت جای میتونم من من؟_
 من ِ   برای...پایین اومده نفسددش به اعتماد که کردین فکرارو همین...برادرو

 تاررف طوری یه وقتا بعضی ولی ، زیادیه سرمونم از سداغر آبادم و جد هفت و
 و وزن از مدام ، کمتره من از که میگذره این سددرش توی میفهمم که میکنه
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 رژیم یا نشددو چاق نگفتم بهش بارم یه منکه ، میکشدده خجالت هیکلش
 ...بگیر

 دمز فرمون به محکم دستمو کف ، بود ذهنم توی فکر و حرف ، سرهم پشت

 !!من به لعنت اه_

 مسافرت؟ ببریش که گرفتی مرخصیم روز چند این_

 ریخته بهم اش معده هم خورده سددرما هم ، نبود خوب حالش دیروز ، نه_
 پیشش روز سه دو بمونم...بود

 اتون؟ خونه منم بیام_

 ...خندیدم و کردم نگاهش کوتاه

 میگیری؟ اجازه من از ، خواهرته خونه_

 ...فروشی گل به کرد اشاره و زد ای خنده تک

 سدداغر ندارم دوسددت! کردم خراب منم کنم فکر...بگیرم براش گل دار نگه_
 !باشه نداشته دوسم سابق مثل

 گفتم خنده با و داشتم نگه و ماشین فروشی گل جلوی

 !خانوم مهتا حساب به میزنه خواریتو پاچه ها حاال حاال که بدونی بهتره_

 داد جوابمو خنده با و کرد باز درو

 ...میشناسمش_

**** 
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 بود بسته خرگوشی که موهایی با ساغر ، کرد باز درو و انداخت کلید سدهراب
 ربهت که اومد یادم تازه...اومد در جلوی بود کرده پاش که شددلوارکی و تاپ و

 !هست سهرابم که میگفتم و میدادم پیام ساغر به اومدن از قبل بود

 ام ناخونده مهمون که معلومه کامال_

 رفت تو اش گونه اما نخنده تا گرفت گاز لبشو ساغر

 !بذارم برنج دیگه پیمونه یه باید حاال..نگی بگی ای_

 و اش گونه و داد سدداغر دسددت و بود خریده که بزرگی گل دسددته سددهراب
 یدب*و*س محکم

 های مزاحمت کردم فکر نداره اشددکالی پیمونه یه حد در خداروشددکر خ _
 .کردم ایجاد دیگه

 اومد سهراب برای ابرویی و چشم و کرد نگه ها گل به دقت با ساغر

 !هست دیگه نیته یه گل دسته این پشت هرچند..نشی ورشکسته_

 مگفت هاش دلخوریِ   کردن رو به کنه شروع ساغر اینکه قبل و بستم درو

 !خانوم هستما منم_

 گرفت فاصله هم از هاش ل 

 !دارم رو تو فقط...عزیزدلمی که تو ، برم تو قربون الهی_

 یه سددهراب ناراحت نگاه یدمب*و*سدد و اش شددونه و کردم بول که سدداغرو
 یشترب سداغر حرف معنی به بود بهتر...شدد برداشدته بعد و افتاد بهمون لحظه
 .میکرد دقت
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 اب اما ساغر ، آوردم راحتی شدلوار یه سدهرابم برای کردم عوض که هامو لباس
 ، نبود بد ام خیلی که هرچند..کنارمون موند ها لباس همون با تمام لجاجت

 فاصددله زانوش تا وج  دو یکی شددلوارکشددم ، بازوش و ها سددرشددونه جز به
 .داشت

 و فتهگر دهنش جلوی دسددتشددو دیدم که کنم کمکش تا آشددپزخونه توی رفتم
 میکنه سرخ زمینی سی  داره

 میده بو روغنش_

 ادهاسددتف روغن این از بود وقت خیلی ، کشددیدم بو و بردم گاز نزدیک سددرمو
 .میکردیم

 بیاد؟ هم مهتا بزنم زنگ ، میگم_

 شدم سهراب و پذیرایی به پشت و کردم بلند سرمو خنده با

 ببینن همو نفر دو این که نمیکنی کاری دیگه گفتی که تو_

 بود گرفته بینشو های پره شصتش و اشاره انگشت با

 نمیاد دلم میدونم_

 گذاشتم دهنم توی و برداشتم و زمینی سی  یه

 سهرابیم؟ مهمون فردا رفته یادت...نه_

 بشنوه سهراب تا گفتم بلند دوممو جمله

 فوت شدمع میخوام سددالی اندی و سدی توی...دعوتین شددام ، میگه راسدت_
 .کنم

 گفت حرص با و کرد کج لبشو ساغر
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 برای هزندگی! بدبخت...بگیری جشددن باید اتو بچه تولد گنده خرس ، هیش_
 !!اینجا شدی تلپ ، نبودن بابا و مامان ش  یه...ساختی خودت

 لد به سددهراب که بودم این نگران ولی بود همیشدده مثل سدداغر لحن اینکه با
 .بگیره

 گفت خنده با...آشپزخونه توی اومد و شد بلند سهراب

 .یکن پیدا من برای نتونستی دختر یه ، من خواهر توئه عرضگی بی از_

 دراومد کاسه از هاش چشم گردنش، به قاشق برخورد با اما زد بهم چشمک

 ساغر_

 دلش تا و ظریفش و جون بی های مشددت و کرد فرار دسددتم از ماهی مثل
 زد سهرابِ   صورت و سر و شکم به خواست

 اینجوری...من نخوردم رو تو ی غصدده کم ، سددهراب نگذره ازت خدا_
 بفهم...میخورم حرص میبینمت

 کرد بولش و گرفت ساغرو های دست مچ سهراب

 ...دونه یه یکی نخور منو ی غصه_

 رت ُپر...ساغر ی گرفتهِ   دل...کشید آروم و گرفت و سداغر خرگوشدی موهای
 .افتاد گریه به ، زود خیلی چون ، بود ها خنده و ها شوخی این از

 یپذیرای توی که میشد ساعتی نیم.نشددم برادریشدون و خواهر خلوت مزاحم
 های کردن فین فین ، کردنشددون پچ پچ صدددای جز به و میزدند حرف آروم

 .شنیدم و میخورد سهراب به که هاش مشت گاهی و ساغر
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 تفت یکم کدده هددا مر  سددرا  رفتم و کردم سددرخ هدارو زمینی سددید 
 با ، کنه بهتر و ساغر حال میتونست سهراب با زدن حرف شداید...میخواسدت

 و میکرد درک و ساغرِ   دلخوری قطعا ، داشتم سدهراب با که هایی صدحبت
 .میداد حق بهش

 "ساغر"

 حالت و پیچیده دل اینکه هم ، گریه خاطر به میسوخت چشمام هم شام سدر
 ُزخم بوی وقت یه که بکشددم نفس دهن با میکردم سددعی اومد، سددراغم تهوع
 . نکنه بد حالمو غذا

 عطا برای که غذاهایی ، ها شددده عالی دسددتپختت...طعمش خوبه چه_
 ..منِ   شیکم تو میره نصفش و میدی

 بهم بودیم خودمون ی خونه که هایی وقت بداهاش،حس زدن حرف بعدد
 هایی تمحب یه زیرکی زیر ولی بود تلخ گوشت همیشه سهراب ، بود برگشدته

 .نمیشد پاک ذهنم از که میکرد آدم به

 ذاغ راحت خیال با که میریزم براش بیشددتر بعد بده این از برم قربوندت_
 !بخوری

 گفت نمونه عق  قافله از اینکه برای عطا

 به تو نچو نمونه گشددنه عطا وقت یه که میریزم غذا بیشددتر نمیگه میبینی؟_
 ...که میگه...میزنی دستبرد غذاش

 کشیدم جلو و ترشی ظرف و اومدم حرفش وسط
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 ترشددی همه این...تو یا داره دوسددت من بیامرز خدا ی عمه و ترشددی این_
 ...دیگه تو کی؟ برای انداختم

 ریخت خودش برای و پرکرد و ترشی قاشق سهراب

 نفرستادی؟ ما برای چرا پس_

 وشددوهرم هوای دیگه فقط من ، کنه درسددت براتون بگو عزیزتون عروس به_
 .دارم

 رفتم اش صدقه قربون و فرستادم ب*و*س عطا برای و کردم غنچه لبهامو

 هب...ازت مردم بگیرن یاد...افتاده گود چشددمات پای.بگردم دورت بخور_
 !میکنه کار ش  تا صبح اش بچه و زن خاطر

 بچه؟ کو_

 یسوت متوجه تازه کرد منفجر رو آشدپزخونه هردوشدون ی خنده صددای وقتی
 .شدم ، دادم که

 زدم لبخند هاشون خنده به و گذاشتم دهنم توی و خالی برنج

 !قسم خدا به...دارم دوست شدن عمو از بیشتر و شدن دایی من ولی_

 !بود خودکاری..کردم نگاه بود اومده باال که دستش کف به

 نشستی؟ میز سر شستی دستتو تو_

 دست کف به هم عطا لحظه همون و خودش سمت به چرخوند دستشو کف
 کرد نگاه بود خودکاری که خودش

 سرکار؟ مینویسید مشق_

 گذاشت بشقابم توی مر  تیکه یه خنده با عطا

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

711 

 ...دقیقا_

 عق میرسددید مشددامم به تا که طعمی و بو هوای به نخورم مر  میخواسددتم
 خیلی میخوردم و مر  این اگر ، میاد سددهراب نمیدونسددتم طرفم یه از.میزدم

 ...مردها برای نمیموند چیزی ظرف توی

 .انداختم ظرف توی و اش بقیه و برداشتم کوچیکشو تیکه یه

 !گرفتما وضو...شستم_

 تمگذاشدد برنج عالمه یه با کمو مر  تیکه یه و دادم تکون سددری سددهراب برای
 .دهنم توی

 شدی غذا کم ساغر_

 .درآوردم شکم دوباره بگیرم رژیم میخوام_

 یا ودب چاقیم واسه نمیدونم...کشیدم دسدت بود شدده برجسدته که شدکمم به
 .داره فرق قبل بارهای با شکمم برجستگی نظرم به که بچه

 نره یادتون ، ها برقراره فردا تولد_

 سددس که همینطور و کشددیدم سدداالد عطا برای و گرفتم شددکمم از نگاهمو
 پرسیدم ، روش میریختم

 دعوتن؟ کیا_

 ... که نیومدم ، اومد اومد میدم پیام بهش مهتارم...عطا و تو_

 !!سر تو خاک شد الل دید که هامو اخم

 !میگم بهش میزنم زنگ_

 ...شد حاال
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 نیازی و نذر بابت کردم خداروشکر و گذاشدتم عطا جلوی و سداالد بشدقاب
 جلوی نه شددد بد حالم مونس و مولود مامان جلوی نه امروز...داد جواب که

 ...عطا

 ...گذاشتم شکمم روی و دستم های انگشت

 !راه نیمهِ   رفیق آفرین

 و اشتد ضعف بدنم ، گذاشتم مفصل صبحونه و شدم بیدار عطا قبل صدبح
 دراز رفت دیدم نماز بعد ، کردم باز و اتاق در ، بود کرده یخ پاهام و دسددت
 روز چهل ، راه نیمهِ   رفیق این موندن برای بودم کرده نذر ولی ، کشددید
 .بزنم صداش نشد دیگه ، بخونم عاشورا زیارت

 ناخن که وسددوسدده.اومد پایین یکم تخت طرف یه و نشددسددتم تخت روی
 بازوش یل*خ*ت روی و دستم و انداختم بیرون سرم از هاشدو مژه به کشدیدن
 .گذاشتم

 بازوش روی بذارم دستمم یکی اون کف خواست دلم یهو که بود گرم اونقدر

 ...کردم همینکارم

 ها میشه دیرت جان عطا...عطا_

 بازوش زیر از و لحاف...کردن حسودی پاهام که میشدن گرم داشدتن دسدتام
 ، دبو اومده باال شددکمش وسددط تا رکابیش ، لحاف زیر رفتم و آوردم بیرون
 .کشید بلندی نفس و خورد کمی تکون

 میشه دیر سرکارت ، شو بیدار عطا_

 !رفته کهف اصحاب خواب میکرد فکر میدیدش هرکی جون از دور
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 گرم رچقد شکمش ، دیدم پایین بکشدم لباسدشدو که لحاف زیر بردم دسدتمو
 !تره

 !بود مونده راه یه فقط عطا کردن بیدار برای

 دو یک با ، دادم باال رکابیشددو آروم آروم و شددکمم سددمت کردم خم زانوهامو
 پاهام سرمای از و شدکمش به چسدبوندم و پاهام ، گفتم دلم توی که ای سده
 رفت عق  و خورد تکون فنر مثل

 بود؟ چی_

 باال آوردم لحاف زیر پاهامو و خندیدم غش غش

 ترسیدی؟...منِ   سرد پاهای_

 الشب روی کرد ول سرشو و داد بیرون بود کرده حبس اونموقع تا که نفسشو

 ...قلبم ، نگذره ازت خدا_

 کردم خواهی معذرت و بردم بولم زیر سردمو دستای

 ها میشه دیرت ، گذاشتم صبحونه پاشو..بود سردم ، ببخشید_

 .سمتم چرخید سرش که بود اتاق سقف به نگاهش

 خانومم بپوش گرم لباس خ  سردته؟ چرا_

 سرش کشیدم جیغ که لحاف زیر اومد سردی هوای یه داد باال که و لحاف

 .میشه سرد نده هوا_

 ، لحاف زیر کشوند و خودش و خندید

 میکنه گیر نفسم ننداز سرم رو عطا وای_

 اومد نزدیکم لحاف زیر خفگی و تاریکی توی
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 سردته؟ نمیگی مگه_

 میکنی؟ اینجوری چرا صداتو ، الله بسم یا_

 دیدم واضح چشماشو آورد نزدیکم که صورتشو

 چجوری؟_

 ، نبود خوب خیلی اوضاع

 سرکار بری باید شما بعدم ، بودن شارژ زیاد نیست خوب صبح اول_

 سددمت کشددید دسددتمو مچ که اومدم می بیرون لحاف زیر از داشددتم نرم نرم
 گرفت دردم و خودش

 .بمونم خانومم پیش و امروز بخوام شاید_

 امتو ، مخ رو میره وگرنه بمونه خونه تو باید تعطیل روز فقط مرد...آخ آخ_
 درد دسددتمم نکن، عصددبی منو سددرکار برو ، مظلومتِ   شددکل اون قربون
 گرفت

 داشت نگه هاش ل  نزدیک ولی یدب*و*س دستمو مچ

 بمونم بذار_

 یدممیترس بچه وجود با ولی...میخورد دستم نبض به درسدت نفسدش گرمای
 چی؟ میشد بد حالم یهو اگه...بودن کنارش از

 بخوریم؟ صبحونه ،بریم گشنمه_

 و یدکش پایین سرمون روی از و لحاف که پاهاش به بودم چسدبونده پامو کف
 گفت

 باشه پریش  و دیش  مثل ، باشه_
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 که دردی و اسددترس واقعا ولی ، کنه دار جریحه منو احسدداسددات میخواسدت
 هاجاز بهش و برم سددمتش نمیذاشددت داشددتم پا نوک سددرتا فرق از روزها این
 .بدم

 مچ هک بیام پایین تخت از تا شدددم خیز نیم جوابی هیچ بدون کرد که مکث
 .خودش سمت کشید و گرفت پامو

 دراومد جیوم

 عطا_

 گذاشت تخت روی صورتم طرف دور دستاشو زدو خنده زیر

 نکرد؟ اثر زدم مظلومیت به خودمو همه این_

 زدم مظلومیت به خودمو من اینبار و گرفتم شوره دل

 میکنه درد بدنم ی همه ساغر جون به_

 کرد توییر ، سرحالش نیمه و شیطون ی چهره

 ...شاید دکتر بریم خ  چی؟ برای درد بدن چرا؟_

 حاال.کردم خشددک خودمو دیر ، تلفن پای نشددسددتم اومدم حموم از ، نه_
 میشم خوب

 !شدی خشک زیادی جدیدا اتفاقا نه_

 .موند لباش ی خنده روی گیجم های چشم

 !شاکین؟ پس آقا ، ا  _

 نمیکنه تمکین ازم زنم بگم شکایت دادگاه برم میخوام_
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 هخند با ، رفت عق  سددریع و فهمید که پاش به بزنم تا باال آوردم زانومو
 ، کشید دراز کنارم

 کن ولم_

 و سدرم باالی دسدتامو مچ و گذاشددت زانوهام تا دو روی درازشدوِ   چپ پای
 چسبوند تخت روی

 چشمتو میکنم کور ، شدیا حریص خیلی عطا ببین_

 ونا ، ترشددو پایین یکم بعد و یدب*و*سدد راسددتمو دسددت نبض اول خنده با
 گفت وسطام

 ه؟گ*ن*ا*ه باشه زنش حریص آدم_

 شیطون ات سرش و گوش تو کردم فوت و گفتم الله بسم الله بسم ل  زیر هی
 سرش از بپره

 ندارم حوصله االن ساغر جون_

 کنو گنجشک مثل..کرد شدروع پیشدونیم از ، صدورتم سدرا  رفت حاال وای
 میزنه

 کدده نیسدددت نیمرو هدای مر  تخم اون حیف ، سددداغرِ   جون عدطدا_
 نخوریمشون؟

 جلومه نیمرو های مر  تخم اون از بهتر االن_

 تربیش مچم به دسدتاش فشدار یهو...ه *و*سدن لبمو تا کردم جمع صدورتمو
 شد

 ...عطا_
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 پر صدای فاصله اون از ، دادم فشدار هم روی محکم چشدمامو و کردم بوض
 .میشنیدم نبود عادی که هاشو نفس حرص

 .رفت عق  و کرد ول دستامو که میرفت بیرون بریده بریده و ترس با نفسم

 گفت که اومد می پایین تخت روی از وقتی

 .بخوریم صبحونه بریم_

 سددرم و میکوبید تند تند قلبم.کردم باز چشددمامو تازه من و رفت اتاق از عطا
 کردم دلخورش...بود شده دا 

 ، گذاشتم چشمام روی و بودن شده سفید سرما از حاال که هایی دسدت کف
 اجازه کاش اصددال ، میدادم اجازه بهش کاش ، خودم به فرسددتادم لعنت

 !نمیگرفت

 رو دافر بود؟ گرفته مرخصددی و امروز یعنی ، نشددسددتم تخت روی دقیقه چند
 .میرفت سرکار هم ها جمعه عطا...چی

 ...کردم بو و برداشتم عطرمو شیشه در ، بودم گرفته تهوع حالت

 .شد ناراحت دستم از بابات ، من کوچولویِ   رفیق

 نمیای؟..جان ساغر_

 نبود دلخور ، کردم بررسی سرم توی صداشو

 عزیزدلم اومدم_

 بهم نگاهی نیم ، بیرون اومدم اتاق از و کشددیدم موهام به دسددتی سددریع
 .ینیمب زیر زد مر  تخم بوی و نشستم ، کشید عق  برام و صندلی و انداخت

 رفت عق  قدم یه تعج  با یهو عطا و کشیدم عق  صورتمو
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 میدم؟ بد بوی_

 شد چهارتا چشمام که میدادم فشار بینیم های پره روی دستمو

 تو؟_

 کرد بو خودشو و کرد نگاه صورتم به

 میکنه اذیتم مر  تخم بوی ، نه تو عزیزم نه_

 جلوی از دسددتمو و ترسددیدم ، بود پیشددونیش روی بدجوری عطا های اخم
 برداشتم بینیم

 بخوریم صبحونه بشین قربونت بیا_

 که مبخور قلپ یه تا برداشددتم و چایی لیوان ، نشددسددت صددندلی پشددت رفت
 .کرد بلند صندلی روی از منو مر  تخم بوی

 مر  تخم و طرف یه از عطا موندن خونه استرس ، دسدتشویی سدمت دوییدم
 ...دیگه طرف یه از لعنتی

 کردم باز و دستشویی در ، زدن در به بار چند بعد

 ای؟ حامله تو ساغر؟_

 ِ   شدن حامله...کردم نگاه صورتش به واج و هاج که میچکید آب صورتم از
 بود؟ رسیده ذهنش به کجا از من

 جمع حواس خیلی که هسددت مدتی من ، بدی خون آزمایش بریم بهتره_
 ...ها تهوع این و بدنت درد...ای حامله شاید ، نیستم

 ، ستمنش که مبل دستشویی،روی از اومدم بیرون و پیچید کمرم دور دسدتاشو
 زد زانو روم به رو
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 بچه دارم دوسددت خودمم نیسددت مشددکلی باشددی باردار اگر ، نباش نگران_
 بترسی نمیخواد...باشیم داشته

 و کمدِ   شددن بسدته و باز صددای...اتاق سددمت رفت و یدب*و*سدد سدرمو
 .میخورد وول سرم توی مدام که بود عطا های حرف این اما میشنیدم

 آورد مانتو منم برای و اومده بیرون پوشیده لباس عطا

 ...دکتر نریم_

 کنم تنم تا گرفت و مانتوم

 دیب باید خون آزمایش یه اصدال نیسددت خوب حالت تو ، خانومم بپوش نه_
 بریم میکنیم وقت ام خونه من که امروزم نیسددتی راه بده رو وقتده چندد ،

 دکتر و آزمایشگاه

 انداخت سرم روی که زرشکی شدال به ، یدب*و*سد لپمو و کرد تنم رو مانتو
 کردم نگاه

 !میترسم_

 ومدها دنیا به تازه ی جوجه یه مثل ، بدنم سلول به سدلول مثل ، لرزید ام چونه
 نیست بلد اشو خونه راه و مونده بارون زیر که

 میترسم خیلی من ، عطا میترسم_

 ، نبود بسته یخ که دستام مچ دور درسدت ، اومد پایین و خورد سدر دسدتاش
 ...اش سینه به رسوندم و پیشونیم و انداختم پایین سرمو

 میکنی؟ پنهون داری رو چی من از...ساغر_
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 دور محکم و کشددیدم بیرون هاش دسددت از هامو دسددت مچ ، رفت نفسددم
 .پیچیدم اش مردونهِ   کمر

 ببخشید ، عطا ببخشید_

 من ولی مببینت تا بده عق  هامو سرشونه کرد سعی و داد بیرون نفسدشو کالفه
 نکردم ول کمرشو و دادم فشار بولش توی خودمو محکم و سفت

 عزیزم ساغر...بده مهلت دقیقه یه ، بزنیم حرف بذار...ساغر_

 تنشو عطر اش مردونه پیرهن های دکمه الی البه از ، شدد سدرازیر هام اشدک
 ...بار چند ، کشیدم بو

 پیچید دورم دستاشو ، باشم بولش توی دارم نیاز که فهمید

 چی؟ برای نگفتی؟ و میدونستی چرا؟ گریه_

 گریه اون از.خواسددت بیشددتر ی گریه دلم ها بچه مثل و یدب*و*سدد سددرمو
 .میشی سبک و نمیمونه دلت ته هیچی دیگه که هایی

 من از میدونی؟ وقته چند ، کردی پنهون ازم چرا بگو ، نکن گریه سدداغر_
 کنم؟ دعوات که میترسیدی؟

 شد گم هام گریه بین اش خنده صدای و خندید

 تو نه منه تقصیر باشه تقصیریم اگر ، خانومم_

 بود وقتی برای ها خنده این ی همه اما میکنه کم یکم نگرانیمو هاش خنده
 .باشه ماِ   راه نیمهِ   رفیق قراره ، بچه این نمیدونست که

 میزنی؟ پس منو و شدی مادر حاال_
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 ، تگرف دستامو و کمرش پشت آورد دستاشو ، ام شونه و یدب*و*سد گردنمو
 و اومد عق  که صددورتم ، کرد باز کمرش دور از دسددتامو زورش یکمه با

 !ُمردم ، دیدم هاش ل  روی رو خنده

 نمیخواستی؟ همینو مگه ، باشه مبارک_

 کرد پاک هامو اشک لبخند با و یدب*و*س کوتاه لبمو

 میترسی؟ چی از ، کنارتم_

 .افتاد هام چشم روی موهام و انداختم پایین سرمو هق هق با

 عطا نمیمونه پیشمون زیاد_

 ، نمک بلند سرمو تا گرفت ام چونه زیر دستشو ، شد قطع لبخندش صدای

 زیاد چی یعنی..بفهمم من نمیزنی حرف درسددت چرا سدداغر؟ میگی چی_
 نمیمونه؟

 یها حرف گریه با و بسددتم ،چشددمامو بود دسددتش توی ام چونه که همینطور
 گفتم و دکتر

 چهب ، نباشدده خوب اونا جواب اگر ، بدم تسددت تا دو باید دیگه ی هفته دو_
 میشدم حامله نباید ، میکنن سقط رو

 دست ارفش ولی.برگشت و رفت تر راحت نفسم ، گفتم راسدتو حرف که حاال
 شد بیشترم ، هیچ نشد که کم ، ام چونه به عطا

 باشه؟ حواسم که نگفتی من به و میدونستی_

 کرد قفل و زبونم عطا عصبانیِ   صورت ، کردم باز هامو پلک ترس با
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 دختربچه مثل ، رفت اونطرف و اینطرف چشددمام جلوی و کرد ول و ام چونه
 .میرفت رژه چشمام جلوی عطا و پذیرایی وسط بودم وایساده ، خطاکار های

 خ  ببخشید_

 .کوبوند پیشونیش به و دستش کف

 ...ساغر...ساغر...ساغر_

 رفت باالتر صداش برد اسممو که هربار

 کشیدم جیغ

 ببخشید_

 وونهدی دارم ، خدا وای ، بیفته اتفاق این نذاریم مراق  با میتونسددتیم ما_
 ازم چیزیو داری تو نفهمیدم چرا...خرم چقدر ، احمقم من چقدر.میشددم
 !میکنی مخفی

 ودب عصبانی خیلی..ایستادم مبل پشت و گرفتم فاصله ازش گریه با

 بشیم دار بچه نباید که میدونم وقته خیلی ، بگم ترسیدم_

 آره؟ وقته؟ خیلی_

 دسددتامو ، ببینم بلند صدددای و برافروختهِ   صددورت این با عطارو نمیتونسدتم
 .مبل پشت نشستم و گرفتم صورتم جلوی

 حرفی نه ، زد داد نه دیگه...شنیدم صداشو ، نشست مبل همون پشت

 .میشکوند رو خونه سکوت که بود من های فین فین و ها گریه صدای فقط

********************* 

 "عطا"
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 داد دمیخوا دلم تا و وایسددم وسددطش برم و کنم پیدا بیابون یه داشدتم دوسدت
 .ساغر سادگیِ   دست از ، خودمِ   حماقت دست از...فریاد و بزنم

 هب سامونی و سدر میتونسدت آرامبخش قرص یه ، میشدد منفجر داشدت سدرم
 .بده ، بود رفته در دستم از که وضعیتی

 شددتپ سدداغرو میکردم پر که و آب لیوان ، آشددپزخونه توی رفتم و شدددم بلند
 .دیدم بول به زانو ، مبل

 و بآ لیوان و خوردم و قرص ، بود گرفته درد ام سددینه ی قفسدده عصددبانیت از
 .کردم پر ساغر برای

 به چسددبوندم و آبِ   لیوان.نشددسددتم کنارش که بود زانوهاش روی سددرش
 کرد بلند سرشو و دستش

 سرکشید تهش تا و گرفت ازم و لیوان ، شدم خیره روم به رو به

 دستم؟ از عصبانیی هنوز_

 بستم چشمامو که میکرد نگاه و صورتم و بود شده پهلو به

 خیلی آره_

 گفت خفیفی ی زمزمه با و آورد ممکن حالت پایینترین به صداشو

 کابینت؟ به بکوبی سرتو میخواد دلت که اونقدری_

 موهام به زدم چنگ ، گذاشتم روش هامو دست آرنج و کردم خم زانوهامو

 !دقیقا_

 انداخت دورکمرم دستشو و یدب*و*س بازومو
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 دیگه هفته دو تا گفتم ولی ، ام حامله میدونم که روزه دو من ، ببخشددید_
 !!بگم بهت موند بچه اگر کنم صبر

 کردم نگاه چشماش به مات و مه و کردم باز چشمامو

 !ساغر... تو دست از وای ، وای_

 دراز زمین روی همونجا و کشیدم پایین و خودم ، میشدد منفجر داشدت موزم
 .کشیدم

 دادم فشار ام شقیقه طرف به هامو دست کف

 ..من عطا_

 کن تمومش.بشنوم حرف نمیخوام کالمم یک ساغر_

 ساغر

 و بافتم هام شونه طرف دو موهامم ، کردم آرایش یکم و کردم عوض لباسدامو
 هیچ به و بود نزده حرف باهام کالم یه که بود سدداعت چند عطا ، انداختم

 .بود نداده گوش حرفم

 گفتم بهش همین خاطر به ، بودیم نخریده هیچی که سددهراب تولد برای
 خرید همونجا میتونیم که هسددت پاسدداژ یده آقداجونم ی خونده نزدیدک

 سلبا سددت و بودم گذاشددته براش که شددلواری و کت ، نگفت هیچی.کنیم
 .شدیم راهی و کرد تنش بودو خودم

 ، بودن کننده خسددته برام بودم عطا کنار که وقتی همیشدده ها خیابون شددلوغی
 و ناراحتِ   صددورت ایندفعه اما.میخندیدیم و میزدیم حرف کده اونقددر

 .بود گرفته ازم زدنم حرف ، عطا عصبانی
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 .کرد پارک و ماشین و کرد پیدا پارک جای یه پاشاژ نزدیک

 نبود ها موازه به حواسش اصال ولی میرفتم راه پاساژ توی کنارش

 براش؟ بخریم چی_

 ایستادم جلوش و شدم رد کنارش از یهو ، حرفمو نشنید

 عطا؟_

 خورد بهم هامون کفش نوک

 بله؟_

 ، براش بخریم چی میگم کجاست؟ حواست_

 کرد نگاه اطرافمون و دور های موازه به تازه

 ، دیگه بگیر چی یه نمیدونم_

 زدم زل صورتش به ناراحتی با و کرد نگاه چشمام به

 ، هدار گ*ن*ا*ه داداشددم.بشددیم افتاده که اتفاقی خیال بی امشددبو یه ، عطا_
 یچکسه باید ، میکنیم دعوا اگر نگفتی مگه باشدده؟...زهرمارنکنیم و تولدش

 .شده طوری یه میفهمن همه داری تو که صورتی و سر این ؟با نفهمه

 یدکش گردنش پشت دیگشو دست و برد شلوارش جی  توی دستشو یه

 ... میخواد دلم میزنی حرف خیال بی اینجوری وقتی_

 رفت باال ابروم تای

 ساغرِ   جون خونه برگشتیم که وقتی برای بذار رو دعوا روخدا تو_

 .کردم نگاهش و کردم بوض

 کرد اشاره بود کنارمون که ای موازه به و گرفت ازم تاخیر با نگاهشو
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 بگیریم؟ ساعت میخوای_

 افتادم راه سرش پشت و موازه سمت رفت

 خبرشه چه ، گرونه ساعت نه_

 شدم موش مثل غلیظش اخم اون و داشتیم که قدی تفاوت اون با

 !داد پاش تومن سیصد خرید برات پیش روز چند که گلی دسته_

 گفتم آروم و موازه داخل رفت

 ایدب دیگه ما.بشددی ورشددکسددته باید چرا تو خریده خواهرش برای اونو خ _
 ...بیاد دنیا به بچه که دیگه وقت چند ، کنیم انداز پس پوالمونو

 داد فشار و گرفت دستش توی بازومو ، موازه وسط وایساد

 !نمیمونه؟ نگفتی مگه_

 ، داد نتکو سدر حرص با جوابم در و دادم تکون پایین و باال به سدرمو ترس با
 ینا دربیاره منو لج اینکه برای ، گفت و تومن پونصددد قیمت دار موازه به

 حسددابی و درسددت سدداعت تا چند و نکرد نامردی ام فروشددنده.داد و قیمت
 .کشید کارتشو و کرد انداخت یکیشو زود خیلی عطا.اورد برامون

 نمیخوای؟ ساعت تو_

 .اومدم بیرون عطا از جلوتر و دادم تکون خفیف سرمو

 و شدددم بلند پاهام های پنجه روی سددختی به ، آقاجونم ی خونهِ   در جلو
 کردم شب*و*س...عطا صورت به رسوندم و خودم
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 که میشددن متوجه همه بیای اینطوری اگه تو ، ها نفهمه کسددی سدداغر جون_
 نداره عرضه دختره این میگن میره آبروم میرسه دشمنام گوش به بعد ، چیشدده

 !داره نگه رو بچه یه

 زد درو زنگ گرفتو ازم نگاهشو اخم پر

 روی پهن و پت لبخند یه ،منم کرد باز برامون درو شداد و خوشدحال سدهراب
 .کردم یب*و*سرو باهاش و گذاشتم صورتم

 میشدست گوشده یه حرف کم و سداکت همیشده چون که بود این عطا خوبیه
 .نمیکرد شک بهش کسی

 .یدمب*و*س صورتشو و دادم بهش لحظه همون و سهراب کادوی

 تولد جشددن ات بچه و زن کنار دیگه سددال ایشدداال...عشددقم باشدده مبارک_
 بگیری

 به...دیگه بود سهراب اما ، اومد چشدمم توی حالتش خوش موهای و خندید
 گرفت و دستم دو هر مچ همین برای میشناخت منو کافی ی اندازه

 ...تو و میدونم من بریزی بهمشون خدا به_

 کردم جمع هامو ل  ناامیدی با

 نیومده؟ ات دیگه مهمون_

 که بودم سددهراب جواب منتظر.نشددسددت و گذاشددت آویز روی و کتش عطا
 گفت

 کنم؟ زیاد رو ،شومینه سهراب سرده اتون خونه_

 آشپزخونه به کشوندیم و خلوتمون برادرم و من و داد اجازه عطا به سهراب



wWw.Roman4u.iR  716 

 

 کرد؟ قبول زود مهتا_

 آورد بهونه خیلی...نه_

 !کارداشته ، نبوده بهونه شاید معلوم کجا از_

 گذاشت ماکروفر توی و ظرفی و خندید

 !هبیار پایین منو جوش نقطه میتونه هنوزم ولی ، شد راضی بود که هرچی_

 سددرم عطا بار یه ، میشددناختم و کش عربده ی دیوونهِ   سددهراب این من وای
 و داد اون با بودم مهتا جای اگر ، میلرزه بدنم و تن داره عمر یه تا ، زد داد

 .نمیکردم نگاه گوشمم پشت دیگه مینداخت سرم سهرابم که بیدادی

 خوبی؟ خودت..خبر چه تو_

 خوبم منم آره_

 خریدی؟ و گفتم که دمنوشی شد؟ بهتر دلت_

 !حاال میخرم_

 بیاد خودش که بگم مونس مدامان بده نکنی گوش حرف قراره اگده ببین_
 سراغت

 قرص رفتم دکتر حاال ، شده عادی دیگه منِ   درد معده ، خدا رو تو نه وای_
 میشم خوب... بخورم غذا بعد که داده بهم

 گفت عطا به بلند صدای با و گفت"اهانی"

 !نسکافه؟ یا میخوای قهوه عطا_

 داد جواب تاخیر با

 قهوه_
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 گزینه متوجه داشتم شدک اصدال ، نداشدت قهوه خوردن به عادت خیلی عطا
 !باشه شده سهراب پیشنهادیِ   دوم ی

 یدند با ، آیفون سمت دوییدم و شددم بلند جا از فنر مثل ، در زنگ صددای با
 کردم باز براش درو.نشست لبم روی لبخند مهتا زیبای ی چهره

 الل که سددهراب ، شددد کمرنگ بود بینمون که صددمیمی جّو  یکم اومدنش با
 درونش اما خونسددرده ظاهرش میدونسددتم که هم مهتا ، بود گرفته مونی

 ...که هم عطا ، داره استرس

 جان برادر بذار آهنگی یه ، کوریه و سوتِ   تولد چه این خ _

 خورد چاییش از و انداخت پا روی پا خنده با سهراب

 نداره یدنر*ق*ص به تمایل کسی تو جز به_

 بذار آهنگ من افتخار به پاشو خودم؟ برای کسیم کم من_

 گفت و داد تکون راست و چپ به سرشو

 !نیست؟ آرامش و سکوت اینِ   حیف خیال بی_

 طعم یه لحظه همون.زدم خیار به گازی و بیرون کردم فوت نفسددمو کالفه
 .کرد متوقف و جوییدنم که پیچید دهنم توی بدی

 ...بقیه جلوی ولی میریختم بیرون دهنمو محتویات باید حتما

 چه که بود فهمیده انگار.دیدم عطارو ی خیرهِ   نگاه کردم بلند که سددرمو
 .بیفته ممکنه اتفاقی

 بیاری؟ آب من برای میری_
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 توی رچیه ، آشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند حرفش به که نکشدید ثانیه به
 و کردم آب از پر دهنمو بار چند و ریختم کاغذی دسددتمال توی و بود دهنم
 دل حتی ، میکرد منقل  داشدت حالمو خیارِ   خنک طعم.کردم خالی بعدم

 صددلوات ترس با و گذاشددتم دهنم توی قند دونده یده ، گرفتم ام پیچدده
 مجلوشدد اگر بود گرفته قرار بدم حال جریان در سددهراب که حاال...فرسددتادم

 .میرفت لو چی همه و میرسوند بقیه گوش به میشدم تهوع دچار

 پس؟ شدی چی ، ساغر_

 که یمهن تا ، گرفتم شیر زیر و آب لیوان و کردم باز چشمامو سهراب صددای با
 بقیه پیش رفتم و بستم و آب شیر شد پر

 جواب هام پلک کردن بسددته و باز با رو" خوبی؟" ی زمزمه و عطا نگران نگاه
 .نشستم کنارش و دادم

 و ام بچه دلشددوره طرف یه از ، ریختن شددکمم توی دا  مذاب میکردم حس
 .بشه بد حالم بقیه جلوی اینکه دلشوره طرف یه از و داشتم

 سریع ، رسید دستم به دستش های انگشت ، عطا با مهتاِ   زدن حرف وسدط
 .میکرد آروم یکم دلمو که آورد دستم به فشاری و گرفتمش

 ، گذاشتم عطا ی شونه روی سدرمو و فرسدتادم بیرون راحت خیال با نفسدمو
 خندید زدنش حرف وسط مهتا

 ...دختر کن دلبری کم_
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 حالت بدنم جورایی یه ، کرد نگاهم خنده با مهتا و یدب*و*سدد سددرمو عطا
 یتو که لعنتی فشان آتش اون ممکنه لحظه هر میکردم حس ، نداشدت عادی

 بیارم باال و بشه فعال بود شکمم

 .بچینیم و میز کن کمک پاشو ساغر_

 کنه کمکش مهتا نداشتم توقعیم ولی بدم گوش نمیخواستم سدهراب حرف به
 گرفت و بازوم عطا شدم خیز نیم همینکه ،

 کنن استراحت خانوما.کنیم کار مردونه امشبو بذار_

 اشددوج مهتا ، پسددرا رفتن با...صددندلی به دادم تکیه و شددد بلند من جای عطا
 نشست کنارم و کرد عوض

 میدی جواب درمیون یکی میزنم زنگ..جدیدا نیستی_

 یک واقعا ، کنم پنهون ازش بودم مجبور روزامو این بد حال ، بود مهتا با حق
 خبره چه دلم توی میدونست

 ذارممی وقت دارم خودم برای بیشددتر یکم یلدا زایمانِ   بعد منتهی...هسددتم_
 باشددگاه میرم روز دو یکی هفته در بتونم ، میرم روی پیاده روز هر مثال ،

 .میگذرونم وقتمو ،خالصه

 شده برامده خیلی شکمت میشی چاق داری ولی ، میکنی خوبی کار_

 شد منقبض بدنم ترس از و شکمم به زد محکم اش اشاره انگشت با

 خندیدم و شکمم روی گذاشتم دستمو

 رمبگذ طعمش و بو از نمیتونم ، میکنم درست برنج شد  هر عطا خاطر به_
 مهتا
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 کشید جلو یکم و کرمش خوشرنگ شال و خندید

 ، بلنده قدش ماشاال البته شده چاق یکم هم عطا آقا_

 دمیچی میز و بود سددهراب به کمک مشددوول ما از دورتر که عطا به ناراحتی با
 .کردم نگاه

 میاد بهشم لعنتی که شده ُپر فقط یکم..بابا نه چاقی؟ و عطا_

 لپمو و انداختم گردنم دور دسددتشددو ، کرد سددرایت منم به مهتا های خنده
 یدب*و*س محکم

 دیدم عمرم توی که هستی دختری دلبرترین و ترین نمک با تو_

 شددکممِ   زیاد چندان نهِ   محتویات میداد بهم مهتا که هایی تکون این با
 . میشد جابجا

 ...غذا بیایید_

 گفت و زد سهراب بازوی به آرومی مشت عطا

 میکنم خواهش...غذا بفرمایید ، ها خانوم میکنم اصالح_

 شددده چیده که میزی سددمت رفتیم و شدددیم بلند هم ی شددونه به شددونه
 ربدت ، بندازه اشددتها به منو اینکه جای به غذاها مختلف بوی و رنگ...بود

 بود بسته دهنمو

 .بشینم کنارش تا عطا به چسبیدم من و نشست صندلی یه روی مهتا

 نمیشینی؟ چرا_

 کردم نگاه قشنگش صورت به ناراحتی با و دادم قورت دهنمو آب

 ...غذاها بوی.بشه بد حالم میترسم_
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 و لبم ی گوشدده که نبود حواسددش هم مهتا و نبود پذیرایی توی سددهراب
 گفت آروم و یدب*و*س

 .نمیفته اتفاقی میز سر بشین ، نکن فکر بهش_

 مهتا کنار اومد وقتی سددهرابم نشددسددتیم، هم کنار و گرفتم دسددتشددو ترس با
 .نشست

 ریخت غذا بشقاب یه توی جفتمون برای عطا

 میخورین؟ غذا بشقاب یه توی چرا_

 گفت عطا که میجوییدم و بود دهنم توی که خالی نون تیکه

 .بخوریم غذا بشقاب یه توی گذاشتیم قرار_

 کرد توییر قیافش آنی سهراب

 !بوده ساغر برای مسخره پیشنهاد این هم حتمن! چندش_

 گفت سهراب به رو جدی خیلی عطا

 !میخوام خودم نه_

 .شد منفجر مهتا و عطا های خنده بم  و پرید سهراب گلوی تو غذا

 .زد عطا جا در که حرفی از شدم خوشحال منم

 اروغذ چقدر نمیفهمید کسددی که بود این عطا و من مشددترک بشددقاب خوبیه
 محض به ، خوردم غذارو عصا به دسدت منتهی...عطا چقدشدو ، خوردم من

 .دهنم میذاشتم بربری نون یا آب لیوان یه میگرفتم تهوع حالت اینکه
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 اون از.درسی بردینش و کیک به نوبت و شدد تموم شدام بود که مکافاتی هر با
 خواستمی تولدشو شمع که گذاشتم سهراب سر به سر و گرفتم فاصدله ترس
 .کنه فوت

 سددهراب به حسددابی درسددت ی تیکه دوتا یکی و نکرد شددیطنت کم هم عطا
 . انداخت

 و حرف یه پشددتش انگار که عطری یه ، بود خریده عطر یه سددهراب برای مهتا
 سددهراب که فهمیدم موقعی همینم...بودم خبر بی ازش من که بود حدیثی

 !دخندی بدجنسانه مهتا و عطر به زد زل همینجور ثانیه چند.کرد باز رو کادو

 مه مهتا و من و شدن فوتبال دیدن مشوول پسدرا ، شدد تموم که چای و کیک
 سدراغشو اخیرا که خویشدی و قوم از ، گفت کارش از.شددیم زدن حرف گرم

 باری دچن هفته در که گفت مادرم از ، بودند کرده بارش تیکه و بودند گرفته
 .میده پیام بهش وقتا گاهی که سهراب از حتی و میزنه زنگ بهش و

***** 

 "عطا"

 و کرد عوض و ،کانال مبل پشتی به بود داده تکیه سرشو و بود نشدسدته پهلو به
 .کرد نگاه میشد پخش که کودکی ی برنامه به

 عنیی.بودیم نزده حرف بچه درمورد کالمم یک ، بود کرده باخبرم که دیروز از
 سددبک و زدن حرف به داره احتیاج سدداغر میدونسددتم...بشددنوم نخواسددتم من

 نداشتم؟...داشتم حق! بود برخورده غرورم به اما شدن
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 دوبرابر ها جمعه حقوق...برو ، خوبما من سددرکار؟ نرفتی من خاطر به_
 .هستم خودم مراق  من بدی دستش از حیفه...دیگست وقتای

 شددونه موهای.کردم نگاهش و برداشددتم نهاری میزِ   صددندلی از و ام تکیه
 نداشت رویی و رنگ صورتش و بود ریخته دورش اش نکرده

 .میگیرم مرخصی رو هفته دو این_

 اومد سمتم و شد بلند

 .برمیام خودمم پس از نیستم که مطلق استراحت چی؟ برای مرخصی نه_

 کردممی نگاه بود خواب غرق که صورتش به ، بودم مونده بیدار و دیشد  تمام
 من اما بود شده پنهون تیزش و تند گاهیِ   زبون پشدت سداغر معصدومیت ،

 دیش  مهمونی وسط ، داره پنهون حرفی چه نگاهش هر پشت میدونسدتم که
 مونده...گذشتم اشدتباهش از و نیاوردم طاقت دیدم اضدطرابشدو پر نگاه وقتی

 اپید جبران برای راهی ها زودی این به نمیکنم فکر که خودم اشددتبداه بود
 .میکردم

 میمونم نه_

 اشتهگذ ام چونه زیر که دستی ساعد ، نشست کنارم و کشید عق  و صدندلی
 یدب*و*س و بودم

 ابمخو خرس یه عین من ولی ، نخوابیدی فهمیدم دیشددبم ، من برم قربونت_
 برد

 بهم رنگش خوش های مژه ، کرد نگاهم و گذاشت میز روی راسدتشو ی گونه
 .میزد دو دو هاش چشم و میخوردند
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 من از اشتباه ، نداره اشدکالی هیچ ، نفهمه کسدی اگر ، عطا نباش من نگران_
 اگرم ممیکنی سددقط رو بچه گفت دکتر اگر دیگه هفته دو ، کردم عجله که بود
 .میکنیم اعالم بقیه به و میگیرم جشن یه خ  ، موند برامون که

 زد لبخند و گذاشتم سرش زیر و بود یدهب*و*س که دستی همون

 باهامون؟ میمونه نظرت به_

 و دبو نخوابیده صددبح نماز بعد ، بود قرمز که چشددمایی روی کشددیدم دسددت
 .بودم شنیده و اش گریه صدای

 نکرد اصالامیدوارم ، نداشت امیدی که دکتره ، نمیدونم_

 دیگه دکتر یه پیش بریم چی؟؟ نباشه خوبی دکتر اگه_

 گفت و داد فشار دستم روی صورتشو

 ، عطا رفتم چنتا من بعددم ، بهم کرد معرفی یلددا پزشددک ، دکترو این_
 همب قیمم*س*ت اینکه جای به یکیشددون فقط ، داشددتن نظرو همین همشددون

 یعنی ها حرف این معنی خ ... داری فرصددت ، جوونی تو گفت هی ، بگه
 !دیگه نمیمونه یعنی...چی

 نفس ، بردم موهاش الی البه صددورتمو و دادم فشددار هم روی و هام پلک
 خندید کشیدم که عمیق

 کن رحم...عطا طرف یه تو ، طرف یه دنیا همه ، بمونی قهر باهام ترسددیدم_
 تدس از برای هیچی دیگه که میشدم آدمی مثل میکنی اخم بهم ،وقتی من به

 ...دلخوری ازم تو که وقتی نباشه دنیا میخوام ، نداره دادن
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 ی گوشه از...گذاشتم صدورتش کنار و صدورتم و یدمب*و*سد سدرشدو روی
 گرفتمش که بشه سرریز اشکی بود نزدیک چشمش

 کنم شونه موهاتو بیار شونه برو_

 گفت که بود هم مقابل هامون صورت ، کرد باز چشماشو و خندید

 ؟ برسم خودم به کی خاطر به کنی قهر باهام تو ، خودته تقصیر_

 صددورتش ی شددونه با و رفت اتاقش سددمت ذوق با ، شددد بلند و زدم لبخند
 .برگشت

 عطا اینجا بیا_

 .نشست زمین روی مبل پایین و نشستم مبل روی رفتم

 به فکرم که حالی در صددبر و حوصددله با ، بود خورده گره هم توی موهاش
 .کردم باز موهاشو ی گره ، میکرد کار عجله با و تند شدت

 تنگ مولود مامان برای دلمم بزنیم؟ سددر مهرآیین و یلدا به بریم عصددری_
 شده

 !کنه غمگین ساغرو میتونست خانوم یلدا ی بچه دیدن

 دیدیمون تازه نه_

 میشددینیم سدداعت یه بریم خ  ، که وقته خیلی ، دیدیمشددون تازه کجا_
 .برمیگردیم

 .کردم بلندش و گرفتم هاشو بول زیر و دادم دستش رو شونه

 بود بهتر جاش خودم آغوش توی

 نکنیم؟ فکر کس هیچ و چیز هیچ به روز چند نمیشه_
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 گفت و داد قرار صورتم مقابل و صورتش

 ، میکنه زیاد عمرو طول میاره برکت رحم ی صددله خ  چی؟ واسدده آخه_
 !داشت نگه رحم ی صله همین خاطر به بچمونو خدا شاید اصال

 گرفت ازم نگاهشو و شد جمع چشمام توی اشک ی حلقه

 !نبندیم دل بهش که بذاریم قرار_

 گفت آروم و کرد کج سرشو که صورتش داشت بوض

 باشه_

 ...کرد اعتماد نمیشد ساغر های باشه به

 مولود؟ مامان ی خونه بریم پس_

 گرفت ام خنده ایش درجه هشتاد و صد چرخش این از

 ...تو دست از_

 ، خندید و داد تکون هاشو شونه

 میریم پس_

 ربیشددت سدداغر های ناراحتی باید اتفاقا...دادن رضددایت جز نداشددتم ای چاره
 چقدر شدددم مرتک  که اشددتباهی عمق بفهمم تا ، اومد می چشددمم توی

 !عمیقه

 ومنت هشدتاد ، دیدم بازی ماشدین یه من.بخریم چیزی یه باید مهرآیین برای_
 قشنگه خیلی ،

 به سددرشددو ، میرفت ور موهاش پایین به که حالی در و شددد جابجا پام روی
 داد تکیه ام سینه
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 میخواست؟ ماشین ماهه چند ی بچه

 میخوره درد به چه ماشین نیست؟ بهتر بخریم لباس_

 ما سدرسدره و تاپ ، کنیم درسددت بازی اتاق یه براش میخواد دلم ، نگو وای_
 یه و عروسک یه با ، نیستن ما مثل که زمونه دوره این های بچه ، باشده داشدته
 بشن بزرگ بازی ماشین

 خندید و یدمب*و*س لپمو

 نهگرو منتهی بخرم میخواد دلم وقته چند ، دیدم اونجا عروسکم یه اتفاقا_

 ،کف میکردم لمس شکمشو که بود باری اولین بارداریش خبر شنیدن از بعد
 داد ادامه که بودم گذاشته شکمش روی و دستم دو هر

 ولپ بچه این سددقط سددر میترسددم ولی ، دارما انداز پس هام جیبی تو پول از_
 !بشیم الزم

 ...میریختم بهم ، میزد که و سقط حرف

 !سقط سقط نگو اینقدر_

 شد پهلو به و کرد جدا ام سینه از سرشو

 !نبندیم دل بهش میگی که تو_

************************ 

 بخوا که مهرآیینی سر باالی از ، مولود مامان ی خونه بودیم رسدیده وقتی از
 هب سدر هم عارف ، میکرد نوازشدش یا میکرد نگاهش یه مدام ، نشدد بلند بود

 . هست هم ای دیگه های راه مهرآیینِ   کردن بیدار برای که میذاشت سرش
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 قیهب پیش حواسش ظاهر به...جلوش گذاشتم و کندم پوست میوه ساغر برای
 به نگاهش و توجه ی همه و نمیفهمه حرفامون از هیچی بودم مطمئن اما بود

 ...مهرآیینهِ   خواب غرقِ   صورت

 ارهد نگهمون شام برای تا کرد اصرار ، بود شده سدرپا خداروشدکر خانوم یلدا
 و مهرآیین چون اما ، خونه برگردیم زود تا بود داده قول اینکه با سدداغرم و

 .کرد قبول ، کنه بول میخواد دلش که اونجوری بود نتونسته

 .یدب*و*س صورتشو و کرد بولش ،ساغر مهرآیینِ   کردن نوق و نق با

 !حساسه پوستش ، نکن ب*و*س بچمو_

 گفت و گذاشت مهرآیین صورت کنار ظریفشوِ   صورت ساغر

 محال اونارو بزن خ  ، حسدداسده باباشِ   تیز های سدیبیل به بچه صدورت_
 !خورد بهم

 گفت و داد بهشون تابی ، بود گذاشته سیبیل جدیدی مدل که عارف

 داره دوست عیالم_

 دم وار پچ پچ و آروم که هایی حرف و بود ساغر پرحسدرتِ   نگاه به حواسدم
 هآزاردهند شددت به که مینداخت چنگ و گلوم چیزی.میگفت مهرایین گوش

 .بود

 ...مولود مامان نمازِ   اتاق به بردم پناه

 چشمامو و نشدسدتم سدرش پشدت ، میخوند قرآن و بود نشدسدته سدرجانماز
 .بستم

 !شدم بدی پسر ، مامان کن دعا منم_
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 اب کرد بلند سددر که بعد لحظه چند ، رفت سددجده به و یدب*و*سدد قرآنشددو
 کشید صورتم به دست ، داشت اشک نم که هایی چشم

 ...چشماتو غم مولود نبینه_

 داشتم نگه صورتم کنار و یدمب*و*س دستشو

 حاج برام کن دعا ، بوده خودم تقصددیر همشددم ، زندگیم تو افتاده گره_
 ...خانوم

 کشید هاش چشم پایین و دارش گل روسری

 ؟ شده ،طوری انداختی جونم به دلشوره_

 یدم*و*سب پیشونیشو و زدم لبخند

 !نشه طوری کن دعا فقط ، برم قربونت نه_

 دز ام شونه پشت و یدب*و*س صورتمو ، میزد موج صورتش توی نگرانی

 میدونه بهتر خودش ، خدا به توکل ، بره چشمات اون قربون مادر_

 دبای ، بود مولود مامان با حق...گذاشتم اش شونه روی و سدرم و کردم بولش
 ...خدا به میکردم توکل

****** 

 به زیارت ه*و*س گفتم سدداغر به ، اومدیم بیرون که مولود مامان خونه از
 ادد پیشنهاد خودش زود خیلی ولی بود خسدته چشدماش اینکه با ، زده سدرم

 وقتی و کردیم طی زدنمون حرف با و خلوت مسیر...صدالح امامزاده بریم که
 باهم و خرید دار موازه از و داشددت نذر که نمکی تا چهارده سدداغر رسددیدیم

 .بردیم حرم حیا  داخل
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 با و شددد طوالنی آقا با دالم و درد یکم من بود زیارت سدداعت نیم قرارمون
 و ودب نشسته بلندی یه روی سرما توی سداغر ، اومدم بیرون تاخیر دقیقه چند

 ...مقدس صحن به بود زده زل

 کنارش که زمانی تا ، نشددد حضددورم متوجه اصددال که بود فکر توی طوری یه
 چسبوندم اش شونه به و ام شونه و نشستم

 اومدی؟...ا  _

 زدم لبخند و کردم نگاه سرخش های لپ به

 نبود حواست اصال_

 شد کشیده صحنِ   سمت به دوباره نگاهش مسیر

 ، داری گرفتاری میدونی ، خوبیه حس یه ، میشدده سددُبک اینجا میاد آدم_
 زاده امامِ   حیا  توی میذاری پاتو وقتی ولی ، داری مریضی ، داری مشدکل

 همه میره یادت که میده بهت آرامشددی یه انگار ، صددحن به میندازی نگاه و
 اما ، هست مشدکالتت ذهنت پس   اتفاقا ، ها بره یادت اینکه نه حاال...چیرو
 امیدوار آدم اینجا ، میدونه بهتر خودش نگفته میدونی ، میشدده قرص دلت
 میاد پیش چی نیست معلوم که فرداهایی به ، دیگش روزهای به میشه

 از من که بود حسددیِ   تمام این ، بود جا به و درسددت خیلی سدداغر حرفای
 یشپ برام که مشددکلی و گرفتاری هر سددالها اینِ   تمام.میگرفتم اومدن اینجا
 روی خوبیِ   خنکی یه میذاشددتم زاده امام حیا  توی پامو وقتی ، اومد
 ، بودن لرزون و ترسددون جای به هام قدم که میشددد ریخته ذهنم و دل داغی

 .میشد تر اقتدار پر و محکم
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 کردی؟ دعا منم برای_

 خندید قرمزش چشمای...کرد نگاهم اش سرشونه از و چرخوند سرشو

 بهت و بهترین چی همه از چون کنی خداروشددکر باید تو خ  ولی ، آره_
 !!!همسدددددر بهترین ، برادر بهتر ، مادر بهترین ، داده

 ...شد جمع لبش روی از آروم آروم لبخندش و خنده زیر زدم

 بهت خونه تو همیشدده ، نکرده اذیت رو تو ، نزده غر زندگیش تو هم اصددال_
 این اب تازه ، کابینت به بکوبی سددرتو تو نشددده باعث هیچوقت ، داده آرامش
 و بشدده دار بچه مشددکلی هیچ بدون میتونه که سددالمه اونقدر چاقش هیکل

 ...بیاره دختر و پسر تو برای

 بودم ردهک توکل که حاال...انداخت پایین و سرش و گرفت گاز لبشدو بوض با
 .بود شده تر آروم و تر مصمم دلم ، خداِ   خود به

 .کردم نزدیک بهش و خودم و گذاشتم کمرش پشت دستمو

 از میشدده ای رابطه یه وارد وقتی آدم چیه؟ برای حرفا این ، ،عزیزم سدداغر_
 ، هسددت همه زندگی توی مشددکالت ، نداره خبری هیچ رابطه اون فردای

 کرخداروش باید ، ناراحتی مریضی این بابت اگه نداریم، تو و من که مشدکل
 که کن فکر کسددایی به ها وقت جور این! نگرفتیم درمون بیِ   درد که کنیم

 لحظه به لحظه از من ، داریم همو ما ، تره عق  خیلی تو و من از زندگیشدون
 دختره فهمیدم زود خیلی گذاشددتم جلو پا که وقتیم...راضددیم تو با زندگیم ی

 اپید نمیتونم جا هیچ شددبیهشددو که هسددت سدداده و صدداف اونقدر ، بابا حاج
 ...شهن تکرار دیگه که میدم قول ولی آوردم کم زندگیمون تو دارم قبول...کنم
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 ویر درست ، میفتن پایین که دیدم اشدکشدو های دونه اما نکرد بلند سدرشدو
 ...دستاش

 گذاشتم دستش روی دستمو کف

 ابی...قسم خدا به...نشده کم تو من ی عالقه ، دارم دوست خیلی من سداغر_
 ومار که امتحان یه ، الهیه امتحان یه نموندش و موندن و بچه این کنیم فکر
 فکر بهم ، باشددیم داشددته همو هوای باید بیشددتر ، کنه نزدیک بهم بیشددتر باید

 یه من که نک فکر این به اصدال.کنیم محبت سدابق از بیشدتر بهم حتی ، کنیم
 ... و گرفتم رو مریضی

 گفت و کرد بلند سرشو حرفمو وسط

 حرفیه؟ چه این!! ایشاال شی الل_

 گرفت ام خنده

 میمیرم من بشی مریض تو ، میفته بد دلم به ، عطا نخند_

 بردم نزدیکش و پیشونیم و شد تر پهن لبم روی ی خنده

 ...عاشقتم_

 هک نفر یه سرفه صدای با که میبسدت نقش هاش ل  روی داشدت خندهِ   رد
 .گرفتیم فاصله هم از دومون هر ، بود ایستاده سرمون پشت

 ، نیست اینکارا جای اینجا ، استوفرالله_

 که مردی به اما من.گرفت بازومو و کشید سدرش روی کامل چادرشدو سداغر
 گفتم و زدم زل بود انداخته پایین گردنش تا و سرش

 ما؟ به افتاد نگات چجوری ، پایینه سرت که شما_
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 گفت مرد اون قبل و آورد فشار دستم به ساغر

 کن ول ، عطا بریم_

 دش دور ازمون گفتن استوفرالله استوفرالله با و داد تکون سرشو مرد

 میکنی؟ دهن به دهن چرا عطا_

 کشید و گرفت و کتم آستین ی لبه

 دیگه بریم_

 مافتاد راه ساغر کنار و گرفتم میرفت مرد اون که مسیری از نگاهمو اخم با

 !!کرد خراب عاشقونمونو ی لحظه_

 خندید و گرفت دهنش جلوی چادرشو ساغر

 میکردم باور حرفاتو داشتم تازه ، واقعا آره_

 گفتم و کردم نگاهش خنده با اما شاکی

 بگه؟ درو  مقدسی این به جایی میتونه آدم مگه ، انصاف بی ای_

 گفت و انداخت باال هاشو شونه

 نرسددیدی حاجتت به شددبه سدده دو توام ، کرد اعتماد نمیشدده جماعت مرد به_
 میزنی حرف عاشقانه همین برای

 ...خندید بلند مشکل بدون میشد بودیم اومده بیرون زاده امام از که حاال

 خیلی...ساغر بددلی خیلی_

 خندهن تا میکرد کنترل خودشدو که حالی در و کشدید بیرون دسدتم از بازوشدو
 گفت
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 رسم با نمیخوام میاییم زاده امام از ااالن حاال ، میشدناسدم رو تو من ، نخیر_
 !بدم توضیح بهت شکل

 گفتم و انداختم گردنش دور دستمو شدیم که ماشین نزدیک

 نیست امکانش شکل رسم با اونجا چی؟ خونه بریم_

 زد شکمم به جونی بیِ   مشت حرص با دید و ام خنده ی قهقهه وقتی

 !!گفتم دیدی_

 دلیصن روی نشدسدتن موقع ، بشده سدوار تا داشدتم نگه باز براش ماشدینو در
 .بستم و ماشین در خنده با من و اومد ابرویی و چشم

 .میفهمید زود منوِ   کاری مخفی کوچکترین ساغر اینکه بود بد چقدر

 هب دادم تکیه و گذاشددتم چایی ، بود گذشددته یک از سدداعت رسددیدیم وقتی
 .بیاد جوش آب تا کابینت

 لیوانی و آشپزخونه توی اومد داشت که بلندیِ   عروسدکیِ   خواب لباس با
 .برداشت شیر

 ...عطا_

 کردم نگاهش و کردم بول دستامو

 جونم؟_

 کشید شکمش به دست و شد پهلو به

 همه ممیترسدد ، جلوتر بیاد ام هفته دو همین تو! میشدده تابلو داره ؟ میبینی_
 !بفهمن
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 خرج به حد از بیشِ   حسداسیت نظرم به ، شددم خیره شدکمش برامدگی به
! بود همیشه شکمم ذره یه این داشت ُپریِ   بدن همیشده چون سداغر ، میداد
 ...یکم االنم حاال

 کمشوش تا کشدید باال پایین از و اش راسدتهِ   لباس که بودم فکرا همین توی
 روم به رو ی صددحنهِ   دیدن با من ولی ، بده نشددونم لباس برآمدگی بدون

 شتن روی که نفسددمو جلوی مخصددوصددا...بگیرم و ام خنده جلوی نتونسددتم
 بود کرده زوم

 ام؟ شده بد میخندی؟ چرا عطا_

 مگفت و کردم اشاره وضعیتش به ، بود کرده جمع اش سینه زیر لباسشو

 میزنی؟ آتیش به ُکنده چرا دیگه تو مر*ق*صمی نزده من ، خانوم_

 کشید پایین و کرد رها لباسشو حرص با

 خودتی فکر به فقط! توام ، اه_

 نشستم صندلی روی و دادم توییر و موضعم زود خیلی ، داشت حق کامال

 اگر چون نکنه شک بهت کسی که میکنم فکر اتفاقا ، قشدنگمِ   خانوم ببین_
 ، گشدداد های لباس پوشددیدن با میتونی برسدده راه از مهمونی هفته دو این

 نای مخفیکردن درگیر خودتو ذهن بعدم ، کنی پنهون و شددکمت برآمدگی
 !نکن قضیه

 ،ایستاد پاهام به چسبیده درست و اومد جلو

 ، بفهمه رو ماجرا این تو و من از بویر نفر یه فقط نفر یه ، شدداهده خدا عطا_
 فهمیدی؟! توها نه من نه دیگه
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 کردم نگاه سرخش های لپ به و کردم مکث

 دوتا ام...پیشددت بمونه کسددی باشدده الزم و بیفته اتفاقی یه شدداید عزیزم_
 !سهراب هم خانوم مهتا هم داریم خوبِ   دوست

 بدنم و دادم فشددار بهم زانوهامو ترس از که پام روی نشددسددت طوری یه درجا
 شد منقبض

 و من از بویر ، هم دوست هم همیم شوهر و زن هم ما...سدهراب نه مهتا نه_
 !بفهمه نباید کسی تو

 ممحک و گرفت لپموِ   طرف دو بعد و گفت تایید و تاکید با و اش جمله هر
 کشید

 !بمونه یادت این درد_

 تاشودس مچ و گفتم"آخی" ام گونه پوست روی دستش های ناخن رفتن فرو با
 گرفتم

 ...ساواکی...گر شکنجه_

 یدب*و*س و هام گونه قرمزی و خندید

 !نمیاری حرف حرفش رو که بشه تو فدای ساغر الهی_

 ردنمک شرمنده با تا میکنه استفاده معکوس مهندسی از داره میدونسدتم خوب
 بگیره ازم و لقی دهن و اشتباه هرگونه ،جلوی

 ساغر میزنه برق چشمات_

 برد عق  صورتشو و یدب*و*س کوتاه لبمو
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 یخیل شددنم مادر برای شداید من حاال ، نشدی بابا نیسدت تو حیف خدایی_
 خوش خدارو...چی تو ولی ، ندارم حسددابی درسددت عقل چون باشدده زود

 میاد؟

 یدمب*و*س و گوشش ی الله و کردم بولش اخم با

 حرف اینطوری خودت مورد در ، داری دوسددت که هرکسددیِ   جون رو تو_
 بدم؟ قسمت کی به...نزن

 گذاشت ام شونه روی و اش چونه و کشید عمیقی نفس بولم توی

 ...ولی باشه_

 بازم نموند اگرم ، خداروشددکر که موند بچه این اگر ، نداره امدا و ولی_
 و ییک تو و بچه بین باشدده قرار اگر باش مطمئن اینو ببین...خداروشددکر

 هیچی کرف پس...تویی انتخابم باز بیام دنیا به ام دیگه صدددبار ، کنم انتخاب
 .خودت سالمتی جز نباش

 زد...بیاره عق  سدرشدو تا کشدیدم بلندشدو موی ، میکرد گریه داشدت دوباره
 کشید دستم از موهاشو و خنده زیر

 گرفتی؟ یاد کار جدیدا تو ، میکنم کوتاهشون میرم_

 دم رو چایی...صددندلی روی نشددوندمش و کردم نگاه چشددماشِ   خیسددی به
 حتی ، عروسددیمون های عکس سدداغر با ، صددبح نماز های نزدیک تا و کردم
 هخاطر یاد ، دیدیم و بود پخش قابل من برای که جایی تا و عروسددی فیلم

 نیادمو از شددیرینیش ولی بودیم شددده دور ازشددون زود خیلی که کردیم هایی
 .بود نرفته
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 میشه؟ چی حقوقت ، سرکار نمیری خ  عطا_

 داشتم نگه دهنش جلوی گرفتمو براش که پنیری و نون ی لقمه

 ام خونه 5 ساعت ولی میرم فردا از ، ام خونه امروز یه که گفتم ، نزن غر_

 وقتی ظهر تقریبا ، رفت فکر توی و کرد جویدن به شددروع اشددتها بی رو لقمه
 صددبحونه ه*و*س ، نهار جای به نماز بعد و بود زده اذان که شدددیم بیدار

 . کردیم

 گفت ناراحتی با که میگرفتم براش دومو ی لقمه

 پیشددم نیسددت نیازی اصددال ، بگردم سددرتِ   دور ، برم قربونت من الهی_
 !کش دراز یا خوابم یا همش من ، بمونی

 کردم سوءاستفاده دومش ی جمله از موزیانه

 .کنم رسانی خدمت که موندم درازکششِ   قسمت اون خاطر به منم_

 گذاشت بشقاب توی و بود دستش که ای لقمه نصفه

 ام حامله من ، بکش خجالت_

 دمپرسی التماس با و گذاشتم استخونیم های گونه روی و دستم دو هر کف

 اذیت که کنم مراعات میدم قول ، ساغر انصدافیه بی نداره؟ راهی هیچ واقعا_
 نشی

 برداشتم میز از و اش تکیه و شد گرد هاش چشم

 غرورم اینجوری؟ میشدده مگه مردم شدددی؟ پرو کردم تعریف تو از من باز_
 ...نه یعنی نه گفتم بهت دیشبم ، چیزیه خوب

 انداخت ام خنده به گفتارش و رفتار توییر درجه هشتاد و صد
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 عزیزم ، ساغر_

 گفت و آورد باال تپلشو و ظریف دستای کف

 !کن درک ، میکنه درد بدنم! ،میترسم نمیشم خر_

 هک غلیظی و پهنِ   اخم با که کردم نگاهش و زدم هم و شددیرینم چایی ناله با
 .جویید و برداشت و اش لقمه ، میکشید رخ به بودنشو الکی بیشتر

 .بخونم آواز میخواد دلم_

 روی هاشو دست آرنج و بهم بود زده زل ، کردم نگاهش چشدمم ی گوشده از
 ...حرفش به باشم تفاوت بی میکردم سعی مثال...بود گذاشته میز

 .بخونم آواز میخواد دلم میگم شنیدی؟ عطا_

 گذاشتم دهنم توی گردویی و انداختم باال هامو شونه

 مگه؟ بلدی_

 میتونی توام ، بخونه بلده هرکسی ، نمیخواد بودن بلد_

 ...صندلی به دادم تکیه و خوردم چاییم از قلپی

 شددونه سددمت به کشددید بازوش روی از خوابشددوِ   لباسِ   ول و شددلِ   بند
 داد هاش شونه به تکونی و کرد سرفه تا چند... هاش

 بخونم؟ چی خ _

 !ننشست کار بی ، سادگی و زیبایی همه این پیش بود انصافی بی واقعا

 یدمب*و*س لبشو و میز سمت شدم خم

 نریز بهم و تمرکزم ، عطا ا  _
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 شتپ دسدتمو ، ببره عق  صدورتشدو تا کرد تقال ، یدمب*و*سد لبشدو دوباره
 ...نتونه تا گذاشتم سرش

 ....نفسم...عطا وای_

 یه اب ، انداختم پا روی پا و صندلی روی نشدستم ، بودم شدده آرومتر که حاال
 .کردم کنترل قلبمو های تپش عمیق نفس

 !بخون حاال_

 فتگ حرص با و گذاشت قلبش روی دستشو ، بود شده سفید یکم لبش

 درد گلوم ، نمیخونم اصددن ، میترسددم ازت دارم که همینکاراته خاطر به_
 گرفت

 زدم باال و ام مردونهِ   سفیدِ   بافتِ   آستین

 .میکنم خوبش االن ، نیست مشکلی خ ...ا  _

 آورد باال دستاشو و شد بلند هول به ، شدم خیز نیم تا

 .میخونم االن.شدم خوب قربونت ، نه نه_

 ... موندم منتظر و کردم پنهون چاییِ   لیوان پشت و ام خنده

 تو رو دلمِ   خاموش شددهر ، کردی تازه اومدی قدیموِ   عشددق یکِ   دا _"
 کردی آوازه پر

 ....، بود خاکستری دیگه کهنهِ   عشق اینِ   آتش

 گفتم خنده با و دادم تکون دستمو ، کرد مکث خوندن شعر وسط

 رفت؟ یادت شعر شد؟ چی_

 شد بلند میز پشت از و کرد نوچی آویزونش های ل  با
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 نیست قشنگ صدام ، نخیر_

 ... خندیدم

 اومد خوشم منکه ولی_

 گفت ناراحتی با و گذاشت روی هارو بشقاب

 ، میفهمم هامو عی  دارم تازه...داری هم ای دیگه ی چاره مگه بیچاره،_
 .نیست قشنگ صدامم

 گذاشتم سینی روی هارو لیوان و کردم کمکش

 خودتِ   سر تو بزن هی تو حاال ، میبرم حظ منکه_

 لشناغاف حرکت ، سددمتم برگشددت و ایسددتاد یهو که میرفت راه من از جلوتر
 .بهم بخورن ها لیوان و بخوره تکون دستم توی سینی شد باعث

 گفتم بود ها لیوان به نگاهم که همینطور و خنده زیر زدم

 دستم از میفتاد داشت ، وایمیستی یهو چرا_

 دستشِ   شدن حلقه با خندونمِ   نگاه ، میز روی گذاشت و گرفت و سدینی
 .رسید هاش چشم به ، گردنم دور به

 ، نم ببین نشدده، کم داشددتنت دوسددت از ، افتاد که اتفاقی هر بده قول عطا_
 خدا الاص ، باشی نداشته دوسم دیگه تو که ببینم و روزی نمیخواد دلم اصدال

 یه میخواد دلت کردی فکر که وقت هر ولی نیاره، زنی هیچ برای روزو این
 !میرم خودم بگو بهم ، نکن خ*ی*ا*ن*ت بهم ، باشی داشته دیگه زن

 ، بخوره توقی به تقی تا نیست قرار! سداغر میکنی ناراحت منو حرفات این با_
 .بشیم عوض ما
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 هپنج روی میتونسددت که حدی تا و چرخوند صددورتم روی نگاهشددو بوض با
 ه *و*سب گردنمو زیر تا شد بلند پاهاش های

 خ ؟.نمیکنم تکرارش دیگه ، بگم ام دیگه چی یه خ _

 دادم فشار کمرش طرف دو دستامو و چرخوندم دهنم توی و زبونم

 بگو_

 چند با.دادم فشددار هم روی هامو دندون و کردم فوت صددورتش توی نفسددمو
 افتاد راه هاش اشک ، زدنش پلک بار

 !ها بگیری و مریم نری ، ُمردم اگه یا ، دادی طالق منو اگر_

 توی لحظه چند برای کردم، رها کمرشددو و دادم فشددار هم روی هامو پلک
 .کشیدم نفس بلند صدای با ، سکوت

 درِ   شدن بسته صددای بعدم و اومد آشدپزخونه توی شددنش جابجا صددای
 ...کابینت های

 گفت میلرزید که صدایی با شد حرکت بی وقتی

 !کن گوشت آویز اینو ، دنبالته چشمم بمیرمم من_

 که هایی کابینت تک تکِ   در میخواسددت دلم که اونقدری ، شدددم عصددبی
 !هرکدوم به بکوبم و پیشونیم و کنم باز و بود بسته ساغر

 ...ازش میپرسیدم باید که داشتم سوال یه خواستش در جواب در فقط

 !بمونم؟ زنده من ، توِ   بعد قراره مگه_

 از ، شددد متوقف هاش زدن پلک ، صددورتش به زدم زل و کردم باز چشددمامو
 اومد جلو آروم آروم ، بود گرفته پناه که میزی پشت
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 ، ممیزد زانوم روی که مشتی کردم،هر خم راسدتمو زانوی و دیوار به دادم تکیه
 اعتمادیش بی خاطر به فقط و فقط ، سدداغر های فکر.میکرد خالی خشددممو

 !بودم نکرده زندگیم برای غلطی هیچ سال یک این توی که بود منی به

 شدی؟ ناراحت_

 اومد جلوتر و ندادم جوابشو

 خ  ببخشید_

 شتم زیر و زانو روی لحظه یه توی دسدتشو کف اینکه تا ، نزدم حرفی بازهم
 .خورد دستش روی محکمم مشت داد، جا دستم

 کردم نگاه صورتش به اخم با ، موند هوا روی ، حرکت بی دستم

 هاشددو دسددت محکم و انداخت بولم توی خودشددو ، بزنم حرفی اینکه قبل
 پیچید کمرم دور

 میتونسددت ، عطرش خوش موهای الی البه کشددیدن نفس بار چند شدداید
 .کنه آرومم

**** 

 مدامم های تماس اما ، بدم ساغر به حواسدمو کردم سدعی ، هفته یه این توی
 بار چند ، کنه شددک سددهراب بود شددده باعث اداری سدداعات توی سدداغر به

 .نزدم حقیقت از حرفیم اما نگفتم که درو  ، کرد پیچم سوال

 و حال بار چند و گرفته تماس باهاش سددهراب که گفت بهم سدداغرم اما
 .پرسیده احوالشو
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 ، ندممیخو ساغرو پیام آخرین که حالی در و برداشتم صدندلی پشدت از کتمو
 گفتم بلند

 همگی خدافظ_

 وت لنگ بقیه کار و بری زودتر باید چرا که زدند غز همکارها از تا دو یکی
 دبو رفته یادشددون هرکدومشددون چون ندادم حرفاشددون به اهمیتی اما ، بمونه
 ای اضددافه های سدداعت جاشددون به بودم ها اون جای من پیش های سددال
 .موندم

 ...عطا_

 میکرد تنش کاپشنشو که سهرابِ   سمت وبرگشتم ایستادم آسانسور جلوی

 خونتون میام منم_

 یدپرس بگم چیزی اینکه قبل ولی نشست پیشونیم روی اخم تعج  با

 نیستم؟ که مزاحم_

 به دادن خبر برای راهی کردن پیداِ   دنبال ذهنم توی و دادم تکون سددری
 میگشتم ساغر

 خودته خونه مراحمی ، نه_

 ، زدیم حرف امروز کارهای ی درباره باهم و شدددیم آسددانسددور سددوار دو هر
 اغرس به بود کمربندشِ   بسدتنِ   درگیر سدهراب که وقتی شدد فرصدت فقط
 ...داریم مهمون امش  که بدم پیام

 دیدم؟ مهتارو دیروز گفتی ساغر به_

 گفتم و کردم نگاهش که بود روم به روِ   ترافیک به حواسم
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 حاال ، نه یا هسددتی راضددی خودت که نبود یادم ولی بگم میخواسددتم ، نه_
 بود؟ خوب شد؟ چطور

 پووف بهم میرسیم ، آتیشیم و آب مثل مهتا و من! نه_

 .کردم اضافه سرعتم به مسیرِ   شدن باز با و خندیدم دستش حرکت به

 نه؟ یا بشه شروع نو از چی همه میخوای ، بیا کوتاه تو حسابیِ   مرد_

 !مخمه رو که داره اخالقی یه مهتا_

 !اشهنب مخت رو اخالقش که میکردی پیدا و یکی میگشتی طالقتون بعد_

 وردسددت سدداغر از ، میکنی بدترش میگم من هرچی جدیدا که ام تو ، بابا ای_
 میگیری؟

 میشناخت ساغرو خوب سهراب ، افتادم خنده به

 هی از میده بو پیف پیف میگی طرف یه از ، سددهراب شدددی ها بچه مثل تو_
 لیو نیسدتم زن که من ، کنن نزدیک طرف به رو تو بقیه داری دوسدت ، طرفم

 که ای عالقه و عشق میدونم ، کردم پیدا سداغر لطف به که شدناختی همین با
 وقتی ات پایینتره خیلی ارزشددش براشددون بیارن بدسددت بقیه زور و َزر لطف به

 حاال...ولی بگم بهت نمیخواسددتم چیزیو یه...کنه عالقه ابراز طرفِ   خود
 مهتا ، میگم بهت میری مخم رو و میکنی دسددت دسددت داری بیخودی که

 ام وت از! کرده پیدا قرص پا و پر خواسددتگار یه جدید شددرکت این توی خانوم
 !تره حسابی آدم خیلی

 کرد نگاهم اخم با و شد پهلو به سهراب

 !نکنه درد شما دست_
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 زدن ضرب به کرد شروع پاهاش

 مخت رو هیچیش اون کنم فکر ، فروش بخش توی هسددت خانومه اون_
 !بزن و خانوم مهتاِ   قید میخوای ، نباشه

 .شدم منفجر خنده از و خورد بازوم روی محکمش مشت

 !مرتیکه ، منیِ   رفیق خیرسرت_

 اهنگ سری سدر سدرخشِ   صدورت به خنده با و اصدلی خیابون توی پیچیدم
 کردم

 ودب تو وجود تو درصدددش یه سدداغر مظلومیت یعنی...پرویی خیلی ، حقته_
 بود شده حل االن تا ،مشکلت

 مظلومه؟؟ ساغر_

 !باشه درست باید زدنتم حرفِ   لحن منِ   زن ی درباره_

 ...عوضی ی مرتیکه_

 ، بگیره و ام یقه نتونه تا بردم بیرون شیشه از سرمو

 فرمونم پشت نکن_

 روی از منم های خنده واقعا ولی میکرد عصددبدانیش بیشددتر هدام خندده
 .بود درآورده شورشو دیگه سهراب! بود عصبانیت

 سدداغر بودم امیدوار ، شدددیم پیاده دو هر و کردم پارک و ماشددین در جلوی
 ، باشه خونده پیاممو

 شکمش میکردم احساس منم که بود خودش های حساسیت خاطر به شداید
 .حاملست که فهمید میشه دقت یه با و شده بزرگ
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 خونست؟ ساغر_

 درآوردم کفشمو و زدم در به

 زدم حرف پیش ساعت یه آره_

 نمیکنه باز چرا پس_

 ، زدم در به تر محکم

 نداری؟ کلید مگه_

 اشه؟ب شده طوریش نکنه ، کردم پیدا و کلید جیبم توی از و کشیدم پوفی

 دمز صدا بلند صدای با ساغرو ، رفتم داخل سدهراب از جلوتر و کردم دروباز
، 

ِ   تنگف"واای" ، زدم صدا و ساغر و کشیدم پایین اتاقوِ   در دسدتگیره همینکه
 که ای آشددپزخونهِ   سددمت دوییدم و کشددید بیرونم اتاق از هول به سددهراب

 ....اومد می ازش سهرابِ   گفتن"ساغر" صدای

 گرفته بولش توی و بود کرده بلند سرشو سهراب و زمین کف بود افتاده سداغر
ِ   رد و میکردم نگاه سدداغر ی پریده رنگِ   صددورت به مبهوت و مات ، بود

 .بود شده خشک پیشونیش روی که خونی

 ...ساغر... ساغر_

 دبودسددر ، گرفتم دسددتم توی و سدداغر بازوی ، زدم زانو کنارش و رفتم جلوتر
 ...بدنش
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 به انگار ، میشد تر محکم ساغرِ   صدورت به سدهراب های ضدربه هرچقدر
 ، بردم سدداغر پای و کمر زیر دسددتامو و اومدم خودم ،به میزد سددیلی منم

 درِ   سمت دوییدم و کردم بلندش

 ..لباساش ، کن صبر ، نبرش اونجوری عطا_

 ، کردم نگاه اش سددینه ی قفسدده به ، ایسددتادم بود باز نیمه که دری جلوی
 .نمیدیدم و اش سینه ی قفسهِ   شدن پایین و باال و میدید تار چشمام

 تخت رو بذارش ، عطا بیا_

 ، نبود من از بهتر وضعش و سر ، سهرابِ   سمت برگشتم

 مانتو ، بود بلند خوابش لباس.خوابوندم مبل روی و ساغر و مبل به کرد اشداره
 روی و بود آورده سددهراب که شددالی بعد و کنم تنش تا کردیم کمک دو هر رو

 .کردم بولش دوباره و انداختم سرش

 بست رو خونه در سهراب که میرفتم پایین تند هارو پله

 برنمیداری؟ و اش بیمه دفترچه_

 ...سهراب کن ول_

 .اومدم می پایین ها پله از و میدادم فشار تنم به و ساغرِ   سردِ   بدن

 ماشین عق ِ   صندلی روی و سداغر ، داشدت نگه باز سدهراب و ماشدین در
 زدم صورتش به آروم و خوابوندم

 ...عزیزدلم...خانومم...جان ساغر_

 اهمنگ ، شدنش بسته بعدم و ماشین در شددن باز صددای با ، میلرزید صددام
 گرفتم ساغرِ   صورت از
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 بشین ، عطا میکنم رانندگی من_

 .شدم ماشین سوار و بشه بسته در تا کردم تا کمی و ساغر زانوهای

 ، دستم توی دستش و بود ساغر به نگاهم مسیر تمام

 ...تنش سرده_

 میرسیم االن_

 داشتم نگه سینه توی و بوضم و دادم فشار هم روی هامو دندون

 خورده؟ کجا به ، میاد خون داره پیشونیش از_

 تپش.گذاشتم ساغرِ   قل  روی و دستم و عق  صندلیِ   سمت شددم خم
 کنم احساس میتونستم هاشو

 لطمسدد خودم به باید...دادم فشددار صددندلی به و پیشددونیم ماشددین توقف با
 میشدم

 اورژانسِ   در از و کرد بول و ساغر ، شدم پیاده و بست و ماشین در سدهراب
 .شدیم داخل

 پرسددتارها از یکی تا میرفتم طرف اون و طرف این و بودم شددده دسددتپاچه
 دو هر و گذاشددت تخت روی و سدداغر سددهراب ، بیارن تخت تا داد دسددتور

 .افتادیم راه ، میکرد هدایت و تخت که مردی و پرستارِ   دنبال

 شده؟ چی_

 تگف سریع و تند و کشید بلندی نفس سهراب که میدادم قورت و بوضم

 قتهو چه نمیدونم اصال همین، ، افتاده آشدپزخونه کف دیدیم خونه رسدیدیم_
 ...شده چی یا بیهوشه
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 ...یا قند یا ، فشار مثل دارن؟ خاصی مریضی_

 دادم جواب سهراب جای من

 نداشته سابقه ، هیچکدوم_

 .بردن تخته شیشِ   اتاق یه داخل و تخت دادو تکون سری پرستار

 کوچیکش ی شیشه و درِ   پشدت از ولی ندادن ورود اجازه سدهراب و من به
 .رفتند ساغرِ   سر باالی داشتند سفید روپوش که نفری سه دو

 .کشیدم صورتم روی و دستم دو هر کف

 !منِ   سر بر خاک_

 اتاق از نگاهشو سدهراب ، انداختم و خودم صدندلی روی و رفتم عق  عق 
 گرفت

 باشه افتاده فشارش شاید ، نیست چیزی که ایشاال_

 گذاشتم چشمام روی دسدتمو ، بود کرده سدرایت تنم به سداغرِ   تن سدرمای
... 

 پرسید ازمون و ساغرِ   اطالعات و اومد بیرون پرستار دقیقه چند بعد

 نیستن؟ که باردار خانومتون_

 االن.دادم فشار هم روی هامو ل  و بردم شلوارم جی  توی و سدردم دسدتای
 نبود کاری پنهونِ   وقت

 !!!شیشمه ی هفته توی_

 ، میکرد نگه خواهرش به و بود ایسددتاده در پشددت که سددهرابی چرخش
 .گذاشت هم روی ای لحظه برای چشمامو
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 درمانی مرژی ، افتاده پایین فشددارشددون زیاد احتمال به ، بمونید منتظر باشده_
 دارن خاصی

 .شد دور ازم لبخند با پرستار و دادم تکون راست و چپ به سرمو

 ن؟نزدی حرفی شددما و بارداره که اس هفته شددیش سدداغر عطا؟ گفتی چی تو_
 چی؟ برای

 ابیاضطر با و کشیدم گردنم پشت دستی ، میشدد منفجر درد از داشدت سدرم
 گفتم و حقیقت میلرزوند صدامو که

 البته !فهمیدم است هفته یه منم ، داره نگه رو بچه این نتونه که ممکنه سداغر_
 نمیخواد گفت نداشددت امیدی بچه موندن به چون اما ، همینطور سدداغرم

 این که میکنم خواهش ازت االنم ، بشدده خبر با هامون خانواده از هیچکس
 !سهراب میشناسی که و ساغر ، داری نگه خودمون بین و حرف

 برگشت دوباره و رفت اتاقِ   سمت قدم چند

 داره؟ نگه بچشو نمیتونه چرا_

 تنشس کنارم بالفاصله ، صندلی روی نشستم و انداختم باال هامو شونه

 نمیدونی؟ تو چطور_

 داشددت دوسددت که اوایل همون یعنی ، نگفت دقیق سدداغر...خ ... خ _
 مصددرف یتیتقو دارو باید اگر ببین ، دکترزنان برو گفتم بهش بشددیم دار بچه
 ، نیاد پیش مشکلی بعدا که کنی رعایت ، باشدی داشدته خاصدی رژیم یا کنی
 ارهد تیروئید مشددکل ، ضددعیفه رحمش میفهمه ها آزمایش اولین با اینکه مثل

 ... و



wWw.Roman4u.iR  761 

 

 داره؟ نگه بچشو نمیتونه گفتی که اینایی خاطر به یعنی_

 به میکرد وادارم ، بود شده جمع سهراب های چشدم توی که اشدکی ی حلقه
 !انداختن پایین سر

 ادوت اون جواب اگر گفت سدداغر ، بده آزمایش تا دو دیگه ی هفته شدده قرار_
 مینمه خاطر به.کنه سقط رو بچه باید ، میخواد دکترش که نباشده چیزی اون

 ....نشه باخبر کسی گفت

 زد فریاد گوشم دم عصبانیت با

 گفت که کرد بیخود_

 ودب شده برافروخته صورتش که سهراب به بعد و انداختم راهرو به نگاهی

 ، برنب بویی بقیه نخواد که دادم حق سدداغر به من! بیمارسددتانه اینجا..هیس_
 و هشددد فار  تازه فنگ و دنگ کلی بعد خانوم یلدا که وضددعیت این تو اونم

 خجالت ساغرو؟ های حسداسیت که میدونی ، ماهه به پا که برادرتم همسدر
 ..میکشه

 زد پاش روی مشتی و خندید حرص با

 عنیی ، بشن دار بچه نمیتونن که هستن شهر توی زن همه این ، احمقانسدت_
 میکشه خجالت چی

 .شدم یرهخ بود زده بیرون اتاق پایین از که نوری به و دیوار به دادم تکیه سدرمو

 مامان به ، داره مراقبت به نیاز آزمایشددش جواب تا هفته یه این توی اگه_
 ....میدم خبر مونس
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 نرگس به شددما ی خانواده حواس ی همه که ماه چند این تو ، سددهراب نه_
 اذیت و سدداغر بیشددتر گفتنش ، خانوم یلدا به منم ی خانواده و خدانومه

 به ،توام میمونم پیشددش میگیرم مرخصددی خودم ام هفته یه همین.میکنه
 نزن حرفی هیچکس

****************** 

 "ساغر"

 ام یقهشق راست سمت ی گوشه از... هیچ که پیشدونیم ، میکرد درد پیشدونیم
 ، بودن چسددبیده بهم هامم پلک و میرفت ضددعف پاهام ، راسددتم کتف تا

 .بود فایده بی کنم بازشون که کردم سعی هرچقدر

 شنیدم گوشم دم گفتنشو" جانم" زود خیلی.زدم صدا عطاروِ   اسم ترس با

 انمی تا که بودم شده بیدار و خواب های آدم عین ولی بزنم حرف میخواسدتم
 .میدن دست از تلکمشونو قدرت و میبره خوابشون ، بزنن حرف

 !چنده ساعت و کجام نمیدونستم که کنم باز چشمامو تونستم وقتی

 رو عطا تا کردم بلند بالش روی از سددرمو ، ریخت جونم تو وحشددت و ترس
 دادن بهم دنیارو انگار...داخل اومد در از لحظه همون دیدم که زدم صدا

 ...برم قربونت سالم_

 دوباره و ام زنده که کردم خداروشددکر گذاشددت کنارصددورتم که صددورتشددو
 ..میبینمش

 من؟ شده چم_

 ... یدب*و*س و ام گونه
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 !شده چی بگی باید تو_

 کنار عطا صددورت که همینطور و کردم باز چشددمامو ، سددهراب صدددای با
 شدم خیره سهراب اخم به ، بود صورتم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو_

 اشتگذ فلزیِ   میز روی و بود گرفته که گلی دسته و کرد بلند سرشو عطا

 !میدمیفه نباید که افتادم خبری یاد لحظه به ، بود زهرمار برجِ   عین سدهراب

 نبود این قرارمون ، شددده بد حالت دیدم خونه اومدیم که غروبی عطا با_
 خانوم ساغر

 برگشت کمپوت و ساندیس با یخچال سمت بود رفته که عطا

 !نینمیدو هیچی که کن فکر االنم ، ساغرو شرایط که گفتم.سهراب کن ول_

 بچم...اصددال ، میرسددوند بقیه گوش به اگر وای بود؟ فهمیده سددهراب پس
 زندست؟

 شده؟ طوریش بچم عطا؟_

 بشینم تا کرد کمکم و داد تکون سرشو

 رفمصدد درسددت غذاییتو های وعده باید گفت دکتر بوده افتاده فشددارت نه_
 .نیست خوب برات هم نگرانی و استرس ، کنی

 هنگا خونسردشِ   صورت به بوض با اما من ، داد دسدتم و کوچیکی چنگال
 کردم

 گفتی؟ بهش چرا_

 ...سهراب به بود شده خیره ، عطا و عطا به بودم زده زل من
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 ...نشد_

 برگردوند خودشِ   سمت و ام چونه و گذاشت بازوم روی دستشو سهراب

 یچ و شددده چی که بدم خبر کسددی به نیسددت قرار! برادرتم ، انصدداف بی_
 نخوری؟ و اش غصه میشه فهمیدم که حاال ولی بشه ممکنه

 ورتموص و کرد بولم سهراب که وقتی درست ، پایین افتاد و خورد سر اشدکم
 نبدو هامو دلواپسددی میتونسددتم حاال ، بود نشددده بدم اتفاقا...یدب*و*سدد
 ، نمیداد طالقم که اون ، بود برادرم اون.بگم سددهراب به ، عطا از خجالت

 ، داشددتم درمون دوا به نیازیم اگه...نمیخورد و اون و این بچه حسددرت اونکه
 !!داشتن برادر خوبه چه اصال.میداد و خرجم اون عطا جای به

 ...عطا از میکشم خجالت_

 شهب دلخور و نشنوه عطا وقت یه که گفتم گوشش دم وار زمزمه و آروم اونقدر

 کرد زمزمه گوشم دم خنده با و کرد نوازش پشتمو

 داره دوست_

 گفت عطا به رو و گذاشت صورتم کنار صورتشو خنده با

 چیکار؟ میخواستین بچه ، بچه هم زنه هم خودش ساغر_

 گرفتم فاصله ازش و زدم عطا ی شونه به ناراحتی با

 یه درک برای...رو زنی هیچ ، ها منو نه ، نمیکنید درک منو هیچکدومتون_
 بود زن باید فقط زن

 با هم عطا ، گذاشت اش چونه زیر دستشو و صندلی روی نشدسدت سدهراب
 گرفت سمتم و زد سی  کمپوت توی و چنگال و نشست تخت روی خنده
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 !نمیفهمه سهراب ، جان ساغر توئه با حق_

 و بود وصل سرم بهش که دستی ی اشاره انگشت و سدهراب سدمت کردم رو
 دادم تکون

 متماسدد ،دیگه مهتا به حتی ، گفتی کسددی به بفهمم اگر ، خدا خداوندی به_
 بگیر جدی حرفمو سهراب ، نمیارم

 گفت و آورد باال دستاشو

 همب هارو جمله این تک تک و گرفت و ام یقه بیرون محترم همسر ، تسدلیم_
 ...کسی به نمیگم ، کرد دیکته

 که اتفاقی حاضددر حال در ولی ، کرد اعتماد نمیشددد جماعت مرد حرف به
 همونم بعد به این از میگفتم عطا به باید ، بود داده لو رو چی همه بود افتاده

 !نکرده هماهنگ قبل از که مهمونی یا نده راه ناخونده

 ورتشص خسدتگی به ، چسدبوند لبم به و سدی  عطا که بودم فکرا همین توی
 و سددی  ، دهنم شدددن باز محض به که بزنم حرف خواسددتم و کردم نگاه

 دهنم توی چپوند

 ...گشنمه منم_

 ضددعف خودمم دل ، بودم گذاشددته بار صددبح از که افتادم سددبزی قورمه یاد
 گفتم عطا به رو پر دهن با ، رفت

 خوبم من ، دیگه خونه بریم عطا_

 که بود اشتها خوش اونقدرم برداشت کمپوت یه خودش برای و رفت سهراب
 بود کرده انتخاب آناناس

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

767 

 بشه تموم سرمت باید گفته دکترت_

 گرفت سمتم و برداشت کمپوت ظرف توی از ای دیگه سی  عطا

 ، ای خسته چقدر...عطا الهی بمیرم_

 درشت و اش شده نخودِ   قد های چشم تا انداخت باال ابروهاشدو و خندید
 کنه

 صبح ، یمبنداز صدقه بیشتر باید ، شد بال رفع خداروشدکر ، نیسدتم خسدته_
 زدم چشمت خودم ، میرفتم داشتم

 یه وسددطام اون ، پنجرهِ   سددمت رفت و هردومون به کرد پشددتشددو سددهراب
 "میزنن بهم آدمو حال" گفت این شبیه ای جمله

ک و بودم نشسته خوری نهار میز صدندلی روی ک و ُول   ورد آشپزخونه توی ُلل 
 بسهرا و عطا ، خونه بودیم رسدیده که وقتی از مثال ، میپچرخیدن خودشدون

 .بزنم سفید و سیاه به دست نمیذاشتن و بودند مراقبم

 تنم تاقا توی عطا که گشادی لباس با ، کشیدم شکمم به دسدتی حوصدله بی
 و هنشد جلوی لعنتی پرستار اگه.نبود مشخص شکمم برامدگی اصدال ، کرد

 !نمیرفتیم لو میگرفت

 !غذا این شد چی پس گشنگی از ُمردم ، خدا وای_

 ساالد آرامش کمال در عطا و میکشدید دیس توی هارو برنج عجله با سدهراب
 میکرد درست گوجه و خیار

 !میکنه؟ کار آروم چقدر نمیشناسی شوهرتو_

 میخندید که عطا به کردم نگاه و گذاشتم سرم طرف دو دستامو کف
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 !بگیر یاد یکم تو ، میده انجام کاراشو دقت با همیشه بچم_

 میز سمت آورد و برنج دیس و داد تکون سری سهراب

 فروختی شبه یه منو! بودی شوهرندیده اولم همون از تو ، باشه_

 دستشو و میز وسط گذاشت رو گوجه و خیار ظرف و رسوند خودشو هم عطا
 گذاشت سهراب ی شونه روی

 میارم بقیشو من بشین_

 گذاشت کمرم دور دستشو و نشست کنارم سهراب

 برات؟ بکشم خوشگلم خواهر_

 و حواسددشددون آدما بود خوب چقدر ، یدمب*و*سدد اشددو گونه خوشددحالی با
 یه هوی ، همیشددگیشددون محبت به داشددتم عادت که منی ، میدادن بهم بیشدتر

 !رفت یادشون منو شبه

 کجایی؟ ساغر_

 کشید لپمو محکم سهراب و زدم لبخند

 !گشنمه ، بکش زیاد برنج_

 فسن یه خورشددت آوردن با و ریخت برام برنج کفگیر تا دو خنده با سددهراب
 .بودم گذاشته بار رو قورمه این زودِ   صبح از...کشیدم عمیق

 کهاین با.شدم خوردن مشوول پسرها قبل و برنجم روی ریختم خورشدت چند
 این که انگار اما خوردن غذا وسددط بدبشدده حالم وقت یه داشددتم اسددترس

 .میکرد مراعات و بود سوخته حالم به دلش فسقلم

 ، خوشمزست خیلی_
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 گفتم عطا به پر دهن با

 .برم قربونت جونت نوش ، افتاده جا قشنگ ، گذاشتم صبح از_

 گفت و کرد نگاه سهراب به خنده با عطا

 !بفرمایید هم شما_

 زد ای خنده تک سهراب

 برات دارم...عطا شدی پرو خیلی_

 .دهش دلخور نگفته سهراب به بارداریم ی درباره عطا چون شاید کردم فکر

 تقصیره بی عطا ، بفهمه کسی نیستم راضی من نگیر دل به سهراب_

 رپ دوباره ، بود کرده خالیش قاشددق چند با فقط که سدداالدشددو ظرف سدهراب
 گفت و کرد

 !تماس رفیق انگار نه انگار! میکنه خالی پشتمو جدیدا ، کنار به که اون_

 داد تکون باال به سرشو که کردم نگاه عطا به

 ساغر؟ به بگم کردی خستم تو ، حقانیتم طرف من_

 و منِ   گوش کردن کر و سرفه تا چند بعد و پرید گلوش تو غذا یهو سدهراب
 گفت فسقل

 نگو خودش خاطر به ، خدا رو تو نه_

 گرفت و گلوم بیخ فضولی حس

 زده؟ حرفی مهتا با شده؟ چی_

 خندید بلند عطا و زد پیشونیش به سهراب

 نه؟ زدی گند! زده حرف مهتا با پس_
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 کرد اشاره غذام بشقاب به و کرد نوچی سهراب

 بگیری جون بخور_

 کردی؟ چیکار ببینم بگو تو ؟...جوون_

 !همین زدیم حرف رفتیم روز یه ، بابا هیچی_

 دادم بیرون ناراحتی با نفسمو

 !شود آب صاحبشِ   دل ، شود گاو گوساله تا_

 ول خوردن غذا که اومد خوش عطا مذاق به اونقدر گفتم که المثلی ضددرب
 دیدن با ولی گرفت و خودش جلوی سددهرابم.بخنده بلند صدددای با و کنه

 نجفتمو به بیراهی و بد ، زد پیشونیم روی که ای هب*و*سد و عطا های خنده
 .خندید و گفت

********************** 

 ...من خدا به ، سرکار نری فردا میخوای چرا عطا_

 مینداخت بند روی و بود درآورده شویی لباس ماشین توی از هارو لباس

 رو هفته این درمیون روز یه شددد قرار ، میاد سددهراب فردام پس ، میمونم نه_
 .بگیریم مرخصی

 انداختم پام روی پامو و تخت تاج به دادم تکیه ناراحتی با

 مونس یا مولود مامان خونه میرم خ  ، میشددم ناراحت من ، اینکارو نکنید_
 دنبالم بیا تو عصرام ،

 همیشدد بد حالت اونجا بعد میگیری تهوع حالت اسددترس از ، بری نمیخواد_
 !میفهمن همه
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 گذاشت بند روی خنده با بود ست که زیرم لباس

 میاد خیلی تو به رنگ این_

 بالشم روی زدم مشت و کردم اخم اش موزیانه های خنده به

 های وعده و نباشددم هیکلم فکر دیگه میدم قول ، کنار بذار شددوخیو عطا_
 نگیر مرخصی ساغرِ   جون.بخورم کامل غذاییمو

 تکوند بیشتریِ   زور با و بعدی لباس و شد عصبانی

 ...کنم تمرکز سرکار نمیتونم_

 کتابه حساب چهارتا ، نمیشکافی که اتم ی هسته عزیزم_

 .بدم ایدب خودم جی  از بشه اشتباه کتاب حساب این جلوی صفر یه اتفاقا_

 ...بار چند ، بار یه نه ، کوبیدم سرم فرق و بالش ناراحت با

 ساغر نکن_

 بولم توی کشیدتم و گرفت و بالشم

 هنام فردا گفت سددهراب ، بگیریم حقوق با مرخصددی میتونیم سددال در روز
 های بچه به ، کنن حسدداب حقوق با رو هفته این میکنه خواسددت در و میزنه
 الممک یه من مشددابه شددرایط توی که میکنم یادآور بهشددون و میدم پیام اتاقم

 !نکردم اعتراض

 دادم بیرون نفسمو ناراحتی با

 بیاری؟ رو به و کردی که لطفی نیست زشت_

 کنم فکر نمیخوام چیزا این به االن ، نه_
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 موخود بیشتر شدد باعث که داد پهلوم به آرومی قلقلک و یدب*و*سد سدرمو
 .بچسبونم بهش

 !میکنم اذیتت دارم زندگیت، تو اومدم وقتی از که ببخشید_

 کردن ب*و*س با ، افتادیم تخت روی و هردومون کوچیکش فشددار یه با
 مینداخت ام خنده به کنه ام وسوسه اینکه جای به گردنم و شونه

 .نکن اذیتم ، عطا بترکی_

 کرد نگاهم خوابالودش های چشم با و برد عق  سرشو

 ، منم کرده اذیت اول از که اونی! میفهمی و کردن اذیت معنی پس ، اهان_
 ...تو نه

 ای دیگهِ   سمت چرخوندم سرمو که ه *و*سب لبمو تا کرد خم صورتشو

 فردای از ما ، کنی انداز پس پول باید تو ، کن گوش دقیقه یه حرفم به ، عطا_
 داشددته احتیاج درمون دوا به شدداید ، نداریم خبر فسددقل این و خودمون

 کنی؟ قرض پول کسی از میشه روت تو...باشم

 گرفت نفسم و داد فشار قلبم روی و پیشونیش

 ...عطا_

 کشید دراز تخت روی باز طاق و چرخید

 ...خدایا...خدایا_

 دمش پهلو به و گذاشتم سرم زیر دستمو ، بگه حرفشو ی ادامه خواست تا

 گذاشتی؟ عطا راه سر دخترو این چرا_
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 دهنشنی که خوند و چیزی یه عربی به و گذاشت چشماش روی دستشو سداعد
 بودم

 بود؟ دعا_

 خندید لبش ی گوشه

 آره_

 از نگاه یه توی گفتی خودت ، بشیا عاشدقم که نگرفتم دعا برات من خدا به_
 همینه چرونی چشمِ   عاقبت اصال ، اومد خوشت من

 آروم جوره هیچ دلم که باشدده منیِ   درد دوای میدونسددت هداش خندده
 به مدام و بگیره کم دسددت خودشددو نباید زن که بودم شددنیده.نمیگرفت
ِ   شوهر ذهن توی باشده بازیم لوس اگر ،حتی کمترم تو از من بگه شدوهرش

 اما...زنشه از بهتر خیلی خودش که میداره ورش هوا کم کم و میذاره تاثیر آدم
 . نبود بازی لوس این...عطا و من مورد در

 من ، خونه موند بازم دادم قسددمش صددبحم و کردم التماس عطارو هرچقدر
 عطا نمیخواست دلم اصدال بودم دیده یلدا برای و عارف سدختی و عذاب که

 صددبح از اینکه خاطر به اونم بود اتفاق یه دیروز ، بگذره سددخت بهش هم
 اما.بشدده بد اینقدر حالم اومد می پیش کم ، میاوردم باال و میخوردم هرچی
 .پیشم بمونه و بشه نگران عطا که شد باعث همونم

 به ودم بمونه کنارم اینجوری عطا بود خدام از که من نگذریم حق از حاال
 راننگ طرفم یه از خ  ولی ، کنه محبت و بده دلداری بهم حرفاش با دقیقه

 .بودم حقوقش شدن کم
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 که بود خریده موازه از طنز فیلم یه ، خوردیم تلوزیون جلوی باهم و نهار
 که ای کننده کسددل روزهای... برد خوابم مبل روی ظهرم از ،بعد دیدیم باهم
 میبارید کسالت کولش و سر از و بودند شده همِ   کپ

 یچ بگم مهتا به که کنه راضدیم تا زد مخمو ، پیشدم اومد سدهراب که فرداش
 ِ   خاطر به اما ، نداشتما قبول هیچکدومشم که کرد جور بهونه هزارتا...شدده

 .کردم قبول دلمِ   ور نمونن و نگیرن مرخصی تا دو این که این

 و گرفت بیرون از غذارو خوشددحالیشِ   مناسددبت به کردنم راضددی از بعد
 .خوردیم کباب باهم

 بهش بزن زنگ_

 سرکاره ، نه االن_

 میدم بهش ماهشو یه حقوق من بمونه پیشت بخواد اون اگر_

 انداخت ام خنده به سهرابِ   دلبازی و دست

 گفته؟ بهت عطا خواستگارو اونِ   جریان...شده چی فهمیدم تازه_

 ینتکاب در و شست و بود شده کفی که بشدقابی آخرین و کرد اخمی سدهراب
 بست هارو

 اریدلد بهت ، کنه کمکت میتونه ، زنه مهتا ، میگم بهت دارم شوخی بدون_
 خوبه چی همه میگه که عطا ، میشددناسددم رو توِ   مخ روی اخالق من ، بده

 خودت جنس از که باشدده باید نفر یه ، خوردی مخشددو امروز تا البد ولی
 .نمیدادم پیشنهادو این بهت داشتی ای دیگه دوست اگه...باشه

 !خودتی فکر به بیشتر تو کنم؟؟ باور حرفتو چجوری_
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 گذاشت لپم طرف دو یخشو دستای و بست و آب شیر خنده با

 میکنی باور حاال ، میگم خودت خاطر به ، مونس مامانِ   جون به_

 .داده و پیشنهاد این خودم خاطر به سهراب که کرد باور میشد حاال

 .زدم زنگ مهتا به منم و برد خوابش مبل روی ،سهراب غروب نزدیک

 تلفنش جواب وقت چند این چرا که کردن دلخوری و کردن گله عالمه یه بعد
 نرم ، شددد آروم که ،وقتی میزنم زنگ بهش کمتر چرا و دادم درمیون یکی و

ِ   عین درسددت ، شددد بدترم ، بود که ناراحت...ماجرارو گفتم بهش نرم
 !کرد قطع روم به و تلفن آخرم و کرد دعوام و زد غر سهراب

 لمب روی انداختم و بودم پیچیده دور که نازکیِ   لحاف و کردم پاک اشکامو
 وآمادگیش هنوز خودم که وقتی.شددن دار بچه به نمیکردم اصدرار کاش واقعا ،

 یه بود قرار خودمون بویر حاال.گفتم و گفتم عطا گوش دم هی چرا نداشددتم
 !کنم بیکار رو دیگه ملت

 ازیگ بزرگترین ، برداشتم خوری میوه از بزرگ سبزِ   سی  یه و کشدیدم آهی
 روعشدد ، بود شدددن پاره به نزدیک که دهنی با و زدم سددی  به و میتونسددتم که

 .سی ِ   جوییدن به کردم

 سددر باالی که میکرد خالی شددارژ داشددت عطاِ   دسددت از موبایلم گوشددی
 گرفتم فیلم سددهراب و خودم از میخوردم سددی  که حالی در و رفتم سددهراب

 ! "هست جا همه نبودنت ، نیستی وقتی جانم عطا"
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 ، زامروِ   پرستار از اینم" سدهراب به کردم زوم و دوربین و گفتم رو جمله این
 عطدا برای فیلمو و دادم تکون دسددتی دوربین برای!!" بود خدواب هدمدش
 .فرستادم

 یسوو یه بعدم و فرسددتاد دار خنده اسددتیکرهای که کشددید طول سدداعتی نیم
 !"دارم سهرابم برای ، میام زود ، پیشته دلم ، قشنگمِ   خانوم" کرد ارسال

 آروم صدای با که اینجوری ، گذاشتم تکرار روی صدداشو ذوقی پرِ   لبخند با
 ...واسش میرفت ضعف دلم ، میرفت ام صدقه قربون ، خنده مایه ته و

 کنی؟ قطع و دلنشین صدای این میشه ، ساغر کردی کچلم_

 ردمک قطع صدارو و گوشیم سرا  رفتم ، شد بسته نیشم سهراب صدای با

 خوابِ   ساعت_

 داد خودش به قوسی و کش و مالید چشماشو

 عطا؟ به دادی لو منو_

 .دادم شنشون و بودم گرفته ازش که فیلمی و کردم پایین و باال سرمو خنده با

 خوابم؟ شد ساعت یه من بدجنس_

 کرد تا لحافشوخودش

 ...پنددد و چهل و ساعت یک ، خان سهراب آره_

 سمتش که قدم یه...آیفونِ   سدمت رفت هردومون نگاه ، در زنگ صددای با
 اومدم عق  و قدم یه همون مهتا عصبانی و درهم ی قیافه دیدن با برداشتم

 میکشتم االن ، مهتاست وای_

 وایساد سرم پشت و اومد
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 زدی زنگ بهش مگه_

 گفتی خودت! آره_

 هست عصبانیم چه اوه_

 شکمش توی کوبیدم آرنجم با

 گفتی تو ، کنه لعنتت خدا_

 زد و آیفون ی دکمه موهاشو کردن مرت  به کرد شروع خنده با

 بهترین اینکه با ، مبل سددمت دوییدم و گفتم َاهی اش موزیانه ی خنده به
 همین ، میزدم مظلومیت به خودمو باید ایندفعه ولی ، اسددت حمله دفاع

 ینا بابت که نمیدید بیمارسدتان تخت روی و غش حالت در منو اگر سدهراب
 .نمیذاشت ام زنده کاری پنهون

 زیر؟ اون رفتی چرا تو_

 االب کشیدم گلوم بیخ تا لحافم.پیشونیم بعدم و هام لپ به زدم بار چند

 باشه؟.میشه بیدار دوباره هی میخوابه هی نداره حال ساغر ، بگو سهراب_

 در سمت رفت و زد سرم توی یکی خنده با

 .بده شفات خدا_

 مهتا هب تلفن پشت.کرد باز درو سدهراب ، زد در به مهتا که ای ضدربه اولین با
 .میمونه پیشم سهراب امروز که بودم نگفته

 !سالم_

 خودمو ی فاتحه من و داد خشک و سرد مهتا مثل سدالمشدو جواب سدهراب
 !خوندم
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 کردی لطف! شدی خواهرت نگران عج  چه_

 یرز بردم کلمو ، ببینه منو چرخوند سددرشددو تا و تو آورد بلندشددو های بوت
 ...لحاف

 دبو هیکلم روی که لحافی کل یهو که بودم سددهراب طرف از جوابی منتظر
 !مهتاِ   صورت به زدم زل متعجبم و گرد های چشم با و شد برداشته

 !ببخشید_

 داشت؟ وجود حامله زنه یه برای این از تر وحشتناک صحنه

 بودند ایستاده کمر به دست سرم باالی هردو مهتا و سهراب

 االن؟ میگی؟ من به االن_

 منقبض میشد که جایی تا بدنمو شکمم، روی گذاشدت دسدتشدو و شدد خم
 .آشپزخونه سمت رفت سهراب و کردم

 بود؟ اینجوری قبال توِ   شکم ، ای حامله نفهمیدی چجوری_

 گفتم و دادم فکم به تکونی

 !خ  شدم چاق میکردم فکر ، میدونم هفتست یه منم خدا به_

 ماشچش توی ، نشست کنارم مبل پایین و داد تکون راست و چپ به سدرشدو
 کرده گریه من برای یعنی...بود خیس یکم هاشددم مژه و بود قرمز های رگه

 بود؟

 سپ ، داد وقت باالخره ولی نمیشددد راضددی ، گرفتم وقت برات دکتر یه از_
 کرد اعتماد دکترنباید یه حرف به ، پیشش میریم فردا

 ...که گفت رفتم جا چند ، نرفتما دکتر یه پیش_
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 ی،رفت که دکتری هر پیش البد تو.نمیشدده راحت خیالم نباشددم خودم تا_
 ، وشتنن آزمایش و کردن فکر جای به اونام گفتی بهشدون قبلیتو دکترِ   حرف
 .کردن تایید حرفو همون

 وناما ، گفتم بهشدون و اولیِ   دکتر نظر ، رفتم هرجا من ، میگفتا راسدت...اه
 !مونب منتظر هفتم ی هفته تا گفتم و انداختن نگاهی یه من های آزمایش به

 هب نگاهی نیم ، بود انداخته راه آشددپزخونه توی سددهراب که صدددایی و سددر با
 آورد نزدیکم صورتشو و انداخت سمت اون

 مونده؟ پیشت امروز سهراب_

 گفت و گذاشت دستم روی دستشو ، کردم بسته و باز و پلکم

 هب توام میگم عطا آقا به! سربره حوصله جماعت مرد ، میمونم خودم فردا از_
 .گرفتم مرخصی من بمونن پیشت نمیخواد ، بگو سهراب

 کردم ازب کردنش بول برای دستامو و دادم تکون سرمو رضایت اما ناراحتی با

 کن بولم_

 وابج بول فقط وقتا بعضددی واقعا....کنه بولم تا نشددسددت زانو دو و خندید
 !میداد

ِ   سمت بره فکرم میذاشت کمتر ، داشدت خوبی خیلی ، پیشدم مهتا موندن
 هی روزمون هر برای.بود افتاده جونم به خوره مثل وقت چند این که فکرایی

 تیح ، گردی پاسدداژ تا بگیر رفتن پارک و روی پیاده از ، داشددت ای برنامه
 ، دادمی تحویلش کوفته و خسددته و من میرسددید که عطا و میرفتیم مهمونیم
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 و بود شددده کم هام ترس از یکم ، بود شددده قبل از تر آروم خیلی ذهنم و فکر
 .کنم رد خستگیشو و بخندم و بگم باهاش خونه میرسه عطا وقتی میتونستم

 که یهای حرف! زد حرفارو همون ، رفتیم بود گرفته وقت که هم دکتری پیش
 .بود شده عادت من برای دیگه

 یا داشددته ومن شددبیه عالئم کسددی ببینه تا میکرد سددرچ اینترنت توی مدام مهتا
 هب هفتم ی هفته من که باشدده داشددته وجود ممکنه دلیلی چه احیانا اینکه

 ...نبود بردار دست.بخورم مشکل

 و ودب نوشددته برام دکترم که هایی آزمایش و بیمارسددتان بردتم عطا هفته آخر
 .دادم

 دتم این که زحمتی خاطر به قبلش ش  من و میشدد آماده یکشدنبه جوابش
 .گرفتم خودمونی مهمونی یه بودم داده تاشون سه به

 ودیمب زدن حرف مشوول مهتا با که همینطور و گرفتم عطا از رو میوه بشدقاب
 .گذاشتم دهنم توی و آبداریِ   پرتقال ،

 چه قراره فردا که نمیاورد خودش روی به یا نبود خیالشِ   عین یا هیچکس
 .بیفته اتفاقی

 فوتبال خونی کریِ   مشددوول یا هم با ، بودند اومده وقتی از عطا و سددهراب
 فحر میکردند کار که شددرکتی محصددوالت فروشِ   قیمت ی درباره یا بودن

 ...من اال بود کس همه و چیز همهِ   حرف یعنی ، میزدند
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 بهشددون پیش وقت چند که گفت پدرش ی خانواده از...همینطور هم مهتا
 دیگه میخواد دلش و میکنه خسددتش داره که کارش محیط از و بود زده سددر

 .نره سرکار

 طرفم یه از ، میدادند نشددون که توجهی بی این از بودم ناراحت طرف یه از
 .دبیا زندگیم سر بالیی چه ممکنه نمیاره روم به کسی که بودم خوشحال

 نزدید؟ حرف خودتون ی درباره دیگه سهراب با_

 ...نه_

 بمونید؟ همینجوری میخوایید یعنی_

 فرستاد شالش زیر کوتاهشو های چتری و انداخت باال هاشو شونه

 و رفت ، بری سددرکار نباید میگه ، شددده بدترم ، بود گیر سددخت سددهراب_
 باشه خودم نظر زیر باید آمدت

 بود همین که هم قبال ، وای_

 پیله دمیشدد بدعنق که وقتا بعضددی ، میزد حرفشددو فقط ولی بود همین قبال_
 .کرده بدترشم میکنم فکر ، طالق های سال این ولی میکرد

 دادین؟ دست از که نیست روزایی این حیفه_

 سددهراب به نگاهی ، میکرد ترش قشددنگ و بود لبش روی که لبخندی با
 کشید عمیقی نفس و انداخت

 که داداشدی این با تو حیف واقعا ، میگیرم پس حرفمو ، نبود حیف روزا اون_
 .کنی زندگی دارم من

 سرم پس زد ام یکی و خنده زیر زد بلند صدای با یهو
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 میاد دلت چجوری_

 گهدی ولی میشد خوشحال ، میرسدید سدهراب گوش به حرفا این بودم مطمئن
 ی هکاسدد خودمو من آشددتی برای نکنه اقدامی خودش تا بودم گرفته تصددمیم

 .نکنم آش از تر دا 

 بیارم؟ چایی خانوما_

 شدم بلند عطا جای من

 میریزم خودم_

 .اومد آشپزخونه تا باهام و زد بهم چشمکی

 همه خودم کنم وانمود مهمونا جلوی حداقل بذار ، کردی کار صددبح از تو_
 .کردم کارهارو

 بریزه چایی تا وایسادم سماور کنار و گرفت ازم و چایی سینی

 عطا_

 جانم؟_

 ...میگم_

 فردا.نزنم حرفی تا داشدتم نگه خودمو جلوی و دادم فشددار هم روی هامو ل 
 اومد می زندگیمون سر بالیی چه که میشد معلوم باالخره

 میترسی؟ چی از ، کنارتم من بیفته هراتفاقی ، نباش هیچی نگران_

 کشیدم دست لباسش ی یقه به

 شم تنها میترسم_
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ِ   سددهراب کنه بلند سددرمو تا گذاشددت ام چونه زیر دسددتشددو که موقع همون
 !آشپزخونه توی اومد بیشعور

 !بریزم چایی خودم برای من اجازه با_

 بریزه چایی سهراب تا رفتیم عق  هردومون و زد عطا به تنه یه بعدم

 بریز همه برای_

 حتی دیگه ، بود شددده قبل از صددمیمیتر مدت این ،توی چهارنفرمون جمع
 ها مهمون پیش همیشدده که هم عطا و نبود اول روزهای معذبی به هم مهتا

 دکردن سعی همه بود که هردلیلی به امش  ، میشدست آروم و سداکت خیلی
 .میفهمیدم اینو من...نباشن خودشون شبیه

 ادپیشنه عطا که یاپوچی گلِ   بازی حتی ، مهتا و من به سدهراب های لبخند
 دیگه جور یه رو همه ، انداخت راه بینمون رو مسددابقهِ   جو حسددابی و داد

 ...بود کرده

 هک شددانسددی تنها منتهی ، بودم تر خنگ همه از من کردن، بازی پانتومیم سدر
 بود چشدمامون که عطاهم و من زبون و بود همگروهیم عطا که بود این آوردم

 ای میفهمید رنگشددو یا ، بکنم سدداعت و دیوار و در به اشدداره یه بود کافی ،
 ، عطا و من که نفهمید هیچکس و بردیم دوتا ما آخرسددرم.میگفت اسددمشددو

 .داشتیم شگردی چه

 کو؟ سفیدم مردونه لباس ، ساغر_

 گذاشددته بند روی روز دو که هایی لباس من و بودند رفته تازه مهمونامون
 کشو تو بذاره کنه تاشون تا عطا جلوی انداختم و کردم جمع بودمو
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 نیست؟ همونا بین_

 نه_

 نیست؟ که اونی به دادی ،گیر داری سفید لباس اینهمه تو حاال_

 .بودمش خریده گرون_

 برسر خاک منه ، بود نخریده خودشدم میبینم ، میکنم فکرشدو که حاال لعنتی
 بودم خریده

 بودم؟ خریده چند_

 کنم فکر شصت صدو...بودی خریده تو آره آهان_

 میکردم جمع حواسمو کاش!  اومد بند لحظه یه نفسم

 بپوش همونارو ، کردم اتو تا چند برات_

 !کجاست اون_

 زدم بالش روی مشتمو حرص با

 نداشتیش اولم از کن فکر خ  ، عطا_

 قیافش از گرفت ام خنده ، شد ریز چشماش و رفت باال ابروش

 ساغر؟ کردی خرابکاری_

 کردم مخفی بالش پشت گشادموِ   دهن و گذاشتم پام روی و بالش

 نشست تخت روی اومد و گذاشت کشو توی لباسشو آخرین

 درسته؟ انداختی راه رزی رنگ_

 .گذاشتم صورتم روی کامل و بالش و کردم بسته و باز هامو پلک

 .شد بم ، میاورد روش عطا که فشاری و گنده بالش اون با هام خنده صدای
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 باسل با میندازم کرمتو و سدفید های خواب لباس این ، سداغر میکنم تالفی_
 خوندم های لباس با قرمزتم خواب لباس اون ، ماشددین تو مشددکی های

 وایتکس تو میندازم

 چقدر خدا بنده ، بود شددده سددرخ صددورتش.برداشددت سددرم روی از و بالش
 داشت دوست لباسشو

 ...عطا_

 کشید و گرفت لپمو طرف دو

 عطا؟ جان_

 تکسوای به دسددت ترسددیدم بچه خاطر به من ، بره رنگش وایتکس با شدداید_
 بزنم

 کردی؟ قایمش کجا_

 متمرکز ، عطا ی هب*و*سدد با ولی ، بشدده متمرکز فکرم تا کردم جمع لبامو
 پرید

 کنم فکر بذار...ا  _

 گذاشت پاش روی و کرد بلند سرمو

 شمال؟ بریم هفته آخر ، دوتایی سفر یه واسه زده لک ساغر،دلم_

 .داشتیم کم رفتنو سفر همین ما گرونی این توی

 کرده شمالو هوای دلت ، کردیم خرج تومن سه موندیم روز چند پیش دفعه_
 ، ببین عکساشو اینترنت تو برو ،

 ...باال کشیدتم و گذاشت بولم زیر دستاشو ، خنده با عطا
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 ، میداد ذوق بهم رفتناش صدددقه گذاشددت،قربون صددورتم کنار صددورتشددو
 . بزنیم حرف فردا ی درباره میخواست دلم من اما میداد خوشحالی

 ، بندازیم رو بچه بگن اگه_

 یاد زندگیم توی و چیزی یه من ، سدداغر میدونن چیزی یه دکترها حتما_
 توی اینکه ، نخوام زور به خددا از رو چیزی هیچ هیچوقدت کده ، گرفتم

 آدمو خیال ، برسددون مارو خواسددتمون به ، صددالحه به اگر بگیم دعاهامون
 خدا به کردم توکل منم ، میکنه راحت چیزا خیلی بابت

 اومده حموم از اونم ، کرد ب*و*س شددکمو بار یه فقط عطا ، هفته دو این
 به کالم یه بشددینه نشددد اصددال...خندوندمش و درآوردم بازی مسددخره ، بودم

 ندچ این ترسم از که من...بگیره دلش اونم شداید...خ  ، بزنه حرف بچمون
 ، ام حامله من انگار نه انگار که هم عطا ، نزدم حرف ام بچه با بارم یه روز

 هاینک نه مگه ناامیدی ، خونه بیاره و بخره بازی ماشددین یا عروسددک یه نشددد
 هنمید امید من به چرا بچمون؟ موندن به ناامیده عطا چرا پس...شددیطونه کار
 ...ما با بمونه ممکنه فسقلی این که

 ردممیک فکر ، کنم حس گرماشو میتونستم ، گذاشت شدکمم روی دسدتاشدو
 بهم گوشددم دم که هایی حرف و عطا آغوش گرمای اما بخوابم نتونم امشدد 

 مبخواب تونستم ، پیش ش  دو برعکس و کرد سنگین هامو پلک ، میزد

************************* 

 "عطا"
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 ، داشددتم دار خنده کلیپ تا چند گوشددیم توی ، بود شددلو  حسددابی مط 
 نبیرو دکتر اتاق از که هایی آدمِ   صددورت به نگرانش نگاه و سدداغر اسددترس

 میشددد باعث همشددون ، باردار های خانوم ی برجسددتهِ   شددکم یا ، اومد می
 .بکشه آه ساغر

 ذوقی ها فیلمِ   دیدن به اولش ، کردم وصدل گوشدی به و درآوردم و هنذفریم
 ، قشنگش های ل  کنج ، شدد پخش که ها مخفی دوربین ولی ، نداد نشدون

 .نشست خنده

 نفس...کردم نوازش دستشو پشت ،آروم گرفتم دسدتم توی سدردشدو دسدتای
 گرفته بین ذره زیر منو و بود شده حساس خیلی ساغر ، کشید نمیشدد که بلند
 ، بود

 .انداختم ساغر به نگاهی نیم و فرستادم بیرون آروم نفسمو

 ، افتاد دسددتم از گوشددی و پرید جا از برق مثل ، گفتن سدداغرو اسددم وقتی
 تپش دستمو ، کردم اقدام زودتر که برداره و گوشدی تا شدد خم و گفت"وای"

 گذاشتم کمرش

 تگرف آزمایش های برگه از نگاهشددو ، دکتر خانوم دقیقه چند از بعد باالخره
 کرد نگاه ساغر به و

 عزیزم؟ درسته ، بودیم داده رو چیزی هر احتمال ما...خ _

 نتکو سرشو فقط دکتر خانوم جواب بود،در شده مچاله صدندلی روی سداغر
 ویت انگار که نفسددی به ، نمیزد که پلکی و بود سدداغر به نگاهم ی ،همه داد

 .بود کرده حبس سینه
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 ، آوردی امروز که آزمایشددی این با ، بودیم گرفته بتا آزمایش شددما از ما_
 و بوده 9991 پنجم ی هفته یعنی کرده پیدا کاهش بتا عدد که شددد مشددخص

 ساک ابعاد میده نشون سونوگرافیتم آزمایش ، 111 به رسدیده هفتم هفته توی
 متاسددفانه ، نداره وجود زرده مایه و رویان از اثری وِ   میلیمتر7 حاملگی
 .بشه سقط باید بچه و شده متوقف شما بارداری

 کردم بسته و باز هامو چرخید،پلک سمتم به لرزش با ساغرِ   نگاه

 باش آروم_

 ..کردم نزدیکش خودم به و گذاشتم کمرش دور و دستم

 لباس ازروی و بدنش گرفت،سددرمای قرار ام شددونه روی زود خیلی سددرش
 .میکردم احساس ، بودیم پوشیده که گرمی های

 بیارید ریفتش نیفتاد اتفاق اگر هفته یه تا ، باشدید سدقط و خونریزی منتظر_
 .بنویسم قرص براشون که مط 

 .بایسته پاهاش روی ساغر تا کردم کمک و شدم بلند

 نمطمئ ، نمیشدی بیماری این دچار دیگه بعدی های حاملگی برای ، دخترم_
 باش

 مینه توی ، گرفتم و سدداغر بیمه دفترچه و ها آزمایش و کردم تشددکر دکتر از
 ، بود بهش حواسم و هوش ی همه ، بودم گرفته ازش که ای فاصله قدم دو

 ببینه هارو آزمایش هم ای دیگه دکتر هست احتیاجی_

 اب بعد و کرد سدداغر به گذرایی نگاه و برداشددتم چشددمش روی از عینکشددو
 گفت پایینی صدای
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 نای.نمیمونه بچه ولی متاسددفم ، خانومتونو نه ، کنید اذیت و خودتون نه_
 .نباشن تنها ، شد سقط خونریزی با بچه اگر که باشید کنارش روز چند

 کردم گاهن ، بود جنین یه عکس که سددونوگرافی برگه روی عکس به ناامیدی با
 .برداشتم هارو آزمایش ، زود خیلی و

 عزیزم بریم_

 می راه قدم نیم قدم نیم و بود کرده بول دسددتاشدو ، پایین بود انداخته سدرشددو
 ، اومد

 عزیزم؟ ساغر،_

 ، یدمب*و*س سرشو روی و انداختم اش شونه روی دستمو

 اشوه دست آرنج شد که سوار ، داشتم نگه باز براش درو و ماشین به رسیدیم
 کرد پنهون هاش دست با صورتشو و گذاشت سرزانوهاش

 ستد کف ، باشدم خودم میتونسدتم ، نبودم سداغر نگاه تیررس توی که حاال
 متس در به رسیدم ، کشیدم عمیق نفس چندبار و کشیدم صدورتم روی هامو
 کردم بازش و راننده

 !خونه نریم_

 حلقه و هاش چشددم به کردم نگاه...گفت که بودم نچرخونده و سددوییچ هنوز
 بود شده جمع که اشکی ی

 بریم؟ کجا ، باشه_

 گفت میخورد بهم هاش دندون که حالی در و داد قورت دهنشو آب

 صالح زاده امام_
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 چشم_

 ساغر هب باز ولی زدم باال کاپشنو های آستین ، کردم تنش و درآوردم کاپشدنمو
 ...بود بلند

 عطا خوبه_

 امام هوای و حال ، انداختم راه و ماشددین و کشددیدم باال براش کاپشددنو زیپ
 بده میتونست ساغر که پیشنهادی بهترین ، داشدت شدفا حکم من برای ، زاده

 .بود همین

 اروم که بودم داده قسددمش بزرگیش به ، خداِ   خود به بودم کرده توکل که من
 ِ   پس از کنه کمک که ، هسددت بهش توکلم االنم ، نکنه واگذار خودمون به

 داشت؟ توانشو ساغر،ِ   کوچیکِ   قل  ، بربیاییم روزها این

 بودنش و بچه به ، ام هفته دو همین توی که منی ، میکردم کمکش باید من
 به که ، نیستم ناراحت که میکردم وانمود طوری باید حاال ، بودم شده وابسدته
 .میدادیم دست از رو بچه این باید ،ما پذیرفتم راحتی

 کردم ،سعی ندادم جواب ساغر خاطر به ، زد زنگ سدهراب بودیم که راه توی
 فقط ، نمیزد حرف کالمم یه اما ، کنه خیال و فکر نذارم ، بکشددم حرف ازش

 . میکرد نگاهم و سمتم میچرخوند سرشو گاهی

 توی یبوض ، کردم نگاه رفتنشدو راه و دیوار به دادم تکیه ، زاده امام حیا  توی
 اشوه کفش ، شد که تر دور ، بگیرم ساغر از نگاهمو نمیذاشدت که بود گلوم

 ... داری کفش جلوی رفت که ،دیدم درآورد

 بود سهراب ، شدم موبایلم ویبره متوجه
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 سهراب جانم_

 ، حسابی مرد کجایی_

 .بدم جواب نمیتونستم بودم فرمون پشت_

 شد؟ چی_

 ... کشیدم هام پلک روی و شصتم و اشاره های انگشت

 .باشیم سقط و خونریزی منتظر ، گفت دکتر_

 .شد قطع ، میشنیدم سهراب از که هایی نفس صدای

 راحتی؟ همین به ؟ نیست راهی هیچ یعنی_

 رفتم راه و بردم شلوارم جی  توی و آزادم دست

 ، نمیمونه بچه که بود مطمئن اما ، نشدددم متوجه من که داد توضددیحاتی یه_
 بنویسه براش قرص یه برم ، نشد خونریزی دچار اگر گفت

 حالیه؟ چه ساغر...وای_

 صالح زاده امام آوردمش...نمیدونم_

 نداریدبگیرم؟ الزم چیزی شما ، اونجا میام کارم بعد من_

 نه_

 ؟..عطا_

 جانم_

 شد گرفته صداش و کرد سکوت

 دیگه؟ داری ساغرو هوای_

 صورتم ریش ته به کشیدم دست
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 باشم نداشته هواشو میشه مگه ، سهراب بنده جونم به_

 نای از بیشددتر که زدم حدس.کرد قطع و تلفن و گفت خفیفی ی"بداشدده"
 .کنه صحبت نمیتونست

 سدداغر منتظر و حیا  توی موندم ولی بود کرده زیارت هوای دلم اینکه با
 .ایستادم

**** 

 "ساغر"

 ، بود مهمونی اون توی کوچیکی ی بچه و میرفتم که مهمونی هر ، همیشدده"
 و خودم انگار ، داشددتم دوسددت هارو بچه میکردم، بولش و سددمتش میرفتم

 اومد می سددراغم ها بچه حال و حس و میکردم فرض دوران همون توی
 امانسدد ، داشدت کوچیک بچه که بیاد مهمونی بود قرار برامون که وقتا ،بعض

 تا دص از ساغر ، باشدیم مردم ی بچه نگران نباید ما ، میگفت مونس مامان به
 سدددرش روی میذاره رو خونه ، خودش ی لنگه ببینه ام یکی ، بدتره بچده

 ، اشهب داشته مطلق اسدتراحت باید شدنیدم و بود شدده باردار یلدا که اوایل...
 که هایی آدم طرف ،از مراقبت و توجه همه کردم،اون حسددودی بهش خیلی

 که هاشو درد...گذشدت که یکم اما...بخشده لذت خیلی ، داری دوسدشدون
 تمراقب ازش میرفتم اگه ، برگشددت نظرم ، شددنیدم که هاشددو دل و درد ، دیدم

 دممیدا وعده خودم به دلم ته حتی ، بود اش بچه و خودش برای فقط میکردم
 کمک چقدر دارم یلدا و عارف ی بچه برای من میمونده یدادش خددا کده

 به کردم محبت کم...سدداغرم همون من..هسددت؟ حواسدت...آهای...میکنم
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 امتحانیه؟ چه این حاال دروازه؟ و گوشددم یه کردم در و گوشددم یه کم بقیه؟
 اگر ، میکشددم خجالت عطا از من...خدا دادی خجالتم!...بدموقع اینقدر

 من...میکشددیدم خجالت اونام از ، میفهمیدن مولودم مامان یا مادرم، و پدر
 بابت کردناش بوض و شددبش و روز های گریه ی همه... یلدارو یدادمده

 چیزی چه میکنه، تحمل که مادر...میداد بقیه کده بود زحمتی و نداراحتی
 به و اش غصدده و تنهایی و درد ، شدددنش مادر خاطر به که این از تر شددیرین

 عطا برای هیچوقت من...خجالتمه از ، منِ   درد ی همه...بخری؟ جون
 ی بچه یه میاد دلت چجوری آخه...اتفاق این با حاال ، نبودم تموم چی همه

 هواس فقط خجالت نمیکشدی؟ خجالت تو بگیری؟؟ من از رو ای هفته هفت
 خاطر به آخه کنم؟ بلند عطا جلوی سددرمو نمیتونم دیگه که من واسدده منه؟

 دل کدوم ، حرف کدوم خاطر به میگیری؟ ازم بچمو داری گ*ن*ا*ه کدوم
 فتیمیگ تو بارم یه خ ...چشددم گفتم ، گفتی تو هرچی منکه...شددکسددتن

 و زنم من ، گرفتن چّله همه اون ، نیاز و نذر اونهمه مگه؟ میشد چی...چشدم
 نم داری؟ نگه برام رو بچه این نمیرسددید زورت تو ، خدایی که تو...ضددعیف

 تو...میشدده تنها داره که کنم حالی دلم به چجوری حاال ، تو به کردم توکل که
 بعضی تازه.بودم کرده عادت کوچیکِ   گردی اینِ   بودن به ، هفته دو همین

 من ذاشتین حتی تو... اسدم یه دنبال اینترنت توی میگشدتم گوشدیم با ، شدبا
 !"کنم ویار

 عزیزم بیا..بگیر و آب لیوان این خوبه؟ حالتون...خانوم_
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 بود مادرم شبیه که دیدم و زنیِ   صورت فقط ، میچرخید سدرم دور چی همه
 همب و داشددت خبر کاش...کنم بولش برم میتونسددتم و داشددت خبر کاش ،

 .میداد دلداری

 اومدی؟ کسی با ؟..آره داری؟ همراه_

 دهنم جلوی و آب لیوان دیگه نفر یه ، بود داشددته نگه دسددتاش بین و صدورتم
 زنی سددفید موهای به نگاهم ی همه و خوردم قند آب قل  چند ، گذاشددت

 .بود مادرم شبیه بودکه

 اومدی؟ شوهرت با ، بخور ته تا و لیوان این_

 دادم تکون سرمو گریه با

 میاد خودش ایشاال ، بریم در جلوی تا میکنم کمکت ، باشه_

 پلک.میزد بادم و بود کرده بولم پشددت از که زنی به دادم تکیه و کشددیدم آهی
 و گرفت خانوم همون زدمو یخ های ،دست انداختم هم روی و سدنگینم های

 گفت یاعلی

 رامشآ با ، بود رفته عق  چادرم کش ، بشم بلند تا کردند کمکم دوشدون هر
 کرد مرت  و روسریم و ایستاد جلوم

 بشی روا حاجت ایشاال ، قشنگ دختر_

 !نمیشم_

 جلو چادرمو و چرخید نگاهش صددورتم روی ، شددد حرکت بی هاش دسددت
 کشید

 رضاش به شو راضی ، میدونه بهتر خودش خدا_
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 کفش به برسددیم اینکه قبل اما ، برم راه تا کردند کمک و گرفت و بولم زیر
 کردم تشکر ،ازشون داری

 میگیرید؟ زحمت بی کفشمو فقط میرم بقیشو خودم_

 پشددت مهربون خانوم همون...رفت و گرفت ازم کفشددموِ   شددماره یکیشددون
 کشید ام گونه به دستی و کرد نوازش دستمو

 باهات بیام بری؟ راه خودت میتونی مطمئنی_

 نره عق  چادرم تا ، جلو کشیدمش و گذاشتم سرم روی دستمو کف

 .میرم خودم ، ببینه شمارو میشه نگران شوهرم ، نه_

 دست.کردم پام هامو کفش کردند کمک ، یدب*و*س و ام گونه و زد لبخندی
 و ما دیگه دست ، چشدمام به خورد قیمم*س*ت آفتاب و اومدم بیرون دیوار به

 .کنم نگاه جلومو بتونم تا گذاشتم پیشونیم روی

 عطا و کردم بلند سدرمو ، اومد دوییدن صدددای که بودم نرفته بیشددتر قدم چند
 دیدم رو

 ؟ خوبی ، جان ساغر_

 بهش دادم تکیه و پیچید کمرم دور دستشو

 بیاد؟ جا حالت تا بشینی دقیقه چند میخوای عزیزم؟ آره_

 .کردم خم زانوهامو و انداختم پایین سرمو

 باز و روسددریم گره.نشددسددتیم بودند انداخته حیا  توی که قرمزی فرش روی
 داد تکون طرفشو دو و کرد

 نخوری سرما ، کردی عرق_



wWw.Roman4u.iR  716 

 

 کاغذی دسددتمال تا چند کیفم توی از ، انداخت دورم و درآورد کاپشددنشددو
 کشید گلوم زیر و صورتم روی و برداشت

 شدی؟ سبک_

 کردم نگاه قشنگشِ   لعنتی صورت به و کشیدم باال دماغمو

 نه_

 زد لبم روی اش اشاره انگشت با و خندید

 ؟ بشه خوب حالت تا بمونیم ، کوچولو_

 ...اما بگیرم آروم نفساش با و کنم بولش میخواست دلم

 دارم سرگیجه_

 ، بخرم برات چیزی یه برم_

 ، یدب*و*س سرمو روی و شد بلند

 میترسم تنها ، بیاها زود_

 امام های خروجی از یکیِ   سددمت دویید و کرد پاش سددریع هاشددو کفش
 ...زاده

 !چم؟ب نشه سردش...گذاشتم شکمم روی دستامو و دیوار به دادم تکیه سرمو

 برگشت بود خوراکی که سفید مشمبای با عطا بعد دقیقه چند

 .کشیدم نفس عطرشو نشست کنارم تا و کردم پاک هامو اشک

 ساندیس اینم ، داری دوست که بیسکوئیتی این_

 یزیچ حسددابی درسددت که دیشدد  ، داد دسددتم و کرد باز برام و بیسددکوئیت
 .بودم اومده بیرون خونه از نخورده صبحونه امروزم ، بودم نخورده
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 کشیدم دست ناراحتشِ   صورت به

 بخور چیزی یه خودتم_

 شمرون؟ کباب بریم نهار ، ساغر_

 گذاشتم شکمم روی و دستم و انداختم پایین سرمو گریه با

 بگیریم؟ بچه سقطِ   جشن_

 کرد پاک دستاش با هامو اشک

 وکلت نکردیم؟ و بدیم انجام میتونسددتیم کاری ؟ برمیاد دسددتمون از کاری_
 مداری رو بچه یه ما کن فکر این به...نسدوزون خودتوِ   دل اینقدر ، خانوم کن

 ، پیشددش بریم توام و من تا ، بهشددت تو نمیره که ، خدا پیش میفرسددتیم
 ...رفته خودم به وفاداریش

 کشیدم چشمم زیر مشتمو و خندیدم گریه با

 کارگ*ن*ا*ه آدم همه این ، بگیردش من از میاد دلش چجوری خدا آخه_
 االن ، میکنن عمر سالم و صحیح سالم صدد ، هسدت شدهر توی خالفکار و

 دنیا؟ این از بره باید ساغر ی بچه فقط

 هب کرد شددروع داری خنده ی قیافه با و گذاشددت دهنش توی و بیسددکوئیت
 جوییدنش

 !میگم بهت ، بپرسم ها فرشته از خوابیدم که ش  بذار_

 مازن برای که صددبح...شددرایط این توی حتی ، دربیاره منو حرص میخواسددت
 .خونده نمازشو ، زدن صداش من از هازودتر فرشته گفت کردم بیدارش

 نده حرص منو ، عطا میبرم سر یکی یکی هارو فرشته اون_
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 ؟ میخندید ، میلرزیدم و میکردم گریه من وقتی چرا

 شدی؟ بهتر کنم فکر خونه؟ بریم ، نخور حرص ، خانومم باشه_

 بهم میدیم قولی یه ، عطا_

 و رآوردمد تنم از کاپشنشو ، بود شده سرخ صورتش و بود کرده بول دسدتاشدو
 دستش دادم

 باشه هرچی ، میدم قول_

 میدی ولق بهم داری کی جلوی ، کجایی ببین ، بنداز دورت به نگاه یه ببین_
، 

 و چرخوند حرم دور تا دور خنده با و ایش قهوه و خوشددگل های چشددم اون
 سددرش روی کالهشددو و کشددید باال کاپشددنشددو زیپ میلرزید که حالی در

 انداخت

 بگو ، کردم نیگا_

 بیرون سدنگینمو آه ، کشدیدم دلم به دسددت و کردم پاک هامو اشدک چادرم با
 گفتم فرستادمو

 که مدروغکی ، شددد اینم از بدتر اخالقم اگه ، بیارم بچه نتونسددتم اصددال اگه_
 !،باشه؟ میخوای منو بگو ، کن سپر سینه همه جلوی ، شده

 گرفت سمتم دستاشو و شد بلند

 دیوار به میکوبم سرمو االن من که پاشو ، پاشو_

 ، گرفت دستامو مچ خودش و خندید که میکردم نگاهش دلهره و ترس با

 شدی؟ عصبانی_
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 دم؟ب دسدتت از راحتی این به حاضدرم میکنی فکر ،چرا انصدداف بی نشدم؟_
 .خانوم بکن منم مراعات

 گوشه از ، گذاشت کمرم پشت دستشو و برداشدت بودیم کرده که هایی خرید
 هک حرفی این با نکنه حاال وای ، رفته فکر توی که میکردم نگاهش چشددمم

 باشم؟ افتاده چشمش از زدم

 عطا؟ داری دوسم_

 گرفت دردم و هام انگشت به آورد فشار ، بود گرفته دستمو

 دوست هستن کنارت که هایی آدم ی همه از بیشدتر ، باش مطمئن ، سداغر_
 مردتم من... کن اعتماد بهم میکنم خواهش ، دارم

 زدم ام سینه روی مشتمو بوض با

 برم مردم قربون الهی_

********* 

 "عطا"

 آرامششو نمیخواسدتم و بودم کالفه ، انداختم نگاهی معصدومش ی چهره به
 تکون مبددل رویِ   سددفریِ   پتوی زیر ظدریدفشِ   تدن ، بدزندم بدهدم

 بولم توی ،اونقدر نشددسددت گونش مهِ   صددورت به نگاهم دوباره.میخورد
 مآرو تا دادم نوازشددش اونقدر ، برد خوابش و رفت حال از که بود کرده گریه
 ... کردم بو موهاشو عطر ، زدم زانو مبل جلوی و شدم ،بلند شد

 نور   ، بود تاریکِ   تاریک جا همه ، نشددسددتم زمین روی و زدم مبل به تکیه
 .بود کرده محدود و سالن تاریکی اپن های هالوژن



wWw.Roman4u.iR  811 

 

 ونآیف زنگ که بود لحظه همون...مبل به دادم تکیه سرمو و بستم هامو چشدم
 .بود سهراب...دادم جواب و شدم بلند سرعت به ، شد زده

 باز درو لبخند با ، بود خواب غرق ، انداختم سدداغرِ   صددورت به نگاهی نیم
 دادم، تکیه در چارچوب به و ام تنه باال و کردم

 باال هارو پله ، برمیداشددت قدم آروم آروم و بود پایین که سددری با سددهراب
 .اومد

 قوت خدا سالم_

 ...آورد باال یهو سرشو ، انگار بود فکر توی

 ، سالم_

 .دادیم دست بهم رسید که در جلوی و فرستاد بیرون سنگین نفسشو

 کجاست؟ ساغر_

 داشتم نگه باز کامل درو و اومدم کنار در جلوی از

 خوابه_

 گفت که بود درآورده کفششو یه

 میرم پس_

 خونه داخل به کردم اشاره و کردم اخم تعج  با

 تو بیا چی؟ برای_

 تو سدداغر روحیه میفهمم تازه ، بود ناراحت شدددت به و سددردرگم نگاهش
 !نیست کم سهرابمِ   وجود
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 و ردمک روشن پذیراییم های چرا  از یکی ، گرفتم کیفشدو و شددم دال جلو به
 .اومد داخل سهراب

 !داره رنگ چه...الهی بمیرم_

 مبل نپایی اما سهراب ، آشدپزخونه سدمت رفتم و گذاشدتم دیوار کنار کیفشدو
 .نشست ساغر کنار

 هارن برای ساغر و من مثل بودم مطمئن ، میشدناختم سدهراب از که اخالقی با
 ، نخورده چیزی

 مهقابال توی و بودم کرده رنده قبل از که هایی گوجه و کردم روشددن گازو زیر
 .ریختم بود گاز روی که کوچیکی

 و ازهت سددبزی از بزرگ سددینی یه با ، نکشددید طول خیلی کردنم درسددت املت
 .اومدم بیرون آشپزخونه از ترشی و املت

 شتمگذا زمین روی که و ،سینی بود گرفته صورتش جلوی دسدتشدو سدهراب
 رویِ   محتویات دیدن با و کشید چشدمش ی گوشده و اش اشداره انگشدت

 خندید سینی

 میگن تو به زندگیِ   زن_

 .آوردم رو نوشابه و دو  و آشپزخونه توی رفتم

 میگرفتم تازه نون وگرنه بذارم تنها ساغرو نمیخواستم_

 داد بیرون سنگینشو نفس و مبل به داد تکیه

 ؟! داره اشتها کی_
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 ای موزیانه لبخند ، بودم شددنیده سدداغر ،از بارها رو جمله این که اونجایی از
 هس هر نشدسدتن برای جا تا ، کنار کشدیدم آروم و پذیرایی وسدطِ   میز و زدم

 .باشه نفرمون

 کردم نوازشش آروم و گذاشتم ساغر سر روی دستم

 عزیزم...جان ساغر_

 گذاشتم صورتش روی دستمو ، خورد تکونی و پرید پلکش

 داریم مهمون پاشو_

 ...نکن بیدارش عطا_

 زدم لبخند ، شد باز هاش پلک ، شنید که و سهراب صدای

 !خوابِ   ساعت_

 اومده؟ سهراب_

 ...من کوچولوی ، داشت خش و بود گرفته صداش

 ردک سددرباز بوض دوباره برادرشِ   دیدن با ، شددد بلند و زدم کنار رو پتو آروم
 سداغر به دادنش دلداری ، کرد بول سداغرو و شدد بلند مبل روی از سدهراب.

 شد طوالنی خیلی

 !شد سرد غذا_

 انداخت نگاهی سینی به و کرد جدا سهراب ی سینه از سرشو ساغر

 داری؟ اشتها االن تو واقعا_

 انداختم باال هامو شونه

 مدار اشتها چقدر میفهمی و میخورم رو لقمه اولین االن باشم؟ نداشته چرا_
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 دهنم توی ترشی با و گرفتم املتمو لقمه اولین من و نشدسدتند هم کنار دو هر
 .میذاشتم دهنم توی ام تربچه یه اول همون داشت جا دهنم اگر ، گذاشتم

 خوب ، جویدم و ام لقمه اشددتها با و کردم نگاه هردوشددون پکر ی قیافه به
 میمونه دلم سر ام لقمه یه همین حسرت دیگه ی دقیقه چند تا میدونستم

 کردی؟ درست سوسیس با_

 داد تکون راست و چپ به سرشو سهراب و کردم پایین و باال سرمو

 غذاهات بوی و تو به لعنت_

 خیلی که ، بودم غذام همراه به مشت یه خوردنِ   منتظر شد بلند که سدهراب
 .شد نصیبم زود

 هب و خودش ی گفته به سدداغر و گرفت خواهرش برای رو لقمه اولین سدهراب
 .نشست کنارمون اومد برادرش حرف خاطر

 نفر سده از بیشددتر همین برای ، بودم کرده و سددهرابِ   خوردی پرِ   حسداب
 .بودم کرده درست املت

 شده خوشمزه خیلی عطا_

 خندیدم و زدم ساغرِ   لپ روی

 جونت نوش_

 روپیمونپ ی لقمه یه همون بویر ، بدم تکیه بتونم تا کشیدم عق  یکم خودمو
 .بخورم تونستم رو دیگه لقمه تا سه دو شاید ،

 خنده زیر زدم و کردم نگاه میگرفت ساغر برای سهراب که هایی لقمه به

 میخندی؟ چی به_
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 !نداشتتون اشتهای به_

 ... خندید ، بود شدن منفجر آماده که های لپ با ساغر

 عطا_

 کرد اخم سهراب که ه *و*سب صورتمو تا شد خیز نیم

 نکن حسودی_

 بی های چشم ، سدهراب کنار نشدسدت دوباره و یدب*و*سد سداغر و ام گونه
 !بود غمگین کوچکم دخترک ، میکشید تیر ،قلبم میدیدم و حالش

 سرکار؟ نمیای فردا_

 گذاشتم دهنم توی نون تیکه یه و گرفتم ساغر از نگاهمو

 نه_

 ...بهم کرد رو بعد و انداخت ساغر به نگاهی نیم سهراب

 زمهال که وقتی تا ، بگیم مونس مامان به نظرم به ، میاد در داره بقیه صدددای_
 ِ  ... پیش بمونه

 ... من به دادین قول شماها ، خدا رو تو ، سهراب وای_

 گفتم بشه دلخور و بگیره استرس ، ساغر اینکه قبل

 خیال بی کارمندارو ، زدم حرف رئیسددم با ، پیشددش میمونم خودم سددهراب_
 .شو

 گفت و چرخوند هردومون بین نگاهشو ناراحتی با ساغر

 ادنمی پیش مشکلی که خونه بمونم تنها من ، کنن اخراجت شاید عطا خ _

 اشتمد نگه روش به رو و برداشتم و بود گذاشته سینی توی که آخری ی لقمه
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 !نباش هیچی نگران شما_

 رفتگ دستم از رو لقمه تاخیر با ساغر و گفتم تاکید با و کلمات تک تک

 دو ؟ یا نوشابه سهراب_

 .ریختم براش و دو  به کرد اشاره.کنم عوض بحثو میخوام فهمید

 و آشددپزخونه توی بردیم هارو ظرف ، کنه کمک سدداغر نذاشددتیم هردومون
 .داد ادامه رو بده ادامه بودم نذاشته که رو بحثی ی ادامه زود خیلی سهراب

 اون هن هسدتی وری این نه ، نیسدتی بخند بگو اهل هیشدکی با سدرکار که تو_
 ، نمیزن زیرآبتو دارن ها بچه.نیست پشتت کسدی منم جز همین واسده ، وری

 ...بقیه سر افتاده کارهات

 !بذار چایی یه کن آب و کتری اون زدن حرف جای_

 کرد نوچی و ایستاد کمر به دست

 کنه؟؟ اخراجت ممکنه نمیفهمی_

 ، نیست مشکلی هیچ گفت زدم زنگ رئیس به امروز ، نگرانِ   برادر_

 گفت پایینی صدای با و اومد نزدیک

 ؟!میشه سقط کی بچه نگفت دکترش_

 ، نه_

 نپرسیدی؟ توام_

 دادم تکون راست و چپ به سرمو
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 ، باشدده دفترمرکزی های بچه حدیث و حرفِ   نگران میدادم حق سددهراب به
 نگرانی برای جایی بودم گرفته تماس رئیس با شددخصددا خودم وقتی امدا

 .نمیموند

************ 

 ات میموندم منتظر باید که فردایی از ، شددد شددروع روز اون فردای از اسددترس
 ،یه تممیگرف شددکمم زیر دسددتمو ، رفتنم راه موقع حتی من ولی! بیفته ام بچه

 ، داشتم نگرانی و استرس همش برم میخواستم دستشوییم

 کردم سددعی خیلی بده دلداری بهم و بپرسدده حالمو تا زد زنگ بهم که مهتا
 گفت بهم ، داشتم که استرسی از گفتم ترسم از بهش ، نشد ولی ، نکنم گریه
 رجیحت و فسددقلی این با تنهایی ، بگم نشددد روم اما میزنه سدر بهم عصدر فردا

 !میدم

 نمیبره؟ خوابت_

 است بسته چشمام منکه بیدار؟ یا خوابم من میفهمید کجا از عطا این

 میبره خوابم داره_

 !میندازی چین هاتو پلک ساعته یه_

 کردم نگاه خوابالودش صورت به و کردم باز چشممو یه

 نخوابیدی که ظهرم بیداری؟ چرا تو ، نمیخوابم من_

 پیش" به کردم شروع و گذاشتم بازوش روی دسدتم که بود بیدار و خواب توی
 گفتن"پیش

 کرد ب*و*س و برداشت بازوش روی از دستمو و زد خنده زیر
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 میخوابونی بچه مگه_

 خدا عطارو آرامش این از یکم کاش ، گرفت هاش دست بین سردمو دسدتای
 اب ، نیسددت حکمت بی خدا کار هیچ که میگن راسددت البته ، میداد من به

 !!بود انتظارمون در زندگی چه ، نداشت صبرو این عطا اگه من اخالق وجود

 میکنی؟ فکر چی به_

 خندیدم ، بسته چشمای با

 میگیره خوابم داره ، عطا بخواب_

 کنه باور که خواب به زدم جوری یه خودمو من اما ، میزد حرف داشددت هی
 .برد خوابش باالخره تا زد غلت ،یکم برده خوابم

 باز کامل اتاق در چون ، پذیرایی توی رفتم و اومدم پایین تختم روی از آروم
 ولی دادم تکون درو کنم،یکم روشددن و پذیرایی های چرا  میخواسددتم و بود

 تاریکی همون توی و شدددم پشددیمون که داشددت قژی قژ صدددای همچین
 .نشستم پذیرایی

 ایه صددحبت ها کانال توی بس از بودم کرده تموم دور یه و گوشددیم اینترنت
 ی درباره مقاله هرچی و کردم دانلود تخصددصددی پزشددک و زایمان مشدداور

 .خوندم ، بود حاملگی ساک شدن پاره یا زودرس زایمان

 روی و شدارژ به زدم و گوشددیم ناامیدی با ، زدن و حرف یه سدرهمشددونم آخر
 .کشیدم دراز فرش

 و بودن راه نیمهِ   رفیق اگر.میفهمیدم خودم اما نبود خیلی شکمم برجسدتگی
 شددکمم توی جاشددو قشددنگ میتونسددتم ، دیگه هفته دو یکی تا ، میموند
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 خوردناش تکون متوجه ، میوند باهام بیشددتر اگده ،حتی بددم تشددخیص
 ، هفتم تا چهارم ی هفته از ها بعضددی میگفت خوندم جا یه تازه.میشدددم

 عطا و میکردم ویار اگر داشددت لذت چقدر که وای ، میشددن ویار دچار
 میخرید خوراکی برام میرفت عاشقونه

 .افتاد اشک قطره یه چشمم ی گوشه

 مونس مامان همیشدده یادمه میبینی؟ مامانتو های اشددک ، فسددقلی میبینی
 ، زندسددت وقتی تا مادر آخه! نشدده مادر ولی بشدده بیابون گرگ ،آدم میگفت

 خوشبخت ، میشن بزرگ چطور ، میشن بزرگ کی ، میخوره هاشو بچه غصده
 نکنه ؟بگیرن بچمو دور ناباب دوستای نکنه میکنند؟ پیدا خوب کار میشدن؟

 و بکشه قد اش بچه تا میشه خون مادرِ   دل که خالصه.بشده مریض وقت یه
 .بشه بزرگ

 میشددم من بعد ، میای کردم فکر... که درآوردی منو اشددک ، نیومده هنوز تو
 ،کلی پارک میبرمت کلی ، میخرم قشنگ قشنگ لباسای برات کلی...مادرت
 ...میشورم لباساتو ، میکنم شونه موهاتو ، میزنم حرف باهات

 تا من میاد؟ خوش خدارو ، گذاشددتی سدداغرِ   دل رو داغی چه نیومده ببین
 سددالت چند االن ، بودی اگر که کنم خیال و بخورم رو تو حسددرت باید کی
 تو نه ، کنم گریه و بگم من هرچقدم! که نیسددتی مادر... بود تنت چی ، بود

 !عطات بابا نه میفهمی

 یعنی ، باشددم خودم مثل که مادری یه مگه ، نمیفهمه هیچکس منوِ   حال
 ...واسش باشه نمونده اش بچه
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 هب میتونی تو ، نکردی یگ*ن*ا*ه هیچ هنوز ، پاکه دلت تو نری؟ نمیشدده
 اشددمب برات خوبی مادر میدم قول من ، بگو بهش ،تو کنه وسداطت بگی خدا

 هک مادرتم دل خاطر به ، خدا رو تو ، ها نداره هیچکس عطا شددبیه بابا ببین ،
 ؟ بهش میگی ، نگیره ازم رو تو ، بگو خدا به شده

***************************** 

 ش  صفهن کنم فکر ، نبود که صدبح ، بخوابم تا تخت روی بردتم عطا صدبح
 زمین روی رفتم چرا گفت بهم بودم که بیداری و خواب همون توی... بود

 .ندادم حسابی و درست جواب که منم ، خوابیدم

 مخود به هی که دردی ، میکرد درد شدددید دلم زیر ، بودم شددده بیدار وقتی از
 .خورده سرما شکمم و خوابیدنه زمین روی خاطر به البد میگفتم

 .اومد می دردم و میکشید تیر بشم دال اومدم می تا اما برم راه میتونستم

 میگیرم بیرون از نهار میکنی؟ چیکار آشپزخونه تو ساغر_

 مشکابینت،ه توی میذاشددتم و میداشددتم بر و بود شددسددته که هایی بشددقاب
 .میکرد ام دیوونه داشت خیال و فکر ، کنم گرم خودمو سر میخواستم

 ببینیم فیلم بشین بیا..خانوم توام با ساغر_

 ندارم دوست خارجی فیلمای.بکنم کارهامو بذار ، عطا نمیام_

 خندید

 میذارم ایرانی بیا_

 نمیخوام نه_
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 زدیکن من به چون و خورد زنگ خونه تلفن که میرفتم کلنجار داشددتم عطا با
 برداشتمش ، بود تر

 بله؟_

 پیدایی کم ، نیستی ، شما احوال ، ریزه خاله سالم_

 طاع به بدم جوابشو اینکه قبل...آورد لبم روی ،خنده عارف سرخوش صددای
 شد تلوزیون تماشای مشوول اونم و عارفه گفتم

 نمیگیرین تحویل مارو شدید پسردار شما ، هستیم که ما_

 ، بذاریم هم روی چشددم مادرش منو نمیذاره پسددر این واال ، دارید اختیار_
 !!خوابیدم ماشین تو دیشبو

 ماشین تو رفتی خوابت واسده و کردی ول و ات بچه و زن یعنی ، عارف وای_
 !هستی کی دیگه تو بابا ،

 گفت دربیاره بیشتر منو حرص اینکه برای و خنده زیر زد

 باشه تکمیل باید خوابم ساعت من_

 دادم فشار بهم دندونامو حرص با

 !تو ی بچه و زن بیچاره ، عارف ، عارف_

 عطا مثل مردی به و میداد پسددر یه عارف مثل مردی به خدا باید چرا واقعا
 !نه؟

 .باشیم ،دورهم اینجا بیایید شام عطا با پاشید_

 گذاشتم شام ، ممنون نه_

 االن؟ از_
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 برم جایی میترسیدم داشتم که دردی این با

 !زندگیمِ   زن من خ  آره_

 خندید خیال بی و راحت

 دلم دارید؟ چی ، بخوریم هم دور بیارید شددامتونم ،خ  زندگیِ   زن بابا_
 کرده فسنجونِ   ه*و*س

 !!بود فسنجون ماِ   شام هم دقیقا

 تگرف و تلفن مولود مامان چون نکشدید طول خیلی عارف با زدنم کله و سدر
 .خونشون بریم حتما شام کرد اصرار که بود اون دیگه و

 مولود امانم به ، نشددد روم که گفتم عطا به ناراحتی با کردم قطع و تلفن وقتی
 میگم میزنم زنگ بهشددون خودم گفت ، گفتم اینجوری دید تا ، نده بگم

 .بیاییم نمیتونیم

 مولودش مامان خاطر به عطا میدونسددتم چون ، بزنه زنگ اینکه قبل ولی
 .میریم که گفتم بهش ، گفتن نه این برای معذبه

 "ساغر

 ماشددین سددوار که اولی همون از ، بود زیاد خیلی تجریش خیابون ترافیک  
 ای قهوه و قرمز لک تا چند غروب دم ، شد بیشتر شدکممِ   زیر درد ، شددیم
 که اینطوری اما ، کشددیدم دراز همش و نیاوردم خودم روی به ولی دیددم

 ، داشت خبرایی یه انگار ، داشتم که دردی و ماشین توی بودیم نشسته

 ساغر؟ خوبی_

 گفتم الکی ی خنده یه با و دادم فشار بهم زانوهامو
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 آره آره_

 میکردم حس ولی ، زیرموِ   لباسِ   خیسددی نیارم خودم روی به میخواسددتم
 ماهانه عادت که هایی وقت شددبیه ، میشدده خارج داره بدنم از چیزی یه

 .میشدم

 و میدادم فشددار صددندلی روی دسددتامو کف ، شددد بیشددتر حالتمو اون وقتی
 ولی میکردم بلند صدندلی روی از موب*ا*س*ن ، نشده متوجه عطا که طوری

 ...صندلی به میچسبیدم که میپیچید دلم زیر و کمرم توی دردی یه یهو

 و مگرفت دهنم جلوی شددالمو ، بود خون شددبیه که میخورد مشددامم به بویی یه
 ...عطا ی خیرهِ   نگاهِ   سمت برگردوندم سرمو

 خونه؟ برگردیم نیست خوب حالت اگه_

 آوردم پایین شالمو و زدم پلک

 خونه بریم_

 اسددم به چشددمم من اما...شددکمم نزدیک ، اومد پایین هاش چشددم مردمک
 .بود توش مولود مامان ی خونه که بود ای کوچه

 ، دادم هتکی صندلی پشتی به سدرمو من و برد بیرون کوچه از سدریع و ماشدین
 !بسته های چشم با

 نیست خوب حالم_

 درمونگاه؟ بریم_

 ، بودم کرده منقبض شدت به و بدنم

 بریم خونه فقط نه_
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 زشری ریز نگاه ، ها فرعی توی میپیچید و میکرد نوچی قرمز چرا  هر پشددت
 نمیتونستم حتی که بودم کرده جمع خودمو جوری یه ، میکرد ام زده خجالت

 ور شددیشدده ، نشدده خون بوی متوجه عطا اینکه ترس از ، بکشددم نفس راحت
 میخورد بهم هام دندون سرما توی و بود کشیده پایین

 حرف ام بچه با دلم توی و میدادم فشددار شددکمم روی محکم دسددتمو کف
 تالش میخواسددت دلم ، بدم دسددتش از راحتی این به نمیخواسددتم ، میزدم

 .نیست خودم دست که بده چقدر ولی ، بمونه که میکردم

 ؟؟...ساغر_

 دادش باال عطا که بود ماشین ی رفته پایین ی شیشهِ   سمت نگاهم

 گرفتی؟ ُگر ، میشه سردت_

 دنمب سرما از و میلرزم دارم که میفهمید میدادم تکون اگر شددمو منقبض فک
 .شده منجمد

 صندلی ی گوشه سدمت آروم آروم خودمو و دادم تکون باال سدمت به سدرمو
 پاک راحتی این به که خون ، میدادم پس ماشددینش صددندلی به اگر ، بردم

 ...نمیشه

 هک بوده چقدش ام بچه اصال! شه پاک شداید ، ای هفته هفت ی بچه یه خونه
 میره ازم داره میکنم حس که خونی همه این البد ، بشدده جمع خون تنش توی

 که فسقلی اینِ   دا  ، میمونه دلم به بچه دا  ، شددنمه جگر به خون واسده ،
 .میمونه منِ   دل به اومد خبر بی

 خدا؟ چرا ولی
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 و کرد خاموش و ماشددین هول به عطا ، خونه رسددیدیم وقتی بعد سدداعت نیم
 دسددتمو که موقعی ، حالیم چه که بود فهمیده خودشددم ، شددد پیاده سددریع
 ، ودب نشده کثیف ماشینش صندلی کردم خدا خدا ، بشم پیاده تا گرفت

 که مونفس ماشدینش تمیز و خاکسدتریِ   صدندلی به ترس پرِ   نگاه نیم یه با
 .کشیدم سرم روی چادرمو و فرستادم بیرون بود شده حبس

 ...بود سردش های دست بدتر همه از ، نمیاوردم طاقت عطارو نگرانِ   نگاه

 ولی ، میداد بهم که آرامشددی به ، بود کرده عادت بودنش گرم به همیشدده من
 ریخت هری دلم ، آورد هام انگشدت به خفیفی فشدار و گرفت دسدتمو هربار
 ، نمیشد نگران کاش ، نمیترسید من مثل عطا کاش...پایین

 مگه ولی کنم فراموش هامو ترس میتونسددتم من که بود قوی اونقدر کاش
 هفت به ، بچه میگن ام سداله هفتِ   پسددر و دختر به! ُمرده اش بچه...میشده

 .میمردم منم کاش ، دادیم دست از و بچمون ما ، بچه میگن هم اش هفته

 روی از که خونی رد اما درآورد پام از خودش هامو کفش و کرد بداز درو
 اون از من ، کرد حرکتش بی لحظه یه ، بود مشددخص آبیمِ   جین شددلوار

 ...بدتر

 ، حموم توی انداختم خودمو و شدم رد کنارش از من نمیخورد تکون عطا

 .کردم قفل درو برسه دستگیره به دستم و بیاد خودش به تا
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 عطا گفتن  "ساغر ساغر" ، کردم باز و آب شیر و رفتم دوش زیر لباسدا همون با
 رنگ هک آبی به و گرفتم دهنم جلوی دسددتمو. مینداخت گریه به منو بیشددتر ،

 کردم نگاه میرفت و چاه مسیر و بود خون

 شد؟ تموم واقعا یعنی

 ساغر...جان ساغر...کن باز درو ساغر_

 رفته دست از ی بچه خاطر به آروم آروم من و میخورد در به عطا های مشدت
 !خودم به زدن سیلی با ، میکردم عزاداری ام

 ...نمیگرفت و ام بچه ، بود راضی ازم خدا و بودم خوبی مادر اگر

 حتما....زدم حرف بد یکی با ، کردم بد یکی به البد ، گذاشددتم کم جا یه البد
 .آورد سرم و تالفی این خدا که شکسته ازم کسی دل

 ، تعطاسدد با حق شدداید...نبود خیر و دل ته از یلدا به کمک برای نیتم شدداید
 هبچ و کرد تالفی هم خدا ، بیارم چشددم به خودمو تا کردم کمک یلدا به من
 گرفت ازم منو ی

 پایین لبم روی از دستمو ، در سدمت برم شدد باعث عطا های ضدربه شددت
 آوردم

 عطا خوبم_

 دلمو ، ای قهوه ی سددادهِ   در همین پشددت از هاش زدن نفس نفس صدددای
 دمکشی نفس منم نفساش بازدم و دم هر با و بستم هامو چشم ، میکرد گرم

 !میکنم سکته االن ، ساغر درو کن باز_
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 بود ومحم توی که خونی با ، خیس های لباس این با ، داشددتم که وضدعیتی با
 ازش میکشیدم خجالت میشد؟ مگه ،

 عطا کن صبر_

 آب از که هایی پلک مثل ، ام چونه مثل ، هام دسددت مثل ، میلرزید صدددام
 ، بودم شده خیسِ   خیس ، اشک یا بود

 ههمینک اما ، انداختم سدبد توی گوشده یه شددالم و لباس با و درآوردم مانتومو
 هل*خ*ت که خونریزی شدددت و کشددیدم پایین پاهام از تنگمو جینِ   شددلوار
 .کشیدم بلندی جیغ ، دیدم رو بود هل*خ*ت

 من ی بچه ها هل*خ*ت این از یکی کدوم توی...دیوار به چسددبیدم ترس از
 بود؟

 ، میزد در به محکم عطا که هایی ضدربه ، خونی زیر لباس و شدلوار وحشدت
 . دیوار روی خوردم ُسر و کرد شل و پاهام

 کردم جمع شکمم سمت زانوهامو ، عطاِ   حال خاطر به ترسیدم

 ...بیرون میام االن_

 پاهامِ   رون نزدیکی تا که شلوارم طرف دو دستمو ، شد متوقف هاش ضدربه
 ، دادم پایینش و گذاشتم بود اومده پایین

 زدن عق هربار با و بزنم عق بار چند باعث خورد مشددامم به که خونی بوی
 ... میشد بیشتر میرفت ازم که خونیِ   شدت

 نداشت خونریزی اینقدر ام ماهانه های عادت حتی من...بودم کرده وحشدت
 بود خودم های لباس فقط که سددبدی توی و درآوردم ازتنم کامل و شددلوار ،
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 و بودند شددده مخلو  آب با ها خون و بود تنم روی آب دوش ، انداختم
 میرفتند چاهِ   سمت

 میشکونمش ، کن باز درو این بیا خدا رو تو ساغر_

 ، شدم دبلن و گرفتم آبِ   شیر به دستمو ، کرد بیشتر و بوضم ، عطا فریاد

 ، میفتاد راه خون دوباره ولی ، پاهام به کشیدم دست

 همین ایبر ، میکوبید در به یا میزد فریاد یا ها دیوونه مثل که بودم عطا نگران
 ، داخل انداخت و خودش و چرخوندم و قفل تا و کردم باز درو ناچار به

 و ام گونه و کرد بولم ، نشددد بود زمین روی که هایی خون متوجه اصددال
 ... خودش مثل ، بود سرد بدنم ، یدب*و*س

ِ   جون بیِ   بدن لرزش شددایدم ، میلرزه داره میکردم حس که خودش مثل
 .بود من

 که آبی دوش زیر ، بردتم عقد  بودم بولش توی کده همونطور آروم آروم
 ، بشه تر گرم تا کرد تنظمیش

 ، ترکید گوشش نزدیک جایی بوضم

 عطا رفت...رفت بچمون_

 داشت نگهم عطا و شدند خم جونم بی زانوهای

 ، عزیزدلم نداره اشکال_

 فدای" ، هاش رفتن صدددقه ،قربون یدب*و*سدد و ام چونه تا پیشددونی از
 ، میکرد بیشتر منو گریه فقط ، هاش گفتن"سرت

 .نبودم زن کاش
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 مگذاشددت زیرم لباس روی و بهداشددتی های پد ، آورد لباس برام رفت خودش
 دور رو هحول و کرد تنم خودش و ،سفیدم کاربنی آبی بلند پیرهن ، پوشدیدم و

 ، بود سرد خودشمِ   بدن ، پیچید موهام

 .بود شده سفید هاش دست و بود کرده منقبض و شکمش

 میخواسددت ، داشددت نگه باز برام و حموم در و یدب*و*سدد کوتاه هامو ل 
 بیاد بیرون باهام

 بنداز ات شونه دور رو کوچیکه حوله ، میخوری سرما اینجوری عطا_

 ، بود پیچیده کمرش دور که ای حوله از بویر و گفت چشمی

 .حموم از اومدیم بیرون باهم و انداخت هاش شونه دور رم دیگه حوله یه

 ، نهک کم و بود افتاده جونم به که لرزی نمیتونست تختمم ضخیم لحاف

 تشدس ساعد ، کشدید دراز پهلو به کنارم و کرد تنش گرمشدو های لباس عطا
 ...کردم نگاه رخش نیم به ، بود گذاشته سر روی و

 ...براش بدیم زن چقدر...ترسوندمش امروز چقدر

 نبینه هامو اشددک اینکه برای ، چرخوند سددرشددو و شددد نگاهم متوجه که یهو
 اش سینه به چسبوندم و پیشونیم

 ...عطا ببخشید_

 .گرفتتم بولش توی و خندید

 میمیرم من ، بشه کم ازسرت مو یه_

 گرم و قرص دلمو تا میداد عطا های حرف دسددت به دسددت هام اشددک داغی
 .کنند
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 ببینم و روزی همچین نمیخوام دیگه_

 ، اومد داخل و کردم باز و حموم در که موقع همون...بود ترسددیده که گفتم
 وضددع و سدر از ،شدداید هاش چشددم مردمک ، پریدناش پلک ، پریدش رنگ

 .بود ترسیده من

 رو تو بدون دنیای نمیخواد دلم...هسددتی تو ، سددالمی تو که خداروشددکر_
 ،فقط هاشو خلقی کج ، هاشو سختی ، دنیارو اینِ   رحمی بی ، کنم تصدور

 ، هات شددوخی ،با هات شددیطنت با ، هات خنده با ، کرد تحمل میشدده تو با
 تو هک کنی فکر این به ، زدنتم پلکِ   کوتاه ی لحظه یه ی اندازه نمیخواد دلم

 !!داری نگه رو بچه نتونستی

 بود عطا های حرف به حواسم ی همه و بودم چسبونده بهم هامو دسدت کف
 .داد فشارم خودش به بیشتر و یدب*و*س سرمو ،

 رو عطا کده کردم خدداروشددکر و کشددیددم تنش عطر از عمیق نفس یده
 خودش حتی. کنه دور ازم نمیتونه هیچکسِ   هیچکس

***** 

 "عطا"

 امون بچه اگر بودم کرده نذر ، نشددسددتم سددجاده سددر و کردم پهن جانمازمو
 و سدداعت یک درسددت امون بچه ، کنم تالوت و قرآن دیگه دوره یک بمونه

 .میکنم ادا بودم کرده که نذری من اما! رفت پیش ی دقیقه دو و بیست

 یداپ بود هام چشم توی که اشکی های حلقه بین و قرآن ابتدایی های صدفحه
 دلیل به میکردم فکر ، میخوندم هارو ترجمه دقت با ، آیه به آیه ، میکردم
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 اغرس های دل و درد ، است بخشدنده بزرگترین که خدایی به برسدم تا نزولش
 میتونسددت که خدا بخشددندگی از دلخوریش ، بود منم های دل و درد شدداید
 داشتیم همو ساغر و من ، بود ماِ   حالِ   شامل ، بشده هم ماِ   حال شدامل

 و درپ الیق ما...اما... بچه با بشدده تکمیل میتونسددت خوشددبختی این ولی ،
 من که بود شددده گرفته همین برای امتحان این شدداید.نبودیم شدددن مادر

 ، بارداره که داد خبر بهم سدداغر که روی از ولی ، کنم ثابت خودمو مردونگی
 برای و کودکِ   بازی اسددبابِ   لوازم موازه میرفتم ادارهِ   نزدیک وقتایی یه

 با ونهمیت چقدر ، شدیم دار بچه اگر که میکردم تصدور و میگرفتم قیمت خودم
 کت ، نداشت فرقی عروسکش و ماشین.بشه خوشدحال ها بازی اسدباب این
 مادرشه سداغر که ای بچه برای داشدتم دوسدت رو موازه اون های جنس تک

 !بخرم

 می یخیل سدداغر به که بودم دیده بارداری لباس مدل چند اینترنت توی حتی
 تک تک.بدم سددفارش براش بعد تا بیاد آزمایش این جواب بودم ،منتظر اومد
 جنس و میرفتم ها موازه توی ، بچه و سدداغر خاطر به که هایی لحظه اون

 یه... دلچس شیرینی یه ، میکرد تزریق بهم عمیق شدیرینی یه ، میدیدم هارو
 ی دلشوره ساغر از کمتر من ، بود کمتر ساغر از اسدترسم من...خوبِ   حال
 خدا لطف به که زیادیِ   امید خاطر به شدداید ، داشددتم رو بچه اونِ   رفتن

 اگر که داریم زیادی های نعمت مدا...شددکر بدازم ، حداال امدا...داشددتم
 رایب میکنم نذر حاال اما ، کنیم خدارو شکر صددبار روزی باید بشدماریمش

 ... هبرداشت ترک ، شکسته ، شده ضعیف میدونم که ای روحیه برای...ساغر
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 آروم داشددتم دوسددت ، گذاشددتم تسددبیحم و مهر کنار و یدمب*و*سدد و قرآن
 .بشنوم خودم که طوری بفرستم صلوات

 ... انداختم پایین و تسبیح های دونه بسته های چشم با

 صدددای... بود سددهراب ، خورد زنگ تلفنم که گذشددت زمان چقدر نمیدونم
 به ، ختمیری بهم منو ، بزنه حرفشو کامل نمیذاشت که بوضدی حتی و گرفته

 !بده دلداری منم به که کسی به داشتم نیاز شدت

 یاتفاق چه که گفتم و دادم پیام مهتاخانوم و سددهراب به نبرد خوابم وقتی
 ...ساغر دیدن بیان غروب برای بود قرار هردوشون.افتاده

 جانمازمو.نداشتم و کردن درست غذا دما  و ،دل انداختم سداعت به نگاهی
 اتاق توی بردم هم رو ،قرآن گذاشتم کشو توی و کردم جمع

 که کردم شددماتت خودمو و بود خواب غرق سدداغر ی پریده رنگِ   صددورت
 دادم احتمال ، بخوره چیزی تا نکردم وادارش ، بخوابه اینکده از قبدل چرا

 .ودب سردِ   سرد ، گذاشتم دستش روی دستمو ، باشه اومده پایین فشارش

 جای حتی ، پرید ذهنم از چی همه لحظه یه برای ، آشددپزخونه توی رفتم
 !!آب های لیوان

ِ   ینتکابِ   سددمت و برداشددتم لیوان یه ، کردم باز که و کابینت تا دو یکی در
 یکم و انداختم لیوان توی قند مشددت یه ، بود قندون روش که رفتم پنجره زیر
 خیابون به نگاهم که قند آبِ   همزدن بده بودم کرده شددروع ، گالب هم

 !بود امون خونه روی به رو سهراب افتاد،ماشین
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 ماشددین فرمون روی سددرشددو ، دیدمش تر واضددح ، شدددم متمایل که جلو به
 .بود گذاشته

 باال یادب بگم و بزنم زنگ بهش میخواستم ، نیسدت خونه نزدیک میکردم فکر
 تخت روی کنارش و اتاق توی بردم و لیوان ، بود تر واجد  سدداغر ولی

 .نشستم

 جان ساغر_

 خنده ، کرد جمع داخل به هاشو ل  و خشکش های ل  روی کشیدم دست
 نشست لبم ی گوشه ای

 ساغر ، خانومم_

 کرد باز چشماشو باالخره مبهمی"هووم" با و لرزید هاش پلک

 .افتاده فشارت ، بخور و قند آب این پاشو_

 بیشتر سردمه_

 خوبه؟ قند آب پایین فشار برای ، بریم درمونگاه یه میخوای_

 ، گذاشتم کمرش پشت دستمو که بشینه تا شد بلند

 خوبه چی همه واسه قند آب_

 کشید عمیق نفس یه بعدم و رفت باال نفس یه لیوان

 ِ   یخ بدنم ، روم بنداز بیار و عروسمون لحاف اون عطا_

 خنده اب ، نکنم منتقل اسددترس بهش دادم ترجیح ولی بودم نگرانش اینکه با
 رفتم کمدِ   سمت

 ها میشه دردسر ، خودت رو بندازی و عروسی لحاف_
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 بود شکمش روی دستش و تخت روی بود کشیده دراز

 بیدار خودم تا نکن بیدارم سدداغرِ   جون فقط ، میخرم جون به دردسددرشددم_
 ...دیگه حاال ، نخوابیدم حسابی و درست ش  چند این ، بیاد خوابم ، شم

 برد لحاف زیر سرشو و نزد حرفشو بقیه

 یدمب*و*س سرشو لحاف روی همون از

 کن استراحت خانومم باشه_

 و در. نداشددت تمومی سدداغر های گریه ، شدددم لحاف خفیف لرزش متوجه
 .کردم تنم کاپشنمو و بستم

 باهم همیشدده که ای مردونه های حرف شدداید ، سددهراب سددرا  میرفتم باید
 میکرد آروممون ، میزدیم

 به سددرشددو ، رسددیدم ماشددینش نزدیک که بود شددلوارم جی  توی هام دسددت
 وابهخ کردم فکر ،اول بود بسددته هاش چشددم و بود داده تکیه صددندلی پشددتی

 . شد تر چشمش ی گوشه ولی

 رتبشم که میشد وقتی چند و بود شدده نامنظم که صدورتم ریش ته به دسدتی
 .کشیدم ، بودم نکرده

 .خورد تکون سریع و زدم شیشه به ای تقه

 داد پایین رو شیشه و زدم لبخند

 باال؟ نمیای چرا سرما این تو مومنِ   مرد_

 کرد پاک هاشو چشم ی گوشه سریع

 رسیدم تازه_
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 دیدمت ، نیست گفتن درو  برای دلیلی_

 انداخت سرم باالی ی پنجره به نگاهی

 گذاشتی تنها چرا و ساغر_

 باال بریم ، خوابه_

 زد درهارو قفل و صندلی به داد دوباره و اش تکیه

 از تربد میشددم ببینم سدداغرو ، باال بیام االن.بشددینیم ماشددین تو یکم نه_
 !میشم دیوونه دارم...خودش

********************* 

 "ساغر"

 تخت روی شدم خیز نیم ، اومد می اتاق بیرون از که واری پچ پچ صددای با
 مامان نکنه که ترسددیدم. کردم نگاه بود شدد  هشددت نزدیک که سدداعت به و

 سهراب صددای با و کردم تیز هامو گوش ، باشدن اومده یلدا و عارف و مولود
 ...پشتمه کوه مثل ، میداد نفس به اعتماد بهم برادرم ، شد راحت خیالم

 شده خونی لباسدم پشدت ترسدیدم ، آیینه جلوی رفتم و اومدم پایین تخت از
 ایینپ تخت روی از و لحاف استرس و ترس ،با بود شده متاسدفانه که ، باشده

 شددارف بالشددم به صددورتمو گریه با و ام گونه روی زدم...تختیمم رو ، کشددیدم
 ... دادم

 جمع و تختی رو آروم ، نشددنون امو گریه صدددای عطا و سددهراب اینکه برای
 عوض همونجا هامم لباس ، انداختمش سددبد توی و بالکن توی بردم و کردم
 اموه دندون اینقدر ، انداختم مشکی ی کیسده یه توی بهداشدتیمو پد و کردم
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 گرفته درد فکم تمام که گرفتم هم روی محکم و هام ل  و دادم فشددار بهم
 .کنم ناراحت این از بیشتر رو بقیه نمیخواستم ، بود

 و رو و رنگ بیِ   صدورت.بسدتم طرفم دو و کردم شدونه ریختمو بهم موهای
 . بود ساخته برام رو قیافه ترین زن بهم حال ، قرمز چشمای

 کردم عوض تختمو روی و کردم پاک هامو اشک

 دیدم و سهراب تا که دادم قول خودم به و کشیدم عمیق نفس یه اتاق در پشت
 آروم و سدداکت که مهتاِ   دیدن با ، کردم باز درو همینکه ولی نزنم گریه زیر

 ، بود کرده جمع شددکمش سددمت پاهاشددو و بود نشددسددته نفره تک مبل روی
 .ترکید بوضم

 هامون گریه ، بود پر اونمِ   دل ، سددمتم دویید و پرید جا از برق مثل مهتا
 امهت پشت دسدتشو یه و سدمتمون اومد سدهراب که صدداش بود بلند اونقدر

 هدایتمون اتاق همون سمت به که حالی در و من دستشوپشت یه و گذاشدت
 گفت میکرد

 ، مببین بدویید.. بیرون بیایید آدم مثل ، بکنید هاتونو گریه برید_

 خودشددم های چشددم ، یدب*و*سدد و ام گونه سددهراب و خندیدم گریه میون
 ویت فرسددتادمون ، نشدده دچار ما حال به اونم اینکه برای انگار ولی بود سدرخ

 ...اتاق

 ورتصدد و بود گرفته بول به که زانوهایی با ، بودیم نشددسددته تخت روی هردو
 بود خیس هامونم

 ، بودم نکرده گریه بود وقت چند_
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 پرسیدم ازش بوض با

 وقت؟ چند_

 !روز بیست و ماه سه_

 شمردیش؟ چرا_

 ویت امو خونه کلید اینکه برای فقط بار آخرین ، باشددم ضددعیف نمیخوام_
 ، خونه داخل رفتم که بعدا ، کردم گریه بودم گذاشددته جا سددرکوچه ی موازه

 میکردم؟ گریه باید چرا سددادگی این بهِ   چیز یه واسدده ، کردم دعوا خودمو
 ...امروز ولی...دلیلی هیچ به ، نکنم گریه گرفتم قول خودم از همین برای

 گفتم و کرد سکوت

 نداره اشکالی این خ  ، کردی گریه ساغر ی بچه خاطر به_

 یدب*و*س دوبار صورتمو و زد لبخند

 آخر به که دنیا ، کنم جمع خودمو زود باید ، توِ   بودن خداطر بده ولی_
 ریهگ میشددد ، بود اتفاق یه اینم ، داری فرصددت ، جوونی خیلی تو ، نرسددیده

 .نکرد

 کشیدم چشمم زیر و دستمال گریه با و انداختم باال هامو شونه

 عطا به ، اومد می خون ازم چجوری بدونی اگر ، بود بددی حس خیلی_
 !یینپا از نه بیرون میاد باال از جیگر گفت اونم ، درمیاد داره جیگرم گفتم

 کرد ب*و*س لپمو دوباره و خندید مهتا

 هایکار توی ، دوتا خودمون بین...نگو کسددی به ولی میگم بهت چیزی یه_
 !ام حامله فهمیدم بودیم که طالقمون
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 .شد رها زانوم دور از هام دست و شد صاف کمرم یهو

 بودی؟ حامله_

 گفت داره نگهش میخواست که بوضی با و زد پلک

 با دعواهام و آخر روزهای اسددترس از ، بدیم آزمایش اینکه قبل ولی ، آره_
 !شد سقط...برام نموند بچه ، سهراب و خانواده

 کردم نگاه غمگینش لبخند به باز نیمه دهن با

 االن سددهراب و من ، بود کندار عطدا...تو ولی ، بودم تنهدا من سددداغر_
 .بگم مادرم به نکردم جرئت حتی من...پیشتیم

 ...بودم اگه من ، گذاشتم مهتا جای خودمو لحظه یه

 نگفتی بهمون زودتر چرا..برات بمیرم الهی ، مهتا وای_

 هتام هرچی ، کردن گریه به کردم شددروع بلند صدددای با اینبار و کردم بولش
 ، دبو فایده بی کنه آرومم هاش نوازش با و بزنه حرف گوشدم در میکرد سدعی

 از و ، داشته و سختی های لحظه چه مفهمیدم بودم کشدیده دردشدو من چون
 .بده دلداری بهش تا نبوده کنارش هیچکس اینکه بدتر همه

 ...عزیزم...،ساغرم بیرون میره صدات ، خدا تورو جانم ساغر_

 ، بگم تونستم جمله چند فقط

 !بدتر ازهمه سهراب.کردیم بد بهت ما ، مهتا مارو ببخش_

 نشون بهش داشدت سدهراب کم کم که ای عالقهِ   وجود با چرا میفهمم تازه
 .بیاد کنار دلش با بود نتونسته و میکرد سرسختی هنوز اون میداد



wWw.Roman4u.iR  818 

 

 به وقت چند های زنگ اگر ها سددال این تموم ، سدداغر منیِ   عزیزدل تو_
 زشا وقتی تو ولی! میکردم فراموش سددهرابم دیگه شدداید ، نبود تو وقت چند

 جلوش هک منو اسدم اینکه از نمیره خواسدتگاری جایی اینکه از ، برام میگفتی
 همب کنی ثابت که میدادی بهم نشددونه یه رفتارش هر از و میریزه بهم میاری

 اسددرپ ، میداد امید بهم ، کنه فراموشددم نتونسددته و فکرمه به هنوزم سددهراب
 اصددلی مقصددر میدونی بهتر ،خودت بخشددیدم رو همه من.میداشددت نگهم

 و میشددناختم و سددهراب غرور اولم از من ، شددماها نه بودن من ی خانواده
 بدونی ات کردم تعریف برات ، ندارم االن شددکایتیم و گله هیچ.کردم انتخابش

 و مادرشددوهرت خاطر به سددهراب خاطر به ، من خاطر به ، عطا خاطر به
 ضعیف نداری حق...اولِ   روزِ   ساغر بشدی باید ، همه خاطر به و مادرت
 مهلت بهت روز دو...من حتی.نمیده بهت هیچکس حقو این ، ساغر باشدی
 کافی ی اندازه به دیگه ، مخفیانه اما ، کنی عزاداری ات بچده برای میددم
 از ولی کن گریه هات تنهایی توی روز دو این ، کردی گریده عطدا جلوی
 ممحک برای بودنت سددرسددخت برای کنی روزشددماری من مثل باید ، بعدش
 51 هب برسه اگر ، میشماری و بودی شداد و نکردی گریه که روزهایی ، بودنت

 ... داری جایزه یه

 .نشستیم تخت روی قبل وضعیت به و کرد جدا ازم خودشو

 ...جون بی بدنم و شده خالی دلم میکردم حس بودم کرده گریه اینقدر

 جایزه؟ یه تا 51 هر مهتا_

 اومد ابرویی و چشم
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 !آره_

 صددورت به آیینه جلوی و اومد می پایین داشددت تخت از که وقتی بعدم
 گفت آروم میکشید دست خودش

 خیلیه نذاشته بیابون به سر همینکه تو دست ،از عطا بیچاره_

 گرفت دستمو و زد چشمک بهم

 یه دهز ماتم جفتشددون اومدم من وقتی از که عطا و برادرت پیش بریم پاشددو_
 !داریم زنیت کنیم ثابت که اینه وقت   االن ، نشستن گوشه

 ماداعت مهتا های حرف و تجربه به ولی داشت ضعف شددت به بدنم اینکه با
 تا هک هایی لباس از یکی و کنم عوض لباسمو داد پیشدنهاد.شددم بلند و کردم
 .بپوشم و بودم نپوشیده حاال

 هم عطا و بود کشدیده دراز مبل روی سدهراب ، اومدیم بیرون اتاق از که باهم
 جلو زودتر سهراب و شددند بلند دو هر ، بود نشدسدته خوری نهار میز پشدت

 .کرد یب*و*س رو باهام و اومد

 عزیزم خوبی_

 .بهترم خیلی اینجایید که شماها آره_

 فتگ مهتا تا بود سنگین جو یکم.نشستیم راحتی مبل روی چهارتامون هر

 کنیم؟ درست چی شام ، گشنمه_

 گفت عطا که بود من به نگاهش

 .میگیرم بیرون از_

 گفت و کرد نوچی مهتا
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 کنم درست چی بگید ، کردم آشپزی ه*و*س_

 گفت جدی خیلی سهراب

 !تو نه میکنه درست خوب عطا البته کتلت_

 کرد کج خفیف دهنشو ی گوشه مهتا

 داری؟ دوست چی تو ساغر ، میخوری من دستپخت با رو ایندفعه_

 مدت این که غذاهایی به و کردم غنچه کردن فکر ی نشددونه به هامو ل 
 کردم فکر بودم کرده ه*و*س

 .داریم چیشم همه ، پرتقالی آب مر  آهان_

 گفت و کرد نگاه عطا لبخند باِ   صورت به مهتا

 ...که شماهم_

 خندید عطا

 !باشه ساالد ترجیحا ولی دارم دوست غذاهارو این هردوی من_

 نشوند ومن ، آشپزخونه توی رفتیم باهم ، گرفت دسدتمو و گفتم چشدمی مهتا
 وایه به و نیومد دلش عطا ولی ، بکنم پوسددت تا داد پیاز بهم و میز پشددت

 انجام نم تا بود داده مهتا که کارهایی و کنارم نشست چایی لیوان یه برداشدتن
 میداد انجام تند و زود عطا ، بدم

 و شد بلند کوتاهمون های خنده گاهی و زدن حرف صددای گذشدت که یکم
 به ماون البته ، آشددپزخونه توی اومد نمونه عق  قافله از اینکه برای سددهراب

 تگف و گرفت سددمتش هارو کاهو مهتا وقتی ولی ، قندِ   برداشددتن ی بهونه
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 و کار مشددوول چهارتامون هر و کنه مقاومت نتونسددت دیگه" کن خردش"
 .شدیم حرف

********* 

 به ، بیام بیرون درازکش حالت این از تونستم و اومد جا حالم که روز سده بعد
 .بزنیم خودم ی خانواده به سر یه گفتم عطا

 که ردک نصیحتم دوباره ماشین تو کلی عطا ، بود شده تنگ همشدون برای دلم
 تصددمیمی همچین نمیگفت اگرم شدداهده خدا ، نکنم اخم و نندازم تیکه

 ، بود افتاده سددرم از ها دلخوری این دما  و دل ام، بچه افتادن بعد نداشددتم،
 داختنان تیکه ، شدن غافل ازم چقدر که بودن نشده متوجه االن تا وقتی یعنی
 ، جلوشون میکرد کوچیک خودمو فقط ، من های

 ، موندم همینجور دقیقه چند ، کرد بولم عزیز وقتی رسددیدیم تا برعکس
 .دنمیش خ  ، اما بزنم باهاش که داشتم حرف کلی ، بود گرفته دلم خیلی

 هی خودش ی سددلیقه به دخترش برای که کردم بول و جانم بابا حاج بعدم
 تیح ، لباسمو کرد مسدخره حسدابی که سدهراب ، بود خریده گلی گل پیرهن
 به ددی که لباسددو ، بده سددهراب به بدهیشددو تا بود اومده سددر یه سددامان وقتی

 دهبو خریده مونس مامان برای بابا حاج و لباس کن باور گفت بهم شددوخی
 ...داده تو به سوخته دلش ولی

 اذیتش سددامان و سددهراب اینقدر ، نبود درو  اهل خودم مثل من بابای حاج
 .خریده خودم برای گفت و خورد قسم خودموِ   جون سر آخر که کردن
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 تا هوی گفت بابا حاج همینکه ولی نداشددتم لباس مدلی این حاال تا اینکه با
 من یاد به یهو و افتاده قرمزش صددورتی های گل و پیرهن این به چشددمش

 . داد بهم خدا دنیارو انگار و شد باز بناگوشم تا نیشم ، افتاده

 یشددوخ جواب ، وفاییشدو بی نیارم سددامان روی به که نشدد باز کردم هرکاری
 ، ودب فهمیده خودشم.میخندیدم حرفاش به درمیون یکی یا نمیدادم یا هاشدو

 عطا به رفتن موقع سرم آخر ، میذاشدت سدرم به سدر و میکرد مب*و*سد هی
 !نداره رو و رنگ ، خواهرم با کردی چیکار گفت و انداخت تیکه

 بهش تازه و گردنش انداختن رو چی همه ، همه که سددرمِ   تاج برای بمیرم
 این با اونم تنهایی به من تحمل که میدونم خودم دیگه! مینددازن ام تیکده

 !سخته چقدر روانی روحیِ   بد وضعیت

 اسددتفاده بابا حاجِ   نبودن از من ولی نداد و سددامان تیکهِ   جواب که عطا
 سرمه،ِ   تاج گفتم و یدمب*و*س عطارو ی گونه ، همه جلوی و کردم

 "ساغر بره قربونت" گفتم و ام سینه تخت زدم بعدم

 امانس ولی ، شد سفید و سرخ مونسم مامان و میخندید بلند بلند که سدهراب
 میکنه تالفی گفت و شد حرصی حسابی

 سینه هب سینه کهِ   تلخی و شیرین ی ارثیه تنها یعنی ، ماسدت خونه تو پرویی
 میچرخید ما بین نسل به نسل و

 رایب و نذاشددت مونس مامان ولی برگردیم و بشددینیم سدداعت یه بود قرار مثال
 سرد اینکه با ، زدم قدم خودم برای حیا  توی ها مدت بعد ، پخت غذا شدام

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

811 

 سددرحال جیگرم داشددت که خنکی و برفی هوای ولی اومد می سددوز و بود
 .میاورد

 چیزایی یه میخواد فهمیدم ، سددراغم اومد بابا حاج ها زدن قدم همین توی
 هک انگار...سدهراب با رابطش و پرسدید مهتا از ، بود درسدت حدسدمم و بگه

 نپرسددیده ازش و بود نیاورده سددهراب روی به اصددال خدا بنده بابای حاج
ِ   جریان جز به البته ، دادم بهش و داشددتم که اطالعاتیِ   تمام منم.بود

 ...مهتا ی بچهِ   سقط

 بابا حاج که کردم زیاد مهتاروِ   معصددومیت و تنهاِ   دا  پیاز جوریم یه
 در ای میفهمید درمیون یکی دیگه و حرفم آخرای و فکر تو رفت همینجوری

 .میداد تکون سر جوابم

 !سرنزدیما مامانم به است هفته یه ،میگم جان ساغر_

 کوچیک خودمو ولی ، پسدریشده ی نوهِ   گرم سدرش شدما مامان بگم اومدم
 نکردم

 بریم؟ میکنی هماهنگ فرداش  ، شده ذره یه براش منمِ   دل اتفاقا_

 میزنم زنگ صبح پس ، باشه_

 الخصوص علی ، زندگیش تو باید آدم ، دادم جواب دلم ته از ، عطا لبخند به
 !باشه داشته سیاست شوهرش ی خانواده با ارتبا  توی

 نرفتی که دکترم ، نیست خوب روت و رنگِ   سامان با حق ولی_

 برای اینترنتی که لباسی عکس و گوشیم ی صفحه از نگاهمو ، عطا صدای با
 گرفتم و بودم داده سفارش مهتا
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 رسددتد دیگه یکی میتونی ، نیسددت مشددکلی هیچ گفت سددونوگرافی رفتم_
 !!کنی

 گرفت خندش گفتم که ای جمله از

 !راحتیه این به کردنش درست مگه_

 اومدم شیطونش اما مظلومِ   صورت اون برای ابرویی و چشم

 لگدم پشدده کردم فکر که کرد حامله مارو جوری یه آقا ، راحته که تو واسدده_
 زده

 انداخت ام قهقهه به ، صورتم روی دستشِ   کشیدن و هاش خنده پرتاب

 !تو با نمیشم پیر ، عاشقتم ، ساغر_

 فرستادم بیرون جگرسوزِ   آه یه مثل نفسمو

 عطا میکنی پیرم داری ولی_

 گفت و خندید ، میکرد رانندگی که همینطور

 چرا؟...ا  _

 کمم ولی ، نمیددونسددتم و بودم اندداختده راه کده بحثی دلدیدل خدودمدم
 میشدم؟ پیر باید بابتش من که داشت مشکلی چه عطا منتهی.نیاوردم

 ، دارم دوسدددت همینجوری تورو من ، نشددی پیر کنم چیکدار ، نگفتی_
 ...همینقدر

 چل؟ و خل_

 انداخت باال ابروشو

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

815 

 فکرشددم عمرم تو ، بمون شددیطون و شددر همینقدر ، بگم نمیخواسددتم اینو_
 ، هباشدد داشددته فرق باخودم درجه هشددتاد و صددد که کنم پیدا و یکی نمیکردم

 !بشه نصیبم تر حرف پر شاید خودم مثل یکی میکردم خیال تهش

 گفتم فکر بی

 مریم؟ مثل_

 ...شد غافلگیر زدم که حرفی از یهو

 شیطون؟ من مثل یا بود؟ حرف کم تو مثل مریم_

 ، رفت هم توی هاش اخم

 میکنی؟ باز بحثشو دوباره چرا...ساغر_

 !نه یا بود من مثل ، میشی عصبانی چرا ، پرسیدم ساده سوال یه_

ِ   آدم یه ،اون نکن مقایسدده هیچکس با...یا ، مریم مثل کسددی با خودتو_
 که نهای برای میشددم عصددبانی اگر من! بود کرده فرض خر منو که بود گو درو 

 .میکنی مقایسه اون با خودتو

 خندیدم استرس پر و دادم قورت دهنمو آب

 !خودت به نیار فشار ، داری دوسم میدونم ، حاال خ _

 خندید و شد برداشته ازم که نکشید ثانیه به خیرش نگاه

 !دیوونه_

 گفت دادم نشون بهش که ارادتی به و گذاشت قلبش روی دستشو

 مخلصم_

*************************** 
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 "عطا"

ِ   تمام که بودن داده دسددتور باال از ، بود ریخته بهم کتدابمون حسدداب
 های چک بودند داده دسددتور هم ما به و کنند چک و انبار های موجودی
 حسدداب اول از رو همه ، نه چه بودند شددده پاس که اونایی چه رو ویزیتورها

 .کنیم

 طوری سددال چند این توی داشددتم عادت ، اومد می بدم تکراری کارهای از
 منها و جمع رو ها عدد همه ماهِ   اول از نشددم مجبور که کنم کتاب حسدداب

 .کنم

 میتونسددت سدداغر با زدن حرف فقط و بودم شددده خسددته ، تکراری کار این از
 هباشدد خواب شدداید دادم احتمال ولی گرفتم شددمارشددو ، کنه بهتر و ام روحیه

 .کردم قطع و تلفن نداد جواب و خورد که بوق تا سه دو همین برای

 یشیک و بود جوک یکیشددو ، بود فرسددتاده تلگرام توی پیام تا چندد برام
 هب دادم تکیه و گذاشددتم سددرم پشددت دسددتامو خنده با...جوک از برداشددتش

 ...صندلی

 مومن؟ِ   مرد میخندی چی به_

 رسدداغ که هایی جوک به نگاهی نبود بد...انگار بود تر خسددته من از سددهراب
 .تمگرف صورتش جلوی و گوشیم و شدم بلند.مینداخت بود فرستاده برام

 به بعد ولی ، انگار بود سدداغر اسددم دیدن خاطر به اونم ، کرد مقاومت اولش
 و ترسیده کارمندای بقیه هردومون ی خنده صددای رسدید که سدوم و دوم پیام

 انداخت خنده به رم خسته

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

817 

 ... میزم پشت ،برگشتم بول اتاق های خانوم از یکی اومدن با

 میشه؟ باز شما برای افزار نرم ، ببخشید_

 بود راه به رو چی همه نظر به.. انداختم کامپیوتر صفحه به نگاهی

 ،چطور؟ خالقی خانوم بله_

 عق  یکم و خودم و کامپیوتر منوِ   سددمدت شددد خم میز طرف اون از
 گرفتم بینیم زیر شصتمو انگشدت ، انداخت چین بینمو عطرش بوی.کشدیدم

 سددهراب به ابرو و چشددم ی اشدداره با که کردم نگاه کناری میزِ   همکار به و
 .میگفت چیزی

وا ، ببینم_  نمیشه؟ باز من واسه چرا پس ا 

 ... صندلی به دادم تکیه

 .کنم کمکی نمیتونم من ، انسانی منابع بخش برید_

 سهراب میزِ   قدمی دو به هنوز ولی ، سدهراب میز سدمت رفت و کرد نوچی
 محکمی و جدی لحن با و شددد بلند میز پشددت از سددهراب که بود نرسددیده

 گفت

 !نمیشه باز منم واسه_

 .بود باز هلو افزار نرم ی صفحه که بودم دیده پیش دقیقه چند همین ولی

 بود خواب پس ، انداختم نگاهی گوشددیم صددفحه به و کردم پنهون خندمو
 ...من کوچولوی خانوم

 ها بچه چپ پچ از میشدد که بود خبرایی یه ، بود ریخته بهم جورایی یه شدرکت
 ادد صدای اینکه تا ، نداشتیم کارها این به کاری ، سدهراب و من ولی ، فهمید
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 اینکه اب ، شددده خبر چه ببینن رفتن ها سددری یه...اومد باال ی طبقه از بیداد و
 .موندیم پایین همون ولی بودم شده کنجکاو دیگه منم

 !رفت شدیم ورشکست کنم فکر_

ِ   اییچ که حالی در و بردم فرو شلوارم جی  توی دسدتمو و میز به دادم تکیه
 کردم تصحیح و سهرابِ   حرف ، میخوردم و شرکتِ   دم تازه

 !میشیم بیکار داریم کنم فکر_

 باال به نگاهی ها پله از و ورودیِ   چارچوب به داد تکیه و چپش ی شددونه
 انداخت

 میخوای خواهرمو خرج تو آزادم دولت هفت از که من! عطدا شددی الل_
 دربیاری چجوری

 خندیدم ، گفت ساغر شبیه و اولش ی جمله

 !مسافرکشی میریم تهش ، خداستِ   دست روزی_

 توپید بهم ، بود ترسیده جدی جدی انگار که سهراب

 نمم ، کردی پیدا کار مهتا واسدده که تو ضددمن در! نباشددی آروم اینقدر میشده_
 !شرکت همون میفرستی

 زدم پوزخند

 میشی؟ راضی اینجا نصف حقوق به یعنی_

 !آره_

 ...باید وقتایی یه عشقش خاطر به آدم واقعا_

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

811 

 مشت هی و کرد استفاده پایین طبقه بودن خالی از و کنم کامل حرفمو نذاشت
 !بودم کرده ه*و*س چرا نمیدونم که زد بهم لگدی و

 !کنم احساس و عارفِ   دوری من نمیذاشت اصال سهراب

 که رکتش منشی توسط موثق و دقیق اخبار که نکشید طول بیشدتر سداعت یه
 .رسید گوشمون به ، اومد نمی بدش سهرابم از همچین

 دزدی ولی ودب نیفتاده اتفاق شبه یه گویا البته ، بود ریخته بهم شرکت اوضداع
 .بود کرده تر خراب کارو ، ویزیتورها یا پرسنل از نفر چند

 یول بودم کاریم ی آیندهِ   نگران و بود شددده مشددوول خیلی فکرم اینکه با
 و زدمن حرفی ، مادرم ی خونه بریم ساغر با تا شدم حاضدر و خونه رفتم وقتی

 .هست مرت  چی همه که کردم وانمود

 میکم که مهرآیین کنار از سداغر ، مولود مامان ی خونه بودیم رسدیده وقتی از
 .نخورد ُجم ، بود ندار حال

 و بردم و خودم ی میوه بشددقاب ، نکند پوسددت ام میوه خودش برای حتی
 .گذاشتم جلوش

 تبه شدددن بابا که برم قربونت" گفت گوشددم دم و داد بولم رو بچه سدداغر
 "میاد خیلی

 .یدمب*و*س و مهرآیینِ   کوچیک مشت و زدم لبخند

 رفک ، گذاشدت سداغر سدر به سددر کمتر بود دمغ و خسدته حسدابی که عارف
ِ   خوابی کم خاطر به گفت ولی خورده پولی بی مشددکل به شدداید کردم
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 که ها شدد  عارف نه داره درمون و درسددت خواب خانوم یلدا نه ، مهرآیین
 .بخوابه راحت میتونه ، میاد خونه

 رحاله به. بگیره بول زیاد رو بچه نمیتونسدت دسدتش خاطر به مولودم مامان
 .مراقبت برای میخواست جمع حواس کوچیکی این به ی بچه

 جوون بخوری کنه درست چلوگوشدت عطا بگم ، افتاده گود چشدمات زیر_
 بگیری؟

 خانوم یلدا به کرد اشاره و یدب*و*س ساغرو پیشونی مولود مامان

 نداره خوراک و خواب بچه این ، مادر خوبم من_

 گفت بهش ای بچگونه لحن با و مهرآیینِ   صورت به زد زل ساغر

 نمیخوابی شبا چرا_

 گفت بلند طرف اون از عارف

 ...نمیخوابه روزام شبا؟_

 کرد نگاه خانوم یلدا به ناراحتی با ساغر

 واقعا؟_

 .است خسته چقدر که فهمید میشد هم خانوم یلدا به نگاه نیم یه با

 امانم ولی.خونه بریم که گفتم سدداغر به شددد تموم فوتبال که غروب دمای دم
 سدداغر تا نداد مهلت ، بود کرده خلوت هاش عروس با تازه انگار که مولود
 .بمونیم شامم باید گفت و بزنه حرفی

 میز روی و بود خریده عارف که ای آماده کیک اولیه مواد آشددپزخونه توی
 .چیدم
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 بپزی؟ میخوای کیک_

 .بازوم به داد تکیه که میداد تکون و مهرآیین شیر ی شیشه

 !میشیما پا زود شام ،بعد ساغر_

 رفت هم توی هاش اخم

 .دیگه بمونیم خ .خودتیم مامان ی خونه خوبه حاال ، وا_

 دمیب*و*س صورتشو نبود حواسش کسی چون و انداختم بیرون به نگاهی

 بودی داده قوالیی یه_

 ، بود رفته باال حد از بیش که ابروهدایی بدا و فهمیدد منظورمو زود خیلی
 کرد نگاهم

 .تربیت بی حیای بی ، بکش خجالت_

 دستش از کردم ناله

 .ندارم تو با حرفی هیچ دیگه من ، نگذره ازت خدا ساغر_

 ریخت روغن لیوان چهارم یک ساغر و شکوندم ظرف توی هارو مر  تخم

 عطا؟ کردی قهر_

 نه_

 نمیکنی نگام چرا پس_

 به کرد شروع و درآورد ای بامزه فرم هاشدو چشدم و انداختم بهش نگاهی نیم
 ...زدن پلک تند تند

 .. خندیدم

 بسوزه من حال به دلت یکم ، اینکارا جای_
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 آورد پایین میتونست که جایی تا صداشو

 شدد  یه اینا بمونیم و امشدد  خ  ، بشدده نگاهت اون قربون سدداغر الهی_
 دارن گ*ن*ا*ه...بخوابن راحت

 .خونه برمیگردیم ش ! ساغر نزن حرفشم_

****************** 

 آورد یخ و آب پارچ یه عارف و انداختیم کنارهم باال اتاق توی هارو تشددک
 ...باال

 ضددعفی اگر شدد  ، نزد ل  ام میوه ، نخورد که شددام ، توِ   زن این ببین_
 .نمیشه بیدار مونس مامان ، کن دا  غذا بیا کرد چیزی

 .ممنون باشه_

 زد صدام دوباره ولی رفتم باال ها پله از و گرفتم و پارچ

 ؟؟...عطا_

 سمتش برگشتم و ایستادم

 جانم؟_

 گفت ای زنونه حالت با و خندید

 بود خوشمزه خیلی کیکت_

 .مبست بود خودم های مجردی اتاق که باالیی اتاق در و رفتم باال هارو پله

 میداد تکونش و بود گذاشته پاش روی و ،مهرآیین ساغر

 !اومد اخمتم بد عموی بیا_

 کشیدم دراز خودم تشک روی و گذاشتم میز روی و پارچ
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 !نمیگنجید خودشِ   پوست تو خوشحالی از عارف_

 دادمی تکون و بود گرفته و مهرآیینِ   کوچیک های دست خوشحالی با ساغر

 خوابم میدونم بچه اسددترس از میگفت یلدا حاال ، خ  دارن گ*ن*ا*ه_
 نمیبره

 شدم خیز نیم

 !خودمون ی خونه بریم ماهم ، بده تحویلشون برو رو بچه پس_

 .میاورد بیرون عصبی و جدی حالت از منو ، ساغر های خنده غش   غش

 کشیدم خودم روی و لحاف و بهش کردم پشتمو

 بخوابی؟ میخوای ، عطا_

 پرسید دوباره و گفتم اوهومی بسته های ل  با

 بمونم؟ بیدار تنها صبح تا من یعنی_

 ، میشددد گرم داشددت چشددمام تازه که دقیقه چند بعد ولی ندادم بهش جوابی
 کشید دراز کنارم درست مهرآیین با و کشید روی از و لحاف

 تو به ، کن نگاه چشددماشددو بخوابی؟ بیداره بچه این وقتی میاد دلت خدایی_
 !َمرد کن محبت برادرت ی بچه به یکم...رفته عارف

 پا و تدس بعد و دیدم شدیطنتشو پر ی خنده باز چشدم یه و بسدته چشدم یه با
 نسددبت و میشددناخت و سدداغر گفت میشدده جرئت به که و مهرآیین های زدن

 میداد نشون العمل عکس بهش

 جان ساغر کنم چیکار االن_
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 بانمک هنوز ولی بود شده الغر جنین سقط و مریضی بعد از گردش صدورت
 هاش خنده بود شیرین و

 گشنمه عطا_

 بگیرم بول و مهرآیین تا نشستم شدم بلند و رفتم بهش غره چشم

 .نمیکنم گرم غذا برات االن من... بخوری شام میخواستی_

 نشست چهارزانو روم به رو درست و انداخت باال هاشو شونه

 نداره اشکالی_

 کوچیکش های ل  و مهرآیین های خنده به کرد اشاره

 ناز ما فقط و کیف این البته ، ها میکنه کیفی چه خدا وای...کن نیگاش_
 !میفهمیم

 میفهمیم خودمون ی اندازه ماهم_

 ما هب خودتونو بیخود ، بزایی شددکم یه که میفهمی وقتی اندازشددو..نخیر_
 .نچسبونید

 اومد می صددورتم نزدیک داشددت که مهرآیینو ی اشدداره انگشددت و خندیدم
 یدمب*و*س

 چی؟ نده بچه ما به خدا اگر عطا وای_

 گرفتم ساغر سمت رو بچه و یدمب*و*س و مهرآیین پیشونی

 میاد خوابم من بگیرش بیا_

 گذاشتم بالش روی سرمو و گرفت ازم رو بچه

 بخیر شبت_
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 یدب*و*س لبمو و شد خم و هام شونه روی تا کشید و لحاف

 عزیزم بخوابی خوب_

****** 

 ، بود خواب غرق مهرآیین کنار سدداغر ، شدددم بیدار نماز برای وقتی صددبح
 شصدا بار یه ناچارا...بخونه نماز تا کنم بیدارش اومد نمی دلم چرا نمیدونم

 نشست و پرید پلکش زود خیلی ، زدم

 شده؟ چی_

 انداخت ام خنده به نامرتبش لباس و ریخته بهم موهای

 خانوم نماز پاشو_

 گردنش روی سددرش که حالی در منگی و گیج حالت با و خاروند موهاشددو
 کرد زمزمه افتاد،نامفهوم می

؟ نماز_  چی 

 سدداغرِ   سددر از و خواب که میدادم اجازه هام خنده به حتما نبود مهرآیین اگر
 ...بپرونن

 بردمش بود اتاقم توی که حمومی تا و انداختم بازوشِ   دور دستمو

 کجاست؟ اینجا_

 نخندم تا گرفتم گاز و ام اشاره انگشت

 حموم_

 کرد صاف کمر یهو که بود شده خم

 حموم؟..عطا_
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 پایین برو ،میخوای بگیری وضو آوردمت بابا_

 کرد باور زود حرفموِ   صداقت

 ممنون باشه_

 ، کرد ولقب گرفتنشو وضدو میشدد ارفاق با نظر به که میگرفت وضدو جوری یه
 .بگم چیزی نیومد دلم که بود خواب گیج اونقدر ولی

 دسددتش و چادر و انداختم جانمازشددو ، نخوره زمین وقت یه که بودم مراقبش
 !!بخشهب بهبود رو گذشته جا به خودش از قبل که هایی رکورد ،میتونست داد

 که کشددید دراز مهرآیین کنار و کرد جمع جانمازشددو و خوند نماز طوری یه
 !زدم پلک ده از کمتر من زمانی فاصلهِ   مدت این در شاید

 آماده رو صددبحانه خودم ، خوابند همه که حاال گرفتم تصددمیم و خوندم قرآن
 .کنم

****************** 

 "ساغر"

 .بده پس رو خونه میخواد کرده زیاد رو کرایه صاحبخونش میگه مهتا_

 ولی نمیاورد خودش روی به مثال و میزد باز هارو کباب جوجده سددهراب
 گفت میخوردیم گوجه داشتیم باهم و بود پام روی سرش که سامان

 میکنه پیدا تر راحت ، خونه دنبال ما سمت بیاد بگو_

 داره پول چقدر نمیدونم من آخه_

 که انداختم سددهراب به نگاهی نیم ، کرد اشدداره بهم ابرو و چشددم با سددامان
 گفتم و بود خودش کار به حواسش
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 چیه؟_

 هنوز؟ گربن و سگ سهراب و مهتا این میگم_

 دادم تکون سرمو ناراحتی با

 بدم شددوهر دخترو این تا کنه دسددت دسددت اینقدر سددهراب سددر تو خاک_
 !خودم

 گفت و برداشت پام روی از سرشو خنده با سامان

 که سددهرابی این وگرنه ، بدید قرار هم چشددم جلوی هی دوتارو این آقاجان_
 غرورش پای مرد کنه ثابت تا میمونه همینجور عمر یه ، میشددناسددم من

 وایمیسته

 تمیگف عطا که میشددد وقتی چند.بودم کشددیده هایی نقشدده ذهنم توی خودم
 مهتابخواییم و سددهراب از گفتم بهش وقتی منم و شددمال بریم روزه سدده دو

 .کرد استقبالم تازه و نکرد مخالفتی عطا ، بیان باهامون

 کجاست؟ شوهرت پس_

 نگاه بود خریده واسددم عطا که جدیدیِ   مچی سدداعت به نداراحتی بدا
 .بود کرده دیر...بیاد پیش ساعت یه بود کردم،قرار

ِ   سدر ات کوبیدم سدامان بلندِ   پیشددونی به دسددتم کف با و گرفتم شدمارشدو
 .برداره منِ   نحیف پاهای روی از سنگینشو

 .بده جوابمو عطا تا بودم منتظر و میرفتم راه حیا  توی خودم برای

 ساغرخانوم جانم_
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 سدداعت یه و دوری بابام ی خونه از فهمیدم دادی جواب تلفنو که اینجوری_
 !نمیرسی ام دیگه

 خندید بلند بلند

 .درم پشت اتفاقا_

 دپرسی و شد نگران سدامان که طوری ، در سدمت دوییدم و کردم قطع و تلفن
 .شده چی

 بنفش و بلند جیغ یه ، دیدم زخمی صددورت با عطارو و کردم باز درو تا ولی
 ...در جلوی رسیدند سهراب و سامان که نرسید ثانیه به که کشیدم

 بهم حواسددش عطاِ   خود اگر و شددد خالی پام زیر کردم حس لحظه یه
 ...زمین روی بودم نبود،افتاده

 عطا؟ شده چی_

 من ولی میپرسیدن سوال ازش و بودند گرفته عطاروِ   دور سدامان و سدهراب
 .بودم پیشونیش رویِ   کبودی مات

 !بود ساده تصادف یه ، نشده هیچی_

 فتگ عطا به رو حرص با برگشت وقتی...بیرون رفت و کرد باز و در سامان

 بوده؟ کجا حواست شده جمع ماشین نصفه سادست؟_

 کرد نگاه بهم و کرد ب*و*س و پیشونیم عطا

 بود بال و قضا نیست چیزی ، خانوم خوبم_

 .نشستیم و بود حیا  توی که تختی سمت رفتیم
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 ممیرفت وا داشتم نیست پاهام و دسدت های رگ توی خونی هیچ میکردم حس
 شددرق سددمت که فهمیدم سددامان و عطا و سددهراب بین های حرف از که

 کرده تصادف

 نزدیکه کارت گفتی...تو_

 گفت سامان یهو بده جواب خواست تا

 بودی؟ شرق چی برای میپیچونی؟ منو خواهر_

 تا...حیا  توی اومد گویان حضددرت یا و وال و هول و ترس با مونس مامان
 کنار که خونی روی چادرشددو گریه با و خودش دسددت پشددت زد دید عطارو

 .گرفت رو بود عطا پیشونی

 میفهمیدم باید من ، بگیرم جون تا خوردم و آورد برام سددهراب که قندی آب
 ...تهران شرق بوده رفته چرا عطا

 عطا؟ میکردی چیکار اونجا_

 بوده؟ شرق چرا اینکه یا مهمه عطاِ   شدن زیلی و زخم االن_

 داشددت وسددواس با مونس مامان که کردم نگاه عطا های زخم به بوض با
 .میزد قلبش روی عطاِ   گفتن آخ هر با و میداد شوش و شست

 هقراض یه عمال دیگه که ماشدینمون ی غصده طرف یه از ، شدد کوفتم که نهار
 عطارو های کبودی و ها زخم ی غصدده طرف یه از و بود شددده داغون ی

 .داشتم

 کردی؟ بوض چی برای...ها شده خطررفع ، خانومم_

 میزد حرف باهام میداد تابم که همینطور عطا و تاب روی بودم نشسته
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 کارم میگی بهم ، میای له و داغون شدد  میری زود صددبح هفتسددت سدده_
 دلت چون نکنم جوابت سدوال میگی ، میشددم اذیت اونجا چون شدد عوض

 هک ،امروزم کنی دار غصدده دلمو گفتنت راسددت با یا بگی درو  بهم نمیخواد
 عطا...درمیاری تهران شددرق از سددر بعد سددربزنی رفیقت به پا توکه یه رفتی
 میکنی؟ چیکار داری

 یرز خداِ   بندگان ، پسددرش و دختر با دیدم مسددن خانوم یه که اینه واقعیت_
 زدم سوخت دلم من ، نمیکرد سوارشون هیشدکیم بودن تاکسدی منتظر بارون

 یرتونمس بگم نشد روم ، شرق میرن گفتن و شدن سدوار وقتی دیگه ، ترمز رو
 .کردم تصادف برگشت راه تو خالصه...دوره

 عطا سمت چرخوندم سرمو و داشتم نگه و تاب

 میکنی؟ کشی مسافر تو مگه_

 .میکنه پنهون ازم چیزو داره که کرد ثابت بهم ، عطا شدن رنگ به رنگ

 عطا؟ آره_

 گفت باالخره تعلل با

 میاد و رهمی خالی داره ماشین وقتایی یه ، میکنی فکر تو که شدکلی اون به نه_
 !میکنم سوار مسافرم چهارتا

 بست هام ل  روی اش اشاره انگشت گذاشتن با و بازم نیمهِ   دهن

 باشه؟ ، خونه کنیم موکول و بحث این ی ادامه_

 مونس مامان که یخی مشمبای و برداشدت لبم روی از و اش اشداره انگشدت
 .برداشت چشمش زیر از و بود آورده براش
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 ماومدی که توهم و من افتادن زحمتم به ، دارن گ*ن*ا*ه ، بقیه پیش بریم_
 خانوم پاشو...اینجا نشستیم

 .اومد چشمم ،به دستش روی زخم و گرفت دستمو

 حرف با میکرد سددعی و میکرد شددوخی عطا هرچقدر ، شددد کوفتم که غذا
 هک میفهمیدم من ،اما نشددده طوریش و نیفتاده اتفاقی که کنه وانمود زدنش

 .باشه ناراحت ماشینش شدن داغون خاطر به چقدر باید

 مسدددافرکشددی عطدا کنم بداور نمیتونسددتم ، ذهنم توی میکردم هرکداری
 بلق نه یا ، آشددنایی اوایل همون...نبود بعید عطا از اما نه گفت خودش.میکنه

 چند منم از بویر ، شددم ماشدینش سددوار مسددافر بعنوان خودم بار یه ، ازدواج
 رو د من به و بوده این دومش شددول عطا نکنه...بودند سددوار قبل از دیگه نفر

 .میگفته

 گفتم اعط به ، نداشددتم حوصددله دیگه ولی بمونیم بیشددتر بود قرار اینکه با
 ...خونه برگردیم

 همونجا و ماشددین عطا رفتیمو تعمیرگاه یه تا داغون و درب ماشددین اون با
 .گرفتیم تاکسی و مسیر بقیه و گذاشت

 به عطا که بود دروغی دومین این ، ندادم جوابشددو زد حرف هرچقدر راه توی
 حتی و بود نداده توضیح برام هم مفصل که مریم قضدیه اولیش ، میگفت من

 یفهمیدم باید که ماجرا این حاال و ، نبوده کسددی عاشدق بود گفته بهم قبلترش
 .مهمه من برای چقدر
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 خویش و قوم اگر اون از بدتر ، نمیاد خوشم مسدافرکشدی شدول از اصدال من
 فکری چه خودشددون با ، میددیددن مسددافرکشددی حدال در عطدارو هدام

 کم ، بکنم عطارو مالی وضددع مراعات کردم سددعی اینهمه منکه.میکردند
 البته.هکن کار تر اضافه داشت دلیلی چه اصال.کنم خرج اندازه به یا کنم خرج
 می دیر شددرکت بهونه به که روزهایی اون که دارم شددک ها درو  این با حاال
 .باشه داده انجام مسافرکشی همین جز کاری ، خونه اومد

 و جمع به خودمو و خواب اتاق توی رفتم راسددت یک ، خونه رسددیدیم وقتی
 .کردم مشوول ، بود مونده بند روی روز سه دو که هایی لباس کردن جور

 دکمه و اتاق توی اومد عطا... میذاشددتم تختم روی میکردم تا که هرکدومو
 ...بالکنِ   سبد توی انداخت پیرهنشو و کرد باز لباسشو های

 ...چیزی قرصی یه ، ساغر میکنه درد سرم_

 !بردار برو خودت_

 ویر و اومد آب لیوان یه با بعد دقیقه چند ، رفت بیرون اتاق از و کرد نوچی
 .نشست تخت

 خانومم؟ عصبانیه دستم ار_

 ...مدت این بود کرده خر منو حرفاش همین با

 خوشگلم؟_

 .برگردوندم رومو و انداختم اش خنده به نگاهی نیم

 باز ، میکنه ناراحت سددکوتت این و من میدونی ، بزن حرف خ  سدداغر_
 میدی؟ ادامه
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 بازوش روی زدم بود دستم توی که سفیدشو زیرپیرهنی

 دسددتت از چقدر بفهمی که شدم الل میخوام ، تو های گفتن درو  مثل ، آره_
 نمیگی؟ راستشو من به چی برای عطا؟ نشدی خسته...عصبانیم

 خیال و فکر و میفتی وال و هول توی اونقددر چون نمیگم حقیقتو بهدت_
 تو ولی...هسددت همه برای پایین و باال!! هوا رو میره زندگیمون که میکنی
 ی خونه ، میدم حق بهتم.عزیزم نداری و زندگی های افتادن پایین تحمل

 االنم ، نبودی ها کسدری و کم و مالی های اتفاق جریان در هیچوقت پدریت
 میدونی خوب خودتم نیسدت من شدول مسدافرکشدی ، کنم نگرانت نمیخوام

 ، یکنمم سددوار ببینم و کسددی ، میره داره خالی ماشددین میبینم وقتایی یه ولی
 !همین

 کردم تاش حرص با و کشیدم دستش از زیرپیرهنشو ناراحتی با

 بزرگترها مسددائل قاطی ، میبینم بچه رو تو من بگو حرفدا این جدای بده_
 .بهتره خیلی این ، نمیکنمت

 یکیشددو بودم کرده تا که هایی شددلوار همون از و گفت چیزی یه ل  زیر
 ردگ هامو چشم پاش رون کبودی کشدید پایین شدلوارشدو ،همینکه برداشدت

 .بود شده متوجه تازه انگار خودشم.کرد

 گفت و ها کبودی روی کشید دست

 میکنه درد چه میگم_

 گرفت سمتم رو یکی اون و کرد تنش شلوارشو

 .نشم بلند دیگه من ، بالکن توی بندازش میکنم خواهش_
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 دونه.تمنشس پنجره پشت و کابینت روی رفتم ، اتاق از اومدم بیرون حرص با
 .میشدن آب و میریختن زمین روی سرعت با برف های

 .بود شده ها دونه همین مثل منم های اشک

 کردی؟ شروع باز ، کن نگاش...ساغر_

 از ، اومد می بدم خودم از ، نمیبرد پش از کاری ، عطا نرم و مهربون لحن
 از ، میاد بدم انداخته فاصله عطا منو بین ، من های بازی بچه و ضدعف اینکه
 اریب سددنگینی و بزنه بهم هاشددو حرف دغدغه بی و راحت نمیتونه عطا اینکه

 .ناراحتم کنه تقسیم بامن و هست دوشش روی که

 گذاشت ام شونه پشت سرشو و پیچید کمرم دور دستاشو

 .خانوم ساغر ، منما داره نیاز دلداری به که اونی االن_

 کشید گوشم دم بلندی نفس و یدب*و*س و گوشم ی الله

 .میدی خوبی بوی چه_

 شددکمم دور دسددتش که دقیقه،همینطور چند بعد.. ندادم حرفش به اهمیتی
 .پایین بیارتم کابینت روی از تا کشید عقبم بود

 ...خودشِ   سمت چرخوند منو و گرفت بازوهامو.اومدم پایین و نکردم تقال

 داری اصددرار که حاال اما نزدم حرفی خودت خاطر به کن باور جان، سدداغر_
 بهم شددرکت اوضدداع مدت   یه که میگم.نکنم پنهون ازت رو چیزی اینکه به

 رفتن و دادن اسددتعفا ، پرسددنل سددری یه ، کردن نصددف هارو حقوق ، ریخته
 و ردخ توی احیانا اینکه برای ، بشدده سددرپا دوباره شددرکت تا موندیم ما ولی

 ، ستنی بد درآمدشم ، کنم مسدافرکشدی گرفتم تصدمیم ، نیاریم کم خوراک
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 یبیع چه ، میکنم الله خلق به کمکیم یه ، دارم دوسددت و رانندگی که میدونی
 داره؟

 شده؟ ورشکسته شرکتتو_

 زد لبخند

 اون از میتونسددتم ، ریخته بهم اوضدداعش خیلی...آره...بود من واسدده کاش_
 .اومد خوب بودنم ، گرفتم استخاره اما بیرون بیام کار

 ...ودب آروم قلبش صدای...اش سینه به چسبوندم و پیشونیم و کرد بولم

 یگهد ماشین این ، بخریم بهتر ماشین یه بفروشدیم طالهامو میخوای...عطا_
 .نمیشه ماشین ما واسه

 یدب*و*س سرمو

 نباش نگران ، میکنیم کاریش یه_

 ...دستش روی ، صورتش روی های زخم نگران ، بودم نگران من ولی

 لحظه هی بود قرار که دلم و خودم برای بلند بلند که همینطور و ترکید بوضددم
 بهش و برداشددتم و بتادین و باند ، میکردم گریه ، باشدده نداشددته قرار و آروم ام

 .بشینه صندلی روی گفتم

 میکنی؟ گریه شدیم پول بی_

 دادم فشار زخمش روی و باند ، بدجنسی و حرص با

 خندید و گفت اخی

 .عاشقتم ، بدی امم شکنجه_
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 ویت بود آدمی تنها عطا ، مش *و*سب میخواست دلم ، نیاوردم طاقت دیگه
 .یشدم له قلبم ناراحتیش یه با و میلرزید دلم نگاهش نیم یه با که زندگیم

 طوالنی هرچقدر هب*و*سدد ،این نکشددم عق  تا برد سددرم پشددت دسددتشددو
 .بود شناخته خوب منو عطا و میگرفت آروم بیشتر منِ   دل میشد،

 .شد که بود نشده کبود لبم_

 یدمیکوب شدددت به که قلبم روی دسددتمو و فرسددتادم بیرون محکم و نفسددم
 گذاشتم

 داد مزه چقدر نگذره ازت خدا_

 حرفم به بلند صدددای با و گذاشددت چپشِ   کبود ی گونه روی دسددتشددو یه
 .خندید

***************** 

 "عطا"

ِ   یدق باید که کرد قانعم ، دادن توضددیح کلی از بعد و زد زنگ بهم تعمیرکار
 .بزنم دیگه ماشینو این

 ودب سدخت برامون خودش ی لنگه ماشدین یه خرید شددرایط این توی اینکه با
 .بره کنه رد همونم گفتم بهش و شدم راضی اما

 به تا کردم سددعی هرچقدر کنم احوالپرسددی تا زدم زنگ عارف به که دیروز
 .نشد ولی کنه صاف باهام بدهیشو که بیارم زبونم
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 ، نبود کم بود کشددیده من برای عارف که هایی زحمت... کشددیدم خجالت
 اون ی همه ، بده خرجمونو تا میکرد کار اون و میرفتم مدرسدده که روزهایی

 ارمبی میون به حرفی نمیشد روم میلیون ده برای حاال و بود یادم هارو لحظه

 رو کبان توی های گزاری سپرده از یکی گرفتیم تصمیم سداغرِ   مشدورت با
 .بدیم انجام رو ماشین نام ثبت قسط پیش پولش با و دربیاریم

 ردک تعریف و ماجرایی یه همکارها از یکی ، کردیم نام ثبت و ماشددین وقتی
 ثبت شپی برای رو مبلوی یه پیش ماه چند خدا بنده ، ترسوند منو حسدابی که
 و همیکش باال پولو شدرکت اون بعد و میکنه پرداخت ، چینی ماشدین یهِ   نام

 ...هوا رو میره چی همه

 ترسددیده چشددمم تصددادف ماجرای و ها شدددن کم حقوقم این از بعد دیگه
 هک گفتم بهشددون کنده پوسددت و رک و نمایندگی دفتر رفتم روز همون.بود

 .هستم ماشین تحویل ی ماهه یکِ   مدت اینِ   نگران چقدر

 برگشدددتم ب*و*ساتو با و شددد راحت خیالم یکم داد که توضددیحاتی با
 یرو ، گرفتن دوش از بعد که بودم له و خسددته اونقدر رسددیدم وقتی...خونه
ِ   مهم ی مسئله ی درباره داشت ساغر که وقتی درسدت اونم..برد خوابم مبل

 !میزد حرف ، بود رفته که ای مشاوره و زناشوییِ   روابط

 "ساغر"

 هک بودم کرده نام ثبت روانشددناسددی و مشدداورهِ   کالس بود روز چند بگو منو
 میذاشت؟ عطا مگه ولی بردارم هام بازی بچه سری یه از دست سرمِ   خیر
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 یچ و گفتن چی کالس توی که میکردم تعریف براش داشددتم ذوقی چه با
 .میبینه خواب داره و پادشاه هفت آقا دیدم یهو که شنیدم

 !خوابید بودم گرفته یاد که مهمی نکات و ها حرف از شوقم و ذوق ی همه

 یه روی و بود گفته دکتر خانوم که هایی تمرین که بود این کردم که کاری تنها
 کیشمی و بخونه کارش محل تا عطا کیف توی بذارم یکیشدو و بنویسدم کاغذ
 .آشپزخونه در به بزنم

 شبه جوابی و ازش بودم ،ناراحت زد صدام که بودم نشدسدته عطا میز پشدت
 اتاق توی اومد خوابالودگی و منگی و گیج با اینکه تا ندادم

 سالم_

 !بود ش  یازده...انداختم ساعت به نگاه

 صبح تا میخوابیدی_

 و خودش ، برداره خیر قدم همیشدده ایشدداال که درازش و بلند پاهای اون با
 کرد بولم بودم صندلی پشت که همونطور و بهم رسوند

 ، میکردی تعریف داشتی_

 گرفتم نیشگون پهلوشو

 کنی؟ سیر شکمتو یا بشنوی منو حرفای شدی بیدار_

 .بشنوم میخوام حرفاتم ولی گذشت نمیشه که ات قیمه بوی از ببین_

 هک بود این خوبیش ، داشت بزرگمِ   خوبی یه ، داشت که هربدی ، عطا این
 و ب*و*س و نوازش یکم با ، بود بلد منو ی ُمرده صددابِ   دل اینِ   قلق
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 نفر یه برای خودم از بویر میکردم باور که میداد من به ذوقی و انرژی یه بول
 ...!ضروری و مهمم چقدر ام دیگه

 از هک ای قیمه خوردن پای نشدستیم و چیدیم تاخیر سداعت نیم با و شدام میز
 .بودم گذاشته بار غروب

 شدت هب مقایسه از میگفت...بود خشدم کنترل ی درباره کالسدمون ایندفعه_
 اب خودمون ی مقایسدده همین عصددبانیت علت وقتا بعضددی ، کنید پرهیز

 از تربیشدد همکارم چرا مثال یا ، دارم پول فالنی از کمتر من چرا مثال.بقیسددت
 به دیگران با خودمون ی مقایسه فکر تا که اینه اولمون تمرین...کرد رشدد من

 .کنیم فرار ازش ، زد سرمون

 اش عمهِ   درد به فقط که ی"چشددم" و داد تکون سددری پرِ   دهن با عطا
 .آورد زبون به ، میخورد

 ،خشمتون دکنی تکرار عصبانیتتون موقع اگر و کلمات سری یه که گفت تازه_
 ارواین"آرومم کامال من ، نداره ارزش این" که ها کلمه اینکه ،مثل میشه کنترل

 ... تا کرد تکرار دفعات به باید

 عکس ظهریِ   دم همین اگر که میخورد رو قیمه داشددت جوری یه عطا
 مونسدداختِ   کارگر میکردم فکر ، واسدم بود نفرسددتاده سددهراب با سدلفیشددو

 !شده

 با نگرفت کشتی اونِ   وسدط...گذاشدتم نزدیکش و ترشدی و سدبزی بشدقاب
 گفت قیمه و برنج

 .بدم انجام هارو تمرین این میخوام منم ، میگفتی داشتی ، چی دیگه_
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 کردم نگاهش و گذاشتم ام چونه زیر دستمو ناراحتی با

 ری؟بگی یاد و خشم با کنترل های راه بخوای که میشی عصبانیم مگه تو_

 گفت اش کرده بادِ   لپ با

 ...امروز همین ، آره_

 زد حرفشو ی ادامه و داد قورت اشو لقمه

 ، شد بحثم یکی با ، امروز همین_

 باشه شده حرفش سهراب با نکنه که ترسیدم

 سهراب؟ با_

 شد بامزه قشنگش ی قیافه و رفت باال ابروهاش

 کرد اخراجش رئیس...ویزیتورها از یکی بابا نه آخه؟ سهراب با_

 کردی؟ ُبری نون_

 خطا و خبط هم قبال ، نداشددت دوتا ما بحث به ربطی اخراجش ، عزیزم نه_
 .کرد سره یه کارو رئیس بود کرده

 که دبو اش گشددنه اونقدر خداروشددکر و ریختم برنج براش دیگه کفگیر یه
 یه یدع تا و میکردم استفاده سدوء عطا خسدتگی این از باید ،من نکرد اعتراض

 .میکردم اضافه وزنش به کیلویی چند

 ، بخور خودتم_

 صددفن همین برای ، میکرد بارم چیزی یه گرفتم رژیم باز میگفتم بهش اگه
 ریختم اینورش برنجم کفگیر توکه یه و ریختم ساالد بشقابمو
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 به نگاهی نیم عطا ، اومد می زرت و زرت گوشددیم تلگرام های پیام صدددای
 انداخت آشپزخونهِ   اپن

 توئه؟ واسه_

 دادم تکون پایین باالو به سرمو

 خواب که شددوهرامونو ، زدیم تلگرام تو گروه یه ، کالس های خانوم بدا_
 .میزنیم حرف اونجا میریم ، میکنیم

 امبر و گوشی و اپن به رسدید درازشِ   دسدت شددنش خیز نیم یه با و خندید
 آورد

 باشن داشته واج  کار شاید_

 ، باشه گوشی توی سرم هسدتم عطا با که هایی وقت نداشدتم دوسدت اصدال
 .صندلی روی گذاشتم و کردم سایلنت و گوشی همینم برای

 داغون و درب و خسددته خیلی اومد می خونه که هایی وقت عطا که درسددته
 وت یا...میداد من به دل و میشد سدرحال میزد چرت که سداعت نیم ولی ، بود

 کمکم نمیخواستم اوایل ، چیدن میز واسده یا میکرد کمک آشدپزخونه کارای
 ات دو من که فردا پس و شددد پرو شدداید ، دیگه آدمیزاده دیدم بعدش ولی کنه

 توی زمانی که رفت یادش دیگه شددد شددلو  سددرم و انداختم پس شددکم
 .میکرد کمکم آشپزخونه

 میگفتم بهش نه ، میکردم طی باهاش مریض و دار کج موضدوعم همین برای
 نکنه کمک که میکردم اصرار نه کن کمک
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ِ   یخستگِ   تموم ، میخورد و دستپختم و میز پشت میشدسدت که اینجوریم
 امش که کنم فکر سداعت سده بشدینم اینکه مهمتر همه از و وایسدادن گاز پای
 .درمیکرد باهم رو همه ، بپزم چی

 شد؟ چی ماشین ، عطا_

 شیرازیشِ   ساالد روی ریخت و برداشت و نمک

 نباش نگران حله_

 وت ها بچه االن که کردم فکر این به دلم تو و گذاشددتم ام چونه زیر دسددتمو
 !میگن چی گروه

 این افتخاراتشونِ   اوج! نمیرسید من پای به هیچکدومشدون زنونگی   که البته
 و هقابالم تو میندازیم ماهی تن یه ، بیاد کار سر از وقت هر شدوهرمون که بود

 غذا اب بشدده که کوفتی نه ای ژله نه سدداالدی نه! تمام و میکنیم بار برنجم یه
 !خورد

 خونه از هاینک قبل همیشه ، دارم زنونگی خیلی اتفاقا گفتم بهشدون بار یه منم
 این ولی نه که ازدواج اوایل ، کنم مرت  جارو همه میکنم سددعی بیرون برم

 مربو  کارای حوصدله یا نپزم شددام که اومده می پیش کم خیلی آخر ماه چند
 .باشم نداشته رو خونه به

 ونمسدریش یه ، کردن مسدخره و انداختن دسدتم کلی گفتم بهشدون اینو من تا
 مک کم ولی مینداختیم رنگی های سددفره اوایل اون ماهم ازدواجه اوایل گفتن
 ...نداری و هیچی حوصله و میشه عادی چی همه
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 زندگی مشدداوره و روانشددناسددیِ   کالس ، داشددتند که مثبتیِ   دیدگاه این با
 !بودند کرده نام ثبت هم زناشویی

 که شددیرینه من برای اینقدر عطا ، نداشددتم ها حرف این به کاری منکده
 مردشددونو نمیتونسددتند من مثل اونا شدداید تازشددم ، نمیشدده عادی هیچوقت

 !!دارن نگه خودشون بدهکار

 دسددت مهم این به ،خودم نزد بهم حرفیم مولود مامان اگه من خداروشددکر
 .یافتم

 .شدم سیر_

 داشددت سددره یه و آبِ   لیوان ، برداشددتم جلوش از بشددقابشددو و شدددم بلند
 بشقابا به کردم اشاره لبش از لیوان کردن جدا محض به که میخورد

 کن کمک پاشو_

 .شد بلند گفت که غلیظی چشم و زد مصنوعی لبخند

 نمونهِ   زن چه میفهمید و اومد می ها کالس این سددر عطا میخواسددت دلم
 !شده نصیبش ای

 هک خونه کارهای به میدم دل ، ولگردی و بازی رفیق جای به شدد  تا صددبح
 و واجازد که کنه خداِ   شکر و بخوره غذا دولپی برگشت کوفته و خسته شد 
 .داد قرار الهیِ   سنت

 براش شددد تموم که خوندش قران ، گذاشددتم چایی زود خیلی شددام از بعد
 اتاق توی بردم و ریختم
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 با و کرد روشددن و کامپیوتر ی دکمه میفرسددتاد صددلوات داشددت که همینطور
 ...چاییِ   بابت کرد تشکر ازم سرِ   دادن تکون

 شنگران مالیمون اوضدداع انگار ولی نمیکرد قبول تایپ کارهای بود مدت یه
 .بود کرده

 و ینیس ، کردم قالب کمرم پشت هامو دسدت و دیوار به دادم تکیه ناراحتی با
 ...مانیتور پای نشست بهم پشت و کامپیوتر میز روی گذاشت

 کرف به ، وقت بی و وقت و میرفت کار دنبال اینجوری وقتی میگرفت دلم
 مشددوهر میگفت خانوما همین از یکی ، نمیکنما ناشدکری..بود درآوردن پول

 ، شدددم خسددته حاال دادم خرجتونو سددال ده من میگه خونه نشددسددته سدداله یه
 !کارکنید شماها وقتشه

 پشیمون دیگهِ   سال ده میده سختی خودش به داره همه این که عطا اگر وای
 ادیماستعد ، نیستم بلد هیچی منکه بگیرم؟ سدرم گلی چه من خسدته و شدده

 ...ندارم داری شوهر و داری خونه جز

 میکنی؟ فکر چی به ساغر_

 انداختم باال و ام چونه ناراحتی با

 برس کارت به ، هیچی_

 توی خانواده و همسددر از غیر عطا کاش...بسددتم درو و اتاق از اومدم بیرون
 راچ آخه ، پذیری مسددئولیت و بااسددتعدادی این به پسددر.میاورد شددانس کارم
 ماهیِ   قحقو تهش که شرکتی ورشکستگی بابت شه آب تنش گوشدت باید

 میدن؟ بهش تومن سه دو
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 یه یتو و درآوردم سینک زیرِ   کابینت از و ،وایتکس ها ظرف شدستن از بعد
 .ریختم منظوره چند و وایتکس کوچیکِ   لگن

 لمد بازم ، میکنه خاموش و کامپیوتر داره دیدم و عطا سددرا  رفتم یواشددکی
 .اومد برنمی دستم از کاری ولی سوخت براش

ِ   ماه چندِ   زیر لباس درواقع که بزرگِ   دستمال یه و کشیدم سنگینی نفس
 .زدم لگن توی رو بود عطاِ   پیش

 نمیاد؟ خوابت تو..میخوابم دارم من ساغرجان_

 کرد بولم و یدب*و*س هامو ل 

 میخوابم بعد ، کنم مرت  رو آشپزخونه یکم من بخواب برو عزیزم نه_

 و دسدتشدویی رفت وقتی ، کرد تشدکر ازم غذا بابت و یدب*و*سد و ام شدونه
 پول کردن کم با... کردم خاموش و پذیرایی های چرا ... خواب اتاق بعدم
 کجا از پولدارها.کرد جویی صددرفه میشددد گازم و برق و تلفن های قبض

 یه اگر میکشددت مارو...خودم بابای حاج همین...کردن جمع پول اینهمه
 میذاشتیم اضافه المپ

 و درآوردم شددلوارکمو و تاپ کنم کار وایتکس با میخواسددتم اینکده برای
 والتت و دستشویی و سوخت عطا برای دلم ، پیش دفعه...مبل روی گذاشدتم

 شدددم مجبور و هام لباس به شددد زده گند ، شددسددتم وایتکس با خودم و
 ! ای پارچه دستمال بکنمشون

 ُکل به.کردم پخش خودم برای شدداد آهنگ یه و زدم جا و هنذفریم سددیم
 و کرف برای بود گفته بهمون.رفت یادم و بود گفته بهم مشدداور که تمرینی
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 از من بگید مثال ، بگیرید درنظر مشددخصددی سدداعت هاتون نگرانی و خیال
 بعد و قبل اگر و میکنم فکر هام نگرانی و مشکالت به میشینم 5 تا 1 سداعت

 .تنیس مناسبی وقت االن بگید بهش اومد سراغتون نگرانی ها ساعت این

 ولی کردم فکر مشددکالتمون به شدد  1 تا 9 یعنی خوابید عطا که دیشدد  من
 !جلو اومد ساعت یه...امش 

 یه با میدادم ریزِ   قر که همینطور ، میکرد عوض امو روحیه شدداد آهنگ
 فتادما کوچیکه لگن اون با بعد و کردم تمیز هارو کابینت اول نمدار دسددتمال

 ...آشپزخونهِ   کفِ   جون به

 هک میکشیدم کابینت زیر و دسدتمال و میکردم زمزمه شدعرو خودم برای آروم
 ....باال مترپریدم یه و نشست ام شونه روی دستی یهو

 ...قلبم وای_

 افتاد خنده به عطا سرخِ   صورت

 کجاست حواست ، قوت خدا_

 گذاشتم قلبم روی و دستم و کشیدم دراز آشپزخونه کف

 نخوابیدی؟ چرا تو ، دهنم اومد قلبم ، عطا نمیری_

 انداخت پام سرتا به نگاهی و ایستاد کمر به دست سرم باالی

 خوب خود به خود االن که بخورم قرص یه بیام گفتم داشددتم سددردرد واال_
 !شدم

 و کردم جمع شددکمم سددمت زانوهامو ، میکرد زوم داشددت زیادی چشدماش
 نشستم زود
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 !بخور بردار قرص کابینت اون از برو_

 انداخت باال شیطنت با ابروهاشو

 ... به چه منو هست آرامبخشِ   قرص این وقتی تا_

 گذاشتم ام سینه روی ضربدری هامو دست ساعد

 ، بخواب برو خوش زبون با_

 کابینت سمت به کرد خم سرشو

 !میگشتی چیِ   دنبال زیر اون_

 .نیستم ساغر که نشناسم رو تو اگه من...عطا ای

 .بردم وایتکسِ   لگن توی و دستمال و کشیدم عق  خودمو

 !وایسا ، چیه زیر اون میگم بهت االن_

 ،عطا سددمتش کردم پرت و خیسِ   دسددتمال ، سددمتم بیاد خواسددت همینکه
 ...کثیف حتی و شد خیس سفیدشِ   زیرپیراهن ، بود تمیزی خیلیِ   آدم

 ببینم بدو...الال برو ، حقته_

 داد فاصله تنش از زیرپیراهنیشو و گرفت خودش به مومومی ی قیافه

 ...ولی بود مهربون باید لطیف جنس با گفتن که درسته_

 ...بهم زد زل و کرد جدا پیراهنش زیر از نگاهشو

 ساغر مجبورم_

***** 

 هب ، میشدددی آشددنا مختلف های آدم با که بود کالسددااین اینِ   رفتن خوبیه
 .نمیتونه گفت مهرآیین هوای به ولی بیاد بودم داده پیشنهاد هم یلدا
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 شدددنبه سددده رفتیم هم با دنبالم ،اومدد داشددتم قرار مهتدا بدا کالس بعدد
 خوشم کوچیک های بازارچه اینجور از ولی نداشدتم خاصدیِ   خرید...بازار
 .اومد می

 بدم؟ سفارش میخوری چی ساغر_

 چینی جوجه_

 ایهو به وقتی از.میمونم بیرون نهارو بگم بهش تا گرفتم عطارو ی شددماره
 میگرفت آمارمو سداعت سدده دو هر ، میذاشددتم بیرون خونه از پامو ها کالس

 مکالس سداعت چون میشده نگرانم میگفت...خونه برمیگردم کی و کجام که
 ...خلوتیه موقع

 داد جواب و تلفن عطا که میداد گارسون به هارو سفارش داشت مهتا

 خانوم ساغر جونم_

 سرنهاری؟ ، نباشی خسته ، عشقم سالم_

 کجایی تو ، سلف اومدیم سهراب با آره_

 بگرده و بشوره هاشو دست میره که کرد اشاره بهم مهتا

 بخوریم ماستی و نون یه اومدیم مهتام و من_

 ... خندید

 ؟ ماست و نون چرا_

 شددوخی به ، بود شددده حسدداس خیلی جدیدا عطا...کنم اذیتش نیومد دلم
 ختهری واسددم پول میدیدم فرداش بخورم و چیز فالن نداشددتم پول میگفتم
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 هام شددوخی مدل این از دسددت ، نیسددت برقرار اوضدداع میدونسددتم که االنم.
 بودم برداشته

ِ   قرارهِ   موعد از ماه یه عطا...بیارن غذارو تا دادیم سدفارش.کردم شدوخی_
 نکشن باال پولمونو..گذشتا ماشین

 داد جوابمو پرِ   دهن با

 نباش نگران نه_

 رفک هام نگرانی به شدد  دوازده تا یازده بود ،قرار انداختم سدداعت به نگاهی
 .کنم

 .بهشون بزن زنگ یه حاال ولی.عزیزم باشه_

 انداخت ام خنده به خوردنش غذا صدای و داد قورت لقمشو

 ... برم قربونت الهی_

 هچ ببینم ماشددین این دنبال برم ، خونه میام دیر یکم من پس ، نکنه خدا_
 میدن جوابی

 فعال ، باشه_

 ساغر دارم دوست_

 .شدم باهاش سهراب بحث متوجه و کرد اعتراف سهراب جلوی

 خدافظ ، نفس دارم دوست منم_

 زد موسیر ماست توی و نون و نشست صندلی روی خنده با مهتا

 ساغر کشته منو دادنت قلوه و دل_

 .زیرش فرستادم کامل موهامو و کشیدم جلو شالمو
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 بگیری یاد تو یکم کاش ، قربونت_

 بهم زد چشمک خنده با

 فرستاده گل برام دیروز داداشت_

 زد بیرون حدقه از خوشحالی از هام چشم

 ساغرِ   جون بگو_

 بگیره جلوشو میخواست که ای خنده از شد سرخ صورتش

 نمیشه باور خودمم_

 فرستاده؟ سهراب مطمئنی حاال_

 ...میز داد تکیه و اش تنه باال و داد تکون سرشو

 !بود ازدواجون سالگرد دیروز آخه ، آره_

 یهتک ناراحتی با و میز روی گذاشتم ماسدتیموِ   نون...ازدواج؟ سدالگرد چی
 واسدددده داشددتم شددوق و ذوق چقددر.بخیر یدادش...صددنددلدی بده دادم

 ولی ، نبودم خانوادگی های درگیری توی خیلی بود کم سددنم.عروسددیشددون
 به.کردم گریه چقدر طالقشون برای ، نیسدت راه به رو چیز همه که میفهمیدم

 را سدد بره یا ، کنه منصددرفش و بزنه حرف سدهراب با که میگفتم مونس مامان
 ...ولی...عمه

 اون که تو نیسددت؟ دادین دسددت از که سدداعتی و روز اینهمه حیف ، مهتا_
 بیای؟ کوتاه نمیشه ، میشناسی گهوِ   سهراب

 دهنش تو گذاشت و زد ماست توی و بزرگتری نون
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 روزتو و شد  نمیخواد دلت تو واقعا ، مهتا آرامشدت این از میگیره حرصدم_
 ؟...باشی سهراب کنار

 !دهنش تو میپچوند و ماست و نون های لقمه تند و تند و میخندید فقط

 شددمبا عطا بدون کنم تحمل نمیتونم روزم یه ،من مهتا نکنن سدرت تو خاک_
 از ، بودی منِ   بدبخت داداش   عاشددق اگر تو! بکپم عطا از دور و شدد  یا

 !میمردی دلتنگیش

 داد قورت هارو لقمه نوشابه زور به و آورد پایین دهنش جلوی از دستشو

 میشدی جدا عطا از آنچنانی دعوای و قهر با نکرده خدایی اگر توام ، سداغر_
 هبرس چه ، کنی فراموش و تلخ های لحظه همون تا میکشید طول سال چند ،

 !!دلتنگی به دیگه

 زنده و مردم روزا همون مهتا جای داشددت،من حق ُمرده مادر مهتای که البته
 بود قیامتی من برای.شدم

 ...تو برای طرفم یه از ، میسوزه داداشم براش دلم طرف یه از...بگم چی_

 ، آوردن غذاهارو زدنمون حرف وسط

 از مهتا و من.گذاشددتم دهنم توی و قاشددق اولین اشددتها با و زد برق چشددمام
 ، میگرفت خندمون هم های قیافه

 دیمبو افتاده جوری ،یه نخوردن هیچی شبه سده دو انگار که هایی گشدنه مثل
 .نمیدادیم خودمون به هم کشیدن نفس فرصت که میز روز

 ...مولود مامان ی خونه بردم مهتارو زور به غذا بعد
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 نیم.براشددون ببرم زودتر میخواسددت دلم و بودم خریده کادو واسددشددون آخه
 ، نشستیم بیشتر ساعت

 ، نهک اسددتراحت که بود یلدا برای فرصددت بهترین و بود خواب مهرآیین آخه
 .خودم ی خونه رفتیم و پاشدیم زودتر همین برای

 با و سهراب دادم احتمال بود نزدیک بهم عطاِ   شدیشدم حس که اونجایی از
 ندادم پیام بهش همین برای ، بیاره خودش

 محمو توی پاهامونو کف رسددیدنمون محض به ، بودیم رفته راه امروز بس از
 ...زدن حرف به افتادیم و کشیدیم دراز زمین روی دوتایی و شستیم

 و سهراب های خنده صددای دیدیم و گذاشدتیم هم روی چشدم که اونقدری
 ولباسددشدد و اتاق توی رفت مهتا ها گرفته برق عین و میاد در پشددت از عطا

 .کرد عوض

 ترید خسته ما از که شماها_

 میکشید خمیازه و بود گرفته دهنشو جلوی مهتا

 نک درست شام عطا کمک پاشو..امروز رفتیم راه چقدر بدونی اگر سهراب_

 گذاشت پذیرایی جلوی میز روی درازشو پاهای و کرد نوچی

 نکرد قبول خودش ، بگیریم بیرون از غذا منِ   مهمون که گفتم ، عمرا_

 اب سهراب به رو و مبل به داد تکیه سدرشو ، بود خواب گیج هاش چشدم مهتا
 گفت مجکمی لحن

 دادن؟ حقوقاتونو_

 انداخت مهتا به نگاهی نیم سهراب
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 !گرفتیم پاداشم ، آره_

 عطا سمت دوییدم و پایین پریدم مبل روی از خبر اینِ   ذوق از

 میگه؟ راست عطا_

 گفت که میداد شکل دستش روی هارو کتلت

 آره_

 نزدیکش رفتم

 نیستی؟ خوشحال چرا پس_

 گذاشت ماهیتابه روی و کتلت و زد لبخند

 .بگم بهت نبود حواسم ، خوشحالم_

 باال و ماشددینمون پول نکنه...شدددم خیره صددورتش به و کردم ریز چشددمامو
 کشیدن؟

 شد؟ چی ماشینمون...عطا_

 .میدن تحویل دیگه هفته یه گفتن_

 نکردم؟ درست شام ناراحتی عطا_

 ناراحت مسددئله این سددر که بده امید بهم میتونسددت هاش خنده ی قهقهه
 .نیست

 کردم حلقه بازوش دور دستمو

 تجربسددت یه! نکن ناراحت خودتو ، کشددیدن باال و ماشددینمونِ   پول اگه_
 ...!دیگه

 اومد نزدیکم و شد گرد هاش چشم
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 !میشنوم؟ چی_

 خندید بهم و زد گوشش روی انگشتاش با

 حرف اهل خیلی تو که درسددته ببین ، میگم جدی میکنی؟ مسددخره ، عطا_
 ...فکری تو امروز.میفهمم باهم هاتو نزدن حرف فرق من ولی نیستی زدن

 .یدب*و*س لپمو سریع و انداخت سرم پشت به نگاهی

 ، سفرم یهِ   فکر تو_

 .بشنون هم مهتا و سهراب که بود بلند ای اندازه به صداش

 شمال؟ بریم ، دادن مرخصی روز 1 شرکت های بچه به_

 مکردی نگاه سهراب و مهتا به و آشپزخونهِ   اپن به دادیم تکیه هردو باعطا

 بریم؟_

 گفت میکرد تر قشنگ و صورتش که ملیحی ی خنده با و کرد فکر یکم مهتا

 دیگه میشم مزاحمت فقط.. نمیاد بدم من_

 فرستادم براش و*سب* یه

 ، نفس مراحمی تو_

 !پذیرایی سقف به بود زده زل که سهراب به انداختم نگاه

 نمیاری؟ تشریف شما جناب_

 گفت عطا به رو و زد پوزخندی سهراب

 ...سخته ماشین یه با کردین؟ و ماشین فکر_

 سهراب به داد عطا،حقوِ   رخ نیمِ   سمت چرخوندم سرمو

 دادن تحویل موقع اون تا و ماشینمون شاید حاال ولی ، میگی راست_
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 گفتم عطا به رو و گذاشتم اپن روی لپمو ناراحتی با

 نیست؟ هفته همین مگه مرخصیتون_

 گذاشت اپن روی صورتم نزدیک لپشو و درآورد ادامو

 است هفته همین چرا_

 شد آویزون هام ل 

 !دادن؟ تحویل و ماشین شاید میگی چرا پش_

 !بهم زد زل و خورد تکونی هاش چشمِ   مردمک

 !!دادن تحویل چون_

 .میشد تر رنگ پر لبش روی هی که ای خنده به شدم خیره مبهوت و مات

 چی؟_

 گذاشت اش چونه زیر دستشو و برداشت اپن روی از سرشو

 پایینه ماشین_

 اهالی ، هیچ که رو خونه اهالی ، بودم نکشددیده بود ها مدت که بنفشددی جیغ
 .کرد دار خبر و ساختمون

 باهمون ، نمیکشید لباسمو پشت سهراب اگر و درِ   سدمت دوییدم زده ذوق
 ..کوچه تو بودم پریده شلوارک و پیرهن

 .انداختم سرم روی شالو و پوشیدم رو مانتو و شلوار چجوری نفهمیدم اصال

 ، عطا آرامش و سددهراب های خنده به توجه بی و پله راه توی دوییدم مهتا با
 بود کرده گیر طبقه یه توی انگار ولی ، زدیم هی و آسانسور ی دکمه

 ...لعنتی_
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 ...پله راه ساغر_

 .پایین دوییدیم خنده با ها پله از و زدم هوا روی ، مهتارو پیشنهاد

 رهپنج پشت از عطا و بود شده پارک خونه جلوی دقیقا خوشگلمونِ   ماشدین
 .بشیم سوارش هردومون تا زد و دزدگیر آشپزخونه ی

 وجودم به حسددابی ، داشددت که خوبیِ   عطر و نو و جدیدِ   ماشددین ذوق
 خداروشکر و بکشم جیغ کوچه وسط میخواست دلم که اونقدری ، بود آورده

 .کنم

 داشتنا نقشه ما واسه دوتا این_

 چرخوندم فرمون دور دستامو

 ها بدجنس...ناراحته چرا چشه عطا این میگفتم هی بگو منو ، مهتا آره_

 و بود خریده لباس که انگار ، میکرد نگاه و ماشددین جای همه دقیق مهتا
 ، باشه نداشته زدگی جاییش میخواست

 خندیدم غش غش

 سهرابی ی لنگه بخدا ، دیوونه مهتای_

 نشست آدمیزاد مثل سرجاش و گرفت خندش خودشم

 ولی سددخته کردن عوض خونه گرونی این تو ، کردین خوبی خیلی کار_
 براتون بچرخه چرخش باشه مبارک...قلکه یه خودش ماشین

 داشتم گواهینامه کاش وای_

 میدم یاد بهت خودم ، خوبیه فکر_

 .کردم جابجاش الکی و گذاشتم ماشین دنده روی دستمو
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 دارم ذوق خیلی مهتا وای_

 ایبر که زد غر یکم سددهراب ، بودند چیده مردها و شددام میز و باال برگشددتیم
 که دارین حرف چقدر مگه شددماها و نشددسددتین ماشددین توی سدداعته یه چی

 که یمسافرت برای و بودیم ماشین توی ربع سه همش ما ولی نمیشین؟ خسدته
 .میکشیدم نقشه داد پیشنهاد عطا

 میریم؟ آبرود نمک ، عطا_

 نشست و گذاشت میز روی و ظرف آخرین

 . روستایی ی خونه یه ، گرفتم ام خونه اجازتون با ، بله_

 بکشه؟ منو میخواست امش  عطا این

 قلبم وای_

 خنده زیر زد مهتا مثل اینبار سهرابم

 .میکنی رو چی همه فکر که بشه فدات ساغر الهی ، بگردم دورت عطا_

ماری" و انداخت بینیش به چینی سهراب  گفت میخندید که عطا به" زهر 

 !هیکی من با جنسش عطا که ناراحتم وقتا بعضی ، خودتو کن جمع ساغر_

 سهراب دست از نخوردم حرص که کرد اشاره بهم عطا

 گفت جواب در مهتا ولی

 خوشددحال فکر که نکنه درد دسددتتون ، بوده بهترین همیشدده ، خان عطا_
 ...!!هستید همسرتونِ   کردن

ِ   حس باید وقتا بعضددی ، بود بجا که الحق و چسددبید عجی  مهتا تیکه
 .کرد بیدار مردها توی و حسادت
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 هایی زحمت جبران بازم بکنم هرکاری من ، دارید لطف شددما خانوم مهتا_
 !نمیشه ، میکشه خونه توی ساغر که

 گفت و بشقاب روی کرد پرت چنگالشو و قاشق سهراب

 !اه...بابا زدین بهم حالمو_

**** 

 خونهِ   در جلوی قرارمون ، گذاشددتیم عق  صددندوق توی و چمدون آخرین
 مهتا هنوز ولی بود گذشددته قرارِ   وقت از سدداعت نیم اینکه با ، بود ما ی

 .بود نیومده

 کجاست؟ پس_

 نمم ، ماشددین جلوی به بود داده تکیه و بود کرده خم زانوشددو یه که عطا مثل
 اش شونه به دادم تیکه

 !دنبالشون میرفتی خودت بودی نگران جان سهراب_

 ، نمیره سهراب ی کله تو ها حرف این که نمیدونست عطا

 داشددت حرص با و ماشددین جلویی ی شددیشددهِ   جون به بود افتاده سددهراب
 .میکرد تمیزش

 بزن زنگ بهش تو ساغر_

 نگاه عطاِ   رخ نیم به و کشددیدم عمیقی نفس ، بخورم حرص نمیخواسددتم
 گفتم سهراب جواب در و کردم

 نداره شارژ گوشیم_

 خندید لبش ی گوشه و چرخوند سمتم سرشو عطا
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 !گو درو _

 .بشنوه سهراب ترسیدم ولی بود آروم خیلی صداش اینکه با

 ببخشید_

 عج مت های چشم با ، کشید لبش روی زبونشو و فرستادم براش یب*و*سد
 .انداخت گردنم دور دستشو خنده با و زدم اش شونه به مشتی

 .کشیدم پوفی کالفه و کردم بول دستامو

 انداخت و کن پاک شیشه و دسدتمال و داد خودش به تکونی باالخره سدهراب
 .بست محکم درشو و عق  صندوق

 و یدممیخند بهم ، میزد حرف گوشم دم عطا و بودیم گرفته نظر زیر حرکاتشدو
 خیلی بکنه وانمود میخواسددت اینکه با سددهراب و میزدیم حرف گوشددی در

 .میکنه خودخوری داره چقدر که میشناختم خوب برادرمو من اما خونسرده

 ایینپ باال یکم بعد و درآورد تیرشِ   جین شدلوار جی  از موبایلشدو گوشدی
 گوشش به چسبوند و گوشی ، کردنش

 کجایی؟ مهتا_

 زد پهلوم به عطا و پرید باال ابروم

 کردی معطل مارو سدداعت نیم االنم ، نه میگی ، دنبالت بیام میگم بهت_
 نگفتم؟ یا گفتم...من با نکن بحث...،

 ماشین سمت به داشدت،سرهامون نگه کنارمون که زردیِ   ماشدین توقف با
 .چرخید

 .رفت تاکسیِ   سمت سهراب و داد تکون دست برامون مهتا
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 اومد و کرد سددالم بهش باز روی با مهتا ولی بود کرده اخم سددهراب اینکه با
 رو کرایه و گرفت تاکسی از مهتاروِ   چمدون سدهراب...عطا و منِ   سدمت
 تاخیر این بابت که کرد راحت مهتاروِ   خیال من مثل هم عطا ، کرد حساب

 !شدیم ناراحت سهراب مثل نه افتادیم زحمت به نه اصال

 شددوخی به عطا و گذاشددت خودش ماشددین توی مهتاروِ   چمدون سددهراب
 !داشت جا ماهمِ   ماشین که گفت

 عصبانیه خیلی سهراب بهتره، بیام شما ماشین با من_

 نزد حرفی ولی شنید مهتاروِ   حرف هم عطا

 بشین راحتی ،هرجا جان مهتا_

 رو راننده کنارِ   در و زد صددداش سددهراب که ماشددینمونِ   سددمت بره اومد
 .کرد باز براش

 زدم مهتا ی شونه به خنده با

 کنه ترورت میخواد ، برسه دادت به خدا_

 ، اعط جلوی ترسددیدکه کنم فکر ولی اومد نمی راضددی اصددال نظر به که مهتا
 سددوار و رفت همین برای ، کنه اش زده خجالت و بزنه بهش حرفی سددهراب

 .شد

 ، کرد حرکت سهراب ماشین از جلوتر عطا و منِ   ماشین

 !بود بهتر نموندن تنها االن کنم فکر_

 .بود شناخته داداشمو خوب هم عطا
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 به میفته سددفر این تو یا ، سددهرابهِ   فرصددت آخرین دیگه این ، کن ولشددون_
 مهتا برای خفن و خوبِ   شددوهر یه نیسددتم سدداغر من یا ، مهتا پای و دسدت
 .نکنم پا و دست

 گفت خنده با و کرد اوهی اوه عطا

 کردی قیام پس_

 برداشتم ماشین عق  صندلی از و بودم آورده خونه از که هایی میوه

 و لج خاطر به اینهمه.میکشددم خجالت دختر این روی از بخدا ، عطا دقیقا_
 سددهراب آقا که نزد حرفی و کرد خوری خود ، من بابای و مادرش لجباری

 ای خانومی چه نمیشه باورت ، ماجرا سر یه شدد خودش و داشدت برش هوا
 ! میزدم شوهرموِ   قید بودم اون جای من ، داد خرج به

 نزن منوِ   قید شد هرچی ، خدا رو تو نه_

 کیلویی شیش پنج وقت چند این ، کشیدم لپشو و شدد باز بناگوشدم تا نیشدم
 بحصدد که بود کرده برام برو دل تو و جذاب و مرد این اینقدر ، کرد اضددافه که
 سددرنمازم هم میذاشددتم کنار صدددقه براش هم ، سددرکار میکردم راهیش که ها

 .میکردم دعاش

 مامانت؟ برای بردی هارو قربونی گوشت_

 گذاشتم دهنم توی سی  تیکه یه

 انگشتاتمبذارم، بار آبگوشتی یه شمال بریم ، بودا غولی گوسفندش.بردم آره_
 میخوری

 گفت بود کناریمم ی آیینه به حواسش که حالی در و کرد ،نگاهم خنده با
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 وامت ، میگیریم بیرون از رو بقیه ، کنیم درسددت خودمون رو وعده یه فقط_
 همین واسه اومدیم مسافرت...کنی استراحت باید

 ، کنارمون اومد سددهرابِ   ماشددین دیدم که پاشددیدم می نمک خیارم روی
 داد پایین عطا رو شیشه

 داداش؟ جونم_

 نمیشه پیدا کوفتم اینجا ، ور این بده هات خوراکی اون از یکم ساغر_

 گفتم سهراب به و بیرون بردم پنجره از رو میوه ظرف همون

 !میشه پیدا زهرمار عوضش_

 ندهنخ تا میکرد کنترل و خودش که حالی در مهتا و بود خودش دقیقا منظورم
 !انداختم ای تیکه خوب که کرد حالی بهم ابروش و چشم حرکت با ،

 اب ، کردیم طی توقفی هیچ بدون و آبرود نمک تاِ   نیم و دوسدداعتِ   مسددیر
 لیو بندازیم عکس و کنیم اسددتفاده اطراف سددرسددبزی از میگفت عطا اینکه

 ودب کرده کرایه که ای خونه های عکس...اونجا برسددیم تا نبود دلم تو دل من
 .میکرد ام وسوسه حسابی ،

 ندشد پارک هم جلوی ها ماشین ، بود شده شروع بارون نم که رسدیدیم وقتی
 .شدیم پیاده مهتا و من و

 هواییه چه_

 میلرزید داشت بید مثل

 سرت تو خاک_

 گرفت بول بازوهاشو و خندید غش غش
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 چرا؟_

 عیدِ   کل عیده دیگه ی هفته ، میزنی یخ ، نکبت میاوردی لباس خد _
 .میشه زهرمارت

ِ   دیدن با ، بگه چیزی میخواسددت که عطا و اومدند کنارمون عطا و سددهراب
 گفت مهتا

 سرمانخورین ، ماشین توی بشینید میخوایید_

 هک مسدافرتی پتوی اون از یکم منم ، بهم چسدبوند خودشدو و کرد نوچی مهتا
 هواس بودم کرده دست دسدت االنم تا اگه...روش انداختم و بود پیچیده دورم

 و درمیاره گندشو پوفیِ   کاپشن اون احمقِ   سهراب ، کردم فکر که بود این
 .میکنه مادرُمرده اینِ   تن

 نمیریم؟ چرا پس_

 بشین؟ سوار کابین تله نمیخوایید_

 انداختیم بهم نگاهی بود شده سرخ صورتش که مهتا با

 بریم؟_

 پرسیدم دوباره و کرد نگام واج و هاج مهتا

 دیگه؟ بریم_

 ...صورتمون به خورد مهتا کاپشن که هم چشمای به بودیم زده زل

 در ، هست من توی که محبتی و مهر یکم که سهراب نکنن سدرت تو خاک_
 !بیشعور! نیست تو
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 گرفته دمدر واقعا لپم به زیپش و کاپشن برخورد با ، بود زده که یخ صدورتمون
 .بود

 .رفتیم کابین تلهِ   سمت هرچهارتامون و پوشید کاپشنشو مهتا

 .میمونم منتظر پایین من برید شماها_

 کردم نگاه عطا به تعج  با

 چرا؟_

 ِ   بارونیِ   جی  توی هاشددو دسددت و انداخت کابین تله ارتفاع به نگاهی
 برد دوختش خوش

 !میترسم زیاده ارتفاعش_

 ...من ولی شد منفجر خنده از که سهراب

 میترسی چی واسه ، بشم چشمات اون فدای الهی_

 باترس اما خندید

 میترسیدم ارتفاع از بچگی از من_

 روی دستامو کف ، مینداخت خنده به منم داشت کم کم سدهراب های خنده
 که مش *و*سددب تا شدددم بلند پام های پنجه روی و گذاشددتم عطا های لپ

 کشید عق  محکم و گرفت و پالتوم کاله بیشعورِ   سهراب

 عام؟ مالء تو_

 شکمش تو زدم دستمو آرنج و اش سینه به خورد سرم پشت

 گرمه خودشون کار به سرشون همه هست؟ تا 1 ما جز کسی اینجا_

 گفت گوشم دم شدو خم سهراب
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 نکن درازی زبون_

 برانهدل که رفتم عطایی سددمت لبخند با دوباره و اومدم براش ابرویی و چشددم
 ها نرده به بود داده تکیه

 نترس هیچی از...باهاتم من ، بریم بیا_

 نرده به زد تکیه ، عطا کنار و سمتمون اومد مهتا

 با ، بودم شده سوار که باری آخرین آخه...ولی ، بترسدما من نکه...راسدتش_
 !!آوردم باال اونجا شد بد حالم!...سهراب...

 با عطا که هایی لبخند و مهتاِ   خجالت و بود من های خندهِ   بم  حاال
 .میکرد پنهون سرفه

 .نمیترسیم که خریم کله توئه منو فقط کنم فکر سهراب_

 گفت عطا به رو ، ایستاد کنارم و اومد جلو سهراب

 دادی؟ پیشنهاد چرا میترسیدی که تو_

 گفت تمامِ   مظلومیت با عطا

 داره دوست ساغر_

 به کرد سددفارش و زد زنگ دوبار عطا ، شدددیم کابین تله سددوار سددهراب با
 اعیارتف از که نبود این از باالتر لذتی هیچ ، باشدده بهم حواسددش که سدهراب

 بار چند ذوقم از...ها ماشددین به دریا به ها خونه به بزنی زل بلندی این به
 بلندشو پالتویِ   آستین واغور، و غر با اونم و کردم ماچ و سهرابِ   صدورت

 .میکشید صورتش به
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 رو بارونی و سددبز سددر جای چند سددهراب با شدددیم پیاده کابین تله از وقتی
 واه روی دسددتم با رو نشددده آب های برف ، بندازیم عکس تا کردیم انتخاب

 .میگرفت عکس ازم سهراب و مینداختم

 باشه باشه...منو کشتی...عطا بله_

 انداخت پالتوش جی  توی حرص با رو گوشی

 میشه آب تنش گوشت میکنه سکته االن شوهرت بریم بیا_

 بردم کاپشنم جی  توی یخمو دستای

 باهاش که نیست توِ   سابقِ   بدبختِ   زن منِ   شدوهر ضدمن در ، بریم_
 فهمیدی؟.بزنی حرف اینطوری

 عطا اب سددلفی عکس یه مهتا ، ایسددتادیم نوبت تو و دادیم تحویل هارو بلیط
 .اندختم عکس یه سهراب با منم ، بود فرستاده واسم و بود انداخته

 مهتا واسه بفرستم_

 بود تادهفرس مهتا که عکسی تا نشست کنارم سهراب و شددیم کابین تله سدوار
 .ببینه رو

 .پوشیده کممِ   لباس ، سرماست خوش خیلی_

 میکردن فکر این به درصد یه چرا واقعا...کشیدم دستش از و گوشدی حرص با
 ماشددین قسددط پول و خونه کرایه واسدده رو همه میاره در پولیم اگر مهتا که

ِ   خود...بخره حسابی و درست کاپشن یه باشه نداشته پول شداید واقعا.میده
 مثل هم ،مهتا میده لباسِ   پولِ   کل خرید میره که دفعه هر ، آقا همین
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 طوری یه البد حاال.بود هم شددبیه نفر دو اینِ   چی همه اصددال ، بود خودش
 .نمیپوشه لباس و نمیگرده سابق شبیه مهتا که شده

 شدی؟ ساکت چرا_

 زدم پوتینش لگدبه با

 نداره فایده که عادیِ   زدن ،حرف میزدم حرف ذهنم توی ، تو با داشتم_

 داد باال اومد می بهش خیلیم که لعنتیشوِ   بافت اون ی یقه

 بزن حرف من با دلت تو همون_

 میخوام پنجره این از که حاال همین مثل! بکشددمت میخواد دلم وقتا گاهی_
 .پایین کنم پرتت

 ، ربیارهد جیبش از دستاشو خواست تا ، شد غافلگیر و سمتش برداشدتم خیز
 هب خورد یا در خوردبه یا کوبیدنشددم پا و گرفتم اش گونه از محکمِ   گاز یه

 ...صندلی

 ، وحشی وحشی_

 پایین کشیدم و بردم دندونام الی بلندمو های ناخن

 ای خوشمزه گوشت چه_

 بود شده جمع صورتش و بود گرفته دردش

 پای که احمقهِ   سدامان اون ، نکن من با شدوخیا این از گفتم بهت صددبار_
 .هست هات دیوونگی

 یصندل به دادم تکیه خونسدردانه اما بودم قرمزشِ   لپ اونِ   نگران اینکه با
 کشیدم صدایی و سر پر و بلند نفس و
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 !برگردی و اومدی که راهی میتونی_

 تو نه اومدم رفیقم دعوت به_

 زدم بازوش به مشت یه ، بود کرده توقف کابین اینکه با

 منه زنه رفیقت_

 کرد باز هارو در

 !بدبخت توئه زنه همون آره_

 که دیدم رو عطا ، دلمِ   عزیز ولی ، شدددم حرصددی بودم داده سددوتی اینکه از
 شدم پیدا سریع همین واسه ، جلو اومد

 گذشت خوش_

 جهنمه بهشتم سهراب با_

 خندید غش غش و اومد سمتمون دست به بستنی مهتا

 شدی قرمز_

 مهتا داد حرصم_

 پیشمون اومد که بود گذاشته اش گونه روی دستشو سهراب

 کرد؟ چیکار صورتم با ببین_

 کنهمی دلسوزی واسش دوستش بود کرده خیال... داد نشون عطا به صدورتشو
 گفت و انداخت بهم نگاه یه تهش عطا ولی..

 نشد؟ چیزی که دندونات_

 هی ، نامرد مهتای ولی میدادم جواب و میزد عطا به که محکمی های مشددت
 . میگرفت نیشگون ازم ریز ریز
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 بلددد هیچکدددوم و بود کرده کرایده عطدا کده ویالیی بدهِ   رفتنِ   مسددیر
 .یمکرد پیداش ویالِ   صدداح  از کردن جو و پرس بار چند با باالخره.نبودیم

 خوشگله چقدر ، عطا وای_

 تموم ساختش ماهه شدش ، میده اش اجاره داره ویال صداح  که باره اولین_
 نفر اولین شدیم ما شانس.شده

 بود برخوردی خوشِ   مرد که ویال صدداح    با تا شدددن پیدا عطا و سددهراب
 سددهراب ماشددین توی که مهتارو تا عق  برگدوندم سددرمو. کنند صددحبت

 .ببینم بود نشسته

 ...داد تکون دست واسم که میزد حرف تلفن با داشت

 ...ویالِ   حیا  توی بردیم هارو ماشین و اومدن پسرها

 قشددنگ خیلی خدایی خ  اما باشددم ندیده ها ویال این از من اینکه نه حاال
 ... اومدی می سرکیف میکردی نگاه بیرونشو که همینطور اصن.بود

 ماشین به دادم تکیه و شدم پیاده زده ذوق

 .اومد خوشم خیلی عکسا تو ببینیم داخلش باید_

 چشم روی آفتابِ   نور و بود شده سدرخ یکم سدرما از که عطاِ   صدورت به
 کردم نگاه بود افتاده هاش

 بودی سلیقه خوش همیشه تو. برم قربونت عالیه_

 گذاشت قلبش روی دستشو
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 بابات حاج ی ،خونه مثل خونه یه نمیرسدده که زورم دیگه..مخلصددیم ما_
 هکرای دوبلکس ی خونه هردفعه شمال اومدیم میدم قول عوضدش بخرم برات
 .کنم

 تو کسددری و کم من میکرد فکر چرا.میشدددم ناراحت میزد حرف اینجوری
 هست؟ خودش که وقتی دارم زندگیم

 .گذاشتم صورتش کنار صورتمو و انداختم گردنش دور دستامو

 هستنا اینجا ام دیگه نفر دو شما بویر! هوی_

 کرد حفظ رو ایمنی ی فاصله سریع عطا

 داخل ببرم چمدونارو رفتم من سهرابه با حق_

 انداخت گردنم دور دستشو خنده با و اومد سمتم مهتا

 .ها میکنه حسادت داداشت این_

 عطا و من به اونوقت بره صدقش قربون که نداره و کسدی خودش... معلومه_
 .میده گیر

 .چیم من پس نداره؟ و کسی چرا_

 تا دمکوبی سرش فرق به کافی و وافی عنایت   ی نشدانه به و دسدتم دو هر کف
 .کنه طل  کمک و بزنه جیغ

 ...که نبود دوتا یکی منِ   درد

 آوردن و بردن چمدون هی مردا و کردیم نگاه مهتا رو خونه روی و زیر

 میخواد؟ لباس چقدر روزه دو سفر یه نمیدونم من_

 داد و سهراب جواب مهتا
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 خ  میشه الزم ، ونهم*س*تز_

 .کردیم باز هارو چمدون و اومدیم پایین ویال چوبی های پله از

 ها اتاق تو ببریم ، جان ساغر نکن باز اینجا_

 هتام دیدم...مبل دسته روی انداخت پالتوشو و داد کمرش به تکونی سدهراب
 .کرد بوشم سر تو خاک.کرد آویزون رو پالتو و داشت برش

 باال اون میریم هم عطا و من ، خانوما برای پایینی اتاق این_

 واسه باال ،دوتای ما واسده پایینی این نمیبره خوابم شدوهرم بدون من بیخود_
 مهتا و تو

 .اومد برام ابرویی و چشم و شد کفری سهراب

 اومد جلو کمر به دست مهتا

 میخوام منِ   حیا  به رو ، من واسه راستِ   سمت باالیی ، میگه راست_

 .برد و کرد بلند رو مهتا و خودشِ   چمدون و انداخت باال ای شونه سهراب

 . بره دنبالش که مهتا به کردم اشاره

 خانوم میارم من_

 .بود زیبایی و لوکس جای واقعا...رفتم خواب اتاقِ   سمت عطا از جلوتر

 بود باکالس خیلی صاحبشم..قشنگه چقدر عطا_

 دامپزشکه ، بود محترمیِ   مرد آره_

 خ  میگرفتی ازش شمارشو_

 پرسید تعج  با و تخت روی نشست

 چی؟ واسه_
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 .میکرد چکاپ یه میبردیم و سهراب بابا_

 گفت التماس با و گرفت دهنم جلوی دستشو عطا

 خدا رو تو_

 نالیدم و کشیدم نفس هاش دست الی البه از

 ...عطا_

 و تبس ،درو در به برسه دسدتش تا تخت روی خوابید پشدت به و زد ای قهقه
 .نشست تخت روی

 کشید بهم هاشو دست کف

 شدی زنبور مثل_

 !بزنم نیش میخوام_

 .خنده از شد منفجر عطا و دادم پایین سمت به هامو ل  انتهای طرف دو

 کمک...شدی پرو خندیدم روت به.بسه واسم زدی نیشدم که باری یه همون_
 .کنم عوض باید هامو لباس.کنم باز و چمدونم کن

 انداخت کمرم دور دستاشو تا ، ایستاد سرم پشت و گفت معناداریِ   چشدم
 .کردم جمع داخل به هامو ل  ، خودش سمت برگردوندتم و

 ستنمیتون دیگه میشدد باز خنده به پاش ، میشدناختم بهتر خودمو شدوهر   من
 .بگیره خودشو جلوی

 .چیدم میز روی و آرایشم لوازم و چمدونِ   سر نشوندمش

 .کردم عوض هامو لباس و زدم ای شونه یه موهامم

 شدما چاق ساغر_
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 و مبود خریده براش که زرشکیِ   خوشرنگِ   بافت تا بود درآورده پیرهنشدو
 شکمش به زدم دست که بپوشه

 زمان از االن من! مریضدده باشدده نداشددته شددکم که مردی.برم قربونت الهی_
 .عاشقتم بیشتر ازدواجمون

 شد؟ بیشتر ات عالقه شکم یه همین خاطر به یعنی_

 بودی کبریت چوب ، نیست تاثیر بی_

 یدب*و*س لپمو و کرد بولم پشت از

 کردی انتخابم چرا پس_

 و نکردم ضددایع خودمو ولی ، نداشددتم ای دیگهِ   انتخاب بگم میخواسددتم
 خودشِ   زمین تو دادم ول و توپ

 فکر ، هبکن کلکتو که میخوای عشددق یه گفتی که وقتی سددوخت برات دلم_
 ...میشی خوشبخت من با کردم

 .میداد قلقلکم میخورد هام سرشونهِ   یل*خ*ت به که ریشش ته

 چایی داشددت مهتا.رفتیم بیرون و شدددیم جدا هم از خندهِ   غش غش با
 گفت عطا به رو که میذاشت

 ...بافت این میاد بهتون چقدر_

 من به کرد اشاره و کرد تشکر عطا

 .سلیقست خوش که بس.کشیده زحمت ساغر_
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 که بود نشده بارم یه...چی یعنی داری شدوهر بفهمه تا کردم ای اشداره مهتا به
 دب هم از بقیه جلوی بودیم بد هرچقدم اصن.بگه بد کسدی جلوی من از عطا

 .نمیگفتیم

 ... سهراب برعکس

 داداشم؟ کوش_

 گرفت ها نرده ی لبه دستشو باال اون از

 .رفته یادم مسواک ها بچه_

 !هست من مسواک_

 چیزی قیافه و تیپ از داداشددم واقعا...اومد پایین هارو پله و کرد بهم اخمی
 .شد جذابتر رفت باالتر سنشم...نداشت کم

 نباشه؟ ای بچه هیچ بابای سهراب نبود حیف

 ... آوردم تا دو مسواک من_

 .رفت آشپزخونه داخل و داد سرتکون فقط مهتا جواب در

 .بریز آب توش بعد بساب هارو کتری این_

 گذاشت گاز روی و کتری مهتا

 راحت خیالت سابیدم_

 !!باشه ولی نیست راحت هیچوقت خیالم که تو با_

 بودم منتظر هی میزد؟ حرف اینطوری مهتا با داشددت من های چشددم جلوی
 هک بود منِ   برادر از بیشددتر دختر این شددعوره انگار ولی بگه چیزی مهتا
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 توی اصددال ، میشددناختم و سددهراب منکه وگرنه.نزد بهش حرفی من جلوی
 .نداشت هم ها خوری سری تو این به عادت و نمیاورد کم جواب

 داریم؟ چی چایی با_

 داد جواب آروم مهتا

 .کردم درست کیک_

 !بشوره مهتا تا گذاشت سینک کنار و بود خورده که آبیِ   لیوان سهراب

 توی گددذاشددددت و بودم آورده تدهران از کده آبدگدوشددتدیِ   مدواد عدطدا
 سعی و بود فهمیده مهتا...سهراب دسدت از بودم شدده ناراحت...آشدپزخونه

 کنه وانمود خودشِ   دادن نشددون خیال بی و کردن عوض حرف با میکرد
 .برنخورده بهش اصال

 کم و گاز زیر و گذاشددتم بار آبگوشددتِ   خود های ظرف توی و آبگوشددت
 .کردم

 میاد؟ کی بخرم ترشی برم میخوام من_

 بردم باال دستمو

 عطا میام من_

 کرد همینکارو هم مهتا

 بیام؟ منم میشه_

 گفت احترام با و زد لبخند عطا

 ...نه که چرا_
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 بهش ورود محض به که بود ویالِ   نزدیک لعابی و رنگ خوشِ   بازار یه
 دبو خوشرنگ و سبز چی همه...خوشحالی فر  از بزنم جیغ میخواست دلم

 عمیق نفس میخواسدت دلم هی..خوب حال پراز.. تازهِ   حال و حس از پر ،
 .بخرم عطا و خودم برای بود که هرچی از و بکشم

 بود ایهپ که عطاهم.بخریم رو آش پخت وسایل و مواد گرفتیم تصمیم مهتا با
 .نمیزد حرف ما حرف روی و

 ...ویال برگشتیم زدن گشت ساعت سه از بعد خالصه

 ...در یه بود داده تکیه زهرمار برجِ   عین سهراب

 ...شوهرمو کن کمک_

 داخل آورد عطا با هارو خرید و داد خودش به تکونی زور با

 .خریدیم هامونم سوغاتی_

 .نداد نشون اهمیتی گفت مهتا که ای جمله به اصال

 کرد بازش و برداشت کلوچه بسته یه فقط

 االن میاریم غذا نخور_

 میز روی گذاشت رو بسته و کرد نوچی

 !کردما ضعف من_

 ... مصرف بار یه سفره سرا  رفت راست یه مهتا

 میندازیم االن_

 .کردم عوض زودی هامو لباس منم و انداخت میز روی رو سفره مهتا
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 عطا چیدیم و میز تا هم ما.بگیره دوش بره تا هممون از کرد عذرخواهی عطا
 .اومد

 ساغر؟ یاِ   خانوم مهتا کاره این...برنگی و بو عج _

 آوردم باال دستامو

 من_

 هی با و بود کرده خرد خودش برای سددهراب که هایی نون و کرد تشددکری عطا
 ...من واسه بعد ریخت مهتا برای اول ، برداشت مشت

 شد خیره بهش حرص با سهرابم

 بودی؟ نکرده درست ها خانوم واسه مگه_

 زد میز روی ضرب با هاشو انگشت سهراب

 بودم کرده درست ها خانوم برای ، چرا_

 که دبو گشدنمون اونقدر.گذاشدتم دهنم توی و برداشددتم ریحون تا دو خنده با
 از و بیار اونو ، بده و نمکدون حد در جز نزدیک حرف غذا سددر هیچکدوم

 ...حرفا این

 وشیدیمپ گرم لباس ولی بود سدرد ، رفتیم بالکن توی چهارتامون هر نهار بعد
 .خوردیم چاییمونو و

 یتو سرش که مینداخت مهتا به نگاهی گداری گه... بود سهراب به حواسدم
 .نبود جو و پرس وقت االن ولی بودم کنجکاو منم که البته.بود گوشی

 بود خوشمزه خیلی غذات_

 .کرد تعریف ازم سهراب عج  چه
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 بود ماشینِ   نذری های گوشت...جان نوش_

 میکنه حال بابا حاج ، بذار آبگوشت گفتی اینارو مامان ایندفعه_

 دادم تکون هامو شونه خوشحالی با

 چشم به ای_

 قاطی لیوان توی داغشو نبات عطا... کرد بلند چاییشو لیوان خنده با سدهراب
 گفت بهش سهراب که میکرد

 بگیری؟ درد دل بخوری زیاد مجبوری_

 زد ای قهقهه عطا

 وزهن ام معده.میخورم سابق برابر سه دو کنم فکر ، شدده چم نمیدونم بخدا_
 .نکرده عادت

 برد کاپشنش جی  توی دستاشو و گذاشت میز روی گوشیشو مهتا

 .میخورید آروم غذاتونو خیلی که اینه شما خوبیه خان عطا_

 کرد شکشمش به اشاره عطا

 گرفته درد دلم که فعال_

 یه که میزِ   چوب به زدم آروم و...لیوان توی انداختم براش دیگه نبات یه
 نخوره چشم وقت

 یه و نشددسددتیم هم کنار عطا و من ، دریاِ   ل  رفتیم چهارتامون هر ، غروبی
 .ودب نشسته سهراب از فاصله با هم مهتا ، سرمون روی انداختیم کاپشنمونو

 به من اما میگذشددت چی بقیه فکر تو نمیدونم ، بودیم سدداکت هممون
 .میکردم فکر همشون
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 هشددد عوض زندگیشددون بوی و رنگ مهرآیین با حسددابی که عارف و یلدا به
 که خودم بابای مامان به...شددده جوون میکردم حس که مولود مامان به...بود

 خوب حالشددون همه نظر به...دارن شددور و ذوق ، سددامان راهی تو ی بچه با
 ...تا 1 ما جز به... بود

 که حقوقی ماه چند.بود شددده ثابت کاریشددون شددرایط تازه ، عطا و سددهراب
 ...ولی چی همه بود خوب مالی نظر از...گرفتن و بودن طلبکار

 بود نگران و میسوخت مهتا و سهراب برای دلم

 زد حرفایی یه شدداید ، نگفت بهم بود کشددیده که هایی سددختی از هیچی مهتا
 .نگفت چیزی هاش تنهایی از و کرد منوِ   مراعات میدونم بهتر که من اما

 کنارش عطا همین ، بودیم دورش ماها ، بود خودمون ی خونه تو سددهراب باز
 ؟بود کنارش کی ، شد سقط بچش که روزایی همون تو...چی مهتا ولی.بود

 پیچید کمرم دور دستشو وعطا فرستادم بیرون آه با نفسمو

 میکشی سوز سینهِ   آه ، خانوم چیه_

 اش شونه به دادم تکیه سرمو

 باشه؟؟ راه به رو چی همه هیچوقت نیست قرار چرا_

 گفت آروم و انداخت کنارمون به نگاهی نیم عطا

 میگی؟ نفرو دو اون_

 بهم داد دلداری عطا و گفتم ای آره ناراحتی با

 .میشن راه به سر نفرم دو این ، ایشاال_

 !بودند دیوونه نفر دو این...نمیشدند
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 !خونه بریم پاشو_

 هان؟_

 گفت گوشم دم

 بزنن حرف نفر دو این بریم پاشو_

 باهامون میان میشن پا_

 انداخت سمت اون نگاهی دوباره

 نمیان_

 گرفت منوِ   دست و شد بلند

 .بزنیم قدمی یه میریم ما_

 موندن به دلش اگر هم خدا بنده مهتای که میریم ما گفت جوری یه عطا این
 .بمونه شد مجبور ، نبود سهراب کنار

 عطا و بزنم چرتی یه من تا ویال برگشددتیم ، نشددد طوالنی خیلی زدنمون قدم
 ...همینطور هم

 اتاق از دزو برگشتن مهتا و سدهراب کردم فکر اینکه هوای به شددم بیدار وقتی
 ااتاق تو ولی باال رفتم هارو پله ، بود خاموش ها چرا  همه ولی بیرون اومدم

 .نبود هیچکس

 خانوم؟ کجایی جان ساغر_

 ایستادم ها پله باالی

 گرفتم دلشوره...نیومدنا ، عطا_

 کرد نگاه ساعت به و داد بدنش به قوسی و کش
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 نزدن؟ زنگ! شبه نه ساعت...کردن دیر آره_

 اومدم پایین ها پله از استرس و حرص با

 .بودیم خواب ما باشن زده زنگم_

 اندخت گوشیش به نگاهی عطا

 ... میاییم دیر یکم ،نوشته ساغر داده پیام سهراب_

 زدم نفس نفس و عطا به رسیدم

 ود باید چرا تو و من.اومدیم پیششون از که وقتی همون واسده پیام این خ _
 عطا؟ بخوابیم نیم و ساعت

 .کرد روشن هارو چرا  خونسردی با عطا و زدم جیغ

 میزنیم زنگ االن ، خانوم میکنی نگران خودتو چرا_

 ، داد جواب باالخره بوق تا چند بعد ، گرفت و سهراب ی شماره

 عطا راهیم تو سالم_

 درآورد اسپیکر از و تلفن عطا و مبل روی نشستم

 بارونیه هوا باشید مراق  باشه_

 .روم به رو نشست و کرد قطع و تلفن

 طوفانیه کنم فکر_

 .نبود خوب اصال سهراب صدای ، میگفت راست

 .شنیدم و پارکینگ درِ   شدن باز صدای تا شدم زنده و مردم

 کممح و ماشین در و شد پیاده زودتر مهتا.خورده بارون ی پنجره پشدت رفتم
 خیسشِ   صورت به کشید دست ، کردم باز روش به درو وقتی.بست
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 شدیم خیس شده بارونی چه_

 و کرد سالم عطا به سدری سدر و یدب*و*سد صدورتمو.بود الکی هاش خنده
 ...باال دویید

 ...پیشش رفت عطا ولی ببینم و سهراب نموندم منتظر

 ...حموم بود رفته اما ، مهتا سرا  رفتم منم

 خوبی؟ مهتا_

 اومد حموم توی از صداش

 میدی؟ چمدون از حولمو.برم قربونت آره_

 ...بود سرخ چشماش که اومد بیرون وقتی.موندم منتظرش دست به حوله

 شد؟ دعواتون_

 بابا نه ما؟_

 کنه خشک بدنشو تا بهم کرد پشت و لرزید اش چونه دیدم

 آخه مرگشه چه نمیدونم داره دوست داداشم_

 بود بعید مهتا از که ای تلخی با...خندید

 !داره دوسم خیلی آره_

 ونا به نکنه...حسددابیه آدم شددرکته اون توی مهتا خواسددتگار میگفت عطا
 .بده مثبت جواب

 رتشصو به زد کرم...اتاقش میز روی به رو نشست و پوشوند حوله با موهاشو
 کرد نگاهم آیینه توی از و

 ؟ بخوریم چی شام_
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 !بخوریم کوفت_

 سمتم برگشت بود نشسته صندلی روی که همینطور و خندید

 سددهرابم و من اصددال..مسددافرت اومدیم.میکنی بوض چی برای...سدداغر_
 االنم ، نیسددت کارا این جای که مسددافرت ، زدیم حرف باهم کردیم اشددتباه
 میکنن؟ درست جوجه مردا.میرسیم برناممون به ، نشده هیچی

 توی بردن سددهراب و عطا رو بودیم زده سددیخ مهتا با کده هدایی جوجده
 روی دستمو ، بود شدده سدرخ صدورتش و کرد عطسده بار چند مهتا...بالکن

 .بود کرده ت  گذاشتم پیشونیش

 خوردی سرما_

 کم لباس میگه ، میکنه پوسددتمو سددهراب که درنیار صددداشددو ولی کنم فکر_
 پوشیدی

 سهراب کرده غلط_

 ودب سدرخ چشددماش ، کردم تنش زور به و بودم آورده خودم با که گرمی بافت
 هاش گونه مثل

 میگیرن ُگر ها ذغال مگه ، بارونیه چه__

 آشپزخونه توی اومد و سرش از کشید پایین کالهشو عطا

 .برداشت کابینت روی از و بودن خریده که الکی و انداخت مهتا به نگاهی

 بالش یه و کردیم زیاد رو شددومینه ماهم ، بالکن توی دوباره رفت که عطا
 ، زمین روی گذاشتیم

 .بود چوبی ی شومینهِ   آتیشِ   نزدیک پاهامون کف و کشیدیم دراز دو هر
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 شد؟ دعواتون سرچی_

 بودیم زده زل آتیش به و بودیم گرفته سرمون زیر و هامون دست

 نگز بهم داده گیر شرکت توی که پسدره این ، زدن حرف به کردیم شدروع تا_
 ...آیفون روی زد و گرفت ازم و گوشی... دل   بد ، میشناسی که سهرابم...زد

 کرده؟ ول تنها وقت اینهمه رو تو و دل   بد_

 کشید باال رو بینیش و خندید لبش ی گوشه

 بهش پسره اینِ   خواسدتگاری ی درباره هم خان عطا اینکه مثل بگم؟ چی_
 هرابسدد قبل که پیشددی سددال پنج خواسددتگار و کرد بهونه همونو ، بود گفته

 !وسط کشید بودمم نامزد باهاش

 میذاری؟ روش نامزد اسم چرا! بود سمج خواستگار یه فقط که اون وای_

 کشید چشمش زیر و دستمال و شد پهلو به

 بارم و بود مونده دلش سددر هرچی ها سددال اون از ، بگو برادرت به اینارو_
 تمبایسدد ام خانواده جلوی میتونسدتم مگه چقدر ، بودم دختر من نمیگه...کرد

 !نداشت منو هوای سهرابِ   خود که وقتی اونم ،

 میریخت اشددک راحت و بود گرفته رو سددرماخوردگی ی بهونه که خوبه
 کنه دق میترسیدم...

 یا ابخد...سدرلج افتاد که بود بابا حاج خاطر به نداشددت هواتو اگر سدهراب_
 قرار و آروم داداشددم میدیدم من...بابا از یکم یا میکرد طرفداری تو از یکم
 !بهم ریخت چی همه شبه یه.بود دنبالتون چشم که بس از ، نداره

 افتاد راه هاش اشک و بست هاشو پلک
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 عاشددق بیخود ما ، نبودن جور باهم هامون خانواده اولم از.نبود شددبه یه_
 .شدیم

 یدمب*و*س و اش گونه و کردم پاک اشکشو

 .نبینه رو تو تنهایی   و بمیره ساغر.برم هات اشک اون قربون_

 خسدددته من ولی نیسددتی غریبه که تو...میدونی.شددم فدات نکنده خددا_
 راننگ ، باشدم ام خونه ی کرایه نگران نمیخوام ، کنم کار نمیخوام دیگه.شددم
 مبترس مردها نگاه از دیگه نمیخوام...درک به اینا ی همه اصال..ماشینم قسدط

 !!خونه برمیگردم ها ش  تنهایی وقتی بشه پاره دلمِ   بند و

 قح و بود آورده کم مهتا.میترسدوند و میکرد نگران منو که بود ها حرف همین
 میشد تسلیم ها این از زودتر بود اون جای هرکسی..داشت

 کنی؟ چیکار میخوای_

 !دارم فکرایی یه_

 داشت ورم هول

 چی؟_

 اومد عطا صدای ، بگه بهم تصمیمشو میخواست مهتا که لحظه همون

 بالکن؟ میایید ، حاضره غذا_

 کشید جلو شالشو و شد بلند مهتا

 میاریم هارو بشقاب االن ، خان عطا آره_

 یچوب ی چهارنفره میز ، کنه خیس و بالکن که نبود اونقدری بارونِ   شددت
 چیدیم همونجا هارو بشقاب و بود خشک هم
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 ...مهتا واسه بعد و کشید برنج من برای اول عطا

 نشه سرد بفرمایید_

 چشمی زیر ، بود العاده فوق طعمش ، گذاشتم دهنم توی خالی رو جوجه یه
 برای رو جوجهِ   سددیخ ، بود خودش توی حسددابی که کردم نگاه سددهراب به

 .گرفت سمتش و برداشت مهتا

 خوردی؟ سرما_

 گرفت ازش و سیخ کنه نگاهش اینکه بدون مهتا

 ِ   حساسیت_

 فتگ ای شده کنترل عصبانیت با سهراب و زد ای غافلگیرانه ی عطسه یه

 حساسیته آره_

 گفتم دلم توی و بدم سهراب به میخواستم که فحشی

 !!ماست عطا_

 .آورد نزدیکم و ماست ظرف و گفت چشمی

 کابین؟ تله بریم فردا_

 گفت اینبار عطا و پیشنهادمِ   وسط زد دیگه ی عطسه یه مهتا

 خوردن سرما خانوم مهتا ، داخل بریم بهتره_

 و نکردم معطل منهم ، برداشددت و خودم و خودشِ   بشددقاب و گفدت
 .برداشتم هارو کباب جوجهِ   سینی

 ببخشید_
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 سددهراب تامون هرسددهِ   سددر پشددت و زدم لبخند مهتا خواهی معذرت به
 . برداشت بشقابشو

 و ،حس ها چوبِ   سوختن و شدکسدتن صددای با نشدسدتن شدومینه جلوی
 ته تا همه ، حرفی هیچ بددون کده اونقددری.بود داده بهمون خوبی حدال

 .خوردیم غذامونو های بشقاب

 ممنون...بود خوشمزه خیلی_

 عطا ولی...مبل پشددتی به دادم تکیه من بعدش و رفت کنار همه از زودتر مهتا
 بود کشیده ساالد تازه سهراب و بود خوردن مشوول هنوز

 خوردیا کم ساغر_

 بود زده چنگال به رو جوجه یه عطا

 مرسی عطا نمیخورم_

 .شدم راضی باالخره تا نبرد کنار صورتم جلوی از و چنگال

 .میخندید صورتم به مهتا و بود کرده باد لپم

 نمیسازه بهتون شمال هوای و آب خانوم مهتا_

 گفت بود خوردن مشوول که عطا به رو و زد لبخندی مهتا

 !خوبه اما میکنه اذیتم هواشِ   دم یکم ، کنم عادت باید دیگه_

 چی؟ برای ، میکرد عادت باید

 کنی؟ عادت باید چرا_

 رفح تونسدت دادن قورت نوشدابه و جویدن یکم با که بود پر لپش ی گوشده
 بزنه
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 کزیمر دفتر یه داره میکنم کار که شددرکتی ، بگم بهت میخواسددتم همینو_
 !!همینجا بشم منتقل شده قرار من ، میزنه اینجا

 نگفت؟ چیزی و میدونست هم عطا شمال؟ بیاد بود قرار مهتا..وای

 .بگیرم نظر زیر و سهراب حرکات جمع حواس کردم سعی و نکردم هول

 سدداالدش بشددقاب توی مدام پیش دقیقه چند تا که و لعنتیِ   چنگال اون
 ...بشقاب کف بود شده خیره! بود داشته نگه حرکت بی حاال میبرد

 ، نبد خبر بهم دیر اینقدر مهتا و عطا که نمیشددد دلیل اینا از هیچکدوم ولی
 !باشه گذشته کار از کار بود ممکن که حاال

 میگین؟ من به حاال ، که واقعا_

 .پرید متر یه و عطا پایِ   رون روی بردم فرو چنگالمو نوک

 آی_

 .میکردم کبودت و سیاه نبودن اینجا نفر دو این خدا به عطا؟ آی_

 گفت میمالید پاشو که همینطور و رفت عق  سریع عطا

 .بگه بهت خودش نزنم بهت حرفی گفت خانوم مهتا داره ربطی چه من به_

 بلند زمین روی از سددریع و چرخوندم مهتاِ   سددمت و چنگال همونِ   سددر
 شد

 ...آخه..بشی ناراحت نمیخواستم ساغر_

ِ   سمت برد و بشدقابش و شدد بلند سدهراب که بود نشدده تموم حرفش مهتا
 آشپزخونه

 !بود عالی غذات عطا_
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*********************** 

 "عطا"

 هبرد خوابش کردن گریه کلی از بعد سدداغر که میشددد سدداعتی یک درسددت
 ...اتاق توی برگشتم قرآنِ   خوندن برای و گرفتم وضو...بود

 یشترب نداشتم دوست اما باشده برادرش زندگی نگران که سداغر به میدادم حق
ِ   خود باید که بود تصددمیمی این باالخره بکنه، درگیر رو خودش این از

 .میگرفت سهراب

 های پله ازِ   اومدن پایین صدددای که بود نکرده تموم رو قرآنم جزء یک هنوز
 شنیدم رو چوبی

 با و باشدده خانوم مهتا دادم احتمال اینکه هوای به اما بود باز در الی اینکه با
 .نکشیدم سرکی ، بشه معذب دیدنم

 چپ صدددای هم اومد،بعد ها کابینت کردم بسددته و باز صدددای بعد دقیقه چند
 .اومد حرف پچ

 میمتص ی درباره ساغر گذاشتن خبر بیِ   جبران خاطر به اما بود بعید من از
 .کنه جبران بتونه آخرش ِ   گزارش شاید کردم فکر ، خانوم مهتا

 خانوم مهتا روی به رو سددهراب ، انداختم بیرون به نگاهی در ی نیمه از
 یال به ال از.شدددم هاشددون حرف متوجه کردن تیز گوش کمی با بود ایسددتاده

 منو داره قصد و نیسدت خوب حالش خانوم مهتا شددم متوجه هاشدون حرف
 .ببره خودش تا داشت اصرار سهراب ولی...دکتر ببرمش تا کنه بیدار

 !شدم بدجنس چرا نمیدونم
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 ...کردم باز و در

 افتاده؟ اتفاقی ، بخیر شبتون_

 خاروند و پیشونیش سهراب

 نیست طوری ، جان عطا نه_

 هست چرا_

 کشید جلو و شالش خانوم مهتا

 تپش االن ، میگیرم استرس میکنم ت  وقتیم دارم ت  من ، عطا آقا ببخشید_
 درمونگاه؟ ببرید منو میشه! میترسم واقعیتش.دارم قل 

 فهمید ظاهرش از کامال میشد رو استرس و نگرانی

 بریم میپوشم لباس االن همین من_

 زد صدام سهراب و برداشتم اتاق سمت قدم یه

 بمون ساغر پیش تو میبرمش من ، عطا_

 منتظر. رفتم سددهراب سددمت من و رفت باال هارو پله عجله با خانوم مهتا
 .نشنوه رو صدامون و بشه دور ازمون تا موندم

 ...تو ، برم همراهشون من بهتره جان سهراب_

 گفتم اما ریختس بهم میداد نشون سهراب ظاهر اینکه با

 میکنی؟ بدتر حالشو تو_

 زد ای زخنده تک

 نکنه درد دستت ا  _
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 متاسدددف امروزت رفتارهای از اما...مهمی چقدر برام میددونی! حقیقتده_
 و خانوم مهتا با زندگیِ   لیاقت تو میرسددم نتیجده این بده کم کم.شدددم
 !!زدم بهت هم پیشِ   ماه چند حرفو این.نداری

 شد رنگ به رنگ صورتش

 نکن قضاوت لطفا پس ، نمیدونی رو چی همه تو عطا_

 وجهمت دیدم، و خانوم مهتا و تو که مدتی این توی فقط ، نکردم قضداوت من_
 یدلسوز بهتره االنم.بودی تو نداشدته رو شددن ما اینِ   لیاقت که اونی شددم
 ...برادر نکنی

 اییه پوشی پرده همیشده ، بزنم حرف کنده پوسدت و رک اینقدر نمیخواسدتم
 شنیده که هایی حرف...ساغر های گریه ، اینبار اما ، بود سدهراب و منِ   بین

 شد مانع ، بودم

 نکهای بعد لحظه چند.برداشددتم پول کیف با کاپشددنمو و اتاق سددمت رفتم
 .اومد خانوم مهتا آوردم بیرون حیا  از ماشینو

 ام شرمنده ، عطا آقا ببخشید_

 .زدین صدام کردین خوب...حرفیه چه این_

 باری چند اما.نمیدیدم رو صددورتش که بود کشددیده جلو قدری به رو شددالش
 .بردن صورتشون سمت و دستمال

 .کردم همه کوفت و مسافرت ، اومدم نمی کاش_

 خندیدم من اما...میکرد گریه ، بود درست حدسم

 !نیفتاده اتفاقی االنم.اومدین می باید اتفاقا_
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 درکش سقطش مشدکل بعد.شدد ناراحت خیلی سداغر میدونم ، افتاده چرا_
 ...سقط بعد ، منم خود ، باشه داشته آرامش به نیاز که میکنم

 شدتربی منو که سدکوتی...کرد سدکوت یهو ، رسدید که حرفش قسدمت این به
 ؟؟...سقط.میکرد حرفش متوجه

 ، ودب همین سدداغر های گریه دلیل ،شدداید نه یا بپرسددم ازش باید نمیدونسدتم
 .بودیمن میبودیم دورش باید که وقتی ،مهتا کشیده تنهایی مهتا میگفت مدام

 .دنز حرفی هیچ خانوم مهتا ، کردیم پیدا بارون و مه توی که درمونگاهی تا

ُرم تجویز و کرد اش معاینه شیفت پزشک زود خیلی  .کرد آمپول و س 

 زدم در به ، اتاق از پرستار اومدن بیرون با

 خانوم؟ مهتا_

 بله_

 داخل؟ بیام میتونم_

 ...آره_

 در کنارِ   دیوار به دادم تکیه و شدم داخل

 بهترین؟_

 .دارم وحشت کردن ت  از.ترسیدم بیشتر_

 .داره بدی ی خاطره شاید کردم فکر

 چطور؟_

 گذاشت پیشونیش روی رو دستش کف و زد پلک

 .درمیاره پا از خودمو کردنش تعریف_
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 میشینم همینجا من اجازتون با ، نکنید اذیت و خودتون_

 اهدرمونگ خلوتی وجود با ، صندلی روی نشدستم و گفت ی"میکنم خواهش"
 بود ممکن حتی ،چون میذاشددتم تنها اتاق وتوی خانوم مهتا نبود درسددت

 .بشه بدتر حالش

 ازدسددتش ، افتاد تلفنم روی سددهراب ی شددماره که بود نشددده سدداعتم نیم
ِ   نیدنشدد با ولی نکنه دخالت گفتم سدداغر به خودم اینکه با ، بودم عصددبانی

 ودب ممکن.شدددم عصددبانی بیشددتر ، بوده هردوشددون برای که ای بچه سددقط
 باشه؟ خبر بی سهراب

 ...اتاق از اومدم بیرون

 سهراب بله_

 شد؟ چی ، سالم_

 وصله بهش سرم االنم.نوشت دارو کرد معاینش دکتر هیچی_

 !!آمپول از میترسه_

 داشتم نگه سرم و شونه بین و گوشی و زدم ای خنده تک

 نگرانشی؟_

 چیزیت یه تو ولی سددفرمون به زدم گند میدونم امشدد ؟ چته تو عطدا_
 بگی؟ من به نمیخوای که میدونی چیزی...شده

 مثال؟ چی_

 ... نزد حرفی و کرد سکوت



wWw.Roman4u.iR  191 

 

 پرسددتار.رفتم اتاق داخل و کردم خداحافظی سددهراب از ، پرسددتار اومدن با
 .برمشب میتونم گفت بهمون و گرفت و خانوم مهتا فشار دوباره بود که مردی

 .میگیرم داروهاتونو میرم صبح بود بسته داروخانه_

 عق  و درآوردم و کاپشددنم ، بود کشددیده دراز ماشددین عق  صددندلی روی
 گذاشتم

 .خودتون روی بندازین_

 و مسدیر و بود شددده بیشددتر بارون شدددت ، رفتم احتیا  با رو برگشددت مسدیر
 .بود بسته اما گشتم داروخانه دنبال راه بین.نمیدیدم واضح

 همه دبو گرفته لرز.ماشددین سددمت دوییدم عجله با و کردم باز و پارکینگ در
 .کنم پاک و بارون های قطره تا کشیدم دست هام چشم و ابرو به...بدنمو

 .ایستاد در جلوی و کرد باز رو ویال در که و سهراب دیدم

 بعد دقیقه چند... بردم وداخل ماشین

 .رسیدیم خانوم مهتا_

 .سمتمون اومد عجله با سهراب و کردم باز و ماشین در ، بود بیدار و خواب

 ...کو کاپشنت_

 .نشست و شد بیدار خانوم مهتا که وقتی تا ندادم جوابشو

 ، گرفت و خانوم مهتا بازوی خودش و زد عق  رو من عمال سهراب

 .شدیم ویال داخل سرشون پشت و کردم خاموش و ماشین

************** 

 !داره ت _
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 ...بود ش  سه ، انداختم ساعت به نگاهی نیم و شدم بلند میز پشت از

 یدارب و سدداغر نمیخوای یا نمیتونی اگه ولی ، کن اش پاشددویه ببر سددرد آب_
 .کنم

 جز سددهراب که بود محکم و سددخت اونقدر لحنم ، بودیم اومده وقتی از
 بود نشنیده من از بیشتر کلمه سه دو همین

 باشه_

 دبو آورده خونه از ساغر که تمیزیِ   دسدتمال و کرد پر رو آب بزرگ ی کاسده
 .برداشت و

 تردید بزنه میخواسددت که حرفی برای امدا زد صدددا اسددممو لحظده یده
 .رفت باال رو پله راه و نزد حرفی...کردم نگاهش منتظر.داشت

****** 

 "ساغر"

 ردهک تعریف برام و دیشدد  های اتفاق مهتاِ   خود و بودم شددده بیدار وقتی از
 ینا نفهمیدم که بود برده خوابم چجوری نمیدونم.میشدم دیوونه داشدتم ، بود

 ...ماجرارو همه

 توی سددهرابم و تختِ   وسددط بود افتاده جنازه مثل جونش از دور که عطا
 .بود برده خوابش ، مهتاِ   اتاق

 . بودیم نشسته آشپزخونه توی بیدار بیداره مهتا و من اما

 ببخشید؟ ، کردم غلط مثل نزد؟ حرفی سهراب احیانا دیش _

 کرد بلند و چایی دا  لیوان و خندید
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 به تمگف بهش وقتی فقط ، نزد حرف باهام کالمم یک نشددناختی؟ و برادرت_
 !!شو خفه گفت ندارم احتیاجی تو پرستاری

 ، شده جمع سدهراب در خانوادهِ   محبت و لطف اینهمه! نکنه درد دسدتش_
 نیست؟ اسراف

 گذاشت ام شونه روی سرشو ناراحتی با

 نداشتنیم؟ دوست اینقدر من یعنی_

 داشددت حق مادرت اولم از...خودتو کن جمع پاشددو...سددرت تو خاک_
 گوش مادرت حرف به باید! هسددتی زیادی ما و سددهراب سددر از تو میگفت
 .میخواسته صالحتو اون آدم؟ واسه هست کسی عزیزتر مادر از ، میدادی

 .ردک سالم بود خواب ویج و گیج که عطایی به و کشید جلو شالشو خنده با

 سالم برم قربونت الهی_

 اب و سالممون جواب و اتاق در جلوی ایستاد که میمالید داشت چشدمشدو یه
 داد لبخند

 چنده؟ ساعت خانوما_

 گرفت گاز لبشو زده خجالت مهتا

 .نشده یازده ساعت...خدا رو تو ببخشید_

 گفت بسته و باز چشم یه با و برد باال دستاشو کف عطا

 بخوابم؟ باز برم من میشه پس_

 .برم قربونت برو ، کشته منو شعورت و ادب این_

 .ریختم چایی خودم برای من و اتاق توی رفت عطا
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 کنی؟ زندگی اینجا بیای میخوای واقعا_

 هک این به داشددتم امید االن تا...و سددهراب کنم فراموش میخوام دیگه...آره_
 من به زورش فقط زمونه انگار ولی باشدده کرده عوض مارو هردوی زمان گذر

 .ستنی انصاف این ولی نگرفتم بهونه کم...نکردم اذیت کم میدونم.رسیده

 .میزد حرف شدن دور و رفتن از مهتا وقتی میریخت قلبم توی عالم غم

 کردی؟ سقط بچه بگی نمیخوای سهراب به_

 ادا هکن فکر ندارم دوست.ناراحتم خیلی دیشبمم حال همین بابت... اصدال_
 .دیش  نبود خوب حالم واقعا.بسوزه برام دلش داشتم دوست یا درآوردم

 از سهراب اومدن پایین صدای که بودیم ها حرف و ها دل و درد همین وسدط
 توی پاشددو ای خفهِ   سددالم با سددهراب و کردیم سددکوت هردو.اومد ها پله

 .گذاشت آشپزخونه

 !شدین ساکت_

ِ   سمت و گذاشت کابینت روی دسدتشو سداعد ، کردم نگاهش میرغضدبانه
 گفت میداد نشون مشوول چایی خوردن به و خودش که مهتایی

 شدی؟ بهتر شما_

 گفت و ننداخت بهش نگاهیم نیم مهتا وقتی کردم کیف

 ممنون_

 داد آشوالشِ   پهن های شونه اون به تکونی سهراب

 نیست؟ خبری صبحونه خداروشکر،از_

 دادم جوابشو
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 نبرد؟ خوابت دیش  میخوردی، صبحونه میشدی پا زود صبح_

 کرد بازمِ   نیش به اخمی

 خوابیدی خوب تو ولی_

 شدداه که دارم شددوهرم یه الحمدالله ، ندارم وجدانی عذاب من ، خ  آره_
 ...توی حاال...نداره

 دادم فشار محکم و گرفت دهنم جلوی دستشو

 میشم عصبی بریزه بهم خوابمِ   ساعت میدونی_

 گفت حرص پر دادنم نجات برای و نشست بازوش روی مهتا مشت

 هستی عصبانی خدا ی همیشه تو ، کن ولش_

 .بکشم نفس تونستم و ورداشت دهنم جلوی از دستشو

 ...منو کشتی ، سهراب نمیری_

 .انداختم گوشم پشت موهامو و کشیدم عمیق نفس بار چند

 که ای زنده_

 زدم دستش آرنج به محکم دستمو کف

 خواهرتم؟ من میره یادت وقتا بعضی ، شی کور_

 و ابسددهر به توجهیش بی این.نشددسددت پذیرایی توی رفت و شددد بلند مهتا
 .نموند دور سهراب های چشم از رفتارش

 و کرد آماده رو صددبحونه خودش که سددهراب به کردیم محلی بی جوری یه
 .آورد و گذاشت سینی توی ماهم برای

 ...باالخره کردم راضیش ولی بخوره ام لقمه یه حتی نمیخواست اولش مهتا
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 !شد بیدار بالش با کتکِ   ضرب زور به اونم ظهر ی لنگه عطا

 این زا بیشددتر که مهتا هوای به و بخوریم بیرون و نهار بود این قبل از قرارمون
 .بریم پیش برنامه همون طبق کردیم سعی نکنه معذبی احساس

 .میفهمیدم عطارو و سهراب سنگینی و سر

 و شدالگردن.شددیم پیاده همگی و کرد پارک عطا رو ماشدین رسدتوران جلوی
 کشددیدن نفس برای راه دیگه که طوری پیچوندم مهتاِ   دهنِ   دور محکم

 .کرد باز راهی یه زود ترسش از و نداشت

 شدم خفه_

 ...هارو محلی لباس اون مهتا وای...نمیمیری_

 فتیمر راست یک ما که میرفتند باال و رستوران های پله داشتن عطا و سدهراب
 ...فروشی لباسِ   سمت

 کجا؟ هی_

 ایستادیم موازه ویترین جلوی سهراب به توجه بی

 ...قشنگه خیلی_

 !گرون البد و_

 .بود انداختن چرتکه دنبال مردا مثل فقط مهتا این هیچ

 داره؟ اشکالی چه.نریم دنیا از ناکام بپوشیم بریم الاقل_

 ...نکرد قبول

 .بپوشیم بریم چرا نداریم پولشو وقتی نه_
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 ق ع قدم دو درد از.دادم نشون گرفتم قرمزش لپ از که نیشدگونی با و ارادتم
 ...سهراب ی سینهِ   تخت خورد و رفت

 رو عطا دست منم ، میکرد نگاهش سهراب و میمالید صدورتشو داشدت مهتا
 بردم ویترین جلوی و گرفتم

 استو لباسا این از روز هر میگرفتی شدمالیِ   زن اگه...قشدنگه چه میبینی_
 یدر*ق*صمی شمالی و میپوشید

 برد پالتوش جی  توی هاشو دست عطا

 ماین...هر*ق*صمی تر قشنگ شدمالی یه از ولی نیسدت شدمالی زنم من واال_
 خوبه؟...هر*ق*صب محلی لباس با بعد به این از که میخریم

 چند مدت به لپشددو.بودم عطاِ   خاصِ   شددعور و فهم همینِ   عاشددق من
 .داشت نگه باز برامون رو موازه در سهراب و یدمب*و*س ثانیه صدم

 تیمرف ما و کرد انتخاب عطا و مختلف مدل دو ولی بپوشه نمیشد راضدی مهتا
 .بود مشترک که پروی اتاق توی

 خنده دبلن صدای وسط دقیقه ده فقط که بودیم پوشدیده هم روی لباس اینقدر
 .دربیاریم هارو لباس تا کشید طول ، هامون

 باالست صداتون ، زهرمار_

 اختیار یول نکنه عصبانی این از بیشتر و سهراب تا گرفت دهنشدو جلوی مهتا
 .بود عزیزمِ   شوهر دست من

 !!آرومتر جان ساغر_
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 هب بکشدده هم عطا میترسددم من که بره بشدده تموم سددفر این ، دور به بال وای
 !سهراب

 ریش که سددفیدیِ   شددال حتی.کنیم تنمون تا کردیم همِ   کمک هارو لباس
 .بست واسمون خانوم ی فروشنده ، داشت هم بلندی های ریش

 اومده مرد موازه محیط توی انگار ولی بیرون بریم پرو اتاق از داشتیم دوست
 .نیاییم بیرون و بمونیم همونجا گفت عطا چون ، بود

 .پوشیدست که لباسمون_

 هبست کیپ که روسری الی البه از سدرخش های لپ و خنده از کرد غش مهتا
 اومد بیرون بود

 بخورمت میخواد دلم.میاد بهت خیلی ساغر_

 .دادم تکون آیینه جلوی لباسمو دامن ذوق با

 .میشدم شمالی ، اومدم می دنیا به دیگه بار یه اگه آره_

 خندلب ، تنم توی لباس دیدن با عطا.شددد باز نیمه تا در و خورد در به ای تقه
 زد

 میاد بهت چقدر_

 عطاروِ   نگاه ولی اومد نمی من به کشددیدن خجالت...انداخت گل لپام
 شدده حاجت رفع مثال که میکرد تعریف ازم فقط وقتایی یه.میشدناختم خوب

 به ماداعت بهم کلی ، میکرد نگاهم اینجوری که وقتاییم یه ولی...واسش باشه
 .میداد روحیه و نفس

 .دیگهِ   خانوم یه شدی خانوم مهتا_
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 ته اون با داداشددم...داخل آورد سددهرابم ی کله ، عطا های خنده ی قهقهه
 از دور که حیف ولی بود شددده خوب خیلی نامرتبش و دراومده تازهِ   ریش

 نداشت وفا سگم ی اندازه جونش

 !هاشونو قیافه_

 همون توی من ولی بود انداخته پایین کجا تا سددرشددو زده خجالت مهتا
 که طوری...یدنر*ق*صدد شددمالی به کردم شددروع جور و جمع ی محوطه
 .بگیره اشو خنده جلوی نتونست دیگه سهرابم

 فروشددنده از کارتشددو سددهراب دیدم اومدیم بیرون و کردیم عوض هارو لباس
 ، شددد چند پرسددیدم عطا از وقتیم و نپرسددیدیم قیمت اصددال ما.گرفت

 !بریم گشنمه ریزمیگفت یک که سهرابی به کرد واگذارمون

 و داد سهراب هارو ،سفارش نشدسدتیم هم دور تا دور ، سدنتی رسدتوران توی
 .هستیم سهرابِ   مهمون امروز که فهمیدم

 نمیداد انجام کسی واسده برجی خرجو ، مهتا با ازدواجش خوردن بهم از بعد
 .میزدم جیبشو من اینکه مگه

 یحسدداب بود تونسددته و نمیکرد واسددم خرجی دیگه کردم ازدواج که وقتیم از
 پول و خرید واسددمون شددمالی لباس دسددت دو یه تهش حاال ، کنه جمع پول

 .مگه میشه چی.کنه حساب و رستوران

 مرح وعطا من ، بود گشنش سهراب خوبه حاال ، آوردن مختلفاتشدو غذا قبل
 مونبرا تا داد سددفارش دوباره سددهراب و ماسددتمون و پرورده زیتون به نکردیم

 .بیارن
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 !مومن نمیری تو ات خونهِ   در از دیگه وقت چند_

 خندید پر دهن با و گرفت دهنش جلوی دستشو عطا

 ازدواجمون اول سال بس از.میاد رو داره تازه دیگه نزن چشدمش سدهراب، ا  _
 ...کرد کار این

 کرد ام حواله حرصی پر ی خنده ، تخت به بود داده تکیه سهراب

  ش تا صبح نمیشد مجبور"این" اومدی می کوتاه هات خواسته از اگه شدما_
 .کنه کار

 ...این نمیگه شوهرش به آدم یعنی که میگفت داشت جوری یه و" این"

 راضی خشدکمِ   نون به عطا با من...خواسدتم ازش چیا مگه من ببخشدیدا_
 بودم

 !دروغمِ   حرف نمیرفت لو ، خنده زیر نمیزد یهو اگه لعنتی مهتای این

 سهرابِ   دست داد رو بهونه کرد جور و جمع و خودش اینکه با

 میبندی خالی میدونه رفیقتم بیا_

 تگذاش سفره روی و بود دستش توی که نونی ، عطا بدم جوابشو اومدم تا

 !تموم همینجا بحث ، بیارن نهارو تا نمیخورم دیگه من آقا_

 تو کنه فکر سدهراب اومد نمی خوشددم هیچ من ولی بود مهربون و نرم لحنش
 .آوردم کم جواب

 تا میزد حرفی یه هاش وسددط سددهراب اگر حتی ، خوردنمون غذا هم دور
 که مکرد فکر این به عطا قول به.گذشدت خوش خیلی ولی کنه کور و ذوقمون

گاه و ناراحته منِ   خود حتی یا مهتا های محلی بی از سددهراب  با ناخودآ
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 از هیچوقت که کاری.بیاره چشددم به خودشددو میخواد ها پرونی تیکه همین
 ایدشدد و بود بابا حاج مثل من برای همیشدده که کسددی! نداشدتم توقع سدهراب

 به رت راحت حرفامو اینکه با...بابا حداج از تر صددمیمی و بهتر بگم بهتره
 دعوام راگ حتی میگرفت آروم دلم میگفتم سهراب به وقتی ولی میزدم سدامان
 .میزد حال ضد بهم یا میکرد

 شخود با اضددافه که هرچی هرکدوممون ایندفعه...سدداحل رفتیم برگشددتنی
 ...جالباسی عین   بود شده.مینداخت مهتا روی و بود آورده

 مونده؟ ازش چیزی تکونیت خونه ، عیده دیگه هفته یه_

 زدم لواشکم به گازی و کردم نوچی

 دادم انجام رو همه ، نه_

 عطا یا تو_

 و دیوار زا هایی تیکه یه اومد می شبا فقط عطا ، خودم بیشدترشو خدا به بابا_
 فرش.بشوره ادامشو بیاد فرداش که میزدم عالمت کش خط با منم ، میشدست

 .آورد شست بیرون دادیم هارم

 ...جان ساغر بیا_

 هیجان ، آش های کاسدده...عق  به برگردوندیم و سددرمون عطا صدددای با
 هرابسدد دسددت کوچیکم ظرف تا دو وقتی بخصددوص بود اتفاق انگیزترین

 .بود بادمجون کشک توش که دیدم

 ، دریا جای به دیگه.هرسددمون روی به رو سددهراب و نشددسددت من کنار عطا
 .میشد داده نمایش و سهرابِ   طوفان
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 !خوردیم نهار خوبه_

 .بود نون چهارتامون هر لپ ی گوشه

 .خوشمزست خیلی این ولی..واقعا آره_

 آش ی کاسدده توی و قاشددقش که مهتایی مثل... بود فکر توی انگاری عطا
 .میچرخوند

 .شد طور ناله جورایی یه ولی بدم بیرون عادی میخواستم نفسمو

 چته؟_

 گفتم سهراب به رو

 ببخشیدا البته.میشم ناراحت من میشن ساکت وقتی عطا و مهتا این_

 .انداخت مهتا ی خنده به بعدم و عطا لبخند به نگاهی سهراب

 که فردایی واسدده اونم ، ناراحتی و بود نگرانی عالمه یه هممونِ   دل توی
 .بیاد پیش چی قراره نمیدونستیم

 طرفم یه از ولی نمیزدم شدددن دار بچه از حرفی دیگه من ظاهر به که درسددته
 کسی.بودم هم مهتا نگران...این از جدا.بشم حامله نتونم نکنه که بودم نگران

 سددختی حتما.بگه من به رو واقعیت ی همه نمیداد اجازه غرورش میدونم که
 تا.کردمی منتقل من که بود هایی حرف از بیشددتر خیلی بود کشددیده که هایی

 کسع وقتی عروسددی قبل روز دو یعنی...بیاد پیش نمیکردم فکر همینجاشددم
 و اومد ولی نیاد که میدادم احتمال کردم دعوتش و فرسددتادم براش کارتمو

 نخودی و خودیِ   غیر و خودی از که هایی کنایه و نیش ی همه با...موند
 .خورد ها
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 یرونب بیا شدرکت این از گفتم بهش.بودم هم عطا شدولی وضدعیت نگران من
 اینکه دامی به کنی کار براش هی باید حقوق بدون تو و نشه سرپا دوباره شداید

 یداپ سخت کار روزا این میگفت بهم اما.بده شدمارو های حقوق بتونه روز یه
 مختلف های شرکت میگفت... بعد به سدالی و سدن یه از بخصدوص.میشده

 های سدددازی سددند ازم و دارم اعتماد بهش که آدمه این فقط و کردم کار
 این با ولی بود مهم کار محیط توی آرامش که درسددته.نمیخواد غیرمعقول

 سپ یا بخریم خونه میتونسددتیم عمرا ما ، شددرکت ی نداشددته مزایای و حقوق
 که ودب اش بیمه شرکت این ُحسن تنها.باشیم داشته حسابی و درسدتِ   انداز
 پول حتی که کنه راحت خیالمو تا داد بهم کاملِ   توضددیح دور یه عطدا

 .نیست نگرانی جای و میده شرکتشون بیمه هم و دکتر ویزیت

 کردن خرج پولِ   فکر ، میشددم مریض مدام ترسدم روی از من اینکه نه آخه
 وخرجم تا نمیدادم آزمایش و نمیرفتم دکتر.میکرد بدتر حالمو هم عطا های
 ...حماقت اینِ   بابت دادم دست از و ام بچه...آخرشم.کنم کمتر

 داد یامپ بهم مهتا زود خیلی...باال رفتن سددهراب و مهتا ، برگشددتیم که غروبی
 ولی بیفته اتفاقی چه قراره نمیدونسددتم.بزنه حرف باهام میخواد سددهراب که

 .بود زدن حرف ها دیوونه این ی معالجهِ   راه تنها

 بخواب بگیر بیا ، میری راه هی چرا عطا_ 

 برداشت شوفاژ روی از و بود شسته که هایی لباس

 سردمه...هنوز خیسن_

 گفتم گری وسوسه لحن با و زدم کنار و لحاف
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 گرمه اینجا بیا_

 گذاشت شوفاژ روی و لباس و خنده زیر زد

 تضمینیه؟...چشم به ای_

 زدم پوزخند بود افتاده برق که هاش چشم به

 بیا تو آره_

 ایستاد کمر به دست

 .میترسم من میگی اینجوری نه_

 من به فتهنگِ   خبر کلی ، نمیبری تو البته که ، ببره حسدداب زنش از باید آدم_
 برم قربونت بیا..عزیزم بیا...داری

 قسطی جای و نیاورد طاقت.فرسدتادم ب*و*س براش و کردم غنچه هامو ل 
 .گرفت نقد ، فرستادن ماچ

 ...ساغر شده سفید هام انگشت نوک_

 باسل خودم برای اینکه از بیشتر بودم زندگیِ   زن اگر من و بود سردش واقعا
 .برمیداشتم باید عطا این برای دارم ور گرم

 تا کردم روشددن و گوشددیمِ   چرا  و سددرش روی کشددیدم کلش تا و لحاف
 .ببینیم هموِ   صورت

 .شدی ترسناک_

 اهینگ یدوب*و*س لبمو...کردم تر ترسناک قیافمو و کردم گشاد هامو چشدم
 انداخت لحاف به

 میشی؟ تنها تو شمال بیاد خانوم مهتا_
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 دکر تر روشن یکم و تاریک فضای نورش و گذاشتم زمین روی رو گوشی

 به عنیی بمونه؟ نمیتونه.جورم خیلی مهتا با که میدونی خ  اما...هسددتی تو_
 شمال؟ میفرستنش زور

 با شددده پیشددنهاد بهش بوده خوب کارشددم چون ، خواسددته خودش بابا نه_
 شمال کنن منتقلش باالتری حقوق

 باالتر؟ چقد_

 .کمه حقوقش پایه که البته...برابر دو به نزدیک_

 .کتابیه حساب خیلی مهتا ، میره پس_

 گرفت بول دستاشو و کرد مچاله خودشو ، تنش به بود افتاده انگار لرز

 سرده_

 خودم به دادم فشارش محکم و کردم بولش

 برات آوردم کم لباس ببخشید...ساغر بره قربونت الهی_

 کردی بیشتر خودتو های مسئولیت ، سرت فدای_

 زدم کمرش پشت

 باش خوبی پسر_

 .هستم_

 ...نبود ولی

 چایی عطا هردوشون برای که بود ش  هفتِ   نزدیک و بود شدده تاریک هوا
 برم گفت و نکرد قبول ببرم خودم تا کردم اصددرار هرچقدر...باال برد و ریخت

 ...بزنن حرف اونا نمیذارم اونجا
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 ونما و پرسددیدم ازش سددهراب و مهتا ی قیافه و شددکل از پایین اومد که وقتیم
 .برگشتم و میز روی گذاشتم و چایی فقط ، بهشون نزدم زل گفت

 سعک یا میزدیم حرف باهم یا ، نمیرفت سر ام حوصله ام لحظه یه که عطا با
 فادهاسددت سددوء بودنمون تنهاییِ   فرصددت این از دوباره یا مینداختیم سددلفی

 .میذاشتیم هم سر به سر و میکردیم

 حرف مشوول اتاق توی سداعت چند همینکه ولی داشدتم مهتارو ی دلشدوره
 شددکر جای بود نیومده سددهراب فریاد یا مهتا داد و جیغ صدددای و بودن زدن

 .داشت

 بگیریم؟ شام بریم_

 ببینم؟ میخوام نه_

 شد گرد هاش چشم

 چیو؟_

 میان پایین ازپله وقتی رو دوتا اون_

 بری ، اشدیب داشدته بهونه اونموقع تا بگیریم شدام بریم بیا ، کن ولشدون بابا_
 .سراغشون

 کردم تنم و بود آورده برام که پالتویی و شدم بلند حرص با

 سیدهر ای نتیجه چه به بحثشون میفهمیدم ببرم چایی بودی گذاشته اگه_

 یدب*و*س لپمو

 نباش نگران میگه برات رو همه خانوم مهتا_

 پیچید گردنم دور و سرم روی انداخت شالمو



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 .میمیرم دارم فضولی از عطا آخه_

 یدب*و*س لپموِ   سمت یکی این

 نکنه خدا_

 !!یدنمب*و*س به کنه شروع مورچه مثل اینکه مگه نمیشدم کالفه عطا با

 !بده ادامه هی من؟ به پیچیدی کم ، عطا دیگه بسه_

 آورد باال تسلیم ی نشونه به هاشو دست

 بریم ، ببخشید باشه_

 زا...در جلوی اومد ، رسیدنمون محض به مهتا...برگشدتیم و خریدیم و شدام
 هرابس گفت که وقتی ولی شده خبرایی چه بفهمم نمیتونسدتم ظاهرش روی

 و شددام میز مهتا و عطا تا رفتم باال هارو پله ناامیدی با بخوره غذا نمیداد
 .بچینن

 ... زدم در به ای تقه

 جونم سهراب_

 بشم شوکه شد باعث قرمزش های چشم و کرد باز و در

 چیه؟_

 شام...شدد_

 ممنون نمیخورم_

 لیمتسدد باالخره اویی و آی یه با و بردم در الی انگشددتمو که ببینده درو اومد
 کرد باز درو و شد

 .نیست ام گشنه هم ندارم حوصله هم ساغر_
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 زیر و ریحون با اونم بودم گرفته واسددش سددنگک نون الی که کبابی ی لقمه
 گرفتم بینیش

 داره بویی چه ببین_

 فلزیشِ   تخت تاج به داد تکیه و خندید

 واقعا ندارم جا ، خوردم خیلی نهار_

 نیست ما شکموی ی خانواده ی برازنده جمله این...داری جا چرا_

 زد بهش گازی یه و گرفت باالخره تا جلوش گرفتم رو لقمه

 خریدین؟ کجا از خوشمزست_

 بیِ   سددهراب برای ولی...براش الهی بمیرم...داداشددم بود بسددته چشددماشددو
 !غرور

 .بخوریم پایین و شام بیا_

 .بخدا بود اش گشنه...لقمش به زد ای دیگه گاز یه و کرد نوچی

 باال بیاره و شام میگم عطا به من پس_

 .زدم حرف خیلی گرفت درد بخوابم،سرم میخوام_

 تا کردم عوض جامو ولی زد غر ، خودمِ   سددمت کشددیدم بازوشددو خنده با
 دادم ماساژ دستم دو با گیجگاهشو...پاهام روی بذاره سرشو

 میکنی؟ بده خودتو چی واسه ، داری مهربونی دل چه میدونم منکه_

 !نزن حرف نمیدونی چیزی وقتی_

 کردم ب*و*س و پیشونیش و خندیدم
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 همون ، مهتا با طالق از بعدِ   سهراب که میفهمیدم ،ولی بود کم سدنم من_
 برد زمان درسته...شدی عوض...نیست سدابقِ   برخورد و اخالق خوش آدم

 یدوتای و اتاقت توی بیاد ها شدد  سدداغر که نبودی سددابق آدم اون دیگه ولی
 آدم ی ههم.میکردی بداخالفی چون میکردم فرار ازت.ببینید فیلم بشددینید

 داشتی؟ رفیق تا دو یادته...رفت دادی پر خودتوِ   دور های

 آوردم پایین صدامو و خندیدم

 ...اومد می خوشم ازش من ، بود هیکله خوش پسر اون وای_

 کرد نگاهم اخم با سهراب و خنده از رفتم ریسه

 عطا به میگم_

 چقدر ، دادی پر رفیقتم تا دو اون تو.بزنم حرفمو بقیه بذار ، نکن تهدید_
 داری؟ خبر ازشون.بودین صمیمی باهم

 نه_

 باال میبری صددداتو خواهی معذرت جای میکنی که اشددتباهم...دیگه همین_
 .یادته رو پسرعمو...دوستات سرا  میرفتی باید ،

 بیرون؟ نکشی رو گذشته ی پرونده میشه ساغر_

 و چرت سددامان اگر میدونسددتن همه...دیگه آدم یه شدددی میگم؟ بد آخه_
 و اج به همیشدده ولی شددنگی و شددوخ ذاتی تو ، بخندونه رو همه تا میگه پرت

 .میخندوندی رو بقیه هات شوخی با وقتش به

 پیری   آثار اینا..شدم پیر_

 .بود شده جوگندمی ، انداختم اش شقیقه کنار موهای به ای غصه پرِ   نگاه
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 خودتم ، کمتره سددامان از توِ   چی...بیاری بچه میخوای تازه نشدددی پیر_
 ودز خیلی ، تو رفتارهای توییر و طالقتون از بعد بابا حاج میددونی خوب

 چهب اگه...داره دوست سامان از بیشدتر رو تو همینم خاطر به ، شدد پشدیمون
 ...بیارید

 بچه؟ تا کو...اولیمِ   خوان هنوز ما...ساغر وای_

 نیسددتین که دوماد عروس تازه کنید ازدواج که ها شدما...میگی همچین...وا_
 !!کنید درست زود یکی ، بمونید بچه بی سال سه دو که

 برداشت پام روی از سرشو و شد باز سهراب های چشم

 میگی پرت و چرت داری دیگه پاشو...بیرون برو پاشو_

 تا و سددرم روی انداخت رو پتو حوصددله بیِ   سددهراب و خنده از رفتم ریسدده
 .کرد نصیبم نرمِ   مال و مشت یه میشد خالی حرصش که جایی

******************* 

 "بعد سال دو"

 "ساغر"

 انداخت عطا و بود آورده مولود مامان که ضخیمی لحاف و کردم دراز پاهامو
 ...روم

 بهتری؟_

 ...حرفامو نفهمن بقیه که طوری کشیدم، جلو شالمو

 !میره راه شکمم تو داره هی بخدا ، عطا نه_

 لبخند و گذاشت شکمم روی دستاشو
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 میزنه لگد ، نمیره که راه_

 بستم چشمامو و دیوار به دادم تکیه سرمو کالفه

 میترسم.میزنه داره ، زده بارونِ   گنجشک مثل قلبم_

 ، نشددسددت کنارم که شدددم متوجه و فرسددتادم پایین ترسِ   زور به دهنمو آب
 .گذاشت اش شونه روی سرمو و یدب*و*س و ام شقیقه ی گوشه

 فراموش و سدخت روزهای این بیاد که دنیا به...کن تحمل دیگه روز سده دو_
 بیاریم بچه بازم میخواد دلت مطمئنم تازه.میکنی

 برداشتم اش شونه روی از سرمو زود شدو چهارتا هام چشم

 تو جای و خودم بیاری من جلوی رو بچه اسددم دیگه تو خداِ   خداوندی به_
 .میکنم آویز حلق

 کشید عق  شالمو خنده با

 سیسمونی دور یه بابات حاج که وضدعی این با ولی...خانومم نخور حرص_
 دیگه کیی برای باید ما...پسر ی بچه واسده جفت یه گرفته دختر ی بچه برای

 ...ها میشه ناراحت حاجی.کنیم اقدام ام

 داشددت عادت ، مینداخت دلشددوره به منو ، میزد حرف که اینجوری عطا وای
 .بماله شیره منوِ   سر زمین تو توپ انداختن و لبخند با

 صداش اومد بیرون آشدپزخونه از ها جیگرِ   سدینی با عارف که لحظه همون
 زد

 ببر رو عطا بیا داری دوست که هرکی جون...عارف_

 کرد نگاهمون برادرش از درآرتر حرص ی قیافه اون با و اومد سمتمون

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

115 

 زن! بشددینه دلتِ   ور داداشددمِ   مجبور داری تو که ادایی و ناز همه این بابا_
 !!انداخت زحمتمون به نه ، کرد اذیت مارو ذره یه نه...یلدا فقط

 .دادم تکون هاشو لبه و بردم تر عق  شالمو ، گرفتم گر وای

 بدید دق منو میخوایید...میگیرم آتیش دارم_

 زد عارف بازوی به و اومد بیرون اتاق از بول بچه یلدا

 ...پاشو هم شما خان عطا...برس کارت به تو برو_

 ، نمیشددد جماعت این حریف تنه یه و نمیگرفت منو جای یلدا اگر روزها این
 .بودم کرده دق من

 که هم مهتا و مامانم ، بودن تلوزیونی فیلمِ   محو که بابا حاج و سددهراب
 قربونی های گوشتِ   کردن تقسدیم مشدوول مولود مامان با آشدپزخونه توی
 ...بودن

 روز هرسدددال بگذره بخیر بارداری این اگر که بودیم کرده نذر عطدا و من
 من هاینک با نذرمون اول سال که بود این به جالبیش.بدیم نذری بخصدوصدی

 عطا ، میرفتم هارو مشدداوره و بارداری قبل های آزمایش فقط و نبودم باردار
 با شد مصدادف درسدت که بعدشدم سدال و کنه ادا و نذرمون خواسدت دلش

 ...امروز

 یلیخ قبل بارِ   تلخ ی تجربه خاطر به اینکه با ، نداشددتم سددختی بارداری
 بچه یبرا بود مشددتاق بیشددتر عطاِ   خود اینبار اما ، بودم نگران و میترسددیدم

 رفتیم باهم مشاورهارو ی همه دلیل همین به...شدن دار
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 حسدداس عطاِ   خود که شدداهده خدا ولی ، زیاده نازم من میگه عارف حاال
 ی خونه میاورد منو یا آخر های ماه این ولی بمونم تنها میذاشددت اوایل...بود

 .دنبالم اومد می سرکار از ها غروب و خودمِ   مادر پیش یا مولود مامان

 مک یا ، میخورد تکون زیاد بچه که یکم ، اخیر ی هفته سدده دو این منتهی
 سددتدِ   دم بیشددتر که رو مهتا یا سددامان و میگرفتم اسددترس ، میخورد تکون
 ...دکتر پیش میبردنم بودند

 بیداری شد  و نگرانی و ترس همه این میدونسدتم اگر ، نبود خودمِ   دسدت
 راضددی حاالحاالها شدداید ، بکشددم قراره بچهِ   اومدن دنیا به قبل برای فقط

 .بشیم دار بچه نمیشدم

 هک بودم حساس بچه به اونقدر.بود شدده کم خیلی خوابم سداعت روزها این
 شستممی بیدار تخت روی و ش ِ   تمام و میشدم بیدار کوچیکش تکون یه با
 آرومم که چیزی تنها آخه...عطا خوابِ   غرقِ   صددورت به میزدم زل و

 وابخ تو وقتایی یه...بهش بودن نزدیک...بود عطا های نفس صدددای میکرد
 .میگرفتم دستشو

 غذا به میل که اول های ماه اون ، میکنه مسددخره منو که عارف همین حاال
 تقویتی کلی ، نمیخوردم هیچی مدامم های تهوع حالت ترس از و نداشددتم

 عطا.دمیاور واسم میخرید پسته و بادوم موز تا گرفته انگور و خرما ی شدیره از
 ای بخورم شددیره با تازه سددنگک لقمه چند من تا میشددسددت نبود خونه اگر هم

 ل  منم ،تا کنه درسددت شددیره و مر  تخم واسددم که میاورد خودش با یلدارم
 ...خونشون نمیرفتن نمیزدم
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 تلوزیون هوای به ، مهمونی اومدن که انگار نه انگار بابا حاج و سددهراب این
 ترسددناکم فیلم یه بودن زده عینکم ، بود خریدده عدارف کده بعددی سدده

 ایه قیافه این از میشه بد حالم ، حاملم من نمیکردن اینو فکر اصال.میدیدن
 عتهو حالت بیشددتر ، میزدم زل تصددویر به بیشددتر هرچی که تارِ   چندش

 .میگرفتم

 به بود دهکر متبرک و بود آورده برام مشددهد از تازه نرگس که متبرکیِ   تسددبیح
 .فرستادن صلوات به کردم شروع و برداشتم رو رضا امام ضریح

 داره بدنم پوسددت میکردم حس وزن اضددافه خاطر به آخر های ماه این دیگه
 رفتمیگ درد دلم که وقتایی یه...بود شکمم پوست بدتر همه از... میشده پاره

 بچه.میزدم حرف ام بچه با میکردم نوازش آروم عطا و شددکمم که همینطور
 گفت عطا اول روز همون از!! پسددر یا دختره میدونسددت مهتا فقط که ای

 میخواسددت خودشددم...تولد ی لحظه تا بدونیم نمیخواییم رو بچه جنسددیت
 عرض در که بود برخورده بهش اینقدر بابا حاج ولی بگیره واسدم سدیسدمونی

 .فرستاد و گرفت من ی بچه واسه رو بود دیده ها موازه تو هرچی روز دو یکی

 ..شد سرازیر منمِ   دهن آب ، افتاد راه که جگر بوی

 تنهام اینجا من..آشپزخونه توی چپیدین چرا یلدا؟...مهتا؟؟_

 بیرون آشپزخونه از اومد سریع مهتا

 پیشته عطا کردم فکر شم فدات الهی_

 سرشون زدم غر

 .نیست که میبینید_
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 های خنده این آخ...اومد سددمتم آروم و گرفت و مهرآیین دسددت خنده با یلدا
 .میکرد آب منوِ   دل کردنش نگاه این ، مهرآیین

 بشه فدات عمو زن بیا_

 محکم صددورتشدو و نشددوندمش خودم کنار آروم ، کرد دراز سددمتم دسدتاشددو
 یدمب*و*س

 ...من برم قربونت_

 خانوم ساغر برای جیگرِ   سیخ اولین_

 ...برام بود آورده سنگک نون الیه و جیگر سیخ عارف

 .بخورم سنگین غذای نمیتونم منکه_

 آب آب دقیقه به دم فقط نخوردی غذا هیچی صبح از ، بزن حاال لقمه یه_

 و گرفت برام که ای لقمه یه همون ، درمیاورد پا از منو داشددت جیگرها بوی
 زدم بهش گازی و گرفتم دستش از

 .نخوردم بیشتر تا 1 صبح از.بخورم آب لیوان 91 تا 8 باید_

 ، شیدک آشپزخونه به سرکی اینکه از بعد و تلوزیون از کند دل بالخره سدهراب
 .نشوند پاش روی و مهرآیین و کنارم اومد

 .بخورم خودم بقیشو بده_

 که هایی لقمه به ترس و حسددرت با من و شددد داده سددهراب تحویل جیگرها
 .کردم نگاه میخورد و میگرفت

 میری؟ کی امروزتوِ   روی پیاده_

 گفتم جوابش در و کشید باالتر و کمرم پشتِ   بالش یلدا
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 بخدا گرفته درد پام مچ.اومدیم پیاده نیم و ساعت یه صبح_

 اب گذاشددت،همچین دهنش توی و بود گرفته براش سددهراب که ای لقمه مهتا
 .دلم رفت ضعف که میجوید رو لقمه داشت اشتها

 میخوام دیگه لقمه یه سهراب_

 گرفت برام لقمه و گفت ی"چشم"

 میدادی؟ انجام سزارین نمیشد حاال_

 ... مینداخت راه دهنمو آب جیگرِ   خوب ی مزه

 نمیشه هرکسی نصی  که سعادتی زاییدن طبیعی...نخیر_

 گذاشت ام شونه روی سرشو ناراحتی با یلدا

 ...ساغر میگه راست اینو_

 که همینطور و شددد بلند سددهراب که بزنه ای دیگه حرف میخواسددت مهتا
 گفت حیا  توی میبرد خودش با و مهرآیین

 نیست ما جای...میزنن زنونه حرفای جمع این که بریم_

 .هبخور هوا سرم تا بردارم و روسریم میتونستم بود بیرون عارفم که حاال

 و موهام مدامِ   ریزش خاطر به فقط اونم.بودم زده پسددرونه و کوتاه موهامو
 .کنم رسیدگی بهشون نمیتونستم اینکه مهمتر همه از

 بشم لپات اون فدای الهی_

 هک دردیِ   تالفی به یلدا و کشید محکم لپمو ها ندیده عروسدکِ   مثل مهتا
 کرد ب*و*س جارو همون کشیدم

 وقتو؟ چند این آورد طاقت چجوری عطا_
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 به کونیت و زدم پس بازوم به بود داده تکیه که رو یلدا نشدستن، جا یه از کالفه
 دادم خودم

 .برمیاد خودش پس از خوب اون ، تخت خیالت_

 خنده بلند صدددای با ، مونس و مولود مامان و خنده زیر زدن هردوشددون
 ...ما به دوختن چشم ، هامون

 مادر؟ بری میخوای کجا_

 بشم بلند تا کرد کمکم یلدا و شدم خیز نیم دیوار به دست

 بخورم هوا حیا  یکم برم ، مونس مامان شدم خسته_

 برداشت و بودم انداخته کنارم که نازکی پتوی و شد بلند مولود مامان

 مامان نمیخواد..هوا خوبه_

 کرد پاک لبشو دور دستمال با مهتا

 میخوری سرما میشی هوا به هوا نه_

 دار بچه ، بود اولش های ماه نرگسددم و بود حامله یلدا که موقع همون کاش
 مخسدتگیشون و بود افتاده جا داریشدون بچه دیگه آدم این از هرکدوم.میشددم

 همشون زا عطا.میگرفتند بین ذره زیر منو ساعته چهار و بیسدت ، بود رفته در
 رژیم...میپرسددید حالمو و میزد زنگ میبرد چرتم تا بس از منو کشددت...بدتر
 ...بکنار هم ها مشاوره و غذایی های

 وندستش جیگر سیخ یه هرکدومشدون پسدرها ، رفتیم ها پلهِ   سدمت مهتا با
 .بودند خوردن غذا و زدن حرف مشوول و بودند گرفته
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 نشددسددته منقل پای همچین!بود اینا کارگر انگار ، منِ   مظلوم شددوهر   این اما
 ردمیک خیال نمیشددناختش و بود ندیده هرکی که میزد باد جیگرهارو و بود

 اینه کارش

 !ها نخورده...منِ   مظلومِ   شوهر برای بذارید سیخم یه خ _

 کف اب سهرابم...کردن سرفه به کرد شدروع و کرد گیر گلوش توی لقمه عارف
 ...عارف ی سینه ی قفسه پشت زد بار چند دستش

 سرده...حیا  اومدی چرا خانوم_

 وجم توش نگرانی ، میفتاد من به تا پرش و گردِ   صددورت که بگردم دورش
 میزد

 خوردی؟ چیزی خودت.بشم فدات خوبم_

 های چشددم جلوی آورد سددیخ تا دو عارف که بود نداده جوابمو عطا هنوز
 ...عطا

 بخور خودتم.نکرده نفرینمون زنت تا بیا_

 .گذاشت جیگرها زیر و برید نون تیکه یه سهرابم

 مکنار هم عطا و بشددینم همونجا تونسددتم آورد یلدا که بالشددی و صددندلی با
 .بشینه

 شدین دومادا عروس تازه عین_

 گفت سهراب به رو و انداخت گردنم دور دستشو عطا

 !شما جشن ایشاال...دارید اختیار_

 نالید دوباره و کرد استفاده فرصت از عارف
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 ماهیچه با چلو یه ی وعده ، شکم این به من...شماِ   عروسی شدد چی بابا_
 ...دادم

 گفت و من به کرد اشاره سهراب

 هم هرچقدر مراسمی هیچ بچهِ   شددن فار  تا دادن دسدتور شدوهر خواهر_
 نشه گرفته ساده و کوچیک

 کرد اشاره بهم خنده با عارف

 ، نداره حرفارو این که سدداده دورهمی یه بابا سددرتوئه؟ زیر چی همه پس_
 .میرفت میشد تموم میگرفتین

 خواسددتم خدا از بارداریِ   لطیفِ   حس همین با و کردم نگاهش حرص با
 ...یلدا به زیادِ   صبر یه و بده عارف به حسابی و درستِ   عقل یه

 یادن به بچه این کنن صبر یکم.باشدم چاق داداشدم مراسدم نمیخواد دلم من_
 ...بعد برگردم نرمال وضعیت به من ، بیاد

 هدرست...گفت سهراب به چیزی یه و دهنش جلوی کرد حائل دسدتشدو عارف
 .بود گفته چی نشنیدم من اما کرد دریافت مشت یه جواب در

 گفتی؟ چی_

 رفته گذاشددته اونم که سددامانه نرمالتون شددمداها...هیچی بدابدا هیچی_
 .نیایید سامان بدون دیگه دفعه...سفر

 اومدم واسش ابرویی و چشم حرص با

 تو از خودش ی خونه های مهمون دعوت برای مولود مامان که خداروشکر_
 .نمیگیره اجازه
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ِ   حیا  همون تو غروب نزدیک تا ، ها خندیدن و گفتن و ها زدن حرف تمام
 ، ازب روِ   پارکینگ گفت بهش میشددد عارف قول به بیشددتر که درخت بدون

 یوقت تا ، کردن غیبت کوتاه گداری گه و زدن حرف و خوردن چایی.گذشددت
 .شدیم جمع هم دور همه که بود

 بود قرار هم مهتا و سددهراب ، بودند دعوت مهمونی ، مونس مامان و بابا حاج
 اونقدر شلوغی اون به ی خونه...شوش برن سر یه خونه وسدایلِ   خرید برای
 ...افتادند و گرفت خوابشون ای گوشه یه همه که شد ساکت یهو

 دنبال صددبح از خدا بنده.کشددیدم دراز باال طبقهِ   اتاق توی عطا کنار منم
 و سددیدهنر بالش به سددرش که بود کردنش پخش و گشددتن و گرفتن گوسددفند

 .برد خوابش نزده من به عاشقانه حرف کلوم چهار

 گرفت و گلوم بیخ کسی یه کردم حس لحظه یه ، شدم بلند پهلو از سدختی به
 تدسدد و گفتم ،یازهرا کشددیدم قلبم روی دسددتمو کف ، بسددت نفسددمو راه و

 شده تسف و بود گرفته درد ام سینه ی قفسده زیر درسدت...گلوم زیر کشدیدم
 .بود

 مشد بلند ، ام بچهِ   بودن حرکت بیِ   وحشدت از اما بخورم تکون ترسدیدم
 مشآرا بهم بچه خوردن تکون هم که بخورم بسددتنی یه فکرکردم خودم با...
 .بشه کم بودم گرفته که ُگری این هم بده

ِ   گشتان هر پای انگار ، میگرفتم استرس که هم ،وقتایی بودم شده سدنگین
 .میذاشتن کیلویی 911 وزنه یه پامِ   کوچیک
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 بود معلوم.دیدم و عارف که اومدم می پایین هارو پله نرده و دیوار به دسددت
 میچرخوند خودش برای و سوییچ و میاد بیرون از داره تازه

 ...ریزه خاله به_

 شد جمع اش خنده و اومد جلوتر

 خوبی؟_

 گفتم هام زدن نفس نفس بین و ایستادم ها پله پایین زده وحشت

 نمیخوره تکون بچمم گرفته درد ام معده نمیاد باال نفسم ، نه_

 انداخت ها پله باالی به نگاهی و گفت اوهی اوه

 عطارو بزنم صدا_

 کردم شل و روسریم ی گره بوض با

 بخورم بستنی میرم ، است خسته نه_

 زد ای خنده تک

 بستنی؟_

 شا بچه میخوره بسددتنی حامله زن وقتی نمیدونی هنوز تو...بسددتنی آره_
 میخوره؟ تکون

 بشین تو میارم برات االن خ ...اهان_

 خنده و شوخی با و بود کرده باز و فریزر در...نفره تک مبل روی نشدستم آروم
 ...سینی تو میذاشت هارو بستنی

 بیار یکی عارف_

 زیاده تنوعش ، کنی انتخاب خودت بیارم بذار_
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 ودب شده عرق خیس...کردم باز و روسریم ی گره و فرستادم صدلوات ل  زیر
 .سرم فرق چسبیده نخیمِ   روسری میکردم فکر و

 ریزه خاله بیا_

 ...نگاهش ولی گرفت جلوم و سینی و شد خم

 میکنی؟ نگام اینجوری چرا عارف وای_

 .کنم صدا یلدارو بذار...ها نداری رنگ_

 ازگ بوض با...کردم باز و بسددتنی یه عجله با و گذاشددت پام روی و سددینی
 سددرریز هام اشددک آروم آروم بسددته های چشددم ،با زدم بسددتنی به بزرگی

 این...امروز...میشناسم و خودم آشنای دردهای من! نبود آشنا درد این...شدد
 نبود هیچوقت شبیه..درد این..لحظه

 ...کن باز چشمات...ساغر...هان؟..بگردم؟ دورت چیه_

 .میداد ماساژ و پاهامِ   رون یلدا و بودند زده زانو روم به رو یلدا و عارف

 و نگرانشددون صددورت ، میگرفت و دیدم جلوی که اشددکی های حلقه بین
 میدیدم

 دارم درد...بیاد دنیا میخواد کنم فکر_

 ارکن صددورتشددو یلدا و باال هارو پله دویید عارف که بود نشددده کامل ام جمله
 گذاشت صورتم

 بیمارستان میرسونیمت زود.برم قربونت نیست چیزی_
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 سرباز بیشتر بوضم بچهِ   تکون اولین با من و میمالید آروم کمرو پشدت یلدا
 توی و روسددریم ، کنم نگرانش اینکه ترس و مولود مامان هوای به اما. کرد

 .میکردم ،ناله میدادم فشار بهم محکم که فکی الی البه از و بردم دهنم

 اشددک همه اون بین ، اومدند پایین ها پله از عارف و عطا که نرسددید دقیقه به
 دلمو بیشددتر عطا ی پریده رنگِ   ،صددورت بود گرفته و دیدم جلوی که

 .سوزوند

 یدمب*و*س لپشو میکرد بلندم داشت اینکه وسط

 ...ساغر بگرده سرتِ   دور...کردم اذیتت چقدر..تو برای بمیرم من الهی_

 .بشم بلند تا کرد کمکم و یدب*و*س صورتمو و پیشونی

 ...خانومم نکن گریه...نکن گریه_

 گذاشت عطا ی شونه روی دستشو عارف

 تیا اح با ، کنم روشن و ماشین من وایسید...ها ترسدیدی بیشدتر خودت تو_
 ...میشنوی..توام با هوی...ها نخوره لیز عطا...بیارید و ساغر

 حرف نمیتونده بگیره بوضددش کده موقعی عطدا میددونسددتم بهتر کده من
 . بودم گرفته یلدارو و عطا محکم.بزنه

 باال از بیارم مانتوشو برم من ساغر به باشه حواست ، عطا آقا_

 .بود قلبش روی سرم ی گوشه و بود عطا به کامال ام تکیه

 و هددا آزمددایش تمدام ، نمیفتده اتفداقی هیچ نبداش، عدزیدزدلدم،ندگدران_
 قطف تو....بیمارسددتان میرسددیم زودم ، ماشددینه تو بچه سدداک وسددایلت،حتی

 .باش آروم
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 چقدر که میدونسددت خدا ولی ، بزنه حرف بوض با میتونسددت من جلوی
 .باشه خوشحالی تهش بود ممکن که بوضی همین بابت میخوردم غصه

 ...عطا_

 یدب*و*س لبمو و کرد خم سرشو

 جانم؟_

ِ   جون رو تو...هدا بگیری زن نری ، مردم من اگر ببین... من اگر میگم_
 .منِ   سر نیاری هوو ، برنمیدارم سرت از دست بمیرمم من ، بچمون

 یدب*و*س تر طوالنی لبمو اینبار و خندید لبش ی گوشه

 .عنتیل نیستم بند پا رو بسوزه حالم به دلت...نزن...ساغر حرفارو این نزن_

 .زمین بخوره که ترسیدم و اومد یلدا پاهای صدای

 باش خودت مراق  مهتا_

 .کنه تنم ات کرد کمکم رو مانتو... پایین رسید وقتی بود افتاده نفس نفس به

 دیدن اب ، اومد سرم پشدت از اتاق در صددای نبود،تا کار توی برگشدتی شداید
 ، نداشددت رو به رنگ خدا بنده.کردم دراز سددمتش ،دسددتامو مولود مامان

 جون.ید *و*سددمی و کردم ورم های دسددت و میکرد نگاهم زده وحشددت
 ولودم مامان_ کنه محبت بهم اینطور نذارم و بکشم عق  دستامو تا نداشدتم

 گرفت رفت اگرم...خدا رو تو...بگیری زن عطا واسه و منی،بمیرمِ   مدیون ،
 که رهربا میکنند دق بابام و مامان ، بمونه مخفی بذارید ، نگید هیشددکی به
 .میشه بزرگ بابا زن دست زیر من ی بچه کنند فکر این به

 .میکرد گریه من پای به پا یلدا و میگفتم من
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 ؟؟ میکنی گریه توام میگه اون_

 گرفت بازومو خودش و زد پس رو یلدا عارف

 ...تخت خیالت.بگیره زن عطا نذارم میدم قول بهت من ریزه خاله_

 . کرد پام یلدا و دمپاییم

 ... بود حامله یلدا که وقتی ، کن حالل و من عارف_

 نزد هق هق بین ما و حرفم ی ادامه و اومدیم پایین احتیا  با هارو پله اولین
 گفتم هام

 .میزدم حرف سرتو پشت خونهِ   خود تا ، دنبالم اومد می که عطا_

 .نالیدم درد از من و شد خم خنده از عارف

 کنار؟ بذاری رو خنده و شوخی میشه عارف_

 و جمع خودشددو سددریع.بزنه حرف نمیتونسددت که مولود مامانِ   حرف رو
 کنه باز درو تا کرد دراز دستشو ، آخر های پله پای و کرد جور

 ...ناراحت خودتو ، میکنم حاللت_

 .نشه بلند دوباره اش خنده صدای تا گرفت دهنش جلوی دستشو کف

 بهم هاش حرف.یدب*و*سدد صددورتمو و کرد ردم قرآن زیر از مولود مامان
 مامان یهوییِ   شددرایط این تو اگر ، بود مادرم عین واقعا ، میداد آرامش
 و میکرد کنترل هامو دلشددوره ، عطا مادر عوضددش ، نداشددتم کنارم و مونس

 .برسم دیوونگی مرز به نمیذاشت

 فتگ بهم...صددورتم به کرد فوت و خوند چیزی یه ، یدب*و*سدد و پیشددونیم
 .نباشم نگران و بکشم عمیق های نفس
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 و صندلی تا دو بین جلو همون یلدا و کشیدم دراز ماشین عق  صدندلی روی
 .کرد جا خودشو و نشست ماشین کف روی

 گفتم ولی بره نمیخواست دلم اینکه با بود، گرفته محکم دستشو

 ...نذار تنها و مهرآیین_

 کرد نوازش آروم دستمو مچ

 برم قربونت دنبالشون میاد برسونه مارو عارف ، هست مولود مامان_

 زده یخ هوا سرمای خاطر به که صدورتی هام اشدک داغی و بسدتم هامو پلک
 .کرد گرم و بود

 دسددت که میگفت عارف به عطا بار یه دقیقه هرچند کرد حرکت که ماشددین
 .نره سرعت با و باشه مراق  هارو انداز

 لواتص ل  زیر ؛ من های کردن فین فین صدای بیمارستان به رسدیدنمون تا
 مچشماِ   کردن بازِ   بابت عطا های گفتن"ساغر" حتی ؛ یلدا های فرسدتادن

 .میذاشت هرکدوممون سر به سر و میخندوند رو ،عارف

 یراض بچه دونه یه به گفت همه جلوی پیش وقت چند که عطایی بخصدوص
 هم تربیشدد رسددیده قبولی قابل ثبات به مالیش وضددع حاال میخواد و نیسددت

 !بیاریم

 حق بهت...سددخته بارش اولین هرچیزی... منِ   برادر...کردی؟ قفل عطا_
 .میدم

 بدم و عارفِ   جواب میتونستم اما میلرزید فکم

 نذار سرش به سر لطفا پس میدی حق که حاال_
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 ، ندین راه بد دلتون به اینقدر ، خوبه حالش ریزه خاله خداروشددکر خ _
 .نمیکنه خالی میدون ها راحتی این به ، گرفته منِ   برادر که زنی این

 دادم فشار یلداروِ   دست زورم ی اندازه به و حرص با

 شه؟ ساکت میگی شوهرت به_

 !!"عارف" هبگ عصبانیت با که بود این زنونگیشِ   ته و گرفت گاز لبشو یلدا

 ازش لحظه یه و ام سددینه ی قفسدده زیر و شددکمم توی میپیچد لحظه یه دردم
 عمیق نفس میگفددت کده میددادم گدوش عدطدا حدرف بده.ندبدود خدبدری

 یکنزد دکترم بیمارسددتان به که بود این مولود مامان ی خونهِ   بکش،خوبی
 .بود

 ...اورژانس سرا  رفتن وعطا عارف و رسیدیم زود خیلی

 دسددتمو عطا و میشدددم جابجا بیمارسددتان تخت روی که هایی لحظه تمام
 میکردم دعا واسش ، بود گرفته

 من واسدده خوبی خیلیِ   مرد تو...بده بهت میخوای خدا از هرچی ایشدداال_
 زندگیت وضع روز به روز ، بشده طال میزنی هرچی به دسدت ایشداال...بودی

 اذیتت... واسددت گذاشددتم کم...منِ   چیز همه بمونی سددالمت ، بشدده بهتر
 .کن حاللم ساغرِ   جون..کردم

 . بود شیفتش امروز شانسم از که بودیم دکترمِ   اومدن منتظر

 میدیدم سددرخش های چشددم توی ، یدب*و*سدد و پیشددونیم و شددد خم عطا
 همب و داشت نگه صورتم نزدیک صدورتشدو وقتی حتی...و اشدک های حلقه
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 ی گریهِ   شددت ، هاش چشدم کنارِ   خیسدی ، داره دوسدم چقدر که گفت
 .میکرد بیشتر منو

 زایمان نتونسددتی عمل اتاق توی اگر میکنم خواهش..دلم ،عزیز سدداغر_
 دکترتِ   خود. بدن انجام سزارین عمل که بدی رضایت بدی، انجام طبیعی

 مینه ، بشددی آماده طبیعی زایمان برای تا میدارن نگهت اونقدر ، گفت بهت
 ...جونم نمونده بهت رنگ االن

 اروعط خوشرنگِ   بافت ی یقه دسدتم یه با و کردم بلند بالش روی از سدرمو
 ...آوردم بینیمِ   نزدیک

 ...داشتم احتیاج تنش عطر از عمیقِ   نفس یه فقط

 "عطا"

 عمل که دادیم رضایت ، موندن منتظر و کشیدن درد ، سداعت هشدت از بعد
 95 کنزدی طبیعی عمل کم کمه که گفت بهم دکتر خانوم.بشه انجام سدزارین
 دیگه ، درد از بود شددده بیهوش بارها که سدداغری و میکشدده طول سدداعت

 .میشد سزارین بود کنه،بهتر تحمل رو سختی حجم این نمیتونست

 توی دل.بودم نشددسددته مادرها هردوی و سددهراب ،کنار انتظار ی محوطه توی
 ساغر بابای حاج الخصدوص علی ، بقیه از میکشددم خجالت اما ، نبود دلم
 .کرد غافلگیرم ، تیزبینش نگاه کردم سرموبلند هربار که

 ...برادرجان بخور آب لیوان یه بیا_
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 چهارصددبح نزدیک سدداعت..خوردم قلپ یه و گرفتم عارف از و آبِ   لیوان
 راضددی هیچکدوم بیمارسددتان، نیان که خواسددتم بزرگترها از هرچقدر ، بود

 .نشدند

 کجاست؟ خانوم یلدا عارف_

 سهراب.نبود منِ   حرف به حواسدش و میذاشدت داشدت مادرها سدر سدربه
 داد جواب

 اومد می خوابش ،مهرآیین خونه نماز رفتن مهتا با_

 زدم موهام به چنگی کالفه

 شدن خسته...خونه میرفتن ام بقیه کاش.کردن خوب_

 ...ام شونه به زد

 نداره تعارف هیچکسم ، نیست خسته هیچکس ، کن نیگا_

 شدم بلند و گذاشتم زانومِ   سر هامو دست کف و زدم لبخند

 میشه منفجر داره مخم ، بخونم دعا یکم ، خونه نماز برم_

 باشه_

 و گرفتم دسددتشددو سدداعد..عارفِ   سددمت برگشددتم دوباره و رفتم قدم چند
 ...کناری بردمش

 بگیر شددونبرا چیزی یه ، باال ی کافه این ببر خانومارو حاج میتونی اگه ببین_
 زشته...نخوردن شام بودن دعوت که جایی ساغر مادر و پدر.بخورن

 داد نتکو پایین و باال به سرشو و برد جینش شلوار جی  توی هاشو دست

 چی؟ خودت ، باشه_
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 عارف ها کنی ندارم،راضیشون اشتها من_

 کجا تو باشه_

 کردم جابجا دستم روی پالتومو

 .خونه نماز_

******* 

ِ   انتظار چشددم.بودم انتظار چشددم که بود ها لحظه خیلی زنددگیم توی
 تمومِ   انتظار چشم ، مادرم ماهانه های آزمایش جواب انتظار چشدم...پدرم

 ی مصدداحبه جوابِ   انتظار چشددم حتی یا ، سددربازی خدمت شدددن
 ونهم ، روز ترین سخت کردم فکر رسدید که هرکدوم به نوبت هربار...کاری

 .نمیاد پیش سختتر و بدتر این از وِ   روز

 آدم یه من از که انگار ، نگرانی و انتظاری چشددم سدداعت چند این ، حاال اما
 هب ، دیگه ی دقیقه چند یا سدداعت چند از قراره که کسددی یه ، سدداخته دیگه

 مادرش که ای بچه برای نگرانی ، بشدده اضددافه هام دغدغه و ها نگرانی
 لحظه هر و ثانیه هر..بود من آرامش منبع مدت این توی که کسددی...سدداغر  

 به میدیدم وقتی ، خونه اومدم می وقتی ، میاورد درم پا از خسددتگی که ای
 با اول همون ، نکرده درسددت غذاهم اگر حتی و رسددیده خودش به من هوای

 درسددت غذا بابت خودش عذاب خاطر به بیشددتر میدونسددتم که حرصددی یه
 جا و خراب منهِ   حال ، همه و همه...نداریم هیچی شام میگفت نکردنشده،

 .میکرد سرپام بود کرده رخنه بهم ناامیدی اگر و میاورد
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 صددبح و میشددسدت بیدار سدرم میخوردم،باالی هم سددرما اگر که هایی شد 
 شیرین واسدم هاشدم غرغرکردن.کنم آماده رو صدبحونه خودم میکرد مجبورم

 ام خنده... ای نقطه به زده زل و شددده سدداکت میدیدم که وقتایی یه...بود
 .میکردم تماشاش سیرِ   دل یه و میگرفت

 منِ   تحمل و صبر سالها اینِ   تمامِ   حریف تنه یک ، انتظاری چشدم این
 .بود

 شددایدم بار صددد و بیمارسددتانِ   حیا ِ   طولِ   تمام و بودم شددده طاقت بی
 اونقدر ، میکردم مرور و سدداغر با هام خاطره مدام.اومدم و رفتم بیشددتر

 نمیکرد پیدا تلخی که بود برکت و رونق پر مداِ   زنددگی هدای شددیرینی
 ...میونش

 ناولی این ، میسددپارم خاطر به رو هدف بی های قدم این تک تک باید انگار
 ...بود من شدن پدر ی تجربه

 . شدم متوقف ، موبایلم زنگ صدای با

 سهراب جانم_

 ...اومد دنیا به ، باال بیا_

 ...بیمارستان ورودی درِ   سمت دوییدم

 چطوره حالش ساغر_

 خداروشکر خوبه_

 منتظر ، شددد منتقل من های قدم به سددهراب صدددای تویِ   هیجان تمام
 . رفتم باال هارو پله فقط ، نموندم ها ادمِ   نگاه و آسانسور

http://www.roman4u.ir/


 ویار

 

155 

 دوخته بهم که گریونی و خندونِ   نگاه ، بود در پشددت که ازدحامی بین
 !کردم بول مادرمو من ، ها گفتن تبریک صدای و میشد

 خدارو هردعا بابت و میکرد وساطت خدا پیش ، من برای همیشده که کسدی
 .بود سرم پشت همیشه که دعایی و مادرم مهربونِ   دل به میدادم قسم

 عزیزدلم مبارکه...مادر باشه مبارکت_

 خورد ام گونه به هاش اشک خیسی و یدب*و*س صورتمو

 ممنون...مامان ممنون_

 ایستاد جلوم قلدرانه عارف ، ها تبریک و ها بش و خوش بین

 !بیاره ماِ   روز به چی نیست معلوم ، باشه ساغر مادرش که پسری_

 بود؟ پسر بچم پس

 بیا..کوچیکه داداش بولم بیا_

 .زد ام کتف پشت محکم و یدب*و*س و ام شونه عارف

 بسالمتی...برامون باشه خیر قدمش_

 منتظر ، میکردم احسدداس وجودم بند بند با رو داشددتم که هیجانی و ذوق
 فقط ، نمیشددنیدم رو بقیه های حرف ، بیاد بیرون عمل اتاق از تا بودیم سدداغر
 ...ها حرف و ها تبریک تک تک جواب شد بود لبم روی که پهنیِ   لبخند

 ...ساغر دیدن با شد روشن چشمم و شد باز درها ، بعد دقیقه چند

 .گرفت دستمو ، بود بیدار و خواب بین که ساغری

 یب ، ماه مثلِ   صورت ، میشنید که هایی تبریک از و دسدتشدو یدمب*و*سد
 .زد لبخند ، رنگش
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 ممنون...دلم عزیز   ممنون_

 یدمب*و*س و پلکش هر روی و کرد بسته و باز هاشو پلک

 دارم دوست_

 ..... تمام و
یا دلنواز  ازبا تشکر  یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  در  ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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