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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 www.negahdl.com 

 بافت خواندوانهارامی می الالیی. میداد وانهارانوازش چرخید می موهایم بین که نرمی دست

 بق وصدای سپهر دل ازته خندهای صدای. ساره جیغهای صدای. حوض اب شلپ شلپ صدای

 نمکی دایص. همسایه خانه ازدیگ سمنو خوب بوی. میپاشید دان سینابرایشان کبوترها؛وقتی بقوی
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 شیطان پسرهای صدای.بود وساره من های خنده مایه همیشه که م و ن کشیدن وانطور کوچه توی

 ...... بود ام بچگی شیرین خاطرات تمام رادرمیاوردند؛این نمکی ی همانطورادا که محله

 ودکیک به باحسرت میشویم بزرگ وقتی و شویم بزرگ هستیم بچه وقتی ارزوداریم چراماهمیشه

 ؟.!نگریم می

 وساره ؛من مامان هرسال میشد؛ عیدکه دم حیاط دیوار روی خطوط ان میاید یادم

 می اش دریایی رنگ به چشمهای ان با ومادر ایم چقدرقدکشیده تاببیند,میکرد وسپهروسیناراردیف

 .......کنه عیدپاک برای هارا شیشه ؛باید باشه بزرگترشده هرکی:  خندید

 خاص غم ومادربا!!من! بزرگم من: دادمیزدم ومن کوتاهترباشند ازهم سپهروسیناکه وتالش

 !!!! بمون بچه چی؟ که بشی؟ چرابزرگ: میکرد نگاه من به چشمهایش

 !!!!!فهمیدم رامی مادرم حرف معنای وحاال

 خواهرهمدوره وسیناعاشق کردکانادا سپهرمهاجرت.شیراز رفت زودشوهرکردوباشوهرش ساره

 .......ماندگارشد وهمانجادراهواز شد توسربازی ایش

 هربارمیامد؛فقط. وحضورنداشت بود اسمش فقط که بابایی!!!!!!!بابا.....ومادرو ماندم من ولی

 ....میامد سرمان بودکه اواربدبختی

 و مهست مادرم شبیه که خوشحال ومن تودختردریاهستی؟: پرسید می رامیدید من کسی هربارکه

 میشم؟ توخوشگل بشم؛مثل بزرگ ؟وقتی خوشگلم تو مثل من مامان میگفتم وقتی

 ......نباشد من مثل بختت الهی: میکرد تلخی خنده ومادرم

 ....باشیم هم شبیه هم دربخت درقیافه؛که ومادرنه من که خواست انگارخدامی ولی

 یکی فروشیهای پارچه بازار درراسته تیمچه یک صاحب که فاضل یوسف حاج تنهادختر دریا

 که دختری. خرمایی وموهایی سفید وپوستی ابی باچشمهایی. بود اصفهان ازشهرستانهای

 بود شده باعث وهمین.بودند درراکنده پاشنه بود سالش 33 ووقتی داشت زیادی خواستگارهای

 ....دختربلرزد این بابت ودلش تدس مدام یوسف حاج
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 حسین پسرش برای دریا خواستگاری به تیمور ؛حاج اش چندساله ورفیق دوست وقتی اخرسر

 طبق که باک چه ولی.داد پسر پدر؛دختررابه ونیکنامی شهرت بخاطر فقط یوسف امد؛حاج

 ..... ردمیک صدق بابام درباره ؛دقیق حاصل پدرتوراچه ازفضل....... گرپدرتوبودفاضل که شعرمعروف

 حسابی تواصفهان. راازحدگذرونده گذرونی وخوش عیاشی پسرش خبرداشت تیمورخوب حاج

 توی گندکاریهاش بوی یابدبختانه خوشبختانه البته و چرخه می ومیخونها ها توکاباره بادوستاش

 حسینپدر بخاطرنیکنامی روفقط جابیخبر؛دخترش ازهمه یوسف وحاج بود نپیچیده شهرستان اون

 بدترشد ولی بشه دادتاادم تیمورزنش حاج.داد اون به

 ....و زن و مشروب بساط یاازپای ارودنش می تریاک بساط ازپای یاباید که بابایی

 راونکردواسی منوبدبخت بخاطراینکه خدا؛ به میسپرمش میگفت همیشه مامان.تیموربدکرد حاج

 ..... نامرد

 شب ازهفت و حسین بودزن شده,بود سالش31 وقتی مامان.وبرداصفهان وگرفت مامان بابادست

 ایش صیغه زنهای وپیش خوشگذرونی پای شبها بودوبقیه مامان پیش شب یک فقط هفته

 ..... پسرداشت یک فقط تیمورهم حاج اخه. باباش پولهای به وامیدش

 ...... رسید هم کوچک شهر اون بابابه ی گندکاریها بوی کم کم

 چندماه اومد؛بعدرفتنش هربارکه!!!!!!ها؛پدری بچه ما برای نه.کرد ؛شوهری مامان برای بابانه

 تینداش ؟توحق زاییدی بچه چرامدام رانگرفتی؟ ش چراجلو:یکبارازاوپرسیدم.بود حامله بعدمامان

 ..... نداشتی حق.منوبدنیابیاری

 هام وغصه غم میتونستم بودکه مادرکسی ولی. است رحمانه بی حرفهام که میدونستم خودم

 .....بدردمیومد وقلبش.میخورد ؛غصه مادربود چون هم اون.کنم خالی روپیشش

 زمین رومیبینم؛میخوام دخترم گریه خودم من که وقتی.میکنم درکش, مادرشدم خودم حاالکه

 ....میومد بالهاسرم اون ؛وقتی داشت حالی چه مامان دیگه. بدوزم روبهم وزمان

 اناداوباباک رفت سپهر. بودکیش رفته دوستاش وبابادنبال گرفت زن سنیا. ؛بابانبود شوهرکرد ساره

 ......میکشید حبس داشت بخاطرموادتوزندون
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 تغیر بده نشون خواست می!!!!!من برای کی؟ برای.کنه روثابت پدریش حاالبعدمدتهامیخواست

 سوین خودم خواممی بود باباگفته وقتی بود؛ خورده گول دوباره من ساده ومامان نداشت که داره

 .... باک چه شده؛ولی ادم بودبابا فکرکرده ساده ومامان بشه تاخوشبخت روشوهربدم

 ام برای وقت هیچ بابا. بود کرده وبزرگ کشیده نیش مارابه تنهایی به مامان سالها؛ این درتمام

 ناخلف پسر بوداین فهیمده هم خودش.تیمورمیداد حاج ماراهم خرجی حتی. بود نکشیده زحمتی

 .بود گرفته وجدان وحاالعذاب بشونیست ادم

 ادامه وبعد. روشوهربدم سوین میخوام. داریم فردامهمون! دریا: مادرکرد روبه اومدخونه بابااونشب

 ..... دارم وعده. برم میخوام تواتاق بیا: داد

 "..... لعنت! توبابا به لعنت"

 مسن زن ویک والغر دراز پسرجوان وبایک خودش مردهمسن بایک بابا, شب ان فردای

 هب باید! تکه دخترم خسرو:  بامردمیخندید ؛داشت اوردم دستورباباچای به وقتی.ما امدندخانه

 !کنی عمل قرارت

 که گلی تهدس اون بگذارببینم! باشه! حسین باشه: کشید برریشش دستی.خسروبود اسمش مردکه

 .... یانه پسرموداره میگفتی؛لیاقت

 ......خسرو عروست هم این: کرد اشاره من ؛بابابه واردشدم چای باسینی وقتی

. دبو هومن اسمش پسرکه ان نامزد شدم نظرمرابپرسد؛من کسی اینکه بدون شب ان. شد تمام

 .....شد خیره من به باری نفرت راباالاوردوبانگاه سرش, کردم تعارف راجلویش چای وقتی

 ......دارد چرابابااینقدرعجله نفهمیدم موقع ان

 رنگ وکرمی بود خریده برایم مامان که بالباسی. عقدنشستم سرسفره هفته سریک

 سال که اسیلب.من وبیچارگی بدبختی شدسفره که نشستم ای ؛سرسفره گیپور بودباسراستینهای

 .... هام وبیچارگی سندبدبختی. زدم رااتش ان خودم بادستهای خودم بعد

 انگشترماراهمراهی توخرید حاضرنشد وحتی نداشت وصلت ازاین خوشی انگاردل هم مادرهومن

 .... رفتیم باهم مامان ومن نیامد هم هومن.کند

 .....رزبود گل شاخه همان فقط من وسهم رز گل شاخه ویک طالبود سکه311 ام مهریه
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 ...... بود گرفته من از ازقبل که ای نامه باوکالت هم ان.هاراباالکشید سکه کل بابا

 شبار نفرت وهربارنگاه بود ساکت مراسم درتمام که پسری تودست راگذاشت دستم هم اخرشب

 .....چیست علتش بعدفهیدم که نفرتی. میانداخت من رابه

 دسروصدابو وبی سریع عقدم.نداشتم ان به نسبت حسی هیچ که شوهرداری زن یک شدم انشب

 ..... شوند مانعش اندو میترسید.خبرنکرد راهم وسینا ساره باباحتی. 

 هبودب محکم مشتی وجوابم کردم یکباراعتراض. نداشتیم اعتراض جرات که هم ساده ومامان من

 سال...... سال35 فقط......؟ داشتم مگرچندسال.شود شکسته پایینم5 دندان شد باعث که. دهانم

 .....بودم دومدبیرستان

 ......من فالکت بودشب دختر؛شده یک ارزوهای شب بایدبشود که شبی

 بعدچنددقیقه هومن, شد بسته سرمان درپشت وقتی.بود خسروخان خانه باالی طبقه مان خانه

 ردخو تودماغم گسی ؛بوی بعدبرگشت دوساعت وقتی کجارفت؟ نمیدانم.بیرون بلندشدورفت

 .....نبود خودش دست حالش.

 کجابودی؟ پرسیدم

 زکنندهمشمئ ای وخنده چکارمیکنم تانفهمم کنم؛ مست بودم رفته:  انداخت من به پرازنفرت نگاهی

 ........ زد

 زنش و خسرو.نیامد کمکم به کسی ولی.کردم التماس. فریادکشیدم. زدم جیغ. دادزدم انشب

 .....کرد قرمزنگاهم وباچشمهایی نشست ای شد؛گوشه تمام کارش وقتی.بودند کرشده

 .....کشیدم خودم راروی ای ومالفه خزیدم زمین وپاروی چهاردست

 میفهمی!......متنفر! متنفرم ازت: صدادرامد به میکرد هق هق ودرحالیکه زدزیرگریه

 ؟ فهمی می!خودم ازبابای!......زبابات!.....؟ازتو

 بودم؟ کرده چکارت چرا؟مگه: پرسیدم میکردم ناله درحالیکه

 شریک تاباهم من به روبده دخترش زدکه خرمنوگول ی بابا!....فطرتت پست بابای اون: دادزد

 واجازد باهم این برای وتو من احمق؟ میفهمی.بدند ادامه بااطمینان دزدیهاشون وبتونندبه بشند

 تبابانگذاش ولی فریبابودم؛ عاشق من.میترسند ازهم ازبس.نکنند دزدی ازهم دوتا اون ؛تا کردیم
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 اگه میفهمی؟.بود برونش بعله دیرزو.شد دیگه یکی زن دیروز فریباهم. کنم ازدواج بااون من

 !همتون به لعنت!.تو به لعنت! لعنتی.افتاد نمی اتفاق تونبودی؛این

 .....زد منراکتک داشت که توانی وبااخرین جانم افتادبه ودوباره دادمیزد

 :خندیدومیگفت می.ودررابست توحمام رفت وخیزان افتان بودکه ؛وقتی ازهومن تصویرم اخرین

 .....بینی حاالمی. میگذارم بابات و بابام دل روبه خوشی این

 هردوشون.بودند شده شریک باهم زمین دوتاکفتارسریک مثل هومن وبابای من بابای

 شخسروپیشک روبه نگذارند؛بابادخترخودش کاله سرهم اینکه برای.میشناختند همدیگرروخوب

 ودلباخته وعاشق نامزدداشت هومن ازاینکه غافل.باشه راحت خیالشون تااینطوری بود کرده

 هنامزدکرد دیگه بایکی دخترهم بود؛اون زده هم روبه نامزدیش زورباباش به ولی.بود دختردیگری

 ..... بود شده تباه باباهامون بدست وهومن من زندگی. بود

*** 

 دستش رگ باتیغ.روبروشدم هومن باجنازه که توحمام رفتم.... اومدم بهوش وقتی,روزبعد صبح

 ازاین چندساعت درعرض نابودشدوسرنوشتم شب یک درعرض من زندگی. بود ومرده بود رازده

 .... داشت ادامه هنوز. نبود قضیه همه این ولی.بود روشده اون روبه

 یک من. ام حامله بعدفهمیدم چهارماه. نبود اش همه این وتازه سیاه بالباس خونه برگشتم

 گهگاهی؛ضعف خوردن بهم حال میدونستم چه. انداختم عقب میدونستم چه نادون ساله35دختر

 ..... دارم تهوع صبحهاحالت کردچرامن شک بودکه چی؟مامان یعنی وخستگی

 روی ونشست زدتوسرش همونجا!خانم دادندوگفتندمبارکه رابدستش ازمایشگاه جواب برگه وقتی

 جبتع زن. میکردم نگاهش فقط دبیرستانی بامانتوی حال وبی مات هم من.کرد وزارزارگریه زمین

 !مادرم نه منه مال جواب برگه میدونست چه.بود کرده

 بودم لهحام. بودم بیوه درحالیکه بودم حامله.میگرفتم دیپلم دیگه سال سه باید وتازه بودم حامله

 جمعرا خودم نمیتونستم حتی که درحالی بودم حامله.میکردم ی باز باعروسکهام هنوز که درحالی

 ......میکردم داری بچه وحاالباید کنم

 گفتو من ؛روکردبه مامان باردکتربه تاسف ونگاه وجواب وبرددکتر؛بعدچندتاسوال راگرفت دستم

 ..... کنه رامشخص دقیق تاسن سونوبدی باید ولی ماهته4 احتماالتقریبا
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 ی؛چیزهای وسفیدداشت سیاه های سایه که سفید سیاه وتوتلویزیون سونوکرد همونجاتومطب

 یچ فهمیدم ؛تاره ته بچه این وگفت سفیدگذاشت توده یک راروی دستش وقتی. میخورد تکون

 حس.بود خوبی حس. شد تزریق وجودم به تازه هوای از عظیمی حجم یک انگارهمونجا. شده

 مایازچش اشک.,رابلندکرد قلبش صدای وقتی.میگیره جون توبدنت داره کوچک موجود یک اینکه

 ...... بود ازذوقم من ولی رونمیدونم مامان. میکردیم هردوگریه. افتاد راه ومامان من

 بزرگ چندسال, چنددقیقه انگاردرعرض. نبودم ساله35 سوین اون دیگه من. مادربودم یک من

 ویت بچه اون شدن درست اگه حتی!رو شیرین حس اون کنی تاتجربه مادربایدباشی. بودم شده

 یوکس توتنهاباشی توتک اگه حتی. ازتومتنفرباشه بچه پدراون اگه حتی. باشه نحسی شب

 .... اگه حتی.باشی رانداشته

 !مراقبتم خودم! اومدی خوش عزیزم بچه گفتم وتودلم شکمم روی راگذاشتم دستم

 ؟...... کرد سقطش میشه: دکتر روکردبه مامان که بودم وگریه خنده بین

 ...... منه بچه اون! نه: دادزدم. ایستاد قلبم

 ! سالته35 فقط فهمی؟ می! ای ؟توبیوه سوین ای دیونه:کرد نگام زده بهت باچشمهای مامان

! امشمیخو. میدارم نگهش!منه بچه. نیست مهم وگفتم پایین واومدم بلندشدم تخت ازروی سریع

 ....... دیوار به وچسبیدم رفتم عقب وعقب

 تریخ مامان دست روی پاکی اب که دکترهم. میگفت ی چیز هرکسی تاچندروزبعد! نداشت فایده

 !!!!!داره روح. گذشته سقط ازسن: 

 هبدنیااومد ی جدید وسوین بود خور؛مرده توسری مظلوم وانگارسوین ترشدم جری گفت؛ اینوکه

 مایهتنهاسر اگه. کنه محافظت خودشه مال که ی حاضربودازتنهاچیز ودندان باچنگ که سوینی.بود

 من. شد نصیبم کوچک فرشته یک جاش دادم؛ ازدست شب رادریک زندگیم باارزش

 !میخواستمش

 مهم براش اصال میگفت خسرو! خسرو خونه دم وبرد راگرفت دستم.بود شده خل بابا

 راکشتید ام شماهابچه میزد جیغ زنش!.... خودتون مال هم اش بچه نیست هومن حاالکه.نیست

 مه خسرو. باشه خودسوین مال تابچه!...رانمیخوای بچه تعهدبده بیادادگاه گفت ازسرلج باباهم!

 .....منه ومال نداره تعهدی بچه اومدوتعهددادبعدبدنیااومدن
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 من هب توزندگیش که تنهالطفی. میکنه درحقم لطفی ؛بااینکارچه که نمیدونست من نادون بابای

 ..... شد من مال ام بچه.کرد

 .....بودم حامله ماهه4!بیوه! دبیرستان دوم سال!ساله35 سمیعی سوین! من

 یدند تحمل دیگه بابا.اقاجون پیش شهرستان برم! بچه بدنیااومدن تاموقع گفت مامان به بابا

 رفتم من.کرد من رابه لطف دومین کارش بااین و ضرربودم مایه من ازنظراون. منونداشت

 باهام هم مامان. شد باز توزندگیم جدیدی فصل. شد عوض من زندگی ولی شهرستان

 ظلمی اون جبران حداقل.پردرمیاورد داشت, شهرستان بریم فهمیدمامیخواهیم که هم اقاجون.اومد

 55 درفاصله نفرجمعیت011111 با کوچک شهرستانی.میشد بود کرده دخترش درحق که

 اصفهان کیلومتری

 ازدرکه. داشت قدیمی بادوتاکلون چوبی دربزرگ.بود قدیمی بزرگ خونه یک اقاجون خونه

 دیگه وسمت خدمه قسمت سمت میرفت طرفش یک که بود بزرگ داالن یک, واردمیشدی

 ای باغچه با حیاط وسط رنگ ابی بزرگ حوض بایک بزرگ حیاط یک.میشد بزرگی واردحیاط

 وجنوبی شمالی وضلع. بود اتاق تعدادی حیاط طراف ا حوض دوطرف وگیاه وگل وپردرخت قشنگ

 زیبای باطاق. داشت رنگی های وشیشه شده کاری گچ باایوانهای بزرگ اتاقهای خانه

 من رادادبه جنوبی ضلح اقاجون! ساله 511 باقدمتی قاجاریه دوره به متعلق ای خانه!گچکاری

 !قدیمی توری های وپرده ان زیبای های باطاقچه شده کاری اینه اتاق یک! ومامان

 اتشی های ؛شمعدانی وپامچال؛رز اطلسی ؛سیب؛گلهای وزردالو گیالس درخت.بود پردرخت باغچه

 ....... توحوض قرمز ی وماهیها وزبیا

 خانه! ومادرم ام وبچه من دائم خونه قراربودبشه خونه واین میرسید خیلی اش خانه به یوسف حاج

 وحاج یوسف حاج. متولدبشه جدید سوین شد سبب که ای خانه. میداد راشکل من اینده که ای

 یدوتادای. میکردند زندگی خونه تواین بودندکه کسایی تنها عباس ومش خانوم وصدیقه خانوم

 !!!!! ازتنهایی دراوردنش برای یوسف؛ حاج بودبرای نعمتی واین کشوربودند هردوخارج که داشتم

 .....راماساژمیداد پشتم. میرسید دادم به میکردم؛مامان میزدم؛ضعف عق وقتی

 مخان وصدیقه سنتی طب به بود رابسته من خانوم حاج. پرستارمن حاال بود شده طفلی مامان

 سه اگراین که شکر بازهم. بودم شده احاطه بامحبت زن سه این توسط من خالصه. اجرامیکرد

 میکردم؟ چه من نبودند

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

9 

 

 ...... ام وحامله ام شده بیوه بود گفته اطرافیان به یوسف حاج

. دبودن کرده خواستگاری خودشان برای یوسف مراازحاج وبازار ازکسبه خیلی که راداشتم خبرش

 وبچه من اگه!!! حاجی:را مادرم معترض وصدای میشنیدم رابامادرم یوسف حاج شبانه های زمزمه

 ...بشه من مثل ام بچه نمیگذارم ولی.  میکنیم؛میریم راتنگ جاتون ام

 باالی پدری ام کنم؛بچه ازدواج من که پیرمردفکرمیکرداگر.میکردم رادرک یوسف حاج البته

 ..... سرم باالی مردی ومن سردارد

 دختران وقتی.میشدم خارج دکتر؛ازخانه به رفتن بهانه به وفقط میماندم درخانه ماهها ان درتمام

 وراینط باید حاالمن واینکه انهارامیدیدم شادی وقتی. دردمیامد به قلبم رامیدیدم خودم همسن

 .....است رشدکردن درحال درونم کوچک ای میامدفرشته یادم بعدبه.سوخت می ؛دلم تنهاباشم

 .....میسوخت هم دردمندم مادر برای دلم.میسوخت خودم برای دلم. میسوخت یتیمم بچه برای لمد

 ..... ازمانمیگرفت ؛دیگرسراغی بود خوشگذرانیهایش برای مانعی انگارمامان که باباهم

 ......نداشت پدری بودوهنوزبدنیانیامده یتیم که بود ای بچه نگران یوسف حاج

 .... باشه بایدپدرداشته بچه این باش عاقل!دختر اخه:  راشنیدم بامادرم بحثش صدای شبی

 دخترم کالش بازاریهای حاجی ازاون یکی نمیگذارم. خداروداره ام بچه!خدابزرگه!! نه!! حاجی نه -

 ....بشه بازاری پیرمردهای ازاون یکی زن باید که چندسالشه من سوین مگه.کنه روبدبخت

 .... هست هم جوون. پیرنیستند که گیشون همه اخه -

 ..... داره بزن دست تازه!ست نازا که اون. رومیگی معین جعفرپسرحاج حتما! هه -

 بخوادهوس هم خسرو اون اگه اینجوری. خودش نام به بگیره شناسنامه بچه برای داده قول ولی -

 ..... کنه قبول راهم بچه سرپرستی حاضره. تونه نمی ادعاکنه؛ کنه

 .....نمیگذارم بخوادمن هم سوین!. همینه حرفم! درثانی! اوال کرده غلط خسرو -
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 عباس ومش مامان همراه. شد پاره ابم کیسه سردزمستان شب ؛دریک بودم ماهه ونیم8 وقتی    

 های بامژه سرخ. کیلورابدنیااوردم 5/311 باوزن کوچک ودختری شدیم زایشگاه راهی وصدیقه

 دراغوشم میترسیدم بودکه انقدرکوچک.درشت عروسک مثل وچشمهایی کرکی وموهای بلند

 ای بابرگه بردو ثبت اداره رابه ام شناسنامه یوسف حاج. بودم خوابیده که روزی 31 درطی. بگیرم

 سها نام به کوچکم دختر برای, هستم بیوه من میداد بودونشان گرفته دادگاه ازطرف دران که

 !!!رابدهد هومن بودشناسنامه خسروحاضرنشده. گرفت شناسنامه عیلداد

 ردمیک سعی نوعی به هرکدام.داشتند رقابت سها به محبت هردوبرسر عباس ومش یوسف حاج    

 امباتم بامحبت دوانسان نبود؛ولی زنده خونیش پدر اگرچه دخترم. اورد رابدست دخترکوچکم دل

 ی؛ول گوید بابامی کدامیک به سها بودکه ازاین ترسم.میکردند سیراب پدرانه اوراازعشق وجود

 ......پدراونیستند هیچکدام پیرمرد ایندو که خبرداشت انگارسهایم

 کلمه بااین عباس مش.  باباعباس گفت می عباس مش وبه اقاجون میگفت یوسف حاج به    

 بودند ازروزگارخورده زخمی هرکدام که نفره شش جمع دراین دخترکوچکم.میکرد پرواز روحش

 ادهز کوچکی دریای خانوم حاج بقول.رنگ خرمایی وموهایی ابی باچشمهای. ارامش منبع بود ؛شده

 ...... میرفت پیش وسها من زندگی.بود شده

 تحصیل ادامه برای تمایلی ولی. گرفتم ودیپلم خواندم درس ؛شبانه مامان تشویق با    

 مک درزندگی انگارچیزی کردم احساس کم کم که شد اینطوری. رانداشتم حسش یعنی.نداشتم

 .....دهد رانوازش وروحم کند مراسیراب که بودم کاری دنبال. دارم

 .......میامددیدنمان یکبار چندماه بابا.نمیشد خبری زیاد هم ازبابا    

 ....... برگردد دیگرحاضرنبود خداخواسته هم مامان.گرفته زن که راداشتیم خبرش    

 .........میشدند عوض میرفتندوفصلها هم سالهاازپی    

 دیگر چون. ردبدهد جواب خودش داشتم هم اگرخواستگاری بودم گفته یوسف حاج به    

 درروحیه عروسی اول انشب اثربدی انقدر.بود بس یکبارشوهرکردنم همان.کنم ازدواج نمیخواهم

 قیهب عباس ومش یوسف حاج بجز که منی. بودم ازمردهاپیداکرده نفرتی حالت که بود گذاشته ام

 .........بودند نشده قایل برایم ارزشی زندگیم مردهای
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 بانز بانیش میکردند؛چنان واصرار بازمیشد مان خانه به مادروخواهرخواستگارها پای وقتی حتی    

 ......شد بریده خواستگارهاهم پای کم کم که میکردم بیرونشان

 .....درمیاورند حرف برایت مردم!!!!ای توبیوه میگفت یوسف حاج    

 .دربیاورند حرف میدادم ترجیح. نمیدادم اهمیتی ولی    

 شوهرهای برای انگارمن. میکرد ؛اذیتم متاهل زنهای بخصوص مردم؛ نگاههای اول سالهای ان    

.  کمترشد حرفهاهم. کردند عادت من وضعیت به انهاهم زمان مرور به ولی.  داشتم نقشه انها

 کوتاه اوهم که فردامیروم وگفتم رابستم ساکم که شد بحثم یوسف یکبارانقدرباحاج

 ..... نزد من ازازدواج امدودیگرحرفی

 نم اینها ولی.... دوزی سنگ.... خیاطی... ی گلدوز.... میرفتم مختلف سالهاکالسهای این درطی    

 هک بودم شده کاری عاشق من.میکرد راسیراب من تشنه روح که بود چیزدیگری.نمیکرد رااشباع

 باغداری عاشق!!! یوسف باحاج مداوم همراهی برکت به هم ان. بود مردانه شهرکوچک دراین

 زبان نیش که سردوسنگی زنی.بود ساله9 وسها بودم ساله 55 حاال!!! بودم شده وکشاورزی

 .... نمیداد محل کسی وبه داشت

*** 

 5 وسعت به. بادام درخت اصله 511 باتعداد.بود بادام اکثردرختهایش که داشت باغی اقاجون

 که داشت دیگرهم باغ سه. داشت باغ تکه این به زیادی وعالقه بود اصلیش باغ این البته. جریب

 به انهاسرمیزد؛ولی یکباربه ماهانه یوسف میکردوحاج انهارسیدگی به داشتندکه رعیتی باغها ان

 ......بود انگیز خاطره برایش باغ این اقاجون قول

 منو بود رابریده دستش که بود ؛وقتی انجابروم باربه اولین برای بااقاجون مجبورشدم زمانیکه

 اقاجون. انجاببرم واورابه بگیرم رابرعهده سفیدش قدیمی پیکان وانت رانندگی که شدم مسئوول

 ودب انجا دوساعتی. میکرد رسیدگی باغ وبه میرفت باغ به صبح 1 ساعت زود صبح درمیان یکروز

 ...... دربازارمیرفت اش حجره سمت وبه گشت برمی خانه به وبعد

 !کوش سخت ولی بدعنق پیرمردی!قنبر مش نام به داشت رعیتی باغ

 انقدراصرارکردم؛که ولی.کرد دید؛مخالفت باغ به مداوم امدن رابرای ام عالقه اقاجون وقتی

 ...... برنمیاید دیدازپَسَم
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 .......برویم باغ به صبح هرروز که بود یوسف وحاج من کارمنظم حاال

 ......کرد عادت حضورم به اوهم ولی. گاردمیگرفت درمقابلم قنبراوایل مش

 ........ میخریدیم نهال. میرفتیم وبَرز کود خرید به باهم! اقاجون راننده بودم شده من

 ودب عجیب برایشان اوایل. شدند من متوجه هم سایرباغها وصاحبان رعتیها کم کم دیگر خالصه

 اش هنو اینجاچکارمیکنه؟چراحاجی زن یک چی؟ یعنی که "رامیشنیدم هایشان زمزمه کم کم ولی.

 "........ حرفها وازاین.... کاراینجامردونس رامیاره؟

 ..... فکرنمیدادم کوته مردان این به اهیمتی من ولی.میشد ناراحت یوسف حاج

 اخرین تادرمورد بودم اینترنت پای هرشب هم من.بود خریده کامپیوترهم یک برایم یوسف حاج

 روش!تقویتی کودهای انواع درباره!  بادام درخت بیماریهای درباره. کنم تحقیق باغداری روشهای

 !ابیاری های

 میداد من به پول رامیخواهم؛سریع کشاورزی وسیله فالن مثال که میگفتم اقاجون به وقتی

 اعتراف یکباربرایم حتی.باشد باغ این عاشق که هست کسی میدید میکردکه عشق.کنم تاانراتهیه

 .....بماند متروک باغ این بعدمرگش میترسیده کرد

 محلی مادرم. شد ازسرگرفته دوباره هایشان گویی نگاههاوچرت.واردگودشدند هم زنها کم کم

 بودروحیه دیده! نده محل.میکند رابدبخت ادم مردم حرفهای همین بودومیگفت پشتم او. نمیداد

 ......بهترمیشود دارد کم کم من وناارام هافسرد

 داشت تاریخی بودندوقدمتی انراساخته وخودش یوسف حاج پدر که داشت قدیمی ایوان باغ

 به قلبم است؛ شدن ریخته درحال که رامیدیدم ان وکاهگلهای مینشستم دران هربارکه.

 .....کنم راترمیم وایوان بنابیاورم گرفتم تصمیم..... دردمیامد

 رمیمت هزینه میل باکمال دوباره اقاجون.کند راترمیم کردایوان واوقبول بنابود قنبر مش برادرزاده

 ...... راداد ایوان

 ......باغ درابیاری

 .... بدهد راازدست کارش که بود ترسیده اوایل قنبر مش
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 افغانی کارگر به باید وفقط سرکارگر شده فهیمد وقتی ولی....بود زنده فسیل بیچاره

 ..َ... دستوردهدواواجراکند

 وتازه کوچکتربود سال5 ازمن قنبرکه مش نوه. راداشت پشتم هم وحاالاو شد راحت خیالش

 هرش درهمان سربازیش خوشبختانه میکرد میامدوکمک باغ به مرخصی درمواقع رفت می سربازی

 حالتیو رضابود اسمش. بود سبزشده تازه لبش پشت... بیاید میتوانست واکثراوقات بود خودمان

 .... من به بامزه غیرت ونوعی داشت من به نسبت برادارنه

 ای هفته به باغ به درمیانش یکروز بیایدوامدن مدام ونمیتوانست شد خسته اقاجون کم کم

 ........ بود یکباررسیده

 میرفت مدرسه به هرروز سها.باغ به هرروزه منظم امدن به کردم شروع که بودم من این پس

 میرفتم سها دنبال میشد ظهرکه بعداز هم من.میکرد کمک دردرسهایش مامان برگشتن وموقع

 این عاشق هم دخترم. میکردم رسیدگی باغ به هم ومن نشست می درایوان. میاوردم باغ واورابه

 ......بود شده باغ

 اب ساعت 31 حدود ما. میشد سایرباغهابحثم بارعیتهاوصاحبان برسرابیاری اوایل ان که بسا چه

 میخواستندهمین ولی بود مانده باغ برای ساعت5و بودیم داده رااجاره ان ساعت5و داشتیم

 مثل.نمیکرد دربحثهاشرکت ولی بود همراهم همیشه رضا. بدهند تقلیل ساعت سه به راهم ساعت5

 مدادزد برسرشان چندباری وقتی نمیدادندولی محلی من اصالبه مردها.بود بادیگارددنبالم یک

 امدودیگر دستشان چاه؛حساب پای رفتم 331 بامامور رابخورند؛ میخواهندحقم دیدم که اخر ودفعه

 نگاهم حاضرنبودند هنوز ولی.باشند نداشته دخترجوشی کاراین به کاری میکردند سعی

 ......رضابود حرفهایشان کنندومخاطب

 یشجا ومن نمیاید یوسف حاج میدیدند وقتی مراصدامیکردند؛چون چاه ماهانه جلسات برای دیگر

 ......رضابود اصلیشان مخاطب درجلسات بازهم ولی.بیایند کوتاه بودندکه میروم؛مجبورشده

 اهسی مانتوی یک کارم لباس. دارند حقی جامعه دراین بفهمندزنهاهم کارزیادداشتندتا مردم این

 فتابدرا که دازبسبو شده برنزه کم کم ؛صورتم بلند رنگ سیاه باروسری لی وشلواری بود ساده

 ......بود من تازه عشق این نبود مهم ولی خشن ودستهایم کارمیکردم

 یم هم خودم. دارم کم چیزی هنوز میکردم س احسا سها رفتن بعدبخواب شبها میشدکه گهگاهی

..... نشنید برای وگوشی کنم ودرددل دهم تکیه ان رابه سرم اینکه برای ای شانه.چیست دانستم
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 ممیخواست محبت.میخواستم عشق هم من.کند رابرطرف وخستگیم مرابفشارد که گرم واغوشی

 ... برخوردارشوم ارامش منبع ازاین هم من میخواست دلم.سربازمیکرد کم کم ام زنانه احساسات.

 زنم کی خودفکرمیکردندمن پیش هم انها.بکاربگیرم ایرانی کارگر مجبورمیشدم که میشد گاهی

 تایک نهاهما. انهانمیرسید به پیرمردزورش ولی.قنبربود مش البته. بگذارند راکاله ؛میخواستندسرم

 موقع.میکشیدند وازکاردست میاد بارون االن گفتند می.میدیدند ابردراسمان لکه

 ......بایدمیخوابیدند ساعت5تا3 ناهارغذامیخوردندوبرای

 ...... میدادند تحویل پوزخندی وکارکنند؛فقط بلندشوند انهامیگفتم به هرچه

 باریک کی شانسی ازخوش. بکاربگیرم وافغانی نکنم استخدام ایرانی دیگر گرفتم تصمیم هم من

 یک 35تا میکرد راشروع کارش صبح8 سرساعت. بود مردخوبی. یوسف بنام گرفتم افغانی کارگر

 تازه. عصر 5 تا راازسرمیگرفت کارش رامیخواندوبعددوباره نمازش.ناهارمیخورد. کارمیکرد پشت

 ...... میگرفت کمتری حقوق

 ........ بود شده رفیق بایوسف کم قنبرکم مش

 .....بارداراست وهمسرش دختردارد4 بودم فهمیده

 وردن؛خ اب بهانه به.اززیرکاردربروند مختلف های بهانه میکردندبه سعی متاسفانه ایرانی کارگران

 .......دندمیدا لفت راحسابی صبحانه؛وهرکدام بهانه به چایی؛ بهانه به

 ازهت ایرانیهامیامدند؛ وقتی.زودمیخورد راهم ناهارش. نمیکشید طول ثانیه به اش چایی یوسف ولی

 دقیقه 35هربار چایی برای.میکشید طول خوردنشان دقیقه 45 میخوردندوتقریبا بایدصبحانه

 وخنده سرشوخی دوبارهم یکی. همینطور هم رفتنشان ودستشویی میزدند ازکارشان

 ......درامدم جلویشان که بازکنند رامیخواستندبامن

 نم شانسی ازخوش شایداین. بود محجوب وخیلی نکرد نگاه چشمانم به یکبارهم حتی یوسف

 ......بیاید گیرم افغانی مومن کارگر یک بودکه

 وسفی حاج. باغ بود شده من زندگی تقریبا.نیازداشت مداوم وپیگیری کاردرست به حسابی باغ

 یداکردهپ کشاورزی مهندس یک. بود من زندگی تمام انگاراین ولی رادرگیرکنم خودم نباید میگفت

 سوال باغداری مشکالت ودرباره اوسربزنم یکباربه ای هفته که بود این وکارم بودم

 میشدبلند احترامم به رامیدید تامن کم کم ولی نمیگذاشت محل وزیاداوایل بود مردخوبی.بپرسم
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 تشهرداش اصلی درمیدان شیمیایی وکود سم فروش مغازه یک. رامیداد سوالهایم جواب وباحوصله

 ...... راازاومیخریدم وسم کود همیشه ومن

 وسم وکود همگیمان تالشهای لطف به ولی.نبود خوب منطقه بادام محصول که بود چندسالی

 قبل دوبرابرسال درباغ کارم دوم درسال بادام محصول ورضا قنبروخودم ومش یوسف وکارمداوم

: یختر حسابم رابه بادام پول تمام یوسف ؛حاج رفت فروش به وقتی ولی زیادنبود خیلی البته.شد

 ...... نمیزنم دستش من!!!!! سوین توئه مال پول این

 نم کارکردن حاصل پول اولین این. تائیدکردند هم ومامان خانوم حاج روبروشد بااعتراضم وقتی

 ازسر گریه!!شادی گریه. کردم وگریه زدم هق وحسابی کردم بالش راداخل سرم شب ان. بود

 ...... مفیدباشم میتوانم هم من اینکه

 کوچک عروس لباس یک دخترم برای وازانقالب اصفهان رفتیم ومامان سها همراه انروز فردای

 عجم توچشماش اشک مامان. میخندید ازشادی نازنینم سهای. خریدم وتور باواالن پفی بادامن

 . بود شده

 حسابی جشن یک وانشب کردم وکباب خریدم شترمرغ دوکیلوگوشت افتخارخودمون بعدبه

 ......گرفتیم

 ندرچش دارش پف سهابالباس. بگیرم عالی تولدبسیار جشن یک برایش بودم داده سهاقول به

 کوی باالویه دادم کباب جوجه همه به وشام کردم رادعوت اکثرهمکالسیهایش.میدرخشید تولدش

 .انگیزباشد خاطره حسابی خواست می دلم.اسفنجی باب شکل به بزرگ کیک

 ؟ کردی ارزویی چه ها شمع کردن فوت موقع! سها: مهمانان؛ازسهاپرسیدم بعدرفتن اخرشب

 ...... بده هم من بابابه خدایک که ارزوکردم: خندید

 دعایش این شنیدن نمیدانست طفلکم. فروکردند درقلبم انگارخنجری رازد حرف این وقتی

 ...... روداری تواقاجون ولی گفتم. است دردناک چقدربرایم

 هن میخوام جوون بابای یک من. نیست بابام اون ولی! مامان اره: کرد بغلم کوچکش بادستهای

 .......پیر

**** 
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 امنمی گفتم معمول طبق هم من.دعوتند اصفهان عروسی یک خبردادکه خانوم حاج بعد چندهفته

 الهچندس!!!!کردی حبس راتوباغ خودت چی یعنی!!! بایدبیایی ؛که عصبانی خانوم وحاج مامان ولی.

 وبروم بپوشم لباس اکراه به جبورشدم که ;وانقدرگفتندوگفتند!!!!.نمیای فامیل تومهمانیهای که

....... 

 واستمنمیخ اصال. بستم سرم راپشت وموهایم یخی باشلوارلی کردم تنم ساده یاسی پیراهن یک

 تشرک فامیل درمهمانیهای مدتهابودکه. رانداشتم فامیل گویی مزخرف حوصله. کنم توجه جلب

 رایمب ی ا نقشه میکردم احساس.بروم که اصرارداشت خانوم چرااینقدرحاج نمیدانم ولی. نمیکردم

 که من!!!!باطل خیال زهی ولی.رادارند قصدشوهردادنم دوباره که بزنم حدس میتوانستم. اند ریخته

 ....... نمیدهم اجازه

 انومخ سیمین اسم به کسی دنبال خانوم حاج توعروسی. درامد ازاب درست حدسم.رسیدیم وقتی

 وبااوودخترش گرفتند اورادراغوش حسابی رفتندو سمتش زده ذوق بامامان اورادید وقتی.میگشت

 رایوب میکرده زندگی شیراز وسالهاست مامانه دخترعموی امدطرف عمل به کاشف.کردند روبوسی

 معمجت یک روی دارنددرشهرزادگاهشان تصمیم اینکه ومثل. اصفهان برگشته کارشوهروپسرش

 ......کنند گذاری سرمایه تجاری

 هاوس من درباره خانوم حاج وقتی. گرفت مرابوسیدودراغوشم حسابی رادید تامن خانوم سیمین

 ازاب درست داشت حدسم. زد برق چشمهایش میگفت؛ خانوم سیمین به داشت

 ......میدید کسی برای وچیلی چرب لقمه یک شکل منوبه خانوم درمیامدوانگارسیمین

 ......بخرم جان راتااخربه مهمانی ان تحمل عذاب کردم وسعی کردم پوفی

 دعوت وازمن موبایلم به زد زنگ کردوشخصا دعوت اش خانه مارابه خانوم ؛سیمین بعد روز سه

 هخان به کردم وقبول اوردم کم!!!!! بازبود زبان ازبس.. میگفت چیز یک.اوردم می هبهان هرچی.کرد

 .......بروم اش

 باحاج خانه؛حسابی رسیدم وقتی. بود بودندهم کرده کاندید مرابرایش که موردنظر اقای حتما

 ..... راگرفتند خانوم سیمین طرف انهاهم ولی.گرفتم کَل ومامان خانوم

 .....داشت سردراز قصه انگاراین نه
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 خانه داخل. ودلباز بزرگ باحیاط طبقه سه خونه یک.بود تومرداویج خانوم سیمین خونه

 وضعشان بودخیلی مشخص... وو..حریرو های چینی؛پرده بزرگ وگلدانهای عتیقه پربودازاشیای

 .است توپ

 به رحمت ؛حاج خانوم وشوهرسیمین بود مادرش همراه درعروسی که خانوم دخترسیمین لعیا

 ... کردندداخل دادودعوتمان دست یوسف حاج امدندبا استقبالمان

 تاسیمین ولی.اصالنکردم هم ارایش. کردم سرم نخودی شال ویک سبزرنگ ساده مانتوی یک

 االهماش اسفندبیار بدوبرو زینت: کرد است خدمتکارشان بود مشخص که زنی به رادید من خانوم

 ......بزنم چشمش خودم میترسم که انقدرخوشگله جون سوین

 باازدواج که مامانی.انداختم مادرم به پرازحرصی نگاه. میخورد بهم حالم ای کلیشه جمالت ازاین

 .....میزد مشکوک بود؛حاال مخالف همیشه مجددمن

 اردشدو سها همسن ای ودختربچه زدند زنگ که بودیم هنوزننشسته. نیاورم رویم به میکردم سعی

 .....مامانی سالم:  رفت خانوم سیمین سمت واردشد؛بانازوادا تا.

. بیرون وبدورفت!! سالم:  ماانداخت به نگاهی کن؛ سالم مهمونها به گفت خانوم سیمین وقتی

 بازی؟ باهاش برم.دارند من دخترهمسن یک!!!! مامان وای: کرد پچ پچ سهازیرگوشم

 !نخور هم تکون! بشین خانوم مثل!نباشه حرف!نه! سها هیس:  سهارفتم به ای غره چشم

 ....نگفت وچیزی نشست کرده بق سها

 یاهس محاسن. داشت تن به خاکستری وشلواری کت. داشت قدبلندی.واردشد مردجوانی دربازشدو

 .... بود چهره خوش کالم ،دریک خاکستری باچشمهایی. داشت ای انکاردشده

 هم این:  کرد مارامعرفی مادرش. مانینداخت به نگاهی اصالهم. زیرداشت سربه واردشد، وقتی

 . گفتم برات که جون وسوین دنیاخانوم بودودخترش خانوم حاج منظورش. خانوم عفت

 یوسف حاج کردوسراغ سالمی.زد برقی وچشمانش انداخت من به رابلندکردونگاهی مردسرش

 .....داد وبااودست رفت

 مپاش میخواست دلم. جزمیزدم داشتم! وای. شدم واقع انگارمقبول!بود ایشون مربوطه اقای پس

 .....بیرون برم
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 نام ایلیا فهمیدم مردکه ولی میدیدم، را رحمت وحاج ولعیا خانوم سیمین هرازگاه نگاههای

 .....نینداخت من به دیگرنگاهی.دارد

 مامان ببین: مامان به روکردم توماشین. شد تاتمام کردم، راتحمل مهمانی بودباعذاب هرچه

 به نهمیز سوین ؛انوقت کاندیدکردی اقاایلیا این منوبرای بشنوم بخدااگه ولی سرجاش حترامتا

 ! جانمازابکش اقای این هم ان. شوهرنمیخوام فهیمدید؟من سرش

 ؟ چه یعنی جانمازابکش زدنه؟ چجورحرف این!!! سوین برسرم خاک:  گفت هینی خانوم حاج

 نپایی میاندازه من وبرای سرش بعدش دیدزده، روخوب سرتاپام تااومده مردک. گفتم که همین -

 هم ندادوقتی سها به محلی مدت، درتمام ندیدیداصال. ایش وافاده دخترفیس بااون تازه. فکرکرده.

 ...... واقعاکه.نداد کردومحل ایش کن، بازی بروباسها گفت بهش خانوم سیمین

 ول گیربدم بودمیدانستند دستشان گندمن اخالق که همه. غرغرکردم خانه،مدام به تارسیدن

 .....ماجرابود اول تازه این ولی. نگفتند نمیکنم؛چیزی

 ایشپ اگرکسی گفتم هم من. خواستگاری خواستندبرای زدندواجازه زنگ خانوم بعدسیمین چندروز

 .چشم روی قدمشون وسرزدن مهمانی برای.روخوردمیکنم پاش ؛قلم خواستگاری برای راگذاشت

 این به خوبی حس اصال. یکپاداشت من مرغ ولی کنم قبول راخوردندکه من سر بعدمدام تادوهفته

 ..... بشرنداشتم

 یمهمان بعدازان هفته سه وقتی. ببیند ارامش رنگ من زندگی بعد به روز انگارقرارنبودازان ولی

 نق سررضا پربودومدام توپش حسابی. قنبرروبروشدم مش دلخور باقیافه باغ رفتم کذایی

 رضااشاره.است عصبانی جاحسابی ازیک یعنی این. نیمگذاشت نصیب بی راهم بیچاره یوسف.میزد

 .... بپرسم قنبرسوال ناهارازمش وموقع نپرسم کردچیزی

 اههچ جلسه دو؛ ساعت. امده پیش مشکلی یک خانوم سوین امدوگفت قنبرخودش ناهارمش موقع

..... 

 مشکلی؟ چه:  م کرد نگاهش استفهامی

 .....میفهمید.برید خودتون:  باالانداخت ای شانه
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 فاطرا زمینهای ومالکین رعیتها. بود شلوغ حسابی.سرچاه رفتیم بارضا, شد دوعصرکه ساعت

 اکثرافراد حرص که است ای بودمسئله مشخص. میکردند بحث باهم انجابودندو

 هشد خراب چیه؟ هچا ؟مشکل شده چی: پرسیدم چاه مسئول خداداد به ورسیدم جلورفتم.رادراورده

 ؟

 ....میگه.میاد حکیمی مهندس االن!!!! خانوم سوین نه:داد تکان سری بادلخوری

 مدا وقتی. میامد حساب به چاه روسای وجزو ازمالکین ویکی گازبود اداره مهندس! حکیمی مهندس

 شدست حکیمی مهندس.شده چی نمیفهمیدم اصال. میگفت چیزی رفتندوهرکسی سمتش همه

 .....شدیم وبیچاره دراومده کارمون مشخصه اینطورکه..... ساکت... باشید ساکت: راباالبرد

 ......بلندشد وهمهمه اعتراض صدای دوباره

 میگه؟ چی کنیدببینیدمهندس بس اََهه: زد داد خداداد

 ادیدرصدزی متاسفانه که. سازشده ندارندمسئله اب سند که افرادی بیشتربرای مسئله این -

 ... ازافرادحاضردراینجاهستند

 چی؟ یعنی:ازافرادپرسید یکی

 هک کسایی ولی. داریم اب سند نفردیگه دوسه جعفرو وحاج یوسف وحاج محمدموسوی وحاج من -

 ....... میبینند بیشتراسیب دچارمشکله ویاسندزمینشون کردی اجاره شما مثل

 .... نمیفهمم ؟من. شده بدیدچی توضیح قشنگ: بود درامده حرصم

 دارید؟ اب سند شماچندساعت: جلوامد بود ای مردجاافتاده که مهندس

 ....دادیم رااجاره ان ساعت5 که.ساعت 31 -

 دیروز.میکنه فرق مسئله االن ولی. ساعت1 محمدهم وحاج ارم د ساعت 5 هم من: داد تکان سری

 اطراف زمین وچندتاتکه سندچاه روی موکلش که کردوگفت صحبت وبامن اینجابود وکیل یک

 هدرنتیج. روبگیره خودش زمینهای گیری بازپس حکم ازدادگاه وحاالتونسته گذاشته شکایت

 است بیشترازبقیه اقاداره این که ابی وسند اقاست این توزمینهای چاه چون داده حکم دادگاه

 نهایزمی درضمن. بشه انجام ایشون وکیل باتوافق ازچاه درموردابیاری بعد به بایدازاین درنتیجه,

 و باسندومدرک دیروز. اقاست این به متعلق حسن اوس زمین تا ازسرخیابان چاه سمت
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 مشخص تاتکلیف, کردند پلمپ دادگاه حکم شدن قطعی راتازمان وچاه بود امده بامامورقانون

 ....بشه

 هاینک چی؟ یعنی.ماست اب فردانوبت شهرهرته؟ مگه!!!!! کرده غلط:گفتم باحرص. بودم کرده داغ

 ....نمیشه

 دفترودستک بامامورو طرف. شده حاالکه خانوم سوین: کرد من ازرعیتهاروبه سیدیکی

 مگه .دادند نشون مهندس روبه مدارکشون. بود اومده ازاصفهان. حسابیه ادم وکیله. دیروزاینجابود

 ؟ مهندس نه

 ....نیست درش حرفی که قطعیه انقدر مدارک: داد تکان سری حکیمی مهندس

 ومخان سوین: گفت رضا. میگفت چیزی بودندوهرکسی عصبی همه. بود وگرفته ناراحت مهندس

 ....خبرمیدم بهت من شمابرو.نیاورند سرتون تابالیی بیا. میشند اینادارنددیونه بیابریم

 ؟ حاالچکارکنیم: مهندس به روکردم

 مگذاشت قرارمالقات باوکیله. میام هم من. شهر بریم یوسف محمدوحاج باحاج فرداصبح هیچی -

..... 

 ای مسئله...اگرمایلید باشه:  انداخت متعجبی نگاه..نیست خوب حالش یوسف حاج. میام خودم -

 .... نیست

 .... خدابخیرکنه... داشتم همینوکم

 دفترش ادرس!  دادگستری یک پایه وکیل جوادی محمدرضا.داد رادستم وکیل کارت مهندس

 .......بود نیکبخت خیابان

 یوسف حاج ؛به خانه رفتم که شب.باشیم دفتروکیل صبح 31 ساعت راس فرداصبح قرارشد

 عوضی وکیل ان دست مطمئناهرگز البته. گرفتم ازحاجی سندداشتیم وهرچی ماجراراگفتم

 .....نمیدادم

 ترابپاوسواروان استارم ال وکفش کردم راسرم ایم سورمه وشال ساده سیاه مانتوی یک فرداصبح

 ..... افتادم وراه شدم اقاجون قدیمی پیکان

 ...... تکرارمیکردم راباخودم بایدمیزدم که حرفهایی خودم پیش ومدام رسیدم ده ساعت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

21 

 

 ..... کنم مشورت وکیل بود؛حتمابایک نفهم وکیله اگر گرفتم تصمیم

. ابودوزیب بودوبسیارشیک ساختمان دوم طبقه دفتروکالت. بودند محمدزودتررسیده وحاج مهندس

 وادیج بااقای که گفت حکیمی مهندس. راپرسید وکارمان بود نشسته منشی بجای میانسال زنی

 .....اند داشته قرارمالقات

 ....کرد هدایت داخل کردومارابه صحبتی باتلفن زن

 اش قیافه وبه داشت طاس سری!!! تپل وکمی متوسط باقدی ساله45بود مردی جوادی اقای

 .....باشد التاقق وکیلهای دسته میخوردازان

 سوین: کرد معرفی سریع ومهندس انداخت من به عجیب دادونگاهی محمددست وحاج بامهندس

 ..... لِوَرک چاه اصلی ازسهامدارن یکی یوسف حاج نوه خانم

 تانتوم زیبایی به خانمی انتظارنداشتم:داد ادامه. کردبنشینیم دادوتعارفمان تکان سری جوادی

 ....... غافلگیرشدم. را؛اینجاببینم شما

 ..... راببینم لطفااسنادتون:  مهندس روکردبه

 .....دهید شمانشان. دهیم رانشان مااسنادمون نداره دلیل: کردم خونسردنگاه جوادی به

 هم مهندس درضمن. گرفتم وحکم دادم نشان ه دادگا رابه قبالاسنادم من: زد مکارانه لبخندی

 ؟ مهندس درسته.دیدند

 اقاکجابودندکه این سال 31بعد. میگید شمادرست:دادم جواب زده حرص. داد تکان سری مهندس

 ؟ میکنند وچاه زمین حاالادعای

 اقای.....وهستیم روشنگربودیم خانواده خانوادگی وکیل وپدرخدابیامرزم من: کرد تبسمی

 اپسرتنه ایشون وچون شدند فوت پدرشون قبل دوسال. میکردند کانادازندگی روشنگرسالهاست

 سبازپ به تمایل پدرایشان.بدهند سروصورت خانوادگی امالک به گرفتند بودندتصمیم مرحوم

 ایران قبل روشنگرچندماه اقای وقتی.دارند جدی قصد ایشان پسر ولی.نداشتند اموال گیری

 وتصمیم شده غصب ای عده زمینهاتوسط این که کردند مشاهده رادیدند؛ لورک امدندوزمینهای

 ........گرفتند

 ؟ بگیرد زمینهاراپس نمیخواست چراباباش:  حرفش وسط پریدم
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 وانعن به ایشون.روشنگربپرسید بایدازخوداقای اینودیگه: داد جواب دادوباطمانینه تکان سری

 ..... بگیرند راپس خانوادگی زمینهای میخواهندتمام وارث

 .حرفهابود ازاون دیگه

 روشنگرکجاست؟ اقای خوداین -

 ......میان یگهد هفته -

 دادپلمپتافر بهتره پس.میکنیم شکایت چاه بخاطرپلمپ ماازایشون بگید ایشون به پس خوبه -

 وکیل بایک هم االن. وموجه معتبره ازمالکین وبعضی اقایان واین من سند چون. بازبشه چاه

 ؛بیشتر دادگاهی پرونده ودرگیر شیم معطل شما ماوهم هم ازاینکه زودترقبل هرچه پس. قراردارم

 .....بازبشه چاه زودپلمپ

 همه ازاین هم شاید. زدند نمی حرفی محمد وحاج مهندس. وجوادی بودم من فقط انگارتواتاق

 ....بودند کرده تعجب من تندی

 .... بود گردشده چشمهایش من پررویی ازاین جوادی کنم فکرمی

 ....تنده اتیشتون -

 پلمپ دداری فردامهلت تا.مخملیه گوشهامون فکرکنیدپشت نمیخوام!!!! تنده هم خیلی!!! تنده بله -

 ....درختها روی اب بستن جرم به میکنم شکایت ازشما وکیل بایک هم من وگرنه رابازکنید اب

 .....مصالحه مااومدیم! خانم سوین:  من محمدروکردبه حاج

 وروالت بیفته اگه میدونید.میخواهند درختهااب.کرده وپلمپ چاه اقا این! حاجی:  برگشتم"خدا وای"

 پلمپ اومد؛حق که ای رسیده دوران به هرتازه بنانمیشه هم بعدش.؟ کشه می چقدرطول قانونی

 ..... وبگیره چاه

 بدوران تازه بگید من موکل به ندارید حق ولی!. خانم ببخشید: داد راازدست خونسردیش جوادی

 ....... رسیده

 ......نبودند ایشون منظورم هم من: سمتش برگشتم
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 باسوین من: صدادرامد بودبه ساکت موقع تاان که حکیمی مهندس. بود قرمزشده.کرد کُپ درجا

 ایدحقنب گم نمی من.روبازکنید چاه پلمپ تاخودتون دیم شمامی به فرصت یک ولی. موافقم خانم

 من. زدارندنیا اب به منطقه اون زمینهای باشیدکه رادرنظرداشته مسئله این ولی رابگیرید موکلتون

 ..... بشه پلمپ چاه ای بخاطرعده ونباید داریم سندرسمی وچندنفردیگه یوسف محمدوحاج وحاج

 تشریف خواستم مسئله بخاطرهمین هم من! البته:  فرورفت موزماریَش درالک دوباره جوادی

 رگردونمب خودتون بهجا وهمین بندازم نگاهی, اسنادرابدیدمن میشه حاالاگه. راببینم اسناد بیاریدتا

..... 

 انتک نفرسری اسنادماسه بعددیدن. دادم اسنادرادستش وبااکراه انداختم جوادی تندبه نگاهی

 هیچ به نم موکل برسونید هم بقیه اطالع به والبته رابرمیدارم اب پلمپ باموکلم بعدصحبت من:داد

 ....برنمیگردند شده غصب درموردزمینهای خودشون ازحق عنوان

 شمابحق؟ رعیتهاغاصبندوموکل ازکجامعلوم: پرسیدم سریع

 شهاینجابا جلسه حاالمایلید.میگیرم ای جلسه باحضورموکلم دیگه هفته:داد جواب باخونسردی

 ؟...... ازشمااقایان یکی یادرمنزل

 ..... من درمنزل: گفت حکیمی مهندس

 جلسه دراون شرکت به مایل افرادیکه به پس. خوبه: داد تکان سری جوادی

 دهید العاط من به راهم وساعت زمان. کنند تعیین خودشون ازجانب ای بگیدبیایندیانماینده,هستند

 .....کنیم راحل قضیه باصحبت وحتمامیتونیم نیومدیم جنگ مابرای اگرچه.

 .....امیدوارم: زدم پوزخندی

 خانم سوین: گفت حکیمی مهندس,امدیم بیرون وقتی.ماجرانداشتم ازاین خوشی اصالدل

 جریان هم یوسف حاج به.کنه ماروقبول وکالت میگم اون اگرمیخواهیدبه.وکیله پسربرادرم!!!

 ....دهید رااطالع

 ......افتادم راه خانه سمت وبه کردم وخداحافظی دادم تکان سری

 .... شود حل چاه قضیه زودتراین هرچه امیدواربودم. بودم عصبانی حسابی
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! ونج سوین وای:بازشد نیشش رادید تامن.بود خانم سیمین.داشتیم مهمان رسیدم خانه وقتی

 ....بود شده تنگ برات دلم!خوشگلترازقبلی هربارمیبینمت

 شد نگت دلتون مادربزرگم حاالبرای. نیستیم صمیمی وشماباهم من چراانوقت؟: باالانداختم ابرویی

 ...چیزی یک,بود ه

 حوصله اصال. رفت ای غره چشم مامان. فتگر دندان رابه گردشدولبش چشمهایش خانوم حاج

 ......نداشتم بعددیدارجوادی انهم خوریهارا پاچه این

 ناو روی داره تصمیم ایلیا خالصه!!! اره:  خانم حاج روکردبه و کرد راکنترل خودش خانم سیمین

 داره تصمیم پسرم.داره هم خوبی اینده. خوبیه وجای شهره وسط. کنه گذاری سرمایه مجتمع

 دلش خیلی ایلیا:داد وادامه اندخت من به نگاهی وزیرچشمی.  بگیره زن شد واگه جابمونه همین

 ......و کنه خدمت شهرش مردم بایدبه ادم میگه. ایجادکنه شغل شهرزادگاهش مردم میخوادبرای

 طوری .رانداشتم زن این حرفهای اصالحوصله.اقاجون پیش میرم ام خسته ببخشیدمن: بلندشدم

 .....!!! زن نه!راشوهردهد میزندانگارمیخواهدپسرش حرف پسرش درباره

 سری. دادم توضیح ماجرارابرایش وکل جلورفتم.بود گلهایش به رسیدگی مشغول توحیاط اقاجون

 ....بود دوستم بهترین!! روشنگر خلیل: کرد زمزمه دادوزیرلبی تکان

 چی؟: کردم راخم سرم

 دهدهن خیرودست.بود مردخوبی! روزگار بزرگ ازمردهای یکی!روشنگر خلیل حاج: رابلندکرد سرش

 تتاپسرداش سه. میکرد فقیررسیدگی های خانواده میدادوبه یتیم دخترهای برای جهیزیه.داشت

 ...... میخوند درس توکانادا وسومی بود باباش وَردست بودو خوب خیلی دومی ولی.بود ناخلف اولی.

 موقع همون و شکست پسربزرگش بامرگ خلیل کمرحاج. میشه کشته اراذل تودعوابین پسراولش

 افتادتوجریانات اختالف این دقیقا. شد دچاراختالف ازرعیتهاسرمحصول بایکی خلیل حاج

 درارتباطه باساواکیها حاجی چوانداختندکه اختالف سراون بعضیهاشون رعیتها...... انقالب

 یتموقع تواون حاجی. بود توکمیته,بود دچاراختالف باحاجی که رعیتی پسراون. وطرفدارسلطنت

 جرم هب روگرفتندوبردند حاجی پسردومی درنتیجه. شد بستری توبیمارستان ریه بخاطرعفونت

 ازطرفی! نمیدونه کسی! ؟خداداند بود زده براش ی خبر ازخدابی حاالکدوم. باساواک حاجی ارتباط
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 حسام رانوشتندپای همه گناهو شد باهم چی همه ازبدبختی. ایهابود جزوتوده پسردومی برادرزن

 .......کرد قلبی سکته وحاجی شد هیرویراعدام تواون.بود اون علیه بدجوری مدارک.

 بعضی ازطرفی کرده سازی مدرک که بوده نشدکی مشخص.شده اشتباه شد مشخص بعداعدام

 ...... نابودشد حاجی خوب ولی! حسام میگفتندبرادرزن بعضی رعیت پسرهمون میگفتند

 هاونوتنهاگیرنکش کسی اینکه برای وسط این هم شداون مشخص.دستگیرشد که حسام برادرزن

 .......گفته دروغ بودکه کرده اعتراف حسام بعداعدام روز بودو رواورده حسام اسم

 دست حاجی. نداشت فایده ولی.شهیددادند لقب حسام به اومدندعذرخواهی ودولت کمیته ازطرف

 رباپس عروسش که راداشتم خبرش. پسرکوچیکه پیش کانادا وبردشون راگرفت وعروسش نوه

 ....وهمونجامونده کرده ازدواج اخریه

, حاجی برای نوشتم نامه هرچی. کردند تقسیم خودشون وبین زمینها جون افتادندبه رعیتهاهم

 راخط واموال دورمال حاجی: ریخت دستم روی پاکی اب پسرکوچیکه. نداشت فایده, زدم تلفن

 دیگه خواست وازم روگفت همین! جهنم به.نمیخواد برادراش روبدون اموال این اونهم. کشیده

 برای رامقداری محصول حاصل پول الاقل. نداره خوردن پول این رعیتهاگفتم به....نگیرم تماس

!!!! فیوس حاج نداره توربطی یکصداگفتندبه اکثرشون ولی. نیست درست. کناربگذارند حاجی

 من. اومده حاجی نوه,سال 31حاالبعد......حرفها بودندوازاین خالف همگی اصال. بیادبگیره, ناراحته

 .....روزگار آی ی ی آی. حق احقاق برای اومده. میدم حق

 چی دونم نمی هم اسمش. بیشترنداشت چهارسال یا3 موقعها اون خلیل حاج نوه: داد ادامه حاجی

 31بعد. پسرپرازنفرته اون میکنم احساس. کنه خدارحم.  بود ای پسربامزه ولی. رفته بودیادم

 ....بخیرکنه ختم خداخودش!!!! سال

. کشیدند زمینهازحمت اون روی رعیتهاهم این اقاجون ولی:  یوسف حاج به روکردم باناراحتی

 .. کردند هزینه. رساندند جایی یک باغهارابه

 تعلقم زمینها این که اینه مهم مسئله ولی. نیستم منکرزحماتشون من! درسته: داد پاسخ اقاجون.

 اون کار من.برسند توافق به جوری یک باید,زمینهااومده اون صاحب که حاال. نبوده خودشون به

 اورهومش باصحبت باید ولی.واردشده تهاجمی ازموضع نیومده هنوز که کنم نمی تایید راهم پسر

 .....بشه حل مشکل این

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

26 

 

 هست؟ هنوز کجابود؟ اش خانه خلیل حاج!اقاجون -

 های ولبه سفید بادیوارهای خونه همون! حجت درمانگاه روبروی! ودرَندشت بزرگ خونه یک! اره -

 .....سوین یادته!دار کنگره

 .....میایند بیرون ازان که رامیدیدم ومردپیری زن هرازگاهی.بودم رادیده خانه ان

 ......کنند می نگهداری خونه ازاون صفروزنش مش: داد ادامه اقاجون

*** 

 ادتاثیرقرارمید راتحت لورک ازباغداران خیلی زندگی که طوفانی. است درراه طوفانی نظرمیامد به

 ....پامیکرد به زیادی وگردوخاک

 شد گذاشته دادگاه ازطرف وماموری بازشد وجوادی ماموردادگستری باحضور چاه پلمپ, بعد دوروز

 ......دارند اب سند که شود داده افرادی به فقط اب که

 عوابودد چاه نزدیک هرروز. بود شده بلبشویی کرد نمیشد کاری ولی.پاکرد به زیادی اشوب کار این

 ر زو هب خواست می سهراب نام به ازرعیتها پسریکی وقتی حتی.بود درمیان قانون پای اینبار ولی.

 بود هم تقصیرخودش البته. اورابردند بسته سررسیدندودست مامورها, کند خودباز باغ رابرای اب

 ......بود شده دعوایش بامامورچاه.

 شدوبازدن نوارزردکشیده دادگاه ازطرف. روشنگربود به متعلق که مزارعی دادگاه همینطورباحکم

 دردادگاه شده اعالم درتاریخ دارد؛ یاسندی مدرک هرکسی شدکه رعیتها؛اعالم به ومهلت اگهی

 .....دیگربود روز 35 که تاریخی. حاضرشود

 اتمالق مالکین وسایر رعیتها با بعددادگاه موکلش که گفت حکیمی مهندس همینطوربه جوادی

 .....میکند

 میامدندوازاقاجون افرادی هرروز. بود بازشده اقاجون خانه به افرادزیادی پای حاال

 .....بوده خلیل حاج صمیمی دوست میدانستنداقاجون همه.شود میخواستندواسطه

 ونه دررابست میشد نه.بودند شده خسته هم خانوم وحاج مامان. بود شده عصبی یوسف حاج

 .....دارد ربطی چه یوسف حاج به اخه بابا انهاگفت به میشد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

27 

 

 سر وکسی است شلوغ توخانه دیدم برگشتم؛ ازباغ که روز یک روزها این از دریکی

 داشت. شد روشن ایلیاخان جمال به وچشمم جلورفتم.افرادحاضردادمیزند

 حاجی.کنند خودراحل مشکل دادگاه وازطریق نشوند حاجی مزاحم که سرچندنفرازرعیتهادادمیزد

 ......ندارد گری واسطه و صحبت وتوان بداست حالش

 تهخس وضعیت ازاین هم خودم.بروند بیرون کم کم همه شد باعث نگذریم ازحق کارش این البته

 ..... ام نجات فرشته بشود ایلیا نداشتم دوست ولی. رادرمیاورند دیگرداشتندشورَش. بودم شده

 یلیاا! سوین: گفت عصبی من افتادبه تاچشمش مامان.ازاوتشکرمیکردند مدام ومامان خانوم حاج

 ؟....... مردم این چکارکردندباما دونی نمی. راخدارسوند خان

 .... اقاجون پیش فتمر وسریع رادادم جوابش هم کردومن سالمی زیر سربه. ندادم ایلیا به محلی

 سریع. باالرفته بودفشارش مشخص.بود سرخ بودوصورتش درازکشیده تختش روی اقاجون

 ات خواستم خانوم حاج واز راگذاشتم ش ا زیرزبانی قرص. راگرفتم وفشارش فشاررااوردم دستگاه

 ......ندهند راراه کسی دیگر

 .....بخورد ودادم کردم درست برایش وگالب شربتی تخم کمی. بود بهترشده حالش اقاجون

 اگه جیحا واینکه گفتن سخن الفتوحاتش کردازفتح وشروع نشست ای وگوشه اتاق امدداخل ایلیا

 ...... ت پسر جای من بگو من به داشتی کاری

 "میکرد اش خفه کسی فقط میخواست دلم وای "

 شد؟ کی مهندس خونه جلسه:  من روکردبه یوسف حاج

 .....وشمامیریم من.باشه قرارشدبعددادگاه جلسه!حاجی -

 ......شمانبایدبرید. است مردونه جلسه:  حرفمان پریدوسط ایلیا

 ....... خانوادگیه مسئله این. شمانداره به ربطی مسئله این: کردم تیزنگاهش

 ! سوین: کشید هینی خانوم حاج

 وچیزی بود کرده اخم ولی.بود برخورده بهش انگارخیلی هم خان ایلیا. کرد اخم یوسف حاج

 .....نگفت
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 روزدیگه 35 دادگاه جلسه درضمن.بهترشده حالتون موقع تااون شااله ان. وشمامیریم من حاجی -

 ......کند رعایاراقبول وکالت وقراره وکیله اش برادرزاده حکیمی مهندس. بریم باید. است

 .... نیست که نظرمن خانومهاست؟به جای دادگاه ازنظرشما یعنی! حاجی: گفت ایلیا دوباره

 "......ناجورنزنم حرف کن کمک!خدا ".....کشیدم عمیقی ونفس بستم راازحرص چشمهایم

 این به اقاجون همراه به سالهامن این درطی! خان ایلیا: گفتم شمرده وشمرده ایلیا به روکردم

 مسئله این. باشم ودادرسی دادگاه درروند اقاجون همراه دارم حق من پس.کردم رسیدگی باغها

 الطف پس. باشه مهم وسط این هم خیلی نظرشما کنم نمی وفکرهم مامربوطه خانواده به فقط

 .....نکنید دخالتی

. تتونیس جای دادگاه.میگند راست خان ایلیا! بزن حرف درست!سوین: کرد نگاهم اخطارامیز مامان

 .....تونباید

 پای روی داره دنیا!دیگه بسه! نیست زن جای!تونیست جای! مامان دیگه بسه:  برگشتم

 پس!! 3یانه؟ زشته تودادگاه حضورزن کنیم فکرمی شهرداریم مااینجاتواین زنهاومردهامیچرخه

 فحر به اهمیت من!....؟باشه زشته چی؟ بودم وکیل من اگه چکاردارند؟ تودادگاه زن وکیل همه این

 مردم باحرف قراره اگه.ندادم اهمیت یکس حرف سالهابه این درطی همانطورکه. نمیدم کسی

 ....... میکردم زندگی توپَستو میرفتم باید کنم زندگی

 یلیبودخ مشخص.  میشد بازوبسته اش بینی های پره بودو شده سرخ. بود شده عصبانی ایلیا

 من اینکه مثل ببخشید:  اقاجون روکردبه. نگوید گیردتاچیزی رامی خودش جلوی

 ..... برم بهتره.اینجازیادیم

 ....وبلندشد

 حرف وریاینط خان باایلیا نیست درست سوین.شمابفرمایید!!! خان ایلیا نه: بلندشد اقاجون صدای

 مه حق حرف. کنه بیرون راازخونه مردم این میخواست نبودکی معلوم نبودند ایشون اگه. بزنی

 .....کنی عذرخواهی ازشون بهتره. کنی صحبت باایشون تونبایداینطوری. میزنند

 وبلندشدم کنم اینکارونمی من ولی اقاجون شرمنده! هه عذرخواهی؟ چی؟:  راگشادکردم چشمانم

 اینجا. دادگاه درجلسه هم. میکنم شرکت مهندس خونه درجلسه هم اطالعتون؛ محض وگفتم

 که هم بابام. دنیاست واون نیست هم اون که. شوهرمه. نیام دستوربده من به میتونه که تنهاکسی
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 هم خودم.مامد بیرون ازاتاق بیندازم ایلیا به نگاهی اینکه وبدون ببخشید پس. مشخصه تکلیفش

 زیادی روی مردک این به نباید ولی نکردم راگوش اقاجون وحرف تندرفتم زیادی دانستم می

 .......داشتم درراه طوفانی خودم ی برا هم من نظزمیامد به. بود داشته هوابَرَش. میدادم

 بروم باایلیا که ومامان خانوم حاج اصرارهای برخالف. مساعدنبود زیاد اقاجون حال دادگاه روز

 لباس. بود حجت برایم همین. گفت نمی وچیزی بود کرده سکوت اقاجون ولی.نبایدتنهابروم واینکه

 .....رفتم دادگاه وسمت شدم اقاجون پیکان وسواروانت پوشیدم

 311 مااتاق دادرسی به ط مربو اتاق. امد می ازهرجایی دادوهواروهمهمه وصدای بود شلوغ دادگاه

 .....بود دوم ودرطبقه

 تعجب من بادیدن.انجابودند محمدهم وحاج حیکمی مهندس. بود ایستاده جمعیتی دراتاق جلوی

 .....بودند یوسف حاج دنبال مطمئنا.کشیدند کردندوسرک

 .......نیامد.نبود خوب حالش حاجی -

 ...... نشستم حکیمی کنارمهندس هم من.پرشد تاکیپ کیپ اتاق.شد شروع دادگاه ساعت وقتی

 یک مردجوان. روشنگرباشد که خورد نمی سنش به.واردشد الغراندامی مردجوان همراه به جوادی

 ..... است دستیارش که بود مشخص. بود دستش جوادی وکیف وبرگه دفترودستک عالمه

 تجلورف قاضی به احترام بعد جوادی. راخواند نامه وشکایت دادرسی ؛متن قران بعدتالوت منشی

 هک مستندی مدارک به باتوجه محترم قاضی:  قاضی وروکردبه گذاشت میزقاضی راروی ومدارکی

 روشنگر خلیل حاج مرحوم نوه روشنگر امیرصدرا اقای. کردم ارائه هم وقبل هست درخدمتتان

 که موردنظری درنقشه پالکشان که زمینهایی اسناد این طبق.اند خودراکرده االرث سهم ادعای

 ایشان جدپدری به متعلق. شده مشخص قرمز رنگ وبه 5 شماره مدرک یعنی شماست دست

 ینا ومتاسفانه نگرفته صورت هم اموالی ضبط هیچگونه اطالعات ازوزارت استعالم طبق. میباشد

 .....شده تصاحب سودجو ای عده زمینهاتوسط

 دیگری! جدابادته سودجو دادزد یکی. میزد حرفی وهرکسی منفجرشد دادگاه حرف این باگفتن

 !!پدرتون کله برو گفت

 !یدکن راحفظ دادگاه احترام! اینجادادگاهه!ساکت! ساکت:  میزکوبید روی باچکشش محکم قاضی

 ...... حاال که کشیدیم زحمت سال 31. کردیم؟ ماکجاتصاحب! قاضی اقای اخه: دادزد یکی
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 اجایاینج. میکنم بیرونتون ازدادگاه وگرنه!ساکت: میزکوبید روی رامحکم چکشش قاضی دوباره

 ......هرچقدرمیخواهیددادبزنید محوطه توی بیرون برید. ودادنیست کشی عربده

 این تمگف همانطورکه قربان: قاضی کردبه ورو زد لبخندملیحی جوادی.بفرمایئد:  جوادی بعدروکردبه

 روی سال 31 دراین که دارند اذعان دکترروشنگر اقای جناب من موکل البته. شده زمینهاتصاحب

 رمحاض ایشون ازطرف وکالت به بنده. نیست حرفی. امده بدست ومحصول وکارشده کشت زمینها

 اسانکارشن وباکمک بشم واردمذاکره اند کرده تصاحب زمینهارابطورغیرقانونی که افرادی باکلیه

 توانایی کسی واگر شده محاسبه امده بدست ومحصول وکار کشت میزان دادگاه؛ موردقبول

 کشت میزان وهمچنین زمینهارابخرد تواند می کارشناسی نرخ به باتوجه, خریدزمینهاراداشت

 به ممجبور ؛متاسفانه نبود همکاری حاضربه اگرکسی ولی.کسرمیشود امده بدست وکارومحصول

 زمینهارابه واسناداین مدارک کلیه حاضرم درضمن. کنم موردنظرشکایت ازفرد خوار زمین عنوان

 .......کرد قاضی به ای چاپلوسانه وتعظیم. ندارم دیگرحرفی. کنم ارائه مقابل طرف وکیل

!! لوکی جناب خب:  بود دیگرنشسته درسمت که مردجوانی روکردبه عصبانی ای باقیافه قاضی

 ......شمابفرمائید

 سالم:  میلرزید دستهایش و میریخت ازسرورویش عرق. شدبلند دستپاچه باحالتی مردجوان

 ...... من!..... من یعنی!....

. ورداردحض رسمی دادگاه دراینچنین که باراست اولین برای بود ومشخص بود گرفته لکنت طفلی

 ....... حاالبگو!بکش عمیق نفس یک!! پسرم: او روکردبه بالبخندی قاضی

 که ایدبگمب.عنه مشتکی وکیل. هستم مازیارحکیمی من: زد زورکی ولبخندی کشید عمیقی مردنفس

 مدت این کجابودندوچرادرطی سال 31 این درطی روشنگر اقای دارندبدونند تمایل من موکلین

 کردند وخرج کندند زمینهاجون این روی افرادزحمتکش این ؟ودرضمن ادعاکنند حاضرنشدند

 ......وادعاداره پیداشده اقا این یکباره حاال.ریختند وعرق

 بعدچندجمله. است فاجعه حکیمی یارو این دفاعیه فهمیدم هم من حتی. پوزخندمیزد جوادی

 .....نشست

 که سنداوردند یکسری دوطرف وکالی: درامد سخن میکردبه نگاه مدارک به درحالیکه قاضی

 میرسه طرفین اطالع به دادگستری کارشناسان بعدبررسی دیگه روز 35 نتیجه. بشه بایدبررسی
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 وکلم وگفت جوادی وبعدروکردبه زمینهانیاید به تااسیبی, میشه برداشته چاه پلمپ موقع تاان.

 ؟ کشورهستند میارند؟خارج تشریف کی شما

 روز35 حتما ایشون! چشم ولی. کارهاشون انجام درحال.هستند تهران خیرایشون: بلندشد جوادی

 ..... شمامیرسند خدمت دیگه

 انجانایستم کردم سعی. بودند عصبانی همه.برپاشد ای همهمه. کرد رااعالم دادرسی ختم قاضی

 نمک بااوصحبت امدبیرون حکیمی مهندس تاوقتی ایستادم کنارماشینم. زدم بیرون وازدادگاه

 ضعزیادازو بودکه مشخص.افتاد من به چشمش. محمدبود امدباحاج بیرون ساعت نیم بعدتقریبا.

 .نیامده موجودخوشش

.... است جلسه من خانه 4 فرداعصرساعت پس شاله ان بگید یوسف حاج به خانم سوین -

 ..... بیارند تشریف

 ....... خانه سمت به ورفتم دادم تکان سری

 فتمر یوسف حاج اتاق پشت اتاق وبه ندادم رانشان خودم.بودند هم خان وایلیا خانم اینبارسیمین

 ؛مطمئنا کنید گذاری شماسرمایه اگه!حاجی اره:امد می خانم سیمین صدای. انجابودند همه

 جان؟ ایلیا درسته.میکنید سودخوبی

 مهست درست گذار سرمایه یکسری دنبال من. داره اینده مجتمع این! حاجی بله:امد ایلیا صدای

 ......ببرید سهم مامیشه نصیب دراینده ودرسودیکه بخرید سهام تونید می هم شما.

 بیادوباهات که میگم وکیلم صادقیان اقای به. پسرم باشه: امد یوسف حاجی صدای

 ..... سها.... باشه ام نتیجه نام به سهام اون میخوام خودم نام به نه ولی.قراردادببنده

 رابرای مجتمع اون سهام میخواست من نازنین اقاجون.ایستاد اقاجون حرف این باگفتن قلبم

 .....بخره من سهای

 ....... مردچقدرانسان این. مسئولیت بی من هرچقدربابای. شد جمع چشمانم پشت اشک

 بی بچه اون نمیخوام.بمونم زیادزنده فکرنکنم حالم بااین. ندارم زیادوقتی من: امد اقاجون صدای

 ........باشه اینده

 ......امد!!! میگفتندخدانکنه که خانوم وایلیاوسیمین ومامان خانوم حاج صدای ان متعاقب
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 .....دنیا اون برم راحت باخیال میخوام.. حقه مرگ -

 راحت خیالتون حسابی دیگه. بشه من عروس کنیدکه راراضی خانوم شماسوین حاجی خب -

 خانواده یک بچه دوتا اون اینطوری. سها بابابرای یک وهم من نوه مادربرای یک هم. میشه

 .....تامینه اش اینده هم جون پیدامیکنندوسوین

 "رامیزد خودش حرف فقط که هم زن این خدا وای "

 راضیش خودم. نباشید نگران: درامد سخن به میبارید ازان خوشحالی که باصدایی خانوم حاج

 ..... خودتونه عروس.میکنم

 ..... بشه شمانصیبم مثل دامادی ارزومه من!خان ایلیا: گفت ناباوری درکمال هم مامان

 .... نروم اتاق داخل, راگرفتم خودم جلوی خیلی. نزد حرفی یوسف حاج ولی

. ودب خوایبده تخت وروی بود رابسته چشمانش.اقاجون اتاق داخل رفتم خانوم سیمین بعدرفتمن

 اومدی؟ کی سوین: رابازکرد چشمانش.شد من انگارمتوجه

 ......وقته خیلی:  نشستم تختش لب

 ؟ داخل چرانیامدی پس: کرد کوچکی اخم

 .....داخل بیام نداشتم دوست: میکردم رانگاه بیرون ازپنجره که ودرحالی راباالانداختم ام شانه

 ! سوین: کشید اهی اقاجون

 به تمایل که میدونید. دونید رامی نظرمن خودتون!اقاجون:  کردم اقاجون راسمت رویم سریع

 ......بیخودنکینم بحث پس.مردندارم بااون هم اون حاال حداقل ازدواج

 خبر؟ چه دادگاه: داد تکان سری

 رابلدنبود وکارش بود وکیل جوجه یک وکیلمون. دارم بدی حس!!!....... بد: انداختم راپایین سرم

 ..... گفتم رابرایش رونددادگاه وکامل

 ...... بخیربگذره امیدوارم:  شد خیره سقف دادوبه راتکان سرش

 هافتاد. شده عوض ابمون نوبت اینکه مثل. بروباغ وگفت زد زنگ رضا! راستی:  من بعدروکردبه

 .......4 عصرساعت
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 ........ میبرم سهاراهم برم من پس -

 سمیه دوستش تابا خانوم طاهره خونه بردش صبح رامامانت سها! کن ولش! دخترم نه -

 ......برو خودت.تاعصراونجاباشه قراره. زبان بروندکالس

 و سهاداشت همسن ای نوه.بود مامان کودکی دوران ودوست مامان ازدوستان یکی خانوم طاهره

 چهبودندوب هردوشاغل پسروعروسش.کند بازی اش سهامیامدتابانوه دنبال همیشه. بود خوبی زن

 .......بود مادربزرگش پیش تاشب ازصبح

 بود5 ساعت. بود شده گرم نسبت به هوا. افتادم راه باغ وسمت کردم عوض ولباس بلندشدم

 ....... داشتم فرصت ابمان وتانوبت

 ودب ماازدرجلویی وامداصلی رفت ولی. میرفتیم ازدرپشتی همیشه ابیاری وبرای درداشت دو ما باغ

 وانت همیشه. داشت چاه جاده سمت مانندبه ال خاکی جاده ویک نزدیکتربود چاه به درپشتی.

 شدم خودمان شخصی واردجاده وقتی. وامدکنم تررفت تاراحت میکردم پارک درپشتی راپشت

 درامده حرصم.رامسدودکرده وراه داشته نگه جاده وسط سیاه لکسوس یک که کردم مشاهده,

 اختصاصی جاده این. بود کرده راانجاپارک ماشینش نفرنفهم یک حاال وداغی گرما ان توی.بود

 ......... نشد پیدایش کسی ولی.زدم چندباربوق. داشت ماراه باغ به وفقط مابود

 کدام گفتم باخودم. پیدانبود وداخلش بود روشن ماشین. بود دودی ها شیشه.شدم پیاده ازماشین

 ......ورفته کرده رااینجاول روشن ماشین احمقی

 ....... نداشت فایده. راببینم ماشین تاداخل, چسباندم دودی شیشه رابه صورتم

 دمش ترک زهره ازترس. پیداشد افتابی باعینک مردی وصورت امد پایین ماشین شیشه یکباره

 جادهتو شما ماشین ببخشید:  وجورکردم راجمع خودم سریع خیلی ولی. برداشتم عقب به وقدمی

 لطفا میشه. کردم رااشاره درباغ وبادست باغمون سمت برم میخوام. رامسدودکردید وراه ماست

....... 

 لعملا عکس ازاین بودم واقعامانده! حرکتی هیچ.نکرد وحرکتی راباالکشید شیشه زدنم حرف وسط

 ......رابردارید ماشینتون گفتم؟ چی نشنیدید اقا: زدم ماشین شیشه بازبه. مرد دورازادب

 باابروهای مشکی چشمان.گذاشت موهایش وروی راباالزد وعینکش داد راپایین شیشه دوباره

 یکی .داشت جذبه حالت یک. بود تیپ بیشرخوش.نبود قیافه خوش. بلندداشت های ومژه پرپشت
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 قشن برصورتش حالتی ازبی وماسکی وسردبود تفاوت بی اهشنگ رنگ.بود شکسته ازابروهایش

 را وقدمد این:  زد کردوپوزخندی نگاه راباتحقیر سرتاپایم. بود شده خیره من به همچنان.بود بسته

 .......کرد راکج ودهانش بمونه خوب تااندامت برو راه

 شهشی خواست.بزند حرف خانم چطوربایک نداشت ادب اصال! بیشعور مردک. گرفت حرصم خیلی

 یهخصوص جاده این!  بظاهرمحترم ببینیداقای:  گذاشتم شیشه لبه راروی دستم که راباالبدهد

 لطفا اغب داخل بایدببرم دارم وسایل یکسری ماشینم توی من. ماایستادید خصوصیه وشمادرجاده

 ...... راببریدکنار ماشینتون

 اشتمرابرد دستم شدن بسته نزدیک. کرد باالحرکت سمت وشیشه رازد باالبرشیشه دکمه مردک

 ......راجابجاکن لگنت این!بیشعور نفهمِ مردک: ودادزدم

 کبارهی. بودم افتاده نفس نفس به. نداشتم زدنم حرف روی کنترلی که بودم شده انقدرعصبانی

 بود شا تازیرشانه دقیق قَدَم. ایستاد من قدمی یک ودرفاصله شد پیاده وازماشین بازشد درماشین

 صورتش. داشت خودش برای وهیکلی بود عضالنی گردنش. ورزشکاراست بود مشخص مردک.

 .....تندتندمیزد قبلم ولی.رانبازم خودم کردم سعی. کرد خم سمتم رابه

 عوضی ادم یک دهان به دهان احمق ومنِ خلوت ساعت اینجادراین. بودم کرده غلطی عجب

 ...... بود صبح بخاطردادگاه شدن عصبی ازعوارض. بود تقصیرخودم اش همه. بودم گذاشته

 فتیگ بگوچی یکباردیگه: کرد نگاه درچشمانم خیره. نخوردم تکان وازجایم کردم رامشت دستهایم

 ..... نفهمه کی کنم کوچولو؟تاحالیت خانم

 کوتس بیشعور مردان دربرابر همیشه که منی. رانگرفتم زبانم چراجلوی فرستادم لعنت برخودم

 ....... نمیدادم ومحلشان میکردم

 .....بود پسرابلهش وان خانم تقصیرسیمین.نبود صبح تقصیردادگاه اش همه!!! نه

 ....تقصیرخودتونه بریدکنار ازشماخواستم مودبانه خیلی من: گفتم شمرده شمرده

 سرخ چشمانش.میخورد صورتم به داغش ی ونفسها بود صورتم سانتی5 درفاصله حاالصورتش

 ....... میاوردم کم نگاهش درمقابل داشتم دیگه.بود شده درچشمانم وخیره ودب شده

 ماشینتون لطفا:  کشیدم عمیقی نفس. وادارمیکرد خوری ه.. گُ رابه ادم که نگاههایی ازان

 .....اقا..... راجابجاکنید
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 . بود بسته نقش لبانش روی ای لبخندمشمئزکننده حاال

 هان؟ کنی؟ کارمی چی اِزاش در کوچولو خانم -

 کسی ترسی نمی!....... نازی آخی...... اره؟ تنهایی, باغ میری حاالکه:داد ادامه. میلرزید بدنم

 .....زد ای وقهقهه برد عقب رابه سرش حرف این باگفتن وخودش بدزده بنزت تورابااین

 یفکرلبخند ازاین. بیاید دستش تاحساب اوبزنم به لگدی چنان میخواست دلم!شرم بی مردک

 ...... امد لبم روی

 اره؟.قرارداری باکسی نکنه: کرد راقطع اش وخنده باالانداخت ابرویی.بود ه لبخندمرادید مردکه

 "است منحرف مردهاذهنشان چقدراین وای "

 .....اقا نداره شماربطی به:  بردم کمرم پشت رابه دستم

 ها؟ بدنمیگذره هم چرا؟بامن اِه: کرد راکج سرش

 ! رذل کثافت -

 نقش برصورتش سردوسنگی حالت ان ودوباره شد جمع اش خنده.شد جدی صورتش یکباره

 گفتی چی: وکشید گرفت روسری ازروی را سرموهایم وازپشت راجلواورد دستش.بست

 ..... تکرارکن ؟یکباردیگه

 فکرکنم.دردگرفت هم خودم پای که انقدرمحکم! باشدت زدم دوپایش بین ولگدی نکردم معطل

 ......شد النسل مقطوع

 ......کرد ای وناله شد وخم گرفت پاهایش رابین ودستش کرد ول را موهایم

 ی هازعهد خودش رضا. بایدمیگذشتم ازخیرابیاری. عقب دنده وزدم رفتم ماشینم سمت به سریع

 ...... برمیامد تنهایی به ابیاری

 ......بودم کرده ناکارش حسابی.رفت ماشینش سمت, بود خمیده هنوز مرددرحالیکه

 .....بود افتضاح باماشین رفتنم عقب که منی بودبرای سخت خیلی, تنگ جاده دران عقب دنده

 ه ونشدروبر شرمی بی موجود باچنین بود؟تابحال کی ورو چشم بی شخص این. میلرزید بدنم تمام

 .....بودم
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 یدمکش راحتی ونفس کردم رانگاه سرم پشت ازاینه. انداختم اصلی جاده راداخل ماشین زحمت به

 ..... خدا مخلصتم. رامیگیرم دهنم جلوی دیگه! ببخش! خدا وای:  کردم وپوفی

 انسازش خاکی جاده دران. میاید ازماشینم اندکی بافاصله باماشینش دیدم سرم ازپشت یکباره

 ....بود بیرون داغی دران ابلهی اخرکدام. نبود هم هیچکس من

 ینماش کنترل.زدم وجیغ شدم جلوپرت به باشدت. زد ماشینم به ازعقب محکمی ضربه موقع همان

 درهاراقفل. نروم جاده اطراف دیوارکاهگلی تاتوی زدم ترمز روی پا وسریع دادم راازدست

 .....کردم

 ..... دارد درد که بود مشخص اش وازقیافه میرفت راه خمیده هنوز. شد پیاده ازماشین

 تموصور بود درامده اشکم. دارم دفاع برای ای وسیله ماشین داخل تاببینم کردم نگاه اطرافم به

 ......بود کرده راخیس

 شیایپر یک. شد پیدا ازروبرو ماشینی.میگفت وَری ودَری دادمیزد کوبیدو می شیشه به مشت با

 جوادی شد پیاده که کسی. ایستاد من ماشین ی جلو صاف. خداراشکرکردم. بود رنگ ای نقره

 اینقدرخوشحال مردک این ازدیدن ی روز رانمیکردم فکرش.کشید دست زدن مردازمشت.بود

 مردراگرفت بازوی جوادی. دادند دست وباهم مردرفت سمت.  نکشید زیادطولی ولی. شوم

 گفتم باخودم.زد بامردحرف ودوباره کرد من به نگاهی جوادی. کشید ماشینش واوراسمت

 مشخص. راگرفت بازویش جوادی ولی بیاید سمتم به رهدوبا مردخواست"!! کن رحم خداخودت"

 ....میکند بودبااوبحث

 المس: کرد راخم سرش.بکشم راپایین ماشین کردشیشه امدواشاره ماشینم سمت خودش جوادی

 ؟ شده روشنگر؟چی چکارکردیدبااقای شمااینجا! خانم سوین

 الیودرح کشیدم عمیقی نفس! امیرصدراروشنگر. است جوادی موکل!بیشعور مردک این خدایا وای

 چراازخودش:  دادم راقورت وبغضم کردم ای سرفه. میلرزید وصدایم بود راگرفته گلویم بغض که

 رفح خانم اندوهنوزبلدنیستندچطوربایک کرده کشورزندگی سالهاخارج ایشون پرسید؟ نمی

 ......تگزاسه اینجا فکرکرده.بزنند

 بود دهدا تکیه ماشینش روشنگربه. روشنگرانداخت به غضبناکی ونگاه راگازگرفت لبش جوادی

 ......بود حقش. بود شده پیچیده هم ازدردبه اش وقیافه
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 .....شماببخشید ولی!!!سگیه اخالقش!!! عصبیه کم یک صدرا. شماببخشید -

 .....دارد سگی اخالق اومیگفت روشنگربه وکیل واقعاکه

 ..... ببرید تشریف.میخوام معذرت بازهم: داد ادامه جوادی

 ارهد تضمینی چه. ابیاری برم میخواستم.بود شده من مزاحم اقا این. میرفتم داشتم جوادی اقای -

 نشه؟ من مزاحم دوباره

 .....برید شماهم: کرد وقدراست باشید مطمئن. میدم قول:  گذاشت اش سینه راروی دستش

 ..... بودم کرده بدجورکیف ولی. نکنم نگاه اش وراننده سیاه لکسوس به کردم سعی

 چقدرمامان بماندکه. برویم باهم یوسف وحاج من که شد قراربراین موعدجلسه به مانده دوروز

 ......خوردند حرص خانوم وحاج

 یب ایلیاخان ایلیاوگفت روکردبه ؛مامان ما بودخانه امده معمول طبق ایلیا ظهرانروز وقتی اخرسر

 .....برید باایشون شماهم.دارد دعوت جلسه یک حاجی امشب زحمت

 .....میریم وحاجی من. نداره ایشون به ربطی جلسه! نخیر:  مامان حرف وسط دویدم

 کشیدم زحمت باغ اون برای که بودم من این! مامان ببین: دادم ادامه. بزنه حرفی خواست مامان

 نمیخوام هم ومن نداره ایلیاخان به ربطی! وابدا واصال مسلما پس. کردم وتالش خوردم دل خون.

 ..... بشم ایشون زحمت باعث

 ...... منزل شمابمونید وبهتره است مردونه جلسه نیست زحمتی نه: اومدکه حرف به ایلیا

 رستهد: انداختم یوسف حاج به بعدنگاهی. میروم خودم ولی. فکرید به که ممنون:  ایلیا به روکردم

 ؟ اقاجون

 ویر ی لبخندپیروز. میاد بامن سوین: ردراباالک سرش. بودوذکرمیگفت پایین نگاهش اقاجون

 !!! گرم اقاجون دم باز. بود بحث ختم لبهایم

:  رادید تامن مهندس همسر. بودند امده تعدادی ازما قبل. رفتیم مهندس خانه به عصربعداذان

 .....نیستند خانمهادعوت. است مردونه جلسه جون سوین
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 پذیرایی وارداتاق حرفی وبدون بیام گفته اقاجونم ولی. خانوم حاج دونم می:دادم خونسردپاسخ

 ..... شدم

 بزن جلسه دران ؟ومگرقراربود چکارکنم خواستم مگرمی. داشتم برخوردهاعادت این به دیگر

 .....یااینکه گیرد صورت شرع خالف یا شود انجام وبرقص

 یشدندمردهام که میشد کنند؟همین خودرادرپستوقایم زنهاهمیشه چراباید میگفتم باخودم همیشه

 ........ گیرنده تصمیم

 ای سورمه مانتوی ویک بود یاخاکستری سیاه روسری یک مواقع دراین همیشه من پوشش

 صورتم. کردم ارایش بار اخرین کی نمیاید یادم اصال. ارایش بدون تیره ابی وشلوارجین

 .......بود خودندیده به ارایش مدتهابودرنگ

 حاج. ونشستم کردم سالمی. انجابودند هم محمدوچندنفرازمالکین حاج, نشستیم بااقاجون وقتی

 ای؟ روشنگررادیده تاحاالاین: مهندس محمدروکردبه

 متراژمیکردندالبته وداشتند بودند باچندنفردیگرامده که دیدم جوادی راهمراه مردجوانی دیروز -

 .....اند امده دادگاه ازطرف گفت هستند؟جوادی اینهاکی پرسیدم وقتی. بودند ایستاده انهاکناری

 ؟ جورادمیه چه: پرسید اله قدرت حاج

 راحت که ادمهاست دسته ازاون مشخصه ولی. نزد حرفی که بامن!!! واله: داد جواب مهندس

 شورِش, بگیره زمینهاراپس بخواد اگه ولی کنه نمی فرقی ماکه برای البته. کناراومد باهاش نمیشه

 وگفت کرد نگاهم فقط ولی. گفتم روشنگرهم خود به گفتم هم جوادی به!عظما قیامت. میشه

 گاهون بودند چندتاازرعیتهاهم. بدهند پس اینهاحاالحاالبایدحساب. نکن روکثیف خونت مهندس

 اونجابودند؛کاری ودادگستری دادگاه ازطرف چون.بود پرازنفرت نگاهشون ولی.میکردند

 ......رعیتهابیاد نمایندگی به جعفر حاج هک ه قرارشد. کنه خدارحم فقط.نزدند نکردندوحرفی

 ......دوتاازرعیتهاواردشدند جعفرهمراه وحاج شد درزده زنگ

 چی اسمش وکیله این. کرد کاری میشه: کرد مهندس وروبه کشید ریشش به دستی اله قدرت حاج

 ؟ کجارسیده به!!!! ؟مازیارحکیمی بود

 کشیده رابیرون اسنادقدیم, ازتوثبت.قویه خیلی جوادی مدارک جا هیچ: داد محمدجواب حاج

 حول داشته کناررودخانه بزرگ زمین یک که اصفهانی پولدارهای همین از یکی رادارم خبرش.
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 به بارهودو شده هاتخلیه خونه تمام. گرفته پس بنیادشهیدبوده تملک وتحت ملت بوستان وحوش

 ......داره خود جای که حاالاین. خودبنیادفروخته

 ....... صادرکنه رای اون نفع به دادگاه که باشیم این بایدمنتظر یعنی: داد پاسخ عزیزی حاج

 زنهن حرفی خواهشاکسی: بلندکرد سکوت نشانه رابه دستش مهندس. زدند دررا زنگ موقع همان

 به. کنید نمیخوادنصیحتش پس. وکیلش هم خودش هم زرنگهاست ادم ازاین. گیربیفتیم که

 .....بیاد وکیلش قراربودفقط. حاضرنبودبیاد. اینجا بکشونمش زورتونستم

 ادم مطمئنا.  میدهد نشان واکنشی چه, حاالاگراوراببینم میگفتم باخودم. داشتم دلهره

 ازهت احترام به همه دربازشدو.امدم که شدم پشیمان لحظه دریک. کنه خدارحم. بود بسیارمزخرفی

 ...... بلندشدند واردین

 طفق وبرای کرد نگاه دراتاق همه به زده یخ باچشمانی. اورد ازسرماراداخل واردشدانگارموجی وقتی

 دهدی که حاال. زد زدوپوزخندی جرقه درچشمانش ازاشنایی وبرقی شد خیره درچشمانم چندثانیه

. ودب انداخته جانم به ترسی چه روز ان! عوضی مردک. دادم راازدست اعتمادبنفسم قشنگ بودمش

 کردم نگاهش درچشمانش دوباره بااعتمادبنفس!  نه. نیست ترسو سوین که میدادم نشانش باید

 کمرش پشت دستی مهندس.  پا به شلوارجین ویک داشت تن به ابی مردانه پیراهن یک.... 

 اله قدرت محمدوحاج حاج بین وجایی کرد راهنمایی اتاق باالی راسمت وجوادی واو گذاشت

 .نشست

 چشم هم من عادی خیلی. بود من سمت راانداخت نگاهش که جایی اولین.نشست وقتی

 .....ازاوندارم ترسی که میدادم نشانش باید. شدم درچشمش

 نمیارند؟ تشریف جوادی اقای! روشنگر جناب:  او روکردبه حکیمی مهندس

 بیام؟ من خواستید می چی برای. منتظرم من! خب. دیرترمیاد:  انداخت مهندس به نگاهی

 .....روشنگر جناب:روشنگر بعدروکردبه.کرد وحضارنگاه اتاق اطراف دوربه یک مهندس

 ..... دکتر -

 ببخشید؟ -

 ......دکترروشنگر -
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 ........ حکمفرماشد دراتاق عجیب سکوتی تاچندثانیه که رازد حرف این بانخوتی چنان

 ادبی بی قصد. ببخشید:  زد لبخندزورکی مهندس. بود تربیتی وبی غرور مردمظهر این

 ...... یا......کرد مصالحه ایامیشه..... که ببینم خواستم می!دکتر اقای حاالجناب.نداشتم

 حرف نیامدم من شده موردبحث قبالدراین!!! ببخشید: باالاورد حوصله رابی روشنگردستش

 .....بزنم تکراری

 ازاین که خانوارهست چندین اینجا؛بحث بحث ولی!.... بله!...بله: حرفش پریدوسط مهندس

 ......ماش اگه.نمیمونه براشون ؛چیزی خدارابگیرید بندگان این اگرشمازمین. میکنند زمینهاارتزاق

 ودب وعصبی حوصله بی.رابست چشمانش. شده عصبی خیلی بودکه مشخص روشنگر ازقیافه

:  سمهند وروکردبه رابازکرد کردوچشمانش پوفی. نداشته جلسه دراین شرکت به وانگارتمایلی

 چیه؟ جدید حرف. دادم راهم جوابتون.رازدید حرف همین هم قبل چندروز! مهندس جناب

 !!!!پسرم ببین: بود ساکت موقع تاان محمدکه حاج

 هم من. مرد وغصه ازناراحتی من پدربزرگ. مرده پدرمن: محمد حاج سمت برگشت روشنگرتیز

 های لهونا مادرم اشکهای ودیدم هست یادم من ندیدیدولی و شایدشماندونید!  اقا پسرشمانیستم

 مردم همین را سرش پشت نامربوط مردوبعدحرفهای ناحق به پدرم راوقتی پدربزرگم شبانه

 زمینهاراتصرف!!! بیچاره مردم همین, کانادارفت به اززورناراحتی پدربزرگم که وقتی.زدند

 یاقاصولت حاج ابهزمینهار پدربزرگم که باشه بایدیادشون جمع این باالی حتماافرادسن.کردند

 وانقدربدبخت ایستادند صولتی حاج کردند؟جلوی چه مردم همین ولی فروش بودبرای سپرده

 یانه درسته محمدکردوگفت حاج سمت رابه بعدرویش. کشید بیمارستان به کارش که رازدند

 بودند جوانهایی قبل سال 31,میکنند مظلومیت ادعای حاالکه پیرمردهای این. هست ؟حتمایادتون

 رروییپ وحاالباکمال درسته؟.برسد بفروش زمینها نگذاشتند و ایستادند صولتی حاج جلوی که

 نای به نیازی که انقدردارم خوشبختانه مادری خانواده ازطرف.هستند زمین مالک ادعامیکنندکه

 رابدست نیست حقشون که چیزی طلب فرصت مشت یک که نمیدم هم اجازه ولی. زمیهاندارم

 یادزمینب. باشه ناراحته؟ کسی. بخندند اقاجونم نداشته ریش کنندوبه ونوش عیش وباهاش بیارند

 ضراتشماح اگه! نقدنقد. باشه نقدی هم پولش چندساله این سودوزیان بعدمحاسبه البته! رابخره

 نتابتونندسهمشو بدهید ض قر پول ها بیچاره این به. نداره مانعی ه اونهامیسوز حال به دلتون هم

 ......رابخرند
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 یکه. منشست همچنان من ولی. اوبلندشدند بلندشدن متعاقب هم همه.بلندشد حرف این بعدگفتن

 نگاه من به همانطورکه. خورد من به نگاهش ودوباره حاضرانداخت ادمهای به نگاهی.بودم خورده

 ......دیدارتادادگاه!خداحافظ فعال: داد میکردادامه

 دیگر کسی. میکردند نگاه هم به ومبهوت مات تامدتی همه که.افتاد اتفاقات این انقدرسریع

 ..... نکرد صحبتی

 چه طفلک رفته؟ رویادت صولتی حاج میگه راست اون حاجی:  محمدانداخت حاج به نگاهی اقاجون

..... بودتوسرش زده بابیل. میزنه سینه به بیچارگی سنگ که! قربون ؟همین یادته. خورد کتکی

 ...... هستند پیش سال 31 شورشی جوونهای حاالهمون پیرمردهای این نگذریم ازحق

 که هم حرفی.کردند خراب خودشون مردم این!حاجی میگی راست: داد تکان محمدسری حاج

 .....کنه خدارحم فقط. حقه میزنند

 چیه؟ دربارش نظرت اقاجون: پرسیدم توراه. نمیگفت وچیزی متفکربود اقاجون. امدیم بیرون وقتی

 ؟ کی!....هان: ازتوفکردرامد

 ..... دکترروشنگر این -

 کی طرف نمیدونم وسط این.متاسفانه پرازنفرته. نه اخالقی ولی باباشه شبیه:داد تکان سری

 .....بدبخت رعیتهای اون هم میگه حق اون هم روبایدگرفت؟

. داشتندن زندگی خونه اینها موندم من واقعا. بودند هم خان وایلیا خانوم سیمین خانه رسیدیم وقتی

 محل هم خانوم وحاج مامان های غره چشم به. ام خسته وگفتم کردم سالم مودبانه خیلی

 اوردم سهاراهم.تواتاقم ورفتم.... است خسته سوین:درامد پشتم بازهم که! اقاجون جونم.ندادم

 ......شود نزدیک دخترم به من بهانه به طلب فرصت مردک نمیخواستم. خودم پیش

 ..... درسنگ اهنین نرودمیخ ولی شنیدم حرف چقدرازمامان شب ان صبح بماندکه

 دسح پیش پیش ولی بود نمانده دادگاه به چندروزی.بود کرده مشغولم بدجوری انروز فکرجلسه

 مه اقاجون حتی. بود زده ماتم همه قیافه. بود شلوغترازقبل دادگاه روز. میشود چه نتیجه میزدم

 نت به خاکستری وپیراهن مدادی وشلوارنوک کت یک. شد پیدایش وکیلش همراه روشنگرهم.امد

 تاقا سمت به داشت دردست شیک سامسونت کیف یک که بودودرحالی کرده شیک خیلی.داشت

 .....رفت دادرسی
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 .......شد ووارداتاق خودندیدگرفت رابه حاضرین پرازنفرت نگاههای

 یوقاض نشست دادخواست بعدقرائت دادگاه منشی.. بلندشدیم احترام به همه.واردشد که قاضی

 ونظرکارشناسان شواهدومدارک به باتوجه که".کرد رااعالم رای مقدماتی صحبتهای بعد

 ایازادع روشنگر اقای شاکی که دادوگفت درپرونده ذکرشده زمینهای بازگشت به رای دادگستری

 ازتاریخ ضرروزیان هرگونه ذکرکردکه ولی سالهاگذشته این خوددرطی زیان و وضرر خسارت

 عدوانی تصرف که افرادی دیگر ماه3تا دادگاه ازتاریخ وهمچنین میشود درنظرگرفته بعد به دادگاه

 مطابق درغیراینصورت. کنند زمینهاراترک که دارند فرصت اند داشته مذکور زمین دربلوکهای

 روشنگر اقای وشاکی برخوردخواهدشد خوار زمین عنوان باانهابه اسالمی مجازات باقوانین

 ختاری تاقبل تواند می. باشد خودراداشته زمین خرید توانایی کسی که درصورتی که ذکرکرده

 "بکند زمین خرید به مذکوراقدام

 نصفش که بکاربرد سلمبه قلمبه کلمات انقدر میکردولی راقرائت حکم همچنان قاضی

 ......رانفهمیدم

 یکی اثنا درهمین.بلندشد جوادی. رافراگرفت دادگاه انگیزی وهم سکوت رای قرائت بعدپایان

 .....دیگر وحشتناک وحرفهایی!ناکس بازِ حقه یک!دزدی طاغوتیِ تویک روشنگر: دادزد ازحاضرین

 حضاروگفت روکردبه جوادی. کنند اورابیرون که کردوخواست ماموردادگاه به ای اشاره قاضی

 نیدنش به تمایل هرکسی درنتیجه. شده کایتش باافرادطرف کنارامدن حاضربه موکلش درمواردی

 .......حاضرشوند لورک اصلی چاه درمحل میرساند همه اطالع به که خاصی درروز..  دارد شرایط

 درچشم رابرگرداندوچشم روشنگرسرش. بودند درشوک هنوز حاضرین.بود درجریان ای همهمه

 ......رابرگرداندم وصورتم کردم اخمی. بود لبش گوشه پوزخندی. شدیم

 .......ندارد ای فایده میدانستیم انگارهمه ولی کرد استیناف تقاضای الیه متشاکی وکیل

 ...... تاس تشنه خونشان به جمعیت میدانستنداین هم انگارخودشان.رفتند سریع روشنگروجوادی

 ......دیگربود هفته یک.بود کرده تعیین جوادی که روزی

 سه همراه جوادی. موردنظررفتم محل به رضا موردنظرهمراه روز وفضولی کنجکاوی اززور

 رو و!!!! ساکت:  بلندکرد دست جوادی.بودند امده افرادزیادی. بود امده نفردیگربادفترودستک

 .....مقصرخودشماهستید بایدبدونید ولی وناراحتید عصبی شماهمه دونم می: حضار کردبه
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 :امد معترض صداهای

 !بروبابا -

 !مدت؟ این کجابودی شماها -

 !طاغوتیها -

 !روخریدند قاضی -

 !میخواید؟ ازجونمون چی دیگه -

 اقای. بعددادبزنید,منوبشنوید حرفهای اول!..... باشه!.... باشه:رابلندکرد دستش دوباره جوادی

 این درطی که درختهایی پول ازهمه اول.راباشماکناربیایند مواردی.اند روشنگرحاضرشده

 دبری امروز همین اینکه نه. چندساله درختهای البته. میشه افرادپرداخت به شده سالهاکاشته

 مندرض. میشه پرداخت پول این کشاورزی کارشناس یک بانظر چون. بکارید باغ سرتاسر ودرخت

 نوانع به توانندبامن می. اند کارکرده زمینهای سالهاروی این درطی کردندافرادیکه موافقت ایشون

 ....زمینهاکارکنند این روی رعیت عنوان تابه ادبنندندقرارد ایشون وکیل

 عیتر که درموردافرادی,میاد بدست که محصولی وبالطبع کنند داشتندزمنیهارااجاره یااگرتمایل.

 سالهابه این درطی که خسارتهایی ازکلیه ایشون. میشود تقیسم قرارداد طبق شوند ایشون

 زمینهاواردبیاد به ازروزدادگاه که خسارتی هرگونه البته.اند صرفنظرکرده زمینهاواردشده

 . کرد سرش دومردپشت به ای ایندواقاواشاره.....میشه حتمامحاسبه,

 دیگری مردمسن به ای واشاره ورحیمی قاسمی اقایان.هستند زمین خبره هردوازکارشناسان -

 ازشماایشون وحتماخیلی ملی درباغ واقع 53 شماره.سردفتردارهستند حجتی اقای: داد کردوادامه

 رایشوندفت به که دارید فرصت ماه سه دراین.هستند قرارداها تنظیم مسئول ایشون. شناسید رامی

 کسیاگر ولی میکنم تائید که هستم من واین هست اخربامن امضای البته. وقراردادببندید برید

 استفاده فرصت ازاین بهتره پس نمیشه گذشتی عنوان هیچ به امد تاریخ بعداین ازشما

 گفته طتاشرای بایید حجتی یااقای من نزد بازهم هستید زمین خرید به مایل که هم درصورتی.کنید

 .....شده گفته واجاره قرارداها شرایط میشه شماپخش بین که هاهم برگه این.بشه

 طهاتوس برگه.. گفت می چیزی هرکسی. میرسید گوش به اعتراض صداهای سخنانش بعداتمام

 یا برگه بودم ایستاده عقب چون. بودند مخالف وبرخی موافق برخی شد حضارپخش دبین خدادا
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 من.همیش چی ببین اینجاباش گفتم رضا به. میشه قمردرعقرب اوضاع داره دیدم.نرسید بدستم

 ....خونه میرم

 ماشین یک صدای.  شوم سوارماشین تاخواستم رسیدم باغ به وقتی. افتادم راه باغ سمت به پیاده

 ......کرد راجلب توجهم

 .بااوروبروشوم حاضرنبودم حتی. شدم وسوارماشینم ندادم محلی.روشنگربود سیاه لکسوس

 واو نم دوباره.خواهدبکند می چه بودم مانده. شد وپیاده کرد پارک ماشینم پشت رادقیق ماشینش

 ....گندمن شانس این به لعنت بودیم تنهاشده خلوت جاده دریک

 ادم یک مثل نشست وقتی. شد سوارماشین راننده کمک جلوامدوازدرسمت و شد پیاده

 من:  زد وری یک لبخندی. نکرد ازشمادعوت کسی: اورفتم به ای غره چشم. کرد طلبکارنگاهم

 .... ندارم کسی به هم کاری میکنم وهرکاربخوام میرم هرجابخوام ندارم دعوت نیازبه

 تهنشس خودبدهد به تکانی اینکه بدون همانطورخونسرد!نبیرو لطفابرید...... ؟ اینطوریاس اِه -

 ستهب نقش صورتش روی انگیزش پوزخندنفرت.کرد می ونگاهم در به بود داده تکیه یکوری.بود

 ....بود

 ...... برود یادش تاپوزخندش بکوبم درصورتش محکم بامشت میخواست دلم

 صحر خانمهاوقتی چرابعضی نمیدونم: میکرد بودونگاهم قفل اش سینه قفسه روی دستانش

 ....خوشگلترمیشوند میخورند

 شماچی...... وگرنه! حاال همین!.....بیرون:  رابلندکردم دستم میکرد روی زیاده واقعاداشت

 ؟ من درباره فکرکردید

 یبامردهاچطوررفتارکن بایدیادبگیری که دازی زبون پرروی دختر تویک فقط!هیچی: زد نیشخندی

 ......میدم یادت خودم نباش نگران ولی

 .....کرد ای خنده!!!! زودباش. بیرون تادادنزدم!...... بیابروبیرون: ودادزدم امدم بیرون ازماشین

 هم حال دادودرهمان جواب خونسرد. داشت ایفون یک عوضی. خورد زنگ تلفنش موقع همان

 ماشین حرفش بعداتمام. دررابست هم درهمانحال.دربود به دستش یک. امد بیرون ازماشین

 ام فکرنکندازاوترسیده که میبودم مراقب باید بود سخت خیلی. قرارگرفت وجلویم رادورزد

 ....زدم زل درچشمانش پررو پررو خجالت ای ذره بدون بخاطرهمین

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

45 

 

 کردم راکج دهانم. رابگو اسمت اول ولی!خانومی زیادداریم حرف وتو من: شد ایستادوخم جلویم

 یلیباخ من!نشو من مزاحم. رَدکارت برو توهم!روشنگر اقای تونمیگم رابه اسمم هم سیاه صدسال:

 ....نیست خبرها ازاین نه میدم وا یاجلوت میترسم ازت فکرنکن. دارم فرق ازهمجنسام

 ..... خانم سوین ندارم کاریت! نترس بابا خب: خندید

 پنجره رابه دستش. شدم سوارماشین سریع.بود راپرسیده اسمم وازمن دانست رامی بیشعوراسمم

 ....نفعته به! کناربیای بامن کن سعی! میرسه ادم به ادم نمیرسه کوه به کوه: شد وخم گذاشت

 هاتبا بخوام که.....نمیکنم هم حساب ادمها اصالتوروجزو من.... نباشه نفعم به صدسال میخوام -

 هه کناربیام

 رصح! باشه! باشه:  خندید می نانهمچ.. برم رابردارمیخوام ماشینت لطفا:  کردم راروشن ماشین

 ..... ودورشد سوارشد. رفت ماشینش سمت وبه نیست خوب نخوربرات

 دوان اندو سها,خانه رسیدم وقتی. کنم خالی یاسرکسی راجایی حرصم خواستم می. بودم عصبانی

 وای:نالیدم. بودم حوصله بی. شد واویزان کرد رابغل پاهایم کوچکش وبادستهای دوید سمتم به

 .....ندارم حوصله!!! کن ولم جان مامان!سها

 که االهمح. نیستی که اکثراوقات: کرد نگاهم بااخم. شست می بودوسبزی نشسته کنارحوض مامان

 .....کنی برخوردمی بابچه وتَخم بااخم, اومدی

 .....راداشت؟ نفرکی دوسه مگرغیرازما سها طفلی.گرفتم وجدان عذاب

 وازعروسک گفت,بود کرده انروز که کارهایی از برایم. فشردمش ودراغوش کردم سهارابغل

 تاباهم برد اتاقش سمت وبه راگرفت بعددستم. بود ازبازارخریده برایش مامان که جدیدی

 ......کنیم بازی جدیدش باعروسک

 خوبی حس.بود ایستاده سیاه لسکوس یک درخانه دم.گشتم برمی ازباغ وقتی, بعد روز سه

 دراین اش لنگه که لکسوس این صاحب که فکرکنم هم درصدی خواستم نمی. نداشتم

 طاقت. بودم دودل وماندن رفتنم بین.باشد ماکارداشته باخانه پیدامیشد ندرت به شهرکوچک

 ..... داخل ورفتم نیاوردم
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 درکنارامیرصدرا حیاط انتهای تخت روی واقاجون سها.امد می سها قهقهه صدای,بازکردم درراکه

 یمحترم اوراادم انقدر چرا دانم نمی.امیرصدرا بگویم راحتتربود برایم. بودند روشنگرنشتسه

 ....بیشتر بود تربیت بی پسربچه یک مثل برایم.کردم تصورنمی

 ختت لب که درحالی وامیرصدرا شده خم نیمه تا سها.میکشید وقلیان داده تکیه تخت به اقاجون

 یکردم ذوق سها, وباهربارکشیدن کشید می چیزی دردفترسها, بود پاانداخته وپاروی بود نشسته

 تخس های بچه مثل هم امیرصدرا. میداد رانشان دفترش اقاجون به وهرازگاهی میزد وقهقهه

 که. بودم انجاایستاده ای دقیقه 5 فکرکنم.کشید می چیزی وتندتند شده خم برگه روی وشیطان

 .....خودامدم عزیزبه باصدای

 ؟ اومدی کی!!!مادر سوین -

 زد هم هراب ودستهایش کشید ازسرخوشحالی جیغی سها. شدند خیره من وبه نفربلندشد سرهرسه

 کشیده؟ صدراچی ببین بیا! مامان وای: 

 اقاجون روبه جلورفتم. میکرد نگاهم باتعجب وامیرصدرا زده ذوق وسها بود پرازلذت اقاجون چهره

 نداری؟ توکاروزندگی:  سهابرگشتم وسمت امیرصدراکردم به سالمی وارام کردم سالم

 نزن هاحرف باغریبه گفتم هزارباربهت:  رفتم ای غره چشم. کرد اخم سهامعترض!! بروتواتاقت

 فهمی؟ نمی!!

 اسه. ندهم اهمیت اصال کردم سعی. میکرد وباپوزخندنگاهم درامده امیرصدراازتعجب حاالقیافه

 تخت ازروی باحرص!!برو گوید می بااشاره اقاجون دید وقتی. انداخت اقاجون به عاجزانه نگاهی

 اجونبااق نیست امیرصدراغریبه!! لوسی خیلی!! خودخواه مامان:ایستاد رویم وجلوی پرید پایین

 .....دوسته

 مثل حاالهم!! نزن حرف من حرف روی!!درثانی. روشنگر واقای!! نه اوالامیرصدرا:  شدم خم

 ..... بروتواتاقت دخترخوب

 بهتونباید:زد زمین راروی کوچکش پاهای وبعدباحرص کرد قفل اش رازیرسینه کشکوچ دستهای

 ......نداره زورگورادوست ادم خدا میگی همیشه خودت. زوربگی دخترت

 وبه مسهاراگرفت بازوی. میکرد تفریح انگارداشت. بود بازشده روشنگرنیشش که دیدم اززیرچشم

 ..... اتاقت بروتوی خانم مثل!! نکن دازی زبون!! بسه:  دادم هل اتاقش سمت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

47 

 

 چشمانم. ودویدتواتاقش اورد رادر وزبانش برگشت ایستاد لحظه رابرگرداندواخرین باقهررویش

 .......گستاخ دخترک. بود گشادشده حیرت ازفرط

 صورتش هم اقاجون. خندید وریزریزمی گرفته دهانش راجلوی دستش امیرصدرا ودیدم برگشتم

 ......خندید می وزیرلبی دیگرکرده راسمت

 اباشب به اگرکه البته. رفته خودتون به درحاضرجوابی دخترتون بینم می: گفت امیرصدراخندان

 اقای. هرفت کی سهابه که نداره شماربطی به اصال این:  کردم ونگاهش تیزبرگشتم!! باشه نرفته

 !!!دکتر

 .... داد نگاهش به تمسخرامیزی حالت ودوباره باالپرید ابرویش امیرصدرایک

 اینجاچکاردارند؟ ایشون:  اقاجون به روکردم

 تون بااجازه:  یوسف حاج بعدروکردبه. رابدهم یوسف حاج امانتی بودم امده:داد پاسخ خودش

 ..... حاجی

 دوست تونوه, باشه هرچی. بگذاره شام عزیزگفتم به. دلخورمیشم اگربری!! پسرم امیرصدرا -

. یمبزن حرف پدربزرگت درباره وباهم میخوادتوباشی دلم, نیست وممرح اون اگرکه. هستی عزیزم

 .....میشم ناراحت که نکن هم تعارف.باش من مهمون شام

 .......حاجی خانگی بهترازدستپخت چی:  برگشت خداخواسته امیرصدراهم

 ..... دارم بیاحرف. رابشور ورویت برودست توهم دخترم:  من بعدروکردبه اقاجون

 می. بود نشسته ای وگوشه سهاقهرکرده. رفتم اتاقم وسمت میرصدراکردم ا به ازسرحرص نگاهی

 ردمک راسرم یم خاکستر بلندوشال خاکستری تونیک. کشد می طول روز تایک قهرش دانستم

 .....رفتم حیاط پاسمت به یخی وشلوارجین

 ...... نشستم دیگرتخت ی درانتها. باشم اش درچندقدمی حتی نداشتم دوست لحظه دران اصال

 خبر؟ چه ازباغ!خب:  من روکردبه اقاجون

 قبروف چی همه!!!سالمتی: گفتم امیرصدراکنم به نگاهی اینکه وبدون اقاجون سمت برگشتم

 مبادا نهال چندتا قرارشده. کنه گیری نم راهم درختها پای قراربود. داده بَرز درختها به قنبر.مراده

 بادومهاست چیدن موعد که دیگه دوماه تا. میرم باهاش هم خودم گفتم البته. بخره هم سیب وهلو
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 به شهبا پارسال مثل اگه گفته. درموردبادومها کردم صحبت زمانی اقای با خودم. باشیم اماده ؛باید

 الامس بهتره البته. بکارم نهال رو اناری کنار زمین وحسابی درست خوام می. میخره خوبی قیمت

 نکنه تدرس نیادوشرجدیدی کسی اگه البته!!! البته ؟ چیه نظرشما. کنیم اضافه روهم جات صیفی

 هتکی تخت دیگر لبه به. میبرد لذت کَل کَل انگارازاین اوهم. امیرصدراکردم حواله ای غره وچشم

 ....بود وچهارزانونشسته داده

 کجاست؟ باباش. دارید بامزگی این به ای نوه نیمدونستم حاجی: که درامد صدایش

 ؟ پرسیدم بدی سوال: تغییرکرد حالتش که دید چه درنگاهم دانم نمی. شد جمع صورتم

 ....سهابدنیابیاد ازاینکه قبل. مرده شوهرسوین.نمیدونستی توکه!! پسرم نه: داد جواب اقاجون

 .... انداخت راپایین سرش ومتفکر بود شده جدی اش حاالقیافه

 اقاجون؟ نیست ای دیگه سوال: پرسیدم سریع

 ..... سوین -

 بزنیم؟ بعدحرف میشه ام خسته!!!اقاجون ببخش: وبلندشدم حرفش وسط پریدم

 .....روشنگر فعالاقای: امیرصدرا به روکردم و داد تکان سری

 ..... متنفربودم پرازدلسوزی های نگاه ازاین. بود گرفته اش قیافه هنوز

 ردنک بعدجمع. بود متکلم وبیشتراقاجون نمیزد حرف امیرصدرا. شد صرف درسکوت شام شب ان

 مردم.میکنند ؟اذیتت کنی کشی لوله بخوای اگه دونی می:امیرصدرا روکردبه اقاجون, شام سفره

 ....نمیکنند هم زیادهمکاری مطمئناباهات قائله بعداون.هستند سنتی طرفدارابیاری منطقه این

 تونم می پس. نیست چیزی کم چاه اب ساعت 51 حق.نمیدم اهمیتی من:درامد سخن امیرصدرابه

 بیست قرن. کنم عمل دارم دوست انطورکه خوام ومی خوندم درس کار تواین من. کنم کشی لوله

 ااینب بخصوص نمیده جواب اصال. هستیم سنتی ابیاری دنبال وماهنوز تکنولوژی ودوره ویکمه

 ...... درپی پی های وخشکسالی اب کمبودشدید

 ..... پسرم هستم پشتت من:  کشید ریشش به دستی. بود پایین سرش اقاجون
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 بگید نم به,کنید کشی خواهیدلوله می باغتون برای اگرشماهم خانم سوین:  من امیرصدراروکردبه

 .... اجراکنم شماهم رابرای ای قطره ی ابیار تاسیستم

 هرچاموتو به که شد بسیاری مخالفتهای ولی رااجراکنم ای قطره ابیاری داشتم تصمیم قبال

 ؟ ؟مثبت نظرشماچیه:  کردم اقاجون روبه.امد فکرخوشم ازاین. میرودوغیره هرز واب و فشارمیاید

 .داد راتکان سرش اقاجون

 .....میکنم اقدام ازفرادصبح من پس خوب: بلندشد.ندارم مخالفتی -

 .؟....راخوندم درسش میگه که روخونده چی درس اقاجون: پرسیدم امیرصدرا بعدازرفتن

 ..... وپیشرفته صنعتی ابیاری درزمینه داره کشاورزی دکترای:  زد لبخندی اقاجون

 کم چنددرجه ولی بود مزخرف ادم همان هنوز البته. میومد خوشم امیرصدرا ازاین داشت کم کم

 .... بود شده

 .....نمیرفت ارامش سمت به اصال اوضاع امیرصدرا جدید طرح بااین بود مشخص

. جلوتررفتم.شده شلوغ چاه اطراف که شدم متوجه, رفتم باغ سرکشی ی برا که بعد دوروز

 ...... بود شده پارک ای امیرصدراگوشه سیاه لسکوس

 ......قاراشمیشه انگاراوضاع!خانم وسوین: امد سمتم به سریع,رادید من تا رضا

 یدومردیک.شدند خارج چاه دومردازاتاقک همراه امیرصدرابه. میزدند حرف بلندباهم چندنفرباصدای

 ......بودند چاه متصدی اسداله ودیگری چاه باقررئیس مش

 چاه به لوله بخوای اگه وضعشه؟ چه این: دادزد مالکین از یکی مصطفی حاج امیرصدرا باخروج

 ؟ روبده پولش کی باید انوقت.وموتورمیسوزه موتورفشارمیاد به کنی وصل

 عالفی چندروز,که نیست پولش فقط انوقت!!! اره: صدادرامد به دیگرازباغداران یکی غالم مش

 ......چاهه موندن اب وبی

 اینه شدی اومدی ازوقتی میدی؟ روعذاب چرااینقدرمردم تو!!! مردحسابی اخه: امد دیگری صدای

 دید؛کر حجرزندگی توعصر ازبس:کرد نگاه حرف این گوینده به بدی وبااخم امیرصدرابرگشت! دق
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 یزنهم موتوراسیب به چاه به لوله وصل گفته ابلهی یک. ضرر به وچی نفعتونه به چی رفته یادتون

 ....گرفتید بُل هم شما

 ..... فشارواردنیاد چاه تابه بگذار منبع!!! مهندس اقای خب: باقردادزد مش

 ......بگذار منبع اره:دادمیزدند صدا هم حاالهمه

 .......امیرصدرابرنمیایند میدانستندازپس هم انگارخودشان

 ینباا دارم دوست خیلی کیه؟ مغزمتفکرتون میفهمیدم ایکاش:  انهاانداخت به امیرصدارنگاهی

 کسی گها میکنم همنیجااعالم ولی. گذارم می, منبعه مشکلتون اگه باشه. کنم هوشمندمالقات جناب

 شهب شریک بیاد. کنم رواجرامی طرح این خودم من.بگه من به.,کنه کشی لوله باغش بخوادبرای

 پولش باید اول البته: داد وادامه باالانداخت کردوابرویی شیطانی ای وبعدخنده.رابده وپولش

 .....ندارم باکسی هم تعارف.رابده

 .....منفجرشد حرف بااین وجمع!!! باش خیال همین به اش صناربده: دادزد یکی

 نممیک راشروع ازفرداکارم: ودادزد برگشت یکباره.رفت ماشینش سمت وبه زد امیرصدراپوزخندی

 .....خوش روز. داره مهلت هم تااخرهفته.باقربگه مش به بشه شریک خواست هرکی.

 خانه سمت به معمول بعدسرکشی و برگشتم باغ سمت به سریع. برپاشد ای همهمه بعدرفتنش

 ....... گفتم اقاجون رابه وجریانات راندم

 ولی رضابسپرم وکاررابه نروم باغ زیادبه کشی لوله درطی که تعهدگرفت من از اقاجون

 ..... روندکاررامیدیدم میخواست دلم خیلی کنجکاوبودم

 قول یک رعیتها:  زد زنگ رضا شب ان فردای. بدهد من رابه کارهررروز گزارش بود داده قول رضا

 لوله اند ورعیتهاگفته میخواهدبزند اینچ 8 امیرصدرا بزندولی اینچ 1 اندلوله امیرصدراگفته به

 نجایشیگ بزندهم داشت امیرصدراتصمیم که هم منبعی. اتیلن پلی لوله امیرصدراگفته پلیکاولی

 .....هزارلیترداشت5 درحدود

 اتیلن لیپ بارلوله با ودوتریلی لودر, مکانیکی بیل یک, کارگر عالمه یک که.میکرد تعریف هیجانزده

 نظاره وفقط کرده خودراول انگارکاروزندگی رعیتهاهم.بوده محشرکبری گفت می. اند امده

 .....باغ به بروم اقاجون دورازچشم گرفتم تصمیم که میکرد ماجراراتعریف انقدرباهیجان. گرهستند
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 کارگرها.بود خاکبرداری مشغول لودری. بودم باغ صبح 8 ساعت, کشی لوله5 روز انروز فردای

 ...... میگذاشت خاکبرداری محل هاراداخل لوله هم چرثقیلی.و لولها جابجاکردن درحال

 .میبرد زیادی وهزینه پول مطمئنا تجهیزات این

 ....... توباغ برید چراامدید؟.نیست اینجاخوب خانم سوین: گفت رادید تامن رضا

 اینجارضا؟ خبره چه: پرسیدم, شدم واردباغ وقتی

 باغ برای برای اینده ردوروزد کرده کشی لوله تاباغش سه روشنگربه اقای:داد جواب زده هیجان

 .......میکنه کشی لوله ماهم

 بشه؟ سهیم حاضرشده هم کسی رضا ببینم: پرسیدم

 اقای به وَری ودَری اومد ادم چندروز بخواداین تادلتون ولی!!!هیچکس!! نه: کردوگفت نچی رضا

 نیمک کشی لوله میخوایم ماهم فهمیدند که دیروز تازه. نمیده محلشون اصال اونهم. روشنگرگفت

 قایا شنیدیدرعیتهای راستی باشدگفت امده یادش چیزی انگار بعدیکباره.شدند هم من پاپیچ

 فقط بتهال. روشنگرقراردادببندند کردندبااقای قبول,بودند کرده زمینهاراتصاحب که هست روشنگر

 ..... نکردند قبول ودونفرشون نفرشون0

 کی؟: پرسیدم

 بودیدن البته. قراردادنوشتند بقیه ولی. شرهستند دنبال مشخصه که!!! وجعفرجوجه کپل حس -

 .......کردند رادرست ودرگیری دعوا بیشترین دوروز دوتااین همین

 داده سفارش راهم منبع. نظرمیدهد. کارمیکند کارگرها پابپای خودش روشنگر کردکه تعریف

 امونسروس باغش وضع به داره انگارتصمیم روشنگرتازه اقای.میدهد کارگرهاچلوکباب به وناهارهم

 ......اجراکنه باغداری نوین وسیستم بده

 ازکجاخبرداری؟: پرسیدم

 .......شدیم رفیق روشنگرباهم واقای من خانم سوین!!! بَه: وگفت انداخت درغبغب بادی رضا

 مامیاد؟ باغ سراغ کِی: پرسیدم. کردم نگاه رضا به وباناباوری باالانداختم ابرویی

 ...... نیست درست.پرازمَرده. اینجاشلوغه برگردید خانم سوین ولی!!فردا فرداپس احتماال -
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 .....کن شدخبرم هرچی. کنجکاوبودم فقط.باشه:  دادم تکان سری

 ازاونجاخوب بام پشت باالی برید سر یک اومدید حاالکه خانم سوین وای: گفت یکباره

 .....پیداست

 سریع. امده جوش به هم من فضولیه دیگ,بود فهمیده هم اررضاانگ. گرفت ام فکرخنده ازاین

 دخوبیدی. میگفت راست رضا. رساندم ایوان بام پشت رابه وخودم باالرفتم ایوان پشتی های ازپله

 ودراخرمردی وکارگران االت ماشین.بودند امده تماشاچی عنوان به که وافرادی چاه اتاقک. داشت

 ....پیدابود امیرصدرااست دادمیزد اش وقیافه تیپ که ازدور کابویی کاله بایک

 وداشت پاکرده بلندبه ساق های چکمه. است تگزاس اینجا فکرکرده. بود گرفته ام خنده

 حتماخودم, ماشدند واردباغ وقتی گرفتم تصمیم. سرپابودم ای دقیقه 51.میزد حرف باموبایلش

 .باشم درباغ

 به سَری وگفتم زدم صدایش.بود گوسفندهایش چَرای مشغول سبزعلی, امدم بیرون ازباغ وقتی

 ......راانجاچَرابدهد وگوسفندهایش بزند اناری

 زاد نوکرخانه پدرش. میکرد کمکم باغ ودرختهای انگورها هَرَس برای که بود مردخوبی سبزعلی

 نیجوا سن به سبزعلی وقتی اقاجون.بود شده بزرگ اقاجون درخانه درکودکی وخودش بود اقاجونم

. پردازدب زراعت میکندتادرانجابه اوهدیه به پدرش خدمات پاس به زمینی میکندتکه وازدواج میرسد

 من هب باغ درکارهای منت میکردبی وسعی میدانست تفاسیرخودرامدیون این باتمام هم سبزعلی

 ....نمیکرد هم اعتراضی ولی. نمیامد خوشش قنبرزیادازسبزعلی البته. بدهد کندومشاوره کمک

 دیکازنر که گرفتم تصمیم.بیایند باغ بداخل کشی لوله برای قراراست بعدرضاخبردادکه دوروز

 قشنگبسیار شیک های وچکمه برسر کابویی کاله همان با امیرصدرا, رسیدم وقتی. گرباشم نظاره

 ولشا ودودکمه داشت تن به سیاه باخطوط سفید مردانه پیراهن یک. بودونظرمیداد ایستاده پا به

 .....کرد تعظیمی ونیم رازسربرداشت زدکالهش نیشخندی, رادید تامن. بود ازگذاشتهراب

 کاله.برمیداشتند کاله خانم یک احترام مردهابه که است قبل سال 511انگار! عوضی مردک

 ......محترم بانوی! خانم سوین سالاااام:  امد وسمتم گذاشت رابرسرش

 ...... رابگیرم ام خنده تاجلوی کردم سرفه. گرفت ام خنده که بود مسخره انقدرلحنش
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 متزح به حسابی چندروز این شنیدم!! نباشید خسته!بخیر صبح!روشنگر دکتر اقای سالم -

 .....افتادید

 جریان تنهامغزمتفکراین. دادم دستورات فقط نکردم کاری که من!!اصال:  باالانداخت ای شانه

 ؟ درسته! سنگینیه وظیفه خودش البته واین بودم

 ......ورفت برگشت.کرد صدایش کسی "کرد شروع ونخوت مظهرخودبینی دوباره خدا وای"

 پول دراامیرص خواستم نمی. بگیرد چلوکباب نهار برای گفتم رضاهم به. نشستم ایوان داخل رفتم

 ......ناهارکارگرهارابدهد

 دوباره,رفت رضاکه.  رضاگفت گوش دم امیرصدراچیزی,  نهاربگیرد برود خواست می رضا وقتی

 ..... برگشت سرکارش

 دودست رضاامد وقتی.شود نزدیک نداشتم دوست اصال. کردم باغ کتاب حساب رامشغول خودم

 میرم من:  رضاراصداکردم.کارگرهاداد غذاهارابه وبقیه گذاشت ایوان داخل چوبی تخت غذاروی

 میخوری؟ تخت یاهمینجاروی راببر بیاغذایت. میخورم ایوان تواتاقک

 .....بابابخورم با میرم من. روشنگره واقای شما دوتامال اون: داد رانشانم غذایش

 فکرکرده.وغذامیخورم کنارش شنیم می من که فکرکرده؟ چی خودش پیش یارو این "

 " اینجاکاناداست؟

 کردم خوردن به وشروع نشستم, بود ایوان داخل که اتاقکی داخل وبردم رابرداشتم غذایم

 مویاخ ونگاه سربلندکردم.درایستاده دم کسی کردم احساس.  بود گرفته جوجه برایم انگاررضا.

 .....بنشینید تخت روی چرااینجاامدید؟بیاید:کرد ای اشاره. رادیدم امیرصدرا

 ..... ترم اینجاراحت من:  باالانداختم ای شانه

 ....نیستم من ولی -

 ؟ دارید من چکاربه!وا!! نباشید خوب -

 !!خورمت نمی!! نمیگه سرت پشت چیزی کسی!! نترس: کرد پوفی

 ..... کردم اشاره بیرون به وبادستم بفرمایید!! میترسم من ولی:  بلندشدم "بیشعور "
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 ینندتتابب بیابیرون.درمیارند حرف بیشتربرات, کردی روقایم خودت رفتی که اینجوری: کرد اخمی

 .....ورفت گشتوبر!!! بیابیرون.میشینم بافاصله هم من.

 "چی؟ یعنی شدنم حاالقایم, بودم امده تاباغ که من. میگفت راست "

 هم خودش غذای.شد صرف غذادرسکوت. نشست دیگراو وسمت نشستم من تخت سمت یک

 بودید؟ داده سفارش جوجه شما:  غذاکردم به ای اشاره.بود کباب جوجه

 !!من مهمون!! اره: داد تکان سری

 .....بشم مهمون ندارم دوست من ولی:  کردم تیزنگاهش

 میزنید؟ چرااینقدرضدحال!!! اَه:  انداخت رادرظرفش قاشقش

 ..... جلویش وگذاشتم غذارادراوردم پول کیفم وازداخل گفتم که همین -

 چی؟ یعنی:پرسید بابهت.بود گردشده چمشانش

 ......یانمیخورم غذارابرمیدارید یاپول -

 .......گذاشت زدودرجیبش چنگ راباحرص وپول!!!باشه!!!باشه.:  شده بودحرصی مشخص

 اینجاازاین!!!! نه. غذاخریده برایم که میشوم مرگ زنهاذوق بعضی مثل من فکرکرده؟که چی "

 " ؟ دارم صنمی مردچه بااین اخرمن. زنهانیستم دسته ازان من.حرفهانداریم

 ؟ میده اهمیت کی اصال!!! جهنم به. برخورده بهش بود مشخص

 اجوناق نزد به را شکایتم بودندکه کسانی وهرروز هادرامده خیلی صدای مدت این درطی میدانستم

 راخودم خودم صالح: بود یکی همه به اقاجون جواب ولی.کنم می کشی لوله چرادارم میبردندکه

 اداره ناسکارش امیرصدرایک که راداشتم خبرش.بود حقیقتاهمین. نداره ربطی کسی به بهترمیدونم

 که بود گفته همه وجلوی ازکارامیرصدراتقدیرکرده کارشناس وان بود رااورده هادکشاورزیج

 کشی لوله وبا است کم اب چون.همینکاررابکنند هم بایدبقیه, کشیده روشنگرلوله اقای حاالکه":

 "......میشود جویی صرفه

 .....نمیایند کوتاه مردم این بودکه مشخص ولی خوابید کم صداهاکم
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 طریقاز تااب, کنیم احداث درباغ بزرگ حوض یک که پیشنهاددادکه, کشی لوله بعداتمام امیرصدرا

 بافواصل ابvalve چهاروالو هم باغ بعدازارزیابی.شود توزیع درباغ وسپس شده ان وارد ابتدا لوله

 دبورضا هم مخاطب البته. داد اب وجویهای بندی کرت درباره ودستوراتی کرد تعبیه درباغ منظم

 شیوه. درباغ عمرانی کارهای برای بود داده تام رضااجازه به اقاجون. بودم تنهامستمع ومن

 اکخ باالوردن درباره.گفت می بندیها وکرت جویها درباره که نکاتی بخصوص. بود جالب کارخیلی

 نگیچگو, اب تنظیم وچگونگی ابیاری روش, جویها الزم وشیب کرتها بین ارتباط, نواحی دربرخی

 , اب والوهای تنظیم

 مانتااس زمین وگستاخ ادب وبی خشک امیرصدرای باان, میداد راتوضیح نکات این که امیرصدرا

 ضیحچیزراتو همه باحوصله بدهد اموزش دانشجویش به که استاددانشگاه یک حاالمثل. میکرد فرق

 ......میکرد ویادداشت گرفته دردست دفتری رضاهم بودکه جالب. میداد

 اضافه هم دراخر.کند نظارت هم باغ داخل کشی لوله مراحل درتمام بود داده میرصدراقولا البته

 همرحل به ناکرده خدای واگه میخوره اب ومکفی مناسب خیلی روش بااین باغ!!! خانم سوین: کرد

 هم روش این البته. رااجراکرد ای قطره ابیاری میتوان ساده کشی باچندتالوله رسیدیم اب بحران

 .... است صرفه به مقرون خیلی

 امیرصدرا این.رانداشت احساس سردوبی نگاه ان دیگر. بود شده متفاوت هم نگاهش حتی

 ......بود بیشترمطلوبم

 رااحداث حوض اثنا تادراین بنابیاورد قرارشد هم رضا. کارگرهارفت سراغ به,توضیحات دادن بعد

 ومنر باغ دیگربه که بود اخطارداده هم اقاجون. میشد باورانجام غیرقابل حاالکارهاباسرعتی.کند

 یشوخ اقاجون قرمز خطوط.کنم گوش مجبورشدم, باطنی میل رغم علی. شود تمام تاکارکارگران

 ..بردارنبود

 گدن وضعیت بررسی برای داده امیرصدراپیغام زدکه زنگ رضا, کشی لوله بعداتمام روز3 حدودا

 ...... کنیم راتنظیم اب تاساعات بگذاریم جلسه باید, شش

 ابرسانی زمین تعدادی به هم لورک چاه دنگ هر.بود ساعته 54 هردنگ, داشت دنگ شش چاه

 به نیوابرسا بود شده بودندتعیین نزدیک هم به که زمینهایی همجواری دنگهابراساس این. میکرد

 .....مسیرقرارداشت انهادریک
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 هایمان ازفامیل نفراخری سه که وهوشنگ وحسین وامیرصدراوهمایون بودم من شش دنگ

 .....بودند

 جلسه. بود مامانم پسردایی وحسین اقاجون پسرخواهر وهمایون بود اقاجون پسربرادر هوشنگ

 ....درکنارچاه. عصربود 4 ساعت

 ..... نفربود سه ان زمینهای ابیاری مسئول که که رعیتی. روشنگربودوسید فقط, رسیدم وقتی

 یمیکردواخالق عوض رنگ پرست افتاب یک ومثل بازبود بسیاردودوزه که بود سیدمردقدکوتاهی

 ...... داشت زنک خاله

 اخودمب. میزند بااوحرف صمیمانه وباحالتی گذاشته اش شانه راروی امیرصدرادستش که ازدوردیدم

!! نترس "زدم نهیب خودم بعدبه.|" بودم اورده رضاراباخودم ایکاش!!! دراومدسوین کارت" گفتم

 ازموضع.توضعیفی بزنی؟اونهانبایدبفهمندکه حرف نداشتی زبون حاالمثالرضابود ؟ توکمه یهچ مگه

 "واردشو قدرت

 سالم کردندوجواب نگاهم. وسیدبرگشتند روشنگر. کردم وسالم شدم نزدیک

 سوین!! بَه: گفت استهزاامیز وبالبخندی باالاورد مسخره راباحالتی ابروهایش امیرصدرادوباره.دادند

 .... اشنا امسال!!! دوست پارسال!!!خانم

 هستند؟ ؟خوب چطوره یوسف حاج:کرد خم سری سیدهم

 نفرکجاهستند؟ سه اون پس: سیدپرسیدم روبه.کردم خونسردنگاه هردوخیلی به

 خورهب دماغشون به پول بوی که باغ میان وقتی تافقط سه اون! خانم باباسوین ای: گفت سیدهم

 ......اونهاهستم نماینده من.

 ؟ ؟اره داری همینقدرزبون اونهاهم جلوی: سید به روکردم

 راهنپی یک.امیرصدرانیندازم به نگاهی اصال کردم سعی. کشید رادرهم اخمش. برخورد انگاربهش

 ازب پیراهن اول دکمه سه. ان روی لی شیک جلیقه ویک داشت تن به سفید قرمزو چهارخانه مردانه

 افشانن راتاروی پیراهنشان ی دکمه که ازمردهایی حالم!! لعنتی. پیدابود اش عضالنی وسینه بود

 ....میخورد گذاشتندبهم بازمی

 .....بفرمائید. اینجام من خوب: پرسیدم. بودم شده عصبی
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 31 هم ومن دارید اب ساعت 31 شما خوب:  حرف امیرصدراپریدوسط. بزند حرفی سیدخواست

 دادی؟ اجاره 4 دنگ به ساعت 1 انگارشما البته. دنگ دراین ساعت

 به گاهمن وناخواسته کنم نگاهش میترسیدم.دیگرباشد سمتی نگاهم کردم سعی. دادم تکان سری

 چشم میخواست دلم. وضع ازاین متنفربودم. راببرد شورش مرده لعنتی".بیفتد بازش یقه

 "رابگیرم وحالش بیندازم درچشمش

 کردم حساب هم ومن دارند اب ساعت سه هرکدام وهمایون وحسین هوشنگ:داد ادامه

 نزمی برای من البته. دادم اجاره وحسین هوشنگ رابه خودم اب بقیه. نیازندارم اب ساعت4بیشتراز

 .....دارم اب ساعت 31 هم چاه به جنوبی های

 تابفهمم اینجانیومدم من!!! روشنگر ببینیداقای: راباالاوردم سرم باحرص.سررفت ام حوصله

 رامیخواهید باغ ساعات اب تنظیم!  کالم لُب.نیست مهم برایم اصالهم. دارید اب شماچندساعت

 کنید؟ چه

 هرز ؟چرااینقدرچشمهایت شده توچت!! سوین!! خدا وای ".بود گردنش به ای نقره گردنبند یک

 "....دختر باش مراقب میرود؟

 کنم روتنظیم اب ساعات ومن بشم شش دنگ اب مسئول من قراره!! خانم سوین:داد سیدادامه

 .....و

 خودت؟رضا برای میگی چی.....چی؟چی؟:  سیدشدم درچشمان وخیره راباالاوردم سرم ناگهان

 ؟ چی یعنی. بوده مسئول

 .... نفره4ما نظر این! خانم سوین نخورید حرص: کرد ای خنده امیرصدرا

 ؟ چی برای چی؟ یعنی -

 اگرسید درمیاورندوحاال بامبول اب سر قبال کافی اندازه به.بودند عوضیهامتحدشده! خدا وای"

 یدایشپ سید پسر اسداله لحظه همان. بگم تونستم نمی ی چیز. میکرد ام بیچاره, میشدمسئول

 فشارمیدادم دستم کف رابه ناخنهایم و بودم شده عصبی. بودم قضیه توبهت. شدواوراصداکرد

....... 

 "!!!. عوضیها!!!عوضیها"

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

58 

 

 . شنیدم گوشم راازبغل امیرصدرا صدای

 ......داشتیم حسابی خرده یک ماباهم نره یادت -

 .....امیرصدراخان اقای واقعا؟ببین: اوگفتم روبه وبانفرت کردم ونگاهش تیزبرگشتم

 ...میکرد نگاهم حاالباتعجب.راباالانداخت ابرویش, کردم صدایش اینطوری وقتی

 منوبگیری؟ حال بخوای خاطراونروز به که ای اینقدربچه اگه!  رابازکن ت گوشا خوب: دادم ادامه

 هک توبودند مثل زیادی مردهای سالها تواین.بادهابلرزم بااین که نیستم بیدی من بگم بهت

 مثل ودخترها اینجاکاناداست, فکرکردی اگه!!! نیستی دی عد توکه.رابگیرند بخواهندحالم

 بعدی ضربه بدون,راردکردی حدت اگه.روبدون حدخودت. کورخوندی!!!میکنند دلبری اونجابرایت

 پس.بود ات شرمانه کاربی جواب هم ضربه اون!!! باش مواظب پس.میخوره چشمات بعدپای دفعه

 خونو کشیدم زحمت باغ این برای.کنم حسابت حتی بخوام که نیستی توعددی. خبریه فکرنکن

 .....هیچی توکه.کناربزنند منوازسرراه نتونستند هم ترش ازتوگنده خوردم دل

 نمیترسی؟...... درازی زبون خیلی: راجلواورد سرش. کرد خونسردنگاهم ولی بود شده عصبی

 تصورکردی؟ روچی خودت.بگو خودت!!! ؟نه هان هستی؟ کی فکرکردی!!! هِه -

 تویک:  برگرداند اول حال رابه سرش دوباره. کرد راریزکردونگاهم کردوچشمانش راخم سرش

 زد یوپوزخند... است توخونه,تواینجانیست جای!!! وگستاخی ادب بی زن یک!!! ببخشید نه...دخترِ

..... 

 پس مگفت باخودم هستی کرده وتحصیل دکتراداری گفت اقاجون وقتی: کردم نگاهش تاچندثانیه

 راتب. دوروبرزیادند این که هستی احمقی مردای اون مثل توهم!! متاسفم ولی. متفاوته فکرت طرز

 پای ویر زن یک میبینید وقتی. نمیره هم بیش ی انتظار مردها ازشما البته!!! دکتر اقای متاسفم

 خودم ایپ روی من که وببین بِتِرک پس. بترکید میخواهید. نیست شمامتکی وبه ایستاده خودش

 حرف مشت یک هم حرفات. بروکنار ازسرراهم. میکنه بعدهم به ازاین کرده خداکمکم. ایستادم

 .....گفتم ای ه مسخر رابالحن ودکترش!!! دکتر اقای زیاد زَت. میخوره فاضالب بدرد که مفته

 ارام خیلی! شنوا کوگوش ولی.بربادمیدهد سرسبز سرخ زبان. کردم درازی زبان دوباره دانستم می

 .....ونشستم رفتم ماشینم وسمت برگشتم
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 رگوشهب لبخندی یکباره حیرت وبعددرکمال بود زده بهت بیشتر ولی. باشد عصبانی انتظارداشتم

 بابقیه مرد این!!! خدا.ورفت چرخید پایش پاشنه وروی کرد تعظیمی ونیم پیداشد لبش

 .....بود مردهامتفاوت

 ی ابیار وزر وقتی. بودم می بیشتری مصایب منتظر باید, بودند جبهه دریک وامیرصدرا سید که حاال

 یم هوس اقا دل که هرکسی حاال. بگیرد اب کسی چه اول کرد می تعیین سیدبودکه, میرسید من

 تاعدالت میکرد نوبتی همیشه رضا.بهتربود پُروپیمانتربود چون چاه اول اب قاعدتا.کرد

 قیقد ساعت حاضرنبود وحتی میانداخت مراعقب باغ اب مدام. نبود اینگونه سید ولی.برقرارباشد

 مبیشتراذیت, کنم بحث بااو یا بخورم حرص اگر که بودم فهمیده. درمیاورد دبّه مدام. رابگوید ان

 ...... بگذارم خیالی بنارابربی مجبورشدم پس.کند می

 مجبوربودم. بود شلوغ سرش او بارداری ومشکالت همسرش بارداری بخاطر بودکه مدتی رضا

 اکیر اب بزندوبگوید زنگ تاسید ومنتظر بروم باغ به اول ساعت ازهمان. میرسد ابیاری روز وقتی

 اگه خانم سوین گفت می, درباغم من سید گفتم ومی میزدم تازنگ هم همیشه..... بگیرم

 ..... بودم شماداده رابه اب, بودی زده زودترزنگ

 ادیدمر امیرصدرا هم دوباری یکی. اندومیخندند نشسته منقل سربساط باحسین میدیدم گهگاهی

 ...... میکرد بازی ورق و بود نشسته کنارشان که

 داشت سال 51حدودا. وبینی وحلق گوش جراح.بود پزشک.بود گرم کارخودش به ش سر همایون

 هب خودراایندو باغ ابیاری. داشت حدودسن وهمین بود تلفنی تاکسی اژانس یک صاحب وحسین

 .....همینطور هم هوشنگ بودند سیدسپرده

 دممجبورمیش بارها.کند راتااخرباز کردتااب می سرم به جان سید,میرسید باغ اب ساعت که وقتی

 ....دادبزنم خواست می دلم گاهی. رابازکنم اب والو خودم واخرسر بروم چاه سمت به پیاده

 درحالش مبادا, اوبگویم رابه مسئله این خواست نمی دلم و بود بودناخوش مدتی هم اقاجون حال

 .....بخورد وحرص اثربگذارد

 ستد رابه اناری قسمت ولی کردیم می قنبرابیاری مش کمک با خودم راهمیشه بادام باغ قسمت

 این. کند اذیتم کمتردرابیاری تا بستان بده نوعی. مجبورشدم یعنی. بودم سیدسپرده

 ...... اوبدهم رابه اناری قسمت ابیاری فهماندکه من به درلفافه.بود پیشنهادخودش
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 بود اناری وباغ بادام باغ بین همایون باغ درحقیقت. قرارداشت همایون باغ پشت اناری قسمت

 ...... داشت بلوک متری یک حصار یک تنها. نداشت دیوارکشی ولی.

 می که هم مبلغی حتی. اوبدهم به ابیاری بابت هم تومان 41111 ماهانه, بود گذاشته سیدشرط

 ......نگذارم سید سر زیادسربه که پیشنهادکرد, گفتم اقاجون به وقتی ولی بود ناعادالنه گفت

 ..... نمیدهیم دستش بهانه ی اینطور راداشت همه هوای باید گفت می

 شم ولی میکرد کمتراذیت, سیددادم رابه اناری قسمت ابیاری بعدازاینکه. بود هم درست البته

 وقتی ی بعدابیار بسا چه. کنم عرض چه که ی ابیار البته بود؟ چه چاره. خورد می قنبربیشترحرص

 هم وقتی. اند نشده سیراب کَرتهاخوب. نداده رااب درختها بعضی میدیدم, میرفتم سرکشی برای

 ...بعد دفعه!!! نگیرید سخت خانم باباسوین ای گفت ومی میزد نیشخندی,میکردم اعتراض

 .....نشوم درچشم باامیرصدراچشم زیاد مدت دراین میکردم سعی

 ظهر 35 ساعات رابین من باغ ابیاری ساعت همیشه سید.وسوزان وگرم داغ هوا!!!.بود مردادماه

 بودبیاید کرده شبهاراقبول, رضابدهد خداخیر البته. صبح 4تا 35از هم وشبها عصرمیگذاشت5تا

. بود اورده رعیت یک, بود ما درجوارباغ که خودش باغ برای ؟امیرصدراهم میکردم چه وگرنه

 ازروی نسلشان وباید نیست ادم داخل جماعت زن اعتقادداشت واصوال بود عبداله مش اسمش

 رختخواب درد به فقط زن کرد فکرمی که مردهابود دسته ازان فکرکنم البته. شود محو زمین

 .......میخوردوبس

 زیاد ممیکرد سعی معمول طبق هم من. کنند اذیتم میکرد وسعی میکرد یکی به دست باسید هم او

 دیگردرمی وازگوش شنیدم می گوش ازیک را هایش وری ودری غرغرهایش. نگذارم محلشان

 .....کردم

 فشارخونش. بود سپرده اززیردستانش یکی رادست تیمچه. نمیرفت حجره به دیگر هم اقاجون

 ......نمیداد جواب دارو به و زیادشده ش ا ودردقلبی

 سهودو شده بزرگ قلبش گفت دکترمی.نداشت فایده ولی, بردم دراصفهان قلب نزدچنددکتر اورا

 .......قوز قوزباالی هم فشارخون, گرفته هم قلبش رگ تا

 شورتوم رابگویم باغ مسایل برایش نبودکه کسی دیگر.بودم تنهاشده ازبیش بیش دیگر حاال

 .....میکردم مطالعه هم من میکردو بازی, میکرد اونقاشی, میامدم باغ به باسُها اکثراوقات. بخواهم
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 ولی ام شده سیاه میگفت مامان. وکرتهارابازمیکردم میگرفتم دستم بیل خودم هم ابیاری موقع

 باز اب عاشق.بودم ابیاری عاشق من.؟ داشت مگراهمیتی چی؟ که!! بشوم خوب.نمیدادم اهمیت

 ..... باسُها یهایم

 ......بیشتر نه...کند کمک درامورباغداری میتوانست وفقط بود پیر قنبرهم مش

 توانست ونمی بود گلخانه یک به بوددستش مدتی هم یوسف. گرفت نمیشد هم جدید رعیت

 ....... پیدانمیشد مورداطمینان ادم قبل دیگرمثل.بیاید

 چندروز, اقاجون مالقات بهانه به. بود پیداشده ایلیا سروکله دوباره, کنار به مسایل حاالاین

 ارهدوب ام منفی جواب چرابعد دانم نمی. نمیرسید مشامم به خوبی بوهای. میامد یکباربامادرش

 ......بود شده پیدایشان

 ازبس. داشت قصددخالت ودرمورباغ گیرد کارگرمی برایم ومیگفت بود داده جرات خودش به

 ونمی دبو فامیل بدبختی. نزنم حرفی که رابگیرم خود جلوی میکردم سعی خیلی, اظهارنظرمیکرد

 .....اوزد به حرفی شد

 مردمیانسال یک یکباردست بودکه شده پررو انقدر.گرفتند اورامی طرف مدام وعزیزهم مامان

 که حرفهارامیزد این جدی انقدر. شود باغ کندورعیت کمکم که مردگفت وبه واوردباغ راگرفت

 ......من نه ست ایلیا باغ کردصاحب فکرمی مردک

 دمش خودش که دید چه ایلیا درنگاهم نمیدانم البته. کردم هردورابیرون مودبانه خیلی هم من

 ...... ورفت گذاشت کولش راروی

 منو نیست ودُرست است سنگین زن برای کارباغ که:کارکند مغزمامان روی میکرد سعی هم ایلیا

 ...... مادرمیخواهدوغیره وسها بزنم بامردهاسروکله نیست خوب

 ممیاورد کم داشتم دیگر.بودم شده خسته. میکردم بحث بامامان باید هرروز,بود کم حاالامورباغ

 حمله اه غریبه به راحت که انطور نمیتوانی دیگر,کند فضولی ومدام باشد فامیل انهم کسی وقتی.

 ......بگویی ی چیز انها به, میکنی

 وابشورختخ امورخانه فقط هم ومن بیاید خانه به تاسرورم مینشستم خانه گوشه باید ازنظرایلیا

 مرده مردزن زن یامجبوربودند که, داشتند سرنوشتی چنین که ای بیوه زن مانندهزاران.کنم رااماده
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 ارهوبیچ واخرسرافسرده گزینند عزلت کنج,شوهرنکنند یااگرهم,شوند مردنازایی شوندیازن ای

 .....شوند

 .........ورو چشم وبی گستاخ زنی درغیراینصورت و بودم موردپسندجامعه, بودم می اگراینگونه

 ....داره حق!!!گفتندمَرده می زنها همین, میکردی هرغلطی,اگرمردبودی حاال

 .....برماست که ازماست,است همین اهممازنه بیچارگی

 قبیل واین هابروم روضه به کنم شرکت زنانه درمجالس او همراه باید که گقت می مدام مامان

 اغداریب نمیدانست. بود شوهرپیداکردن فقط من انگاربدبختی.پیداکنم تاشایدشوهری مجالس

 بود رافهیمده مطلب این که هم تنهاکسی.میدهد من به لذتی چه بادام درختان بین زدن وقدم

 ازهمین کشیده وسختی زجرکشیده خودش اوکه.نمیکرد رادرک من هم مادرم حتی. بود اقاجون,

 .بود خودخواه مردهای

 ......ودب رفته ورو ورنگ ساده ای یاسورمه گشادسیاه مانتوی یک همیشه ام ازخانه بیرون لباسهای

 اهیسی شال هم درباغ. سیاه بامقنعه. داشتم سیاه تازانوی مانتوی یک, میرفتم رسمی اگرجای

 صورتم. بود ام عروسی روز, بودم کرده ارایش که تنهاباری. ارایش بدون. میگذاشتم برسرم

. ودب دخترانه ام وقیافه شده پرپشت ابروهایم. بود خودندیده به سفیدابی سرخاب سالهابودکه

 بود ایمه وحاالتاشانه کرده انهاراکوتاه که بود چندسالی ولی. وبلندداشتم وسیاه لخت قبالموهایی

 ......میبستم سرم پشت ساده کش وبایک

 ندام ویک چندتاداشتم دست ازاین که, بود گشاد مردانه پیراهن یک همبشه ام خانه داخل لباس

 نانهز باعالم رامیدیدمیفهمیدمدتهاست من که هرروانپزشکی. رنگ تیره باروسری تیره گلی گل

 چون؛ شادبپوشم رنگ نمیدیدم دلیلی من ولی میزد افسردگی انگ شاید وحتی ام کرده خداحافظی

 یدرم برایم خودهمجنسانم متاسفانه ؛زیرا نپوشم روشن میدادم ترجیح بامردهاسروکارداشتم

 ....پوشم می رنگی مردها توجه جلب برای اوردندکه

 ودب شده گم مدتهابود ام زنانه. باغ برای ام ومردانه سهابود برای ام ؛مادرانه داشتم که تنهاعالمی

 امیکردمپ به ساده طبی کفشهای.نداشتم زینتی و وزیور طال ؟هیچ است چگونه نمیدانستم حتی.

 ......بدهم کسی دست بهانه نیمخواستم که بود این هم مهمش دلیل. میگشتم وساده
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 اشقع ادمهاوقتی نمیدانستم حتی. بود نلرزیده تاکنون وقلبم بودم نخندیده دل ازته مدتهابود

 یمیلرزد؛نم معشوق ازدیدن وقلبشان دستهایشان گویند می وقتی میشوند؟ چگونه میشوند

 .....بود غریبه ؟برایم مفاهیم این چه یعنی!!!فهمیدمشان

 سوخته خودم برای دلم. فکرکردم مسائل این تمام به بعدابیاری!!! مردادماه بعدازظهرداغ ان

 دمچکارکر مگه هان؟ چکارکردم مگه حقه؟ این اوستاکریم وگفتم بلندکردم ناسما رابه سرم.بود

 حقه؟ این ؟توبگو

 ام خنده. وبلندشدم راشستم صورتم سریع.بود شده خیس ازاشک صورتم, خودامدم به وقتی

 می من حتمابه, دارم ارزویی چه فهمید می اگرکسی. داریم عجیبی ارزوهای چه ماادمها بود گرفته

 ..... بود جرم جامعه کارازنظر این. شدن باعاشق راچه بیوه زن. خندید

 نوم دارد زیادی های نقشه برام اوستاکریم ازاینکه غافل. راندم خانه سمت به باغ بعدسرکشی

 ....خبرندارم

 خواد می چی تاریک شب این من جون از ام خسته

 خواد می چی بـاریک صـــلح ایـن آدم عمـــر روز ازدو

 شه می بیگانه اینهمــه خودش بـــا آدم وقتی

 خواد می چی نزدیک و دور آشنای من از دیگه

 گه می رو ها غم قصه یادم تا آسمون

 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 نمیشه خاموش چرا محبت و عشق آتیش

 نمیشه فراموش غمها این و دردها این چرا

 من یاد از دیگه رفته بگم چی شادی رنگ

 نمیشه آغوش هم خسته دل با شادی آخه

 گه می رو ها غم قصه یادم تا آسمون
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 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 من دل درد پر عشقی غم از دیکه تا

 من دل زرده و پژمرده برگای اون مثل

 بزرگ دنیای تو که دراز عمر یک آخه

 من دل نکرده آشتی کسی با غمها غیر

 گه می رو ها غم قصه یادم تا آسمون

 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 گه می رو ها غم قصه یادم تا آسمون

 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 گه می رو دنیا عهدی بد و سرانجامی بی

 هم اصال. بود 51 مدام ش فشار. میشد دماغ خون گهگاهی. بدوبدترمیشد روز به روز اقاجون حال

 .....شو بستری بیمارستان بیابرو. اقاجون میگفتیم هرچه. نمیداد داروجواب به

 ......بمیرم خودم توخونه میدم ترجیح: میکرد لجبازی

, میشی بستری میری. بمیره قراره,بدمیشه حالش هرکی مگه: رادرمیاورد حرصم حرفش این

 ..... خونه گردی برمی, میشه کنترل فشارت

 بیمارستان به کارشان وقتی پدرومادرش خودش قول به. داشت نامحسوس ترس یک اقاجون ولی

 .....باشد اینطوری واونمیخواست بودند هردومرده. بود کشیده

 حاالمیگذارید؟ راپای موقع اون شماامکانات اخه -

 قرص چندین ی روز. بود مزیدبرعلت هم اقاجون دیابت. میگفت بودکه همانی اقاجون حرف ولی

 ......میزد هم انسولین حاالباید.میخورد
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 به وعزیز مامان.صداکرد اتاقش مرابه اقاجون. گشتم برمی ازباغ که بود شنبه5 روزظهر یک

 مش. بود هم وکیلش صادقیان اقای.بودند وسهاراباخودبرده رفته خانوم سیمین خانه اصفهان

 مراتغییرداد ام نامه وصیت بیاجلو سوین:کرد اشاره من به اقاجون.بود درنشسته پای هم عباس

 ....قراردادم وراث راجزو وسها وتو

 بایداینکاروبکنم من سوین نه: رابلندکرد ؟دستش کاریه چه این اقاجون:  حرفش وسط پریدم

 .....ربمونهگو از بیرون دستم و بکنم کاری بتونم برات گارنگذاره روز میترسم,ندارم بابات به امیدی.

 هک چروکیده دستهایی. راگرفتم ودستش نشستم وکنارش جلورفتم, راگرفت گلویم بغض

 .......داشت خود برای داستانی هرچروکش

 فاش بعدمرگم فقط.بمونه عباس ومش صادقیان اقای وتو من بین مطلب این خوام می: داد ادامه

 ......بشه

 چرا؟: پرسیدم. گردشد چشمانم

 مه اناری باغ شامل که باغ جریب پنج تمام. زدم نامت رابه لورک باغ.بعدهامیفهمی!! صبرکن -

 حساب یک وبراش سهاکردم نام به میزنه توبازار داره ایلیا که تجاری مجتمع ان سهام. میشه

 تونی می سها سالگی 38از توتاقبل. بشه ریخته حسابش به سودش تاپول بازکردم بانکی

 حجره یک.میشه خودش مال وسهام سود سالگی38 سهابه وبعدازرسیدن کنی برداشت ازسودش

 منبع یک غیرباغ ومیتونی خودته دست دیگه اینطوری. زدم نامت به راهم اون, توفرخی دارم هم

 اجاره هرماه که عزیزیه حاج پسر مصطفی اجاره حجره البته. باشی داشته هم درامددیگه

 ایدب فقط. شده کارهاانجام تمام. توبریزه حساب به وگفتم کردم صحبت باهاش. میکنه روپرداخت

 ......امضاکنی چندتا

 ......میکرد نامه ازوصیت صحبت راحت چه من نازینین اقاجون

. کن باایلیاازدواج نمیگم. داری فرصت توجوونی.نکن ظلم خودت به سوین:داد ادامه اقاجون

 یک داری حق, بشی عاشق داری حق. نکن حروم خودت روبه زندگی ولی وعاقل بالغی خودتتو

 کن گاهن اطرافت بازبه دید با. هستند هم ای دیگه افرادمناسب غیرازایلیا. باشی داشته خوب زندگی

 .....تویی تنهانگرانیم االن. بمونه ازگوربیرون نگذاردستم.
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 سرم راروی مهربانش دست. انداختم رادراغوشش خودم.بود سرازیرشده ازچشمانم اشک حاال

... .بلندشو. دیربشه, کارهارونکنم این اگه میکنم ؛احساس حقه مرگ!!.دختر اروم!! اروم:  کشید

 ....بلندشو

 گرفت راجلویمان ودفتر چندبرگه صادقیان. راگرفتم ام گریه وجلوی بلندشدم سختی به

 ...... شود تارسمی محضربروم به انروز فردای قرارشد. تاامضاکنیم

 عتیسا یک. رفتم باغ سمت وبه بلندشدم, بهترشود ام روحیه اینکه برای. نبود جالب زیاد حالم

 تجف بایک اقاجون دراتاق پشت, برگشتم وقتی. بهترشد تاحالم چرخیدم بادام درختهای بین

 امیرصدراروشنگر؛تنهاکسی نبود؛ زیادسخت حدسش.شدم مواجه مردانه کوتاه ساق چکمه

 یپت به نیمگذاشت اصال گرما دران که اوبود.میرفت وانطرف اینطرف باچکمه مدام که ازاطرافیان

 ......بدبگذرد اش وقیافه

 بود پایین سرش بودو نشسته تخت امیرصدرالب, شدم واردکه.کرد صدایم. شد من متوجه اقاجون

 اجیح: بعدبلندشد. کرد سالم وارام راباالاورد سرش, من باورود. بود فرورفته عمیق ی وانگاردرفکر

 ....... ورفت گفت زیرلبی وبعدخداحافظی نمیشم مزاحم دیگه. برم من

 .....بودم مانده مبهوت.داشت فرق خیلی. بودم دیده مدت این که امیرصدرایی امیرصدراباان این

 وبغض باگریه امروز. نکردی تعریف برام!! دختر بیااینجا!! سوین خوب:  کرد صدایم اقاجون که

 ....بگو ازباغ برام. نگفتی وهیچی رفتی

 راندم عقبرا وبغضم کشیدم عمیقی ونفس نشستم کنارش.راگرفت گلویم بغض دوباره. لبخندزدم

 باامیرصدراچکارداشتی؟ اقاجون: وپرسیدم

 امیرصدرا؟:کرد نگاهم باشیطنت اقاجون

 "گفتم؟ چی وای"

 مرابلندکردوسر بعددستش!! مردونه حرف دوکلوم هیچی خندیدگفت!!! روشنگر اقای یعنی!!! نه -

 ممیکن ارزو!!! من دست عصای. پسربودی یک مثل برام ولی!!! تودختری که درسته: کرد رانوازش

 .باشه راضی خداازت.دختر راضیم ازت که من. بشی دختروسفیدبخت بخیربشی عاقبت

 زابا درست لعنتی حس این که ؟خبرنداشتم بود چه نمیدانم. ونگرانی دلشوره. داشتم بدی حس

 ..... درمیاید
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 وناله ها و نشسته ای گوشه عزیز.رفتم حیاط به سراسیمه. بیدارشدم ازخواب جیغی باصدای صبح

. دادمی عزیز قندبه اب اشکبار باچشمانی مامان میدادو رامالش هایش شانه خانوم صدیقه. میکرد

 ......کرده سکته اقاجون, میاد االن امبوالنس بدو سوین گفت خورد من به تاچشمش

 اسعب مش. رفتیم بیمارستان سمت سواربرامبوالنس برانکارداقاجون همراه من بعد ساعت نیم

 ......نداشت تعریفی هم عزیز میزدوحال زنگ دقیقه 5هر مامان.نزدزنهاباشد راسپردم

 ریزیخون فشارخون باالبودن علت به واحتماال کرده مغزی سکته اقاجون که گفت دکتربعدمعاینه

 ....واوراببیند بیاید متخصص تا راداد اقاجون بعددستوربستری.داده رخ ان ومتعاقب مغزی

 اورژانس احیای اتاق کناردر. شد پیدایش که!!!؛احتماالمامان بود خبرکرده راکی ایلیا نیمدانم

 . سررسید که بودم نشسته

 .....اینجاباشید نیست صالح!!!خونه برید خانم سوین -

 صالح من حاالداردبرای, است من اقاجون تواست ان که کسی نیست؟ صالح چی یعنی!!!! مردک "

 "میکند تعیین

 ......شده انجام کارهایش. شمانیست به نیاز. همینجامیمونم ولی!!! ممنون: گفتم ارام

 !!!! بردارید ازلجبازی دست:  شد عصبانی

 ای پرستارپرونده و جلورفت سریع ایلیا فاضل؟ یوسف همراه: امدوپرسید موقع پرستارهمان

 ....کنید بیمارراپذیرش بروید وگفت داد دستش

 شستمن ودوباره گفتم دَرَکی به دردلم. میدم انجام خودم وگفت نگذاشت, بگیرم ازدستش خواستم

 عمل رسریعت بایدهرچه که گفت, کرد رامعاینه اقاجون دکترمتخصص وقتی اور عذاب بعدچنددقیقه.

 وارضیع ومطمئنا بوده وسیع کردخونریزی واضافه شود جلوگیری سکته عوارض پیشرفت تااز,شود

 دعاکنیم که کردوازماخواست تعیین حاضرنمیشود درحال که خواهدداشت درپی جبران غیرقابل

 ......خیربگذرد به تاعمل

 عوارضی؟ چه مثال دکتر: پرسیدم
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 تراازدس ازبدن نیمه دریک وپاهایش دست وحرکت تکلم قدرت احتماال:  انداخت باری تاسف نگاه

 دشای. پذیراست امکان دیگر تاچندروز اسیب میزان تعیین گفتم همانطورکه البته. خواهدداد

 ....است خطرناک اگربرود چون کمانرود دعاکنیدبه.باشد هم بیشترازاین

 امیدوارم: داد ادامه دکتر.بود بودزنده هرچه ولی!!! من نازنین اقاجون. بود انصافی بی منتهای این

 ....دعاکن وگفت کنیم راتخلیه خونریزی بتوانیم که

 ولی تگرف وکیک میوه اب برایم. رانداشتم اش حوصله اصال ولی بزند حرف میکردبامن سعی ایلیا

 ......نداشتم هم خوردن برای اشتهایی حتی

 ......بیاید خواست ومی میکرد گریه مامان. دکترراتکرارکردم وحرف گرفتم تماس مامان با

 هک دعاکنید اقاجون برای تووعزیز. نمیدهند راه را من حتی, نمیکنه کمکی تو امدن مامان: گفتم

 وصل اندوسرم برده درمانگاه واورابه بدشده عزیز حال که نالید مامان. بشه خیرانجام به عملش

 کندمی ناله دام� �.عزیزرانمیتواندتنهابگذارد میگفت ولی بیاید میخواست دلش...... اند کرده

 .....بماند نزدش باید ومامان

 .......بود مانده خانم نزدصدیقه سهاهم. رانداشتم عزیز های ناله حوصله اصال.بهتربود اینطوری

 ؟...میکشد چقدرطول: ازپرستارپرسیدم.بردند عمل اتاق رابه اقاجون

 .....بروم خانه به وبهتراست ساعت1 احتماال. میکشد طول ساعت چندین عمل: داد جواب پرستار

 خسته ,رسیدم وقتی. وتجدیدقواکنم کنم عوض ولباس بروم خانه به گرفتم تصمیم.بودم خسته

 کردبه شروع دوباره عزیز,کردم تعریف ماجراراکه. بودند رسیده تازه وعزیز مامان. بودم وکوفته

, نکنی اینقدربیقراری بدی قول اگه عزیز بسه دادزدم. فشارداشت اوهم متاسفانه, گریه

 ....دعاکنید اقاجون برای جاش.رونابودمیکنی خودت داری!!کن بس پس. بیمارستان فردامیبرمت

 ......تانمازبخواند وضوگرفت سرحوض ورفت گرفت ارام ای بچه مثل طفلک!!! عزیز

 بازی عروسکهایشبا ای گوشه ناراحت سها.بلندنمیشود اش حاالحاالهاازسرسجاده میدانستم

 .....بدهد دلداری مامان میکردبه امدوسعی هم خانوم سیمین.میکرد

 اقاجوناز خبرگرفتن برای افرادیکه, دستورمیداد عباس مش امدبه وقتی. بودمردخانه حاالایلیاشده

 امورانجاسَرَک تابه.رفت تیمچه به حتی. وانهارامیپذیرفت میکرد مطلع اقاجون راازحال میامدند
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 شاینکارهای به اعتراضی درنتیجه. نبود زیادجالب حالم. راندشتم کس هیچ اصالحوصله. بکشد

 رصق خانوم حاج. رفتیم بیمارستان سمت به وایلیا اینباربامامان بعد ساعت1و درازکشیدم. نکردم

 التماس مامان.بود ودرریکاوری شده تمام عملش تازه اقاجون. بود وخوابیده خورده ارامبخش

 ......راببیند اقاجون شیشه ازپشت دادتامامان اجازه پرستارهم.راببیند اقاجون کردکه

 مشخص اسیب میزان و است بیهوش هنوز میگفت دکترش. گرفت ارام رادید پدرش وقتی

 .... درکمامیرودیاخیر که میشود دیگرمعلوم تادوروز.نیست

 یتشکرمیکردول درمیاوردومدام بال داشت که مامان. گرفت رابعهده اقاجون همراهی مسئولیت ایلیا

 مات من ولی, میکرد نگاه من به مدام چون, میگیرد الودماهی گل داردازاب میکردم س احسا من

 ومنش خسته که میشد نگران من برای زیادازحدهم گاهی حتی. میدادم راتکان سرم فقط وبیحس

......... 

 ایلیا درنتیجه,شب0 مدت به, بگیرد قران ختم اقاجون شفای برای که بود گرفته تصمیم مامان

 .... شد مراسم برگزاری مسئول

 دردست کوچکی وقران ماندم می یو سی درای پشت دربیمارستان فقط بعدمن روزهای درطی

 حراف زنهای یکسری درجمع نه,بخوانم تنهایی به راخودم قران میدادم ترجیح.میخواندم قران

...... 

 که انومخ وسیمین بستند حیاط سقف چادربه,وجاروکنند رااب اطکردتاحی رااستخدام ایلیاچندنفری

 .....دستورمیداد,بودند امده کمک برای که زنهایی به داشت خانه بانوی حاالاحساس

 ووقتی یکبارامد بابافقط وسط این.میکردند ونگاه نشسته ای گوشه هم خانوم وحاج مامان

. مای چرااوراتاانجاکشانده درامدوطلبکارکه حرصش, اونمیرسد به وچیزی است زنده فهمیدحاجی

 اوچشمبا حاضرنبودم حتی. ازپادرازتربرگشت دست ولی, امده ومیراث ارث بودبیشتربرای مشخص

 ......ازاومتنفربودم. نشدم افتابی جلویش اصال,امد روزیکه یک درطی. شوم درچشم

 وسفی دامادحاج نقش نیست الزم, نیامده کمک اگربرای بابادرامدکه درمقابل ایلیا انتظارم برخالف

 .......رفت غضبناک باباهم.رابگیردوبرود راهش,دادوهوار وبجای ندارد ازاوانتظاری کندوکسی رابازی

 ......شام صرف به شب9 تاساعت شود شروع قران ختم جلسه5 ازساعت هرشب قراربود
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 حاجی حال ودعامیکردم میکردم گوش ی قار صدای وبه میماندم دراتاقم من مدت این درتمام

 ....... شود زودخوب

 .......میدهم راازدست گاهم تنهاتکیه برود اگر میکردم س احسا

 زنهاوپچ نگاههای تحمل. انجاباشم حاضرنبودم.  نمیروم مردم چرابین بودکه شاکی مامان

 ..... رانداشتم فضولیهایشان و کردنهایشان صحبت درگوشی تحمل. رانداشتم پچهایشان

 یخیل که میدیدم. میامدند اخرشب امیدشام به که خواندن قران برای نه مجلس این اکثرادمهای

 به نندومیز حرف درگوشی خواندن قران مینشینندوبجای ودرحیاط میایند شام قبل ازافرادیکساعت

 ضیبع حتی, میزدند هول. میشد حرمتهاشکسته هم شام دادن موقع.میدهند شام کی که, امیدشام

 .خودمیخواستندغذابگیرند زسهما بیش

 راازدرِدیگر غذارامیدادومردم, رامیبست خانه درهای, بود خوشحالی مایه بودکمی ایلیا که همین

 .....تمام میکردو بیرون

 زنهاوجیغهایشان های وشکواییه اعتراض های صدای غذانمیدادولی ازیک بیش هم هرکسی به

 .... میرفت اعصابم روی

 دونب. باشد درخفا میخواندم هم اگرقرانی میدادم ترجیح بنابراین,ریاکار مردم ازاین متنفربودم

 ...... کنم زورتحمل رابه کسی بخواهم اینکه

 گفت هک صحبتش درمقابل.رسید خانوم سیمین بعدنوبت. امد ؛کوتاه برنمیاید دیدازپَسَم که مامان

 .ونیست نبوده مهم برایم مردم حرف وقت هیچ:  کردم نگاهش فقط, بمانم دراتاق نیست درست

 .....راتایئدکند من کسی ندارم نیازی هم حاال

 زدم پوزخندی.زنها امورقسمت به رسیدگی ومسئول بایدباشم میگفت که ایلیارسید بعدنوبت

 بقیه, کردی مسئولیت قبول شماکه. نیست من به نیازی, بسه ای امورخانه مسئول شما که همین:

 ......باشما هم اش

 اینطورنگاههاراخوب. شود نزدیک من به بهانه این میخواهدبه که دانستم می!!!! عوضی مردک

 .....میشناختم
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 شلوارجین ویک داشت برتن ای قهوه اسپرت کت یک. امیرصدراپیداشد سروکله بودکه دوم روز

 مدها کمک برای که نفری وسه بود مانده مراسم شروع به ساعتی هنوز. پا به شیک بسیار سیاه

 .......فرشها کردن پهن ودرحال کاربودند مشغول درحیاط, بودند

 یدامیرصدراراد تا بودو حیاط ته ایلیا.  نیامده امیرصدراخوشش ازامدن بودکه ایلیامشخص ازنگاه

 فرمایش؟ بله؟:  راباالگرفت سرش وباغرور اورساند خودرابه فشنگ مثل

 ......قندهابودیم خردکردن مشغول وباهم بودیم نشسته ایوان توی خانوم باصدیقه من

 میزا تحقیر خیلی سردخودش نگاه راباهمان وسرتاپایش اوزد به ایلیاپوزخندی امیرصدرابادیدن

 رفت بودند نشسته تخت روی ومامان خانوم حاج که جایی,حیاط انتهای سمت کردوبعدبه نگاه

...... 

 داداش هی: بلندگفت ایلیا. دنبودن من متوجه هیچکدام. رفتم سمت ان وبه بلندشدم همزمان

 صاحب خونه این, تو ومیری پایین راانداختی سرت چرا(!!! کرد صدایش تمسخرامیزی بالحن)

 ......بگیری اجازه باید,داره

 قریباهردوت.دوخت ایلیا درچشم وچشم وبرگشت ایستاد, بود بیشتربرنداشته دوقدم امیرصدراکه

 ....... همقدبودند

 ......نشو مزاحم! رَدکارت برو!پسر تو نه,کاردارم باصاحبخانه من ازاتفاق:داد جواب امیرصدرا

 اصلی بودخودامیرصدرای مشخص!  نه. بودم امیرصدراراندیده نکبتی رگ این بودکه مدتی

 .....است

 وبی زشت خیلی "هی" بالفظ وانهم صداکردن اینطور. بود حقش ازنظرمن.بود شده سرخ ایلیا

 من بدهدکه جواب خواست, درامده حرصش بودخیلی مشخص.افتاد من به نگاهش. بود تربیتی

 .......دکتر اقای سالم: بلندگفتم

: جلوامد. کرد راجمع خودش سریع ولی,نشست لبهایش روی لبخندمحوی. امیرصدرابرگشت

 برگشتم امروزکه و بودم تهران ؟من شده چی.نیست خوب حاجی حال که شنیدم!! سالم

 ..... بیمارستانه و ناخوشه حاجی گفت نصرتی حاج که توبازارکارداشتم,

 وسکته غزیم ی خونریز فشارباالباعث متاسفانه.نمیشد بودکنترل مدتی فشارش: امدم پایین ازپله

 توکما نره حاجی شاله ان, تادعاکنیم!  قران ختم مراسم.گرفتیم مراسم وحاالهم شده عمل. شد
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 هرچهدعاکنید.خداست به امیدمون. نداره تعریفی وضعش ولی مونه می بیاد بهوش اگه دکترگفته.

 .....بیاد زودتربهوش

!!!! ) محتـــــــــرم اقایِ, اقای: جلوامد ایلیا. بود ناراحت نگاهش. بود شده ازتاثرجمع صورتش

 ......ارم نمی بجا چیه؟ فامیلتون( راکشید وان راگفت محترم ای مسخره لحن بایک دوباره

 به دادن جواب وبدون زد وپوزخندی اوانداخت به سرتاپایی نگاه یک ودوباره امیرصدرابرگشت

 دراوردوادامه ازجیبش وکارتی. منه شماره این داریدیاخیر؟ رانمیدانم ام شماره: کرد من روبه,او

 .......کنه نمی فرقی, یاشب روز. بگیرید تماس بودبامن هرمشکلی: داد

 ........اینجاهستم من. شمانیست نیازبه, یدنکن شمادخالتی: داد قرارش مخاطب دوباره ایلیا

 من برای بعدسری. شد خیره ایلیا درچشمهای راچرخاندوفقط سرش خونسرد خیلی امیرصدرا

 ........رفت خانوم حاج سمت دادوبه تکان

 مراعاتش دارم خیلی اینجاچکارداره؟ کیه؟ مردک این:  کرد من روبه. انفجاربود درحال,رابگو ایلیا

 ....... وگرنه کنم رامی

 ......رفتم خانوم حاج سمت وبه رانکنید مراعاتش خوب:  حرفش وسط پریدم

 چی؟ یعنی: امد ایلیادنبالم

 دوست حاجی بخاطراینکه. سرمیزدند حاجی میامدندوبه همیشه روشنگر جناب!  ایلیاخان:  ایستادم

 ....... بودند مرحومشون پدربزرگ دیرینه

 اصال. خودش دوست نه,  اش مرده باباجون اونهم, بابابزرگشه دوست:داد جواب باحرص ایلیا

 ..... بزنه حرف شماباشما که نداره خوبیت

 حرف هم بامن شماهم اینطوره اگه پس!!!ببخشید:  برگشتم "حرفهابود ازان دیگه این "

 .....نداره خوبیت چون.نزنید

 ...... توچشمش نکنم تاباناخنم کردن رامشت دستم "میکند فکری چه خودش پیش!!!!بیشعور "

 حاج: هک میگفت داشت رسیدم وقتی. میکرد وبااوصحبت بود ایستاده خانوم حاج روبروی امیرصدرا

 ..... خدمتتون برسم بود وظیفه, شم مرخص دیگه من. بشه زودترخوب حاجی حال امیدوارم خانوم
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 متزح به, پسرم ممنون: بودگفت دارشده خش ازگریه که وعزیزباصدایی بلندشدند عزیزومامان

 .....افتادی

 یریدبگ تماس بامن, ای درهرزمینه بود یامشکلی داشتی توامورباغ هرکاری: من امیرصدراروکردبه

 ...... داره حق ما گردن بیشترازاینهابه حاجی.

 .....رفت,بدهد محلی, میکرد ولز جلز که ایلیا به اینکه کردوبدون دادوخداحافظی تکان سری

 ........کرد پچ پچ وعزیز مامان گوش چقدردم ایلیا,امیرصدرا بعدازرفتن ندکهبما

 ......بود کرده کاره ازحاالخودراهمه,بدهم ازخودراضی این به محلی حاضرنبودم اصال من ولی

 عصبی معاینه هم انروز وفردای شده خطرکمارفع که درامدودکترگفت ازبیهوشی حاجی شب همان

 ......شود مشخص اسیب تاشدت,میشود

 تهالب.نیست صحبت قادربه حاجی که شد مشخص. کرد عصبی دکترمعاینه وقتی روز ان فردای

 ینهمچن.برقرارمیکرد ارتباط بادیگران وباایماواشاره میشد اطراف ومتوجه بود خوب اش هوشیاری

 ......کنیم اوسوندوصل به ومجبوربودیم بود شده فلج اوهم وپای دست یک

 کردیک دکترتوصیه دهدولی راانجام حاجی شخصی کارهای بود کرده قبول عباس مش

 ...... دهد راانجام وفیزیوتراپی تاتزریقها, اول چندهفته برای باشد داشته پرستارروزانه

 یستن ونیازی رامیشناسد مطمئنی شخص گفت من به,امد مالقات برای امیرصدراعصرانروز وقتی

 ..... پرستارباشیم دنبال

 به بود پرستاربازنشسته یک که مردمیانسالی امیرصدراهمراه, شد مرخص حاجی روزبعدکه سه

 ......باشد حاجی مراقب عباس وشبهامش باشد شب8تا صبح8ازساعت هرروز قرارشد.امد خانه

 دبهودب کبکبه زمانی که نبودمردی حقش. میسوخت بحالش دلم میدیدم حال راباان اقاجون وقتی

 دیگران به کارش کوچکترین برای که, باشد حاالانطورعلیل,بودند هازیردستش وخیلی داشت

 ......چقدرزجرمیکشد که میخواندم ازچشمانش. باشد نیازداشته

 می ناراحت خیلی هم خودش بودکه مشخص اقاجون ازنگاه.میکردند گریه مدام وعزیزهم مامان

 ....اندورامیبیند ناراحتی شودوقتی
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 یکنندم که اینطوری. نکنند مویه واینقدرزجه کنند بس, که وعزیزتوپیدم مامان وبه نیاوردم طاقت

 ......اقاجون جلوی نه, اتاق میکنندبیرون هم اگرگریه الاقل. رامیکشند اقاجون دستی دستی,

 که ریخت دستمان روی پاکی اب دکتر ولی میشود مرورخوب به حاجی حال فکرمیکردیم همه

 ........نشود بدترازاین وامیدوارباشیم باشیم نداشته امیدچندانی

 حدخودرارعایت, حاجی احترام به قبال که وکسانی است درراه اصلی دردسرهای که خبرنداشتیم

 سواستفاده وضع ازاین,بایستد نمیتواندجلویشان حاجی بودند فهمیده حاالکه,میکردند

 دستورعزیز به ایلیا. امدند مامی خانه به زیاد مادرش همراه وسط این ایلیاهم...... خواهندکرد

 ......بود نظرعزیز ولی,اینکارنبودم به راضی. بود گرفته هارادست وحجره تیمچه عمالکنترل

 رامیاورد دخترش.برقرارکند ط باسهاارتبا میکرد سعی حتی کم وکم مابود خانه درمیان روز یک

 ....... ببرد باسهااندورابیرون ومیخواست

 پشت یکی که ماجراهایی. شده شروع تازه دردسرهایم نمیدانستم. داشتم موردراکم یک همین

 ....... بیاید پیش برایم بود قرار دیگری

 هب ومادرش ایلیا وامدمکرر رفت مسلما,بود بین زیرذره ادم هرحرکت که وسنتی شهرکوچک دران

 تورادرخیابان اگرکسی, خریدمیکردی وقتی که درشهری.میکرد درست وحدیث ماحرف خانه

 چی برای خریدی؟ چی, وعلنامیپرسید میکرد قرض دیگرهم چهارتاچشم,داشت دوچشم, میدید

 سیدمیپر, میکرد فرق مدلش لباست روز اگریک رابایددرمیاوردیا خریدت وتوی ته وخالصه خریدی

 متزح خودش به اینکه بدون.کند فضولی درکارت که میدانست وخودرامحق پوشیدی چرااینجوری

 ....تومیشود ناراحتی باعث اینکارش کندکه بدهدودرک

 کاری مخفی اکثرکارهایم که بودم مجبورشده که بود دیگران زندگی پی مردم این انقدرحواس

 دامم مردوزن. فضولهابود ازچشم ماندن پنهان همین, باغ به مکررم رفتن ازدالیل شایدیکی.باشد

 لخت ادم رابه زندگی تعدادهم همان ولی شان همه نه البته,بودند دیگران درزندگی فضولی دنبال

 ....میکردند

 های نگاه ازاین کشیدم چه. شدیدتربود کنجکاویها این, بود ای بیوه زن هم ای درخانه وقتی

 این امدوجلوی درمی درمقابلشان اقاجون وقتی ولی,زنها بخصوص,مکررافراد وسوالهای کنجکاو

 اقاجون باافتادن ولی....... بود احتر خیالم, وکنجاویهارامیگرفت گوییها ویاوه حرافیها
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 یدرگوش صحبتهای واضح. بود امده فضولهاپیش برای فرصتی برای حاالانگار,دربستربیماری

 ....... مردم های ونگاه پچها پچ.میرسید گوشم به خودم درباره

 ؟مردم هست حواست! مادر سوین: راگرفت دیدوجلویم مرادرخیابان خانوم طاهره یکروز تااینکه

 ....... میزنند ناجورپشتت حرفهای

 کوچه فضولهای یک میکردورتبه زندگی مان درکوچه که مسنی زن! مریم حاج چندروزبعدهم

 ؟....بخوریم شیرینی قراره خبریه؟ مادر! جون سوین:مرادید,  راداشت

 و نمک تحمل نتوانستم.  نمیشد ولی نگویم چیزی راگرفتم خودم جلوی خیلی.بود درامده حرصم

 بکشد؟ سَرَک دیگران نبایددرزندگی ادم فکرنمیکنید! ! مریم حاج: گفتم فقط

 مد اگرکسی. بودم عصبی.امدم خانه وداخل نکردم اش زیرلبی حرفهای به محلی!!!! فضول پیرزن

 ......نمیگذاشتم نصیب مطمئنااورابی عصبانیت ازشدت بود دستم

 ..... میزد حرف خانم بودوباصدیقه نشسته تخت روی که رادیدم مامان

 ؟اره؟ بشه شروع درموردم دیگران چرندیات همین؟که ؟اره؟همین؟ همینومیخواستی: دادزدم

 ازسرِ ؟چرادست هان.قحطه ادم. کنید باباولم. شد شروع حاالدوباره, بودم شده راحت تازه ارررره؟

 زوره؟ مگه.خوام.... می....ن!!!! نمیخوام ؟من برنمیدارید من

 یاایل! مامان ببین: دادم ادامه. میکردند نگاهم فقط زده بهت هایی باقیافه خانوم وصدیقه مامان

 سرش مدام نداره حق ولی! درک به! جهنم به. بگیره رودستش وتیمچه ها حجره میخوادکنترل

 ابیب یا,گذاشت خونه تواین رویکباردیگه پاش,علی ولِای به. خونه تواین وبیاد پایین روبندازه

 ........میرم خونه ازاین سهارومیگرم یادست,میکنم بیرونش احترامی

 ؟ روسَرت روانداختی چراصدات خبرته؟ چه!! هیس! سوین: امد بیرون سراسیمه خانوم حاج

 هم خجالت. کن دختربزرگ!......بیا!!بیا: عزیز روکردبه,بود روپیداکرده خودش که ن ماما

 ردمم تاحاالحرف ؟توکه بَدِه.میکنه کمکمون خداداره بنده بَدِه؟:داد وادامه من بعدروکردبه.نمیکشه

 ؟.......نبود مهم برات

 گوش راخوب چیز یک!!! مامان ببین: کردم مامان وروبه جلوامدم قدم ویک راریزکردم چشمانم

 هم عزیز میدونم.بشه دامادت میخواداون دلت خیلی که خبرداریم خوب, خودت هم من هم!!! کن

 ....... نمیاد خوشم ازش.نمیخوام من ولی. خونه داماداین بشه میخواداون دلش خیلی
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 .میکرد گشادنگاهم حاالباچشمانی مامان

 ؟ میگی چی!!!! سوین -

 زنیدن راه اون رابه خودتون. میگم چی میدونم خوب: میزدم نفس ونفس بود افتاده تپش به قلبم

 منوبه,نرفته که یادت. بشم هومن زن کرد یکبارباباوادارم! صدبار این.نمیشم.....ایلیا.... زنِ.... من.

 ستچراد. شوهرکنم شایدنخوام!!! کنید ولم!بابا کن ولم. نباش دومی تودیگه. نشوند سیاه خاک

 میاندر یکروز وبیراه بشرراه نشده؟چرااین چیزی رفتارمیکنیدکه ؟چراطوری برنمیدارید ازسرمن

 ........؟....... خونه این به سرمیزنه واهی های بهانه به هرروز گاهی

 نیستی؟ توکه میاد اون وقتی ولی:  حرفم پریدوسط عزیز

 حاالمردم. نیستم خونه نمیدونندمن که مردم!! برم قربونت! عزیز اخه:  زدم پوزخندی

 ؟هان...فکرمیکنید چی, توشه بیوه زن یک که خونه بیادتویک مدام مردبیوه یک شماخودتون,هیچی

 یگراند ایستادندتاببیندتوزندگی گوش مدام که مردم این هم اون نمیگید؟. حتمامیگدخبریه ؟چی؟

 ......خبریه چه

 شوهرخوبی هم, اون وگرنه, نیست حالیت توهم.نداره ربطی دیگران به: داد راتکان عزیزسرش

 ؟یک سهانمیسوزه برای دلت,هیچی حاالخودت. سها برای خوب بابای یک هم تومیشه برای

 .... خواهرهم

. نیدک ولم.کنید ولم:  توسرم زدم. نداشتم خودم روی کنترلی. کشیدم جیغ. نداشتم تحمل دیگه

 ........ خدااااااا ای!خدااااا ای.میکنید ام داریددیوانه

 : ماساژپشتم کردبه وشروع نشست امدکنارم خانوم صدیقه, حوض لب نشستم بادرماندگی

 ..... باشه!!! سوین خب خیلی!!! هیش!! هیش

 مونده همینم!!!بگندمبارکه ببینند منوکه مردم اره؟. همینومیخواستید: دادزدم.بود گرفته ام گریه

 اون. بسه, یکبارشوهرکردم. کردم غلط من. خوردم ه....گُ من. بکنند هم ام فرداحامله فرداپس

 چراگیردادن, فکرنکردی چرامن؟شماخودت.دیگه یکی سراغ بره,میخواد عروس اگه خانوم سیمین

 گیری تصمیم حق خودم.قربونیم؟ گوشت من مگه دارم؟ چی من مگه هان؟. من به

 .......ادمم هم بابامن!!!! سالمه55ندارم؟
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 شوهرکنم خواستم هم زمانی یک اگه. شوهرنمیکنم من:  زدم ام سینه به.بودم افتاده وهق هق به

 .......شد چی دیدیدکه, کردید انتخاب یکباربرام. شما نه میکنم انتخابش خودم,

 وش برات که هم اونی!! باشه! باشه......؟ خبره چه!!! خب خیلی!! خب خیلی: امد هاپایین عزیزازپله

 یممیشین. رونابودمیکنی خودت داری.بود ات شده فالن فالن بابای اون,مانبودیم,کرد انتخاب هر

 .......میکنم صحبت, میزنیم حرف باهم

 .میامد بیرون ازدهانم سختی به دیگرکلمات

 ........ بود شده اضافه هم حاالسکسکه هان؟...... چی؟..... بتِ.....صح بت؟.....صُح......صُ -

 اضافیم؟ اگه: مامان به وکردم ر.میکرد نگاه خروشان سوین این به ترسیده ای باقیافه مامان

 صاحب.خودتونه خونه.میزیم سرم به خاکی یک,میرم سهارومیگرم دست.نیست موردی!!!بگید

 موسهاتصمی خودم برای میتونم خودم. نمیمونم من, خونه اگرمیخواهیدبیادتواین. اختیارشید

 ....منه اخر حرف این.بگیرم

 بقسهاط که خداراشکرکردم. تواتاقم رفتم فهمیدید؟وسریع: زدم جیغ توانم وبااخرین بلندشدم

 من وقتی, نبود معلوم وگرنه رابیامرزد خانم طاهره خداپدراین. بود خانم طاهره خانه.نبود معمول

 ؟ میکرد رامیدیدچه

 زمین روی ولوشدم اتاق دربسته به پشت, کردن زارزارگریه به کردم شروع, شدم وارداتاق وقتی

 ..... رفتم تاازحال,کردم وانقدرگریه گذاشتم زانوهایم راروی وسرم

 ورتمص راروی کوچکش دست.میکرد نگاهم بودوبانگرانی نشسته سرم سهاباالی,بیدارشدم وقتی

 شده؟ چی!!! برم قربونت!!!مانی ما: گذاشت

 ....... گرفتم واورادراغوش وبلندشدم راجلوبردم دستم. بود کرده النه درچشمانش غم

 رومیکشتی؟ خودت داشتی سوین؟ میکنی امدی؟چراینطوری بهوش: امدکه مامان صدای

 برم قربونت خوبم من: سها به روکردم.نزند سهاحرف ویجل کردم واشاره کردم رانگاه تیزمامان

 مامان؟ توخوبی.

 انمخ طاهره.نخریدیم هم کیف. مهره اول دیگه هفته بخریم؟ کفش میریم کی مامان: سهالبخندزد

 .....بخره سمیه برای میخوادفردابره
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 ........ میری باخودم:  لبخندزدم

 ......بخره وکفش کیف تابرامون,بازار تومیبره با رو ویاسمن من اقاایلیاگفته!!!  نه -

 من. نمیخواد:سها به م وبعدروکرد انداختم مامان به غضبناک نگاهی و کرده غلط گفتم تودلم

 قبوله؟. میگذرونیم وخوش پیتزامیخوریم میریم بعدهم,وتو من فقط خوشگلم؟ باشه میریم وتوباهم

 ......عالیه. مامان وای: کرد ذوق ام بچه

 شاه نمیدا بعدمیریم. پل وسه بعدسی. انقالب میریم. خرید اصفهان میریم تازه. اره: زدم لبخندی

 باشه؟. تاشب میگذرونیم خوش حسابی.

 گمب سمیه به برم مامان:پرید پایین او بال و شد بلند.....  چکارکند نمیدانست ازخوشحالی سها

 به برم پس -باشه؟. بگو بعدبهش. میسوزه دلش داره گناه. نه -(بود م خانو طاهره نوه منظورش)؟

 ددوی بروبگوو -.خبررابدهد این یکی به میخواست ام بچه..... وعزیزبگم واقاجون خانوم صدیقه

 کشیده واونقشه من برای همه که خبرنداشت ام بچه طفلک. انهابدهد خبررابه تااین بیرون

 بسه. بسه:  رابلندکردم چرااینقدرلجبازی؟سرم: کرد نگاهم گرانه توبیخ مامان......اند

 دیگه چندسال وعزیز من مگه بینی؟ رونمی حاجی حال مگه. سوین اخه:کرد نُچی مامان.....مامان

. هنمیش بهترازاین بمونه هم زنده اگه. نمیشه خوب هیچوقت حاجی گه دکترمی ندیدی ایم؟ زنده

 وادامه نگذاشت ولی بزنم حرفی امدم.باشه باالسرت که مردمیخوای یک سایه زمونه تواین,تو

. همینطور هم عزیز ؟چندسال؟ ؟دوسال سال یک ام؟ زنده دیگه چندسال من!!!!. کن گوش نه:داد

 -.......بیارند خواستندسرت اندتاهربالیی اماده که گرگ جامعه بایک وسها تومیمونی,مُردیم وقتی

 یانیومدن اومدن خوش بحث -.....نمیاد خوشم ازش من.میدی عذابم داری. مامان بسه!!! بسه

 تووبابا مثل, وهومن من مثل: زدم پوزخندی....ایجادمیشه هم محبت, شدی زنش وقتی, نیست

 مامان ببخش:  گذاشتم دستش راروی دستم. پرید رنگش چون.کردم روی انگارزیاده......

 ریاینطو ایلیا ولی.میگی تودرست:  انداخت راپایین ش سر.....رونفهمیدم دهنم حرف!!! ببخش!!!

 .....زندگیه زن دنبال اون. نیست

 ......توباغم همش که من زندگیم؟ زن من وازکجامیدونه -

 .....میشی. میشی -

 ......دارند؟ وصلت این ؟چرااونااینقدراصراربه بشه چی که -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

79 

 

 ...... میخواد ازفامیل االن ولی بوده غربیه اولش زن.نمیخواد غریبه اون, توازفامیلی -

 مئزازماش میبینمش وقتی, ندارم بهش تنهاحسی نه من.باورکن. نمیتونم.کن توروخدادرک مامان -

. یستن مناسب موقعیت االن که اینه بحث. نیست من ازدواج سر بحث!!! ببین.کن درک. میشینه

 ....رومیکنم فکرش باشه مناسب وقتی

 ؟ مناسب موقع این میشه کی کی؟ -

 .خونه نیادتواین هی بگید بهش مدت یک. بخاطرمن.توروخدا مامان؟ ؟باشه باشه. کن ول حاال -

 مامان میکنم خواهش. بشم زنش خوام نمی باشه؟من. باشم داشته ارامش هم بگذارمن مامان

 هان؟. نده عذابم تودیگه.. نده عذابم

 یول. میشه چی ببینم میزنم حرف باعزیز. باشه.. بخدانمیدونم. دونم نمی: داد راتکان سرش

 ...... نداره فایده میدونم

 یلیخ که راداشتم خبرش.مخالفم من که وگفت خانوم زدسیمین زنگ همانروز مامان. بلندشدورفت

 مراقب حاضراست یوسف حاج به خاطرارادت بودبه ایلیاگفته ولی,بود برخورده خانوم سیمن به

 لیو.مانگذاشتند درخانه راتامدتی پایشان مادرش نه خودش دیگرنه ولی, باشد ها وحجره تیمچه

 یک منتظر ؛باید ارامش کوتاهی وهرباربعددوره نداشتم شانس انگارمن. نبود مسئله تمام ان

 .......نبودند کم من زندگی طوفانهای. میبودم دیگردرزندگیم طوفان

 که, اقاجون برادر پسر هوشنگ ازجانب.رسید دستمان ه دادگا احضاریه, مامان چندروزبعداززنگ

 .....حرفهابود دیگرازان این. بود کرده شکایت خواری زمین جرم به ازحاجی

 ازهم دوباغ بلوک دیوارتیرچه یک وتوسط داشت لورک بادام باغ درهمسایگی باغی هوشنگ

 این: خونسردگفت خیلی, راپرسیدم کارش این ودلیل رفتم هوشنگ سراغ وقتی. جدامیشد

 ......کنم نشینی مترعقب ونیم بایدحدودایک ومن شده اوزده باغ داخل ایم زده که دیواربلوکی

. شده احداث قبل سال0تا1دیوار اون میگید؟ چی میدونید: پرسیدم. بود گردشده حسابی چشمانم

 ان ,راگفته این خوداقاجونم,میشه زده دیوار داره ودیدیدکه سرزمین اومدید خودتون دوبارهم یکی

 متراژکرده حسابی دیوارکشی قبل خودش اقاجون تازه حاالمیگید؟,درنیومد صداتون موقع

 امکانش میدونید خوب خودتون. وحرام مردحالل.مردخداونمازوبود اقاجون. نشه بودتااشتباهی
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. زنیدب تهمت چطورمیتونیداینقدرراحت. خواره زمین یوسف حاج میزنیدومیگید حاالتهمت.نیست

 ......شده اثاحد دیواردرست اون,. خودتون عموی به هم ؟اون هان

 انسان باالخره, متراژحاجی نحوه یاشایدهم. اسنادشماایرادداره!!!  خانم سوین نه: زد پوزخندی

 ...... رابگیرم حقم میخوام من. بود گفتن ازمن!!!!  جایزالخطاست

 د؟کردی وشکایت رفتید بشید مطمئن اینکه چراقبل پس, شاید شده اشتباه داریدمیگید -

 نبودید؟ حقتون بوددنبال نکرده سکته اقاجون ؟چراوقتی....؟چراحاال کار ازاین چیه منظورتون

 ..... نبودم فکرش به چون: گفت باپررویی

 دراین جربم وکیل یک بایددنبال. کنم مشورت وکیل حتمابایک گرفتم تصمیم.جایزنبود دیگرماندن

 روشنگررازنده بودزمینهای توانسته که کسی. رفت جوادی اقای به فکرم که,میگشتم زمینه

 مدارکی با که گرفتم تصمیم ازطرفی, بدهد من به درست مشاوره یک میتواندحداقل پس,کند

 ....بروم جوادی نزد به محکم

 که اقاجون وبه اوردم بیرون راازیرتختش اقاجون وصندوقچه اقاجون تواتاق رفتم ازهمه اول

 صلا اگربرای نکرده تاخدایی, کنم ازاسنادتهیه کپی یک دارم تصمیم که میکردگفتم مرانگاه

 ......باشیم داشته,افتاد اسناداتفاقی

 کرده شکایت خواری زمین جرم ازتوبه پسربرادرت که بگویم اقاجون به توانستم اصالنمی

, ردمک وانهارابررسی نشستم باحوصله وقتی,اسناد پیداکردن بعداز,میزد راهم دوم مطمئناسکته,

 یک بودوالی قبل سال311 به مربط ازانها یکی قدمت.میکرد راست موبرتن که دیدم اسنادی

 ویکی بود تاریخ سندخودش این. بود پیش سال311 به مربوط قشنگ ان وتاریخ بود پالستیک

 به یمرد به متعلق زمینهادراصل این میگفت خانوم حاج میایدکه یادم. بود لورک اصلی ازسندهای

 به ینبایدزم,یاور وصیت برطبق میکند ازدواج پسرش وقتی پسرداشته یک تنها که یاوربوده نام

. سیدهر ارث مابه به زمین, سال وبعدازسالیان میگردید دختروپسرهاتقسیم بین مساوی نسبت

 ......اند زمینهارافروخته این بعضی البته

 دهذکرش نامه درشجره وتااقاجون دیگربود ای دربرگه که ای نامه شجره. پسریاورهستیم ماازنسل

 .....بود
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 مدرک یک هم این. بود نشده ازانهاثبت اسمی, درکانادابودند که داریوش داوودودایی دایی ولی

 من هک صدالبته. میخورد کاظم موسی امام مابه نامه شجره که دیدم کردم دقت وقتی, بود تاریخی

 ....نمیشدم حساب سادات

 بامامان ههمیش, بیگم سوین یعنی. بیگم میشوم من, است سیده مادرم چون عزیزمیگفت که یادمه

 ....... میخندیدیم بیگم سراین

 مازمین درهمسایگی که امیرصدرابوده پدربزرگ, مرحوم خلیل زمینهاحاج این ازخریداران یکی

 .دارند

 ..... بودیم امده بامامان تازه, بود یادم خوب, دیوارراکشید اقاجون وقتی

 غیور قنبرعلی نام به مردی بودوامضای کرده مشخص ان در را باغ متراژدقیق که هم سندی

 قبل سال51حدودا بنام معتمدین از یکی,بود گفته یکباراقاجون فردهمانطورکه این.بود هم راداشت

 مربوط دردعواهای مردم بین ورجوع ورفع وکالت کارش نوعی اواعتمادداشتندوبه به مردم که بود

 ......بود زمین به

 بوده مردباخدایی چون!!!!بااعتبار فردیعنی این بامهروامضای سندی پس3!!! قاضی شبیه نقشی

 .....مُهراواعتمادداشتند به وهمه

 ......رداردیاخی صحت هوشنگ حرف تاببینم رامتراژکنم بارضاباغ فرصت دراولین گرفتم تصمیم

 نفردیگر ودوسه پدرهوشنگ عظیم وحاج یوسف حاج وامضای بود قبل سال45 به سندمربوط تاریخ

 ......روشنگر خلیل بانام امضایی میخوردوصدالبته چشم به ان درپای هم

 یلیخ البته, عمران مهندسین های نقشه مثل.بود کشیده کروکی لرزان قنبرغیوربادستخطی حاج

 .....ابتدایی

 ......نمک برابراصل وبعدکپی بگیرم کپی تاببرم گذاشتم کاورپالستیکی راداخل اسناد دانه دانه

 .....باشد راحت تاخیالم دهم رابارضاانجام متراژباغ,جوادی به ازمراجعه قبل داشتم تصمیم

 شنگتادربرابرهو بکنم رامیخواستم اینکار خودم برای ولی نداشتم شک درکاراقاجون که صدالبته

 ..نیاورم کم
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 یول بود کاربسیارسختی,متراژ به کردیم وشروع باغ بارضارفتیم صبح5ساعت شنبه5 روز یک

 های وجاده هوشنگ حدودباغ همچنین متراژمیکردیم هاراهم بایدجاده.شد هرتمامظ تانزدیک

 وحرفی شویم مطمئن تا تکرارمیکردیم مختلف بارمتراژرادرنقاط دوسه باید وصدالبته اطراف

 ..... درنیاید

 ......ادعادارد هم باغ پشتی جاده به که شنیده ازهوشنگ بودکه رضاگفته سیدبه

 ......بودم شده هم عادت ازطرفی. میمردم داشتم.بودم کمرشده به دست,شد تمام متراژکه

 و نیاوردم طاقت که یم بود باغ پشتی درجاده. بود رابدکرده حالم حسابی هواهم وحشتناک گرمای

 ........نشستم سنگی تخته روی

 ی یزچ یک سرفلکه ازسوپری براتون صبرکنیدبرم خانم سوین: گفت, بداست حالم رضادیدکه

 .....زودمیام.نیست انگارخوب حالتون. بیام بگیرم

 ورمبخ بیارم خودم برای ی بودچیز رفته بودویادم افتاده قندم.واقعاهمینطوربود. دادم تکان سری

...... 

 ...... دادم تکیه دستانم رابه وسرم گذاشتم زانوهایم راروی وارنجهایم نشستم سنگی روی

 اون!!! بسه امروز برای اقارضا: گفتم ناالن,رابلندکنم سرم اینکه بدون.شنیدم پایی صدای

 ..... منوببرخونه تونی می اگه. بده حالم. میدیم انجام راشنبه مونده متراژباقی

 سربلندکردم.شدم مواجه جلویم مردانه کفش جفت وبایک بازکردم چشم

 . داشت ازنگرانی رنگی چشمهایش.وامیرصدرارادیدم

 شده؟ ؟چی خوبه حالت -

 هشال ان بفرمائید خانم سوین: گرفت راسمتم میوه اب.امد, میشد نزدیک رضاکه موتور صدای

 ....بهترمیشید

 دچکارمیکردی: رضاکرد امیرصدراروبه. میکرد رااینقدرضعیف ادم که زنانه مریضی این به لعنت

 شده؟ ؟چی اینجا

 رضا وبهور دوابروانداختم بین اخمی.کردیم اینجارامتراژمی داشتیم که توضیح کردبه شروع رضاهم

 ...... نشد رضامتوجه نگویدولی چیزی کردم اشاره
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 ؟ چی برای:امیرصدراپرسید

 ....زده زرِمفت هوشنگ کنیم اثبات تابتونیم, دادگاه برای: داد جواب ورضاهم

 سوین میگم دروغ:  برگشت باحرص! .....اقارضاااا: رضاگفتم به باعتراض "من خدای وای "

 حاج میگه انوقت. متراژدرسته تمام.مترمیکنیم تاحاالداریم ازصبح!زده زرِمفت دکمر ؟....خانم

 .......خودتی گ.پیرِس اخه. خواره زمین یوسف

 تازه اقا:داد ادامه, کنم اعتراض امدم.عصبانیه بودخیلی مشخص رضا.بود گردشده چشمام

 ...... گرفته ماروهم چندمتراززمین

 دهان به زبان که میکردم ایماواشاره هرچه"..... رضا وبستِ چفت بی زبان ازاین امان!!!! خدا وای"

 همایونو هوشنگ وگرمابه گل رفیق باشد هرچه.امیرصدرابفهمد نمیخواستم. نمیشد متوجه,بگیرد

 . بود

 ؟شکایتی چه میگه؟ رضاچی: من روکردبه.میکرد نگاه رضاومن به زده بهت ای امیرصدراباقیافه

 من!!! شمابرو: رضا به روکردم و بسه یعنی که رابلندکردم دستم, دیگربزند حرفی رضاتاخواست

 ...... برو.خونه میرم خودم هم من!  بهترم

 .......رفت کردو خداحافظی حرفی گفتن بدون, بودگندزده فهمیده عصبیم وصدای ازحاالتم رضاکه

 .میرفت هنوزسیاهی چشمانم.راخوردم ام میوه اب

 .......بود کرده شلوغش اقارضازیاد.نیست چیزمهمی. برم دیگه من -

 ؟ شده چی بگوببینم دقیق!!! صبرکن!!! صبرکن:  راگرفت بازویم

 فلق دوردستم اهنی پنجه یک انگار. نبود کن ول اصال ولی,کند راول دستم که کردم تیزنگاهش

 ....... بود شده

 ....... خانوادگیه. نداره شماربطی به مسئله این روشنگر ببینیداقای وگفتم کردم پوفی

 اتفاقات دوروبرم نمیاد خوشم. رادرمیارم توهش ته که من واقعا؟ وگفت باالانداخت ابرویی

 راچیماج بگودقیق رفتن زیرابی جای.شده بگوچی حاالهم.باخبربشم اخرهمه ومن بیفته مشکوک

 .....بوده
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 رم؟ب زیرابی من؟ زیرابی؟ گفتم ص باحر. گرفتم انگارانرژی یکباره. بود ناحق دیگه حرفش این

 ..بگووبرو خودت ی برا شماهم نمیگم هیچی هِی

 هدیگ یکی شماداره؟ به ربطی اصالچه دادم ادامه و رهاکردم راازحصاردستانش دستم وبعدباشدت

 به مه میکنیم توباغمون که بایدهرغلطی نکنه چی؟ ؟دیگه شماطلبکاری انوقت, کرده ازماشکایت

 خدااین وای....شمافض ؟اصالمگه بایدبگم من که مامیگید به زکارهاتونشماا مگه شمابگیم؟

 ...... محترم اقای نداره شماربطی به موضوع

 ندهمیب خواری زمین ماتهمت به یکی: دادم ادامه. میگویم چه نمیدانستم که بودم انقدرعصبانی

 . بگیم روبهش چی بایدهمه زورمیگه هم یکی

 تعیین نرخ من برای وسط این کنیدشماهم ولم:دادم ادامه... "بودم گندزده وای" کردم نگاهش

 .....میکنید

 میکنی؟ رَم چرا تو چته گفت.میکرد گشادنگاهم باچشمانی

 هستم؟ تون دخترخاله من مگه تو؟تو؟ -

. میشد هم چیزمرغی اخالقم عادتم روزاول!!!! داشتم خوبی اخالق خیلی. بود همین من بدی

 حاالی وحرف را ازصبح وگرمازدگی خستگی شعوربعالوه بی ازهوشنگ حرصم حاالتمام

 ........ امیرصدرابتوپم واینطوربه رابازکنم دهانم بود شده امیرصدراباعث

. شیدببخ گفتم؟ چی مگه. باش اروم!!! باشه!! باشه وگفت راگرفت هایم وشانه راباالاورد دستانش

 ...... نداشتم ازحرفام قصدبدی. متاسفم باشه؟

 که منی. بگیرد ام شدگریه باعث که بود شده ومخملی انقدرنرم صدایش شد؟ چی نیمدانم

 شده احساسات دچارتناقض.بودم شده دیوانه. گریه به کردم شروع حاالدادمیزدم

 کنم کنترلانرا نمیتوانستم که شدیدبود ام گریه حدی به. نداشتم هیجاناتم روی اصالکنترلی.بودم

...... 

 زیرسایه اب جوی کردلب وادارم و راگرفت بازویم.نمیشد رابگیرم جلویش میکردم سعی هرچه

 .....بنشینم درختی
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 پری انگاردل.اروم. اروم!!!  باشه!!! باشه!! هیش!!!هیش وگفت گذاشت کمرم راپشت بعددستش

. کن گریه.نریز توخودت.رابریزبیرون اش همه!!!کن گریه.بریزبیرون. خوب خیلی داشتی؟

 ......سوین کن گریه.کن گریه میریزی؟ چراتوخودت

 بااینکارش مخالفت قدرت ولی بود چه حسم نمیدانم لحظه دران.راماساژداد کمرم ارام وبعدارام

 واوسرش کردم گریه. کردم گریه. میکرد تزریق درونم رابه ارامشی حرفهایش. رانداشتم

 راروی سرم. میکردم گریه دختربچه یک مثل ومن کرد صحبت به شروع بامن وارام راجلواورد

 .........میکردم وگریه گذاشتم زانوهایم

 صورتتو دماغتوبگیر دادوگفت دستم دستمالی,بندامد ام گریه وقتی ولی کشیدرانمیدانم چقدرطول

 .......کن روپاک

 ؟ نه حاالبهتری. خوبه وگفت برداشت راازپشتم دستش. بودم افتاده فین فین به

 یهگر اگرهم. بود دررفته ازدستم حسابش. بودم نکرده گریه یبوداینطور ؟چندوقتی بودم خوب"

 زندگیم شوم واقعه بعدازان. نبیند تاکسی بودم کرده تمامش سریع.درخفابود بودم کرده

 بودم کرده گریه من, مرد این وحاالاینجاجلوی راببیند وبیچارگیم ضعف کسی دیگرنیمخواستم

 .......بود ایجادشده درمن عجیب ارامشی ولی میکشیدم بایدخجالت, نمیدانم.

 گاهن درچشمانش حاضرنبودم. انداختم راپایین سرم. کشیدم عمیقی ونفس کردم راپاک دماغم

 ودب شده روبروخیره به. بود نشسته اب جوی لب همانطورکه, رابرگرداندم سرم زیرچشمی. کنم

 ........بود حالت بی وصورتش

 اتفاقی اینجاچه میکنم فراموش!!! نباش نگران: کرد زدن حرف به شروع حالت درهمان

 روی چیزراتنهایی بارهمه اینکه جای به کن سعی توهم!!! مردونه قول. باش اینومطمئن.افتاد

 حاالقشنگ.نیستند فطرت ادمهاپست همه.کنند کمکت دهی اجازه هم دیگران به, بکشی دوشت

 ؟ کرده غلطی چه بگوهوشنگ

 ادم. نیست ضعف نشانه کردن گریه:داد ادامه.ازاومتشکربودم بابت ازاین نمیکردومن نگاهم

 ادمی.داشتم بهتری حس خیلی بعدش وباورکن کردم گریه چندباری خودم من حتی کنه بایدگریه

 وخوانواده ات بچه برای ارامش منبع!!! توزنی. هستی توقوی. توخودش روبریزه دردش که ضعیفه

 ......نبری روازبین منبع این کن سعی پس.ات

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

86 

 

 خب پرسید,بود رویش روبه نگاهش همانطورکه دوباره, حرفها امیرصدراواین. بودم مونده مات

 نگفتی؟

 ابانتخ که وکیلی دادوگفت تکان سری. گفتم ازماجرارابرایش ای وشمه کشیدم عمیقی نفس

 .....کنه کمکت میکنم توصیه بهش جوادی پیش برو کیه؟ کردی

 ....ممنون, باشه: گفتم" قصدراداشتم همین هم خودم نگفتم "

 لاص تمام.پیداکنی وقوی مستدل مدارک کن سعی گفت من وبه ر و راتکاند بلندشدوپشتش

 اهمر متراژامروزت این.ببربراش هم هست بیخودی نظرت به که هرچی. بگیر برابراصل اسنادراکپی

 حاالهم. بکنه تونه نمی غلطی هیچ هم هوشنگ اون. وارده توکارش جوادی, نباش نگران.ببر

 میخوای. میگذارم شنبه برای قرارباجوادی یک خودم. فکرنکن هیچی وبه بگیربخواب بروخونه

 بیام؟ هم خودم

 .....ممنون... میرم خودم....نمیخواد.... نه... نه گفتم سریع

 مرغ تخم یک حتما خونه رفتی هم االن. نکن تعارف ولی,باشه وگفت رفت ماشینش سمت به

 خیلی. میکرد درست خواهرم ی برا مواقع اینجور هم مادرمن. میکنه تقویتت خوب. بخور وعسل

 ...... خداحافظ خوب

 اریک یک خودش, کنم بیادوتعریفش خوشم ازش تامیام!!!! نگاه!!!بیشعور وای" بود بازمانده دهانم

 پشت کنهن!!!! وای!!!  فکرنکن بهش چمه؟ ازکجافهمیدمن!!! خدامرگم وای.بدم فحشش میکنه

 "داده؟ نم مانتوم

!!! !خداروشکر وای.کشیدم راحتی نفس. کردم ونگاه راجلواوردم مانتویم وپشت برگشتم سریع

 تهباالانداخ عادتش راطبق ابرویش ویک وایستاده برگشته دیدم,یانه رفت تاببینم برگشتم

 .......رابرگرداندم رویم وباحرص رفتم ای غره چشم. میکند نگاهم وبابدجنسی

. ممیکن حال سوین بیشتربااین. باش قبل مثل. سوینه همون این. شد این!!!!!! اهاااا: بلنددادزد

 ....خندید غش وغش

 "....نگه وچی بایدبگه چی نمیفهمه اصال. بشونبود ادم مرد این!!! عوضی "

 .......دفترش بروم تاعصرشنبه قرارگذاشته باجوادی که زد اس ام اس عصربرایم
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 حسابی که دقیقه 51بعدحدودا. رادید اسناد جوادی وقتی. راندم اصفهان سمت به عصرشنبه

 تحقیق یک, کنم رابهتربررسی مدارک این باید من دادوگفت تکان سری.کرد رابررسی مدارک

 ...... ندک اینکارراقبول وکالت او تا نوشتیم قراردادی. میگم بهتون اینده تادوروز. بدم کوچولوانجام

 ......قرارگذاشت درباغ وبامن دیگربیاید دوروز جوادی قرارشد. دیگربود روز 31ی برا دادگاه تاریخ

 همgoogle earthاز عسکهایی, است ومستدل قوی مدارک که گفت,امد که جوادی,موعود روز

 شیدهک نقشه کارشناس یک به بود داده,عکسها به وباتوجه حدوحدودباغ تعیین ی برا, بود دستش

 .......غیور مرحوم نقشه ویکمی بیست قرن وِرژن درحقیقت.بود

 گیراورده قبل سال59 به مربوط قدیمی مدرک ویک اسنادشهررفته ثبت اداره به که گفت برایم

. ودب برابراصل کپی مدرک.کرده وحدوحدودرامشخص بوده زنده یوسف پدرحاج که زمانی به مربوط

 ...... دیگر مهم مدرک یک یعنی

 ردهک سفارش امیرصدراحسابی که گفت جوادی. رابلدبود مردکارش این میگفت راست امیرصدرا

 ......نکند مضایقه کوششی ازهیچ وتاکیدکرده

 .......رفت غنج توجه ازاین دلم ته ناخواسته

 وهینت بابت میتوانیم بلکه راگرفت هوشنگ حال تنهامیتوان نه مدارک باین دادکه اطمینان جوادی

 اگرهوشنگ. کنم شکایت فامیل دربین نمیتوانستم ولی کنیم شکایت هم اقاجون وافترابه

 ..... نبودم من,بیشعوربود

 مهنا وشکایت رابگیرم پیش دست اصرارداشت جوادی. رانمیخواست این هم یوسف مطمئناحاج

 ولی دمش افتادپیشمان که بااتفاقی, خانه رسیدم وقتی بماندکه. کردم مخالفت ولی کنم راتنظیم

 ...میگرفتم دردادگاه راباید هوشنگ الح. برنگشتم ازتصمیمم

 یدد راکه من.بود ایستاده وعصبی ناراحت که رادیدم خانوم صدیقه در دم همان, خانه رسیدم وقتی

 اومده مادرفوالدزره این. بیا. ؟بیا اومدی!! خداروشکرمادر وای: کشید خانه وبداخل راگرفت دستم

 ...... وخوردمیکنه وعزیز مامانت اعصاب داره

 ؟ کی: کردم اخم

 .......خواهرهوشنگ. محبوبه -
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 اینجاچکارمیکنه؟: پرسیدم. بود گردشده چشام

 به چراهوشنگ که بودمحبوبه زده زنگ صبحی مادرت,نامه شکایت بخاطراون!!! مادر هیچی -

 هگل وفقط نگفت چیزی مادرت دیدم, بودم من واهلل,بود کرده وگله زده خواری زمین تهمت اقاجون

 ........طلبکار حاالومده. نیست گفتن وری ودری متلک اهل, میشناسی که روهم مادرت.کرد

 ی ا گوشه هم وعزیز ومامان بود طلبکارنشسته باحالتی محبوبه, شدم واردمهمانخانه وقتی

 .....ونشستم کردم زیرلب سالمی. بود سنگین جوِاتاق.بودند نشسته دیگرنارحت

 برای حاالمیری. خانم سوین!!! خوب!! خوب: کرد نگاهم طلبکارانه, خورد من به تاچشمش محبوبه

 ...خوردیم شماروهم مازمین که چومیندازید میرید تازه. ماروخوردید حق. میگیری وکیل داداشم

 داتونص نیفتی؟ پس گرفتی پیش ؟دست خانم محبوبه خبره چه!!! آسه.!! آسه:  رابلندکردم دستم

 .......لطفا رابیاریدپایین

 ..... سوین: کرد صدایم اخطارگونه مامان

 طلبکارند؟ چی برای ایشون چیه؟:  انداختم مامان به تندی نگاه

 حصب جونتون مامان!!! هه: انداخت من به پرازنخوت نگاهی. بود فرصت انگارمنتظرهمین محبوبه

 تیمبس اتهام یوسف حاج وچرابه کنیم شکایت ازهم توفامیل نداره میگندخوبیت من زدندبه زنگ

 که نیمشه اخه.بسه دیگه, موندیم ساکت سال همه این!!!! واله خوبه میگیم؟ وچراناحق

 یمکرد سکوت سال همه این.باشیم روداشته فامیل ماحرمت,مارونداره حرمت فامیل چرابایدوقتی

 ....بسه دیگه

 هسکت یوسف حاج چراوقتی بدید جواب سوالم این به انوقت!!! خوبه!!!خوبه: حرفش وسط پریدم

 میخوریدونمکدون نمک.دراوردید زبون حاالخوب نداشتید؟ زبون,بود بودوتوبسترنیفتاده نکرده

 دهکارهمحاالماب. کردید اومدیدشکایت. نداشتید رونگه فامیل شماحرمت طلبکارید؟ تازه.میشکنید

 شدیم؟

 بزرگترت احترام! تربیت بی دختره داری؟ زبونی چه! واه واه: چرخاند دوردرحدقه رایک چشمهایش

 .....تونیستی من طرف. رونگهدار

 لیو مهمانید شمااالن. نمیدارید رونگه خونه این شماحرمت. نکردم احترامی بی من: زدم پوزخندی

 ......روگرفتند خان شماوهوشنگ چقدردست یوسف حاج. بزنید تندحرف بامادروعزیز ندارید حق
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 طرف اتفاقا هان؟. نرفته یادتون اینهاروکه. کردند کمک( شوهرمحبوبه)  ایتی اقای چقدرتوبازاربه -

 ......هستم من خونه شماتواین صحبت

 ....... دریا روبگیر دخترت جلوی:  مامان روکردبه محبوبه

 سئلهم این میشه وگو باگفت ببین.!!! جان محبوبه:  انداخت محبوبه به نگاهی خواهانه پوزش مامان

 ..... نداره بخداقصدتوهین سوین.کرد روحل

 مترعقب ویک کنید خراب دیوارو اون, نکشه دادگاه میخواهدکاربه اگه. ببینید:داد جواب محبوبه

 رستشد خودتون.شماروخوردیم مازمین چوافتاده که هم حرفی این, نکشه دادگاه تابه کنید نشینی

 ....نداره حقیقت کنیدکه

 "گفته یکی به رابگیردوازسرحرص زبانش جلوی خداحتمارضانتوانسته وای"

 مترکافیه؟ یک یدکه رسید نتیجه این چطوربه:  خندیدم

 ........ خوب ولی متره ونیم3 اصلش. نیست ی چیز متر یک:داد جواب مغرورانه

 511چقدر؟ مترمیشه 511 میزان به طولی متربرای یک!!! . خانم محبوبه ببینید:  زدم پوزخندی

 بشی؟ مشتری شماهم. بشه عقب،تاسرراست دومتربریم خواهید می.میشه ،خیلی مترمکعب

 ...... درازی بخدازبون ؟خیلی پررو دختره میکنی مسخره:  گردشد چشمانش

 ....میشنوی هم منطق بی جواب, متر یک میگی منطق بی وقتی:  کردم خونسردنگاهش

 ؟ بدببینی نکن کاری یک!!! سوین ببین: بود درامده حرصثش

 یلوک تازه, واقعاکه زدید؟ ماتهمت به که بدترازاین کنید؟مثالچی تهدیدمی:  راریزکردم چشمانم

 ....کنم ازشماشکایت یوسف حاج وافترابه خاطرتهمت به میخوام گرفتم

 .....میبینی, خوارشدی وقتی تودادگاه. مستندداریم مامدرک!!! هه:بلندشد باحرص

 ....باش اروم!.... محبوبه.توروخدازشته!... جون محبوبه!!! بسرم خاک میگفت مدام مامان

 .......نمیداد محل.بسه مامان میگفتم هرچی. مکیرد بدترسواستفاده محبوبه ولی

 ..... ه دادگا تو قرارما. باشه:  محبوبه به روکردم
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 ....میدید اخرسرپس رو من برادربیچاره حق که میبینم:داد جواب محبوبه

 .....خیرپیش.اومدید خوش. میرسیم هم اونش به. باشه ؟!؟حق! حق:  زدم ای قهقه

 ......راپوشید وکفشهایش بیرون رفت باعصبانیت

 تنیس درست.جون محبوبه: میگفت حال ودرهمان رفت دنبالش مامان ولی. نمیگفت ی چیز عزیز

 .....دادگاه نبایدبریم,اخه

 وکیل حاالرفته کنه؟ توهین من به میدی اجازه دخترت چرابه, کنی حلش میخوای اگه پس اِه -

 .....میکنه هم توهین تازه, هیچی گرفته

 .نمیریم دادگاه,کردید نیشینی وعقب شد دیوارخراب اون اگه:داد ادامه.پرمدعابود خیلی زن این

 ....خدا به نداره خوردن, حروم مال. کنه تقیسم هاش بچه روبین میخوادزمینهایش داداشم

 دادگاه دیداربه.خداحافظ: کردم دراشاره سمت به بادستم. بود وقیح زن چقدراین که وای

 ......خورهارونگیره حالل شما تادامن,خوره حروم مال که یوسفی حاج ازخونه بروبیرون.

 ماسالت محبوبه یابه باشم ساکت میگفت من به.بود شده عصبی ومامان میکرد حاالگریه عزیز

 ..... بیاید وکوتاه نشود ناراحت میکردکه

 .....زشته. توروخداتوفامیل بَده نسوی:  من روکردبه

 فامیل حرمت ماباید چراهمش.؟. مارونداره حرمت فامیل چرااین.مامان بسه:  حرفش وسط پریدم

 باشیم؟ روداشته

 شایدمیشد:  نشست حوض لب درمانده مامان.رفت بیرون ازخانه.میکرد بدنگاهم خیلی محبوبه

 .....کناراومد باهاش

 ؟ اخه میاری اخرچراکم مادرمن؟ چجوری -

 .....میره حاجی ابروی میگند؟ چی مردم. دادگاه بریم زشته -

 ....بایدپاسخگوباشند تازه.زدند ؟اونهاتهمت میگی ؟چی میره -

 .... کنیم بایدخراب روهم اناری زمین دیواربلوکی میگه!...... سوین تازه: گفت خانوم صدیقه

 ..... کرده غلط -
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 ،میگه وکیلم جوادی باشه؟. بفهمه نگذاراقاجون فقط. نباش نگران مامان:  مامان به روکردم

 بیشعور زنکیه, واقعاکه. زدی احمقهازنگ این به نبینم هم دیگه.نباش نگران.میشیم برنده تودادگاه

 ...نمیکشه هم خجالت

 ضابار امروز!!! شم نخورفدات غصه: کردم نگاه میبارید وغم ناراحتی اش ازچهره که عزیز به سپس

 طفق.شیم ماپیروزمی. ومستدله قوی خیلی هم جوادی مدارک. متراژدرسته. متراژکردیم رفتیم

 ?باشه نفهمه حاجی

 باشه؟, من روبسپردست چی همه.نباش نگران:  رابوسیدم باالوصورتش رفتم

 اریک میتونستم ایکاش. بره حاجی نگذارابروی.مادر خیرببینی الهی:داد جواب لرزان باصدایی عزیز

 بگیم؟ ایلیا به میخوای. تودرگیرشدی که خدامنوبکشه,تنهایی دست. بکنم

 نه:دادزدم عصبانی

 نباش ؟نگران باشه. میتونم خودم.نمیخواد ولی. ببخشیدعزیز:  کردم وپوفی رابستم بعدچشمانم

.... 

 مکرد اشاره صدیقه به. میلرزید ترسیده گنجشک یک مثل بیچاره پیرزن, کردم وبعدبغلش

 .....اوبدهد الطیببه سنبل وعرق دببر اتاقش عزیزرابه

 .....ها خوبه ایلیابگیم به اگه ولی: گفت عزیررفت وقتی مامان

 نم مگه. باشه نکش وسط اونو پای. اعتمادکن من به من مرگِ مامان:  گذاشتم سرم راروی دستم

 کمالبا.  اورده بالهاروسرت بابااون که کارهارومیکنی همین کاره دنبال وکیلم...!.چغندرم؟بابا برگ

 کردی کبک مثل سرتو چرااخه. دارم ودختر زن یک نمیگه هم تاماه سال. گرفته زن پررویی

 چرا؟چون.نکنی اعتراض توهم,خواستندبکنند هرغلطی مردم چرامیگذاری ؟مادرمن. زیربرف

 میرسه ازراه خری چراهر اخه. نبود این وضعمون,میدادی رونشون اعتراضت اول ازهمون زنی؟اگه

 .....چَشم بگیم

 رفتم. بود الزم ولی بودم کرده روی زیاده. سوخت برایش دلم. بود شده جمع مامان توچشم اشک

 زندگیش تنهامردان میدادم حق مادرم به. گریه کردبه شروع دراغوشم, کردم جلوبغلش

 زنگی زدن به فقط هم بود؛پسرانش کرده ولش که شوهرش,  بودندوپدرش شوهروپسرانش,

 بندبودوتنهاوقتی زندگیش به ش سر هم خواهرم. بود افتاده تخت روی هم اکتفامیکردندوپدرش
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 زنگهای به فقط واوهم,یکبار سالی هم ان.مامیزد به هم سری, برودشمال میخواست سرراهش که

 .....یکباراکتفامیکرد ماهی

 ام زده چرابااوتندحرف که بودم گرفته وجدان حاالعذاب. رانداشتیم کسی غیرخودمان ومادرم من

 وازعروس بنشنید باشوهرش باارامش اینکه وحاالجای بود پدرم زورگویی سالهاتحت.

 نزددخترومادروپدرعلیلش اینجاباید,  بزنند حلقه دورش هایش کندونوه پذیرایی هاودامادهایش

 .....نبود ناراحتی همه این حقش. نبود این,مادرم حق.. بشنود مزخرف وناکسی ازهرکس باشدو

 داخل ماهیهای با بازی سهادرحال. رفتم مامان اتاق وسمت بلندشدم خودخوری؛ بعدچندساعت

 رایب بخوبی بودم توانسته خودم ،ایا میکردم راسرزنش مادرم که منی.شد فشرده دلم. بود حوض

 ......بودم شده درگیردادگاه وحاالهم بودم وخانه باغ بین مدام که منی کنم؟ مادری دخترم

 یشب مادرم حرفهای اخیرابیشتربه ،حتی بود ی همباز خانوم طاهره نوه وسمیه سهابیشتربامادرم

 ...... میکرد گوش ازمن

 فرش یک بافتن ودرحال بود بود،نشسته برپاکرده برایش یوسف حاج که دارقالی پای مامان

 ....بود ابریشمی

 ... بودم راسوزانده دلش حسابی که میکرد ازاین حکایت فینش فین صدای

 ..... گذاشتم دوکتفش رابین وسرم کردم حلقه اش رادورشانه ودستم جلورفتم

 ...بود گیرکرده درگلویم چیزی, گذاشت دستم راروی دستش, کارمیکرد که حین درهمان

!! خشبب, گفتم چی ؛نفهیمدم بیخودزیادمیزنه حرف سوین!! ببخش مامان: گفتم لرزان باصدایی

 ..... کردم ناراحتت که شم الل الهی!......سالها این تموم مثل

: کرد رانوازش پشتم بادستش. گرفت جلواوردودراغوشم ومرابه شد یکوری کردم س احسا

 .... زبونم بی من, محضه حقیقت حرفهات همه میگی، توراست

 چشم منِ. نکن منوشرمنده دیگه!!!باشه!!! هیش:  بلندکردم اش شانه راازروی سرم

 .....سها برای بلکه تنهامن، نه,کشیدی زحمت خیلی توبرام بکشم، سفیدبایدخجالت
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 بختچراباید شاکیم؛ زمونه ازدست نیستم، ناراحت ازدستت: کرد راپاک چشمانش اشک بادستش

 رمید بایدجلوش, شرمه بی واقعا محبوبه میگی راست.اونجور،تواینجور من, باشه وتواینطوری من

 کارکنم؟ چی کارکنم؟ بگوچی. اومدم

 ی چیز.بود دلسوزم که داشتم مادری ،حداقل نداشتم وهمزبونی ،اگرهمدل نداشتم اگرشوهری "

 " راداشتند ارزویش خیلیها که

 عدوقتیب دوروز ازاینکه غافل رابزنیم، پوزهوشنگ میتوانیم تودادگاه فکرمیکردیم وعزیز ومامان من

 ..... بکنم حالجیش خودم برای توانستم اصالنمی که شدم مواجه ای باصحنه رفتم باغ

 ،ومادرضلع بود گذاشته دیوارراخودش این وهمایون بود همایون باغ مجاور باغ غربی دیوارضلع

 باغو خودمان باغ ؛ماتنهابین بودیم امیرصدراهمسایه با شمالی ودرضلع هوشنگ باغ با جنوبی

 ضلع به که دیواری انتهای باغ شمالی ،درضلع بودیم گذاشته دیواربلوکی هوشنگ امیرصدراوباغ

 لی،اص خیابان بودوروبه شرقی درضلع که ازدری انروز. بودیم کرده نصب بزرگ میخورد،دری غربی

 .... شدم واردباغ

 عت،ووس شده خراب در به چسبیده غربی ضلع دیوار که کردم مشاهده رسیدم، باغ انتهای به وقتی

 ....مترداشت حدودسه طولی خرابی

 د؟بو شده دیوارچراخراب پس, بود نوزیده بادی هیچ قبل روز دوسه درطی. بودم واقعاغافلیگرشده

 لهباحوص بلوکهارا انگارکسی یعنی, شده خراب دیواربطورمنظم بودکه مشخص,بیشتر بادقت

 .....بود دیوارگذاشته وپایین برداشته

 ،به امتداداشت درکوچه که دیوارهمایون که دیدم,شدم پشتی واردکوچه و رابازکردم درباغ وقتی

 بینمبیادب زود:  سید به زدم زنگ سریع. منفجرمیشدم داشتم, شده متربرداشته ونیم یک اندازه

 ..... خبره اینجاچه

 خبره؟ اینجاچه:  دادم رانشان ،خرابی سیدامد بعدکه چنددقیقه

 ادهج شمابه باغ داخل ازجاده گفتندکه همایون جناب:  زد کردوزهرخندی خونسردنگاهم خیلی سید

 .....بازبشه اصلی جاده به وراهی تادربگذاریم بلوکهارابرداشتیم، حاالهم,دارند راه اصلی

 داده یامپ ؛همایون سیدشنیده زبان از بود؛که رضاگفته قبل ماه یک بودکه یادم, نمیکردم اصالدرک

 .....ندادم محلی که,بود مسخره انقدرحرفش ولی دارد راه اصلی جاده به باغ وسط ازجاده که
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 ......باشد داشته راه اصلی جاده به دیگری باغ ازوسط کسی که حرف، ترازاین احمقانه

 وناتوانی هوشنگ ازگیروداردادگاه نفهم وحاالمردک شهربود وکمربندی اصلی اتوبان لبِ ما باغِ

 .... بود کرده ودیوارراخراب کرده استفاده اقاجون

 دادم وتوضیح کردم تعریف برایش وقتی. بود جوادی به زدن زنگ راه، بودم؛بهترین کرده هنگ

 چی؟ میگفت ومدام نمیشد متوجه,

 ..... شده چی پاشوبیااینجاببین: دادزدم اخرسر،سرش

 ...رابدهم تاخبرش همونجاباشید!!! باشه: گفت درپاسخ جوادی

 این!!! وای "شدم باامیرصدرامواجه بازکردم، درراکه. راکوبید درباغ کسی, بعد دقیقه 51 دقیقا

 "اینجاچکارمیکرد؟

 فرمایش؟: پرسیدم

 .....شده چی ببینم اومدم:  زد وپهن پت لبخندی

 کرده؟ درخواستی ازشماچنین کی وانوقت -

 سرش شده چی ببینم بیام, اینجام اگه خواست زدوازمن زنگ, بود دادگاه جوادی: کرد راکج لبش

 .....توباغ حاالبروکنارتابیام.دادزدید

 ،بود داده ارامش حسابی من به سرمتراژزمین قبل چندروز بودکه درست. نخوردم درتکان ازجلوی

 .....کرده فرق اینجاچیزی که, بکند خودش پیش اشتباهی برداشت نمیخواستم ولی

 .....،عصربیاد جوادی میزنم زنگ. نیست ای مسئله:  دادم درتکیه به سینه به دست

 .... دادوامدداخل ودرراهل درگذاشت راالی پایش دراببندم امدم

 ؟ بیایدداخل داده شمااجازه به کی!......هـــِــــی: دادزدم سرش

 دیوار به خیره وحیرت بابهت.دیوارافتاد خرابی به چشمش, ورود بدو همان.واردشد ندادو محلی

 داری فکرکردم ماجراراگفت، جوادی وقتی: کرد نگاه من به مبهوت رابرگرداندو شدوبعدسرش

 ......بود هنگیده هم بدبخت جوادی. میگی چرت
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 یقادق:دادوپرسید تکان سری. نیست چرت دیدی حاال:  ایستادم وبافاصله بازکردم ته راتا درباغ

 شده؟ بگوچی

 مه حاالواقعاسهمی: وپرسید متفکربخودگرفت ای قیافه. گفتم رابرایش تهدیدهمایون ماجرای

 داره؟

 مردک کجابود؟ حق داررسمی، سندمنگوله. اقاجونه مال باغ دنگ ؟سندشش گید می چی: دادزدم

 .... بگیره الودماهی گل میخوادازاب

 ......ردک نگاه کوچه دیوارداخل خرابی وبه رفت باغ بیرون طرف متفکرجلودادوبه حالتی رابه لبهایش

 جلوی،باید دربگذاره نگذاریم که اینه مهم مسئله ولی کنه خراب داره وحق همایونه به دیوارمتعلق -

 راخراب دیوارش کل حتی داره حق اون چون باال تادومتربره ،بایددیواربزنید رابگیریم کارش

 .....کنه

 ...رفته ازبین باغ امنیت االن اخه ولی: دادم جواب معترض

 کایتش ازش میتونی دیوارتوبزنه، به دست اگه دیواربزنی، وقتی ولی بله، که این: داد تکان سری

 ...ودیواربزنی بکارشی بایددست امشب همین. راریرود وپدرش کنی

 !امشــــــب:کشیدم جیغ ناخوداگاه

 ..... گرفتم دهانم راجلوی دستم بعدسریع

 .....داری سراغ حسابی بنادرست یک! .....لورکم باغ من.!.....رضا:  زدرضا زنگ

- .... 

 .... اره -

- ..... 

 ....دیواربزنیم امشب میخواهیم. شده خراب دیوارهمایون بیا سریع -

- ..... 

 پس.......... خانوم سوین باغ..... نه من باغ نه.......... درجریانه خانم سوین بابا....... نه -

 افرین....... زود....زودبیا
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 ......بیاد امشب فقط. حله پولش. نترس: کرد بعداخمی

 وگفت من روکردبه حرفهایش بعداتمام. است بودجوادی مشخص. دیگرراگرفت کسی بعدشماره

 فقط. خبره چه عصرمیادببینه یکسر هم خودش. راتائیدکرده کارمون هم جوادی. نباش نگران

 شبانه که برمیاد ازش. دربزنه یکهونخواد همایون باشه گوش به ساعت 54اینجاتا بایدیکی

 بدم جامان میکنم بیادسعی ازدستم هرکمکی.نباش غربیه بامن: داد بعدجلوامدوادامه. اینکاروبکنه

 عمدی مشخصه,بکارشدند دست اینقدرسریع, حاجی موقعیت تواین وهوشنگ همایون وقتی.

 اونهامیدونندتوتنهایی،, ایند نمی کوتاه باش ومطمئن هستند هم طلب فرصت دوتا این. درکاره

 کودکیم دوران درتمام. نمیکنم ،دریغ بیاد ازدستم هرکاری ولی نمیاد خوشت ازمن که میدونم

 برای هرکاری هم من پس,بهش داشت ارادت میکردوخیلی تعریف یوسف ازحاج مدام اقاجونم

 پس. دهستن اشغالهایی چه میدونم, دوتاکفتارپیرهستم اون های تودوره من. مکینم اقاجونم دوست

 ......بگذاربفهمندتنهانیستی. باش خودت مواظب

 بدید؟ روازدست دوستاتون نمیترسید: زدم نیخشندی

 نگرانو باشم بادوتاپیرکفتاردوست که ام اینقدربیچاره....... دوست؟: راباالبرد ابرویش عمولم طبق

. باشی اونهااماده ازجانب هرحمله بایدبرای!! باش مواظب!!! جهنم به بدم؟ اونهاروازدست که

 ..... رفتم من!.....فعال

 .....کردورفت گردی وعقب

 ازش دلم ازته, کارهات ودنبال باشه نگرانت که هست کسی اینکه حس.بود خوبی حس

  هستی؟ جورادمی واقعاچه!!!! امیرصدرا. نبودم اعتراف حاضربه ولی متشکربودم

 مثل بودکه کرده ثابت بارفتارهایش مدت این درطی امیرصدرا.پمپاژشد انگاردررگهایم خون

 رابااوحفظ مرزهایم وباید مردبود یک اوهم باشد هرچه ولی ندارد قصدسواستفاده دیگر مردهای

 .میکردم

 نهک تاارزیابی اونجاست دیگه ساعت یک جوزی عباس!!! خانم سوین: رضابود, خورد زنگ موبایلم

 ؟ نیست ،مشکلی بکارکنه وشروع

 باشه؟. زودباشه فقط نقده، پولش بگو بهش!!! نه -
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 کبتن همایون این چون, وایمیستم خودم بایسته، کشیک اونجاباید یکی روشنگرگفته اقای -

 ... رامیرسونم خودم االن من نباشید، هم نگران شمابرید.کنه می هرکاری

 ....بشه مشخص تاوضع حاالنمیرم ولی بخرم نهال برم خواستم می!... رضا -

 ...سالمت به باشه -

 .شدم وسوارماشین رفتم

 ارض. بودند دیوارزدن ودرحال بودند امده وخودعباس عباس ،کارگرهای باغ رسیدم وقتی فرداصبح

 چیزرازیرنظرداشت همه همایون باغ وازداخل بود امده هم سید, بود ایستاده کناری هم

 چرااینکاروکرده همایون این نمیدونم خانم سوین: کرد زدن حرف به شروع ،تامرادید،چاپلوسانه

 .... نکرد گوش ولی نیست درست گفتم بهش من.

 "اونها مثل تویکی.کردی خراب تخود!!! ات عمه جون اره "گفتم دردلم

 یدید؟سیدراد.سالم: گفت رضا. سیدرفت که دیدم. رضارفتم سمت به بدهم محلش اینکه بعدبدون

 ...کاربده ش گزار احتماالرفت هم االن. بود اومده تازه

 ..جهنم به -

 ... هست حواسم خودم. نیست شمااینجادرست موندن. شمابرید خانم سوین:داد ادامه رضا

 .... بگی من بایدبه شد هرچی ولی باشه: رضاکردم روبه

 ....باشید مطمئن. چشم روی به:  گذاشت چشم یک راروی دستش

 توایوان میرم: دادم جواب.بود برادرنگرانم یک مثل نبودولی برادرم. بود شده غیرتی دوباره رضا

 ...... میرم وقت وبعدکمی

 به پول ویب وقتی و بود پولکی عباس.بود عالی زنی بلوک سرعت.بود باالامده متری یک دیوارتقریبا

 قولم طبق. داشت بدراهم خصلت این ولی بود خوبی ادم. میفروخت راهم خودش میخورد مشامش

 یکی که، بود گذشته ساعتی نیم تقریبا. کنم تابعدبااوحساب نقددادم به دست پانصدهزارتومان

 ....شهرداری ماشین وای: باغ پریدداخل ازکارگرها

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

98 

 

 وکارش درباغهامیچرخید هرازگاهی که بود شهرداری نامحسوس گشت.رفتم درباغ سمت سریع

 ...باغهابود درمحدوده غیرمجاز وساز ساخت وکشف پیگیری

 ...شد پیاده ازان وهمایون داشت نگه ای نقره پرشیای یک هم ان پشت. بود داشته نگه درباغ دم

 ....زد زنگ کسی به تلفنش وبا ای گوشه وبعدرفت!!! شدیم بدبخت وای:  رادید اوضاع که رضا

 همسن جوان ی ودیگر مسن دومرد،یکی. داشتیم راکم همین اوضاع دراین.بودم شده عصبی

 ....شدند پیاده خودم

 ...رفت دیوارکوچه کنارخرابی به مردجوان ایستاد،ولی کنارماشین مردمسن

 اینجاچکارمیکنید؟ خانم حاج: کرد من به بعدسالمی

 رحالد بینیدکه، می: بازکردم, راتاته درباغ خونسرد خیلی.ندهم راازدست اعتمادبنفسم کردم سعی

 نیتام حفظ برای ومن کرده راخراب دیوارش باغ این صاحب میبنید همانطورکه. هستیم زنی بلوک

 ....میکنم دیوارکشی دارم باغم،

 تبودوک کرده وپیک شیک ،خیلی طاس وکله داشت وقدبلندی بود ای ساله51مردحدودا که همایون

 هدادوروب تکان بعدسری. شد نزدیکمان برلب، نیشخندی.بود تنش ای نقره وشلوارفاستونی

 نگفتم؟.میکنند دارندغیرمجازدیوارکشی...... ببینیدجناب،: کرد مردجوان

 .... شود افتادتاواردباغ راه, باشد اش انگارکارهمیشگی عادی بعدخیلی

 میری؟ داری پایین روانداختی کجاسرت: دادزدم

 که همایون. بودند خورده یکه هم دومامورشهرداری بود، گردشده چشمهایش برگشت، بادادم

 .....نباشد من تن به میخواهدسر دلش بود مشخص ازچشمهایش, بود ریخته ابهتش

 ؟ اغوبت بیای بود کرده شمارودعوت کسی: جلورفتم. میکرد مانگاه وبه شده تمام تلفنش هم رضا

 .....بدم نشون رو باغ دیوارخراب اقایون به خوام می: کرد مصلحتی سرفه نیاورد، کردکم سعی

 خودت بروازباغ دهی، رانشان باغ دیوارخراب میخوای. نکرده الزم:  شدم همایون درچشم چشم

.... میکنم شکایت ورودغیرمجاز،ازت جرم به داخل، رابگذاری ،پایت شخصیه اینجاملک. بده نشون

 . ارم د شاهدهم
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 "بودم حرفهاراازکجاگیراورده این نیمدانستم هم خودم.اینکاررانمیکردم که صدالبته"

 .....علناخوابید همایون بادِ

 هستی؟ کی فکرکردی! تربیتِ بیِ دختره: کرد راجمع صورتش. بگوید بودچه مانده

 .....دختر میکنم ادمت: بشنویم خودمان فقط که طوری بعدارام

 خجالت بودنت پزشک حرمت به الاقل!.....نزن هم زشت حرف!نکن توهین: نیاوردم کم هم من

 میگه؟ چی خانمت زد؟ چطوربایدحرف خانم بایک بلدنیستی!..... بکش

 "باش مواظب سوین وای ".بود عصبانی خیلی.بود افتاده نفس نفس به

 سرم اگرفردابالیی. میکنه تهدیدم داره!!! شاهدباشیداقایون:  مامورها سمت برگشتم

 ...امدمقصرایشونه

 ..... همینطورخانم شماهم.بفرستیداقا صلوات: جلوامد محتاط مردجوانترخیلی

 ؟....ماواردشیم ببخشیدحاالمیگذارید گفت من بعدروبه

 دهش دلفریب مامان قول وبه پیدامیشود هایم گونه چال میدانستم, زدم،ازانهاکه لبخندملیحی

 .....بودم

 .....نمیکنیم ماکارخالفی!!!! اومدید خوش!!! میکنم خواهش -

 اش خنده میکرد سعی ودرحالیکه باالانداخت وابرویی برگشت مردمسن سمت مردجوان

 .... شد واردباغ من پشت رافروبخورد،

 ......زد زمین به را کفشش باحرص رفت ای گوشه کردوبه پوفی عصبانی همایون

 اغشب پرشیا،جلوی پشت که,بود امیرصدرا سیاه سوسلک. کشیدم سرک. امد ماشین یک صدای

 شلوارلی. داشت برتن سفیدی جذب شرت تی و اشت د چشم به افتابی عینک یک. داشت نگه

 ......پاداشت به هم سیاهی

 "بود؟ کرده خبرش کی دیگراینجاچکارداشت؟ این "

 .......امیرصدرا کارمیکندیا من نبودرضابرای معلوم.شد مقصرمعلوم.رضاافتاد به نگاهم
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. میکردند اونگاه به پرسشگرانه وهمایون شهرداری مامورهای. کردند وبش خوش باهم

 میشی؟ واردباغ گرفتی اجازه: بلندپرسید همایون. شد واردباغ کردو جلوامدوسالم

 ازکی؟ اجازه: کرد ونگاهش برگشت امیرصدرامتعجب

 وپوزخندی کرده؟ بیرونت معلم خانم!.....اِه: کرد ای خنده امیرصدرا.داد نشانم اش باچانه همایون

 هروب بوددوباره شده عصبی حسابی که همایون.امد مامورها سمت وبعدبه بست نقش برلبانش

 .داریم جاراه ن ماازای......ندارنددیواربزنند حق اینها: مامورهاکرد

 میکردخودرابی سعی که امیرصدرا.نیست همراهم:داد جواب داری؟وهمایون مدرکی:مامورپرسید

 خبره؟ اینجاچه: پرسید,دهد نشان خبر

 قراربود. اوردم رابرایتان باغ مدارک سمیعی خانم: امیرصدراگفت ،که رابازکنم دهانم خواستم

 ...کنیم چک راباهم فاضل اقای پرونده

 تممیدانس که من ولی امده همینطوری یعنی, بود داده خبرنشان رابی خودش.بود هوشنگ منظورش

 .... اینطورنیست

 که دیوارش خرابی سمت وبه شد خودواردباغش دیوارباغ وازخرابی رفت باغش سمت به همایون

 اشاره من به بلنددرحالیکه مامورها،باصدایی روبه امدوازانجابه,مابود باغ سمت به

 ؟ شهرهرته مگه اخه,مجوز بدون,دیواربزنند راحت که میدید اینهااجازه شماچطوربه:میکرد

 ..... مامورجوانتررفتم سمت بدهم محلش اینکه بدون کردم، نگاهش خونسردفقط

 .دخیله انسانی وعامل شده خراب دیواربادست نظرمیاد به: کرد من روبه. دیواربود ارزیابی درحال

 چرا؟

 مباغ امنیت که کنم اینکارونمی حتمامن چون سواله، هم من اتفاقابرای: باالانداختم ای شانه

 اینجامدام که اقایی این البته.باشم مغزخرخورده باید دیواربزنم، سریع وبعدبیام بره ازدست

 دکهبودن داده پیام دارندواتفاقا راه اصلی جاده مابه باغ ازطریق که ادعادارند دادوهوارمیکنند،مدتیه

 ...باشند وامدداشته رفت تاراه.دیوار،درکاربگذارند خواهنددرخرابی می

 نداره؟جواب اقاراه واین شماست به متعلق باغ این که دارید ایاشمامدرکی: پرسید مردجوان

 هاگ:داد تکان سری مردجوان.بیاورم مدرک گفتید هروقت حاضرم ولی نیست همراهم االن بله:دادم
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 همایون.هستم ایوبی بنده, من پیش بیاورید5 منطقه شهرداری رابه فرداحتمامدرکتون اینطوره

 .....میرسید مشام سربه پشت از عطرامیرصدرا تلخ ی بودوبو ایستاده نزدیکمان حاالچندقدمی

 یک مشخصه ولی..... کرده دیوارراخراب باد فرمودید که شما:پرسید همایون روبه مامورشهرداری

 .... کرده نفرعمدادیوارراخراب

 راباالاورد دستش حوصله ماموربی که کند، گویی وری دری به شروع دوباره خواست همایون

. بگیرید نشنیده ازمن خانم:نشنود، میکردهمایون سعی که درحالی شدوارام بعدنزدیکم.

 واهی اقاادعای این مشخصه رابیاورید سندتون فرداهم.کنید تمام امروز همین رو دیوارباغتون

 داره؟

 .نیست هم دران وشکی داریم حتماسندمحضری!! بله!! بله:  دادم تکان سری

 !همینه مهم!!! خوب:داد راتکان وسرش رابست چشمهایش

 ....اقاچرنده این ادعای این!....ببینید -

 ....ازدومترباالترنره فقط.بکنه تونه نمی ی کار.ندهید زیادمحلش! دونم می -

 دنبال.بود بازمانده دهانش همایون. رفت ماشینش دادوسمت تکان امیرصدراسری بعدبه

 کوچه داخل خرابی درمورداین!!! خشیدبب: بلندپرسیدم وباصدای رفتم کوچه مامورسمت

 (امیرصدرا منظورباغ) کناری شماوباغ باغ فقط: داد وجواب انداخت ودرباغ جاده به چی؟مامورنگاهی

 هم این برای!!! بله بله:دادم جواب سریع. شماست به متعلق اب جوی این. دارند راه جاده این به

 . سندداریم

 مترعقب1 باید, بخوادبگذاره اگرهم. درنداره حقِ(  منظورهمایون) وایشون شمااست حق پس -

 ......نداد هم محلش حتی مامورشهرداری. خورده یکه حسابی, همایون بودکه مشخص.کند نشینی

 میخوردندومارانگاه بودندوچای نشسته ای گوشه که ها،کارگرها مامور بعدرفتن

 زدیکدیوارن به دوباره.غرغرمیکرد زیرلب هم همایون. میشود اخرسرچه منتظربودندببیند.میکردند

 ....اینکارهانبود اهل حاجی.نیست درست اصال کارها این سوین:  شد

 کاری؟ چه:متحیرپرسیدم. بود نرمترشده حااللحنش

 .....روبخوره دیگران سهم اینکه -
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 داریم همماس میدونست حاجی:داد ادامه.میرود تاکجاپیش تاببینم نگفتم چیزی" بود واقعابیشرم "

 .... جاده وازاین ایوان ازاین

 درنیومد؟ بودصداتون سالم چراوقتی خوب -

 ...رامیده حقمون باالخره فکرمیکردم!...... سادگی: باالانداخت ای شانه

 روخرید زمین. تنهابود خودش روساخت، وایوان باغ این اقاجون وقتی!..... جالب چه!....اهان -

. نکرده کمکش هم کس هیچ. ،ساخت میکرد حمل اب بااالغ که درحالی اب رابدون وایوان

 .... دارم ومحضری رسمی سند ؟اتفاقامن داری شماسهم حاالچطور. گفته اینهارااقاجونم

 اتویر االغشون بارعیتش همیشه بابام: پراند یکباره. بود شده عصبانی دوباره. میزد نفس نفس

 "باغ ایوان علنانصف یعنی ".ماست سهم طویله. میداشتند نگه طویله

 شهادت ادای بیادبرای روپیداکن برواالغه ؟خوب چرازودترنگقتی!..... دکتر اِ:  امیرصدراامد صدای

...... 

 نزدیکمان که وعباس رضا. بودیم خورده یکه وهمایون من که, رازد حرف ان انقدرجدی

 زدیمی کاردش.بود درامده علناحرصش همایون.زدندزیرخنده ،پقی میگوییم بودندومیشنیدندچه

 .....درنمیامد خونش

 دختره؟ این توموضع رفتی:امیرصدراکرد حواله خشمناک بعدنگاهی

 اینجابوده االغتون تومیگی اخه......؟ موضعی چه..... موضع؟:  باالانداخت ای امیرصدراشانه

 ....دادگاه ،بریم رسمیه اگه روکن. اینوبگو یانه؟ داری دیگه سندرسمی, غیراالغ.

:  انداخت من به بدی نگاه. بود قرمزشده هم حاالگوشهایش همایون. میزد حرف امیرصدراجدی

 تنهاتوباغهادوره, بیوه زن یک وقتی!!! .....ولی... دورازانتظاره یوسف حاج ازنوه!..... البته!.... البته

 .....یرامیکن طرفداریش اینطور که داده سرویس حسابی حتمابهت..... دیگه معلومه... بیفته

 درونم ی انگارچیز!..... واقعی معنی به.شکستم. ایجادشد جوسنگینی.ایستاد انگارزمان. شد سکوت

 .....درنمیامد ازکسی صدایی.  کردم یخ. راشنیدم خردشدنش صدای ومن خردشد

 امیرصدرانگاه بخصوص کسی، ودرچشم برگردم حاضرنبودم. بودند شده ساکت هم حاالکارگرها

 بمقل. بود وحشتناک خیلی ازفامیل یکی اززبان هم مرد،ان چندین جلوی حرف این شنیدن. کنم
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 حس بی دستهاوپاهایم. بود ه گیرکرد درگلویم ی چیز. درنمیامد نفسم تیرمیکشیدو

 کاش ای. یمبگو چیزی نمیتوانستم حتی.نبود من ؟اینجادیگرجای بکنم چه حقیقنانمیدانستم.بود

 وسریع گردکردم عقب فقط. نشد ولی. همایون گوی یاوه دردهان وبزنم جلوبروم میتوانستم

 به. کجامیروم به نمیدانستم.انجانبود من جای. توانم بااخرین ودویدم، رفتم بیرون ازدرباغ

 ماشینم. نمیدانم کجا؟ به. ندادم اهیمت ولی میشنیدم سرم راازپشت رضا صدای کجامیدوم؟

 . دورشوم میخواستم فقط من ولی.بود دیگرباغ سمت

 ".... بیشعوره ادم یک اون.... حاالنه.... بدی نشون تونبایدضعف... نکن گریه... سوین نکن گریه"

 دهز حرف سرم پشت که دوباری یکی اوایل ان. بزند ناجوری بودحرف نکرده جرات کسی مدتهابود

 براحتی نفهم مردک وحاالاین بود درامده پشتم ومحکم بود برخوردکرده حسابی بودند،اقاجون

 بهو چقدردویدم نیمدانستم اصال. مرد چندین جلوی هم ان.داد من به وحشتناکی نسبت چنین

 ودب کاشته اناری باغ درانتهای اقاجون که بزرگی توت زیردرخت امدم، خودم به وقتی. کجارسیدم

 بااقاجون اوقات خیلی که ؟جایی... بودم واخرسرازانجاسردراورده رفته چقدراه.بودم نشسته

 رابغل مخود!!!!نباید. میکردم نبایدگریه. دهم راقورت بغضم کردم سعی.میزدیم وحرف مینشستیم

 .میرساندند چشمم پشت خودرابه اشک قطرات.. میکردم حرکت جلووعقب به وار ودیوانه کردم

 " نکن گریه نکن گریه " تکرارمیکردم مدام

 راتااخرین وخودم رابستم چشمهایم ".حرفها،تورونابودکنه نگذاراین".بودم افتاده سکسکه به

 خون مزه که بودم گازگرفته رامحکم انقدرلبم. نکنم گریه که میکردم وسعی میدادم حدتکان

 تکانم محکم کسی کردم احساس که چقدرگذشت دانم نمی. میکردم حس رادردهانم

 پنچه روی. دیدم رویم جلوی, نگران باچشمانی را امیرصدرا بازکردم راکه چشمهایم.میدهد

 ......میداد بودوتکانم پانشسته

 گریه: میکردم زمزمه.اورد هجوم دوباره اشک "!!!! نه باامیرصدرا؟ گفت؟ چی همایون!!!! وای"

 .....نکن

 چی؟: پرسید

 ..... نکن گریه... نکن گریه -

 ؟سوین؟ شده چی سوین:بود نگران صدایش.کرد صدایم
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 س حساا. شد متوقف چیز همه یکباره.شد داغ صورتم یکباره. نکن گریه نکن گریه: بلندترگفتم

 ..... کنم نگاه درچشمانش حاضرنبودم. انداختم راپایین سرم. کردم بیچارگی

 ..روباالبگیر سرت: گفت ارام

. ودب شده کج لباسش یقه بودو شده پاره لبش گوشه. حاالبهترمیدیدمش.باالاوردم ارام را سرم

 وید؟د زدودنبالت رضاچقدرصدات میدونی میکنی؟ چرااینجوری: پرسید درصدایش ای باطمانینه

 ..... کنی شرکت دختر؟بایددوماراتن چقدرتندمیدوی.بلندشو

 صحبت به وشروع زد زنگ کسی به باتلفنش. کرد وبلندم انداخت رازیربغلم دستش

 باش مواظب فقط... خونه میبرمش..... نباش نگران. بهتره حالش. توته اینجازیردرخت:کرد

 که حاضرم من بگو بزنه، اضافه حرف خواست هم هرکی...... باشه..... شه تموم کاردیوارامروز

 ......خداحافظ..... باشه..... تودهنش بزنم مشت دوباره

 زدیش؟: وپرسیدم ایستادم.بود دعواکرده پس وای

 ابله مردک. راگرفت رضاجلویم ولی,بایدبیشترمیزدمش. بود حقش. اره: داد جواب اهمیت بی

 .....داد همایون ابداربه فحش یک وبعدزیرلب وشعورنداره جوعقل یک!!! مثالدکتره!!!.

 چه انوقت,گویند می رودررویت مزخرف حرف یک اخرسر میگفت بار هزاران. بود اخطارداده مامان

 حاالچی؟ ولی بوده سرت پشت,زدند هم اگرحرفی اقاجونت وترس احترام به تاحاال همه میکنی؟

 دمافتا یادش وقتی حاالچی؟!!!! وای!!! نبودی؟وای راشکست طلسم این کی ببینی امانم نبودی

 ....کشیدم امیرصدرابیرون راازدست خودم,

 شد؟ چی: کر نگاهم متعجب

 ....میرم خودم... کن ولم -

 ...میمیری داری. رونداری به رنگ دیدی؟ اینه روتواین خودت چطوری؟: بود شده عصبی

 ....بهتر -

 چقدردنبالت میدونی. نیست وقتش.حاالنمیر ولی باشه: گفت ای مسخره کردوبالحن پوفی -

 ....جهنم به تواثربگذاره؟ روی اینقدرباید ابله، اون گویی مزخرف ؟یعنی گشتیم
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 ینا اینجابین توکه. نیستی زن توکه. نیستی بیوه توکه. راحته توگفتنش برای!!! اره: دادزدم

 ....نمیکنی ادمهازندگی

 ؟ شده حاالمهم تاحاالنبوده؟ که نه مهمه؟ برات یعنی -

 نصف برای سیدهم.میکنند پخش خبررو میروندواین وکارگراش عباس االن تونمیدونی -

 ......نمیکنی درک.شهرکوچیکه این!!! وای!! وای. شهرکافیه

 درمقابل که هستی توزنی. وشجاعی نترس زن تویک گفتم!..... منوباش!.....واقعا؟: زد پوزخندی

 فکرکردی.دارند مردهاحق اندازه زنهاهم که میده نشون که زنی. ایستی می فکریها وکوته خرافات

 ایجادکنه خللی ات تواراده کسی بدی ؟تونبایداجازه نمیزده حرف کسی سرت تاحاالپشت

. پیداکنند نگذارازتوگزک. بدی کسی دست ضعف حرفهانقطه خاطراین به نبایدبگذاری.

 حمله،بیشتر خوردمیشی چی با بدی نشون وقتی. کنند توحمله میخواهندبه وحرص اونهاازحسودی

 ....همگیشون گوربابای. میشه ولی.سخته. میکنند

 نای میشم داغون. نیستم که ازسنگ. دارم روح. دارم قلب هم من. ادمم هم بابامن: نالیدم عاجزانه

 .... فامیل اززبون حرف این وقتی ؟.میکنه فرقی توچه برای.رومیشنوم حرفها

 ....خورد راهم اش تودهنی, خورد ی. ه.گُ یک اون. باشه. باشه:  رابلندکرد دستش

 کنه؟ شکایت نره -

 .....بودم گویی مزخرف اون جزو هم من,باشه هرچی.کرده غلط -

 ...میزدیش نباید ولی -

 فامیله؟ چون چی؟ -

 ...میزنه دامن شایعات حاالبه!!! نه -

 بهبعدروکرد. نیست داداصالمهم وادامه کشاند ماشین سمت ومرابه راگرفت وبعددستم بروبابا -

 کنی؟ ثابت رومیخواستی ؟چی قبل دفعه گفتم چی نکردی؟ چراگریه: من

 حسی چه. بود بهترشده حالم ولی. راداشتم نادم دختربچه یک حس. میکرد دعوایم حاالداشت "

 هرچه. سحرداشت حرفهایش.رابهترمیکرد حالم مبااوه زدن حرف حتی میکردکه مردچه بود؟این
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 هک حسهایی. اورد سربرمی درمن متفاوتی های انگارحس ولی,بیاید مردبدم ازاین میکردم سعی

 ..... نمیشدکرد کاریش ولی باامیرصدراظاهرشود دررابطه, درمن نمیخواستم اصال

 .راتکرارکرد سوالش دوباره

 نگفتی؟ -

 رو؟ چی: وپرسیدم خودامدم به

 نکردی؟ چراگریه اینکه -

 اشکم که نمیدم بهانه عوضی اون امثال به من: گفتم شدوبااعتراض جمع ازحرص صورتم

 ...رادربیاورند

 مخوش: میکنه زنهامتمایز توروازبقیه ،......خصلت همین: داد تکان وسری زد وگشادی لبخندگل

 . اومد

! سوارشو زودباش: داد کردوادامه راول کردودستم راجمع لبخندش کرده روی وانگارفهمیدزیاده

 ه. گُ تادیگه شد ادب. نخور روهم همایون ،غصه خونه رومیاره ماشینت گفت رضا میرسونمت،

 .نکنه خوری

 باشید؟ مودب خانم یک جلوی نمیتونید:  راگشادکردم چشمهایم

 !!! سوارشو زودباش!!! .....کن ول!!!..... بروبابا اَه: بودیم رسیده ماشین حاالجلوی

 چیه؟: پرسید دیدباحرص راکه تعللم

 .....شمابشم سوارماشین اگه من اخه -

 !!!!اشزودب. تورونمیبینه کسی نرفته؟ که یادت.  دودیه ماشینم های باباشیشه!!! دیگه بسه اَه -

 فلق ام سینه راروی دستهایم!!!بیاجلو: کرد متحیرنگاهم. ونشستم رابازکردم ودرعقب جلورفتم

 ...خوبه جام: کردم

 نگاهشطلبکار شخصیت؟ یاراننده تاکسیم راننده من مگه: گفت نیامدبادلخوری انگارزیادخوشش

 !!!شم پیاده ناراحتید. خواستیدسوارشم خودتون!!! بریددیگه هرچی،: کردم
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 عطرخوشبویی عجب. میخورد مشام به وسردش عطرتلخ ماشینش داخل. کردودررابست پوفی

 برای، پرسیدی حاالگیرم بعدفکرکردم. چیست عطرش اسم رسیدمحتمامیپ اگرپرروبودم. داشت

 هان؟ میخوای کی

 !!!! هیچکس... درداوربود جوابش

 چشمهایم ردشدیم، اندازی دست ازروی وقتی. رابستم وچشمهایم کشیدم عمیقی نفس

 وزیکم. رابرداشت نگاهش سریع. باشد غافلگیرشده انگارکه.میکرد نگاه من به ازاینه.رابازکردم

 همایون که رامیکردم فکرش وقتی. دادم تکیه ماشین شیشه رابه سرم.بود گذاشته ارامی

 حت ادمهاچطورمیتواننداینقدررا. دردمیامد به ،دلم بزند مزخرفی حرف بودچنین چطورتوانسته

 پچهاراشنیده پچ. بودم امیزدیده توهین حرکات. بودم دیده زیادی م مسمو نگاههای. بزنند تهمت

 جامعهدر متاسفانه. بود نگفته مزخرفی حرف چنین من به رودررو اینطور کسی تاکنون ولی. بودم

 یاشوهرکندیاانقدردرانزوابا خانه برودکنج که است باشد،انتظاراین بیوه زنی مااگر

 باشد داشته چشم شوهرهایشان زنهاازاومیترسندمبادابه. است محکوم درهرحال.شدتابمیرد

 نکهای برای فقط پیداشد هم اگرخواستگاری.کنند اوراصیغه اینکه برای هستند دنبالش ومردها

 ندرت به. تنهاست که باشد مسنی کندیامرد راقبول سرپرستش بی های بچه سرپرستی

 ودب ما جامعه فرهنگ این. پیداکند مناسب همسری تا باشد داشته انقدرشانس پیدامیشدکه

 چون ولی. بهتربود کمی وضع بزرگ درشهرهای شاید البته.شهرستانها کوچک جامعه بخصوص

 .روداشتند پیش افکاررا ان بودند،هنوز سنتی جامعه پرورده دست مردم این

 بسته بخوبی لیچارگویان رابرای عرصه,بود سالم وقتی, بود افتاده دربستربیماری االن که اقاجون

 تهمت چنین من به تابحال ،کسی رامیکردم فکرش ؟وقتی داشتم چقدرظرفیت مگرمن. بود

 د،بو کرده فکری واقعاچه همایون. خاص شخص یک دهندبه مرانسبت هم ان. بود نزده وحشتناکی

 تهگف وچه. بود داده نسبتی چنین خودامیرصدرا ورضاوسیدومهمترازهمه کارگرها،عباس جلوی که

 مثالنماینده همایون. تیرمیکشید قلبم میفتادم که یادش!..... خدا وای!..... دادن بودسرویس

 ریفک کوته البته ؟ میرفت انتظاری بازارچه وکوچه عادی ازمردم!!!  پزشک یک. بود قشرفرهیخته

 ادیروزت که همایونی. است ادمی شخصیت به وبیشترمنوط ندارد ربطی سواددانشگاهی به وپستی

 میشد اوخم تاکمربرای میامد یوسف حاج منزل به وهربارکه میکرد خم سر یوسف دربرابرحاج

 .میکرد وتوهین داده خودجرات ،حاالاینطوربه میگذاشت زیادی واحترام وعزت
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 ؟منوببرخونه اینجاچکارمیکنی: دادزدم. شهربودیم اطراف کمربندی ،درجاده امدم خودم به وقتی

 اینبا: سمتم برگشت. داشت نگه جاده گوشه راارام وبعدماشین انداخت نگاهی امیرصدراازاینه...

 . خونه ،میبرمت بهترشدی ؟هروقت رودیدی ؟خودت بگی میخوای چی خونه؟ بری میخوای حالت

 ودواقعانزارب ام قیافه. بودم کرده گریه! خدایا.داد دراوردودستم داشبورد ازتوی جیبی اینه بعدیک

 !زود!....منوببرخونه:نالیذم بادرماندگی.

 .روبشوری سروصورتت باید اول. نمیارم سرت بالیی!.... نترس: زد پوزخندی

 راشستم وصورتم ودست شدم پیاده. داشت نگه درکمربندی واقع رستوران یک بعدجلوی

 بل،ق برخالف. شدم پیاده وسریع تشکرکردم زیرلب.ایستاد سرکوچه. نشد ردوبدل دیگرحرفی.

 هامیرصدراک سمت,بار اخرین برای وقتی. مرانبیند کسی ،تا میکردم نگاه اطراف به حاالباهراس

 .دادوگازدادورفت تکان تاسف ازروی سری برگشتم،بود نشسته درماشینش

 مانما. شدم واردخانه. کشیدم عمیقی نفس "تاثیرقرارگرفتی؟ تحت زود چه!!! توسوین به وای "

 خانوم سیمین. سربرگرداند بود نشسته تخت روی باانها که زنی کنجکاوشدم.داشتند وعزیزمهمان

 تسم مرابه ،بلندشدو شد متوجهم که مامان. ببینم خواست می دلم که کسی اخرین!!! وای. بود

 .نبود ای چاره. خودخواندند

 عموق همان. کردم روبوسی بااکراه. امد طرفم بلندشدوبه. کرد وسالم زد لبخندی خانوم سیمین

 .کند تادرراباز دررفت سمت صدیقه.صدادرامد به درخانه زنگ

 تعجب .بروم نزدش کردکه اشاره سمتم به رادید من وقتی. واردشد وعصبانی سرخ باصورتی ایلیا

 میگه؟ یچ ایلیا اقا ببین!.....مادرسوین: کرد اشاره من به مامان. بود طلبکارانه رفتارش خیلی. کردم

 .بودیم ایندوراحت مزاحمتهای بودازدست مدتی. بود گردشده چشمهایم

 بامن :پرسیدم. بود زدن قدم درحال عصبی.رفتم وسمتش وبلندشدم دادم رابافشاربیرون نفسم

 ؟ داشتید کاری

 اش ملهج باتوچکارداشت؟ مرتیکه این: پرسید باعصبانیت امدوبعد بلندسمتم وبادوقدم ایستاد

 ؟!!!چقدرخودمانی. بود عجیب خیلی

 چیه؟ منظورتون: خونسردپرسیدم
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 !!! روشنگر..... یارو همین -

 اقای: دادم جواب وباطمانینه ارام! سوین خونسردباش" منودیده اون پس!....نه وای"

 مشکلیه؟.رسوندند کردندومنو لطف من به!...... دکترروشنگر

 حرفهاپشت چه دونی می!! .....یارو این هم اون.... شدی؟ مردغریبه یک سوارماشین حقی چه به -

 میزنند؟ سرش

 قیقتح, میشه زده حرفی کسی سر پشت, هروقتی مگه اوال ولی!!! ......ببخشید: راباالاوردم ستم د

 رفح کسی نبایدبرای سندومدرک بدون که بهترمیدونید ومعتقد، هستید نمازخون که شما داره؟

 .بدم توضیح شمابخوام برای نمیبینم دلیل بعدهم. است کبیره گناه غیبت. دراورد

 که همایونه ازامثال هم این کنه؟ دخالت توکارمن میده اجازه خودش به حقی چه!! بیشعور مردک"

 "بافند می مزخرف جهت خودوبی بی

 هب مردک اون بدم اجازه نمیتونم من. بدی توضیح باید ولی: امدکه صدایش ، تابروم برگشتم

 .بشه نزدیک من خانواده

 النا که میدانستم. بودم شده عصبی حسابی. دردگرفت گردنم که راچرخاندم، سرم انقدرسریع

 انوادهخ!.... خانواده؟!...؟ خانواده: گرفتم تهدیدجلویش نشانه رابه انگشتم. میبارد اتش ازچشمهایم

 زدیکدوتان اون تاحاالبه کنم نمی فکر روشنگر اقای هستندکه ومادرتون حاضردخترتون شمادرحال

 فراترمیرید ازحدخودتون دیگه دارید!..... هان..... شماهستم؟ با نسبت این کجای من.  باشه شده

! همین.شد تمام. دورشماهستم فامیل. شمانیستم خانواده جزو من!...... محتـــرم اقای

 غیرتی دورونزدیک فامیل خانمهای تمام برای دارید شماعادت. نمیشم هم بیشترازاین.......

 میشید؟

 خیره درچشمانش بانفرت که وهمانحال ؟برنگشتم شده چی!......مادر سوین:امد صدایش مامان

 ؟! اقا درسته. شد برطرف بود، سوتفاهم یک. نیست چیزمهمی: دادزدم, بودم

 هاش وپسر دربستربیماریه یوسف حاج حاالکه: داد جواب. نیاورد کم انگارمیخواست ایلیا

 ..باشم خانواده این مراقب که منه وظیفه این اینجانیستند،

 "!!مردک این تودهن نکوبم بامشت که کن کمکم!!! خدا ای "
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 ینا کی انوقت.....؟ چی.... چی؟: پرسیدم رابگیرم، ام عصبی خنده جلوی میکردم سعی درحالیکه

 ؟ شماسپرده رابه خطیر مسئولیت

 .... وعزیز مادرتون -

 .خواستم ازایشون من. میگند درست خان ایلیا! مادر سوین: امد عزیزصدایش

 درسته؟. باشه هاوتیمچه حجره به حواسش اینکه.......ستید؟ خوا چی: وپرسیدم برگشتم

 .برسرماباشه اش سایه شااله ان که... اتاقه تواون االن که سرداریم ماسایه.....

 ...داره کسالت حاجی حاالکه ولی -

 هن بپردازید حقیقتاهست، که چیزی اون تون، وظیفه به شما پس!!! درسته:  حرفش وسط پریدم

 بود؟ مفهوم. بیشتر

 اریک کردندباوجودمشغله لطف ایلیاخان. بزنی حرف اینطوری نیست درست سوین:امد کنارم عزیز

 .اعتماد فامیلندوقابل باشه هرچی. کردند قبول

 اعتمادند؟ قابل وازکجافهمیدید: زدم لبخندی

 !!!سویـــــــــن:کرد صدایم اخطارگونه مامان

 همین. باشه باغ به توحواست...... هست حواسم خودم!!!!....... نباش تونگران: داد جواب عزیز

 .دردنکنه دستشون هم خان ایلیا!.....

 ...ابایدشم. بمونید تومنزل. برید باغ نیازنیست خانم سوین: میکرد نگاهم حاالطلبکارانه ایلیا

 نی؟ک دخالت توامورچی قرارشد!.....صبرکن!.... صبرکن: اوتوپیدم به تندی وبه راباالبردم دستم

 .رفت یادت

 .وقیحه خیلی. بدی محل نمیخوام هم مردک اون به: داد ادامه. میگم ندادچی اهمیت انگار

 عیس. بود راحت ،خیالش داشت راپشتش عزیز چون کسی حاالکه. بود فایده بی ادم باین صحبت

 هم من!...... باشه باراخرت!...... نکن..... دخالت.... من کاری....توامور:  بزنم حرف شمرده کردم

 اضحو.....بکنه من برای تکلیف تعیین..... نداره حق کسی........ میکنم...... بخواد دلم که هرکاری...

 بود؟
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 خان ایلیا...... زشته خیلی زدنت حرف!!! ......سویــــــن: کرد صدایم گرانه توبیخ عزیز

 هتومیگ به هم هرچی...... راحته چی همه ازبابت خیالم ومن هستند ودرستکاری مردبسیارباایمان

 .رومیخواد صالحت

 خودم, رو خودم صالح: کنم خودراحفظ ارامش میکردم سعی,  عزیز درچشم وچشم برگشتم

 یستبعدب هم اون...... نمیرسه یکسال به هم خانواده شمابااین عمراشنایی!!!...... عزیز بهترمیدونم

 !سال

 همبازی ومادرت من! جـــــون سوین!.... عزیــــــزم:  انداخت راوسط خودش خانوم سیمین

 .بودیم بچگی

 نره یادت: ایلیاکردم ،روبه بار اخرین. شوم دهان به دهان زن بااین حتی حاضرنبودم

 اون کاره همه.....! نکن دخالت من توکارهای...... میگه عزیزبهت که کن دخالت توکارهایی!.......

...... ودخترم جزمن...... دستوربده خواستی هرکسی به خونه این توی. لحاظ ازهمه. منم باغ

 ..قرمزبکش خط یک دورمنودخترم

 !!!!!سویــــــــن -

 راه اتاقم سمت وبه! خوش روز: گفتم خانوم سیمین بعدروبه. مامان نکن سوین سوین هی چیه؟ -

 .بودم خورده کافی اندازه به انروز برای افتادم

 .بدی ادامه رویه بااین توین تونمی: امد سرم ازپشت ایلیا صدای

 رویه؟ باکدوم: پرسیدم. وبرگشتم ایستادم

 کنم حمایتت جوره همه حاضرم من........ باشه سرت مردباالی یک ،باید ای بیوه زن تویک -

 چیکارمیکنی؟ ،.....روگرفت پدرش سراغ که دیگه چندسال.....پدرمیخواد سهاهم......

 چرااینقدرخودخواهی؟

 چراهمه موندم ولی. فکرسهاهستی اینقدربه که ممنون: کردم تمسخرامیز ای خنده

 ایهس اگرهم من!......اقا نه..... باشه زن سریک مردباالی یک حتمابایدسایه شمامردهافکرمیکنید

 روی ور سرت سایه..... .زوربگه من بخوادبه کسی که کنیزنیستم. نمیخوام سربخواهم،زوری باالی

 من؟ به داری اصراری چه!..... من نه.... کن پهن ای دیگه سرزن
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. کنم انتخابش خودم میدم ،ترجیح شوهرکنم اگربخوام: دادم وادامه وعزیز مامان به روکردم

 امتاحتر بگذار!..... ایلیاخان خودشه دست هرکس احترام: کردم ایلیانگاه به ودوباره بعدبرگشتم

..... .باشی همسرخوبی مطمئنامیتونی!...... باش نداشته من به هم کاری. بشه حفظ خونه تواین

. متواتاق پریدم وسریع. هستم وخسته کاردارم ببخشید!.... دیگه یکی ی برا!..... من برای امانه

 .دبو زیاد امروز برای. یانه رابگیرم زبانم جلوی تونستم نبودمی ،معلوم میموندم دیگه کمی

 وبشکنم بردارم چیزی یک میخواست دلم. بودم شده حرصی حسابی هم ومامان رفتارعزیز ازاین

 رمس. افتاد اتاق گوشه رختخوابهای به چشمم. میشدم ،دیوانه ردماگراینکاررانمیک. بزنم جیغ.

 شدم بیحال. رفت نفسم که زدم، انقدرجیغ. زدم جیغ توانم وبااخرین لحافهاکردم راداخل

 ... برد وهمانجاخوابم

 داشتمسهارابرمی. ناهارمیامدم برای فقط. وعصربرمیگشتم باغ میرفتم ازخانه صبح بعد، تاچندروز

 .وعزیز مامان به جنگ یکجوراعالن. میبردم وباخودم

 دهدی درایلیاچه نمیدانم. بود درامده حرصم. اندتامراشوهردهند متحدشده باهم بود؛دوباره مشخص

 . میرفتند وضعف غش اینقدربرایش که بودند

 برای دادگستری کارشناسان, امدکه هوشنگ شکایت برای ازدادگستری ای نامه چهارم روز

 .ایند متراژزمینهامی

 .رابکند الزم هماهنگی خودش وقرارشد زدم زنگ جوادی به

 هوشنگ. رانداشتم هوشنگ دیدن تحمل اصال. امدند هوشنگ همراه به مرد وسه بعدجوادی روز5

 . بودند ویُبس عنق حسابی نفرهم سه ان. بودتوفرغون راگذاشته تاکارشناس سه مخ قشنگ

 ایستادودلداری کنارم جوادی. متراژشدند ،مشغول بدهند هوشنگ حرفهای به وقعی اینکه بدون

 .است اسنادقوی. نباش نارحت دادکه

 اگرحرفی وگفت راگرفت جلویش اماجوادی. بزند حرف امدوخواست سمتم دوباری یکی هوشنگ

 سریع داشتندوباان اس پی جی دستگاههای.کشید طول کارمتراژدوساعتی. دارد،بااوبزند

 .متراژمیکردند

 شد؟ چی: ،پرسیدم داشت نام رستمی ازانهاکه ازیکی کارشان بعداتمام

 . میرسه طرفین دست به روز ده ظرف نتیجه......صبرکنید: انداخت پرازاخم نگاهی
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. مشخصه که نتیجه!..... خانم سویـــــن: خندید بود مطمئن خودش به انگارخیلی که هوشنگ

 .کنی روخراب ودیوار کارگربگیری بهتره

 . چیست کارشناسان رای نتیجه ببینم که بودم هیجانزده. نکردم اصالنگاهش

. راازاوبگیرم سراغش نبودکه هم کسی. بود زده غیبش که بود ومدتی نبود ازامیرصدراخبری

 بودکه روزی35حدودا. نمیامد هم باغش به اصال.بود شده مهم حضوراوبرایم چراحاال نمیدانم

 . بودم اوراندیده

 نشوم افتابی جلویشان میکردم سعی هربارهم. امدند مان خانه به چندباری هم خانوم وسیمین ایلیا

 فقط. اجبارشوهردهد رابه من نمیتوانست وکسی بودم بیوه که خداراشکرمیکردم جنبه ازیک.

 . روبرومیشدم وعزیز مامان وغرهای نقها بانق میامدم خانه عصربه هربارکه

 شروع شاخه یک ناگهانی بطور. بودند کرده شدن خشک به شروع بادام بوددرختهای مدتی

 صمغو شیره ترشح میکردندبه شروع درخت تنه درقسمت هم درختان بعضی. خشکیدن میکردبه

 هک مهندسی. بیماراست درخت بود مشخص قشنگ.بودند برگهاشده شدن پژمرده باعث وحسابی

 بودودرانجازندگی رفته اصفهان به بودکه مدتی میپرسیدم، بادامهایم درموردمشکل ازاو همیشه

 اندهم اوهم قنبرکه مش مثل رعیتهایی فقط بپرسم ازاونظرکارشناسی نبودکه هم کسی.میکرد

 .بود کرده ازمایش سم دونوع یکی. بود رفته مختلفی راههای.کند بودچه

 بحث درحال باهم قنبرورضا ،مش رفتم باغ به که روز ان. ناراحت رضاهم. بود قنبرعصبانی مش

 .هردوجلوامدند دیدند راکه من.بودند کردن

 یچ موندم هم من!! بکن کاری یک.......بابا!! خانم سوین: کرد زدن نق به شروع[ قنبرتامرادید مش

 راامتحان هرروشی. شدم خسته دیگه. اند شده اینجوری هم اطراف بادام اکثردرختهای. ......شده

 واین دادگاه پی حواست تمام که شماهم. نداریم بادام محصول.....، بره پیش اینجوری. کردم

 .ازدرختهارفته یادت دیگه. چیزهاست

 ومتراژ مدارک به سرم مدام بود، امده پیش وهمایون هوشنگ جریان ازوقتی میگفت رلست

 . میکردم ی کار باید. درختهانمیرسیدم زیادبه. بود ودادگاه

 انمخ سوین: پرسید یکباره رضا که. نداشتم گفتن برای چیزی ومن بود زدن نق قنبردرحال مش

 پرسیم؟ روشنگرنمی چراازاقای!!
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 داره؟ اون به ربطی چه!!! وا: گفتم. چارتاشد چشام

 .هبکن چیزی راهنمایی، بتونه شاید نخونده؟ وکشاورزی باغداری دانشگاه ایشون مگه اخه خب -

 انگارمدتی لعنتی دل این. ببینم را تاامیرصدرا داشتم ای بهانه که میخواست هم دلم

 .میخواست خالف وچیزهای بود بود،سرخودشده

 "!!!خوبی؟. است مردغریبه یک اون.. هست حواست سوین "

 !!! بکن خواستی هرکاری:  بلندکردم حوصله رابی دستم

 .رفت وطرفی راگرفت ای وشماره رادراورد موبایلش خداخواسته رضاهم

 حس. داشتم خوبی حس.بود شده قلقلکم. پروازمیکند دلم ته کوچک ای پروانه میکردم احساس

 زده یالیخ بی رابه ظاهراخودم بااینکه.میگوید رضاچه بود،تاببینم شده گوش بدنم تمام! سرخوشی

 .بودم

 روشنگرتوباغ اقای. اوردیم شانس امدوگفت وشادسمتم خوشحال شد، تمام تلفنش رضاکه

 .میاد دیگه ربع تایک. بود خودش

 چرا؟چراحاال؟!! لعتی!! لعنتی!! رفتی ازدست!! سوین! وای!! وای ".کردم ذوق ها دختربچه مثل

 "چرابااون؟

 .ودمب شده عصبی. بود کرده عرق دستانم کف. بود افتاده تپش به حساب بی هم المروت قلب این

 خداجون!!! کن خداکمک میشی؟ چی بیاد وقتی. شدی اینطوری نیومده!!! توسوین به وای "

 "!!!ابروبشم نگذاربی

!!! باشم اینجوری نمیخوام!! حاالنه!! نمیخوام!! خداجون:کردم زمزمه وزیرلب روبستم چشمام

 !!!نمیخوام

 .امدم خودم به امیرصدرا بم باصدای

 ؟ چطوره حالتون!!...... سالم -

 راگازگرفتم پایینم لبم. زدم وچنگ فروبردم مانتویم جیب انهاراداخل. داشت لرزش دستهایم

 .میامد بدم ازخودم بود؛ شده مستولی برمن که ضعف همه ازاین.
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 باشه؟!! چیزروبگو همه!! روشنگربگو اقای به مشکلمون درباره: رضاگفتم وبه کردم سالم تندی به

 ...بگو!!! کردیم استفاده کشهایی سم چه بگوکه!! چکارهاکردیم که بگو

 ...داریدمیگید که خودتون چرارضابگه؟!!! بسه!! بسه: راباالبرد دستش امیرصدراکالفه

 ولی .رابخواند رازم ازچشمانم میترسیدم.بیفتد چشمانش به نگاهم اصالنمیخواستم!!!خدا وای

 عطر. داشت وسفیدبرتن ابی باخطهای اسپرت کتانی پیراهن یک انروز. کردم نشدوناچارنگاهش

 وقت: کردم رضانگاه به دوباره. زد زیردماغم میکرد رامست میدادوادم تنباکو بوی که سردش

 !!! کاردارم اصال.. ام خسته..... ندارم

 رادرچشمانم ضعف این میدادم ترجیح که کسی اخرین. میدادم هاجواب بچه مثل

 .بخواند،امیرصدرابود

 نک برگردنگاهش میگفت درونم سمج حس یک. کنم نگاهش دوباره ،که میشدم دیوانه داشتم

 !!!!کن نگاهش!!! ندیدیش که مدتیه.

 دادم ننشا زیتونی درختهای راسرگرم وخودم گرفتم ازانهافاصله رانبازم، بیشترخودم اینکه برای

 . بودم خریده تازه که

 .بدهد درختهارانشانش که امیرصدراازرضاخواست. داد ماجراراتوضیح امیرصدراکل برای رضاهم

 . افتادم راه سرشان پشت نیزبافاصله من

 راه ورق وشق بود راباالگرفته سرش. وقدبلندش شدم خیره پهنش های شانه به سر ازپشت

 ادم به حسی چه پهن های شانه این روی سرگذاشتن" گذشت درخیالم ناخوداگاه. میرفت

 "میدهد؟

 مذهن ودرون "فکریه؟ چه این هان؟ هستی؟ توکی رفته یادت!! سوین هی "فریادزد ازدرونم صدایی

 .گذاشتم دهانم راروی دستم و کشیدم هینی

 .بودم کشیده انگاربلندهین.کردند نگاهم ومتعجب وامیرصدراهردوبرگشتند رضا

 دیلبخن. بود شده مات رضاهم. میکرد وباپوزخندنگاهم بود ابروباالداده یک معمول امیرصدراطبق

 ...بود زنبورگاوی یک...یک...نشد هیچی...هی:گفتم وبالکنت زدم
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 که بینی وباذره هاراکند ازشاخه وبعدیکی کرد رابررسی دادوچنددرخت ادامه راهش امیرصدرابه

 کمی.. کرد انهارانگاه بینش راکندوباذره بادام بعدبرگهای.کرد بود،انرابررسی درجیبش

 . نزدیکترشدم

 هم ها شاخه. کنیم بُردواستفاده محلول وباید شده دچارپوسیدگی درخت طوقه: رضاکرد روبه

 تنه بایدبه راهم بردو محلول.. کنیم انرااستفاده مخصوص وبایدسم خوارشده ساقه زنبور دچارافت

 غیراستانداردازجای کودی اخیر چندماه درطی ایا: وبعدپرسید بزنیم وغیربادام بادام درختان تمام

 یانه؟ ایم کرده واردباغ نامطمئن

 !!!خریدیم ازسیدکودحیوانی!!! اره: داد جواب ورضا

 چندجای که درموردکوددادوگفت درستی ایه کردتوصیه بعدشروع!...... همون: کرد ای خنده

 .بدهند اورگومیکس ماکود ،تابه میشناسد کود تهیه معتبربرای

 ..ساله تقریبایک. ایران اومدید شماتازه خوبه؟ ازکجامیدونید: پرسیدم ناخوداگاه

 دهم،ب کودمناسبی خودم باغ درختان به اینکه برای مطمئنا: انداخت من به اندرسفیهی عاقل نگاه

 عیس. میدونم وخوبی راکودبسیارمناسب کمپوست ورمی من درضمن. معتبرهستم جاهای دنبال

 .سالمتر!! تر هرچقدرارگانیک محصول نکنید، استفاده شیمیایی ازکودهای تاحدممکن کنید

 چی؟ وتقویتی موادمغذی: وپرسیدم نزدیکترشدم. بود جالبترشده حرفهایش

 مدام وزرع سالهاکشت دلیل به منطقه این باغهای!...... صددرصد: داد تکان سری

 ..کرد معرفی بسیارمناسب کودالی نوع وبعدچندین شده دچارکمبودموادمقوی

 درختان برای مقدارمناسب.. کرد نوشتن به شروع رادراورد دفترش. بود شده ه زد هیجان رضا

 شده زده هیجان هم من حتی. ازروشنگرپرسید انهاراهم تهیه مکان. یادداد راهم استفاده وروش

 .بودم کرده رافراموش قبل چنددقیقه واتفاقات بودم

 ؟.میدهندوبعدمیریزند گل. اصالبارنمیدهند درختانمان بعضی روشنگر اقای: پرسیدم

 هیهدرموردت. میپرسیدم سوال مدام. میداد بودوجواب گرفته ژست استاددانشگاه یک مثل حاالاوهم

 هم میگرفتم اطالعات قبالازش که مهندسی ازان حتی خوار، زنبورساقه سم نوع بردو، محلول

 ..بهتربود ،اطالعاتش
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 غازهم.وبروم کنم زودسوال مجبوربودم داشتم مهندس اقای ازان قبالاگرسوالی. داشتم خوبی حس

 پای که بیوه زن بودند،ازنظرانهایک فضول ادمهاهم که ازبس.  وبدجا شهربود اصلی درمیدان اش

 ی،وسوال کشاورزی واودیه سم فروش مغازه ندارند،یعنی کاری ان رزنهابهاکث بایستدکه ای مغازه

 !!!!!میکندوالغیر کارخالف دارد یعنی بپرسد،

 ونجاا داشتی کاری ،چکارمیکردی؟ ملی توباغ مغازه یک دم امروز سوین: پرسید یکبارمامان حتی

 که یا مغازه اونهم بایسته مردغریبه مغازه دم سوین که زشته ،میگفت تورودیده فالنی خانم...... ؟

 .باشه بیوه وقتی اونهم خورباشه بامردهازیاددم نباید ادم وامدمیکنند رفت مردتوش عالمه یک

 واالتم،س بگوید مزخرفی کسی ازاینکه دلخوری حاالبدون ولی.  ادم به میکردند توهین علنا یعنی

 . میداد جوابم فراوان باحوصله وامیرصدرا رامیپرسیدم

 بچه یک مثل میکردورضاهم میدادوراهنمایی جواب منت بدون واو داشتم ناپذیر سیری عطش

 ..برمیداشت یادداشت محصل

 ادمد وگشادتحویلش گل لبخندی کردم، خدارامعطل بنده انگارزیادی که کردم س احسا بعدمدتی

 ودب بعد،اگرسوالی های دفعه شاله ان. دادیم زحمتشون!!! بسه دیگه: رضاگفتم وروبه وتشکرکردم

!..... نک وحتمابروتهیه روشنگرگفتندرابنویس اقای که جایی ادرس!.... رضا فقط. میپرسیم ازشون

 !باش نداشته هم پولش به کاری

 !!!باشید مطمئن: گفت خداخواسته هم رضا

 .. افتادم راه ایوان سمت وبه کردم خداحافظی خندان و خوشحال

 شده ،کم امیرصدراداشتم ورود دربدو که احساسی ازان کمی. بود وکتاب دفاترحساب روی سرم

 .ودب سم برایم نمیرسد، سرانجام به میدانستم که وعشقی امیدواهی. بهتربود اینطوری. بود

 اکجر وسرش فروبرده شلوارش رادرجیب ودستهایش بود ایستاده. امیرصدرابخودامدم باصدای که

 .میکرد ونگاهم کرده

 ه؟شلوغ انگارحسابی سرت -

 دارید؟ کاری!!! بله:دادم جواب. باشم جدی کردم سعی
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 91و اشناشدم زیادی بادخترهای زندگیم درطول جلوامدوگفت دادوقدمی تکان سری

 .واینجورچیزهابود ؛خرید پسرهاشون مد؛دوست ،ارایش؛ بود مهم براشون که درصداونهاتنهاچیزی

. هبش وخوشحال زده وهیجان بیارتش غیراونهاسرذوق چیزی که هست هم زنهاکسی انگاربین ولی

 نتیجه این وبه بود جالب برام میکردی ذوق دل ازته و میگرفتی وجواب میکردی سوال هربارکه

 به پدرکه یک بعدمثل. باشند میتونندمتفاوت هاشون بعضی گاهی. نیستند هم زنهامثل همه رسیدم

 .دادورفت تکان وسری زد بخشی لبخندارامش لبخندبزند، دخترش

 " لمث ای کوبنده ،جواب بودم قبل اگرسوین. بود کرده تعریف ازمن. بود کرده متعجبم حرفهایش

 یول. دهم جوابش"چیزها فکرمیکنندواین زندگی به وزنهااکثرشون نیستند زیادکامل مردهاهم

 . بودم مانده ساکت

 بعدسریع. جاگرفت لبم گوشه لبخندی ناخوادگاه. بود کرده تعریف ازمن چون شاید واقعاچرا؟

 امثال به چون. بشی عصبانی ازش باید تواالن!!! سوین بکش خجالت" وگفتم بخودامدم

 "!!!احمقی خیلی!!!! مرگی حاالذوق ولی.کرد زنهاتوهین

 حاج غیر که من دل این بیچاه. میکرد ذوق خودش برای طفلی!!! من مرده صاحب ازدل امان ولی

 .بود نکرده تعریف تاحاالازاو کسی یوسف

 هبهبودک روبه هم اقاجون حال. امیرصدرابود شده موادتوصیه تهیه دنبال سخت انروز ازفردای رضا

 ازاوحساب وقومی داشت ودبدبه کبکبه زمانی که مردی. میرفت بدترشدن روبه کم کم هیچ،

 .بود شده وناتوان بود افتاده ،حاالدربستربیماری میبردند

 .مظاهرنشو جلویش زیاد میکردم سعی ولی.امد مان خانه دیگربه بار چندین هم ایلیا بین دراین

 احتضاراست روبه حاجی بودند شنیده که افرادی. بود بازدشده خانه به افرادجدیدی پای حاال

 .بودند امده گرفتن حاللیت وبرای

 ندهاهست وهمسایه ،کشاورزان کسبه اینهابعضی گفت مامان. کردم ،تعجب شنیدم ازمامان وقتی

 . اند امده حاللیت طلب وحاالبرای اند کرده ناراحتش اندیا گرفته قرض پول ازاقاجون که

 لبط وحاجی کرده سواستفاده ازانها خیلی که ومیدانستم بود شده ضامن افرادزیادی برای اقاجون

 .بود خوردن خاک چکهادرحال که داشتندوصدالبته اقاجون دست چک وبجایش بود انهاراداده

 اوردند؟ روپس حاالپولهاشون: پرسیدم
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 می!!!بده رضایت!! تنگه میگفتنددستمون پررویی باکمال!!! بابا نه:  باالانداخت ای شانه مامان

 هب نداشتندحاالدستشون موقع اون اگه. رومیشناسم اکثرشون.نامردند بازهم دلرحمه، دوننداقاجون

 اقاجون درزمینهای چندنفرکه حتی. بشه ادمیزادپست ازوقتی امان ولی. میرسه دهانشون

 چیزی طبعش مناعت بخار ولی. وضع ازاین نبود راضی اقاجونت میکردندو زراعت بطورغصبی

 . فکرمیکردند چه مردم این واقعا. کنند حاللیت بودندتاطلب امده نمیگفت

 یعنی. رابرمیگرداند ،صورتش امده چه وبرای کسی چه میگویم اقاجون هرباربه: داد ادامه مامان

 ومهربان بخشنده مردی اندکه نبودچقدرپیرمردراازارداده معلوم. ندارد هیچکدام دیدن به تمایل

 .دیدارانهانبود حاضربه او؛ چون

 .ببیند که بود تنهاچنرنفرراپذیرفته

 نهک ماروحالل بزن حرف باحاجی!!! خانم سوین: مرادید طلب فرصت ادمهای ازاین یکباریکی وقتی

. 

 ؟ اید کرده چه مگه: پرسیدم

 ندادم راپس پول, شد درست وامم وقتی من ولی راکرد، ضمانتم حاجی:  انداخت راپایین سرش

 .ام شرمنده االن.رابدهد پول مجبورشد وحاجی

 قبله؟ چندسال حاالمال: پرسیدم

 بود اورده تومان511111 بودوحاال گرفته وام تومان میلیون یک مبلغ...... قبل سال8:داد وجواب

 . تنگه دستم ومیگفت

 امدی وتازه باحاالیکیه؟ قبل سال8 تومان میلیون یک نمیکشی، خجالت: دادم اووجواب به روکردم

 حاجی بیخودنیست. حاللت هم سودش. رامیاوردی میلیون یک خود الاقل اوردی؟ تومان511111

 .راندارد ازشماها یک هیچ دیدن به تمایلی

 قاجونا نیامدید؟ بودوسرپا، سالم حاجی چراوقتی: دیگرپرسیدم یکی از نبودند، ادمهاکم این امثال

 و دبری وریاکار، دورو شماادمهای. شمابیفته به چشمش داره تمایل نه شماداره پول نیازبه نه من

 . قیامت دیداربه. نباشید حاللیت دنبال
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 این اکثر نگرانی که میدانستم.میکرد انهاراعصبی چقدر من رودروایستی بی حرفهای واین

 وراث بودند،دست گرفته قرضی پولهای برای که چکهاوبراتهایی میترسیدند ت؟ادمهاچیس

 . شوند بیفتدوانهابدبخت

 ...ندهد راهش بود امده گرفتم قصدحاللیت به هرکسی خواستم عباس ازمش

 . کنم بیرونش تاخودم من بزن زنگ نرفت، اگه. باشه داشته ارامش بگذاراقاجونم!.....مشتی -

. باغ ولومحص پاشیها وسم میگفتم ازباغ برایش. باشم بیشترکناراقاجون میکردم روزهاسعی این

 نشان بود، درنگاهش که وارامشی ازشادی پرمیشد. میشد پرازرضایت اقاجون نگاه. چی ازهمه

 بود تهگف دکترهم. نیست خوب زیاد حاجی حال که میدانستیم همه. منتظراست فقط حاجی میدادکه

 چون.باشیم اطرافش اخر روزهای باشدواین خانواده ودربین درارامش اش درخانه بگذاریم

 .هست حاجی رفتن امکان هرلحظه

 هستم وسهاهم خودم مراقب. هستم باغ مراقب!!! اقاجون:  رابوسیدم اش وپیشانی شدم خم

 امدشوهرکنم خوبی مرد اگر میدم قول. میدونم. زجرمیکشی داری!!! تخت خیالت!!!! نباش ناراحت.

. 

 "بایدمیگفتم حاجی خیال راحتی برای ولی. باورنداشتم حرف این به هم خودم حتی"

 باالی قران چرخاندوبه راکمی بعدسرش. میخندید چشمانش. بازکرد ودوباره رابست چشمانش

 خیلی که ای سوره. خواندم رابرایش الرحمن وسوره وبازکردم رابرداشتم قران.کرد اشاره سرش

 راحت!!! مدیونتم همیشه که اینوبدون. دارم دوستت!!! حاجی: راگرفتم دستش. داشت انرادوست

 .هستم دریا ومامان عزیز مواظب!!! باش

 حتی روحانی، صورت واین نگاه این. بود شده خاص اقاجون نگاه. داردمیرود که میگفت نگاهش

 .تاخراس ،شب انشب انگارمیدانستیم همه.زیادنمیمونه حاجی ومیگفت بود شده متوجه هم مامان

 ی؟ وضوبگیر میخوای!!! حاجی -

 !!!میره داره!!! میره داره حاجی میگفت چرامدام!!! لعنتی ششم حس این. زد لبخندی

 لبهایش راروی بعدقران. کردم وکمکش ریختم وگالب اب درظرفی. نکنم گریه کردم سعی

 اییدسته. بود کشیده سالهازحمت که ونحیفی چروکیده دستهای. دستهایش روی وبعد گذاشتم
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 اختهس جدید سوینی ازمن بزرگ مرد واین نگاه واین دستها این.داشتند گردنم به بزرگی حق که

 .بود

 خانوم وصدیقه دریا ومامان سها شب ان. گذاشتم دستهایش راروی وصورتم کردم راخم سرم

 حاجی خداحافظی تحمل. ماندم دراتاقم من ولی. رساندند صبح به کناراقاجون وعزیز عباش ومش

 من وبزرگ داشتنی مرددوست. رفته حاجی که فهیمدم مامان شیون ی باصدا صبح.  رانداشتم

 .بود شده تنهاترازقبل سوین.روزگار بزرگ ازمردان یکی. بود رفته باالخره

 !!!وسها سوین وطفلی عزیز وطفلی مامان طفلی. بود رفته حاجی ولی بود سخت باورکردنش

 رگلویمد کوچکی گلوله. تیرمیکشید قلبم!! خیلی!! سخته خیلی. بود سرازیرشده ازچشمانم اشک

 .بود شده وسفت بود گیرکرده

 امانم ش دراغو عزیز. امدم وبیرون پوشیدم لباس سختی به. جایزنبود درنگ. بلندمیشدم باید

 بادکترحسامی ازاتاق امدن بیرون درحال عباس ومش میزد توسرش خانم صدیقه. میکرد گریه

 .بود خانوادگیمان پزشک

 ای جهض راشنید تااین عزیز. گفت وتسلیت رفت نزدعزیز افتاده فرو امدباسری دکتربیرون وقتی

 .کوبید اش وبرسینه زد

 "!!نکن گریه!! بدی سروسامون رو اوضاع االن توباید!!! سوین ".میکرد گریه هم عباس مش

 یوباصدای نزددکتررفتم به. امدم هاپایین وازپله کردم راپاک اشکهایم. راگرفتم ام گریه جلوی

 ؟ کی: پرسیدم لرزان

. توخواب......درد وبدون ارام!!! پیش ساعت یک. باشه اخرتون غم: کرد دادوسالم تکان سری

 .رفت که حیف...... بود مردبزرگی حاجی. صادرمیکنم رااالن جوازدفن......

 اندهپوش ان روی سفیدی مالفه درحالیکه بیجانی جسم اقاجون تخت روی. هاباالرفتم ازپله سریع

 دهانگارخوابی ،که انقدرارام. بود اقاجون لبهای روی ملیح لبخندی. راکنارزدم مالفه. قرارداشت بود،

 "نه؟ک توچه بدون سوین حاال. بودی وپشتم بودی ایکاش اقاجون" نشستم تخت همانجاپای. بود

 ومخان وصدیقه وعزیز مامان گریه صدای. کردم وگریه گذاشتم تخت رالب وسرم شکست بغضم

:  دمز بوسه حاجی برپیشانی. بلندشدم سختی وبه گرفتم تخت رالب دستم. میامد حیاط ازداخل

 !!!! خداحافظ!!! حاجی خداحافظ
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 زیادیکار!! بلندشو!!! مشتی: صدازدم. میکرد وگریه بود نشسته حوض لب عباس مش. امدم بیرون

 بیا ،میزنم رضازنگ به. وسوم امروز مراسم برای مسجدجامع بعدبرو!! بگیری میوه بایدبری. داریم

 . بایدابرومندباشه مراسم. میکنم هماهنگی یوسفیان بااقای رو ناهار خودم. کمکت د

 صدیقه: کردم خانوم صدیقه بعدروبه. رادادم الزم ودستورات زدم ضازنگ ر به رادراوردم موبایلم

 کمک. پذیرایی ی روبیاربرا تاخانوم برودوسه!!! شی کار به ستد باید ولی سخته میدونم!! خانوم

 !!!!زودباش.داریم الزم

 ایستاده ومبهوت مات دراتاق ،دم بود بیدارشده تازه سهاکه. نبود زیادخوب حالشان وعزیز مامان

 .بود

 !!عزیزم بیا!! مامانی سها -

 من رابه خودش.میکرد بیصداگریه ام بچه. شده چه گفتم برایش ارام.  بود کرده تعجب طفلک

 بدهدتامراقبش خانوم طاهره سهارادست که سپردم خانوم صدیقه به. میکرد فین چسباندوفین

 وشهرهای اصفهان از مطمئنا. میدادم غذاسفارش ناهاروشام وبرای تاالرمیرفتم بایدبه. باشد

 . دادم راسفارش حاجی ترحیم واگهی رفتم عظیم چاپخانه بعدسمت. زیادداشتیم مهمان اطراف

 . کند چه میپرسیدکه مراسم ی وبرا میزد زنگ مدام هم رضا

 جوخار داخل بودکه وهمینطورادم بودند زده سیاه پرچم. بود غلغله خانه. خانه رسیدم بعددوساعت

 .رابشنوم اطرافیان وتسلیت بایستم مدام مجبوربودم. میشد

 .بود وقرمزشده متورم چشمهایش. پیداکردم سختی رابه مامان

 هاتدایی به تاخودش زدم زنگ سپهرهم به. گفتم هم بابات به. زدم زنگ وسینا ساره به!!! سوین -

 .هست چی همه به حواسش خودش ایلیا!!! مهمانها پیش بیابرو: داد بعدادامه. بگه

 چه ،مردم بده زیادجولون اقاجون تومراسم ایلیا اگه میدونی هیچ!!! مامان:دادم جواب باحرص

 مش!! نیستم که چالق!! هستم من!! هست رضا هان؟ گفتی؟ اون به چی ی میکنند؟برا فکری

 هچ مامان ببینم نایستادم دیگر. کنه خودشیرینی وسط این اون نیست الزم!! هست هم عباس

 .میگوید

 سرم ازپشت بمی صدای که میکردم صحبت داشتم. گرفت میوه سفارش وازمن زد زنگ رضا

 !!!خانوم سوین میگم تسلیت: شنیدم
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 یاهس چرمی وکت سیاه وپیراهن بود گذاشته ریش ته. امیرصدرابود. وبرگشتم کردم خداحافظی

 یومردجوان واردشد سرش پشت سفید گالیول گلهای پراز سبد یک همزمان. داشت برتن بلندی

 اقاکجابگذارم؟:پرسید

 .بودند اورده مردم که هایی کنارحجله,کردکناردیوار اشاره

 به ای بودوازشاخه مشغول فکرم. میکردم ناهارمهمانهافکری وبایدبرای ظهربود نزدیک دیگر

 .دیگرمیپرید شاخه

 .بود غمگین نگاهش. وتشکرکردم دادم تکان سری

 هست؟ کی جنازه تشییع مراسم. شده چی زدوگفت زنگ رضا صبح!! متاسفم -

 اشک!! !انگیزی نفرت کلمه چه!!!! جنازه تشییع. فروکردند قلبم به انگارتیری پرسید، راکه این

 .راندم راعقب واشک کشیدم عمیقی نفس. امد چشمم پشت دوباره لعنتی

. بشه دفن 5 بعدناهارحدودساعت قراره. روصادرکرده دکترجوازدفن: دادم جواب لرزان باصدایی

 !!! روشنگر اقای امدید که ممنون

 هم ربهکم راپشت دستهایش. میکشید نزمی روی محوی اشکال کفشش بانوک بودو پایین سرش

 منومثل میکنم خواهش پس. روزیادنمیشناسم کسی من!!! بهرحال: کرد پوفی. بود کرده وصل

 تعارف پس. شلوغه سرتون که گفت رضا. بگید هست اگرکاری. بدونید خدابیامرز پسرحاجی

 .نکیند

 ممنون:  شد بیشترکج انگارلبهایم ولی.امد لبهایم روی سختی به لبخندی

 اون مردانه بفرمائید. ،خیلیه اومدی که همین!..... جناب بدی زحمت خودت به شما نیست الزم -

 . زنونه برو شماهم!!! خانم سوین. طرفه

. ردمیک مادونفرنگاه به طلبکار وباحالتی بود ایستاده ایلیا. صدابرگشت سمت به هردوسرمان

 هحاالک ولی نبود زحمت به الزم: داد امیرصدراادامه روبه تند بانگاهی. میبارید نفرت ازچشمانش

 تگف باشد،طلبکارانه من انگاراقاباالسر ودوباره.داد رانشان مردانه وبادست. اومدید،بفرمایید

 . داره کارتون مادرتون. اینجاوایسادی زشته زنونه بروتو شماهم!!! خانوم سوین:

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

124 

 

 دامک وسوم امروز ی برا وگفت سمتم برگشت امیرصدرا که دهم وجوابش رابازکنم دهانم خواستم

 اتداخلت بیندازم راعقب کارهایم که ساعتیه چه ببینم میخواستم برگزاربشه؟ مراسم قراره مسجد

 .نکنید تعارف. درخدمتم ،من درهرزمانی بود، هرچی ؛هرکاری، درهرحال.  نکنه

 زیادمودبانه هک نزدیکترامدوبالحنی اینبارایلیا. نداد ایلیا به محلی میکردواصال صحبت مودبانه خیلی

 !!!بفرمائید!!! ،بفرمائید مهمونی شمافقط. حضورتونیست به نیاز که، گفتم: نبود

 !!!!شید گم یابرید!!! بتمرگید انگارمیگوید ،که گفت زشتی رابالحن دوکلمه وانقدراین

 رایصدامیر وشدهمان راریزکرد وچشمانش برگشت ایلیا وسمت کشید عمیقی نفس امیرصدرا

 این عزای ازصاحبین یکی ایشون. میزنم حرف خانوم باسوین دارم اوال:داد وجواب ویخی سرد

 پس!!! مهمونی توخودت درثانی. یانکنم کنم بگندچه من بایدبه هستندکه ایشون پس. است خونه

 این چون!!!! باش ،مواظب میزنی حرف بامن داری هم وقتی. روفراترنگذار وپات روبدون حدخودت

 محکم زچی یک بعد دفعه. نمیگم چیزی ومن برخوردمیکنی امیز توهین بامن داری که بارته چندمین

 ... تودهنت میخوره

 دراامیرص ولی.هردوقدبلندبودند. میکردند نگاه هم به بودندوبانفرت ایستاده هم هردوحاالروبروی

 .تربود هیکلی

 اصال. میکرد نگاهش خونسردی به وامیرصدراکه انداختم ایلیا شده مشت دستهای به نگاهی

 .بیاید پیش یابحثی دعوایی اقاجون مرگ روز نمیخواستم

 این. میشیم مزاحم بودحتما کاری اگه چشم!! ازلطفتون ممنون!!! دکتر اقای:  جلورفتم ارام

 .است وظیفه میکنم خواهش وگفت برگشت سمتم به امیرصدرا حرفم بااین!!نظرلطفتونه

 .باارزشه وعزیز مادرم من برای حضورتون بهرحال: دادم جواب

 ؟ بکنیم هم طَبق بایداقاروطَبق ؟نکنه خبره چه!!!اوه!! اوه: امدکه ایلیا عصبانی صدای

 ندارم دوست!!3مردونه سمت ببرید تشریف!!!مهمونید شماهم!!! خان ایلیا:  ایلیا سمت برگشتم

 تمیخواس دلم.. درازکردم مردانه راسمت دستم خودش ومثل!!! بفرمایید. بیفتید توزحمت شماهم

 رفت همردان سمت بعدبه که ایلیادیدم رابه پوزخندامیرصدرا!! وقیح مردک!! توصورتش بزنم همانجا

 ورتص دعوایی که بود مانده همین. کشیدم راحتی نفس. زدورفت ایلیا به ارامی تنه رفتن ودرحین

  بگیرد
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 همه احبص میکردکه رفتار کسی مثل. بیاید بدم ازاو بیشترازقبل خیلی بود شده باعث اینکارایلیا

 .است کاره وهمه است خانه

. ستا خانه دراین مردی بدانند تاهمه باشد باید ایلیا میگفت هم ومامان نبود خوب حالش که عزیز

 !!!!چغندربودند برگ عباس ومش انگاررضا

 امده افرادزیادی. نفر 511 تعداد به. بود کرده تهیه چلوکباب ناهار برای یوسفیان اقای

 بود داده قول.بفرستند خانه غذارابه شد قراربراین.فرستاد انهاراگشنه که بودندونمیشد

 .کمک بفرستدبرای چندنفرکارگرهم

 هنگا بودند خوردن درحال مردمیکه وبه نشستم ای گوشه. نداشتم خوردن برای اشتهایی اصال

 دراشپزخانه وچندتااززنها خانوم صدیقه. ومردجدابودند وزن بودیم زده پرده حیاط وسط. میکردم

 بصورت حلوارا که انهاگفتم به. خرما کردن درست دیگردرحال ای وعده حلوابودند تهیه مشغول

 هموخرما انراببرند رولت کنندومثل پهن ان راداخل تاحلواها بودم گرفته لواش نان. دراورند رولتی

 .بپاشند نارگیل ان رادراورندوروی هایش هسته

 اینطوری. شدم خرماها کردن درست زنهامشغول همراه. میگذاشتم تمام سنگ اقاجون برای باید

 ریهگ دیگران جلوی نمیخواستم ومن میامد مدام اشک. رابگیرم ام گریه جلوی توانستم می الاقل

 .کنم

 مایشن نوعی این نظرم به. میامد بدم خودمیکوبیدند؛ میزدندوبرسروصورت جیغ مدام که اززنهایی

 .میکرد وهق وهق داده دیوارتکیه رابه سرش میکردومامان گریه ارام که عزیز. بود مسخره

 اینطوردیوانه زنها داشت معنی چه. نیستند گونه این عزیزومامان الاقل که بودم خوشحال

 . زنهارامیشنیدم پچ پچ صدای. خودبکوبند واربرسروصورت

 !!! چقدرسنگه کن نگاش -

 !!! مرده انگاراقاجونش انگارنه اصال -

 کرده؟ اصالگریه -

 .!!!نیست چیزی کم حاجی ثروت دیگه اره!!! خوشحاله چی؟ پس -

 .نیمزنند وجیغ گریه اصال ه همینطور هم مادرش -
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 چرااینهااینطوریند؟ اصال!! همینطور هم خانم عزیز!!! اره -

 عنیی ودادمیزدم؛ میزدم اگرجیغ ؟یعنی بودند اینقدرفضول اخرچرابعضیها. ندهم محل میکردم سعی

 داشتم؟ رادوست اقاجون خیلی

!! یتفاوت اینقدربی نیست خوب عزیزم میگم!!! جون سوین:  شنیدم ازکنارم اززنهارا یکی صدای

 حرف مردم. میگم خودت برای ببین. کنی نمیخوادکمک. بدنیست!! چیزی!! ای گریه یک مادر

 ..درمیاورند

 که کسی!! کنید گوش خوب:  انداختم حراف زنهای جمع به ونگاهی کردم پرت خرمارادرظرف

 گریه وچقدربراش داشتم چقدردوستش من نداره ربطی هم کسی به. بوده اقاجونم اینجامرده

 نم؛ک وجیگرشماهاروخنک وهواربکشم بکشم تاعربده کنم درخفاگریه براش میدم ترجیح. میکنم

 ... میکنه فرق بانظرمن, ازنظرشما محبت مالک!!!  طفلی رومیکشه خودش داره کن نگاه که

 جواب شدکه خوشحال انگارتوهم. دیدم خانوم صدیقه رادرچشمهای رضایت برق. بیرون وامدم

 اهمیت چه ولی.ادم د قوم این رابه چینی سخن زمینه دوباره که میدانستم. رادادم حراف قوم این

 .میکردند غیبت سرت خودبخودپشت.نداشتند زمینه به انهانیاز. داشت

 .جلورفت باخودشیرینی اینبار ایلیا. شهرپیداشد های گنده وکله بازاریها سروکله کم کم

 .بود نشسته وارام ساکت درکناری امیرصدراهم. میکرد شخصاازانهاپذیرایی

 انپیدایش فرمانداروشهردارباهم. درخورد به چشمم ؛که اینقدرمانوردهد ایلیا دهم اجازه حاضرنبودم

 هک کردم بوداشاره امده تازه که رضا وبعدبه گفتم امدی خوش جلورفتم سریع. نکردم تامل. شد

 صبروشکیبایی ارزوی برایم بود مردی عاقله فرماندارکه. راازایندونفربکند پذیرایی بهترین

 الیفع زنان شهربه این!! کنه خدارحمتش!!! میکردخانم تعریف ازشماخیلی حاجی:داد کردوبعدادامه

 .شمانیازداره مثل

 این میدیدم واینکه بود جاکرده راهمه من تعریف حاجی. رفت فرماندارغنج حرف ازاین دلم ته

! !دخترم: داد ادامه پدرانه بانگاهی. میکردم رضایت میکنداحساس تعریف ازمن غرضی مردبدون

 نم روی داشتی؛ وکسری هرکم. بودیم دیرینه دوست وحاجی من. ماهستیم جاش رفته حاجی اگه

 !!!کن حساب

 .کردم هدایتشان مردانه سمت بعدباشهرداربه
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 دایتبعده نکند؛ پاک صورتش ازروی فرماندار راجلوی انگیزش میکردلبخندنفرت سعی که ایلیا

 بدی؟ مردهاجولون جلوی اینقدرنباید تونمیدونی یعنی: امد سمتم انهاسریع

 دادم حترجی. بدهم جواب ایلیا چندنفربه جلوی نبود مناسب اصال. بود شده ماجلب چندنفرروی نگاه

 شلب روی پوزخندمعروفش امیرصدرادرحالیکه. دیگررفتم وسمتی راکردم پشتم. ندهم محلش

 واقعاایندوجانور. منورشد وهوشنگ همایون جمال وبه ورودیِ در خوردبه چشمم میکردکه بودنگاهم

 . بیایند که بود شده رویشان چطور

 !!! صبرکن:  شنیدم سرم امیرصدراراازپشت صدای ؛که یمبگو جلووچیزی بروم خواستم

 نگذارروزمرگ!! بشی دهن به دوتادهن نبایدبااون:داد ایستادوادامه کنارم رابرگرداندم سرم

 .یریرابگ دوتاعوضی این حال اینکه برای هست بعدافرصت. بشوند ابروریزی ایندوباعث اقاجونت

 حمل رابرشانه تابوت درحالیکه گویان االاهلل الاله جمعیت بودکه شده5 ساعت. میگفت راست

 تانقبرس سمت به رایکراست جنازه که امبوالنسی سمت وبه زدند بیرون حاجی ازدراتاق میکردند

 .کردند حرکت میبرد؛

 دادواشاره دستم چادرسیاهی مامان. شود برده جنازه ملی درباغ واقع قراربودتاسرمسجدجامع

 یدمد مردم رابردوش تابوت وقتی. کردم سرم بااکراه ولی ازچادرمتنفربودم بااینکه. کنم کردسرم

 قلبم!! درداوربود. وفشاردادم بردم گلویم سمت رابه دستم. گرفت رادوباره گلویم ؛بغض

 . مساعدنبود هم وعزیز مامان حال. تیرمیکشید

 دوست. بماندونزدسهاباشد اش بوددرخانه داده مساعدنبود؛ترجیح حالش چون هم خانوم طاهره

 .راببیند قبرستان سهامحیط نداشتم

 اقاجونم اشکهارابرای این. گرفتم صورتم رارجلوی چادرم. سرخودسرازیرشدند دیگر اشکهایم

 !!!!مردم برای نه میریختم

 هگرفت اش شانه رابروی تابوت زیر نفراول که رادیدم امیرصدرا ردشد؛ رویم ازجلوی تابوت وقتی

 ابوتاخرزیرت درردیف. نبود ایلیا. بود برده قتاماتم حقی!!امیرصدراچرا؟مجبورنبود. خوردم یکه. بود

 .راجلوبکشاند میکند؛خودش بودسعی ومشخص بود راگرفته

. بودند امده زیادی ادمهای هم خانه بیرون.افتاد مسجدراه شدوسمت خارج ازدرخانه جمعیت

 . بودند امده اقاجون احترام تنهابه که افرادزیادی
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 خواستمی دلم.نبود جایش االن. نمیخواستم ولی.میکرد ام خفه وداشت بود راگرفته گلویم بغضم

 .کنم گریه راحت اقاجون وبرای تنهاباشم جایی

 لیاای سوزوکی بناچارسوار وعزیز خانوم وسیمین ومامان من.کردند راسوارامبوالنس جنازه وقتی

 .شدیم

 شدقرار.ایستاد غسالخانه جلوی امبوالنس. انجابود هم زیادی جمیعت قبرستان؛ رسیدیم وقتی

 روی بعدجنازه. رابشویند حاجی معتمدبدن ودونفرازبازاریهای محمد حاج همراه به عظیمی حاج

 .شد برده گورخانوادگی سمت به مردان دوش

 انجاخاک پدرومادروجداقاجون که جایی. رفتیم خانوادگی مقبره وسمت راگرفتم مامان زیربغل

 .انهانشاندم راروی وعزیز مامان. بودند گذاشته بودندچندتاصندلی کنده که کنارگوری. بودند

 لحظه همان. بناچارایستادم ومن دیگرنشست صندلی روی پررویی باکمال هم خانوم سیمین

 دکر خواندن به شروع قاری. فردابرسند وسیناقراراست ساره میدانستم. باباافتاد به چشمم

 .بگذارد قبله راسمت اقاجون وصورت قبربرود محمدداخل حاج دقرارش.

 !!!شد عمالباباکنف. داد محمداجازه حاج به عزیز ؛ولی قبربرود داخل خودش بابامیخواست

 گذاشتن قبل. کند درخاک چهره همیشه برای قراراست من نازنین اقاجون بودباوراینکه سخت

 دوباره میکردوعزیز هق هق مامان. رابوسیدم وصورتش جلورفتم. راکنارزدند کفن درخاک؛ اقاجون

 .بود کرده غش

 . میکرد ومرانگاه بود ایستاده روبریم درست. امیرصدراافتاد به وچشمم ایستادم

 وازبین نیاوردم کرد؛دیگرطاقت ریختن خاک به شروع وگورکن درگورقرارگرفت جنازه وقتی

 رفتم انقدر. میخواست زیادی وتحمل توان صحنه این دیدن. کشاندم رابیرون خودم جمعیت

 دو .شکست وبغضم نیاوردم دیگرتاب.بودم گرفته فاصله ازحمیعت. ایستادم درخت ؛تاکناریک

 خاک دوزانوروی. افتادم وهق هق به و افتادم خاک شدوروی خم وزانوانم گرفتم شکمم رابه دستم

 نارمک درخت به بیحال بعدمدتی. راصدامیکردم اقاجون بلند وباصدای میکردم وگریه بودم افتاده

 روی که رادیدم وامیرصدرا رابلندکردم سرم. قرارگرفت صورتم جلوی ابی لیوان. دادم تکیه

 کم کم مداشت!! کردی گریه خوشحالم!!!بخور:کرد اشاره. گرفته سمتم ابی ولیوان پانشسته دوپنجه

 . میشدم نگرانت کم
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 قتیو. دادم تکیه درخت وخودرابه بلندشدم سختی به. اتش بودبرروی ابی. وخوردم راگرفتم لیوان

 .بشین گوشه برویک. ازدورمراقبم ولی. بدبشه برات ندارم دوست!!! میرم من: گفت راخوردم اب

 .ودورشد.  بعدنیرونیازداری روزهای برای باش هم خودت برومراقب. نخوردی نهارهم

 : کردم اسمان روبه. بود جمع چقدرحواسش. ونهارنخوردم نکردم هنوزگریه که بود مردفهمیده این

 اشب اقاجونم مواظب خداجون. نگرانمه که پیدامیشه کسی انگارهنوز ولی رفتی!!! اقاجون میبینی

!!!. 

 .امدم خود به مامان باصدای بعدچنددقیقه

 ?میشم نگرانت نمیگی ?کجارفتی سوین -

 .گرفت لوامدومرادراغوشج. بود شده کج سیاهش ومقنعه بود ومتورم قرمز مامان چشمهای

 .!!!کردید خلوت مادرودخترخوب! خوبه! خوبه -

 متنفربودم عمرم تمام اندازه به ازاو که مردی وروبه وبرگشتم امدم بیرون مامان ازاغوش سریع

 . تندانداختم ؛نگاهی

 سرقبراقاجونم؟ بیای شده روت چطوری نمیدونم -

 !!!سویـــــن -

 رومیگیرید؟ چراطرفش مامان؟ چیه! هان؟ -

 دهنت مواظب: گرفت وحشی حالتی چمشانش. بود نکرده دعوت ازت کسی:  او به روکردم دوباره

 .نکردم پرخونش تانزدم!! سوین باش

 من نابودی باعث!!! ......خودخواه ادم تو...تو. کردی پرخون منو دهن وقته توخیلی!! .......هه -

 بدون یول. نبودم اقاجونم پیش من اینکارونمیکردی اگه چون تشکرکنم؛ باید شاید البته. شدی

 .تنیس تونیازی به دیگه. بری بهتره. بخشمت نمی اوردی ومادرم سرمن که بالهایی بخاطرتمام

 !!!بزن حرف درست بابات با!! زشته!!! مامان سوین: گفت ترسیده بالحنی مامان

 یزیپش هم رو تو و نشوند سیاه خاک منوبه که همون مردکیه؟ این میدونی: مامان سمت برگشتم

 رومیگیری؟ حاالطرفش. توزندگیش نکرد حساب
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 !!! زشته مردم جلوی ولی!! باشه!! باشه -

 حقته: یدغر است؛ خشمگین بودخیلی مشخص که باصدایی. میکرد بدنگاهم خیلی مدت درتمام بابا

 یک!! !برگرد ؟.چرااینجاموندید دیگه نمیدونم اصال. بیاد کاردستت تاحساب تودهنت همینجابزنم

 .... هم خواستگارخوب

 دور. بگیرم تصمیم خودم برای میتونم خودم. دخترمجردنیستم!!! ام بیوه دیگه من!!!شو ساکت -

 !!بدمیبینی که نشه پیدات وبرِمن

 چکارمیکنی؟ مثال!!  اِ -

 .. میکنم شکایت ازت -

 !!!وتهدید مزاحمت جرم به: دادم ادامه. بود خورده یکه

 !!!بچه برو:  زد زهرخندی

 !!! زشته!! بسه بابامیگفت یا من به مدام. رابگیرد کدام طرف نمیدانست مامان

 !!!! کردند هم مردم گوربابای!! بابا کن ولم:  مامان به روکردم

 تو سیک. داشته کارمهمی فاضل دامادحاج میگیم ماهم! برو محترمانه خودت: بابا سمت بعدبرگشتم

 دادم ادامه ای مسخره وبالحن!!! ات وبچه زن برگردپیش. نمیکنه ازتوپذیرایی خونه اون

 .میشند یکهونگرانت:

. ابستمر وچشمانم نخوردم وتکان ایستادم. بزند ای ضربه صورتم به رابلندکردوخواست بابادستش

 رابازکردم چشمانم. نشد خبری لی و.نمیاوردم مردکم این جلوی من!!! سیلی خوردن برای اماده

 .میکند اونگاه وبابامتحیربه باباراگرفته امیرصدرادست که ودیدم

 وسط؟ این ای توچکاره!!!هـــی: امیرصداگفت روبه و خودامد به

 خودتون برای!! مردم جلوی زشته!!! فاضل دامادحاج: داد جواب ومحترمانه خونسرد خیلی امیرصدرا

 !! بده
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 روبه مجبوربود امیرصدرابودو تاسرشانه بابادقیقا. میکرد باباصحبت با وسرد تفاوت بی خیلی

 مهدختر وسط؟ این ای توچکاره اصال:اوتوپید بابابه.کرد راول بابا امیرصدرادست. کند باالنگاه

 !!!توروسننه؟!! تودهنش بزنم میخوام!!!

 خیلی بهتره!! مردم جلوی زشته: شد باباخیره راجلواوردودرچشمان جلوترامدوصورتش امیرصدرا

 !!باشی نداشته کارش به وکاری بری محترمانه

 . نخورد امیرصدراتکان ولی. دهد هلش وخواست امیرصدرازد سینه رابه نیاوردودستش باباکم

 !!!جوجه کالنترمحل؟ ای؟ چکاره!! بچه ردِکارت برو -

 میگی؟ چی میفهمی!! حسیــــن: کشید هینی مامان. بود گردشده چشمانم

 !امیرصدرا وبعدبه مادونفرانداخت به بابانگاهی

 به.  بود باباشده درچشم وهمانطورخیره رابخودگرفت سردوسختش چهره همان دوباره امیرصدرا

 ایکنیداق ولش:  امیرصدرا به روکردم. نمیاید کوتاه بابا جلوی اصال که امیرصدرامیخورد قیافه

 . ندیدم ازش پدرانه بتمح که من!.... ژنتیکی البته!! ......بابامه ایشون!! روشنگر

 !حسین نکن!!! برسرم خاک:  کشید هینی دوباره مامان. ومرابزند جلوبیاید باباخواست

 نتونازس!.... سمیعی اقای:  کشید عقب واورابه باباراگرفت بازوی امیرصدرا. میفتاد گریه به داشت

 .نیست اینجادرست!..... بیایید من همراه بفرمائید اصال!.... بکشید خجالت

 امیرصدرا؛ناخوداگاه حرکت ازاین زده بهت بابا. کشاند خودش واورادنبال باباراگرفت وبازوی

 .شد روانه دنبالش

 اندو؛مامان بعدرفتن. نبود اطرافمان وکسی بود دیگری ازسمت مسیرجمعیت خوشبخنتانه

 ادم راچ بگذاری؟ بابات دهن به نبایددهن که واقعااینقدرنفهمی!!! سوین: من روکردبه باعصبانیت

 زبون چراجلوی دختر؟ تو ازدست کنم چی من اخه!!! کنی روحفظ بابات بایداحترام اخه؟ نمیشی

 ؟!!؟خوب!!! باشه. نگودیگه ؛هیچی حاجی احترام به میکنم خواهش رونمیگیری؟ تندوتیزت

 ...اقاجون بخاطرروح نه هم ؟بخاطرمن!!! خوب. ردِکارش میره. ردشه روز دوسه بگذاراین

 !!!باشه!! باشه:  کردم پوفی. کرد نگاهم وملتمسانه گذاشت بازویم راروی دستش
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 وامدیت امیرصدراگفت, میگشتم دنبالت داشتم: داد ماشینهابردوادامه ومراسمت راگرفت بعددستم

 نم بعدروکردبه. کرده دنبالم, سمت این میام دارم دیده حتمابابات. نیامد دنبالم ولی. اینطرف

 اینجا؟ توچرااومدی اصال:وایستاد

 .کنم خلوت وباخودم کنم گریه راحت که:  باالانداختم ای شانه

 میکنم خواهش. زجرنکشید که خوشحالم. رفت راحت اقاجونت:  انداخت من به ای دلسوزانه نگاه

 !!!باشه. نده جواب,زد هرحرفی هرکسی

 باشه؟ سوین؟ باشه:اصرارکرد. درخواست این به کردن گوش بود سخت

 .رومیکنم خودم سعی.  نمیدم قول ولی!!باشه:  دادم رابافشاربیرون نفسم

 رفح وباهم بودند ایستاده خانوم وسیمین ایلیا, کنارماشین. نزدیم حرفی ماشین دم تارسیدن

 مامان. اوبودند به دادن دلداری درحال کنارش ودوزن بود نشسته ماشین داخل عزیز. میزدند

 .کرد دعوت تاالرهجرت به شام وانهارابرای جلورفت

 کجابودی؟:پرسید جلوامدوطلبکارانه ایلیا

 . کنم خلوت باخودم بودم رفته: شمردم تاده تودلم. ندهم بودجوابی خواسته ازم مامان که حیف

. میکردی خلوت کنارمادرت خوب!! توقبرستون!! تنها زن یک خطرناکه؟ نمیگی چی؟ ی برا -

 .میکردی گریه باجمعیت اصال!! میکردی گریه توخونه میگذاشتی

 .نشد مزاحم کسی,بود شلوغ هم امروز تازه. بهتربود هم خودم برای اینطوری: شمردم تاده دوباره

 بیوه زن یک مثال. کن رودرک خودت موقعیت کم یک! عزایی صاحب تودیگه: کرد شروع دوباره

 .میکنه فرق وضعت!!!! ای

 ! تاده یک گوربابای. نداشت امکان سکوت دیگه!....خدا وای

 کنید باباولم....... هان؟ داری؟ من چکاربه ای؟ چکاره ؟!!!توچه به: دادم جواب زده وحرص برگشتم

 بدم؟ پس حساب همه بایدبه!....

 ابلودرمق نشدم مامان منتظرپاسخ. میرم خانوم وصدیقه عباس بامش من: مامان سمت افتادم وراه

 سوارماشین بازنش میخواست تازه که, رفتم عباش مش وانت سمت, همه زده حیرت چشمان

 ؟ شده چیزی!! خانوم سوین: امد بیرون ازماشینش که. شود
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 داره؟ ایرادی. باشمابیام میخواستم فقط!.... بابا نه: کردم اشاره

 !!!بفرمائید اصال!! نه!! نه: داد متحیرجواب عباس مش

 جهمتو عباس مش. تصورکنم سرم راپشت مامان وناراحت ایلیا عصبانی نگاههای میتوانستم

 !!!! خانوم سوین ببخشید: وپرسید وبرگشت انهاشد

 !!افتاد کردوراه راروشن دادوماشین تکان سری!!! برومشتی!! برو فقط:  حرفش وسط پریدم

 نگاه. بودن دیگرمهم ولی. باشم وعزیز وتشرمامان منتظرتوپ باید که میدانستم, خانه رسیدیم وقتی

. ندک وپاره راتکه من میخواهدباناخنهایش دلش,بود مشخص بودکه انقدرعصبانی خانوم سیمین

 سریعو نکشید زیادطول ولی!! پرازنفرت. رامیدیدم خانوم سیمین نگاه این بودکه باری اولین این

 .شد عوض نگاهش رنگ

 دوخانومی ناو شنیده خانوم سیمین!! چه تو به اوگفتم به وقتی و بدبوده باایلیا رفتارم میگفت مامان

 . وغیره انهانیامدم چراباماشین ومیگفت اند دیده, اندهم بوده کنارعزیز که

 ه؟باش. بهتون میپرم. بدترمیشه هست که ازاینی اخالقم یکهو!! ندارم حوصله!! مامان کن ولم -

 !!!خواهشا کنید ول رو امشب یک پس

 . میرفتم باید ولی, نداشتم حوصله بااینکه. تاالربرویم به شب8 قراربودساعت

: رادیدم که خانوم طاهره. بودیم برگشته بودکه ساعتی یک تقریبا. سهامیگشتم دنبال خانه داخل

 .کرد سرم پشت به واشاره اقاجونشه دوست میگه,اقاییه یک پیش سها

 .ودب ای برگه روی کشیدن نقاشی وامیرصدرادرحال بود کنارامیرصدرانشسته, حیاط سهاگوشه

 موسهاراصداکرد جلورفتم. میکرد رانگاه امیرصدرا ونقاشی داده تکیه بازویش رابه سرش سهاهم

 هاس امیرصدرابلندشدولی. بیاید نزدم که کردم سهااشاره به بادست.رابلندکردند هردوسرشان

 شا بعدبرگه. میرفت ریسه,بود کشیده امیرصدرادردفترش که چیزی ازذوق جایش ندادوبه محلی

 ..کشیده امیرچی!.... نگا!!.....نگا مامان:داد رانشانم

 !!روشنگر اقای!!! بزن حرف سهادرست: سهارفتم به ای غره چشم

 امیرصدرا؟ نه مگه. گفت خودش امیرصدرا!!! نه: مودلجبازی افتادروی دوباره سها
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 .دوستیم باهم وتوهم من. رومیدم اجازه این دوستام به فقط من البته: کرد ای امیرصدراخنده

 .اوزد دست کف وبه راجلوبرد دستش کف وسهاهم راجلواورد دستش بعدکف

 یاخیر؟ شده متوجه کسی تاببینم, کردم رانگاه اطرافم باترس. بود گردشده چشمانم

 ردیس روبه کم بودوکم مهرماه اواسط. سردبود نسبت هوابه. نبود حواسش کسی خوشبختانه که

 بیا : سهاراگرفتم دست. مانبود به اصالحواسشان,بودند اگرهم. بودند درحیاط افرادکمی. میرفت

 .بخوریم شام بریم میخواهیم. کنم تنت مناسب بایدلباس!!سها

 ... بکشم باامیرصدرانقاشی میخوام!!! نزن ضدحال مامان!! اَه: کوبید پابرزمین

 !!بیا!! زشته سها: بود درامده حرصم. امیرصدرابود لب گوشه لبخندکجی

 فرصت بعدهروقت!! بروبامامانت!!! سهاخانوم:  سهاگذاشت شانه ارویر شدودستش امیرصدراخم

 ها؟اره؟ دادی قول:  سهاجلورفت. میکشیم نقاشی بازهم,شد

 اانب امیرصدرا این بین بودم واقعامانده. دادند دست وباهم رابلندکرد دستش بعد!! وقولش مرده -

 است؟ شباهتی چه وسرد خشک وامیرصدرای گانه بچه لحن

 هم برگه وپشت سهابود چهره قلم تصویرسیاه.داد رانشانم هایش برگه, سهاشدم وارداتاق وقتی

 بود جالب برایم. بودم کاشته بادام یک ان داخل که, کنارحیاط گِلی کوزه یک تصویر

 .نداشت واقعاحرف درنقاشی استعدادامیرصدرا

 واقعاامیرصدراکشیده؟ سهااینارو: پرسیدم

 تشدوس توکه!!! روشنگر اقای!! ......امیرصدرانه:  باالانداخت ابرویی وبااخم گذاشت برسینه دست

 !!نیستی

 . بود دراورده زبون من حاالبرای وجبی نیم

 اره؟ اجازمیدی؟. بدی بایدتواجازه میگه لی و.بکشه توروهم صورت امیرصدراگفتم به مامان -

 .نورمیشد نورعلی انوقت. رابکشد ام امیرصدراتصویرچهره دهم اجازه بودکه مانده همین!!خدا وای

 سمت هب سریع که دیدم ازپنجره. دوید بیرون,رهاشده کمان تیرازچله مثل. پوشید سهالباس وقتی

 .اوانداخت رادربغل وخودش امیرصدرارفت
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 گذاشت زمین سهاراروی. میکرد فرق درجه 381, داشت سهارادرکنارش راوقتی امیرصدرا نگاه

 باالانداخت ای شانه سهاهم. سهاگفت به وچیزی شد نزدیکش دخترایلیا یاسمن موقع درهمان.

 ار او اینکه حدس نبود کارسختی. رفت پدرش وسمت برگشت حرص با هم یاسمن. نداد ومحلی

 ردنمیک حساب سهاراعددی هیچگاه که, بود دخترمغروری انقدریاسمن چون. نزدسهافرستاده,ایلیا

 .میشد نزدیک سها به ایاایلی خانوم اصرارسیمین به ومدام

 ابهندادوخودر سهامحلی. سهاگفت به چیزی ودوباره نزدسهارفت,دوابرو بین باگرهی اثناایلیا همان

 .سهاگذاشت شانه راروی دستش امیرصدراهم. چسباند,امیرصدرا

 یکردم نگاهش, داشت برلب پوزخندی فقط که امیرصدرادرحالی ولی, گفت امیرصدراچیزی به ایلیا

 .نمیداد جوابش واصال

 این .خودکشید سمت اورابه و سهاراگرفت جلوبردوبازوی دست دادوبعدایلیا جوابی ایلیا به سهاهم

 وبردجل دست مشابه دراقدامی امیرصدرا دیدم ولی, بروم بیرون خواستم, بود تحمل دیگرغیرقابل

 اینکار,امیرصدرا ولی.کرد ول سهارا بازوی ایلیا, ازثانیه ودرکسری راگرفت ایلیا دست وهمان

 .بزند راپس تادستش, امیرصدرارفت دست سمت دیگرایلیا دست. رانکرد

 ایلیا کت یقه بعدبادستش. کرد راول ایلیا بازوی. افتاد من به رابلندکردونگاهش امیرصدراسرش

 .گفت ایلیا به وچیزی.باشد ان روی ی انگارچیز کردکه راپاک

 ترف دیگر سمت وبه راگرفت یاسمن ودست برگشت, قرمزشده صورتش بود مشخص که ایلیا

 .رافشارداد وان برد بود امیرصدراگرفته که بازویی راسمت دستش وبعد

 .میکند گریه ارام و راگرفته دستش که سهاشدم متوجه موقع همان. دردمیکشد بودکه مشخص

 رارامالش بودودستش سهازانوزده امیرصدراجلوی. امدم هاپایین وازپله رفته بیرون ازاتاق سریع

 رادورگردن کردوسهادستانش وبلندش گرفت بعدسهارادراغوش. میزد میدادوبااوحرف

 .گذاشت اش شانه راروی وسرش کرد امیرصدراحلقه

 که ازحیاط ای گوشه سمت بعدبه. جلونروم کردکه اشاره وبانگاهش برگشت من سمت امیرصدرابه

 .میزد ااوحرفمیکردوب سهارانوازش پشت ارام امیرصدرا. تاریکتربودرفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

136 

 

 ارام امیرصدرا دراغوش وحاال جزخودم, بود نرفته کسی دراغوش سهادیگر, یوسف بعدازحاج

 ای هپدران تنهااغوش.بگیرد نبودتااورادراغوش یوسفی دیگرحاج که, من سهای بیچاره. بود گرفته

 .بود شده گرفته ازاو, داشت که

 ؟ میکنی گریه!!! سوین: خودامدم به خانم صدیقه صدای با

 رویمروب صحنه متوجه, خانوم صدیقه نیمخواستم. دادم راتکان وسرم کردم راپاک اشکهایم سریع

 .شود

 . افتادم یاداقاجون -

 امشب!!! سوین!!! ......کنه خدارحمتش. میگیرم اتیش افتم می یادش وقتی!!! مادر هـــــی: -

 میای؟. تنهانباشه اول تاشب, بخونیم قران, سرقبراقاجونت بریم میخوایم ومادرت باعزیز

 سهاراچکارکنم؟!! اره -

 . باشه پیشش امشب,میکنم صحبت خانوم باطاهره -

 .برویم قبرستان به وعزیز وازتاالربامامان سهارابفرستم خانوم قرارشدبعدتاالرباطاهره

 یجهدرنت,رانداشتند مهمانان به امدگفتن خوش وحوصله اصالحال,رسیدندتاالر وعزیزوقتی مامان

 زد می زُق پاهایم.کردم رانگاه وجمعیت نشستم ای گوشه سروشام موقع.شد محول من به,امر این

 ولی.دهم دیوارتکیه وبه رابلندکنم وپاهایم درازبکشم زمین روی خواست می دلم.بود ودردگرفته

 . دراورم راازکفش پاهایم بودکه این بکنم توانستم که تنهاکاری

 بیرون وتشکرازمردان خودشیرینی درحال, شام بعدپایان ایلیا.ماراببرد عباس قراربودمش

 این مئنامط, میامدند سیناوشوهرساره حتمافرداکه ولی, اونیازداشتیم به امروز متاسفانه. ازتاالربود

 .میشد انهامحول به وظیفه

 انارمکن یکباره ایلیا که, برویم بودیم اماده. بودند امده ازتاالربیرون خانوم وصدیقه وعزیز مامان

 !!!؟برسونمتون کجامیری:امد

 . شمانمیشیم مزاحم!! پسرم نه: داد جواب مامان ولی. ندادم سوالش به محلی

 بامامانت؟ کجامیری: پرسید دوباره!!! دیگه بریم مامان -
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 اجازه خودش به حقی چه به. میکرد خطی راخط اعصابم, مفردشدنم شخص دوم این

 !!!اوناهاش مادرتون ماکجامیریم؟ که شماچکاردارید:  برگشتم.کند صحبت اینطوربامن,میداد

 !! میگم چی من, نبود انگارحالیش اصال ولی

 .تنهانباشه,بخونیم قران براش میریم, حاجیه اول شب خان ایلیا: داد جواب خانوم صدیقه

 !!! خطرناکه شب قبرستون؟ رامیبرید خانم چراسوین: مامان روکردبه ایلیاعصبانی

 !!! هست عباس مش!!نباشید نگران شما: برگشتم باحرص!!!!خدا وای

. خودشه,ناکارمیشه که کسی اولین,  شماخوردند به چندتااراذل اگه انوقت!!!! اره: زد پوزخندی

 .باشه قوی مرد یک دنبالتون باید!.....کرد زمینش پخش میشه, فوت بایک

 . گفت شعوری بی زیرلب: بود برخورده بهش خیلی که خانوم صدیقه

 دارهن شماربطی ثانیابه!!......! اوال ورفتاره منش به, نیست وهیکل بازو و زور به, مردی ایلیاخان -

!!! خیرب شب!! بروبامامانت شماهم. اونجاهستیم هم تاصبح اطالعتون برای, میریم عباس مابامش,

 !!! جان مامان بریم:  گذاشتم کمرمامان راپشت ودستم

 .بیاد خانوم سوین نیست درست خانوم حاج: درامد ایلیا صدای دوباره

!! جان مامان اره: گفت من بعدروبه, ایلیا وبعدبه انداخت من به ای درمانده ایستادونگاه مامان

 .میریم تازن ماسه. میگه راست ایلیاخان!! توبروخونه

 .... مامان ولی -

 !!!برو... مادر نداره ولی -

 دهعه به خودت ماروامشب بادیگاردیه وظیفه ناراحتی؟!! میرم من: ایلیا درچشم وچشم برگشتم

 مامان؟ نه. هست بهترهم اینطوری!!! بگیر

.... نمیتونم من. میگم خودتون برای من... ببینید.... نه.. نه: داد جواب وتندی گشادشد چشمانش

 ......یعنی

 شبتو زقبرستونا بدبخت گفتم تودلم!!!نخور روهم من غصه... نمیخوادبیای!!! باشه!! فهمیدم -

 ؟ میاری چرابهانه میترسم بگو خب. میترسه
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 .امد سرم امیرصدراازپشت صدای لحظه همان

 !!شماصبربده خدابه. میگم تلسیت خانوم حاج -

 سختی هب مامان. میکند موجودحقیرنگاه یک به انگارکه. امیرصدراانداخت به نگاهی بااشمئزاز ایلیا

 .کنیم جبران, برسیم خدمت شادیهاتون به شاله ان!! کردید لطف!!! پسرم ممنون:  زد لبخندی

 پشت هم ایلیا.ورفت کرد وخداحافظی گفت بخیری شب,داد تکان امیرصدراسری

 .کرد راکج دهانش,سرامیرصدرا

 . بریم, شلوغه وقبرستان است شنبه5 امشب. بریم گفتم هرسه به, جایزنبود ایستادن

 عباس مش.انداختند خاک روی را زدندوخود ای ضجه وعریز مامان, رسیدیم سرقبراقاجون وقتی

 . نشستیم کردندوهمه پهن فرشی.بودند سیاراورده دوچراغ باخود هم خانوم وصدیقه

 تدیگراینجاراح.بودند نشسته کنارقبرعزیزانشان وتوک تک که بودند هم دیگری افراد, غیرازما

 شستن کنارم خانوم صدیقه.کردم گریه به ترکیدوشروع بغضم, مزاحمی ازنگاه نگرانی بدون, بودم

 کردیم گریه همگی که ساعت بعدنیم. کردم گریه های وهای گذاشتم اش شانه راروی سرم.

 !!!!توبخون اول!!! سوین:  من وروکردبه مامان.

: قبر به روکردم. داشت دوست راخیلی سوره این اقاجون. رااوردم الرحمن وسوره رابازکردم قران

 وهرازگاهی وعزیز مامان فین فین صدای. کردم شروع. میخونم الرحمن برات دارم!!! اقاجون

 .میامد خانوم صدیقه

 فراگرفته انگیز وهم راسکوتی قبرستان.دوهواسردتر بو شده5دیگر ساعت چقدرگذشت؟ نمیدانم

 ومش بود روشن وتوک تک قبرستان چراغهای. میخواند قران داشت خانوم حاالصدیقه. بود

. دهش خسته حسابی بودانروز مشخص. بود وخوابیده داده تکیه درختی رابه سرش!!! طفلی عباس

 .فرورفته عمیق بودخوابی معلوم ازخروپفش

!!! کن نگاش:  جاگرفت لبهایش روی لبخندی, عباس مش بعدازدیدن. کردم مامان به ای اشاره

 !!!بگذاربخوابه!!! کن ولش.باشه روداشته ماچهارتازن هوای مثالقراره

 براجل توجهم وخشی خش صدای که. بودیم پیچیده دورمان, بود اورده خانوم صدیقه که پتوهایی

 شب نصفه ادم.رافراگرفت من لرزنامحسوسی.صداامد دوباره ولی,ندادم اهمیت اول. کرد

 !!!!کردی خیال نه:  فرستادم صلواتی. بیاید وخش خش وصدای باشی توقبرستان,
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 انگارسایه کردم که دقت.خورد می تکان درختی کنار ای سایه کردم احساس. کردم رانگاه اطراف

 انومخ وعزیزوصدیقه مامان به. کشیدم عمیقی نفس!!! ایستاد ازحرکت قلبم!!! زدم یخ. بود ادم یک

 .بودم نیاورده راهم موبایلم حتی احمق منِ. خودبودند وهوای درحال. کردم نگاه

. خورد نتکا کمی. همانجابود سایه, برگشتم دوباره.تانترسند, نگویم سه ان به چیزی دادم ترجیح

 حیوان هب.داشت وبدن سر سایه!! بود مطمئناانسان. دارد قدکوتاهی یا است نشسته نظرمیامدیا به

 نمیخورد

 غیرازساک!!! یاخیر دارم دفاع برای ای وسیله تاببینم کردم نگاه اطراف به!!!! کن رحم خدایاخودت

 سپ.بود عزیز عصای همان, دفاع قابل تنهاوسیله. نداشتیم چیزی عزیز وعصای وسایل محتوی

 یم کوچکی تکان هرازگاهی سایه. بود نشسته ازمن بافاصله هم عباس مش. گرفتم انرادردست

 .خورد

 .مرامیخورد ازدرون داشت, کنجکاوی. گذشت ساعتی نیم تقریبا

 خواستم می خیرسرم. نداشت فایده. بودم شده عصبی. میرفت سمت ان به ثانیه 31هر نگاهم

 . بودم داده راازدست تمرکزم ولی بخوانم قران

 شده؟ چی: پرسید. شد قراریم بی متوجه مامان

 . برم راه خوام می!! رفته خواب پاهام!! هیچی -

 .شد مشغول ودوباره.دورنشو!! دوروبرباش همین پس -

 تپش.  بلندشدم وازانجاارام کشاندم درختی راپشت خودم.میخورد کوچکی تکان گهگاهی سایه

 .داشتم فاصله باسایه متری تقریباده.ام بلندشده نبیندکه تاسایه گرفتم پناه درخت

 .درمیامد ازحلقم داشت. تندتندمیزد قلبم. گرفتم دستم در عصارامحکم

 ر.خ مثل, بودم بلندشده حاالکه "چیه؟ ببینی بری خوای چرامی میترسی اگه!! نترس!!! سوین"

 چه ,مناسب فرصتی درکمین که باشد ی مرد اگرسایه, تنها زن یک!!! من اخر. بودم شده پشیمان

 بریزم؟ برسرم خاکی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

141 

 

 کبارهی که بودم سایه چهارمتری سه درفاصله تقریبا. درایم سرسایه وازپشت دوربزنم کردم سعی

 ,دیدی هرچی وگرنه!!همونجاوایستا: دادزدم. بلندکردم را وعصا کشیدم جیغی ازترس. بلندشد

 !!!دیدی خودت ازچشم

 مامان. بلندشدند سریع, بودند ماشده متوجه, جیغم باصدای که خانوم وعزیزوصدیقه مامان

 ؟ شده چی سوین:دادزد

 !!!وایستا!! وایستاسرجات: زدم جیغ دوباره. امد سمتم به جلوو روبه سایه

 .وجلوترامد برداشت قدمی سایه

 امیرصدرا منم -

 چی؟ -

 و جلوترامد. بود بازمانده ازحیرت دهانم.بود حداعالگشادشده به وچشمانم شده حس بی دستم

 شمااینجاچکارداری؟...شما: پرسیدم بابهت!!! امیرصدراروشنگر. بود خودش. واردنورشد

 تهایشدس.  باالانداخت ای شانه "امیرصدرابود, اینجاببینم, انتظارداشتم که دردنیا نفری اخرین "

 .دز نمایی ؟ولبخنددندان داره ایرادی!! گردی قبرستون امدم:  بود فروبرده پالتویش شرادرجیب

 !!!حرفهاست ازاون دیگه. بگیره شوخیش, قبرستون وسط, سرد هوای شب نصفه, ادم یعنی

 پایین؟ روبیاری عصات نمیخوای:داد ادامه

 نم پشت به خانوم وصدیقه مامان. اوردم انراپایین وسریع انداختم سرم باالی عصای به نگاهی

 اینجاچکارمیکنید؟!!!روشنگر اقای: پرسید بابهت مامان, رادیدند امیرصدرا وقتی. رسیدند

 نخواستم!! خانوم حاج ببخشید: کرد مامان وروبه شد کردوجدی راجمع دهانش گوشه لبخندکج

 .....خب... اآآآه... میدونید.... یعنی... بودم امده راستش, باشم مزاحم

 !!!گردی قبرستون امده:  حرفش وسط پریدم

 فهبودکال امیرصدرامشخص. کردند وامیرصدرانگاه من به زده بهت بانگاهی خانوم وصدیقه مامان

 ....من اخه.... چیز.... میدونید... رابخواهید راستش خب: کرد موهایش الی را دستش, شده
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!! !پسرم اومدی چی برای فهمیدم, میدونم: امیرصدراگذاشت بازوی راروی ودستش جلورفت مامان

 .نبودیم زحمت به بخداراضی. ممنون. کردی شرمنده

 تاخانم4 که نبود درست, پسرتون جای من!!! خانوم حاج حرفیه چه این: کرد راخم امیرصدراسرش

 عباس مش دست کمک اومدم البته:داد کردوادامه نگاه خانوم صدیقه به بعدسریع. تنهاباشند

. بردنمی خوابم, بیکاربودم هم من. است خسته, کرده بدوبدو امروز حسابی بیچاره اون, تنهانباشه

 .نبود سخت اصال باورکنید. بود جالبی تجربه, نبودم توقبرستون تاحاالشب

 راگرفت بازویش سپس. اوزد به ای بعدلبخندمادرانه.کرد نوازش را امیرصدرا بازوی مادرارام

 ...کنارمون بشین توهم... بیا.. بیا. دورازماایستادی, یکرد کاربدی ولی:  کشید خودش ودنبال

 رتنب کلفتی وپالتوی بود سرش,میگذارند روسهاسرشان انهاکه مثل پشمی کاله امیرصدرایک

 یا وظیفه که درحالی, قبرستان بود مردامده این, بودکه جالب برایم.بود مجهزامده حسابی. داشت

 پیداکرد جریان درسراسروجودم لذتبخشی حس ولی بود چه نیمدانم. ماباشد تامواظب نداشت

 .شدم انگارگرم.

 ازاین جدیدی های چیز منتظر انگاربایدهرروز. بودم نکرده کشف راتابحال امیرصدرا روی این

 . مردمیبودم

 موندی؟ مات, بیادیگه سوین: مرابخوداورد مامان صدای

 میرفت اش صدقه قربان ومدام کنارش هم خانوم وحاج نشست دیگرفرش امیرصدراگوشه

 خانوم وصدیقه ریخت چای برایش فالکس ازداخل مامان. میکرد ودعایش. وازاوتشکرمیکرد

 مش, اتفاقات این باتمام بودکه وجالب قران خواندن کردبه شروع مامان بعدهم. گذاشت جلویش

 .رامیدید هفتم پادشاه بودوخواب درخواب همچنان عباس

 مراسم تابرای برود خانه بایدبه که گرفت اجازه امیرصدراازمامان, نماز وخواندن صبح بعداذان

 کرده سکوت. میداد گوش خواندنمان قران وبه بیداربود همچنان تاصبح. باشد اماده مسجد

 خودم به مدام ولی, کنم ونگاهش برگردم میکرد وادارم مدام مرموز حسی. نمیگفت بودوچیزی

 "!!!بکش خجالت هستی؟ دختردبیرستانی مگه!!! سوین "میگفتم

 وعزیز خانوم وصدیقه مامان مدام تشکرهای امیرصدرادرمیان. بود شده مرگم چه نمیدانم

 .کردورفت خداحافظی
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 هم انروز. درمسجدحاضرمیشدیم ونیم8 ساعت بایدراس. رفتیم خانه سمت به, نماز بعدخواندن

 غلیظ هوهق کاردوتالیوان اولین, خانه رسیدیم وقتی, داشتم تصمیم. داشتیم عصرمراسم وهم صبح

 .دورکند راازمن وخواب تاکسلی بخورم

 رادراغوش وعزیز جلوامدومامان ساره. بودند رسیده تازه هم ودوپسردوقلویش وشوهرش ساره

 من بچگی ازهمان. نبود ومحبتی دوستی وساره من بین هیچگاه. داد دست ودراخربامن گرفت

 ساله 33 دوقلوی دوپسر. نداشتیم صمیمانه ارتباط باهم دزیا, سال 31 سنی باوجوداختالف وساره

 ماشین نمایشگاه یک اقامحسن, شوهرساره. بود ورسمی خشک ادمی هم وشوهرش داشت

 داشت برتن وشلوار کت هم همیشه. مابرتراست انگارازهمه که, رفتارمیکرد وطوری داشت

 کمی امیدواربودم!!! ای وافاده مغرور. بودند پدرشان برابراصل کپی هم وعماد علی پسرهایش.

 .مسجدبایستند کنندودم راکم غرورشان ازاین

 سالی4 سیناازمن, نرگس ودخترش پوران سیناوهمسرش. بعدرسید ساعت یک سیناهم

 به وباهم راگرفت دستش رادید اش سهاتادختردایی. بود من سهای همسن نرگس. بزرگتربود

 .رفتند سها اتاق

 نشسته درمهمانخانه وشوهرش ساره. میشود پیدایش کم کم باباهم دانستم می

 گیرمب تادوشی رفتم اتاقم به, بدهم محلش اینکه بدون. هستند رسمی انگارمهمان,بودندومنتظر

 .جابیاید وحالم

 .پیدامیکنم کنتاکت باساره اینده های درروز بزنم حدس توانستم می

 همانانم وبه مسجدبایستند دم وسیناخواسته ازاقامحسن که گفت مامان, امدم بیرون ازحمام وقتی

 .نیامده خوش مذاقش زیادبه, پیدابود اقامحسن ازقیافه. امدبگویند خوش

 بودقرار خوشبختانه.کرد واحوالپرسی سالم بااندو وصمیمی گرم وخیلی شد پیدایش هم ایلیا

 .شوند ماملحق درمسجدبه شوهرش واقارحمت لعیا و خانوم سیمین

 خبریه؟ یاروکیه؟ این: امدوپرسید کنارم ایلیا سینابعددورشدن

 نگهخ!!! میگم چی میدونی خوب: چرخاند رادرحدقه منظور؟چشمانش:وپرسیدم باالانداختم ابرویی

 خبریه؟ رومیگم پسره این
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 داداش مونده ؟همین داره ربطی بامن,اومد خونه تواین هرمردی مگه!..... نه: دادم جواب باحرص

 !!!دراره حرف برام خودم

 ؟ اره!! داری پری دل ازش معلومه بریدی؟ چراترمز!......حاال باشه: راباالاورد دستش سینا

 . کردم راکج ودهانم!!! برام میگیره قیافه!!! کیه فکرکرده!! احمق مردک -

 .نیومد خوشم ازش هم من: سیناخندید

 سریع .شد پیدایش باباهم. مسجدرسیدیم به وقتی "بود عقیده هم یکنفربامن بازخداراشکرکه "

 .بیفتد چشمش به چشمم ثانیه یک حتی حاضرنبودم. انداختم زنانه راداخل خودم

 سینی هم ان واطراف بودند گذاشته رادروسط اقاجون وعکس شده پهن سفره مسجدیک وسط

 بودند حاضرشده همسایه چندتااززنهای قبل ازشب. بودند چیده وخرماونارگیل حلوا های

 هم سهاونرگس. نشستیم کنارهم وپوران وساره وعزیز ومامان من. کنند کنندوتزئین تاحلوادرست

 .بودند شده اخت باهم بخوبی

 رمانهمحت نمیکندخودش ازاودعوتی کسی دید که باباهم.رفتیم خانه به نهار برای مراسم بعداتمام

 بهتراست اباب که بود انگارقبالگفته عزیز ولی.کردند وبش کناربابارفتندوبااوخوش وسینا ساره.رفت

 . نهارنیاید برای

 سرسفره وعزیز ومامان اش وسیناوخانواده اش وخانواده وساره من وفقط بود خانوادگی ناهار

 . بودیم

 ودهب اقاجون ؟تاحاال بمونی خونه تواین میخوای توتاکی: وپرسید من روکردبه ساره,نهار سرسفره

 !!!وسهابکنی خودت حال به فکری یک بهترنیست,

 نسردخو خیلی. بود جنگ اعالن نوعی این. بلندکردم راازبشقابم سرم سریع, حرف این باشنیدن

 !!!نداره توربطی به:دادم وجواب. کردم نگاهش

 وشوهرش خونه بیادتواین مجبورشده سالها این,تو عالف مامان. باشه داشته نبایدهم!!! اره -

 توچراشوهرنمیکنی؟همین!!!  اینجا بخاطرتو ومامان خونه تواون تنها طفلی بابای. روتنهابگذاره

!!! موافقند همه ولی تومخالفی که وگفته زده حرف باهام مادرش.مردخوبیه هم خیلی!!! ایلیا, پسره

 میادسربارباشی؟ خوشت!! بروشوهرکن میزنند؟ حرفهایی چه سرت پشت میدونی
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 جای خواهرته مثال ؟سوینحرفیه چه ان!!! ساره: شد معترض مامان. رافراگرفت اتاق ی بد سکوت

 !!حرفهااینجانیست این

 ام رفته باکسی میگند؟ چی مردم ساره: حرفش وسط پریدم سریع دهدکه جواب خواست ساره

 ودم؟ب گذرونی خوش پی توخیابون ایرادداشته؟ سرووضعم ؟ رفتم مردی بودم؟خونه غربیه ؟بامرد

 تمرف اسه من!! حرفه بیوه سرزنهای خداپشت ؟همیشه هان چیه؟ حرفشون دقیق بگو؟ چکارکردم؟

 اینکه!..... لطفا نکن دخالت هم توکارمن!!! نگو چرت پس. ندادم بهانه تاحاال هم کسی به واومدم

 بعدچندسال درثانی.نکردم ش وادار من. کرده لطف من وبه بود خودش خواست اینجا اومده مامان

 هدفی مزخرفات ازاین!.....نیمشناسمت فکرنکن چی؟ که ی کرد ردیف رو اراجیف این, اومدی

 !داری

 ناقاجونتو مثال!! بسه دیگه توهم ساره!!رونگهدار سفره احترام!! سوین:صدادرامد به دوباره مامان

 !!!بکشید خجالت!!! مرده

, هبش شوهرمن اینکه لیاقت ایلیا!! خانوم ثالثاساره!! نشده تموم حرفام ولی:  مامان به روکردم

 سفره ازافرادحاضرسراین تویاهریک, یکباردیگه. یانه شوهرکنم مربوطه هم خودم به!! نداره

 این. میگم بهش بخوام وهرچی رامیبندم چشمم, چسبوند من روبه یارو زدواین ومن ازایلیا حرفی,

 روببند دهنت. کن عمل نمونه نوه یک مثل چندروز تواین رابعا!! باشه یادت پس!!! اخطاراخرمه

 بروشهرخودتون!!! روبگیروهررری هات شوهروبچه دست بعدهم. بده روانجام خودت ووظایف

 اباتب دلسوز نمیخوادحاال نداره الزم باباوکیل خامسا.ندادی مامحلی به که سالها این تمام مثل!!!

 . بشی

 دایص بودندوفقط ساکت هم بقیه. است ناراحت بودخیلی مشخص عزیز. گفت نمی چیزی مامان

 بود ینپای سرشان وهمسرش سینا.بود شده وقرمز پربود توپش حسابی ساره.میامد وچنگال قاشق

 .نمیگفتند ی رامیخوردندوچیز وغذایشان

 طرزحرف این!.... خانم ببخشیدسوین: امد حرف بودبه کرده سکوت موقع تاان که اقامحسن

 .خواهربزرگتونه, باشه هرچی. نیست درست اصال, خانوم باساره زدنتون

 به بفرمائید خانمتون به لطفا اقامحسن؛ خودشه دست هرکسی احترام: دادم وجواب برگشتم

 .بدمیبینه که, نپیچه من پروپاچه

 . ماجراهابااودارم بودکه این گویای, ساره پرازنفرت نگاه
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 !!!میکند روی زیاده دارید خانم سوین: کرد اخم اقامحسن

 عهدف شاید وگرنه گیرنده من به دیگهکنید توصیه بهش پس: دادم وجواب اقامحسن به روکردم

 !!! بخوره بعدتودهنی

 .اونامهمونند سوین: گفت مامان. بلندشدم بود؟ کی نفهیمدم که شنیدهم هینی صدای

 نبیرو وازاتاق!!! میشه چی بشم سگ بگواگه بهشون خودت پس: دادم وجواب راریزکردم چشمانم

 نداشت حق. بود درامده حرصم. میامد واقامحسن مامان صدای دربین ساره جیغ جیغ صدای. امدم

 خیلی, بگوید وری خواهردری ولی.انتظارندارد ازغریبه ادم.رفتارکند اینطوربامن نداشت حق!!!

 . است دردناک

 مسجد داخل ساره. برویم قبرستان به همه قراربود وبعدمراسم عصربود0تا4 عصرازساعت مراسم

. رابرمیگرداند صورتش,افتاد می من به نگاهش هم وقتی. میکرد دوری وازمن نشست دورازمن

 ازشهرهای, ازتهران, ازاصفهان. میرسیدند ازراه بعدازدیگری یکی فامیلها. نبود مهم برایم اصال

 مسجدجمع بیرون همه, شد تمام مراسم وقتی. بود شده شلوع عصرحسابی مراسم, دورونزدیک

 .برویم قبرستان تاسمت بودیم

 ورقهوهپلی وویک بود تنش سیاهی چرم پالتوی.امد دیدسمتم مراکه. دیدم جمعیت رابین امیرصدرا

. دمیرسی اش وقیافه تیپ به بشردرهرشرایطی این.  بود پوشیده زیران اسکی بایقه تیره ای

 !!!من عکس!!! داشت خودش برای دوتاکمدلباس فکرکنم

. دش داغ بازارتشکروتعارف ودوباره رفت طرفش وبه شکفت ازگلش گل, دید را تاامیرصدرا مامان

 جای من چکارکردم؟ مگه خانوم حاج:میگفت مدام امیرصدراهم. بازشد صورتش هم عزیز

 !!!پسرتون

 ؟چه کیه این: پرسید کردوازمن رانگاه امیرصدرا,امیز واستفهام امد سیناسمتمان موقع همان

 خواستگارته؟ هم این نکنه باکالسه؟

!!! بخشیدب.. زدم زرِاضافی... باشه.... نه... نه: گفت سریع, بود شده اتیشی حسابی ام بعدانگارقیافه

 کیه؟ جناب این حاال

 اقای: امیرصدراگفتم به. جلوامد,میکرد سینارانگاه پرسشگرانه. سیناشد امیرصدرامتوجه

 !!!اقاسینا.هستند برادربزرگم ایشون,روشنگر
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 اهان :پرسید, باشد امده عدسیناانگاریادشدادوب بااودست راجلوبردو دستش تامل امیرصدرابدون

 دنیا, بودم من!!! باحالی خیلی!! ول ای بابا میگفت؟ مامان که هستید معروف امیرصدرای شماهمون

 .کرد ای وخنده شب نصفه اونهم. قبرستون رفتم نمی, میدادند روهم

 .زد وپوزخندی انداخت من به متعجب راباالدادوبعدنگاهی ابرویش امیرصدرایک

 ابهر مهمانان که بودیم کرده اجاره بوس چندتامینی. رفتم مامان وبپیش خودرهاکردم حال اندورابه

 خوبه.. خوبه: شنیدم سرم راازپشت ساره صدای. ازماشینهاشدم سواریکی وقتی. ببرند قبرستان

 !!!میکشه جانمازاب من بعدبرای!! خوابوندی نمک اب تو!! دوتادوتا...

 .رابدهم جوابش خواستم. کند قضاوت درموردت ناجوانمردانه اینطور, خونت خواهرهم که درداوربود

 ساره: رفت ساره به ای غره چشم, بود راشنیده ساره وصدای بود سوارشده تازه که عزیز ولی

 !!!خونه ازدستت دلم که نگو هیچی!!

 نگوباشه؟ هیچی سوین:  من بعدروکردبه

 یشدمم قلب دچارتپش که بود مدتی. تپش کردبه شروع شدت به قلبم که, بودم شده انقدرناراحت

 !!!! خیال بی نده اهمیت سوین نده محل.پیچید ام درسینه جانفرسا دردی.

 سینامدام هم قبرستان داخل, شدند سیناباامیرصدراسوارماشینش که دیدم ازپنجره

 البتهو میکند اندونگاه شررباربه بانگاهی که شدم ایلیا متوجه. میزد وبااوحرف کنارامیرصدرابود

 !!!!ساره بار نفرت نگاههای

 نشد موفق,نمیامد خوشش ادم ازاین سینا چون ولی,سیناشود نزدیک کردکه سعی چندباری ایلیا

 درمراسم اصرارداشت چه برای نمیدانم. نداشت طرفداری مان زیاددرجمع بودکه نفربعدی باباهم.

 .باشد

 .فردامیرسند یا وسپهرامشب داریوش ودایی داود دایی احتماال که خبرداد مامان

 نیامده ایران به اصال مدت دراین. بود پیش سال35, بودم رادیده هایم دایی که باری اخرین

 . بودند انهارفته دیدن به یوسف وحاج عزیز باری دوسه بودندوتنها

, سپهر ازدیدن هم ومامان بود خوشحال, میدید رابعددوسال دوپسرش که ازاین عزیز

 بودیم اوراندیده ماهنوز بودوالبته اختیارکرده وهمسری کرده ازدواج بودکه پهردوسالیس

 . بودیم رادیده وتنهاعکسش
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 بود ایرانی همسرش داریوش دایی. دوپسر وصاحب داشت کانادایی همسری داود دایی

 .ودودخترداشت

 پریده رنگ زنی. داشت نام روت, داود دایی همسرکانادایی. رسیدند 31 ساعت انشب همگی

 کند حبتص فارسی توانست می سختی به. داشت دلنشین ورفتاری بود مهربان. زیبا والبته وموبور

. 

 شب حاضرنیست: که غرزدن کردبه شروع, اول وهمان بود وپرازنخوت مغرور دختری همسرسپهر

 .بود کننده دیوانه وخالصه است بروندوسخت هتل بماندوباید خانه دراین

 ویشجل ادب عرض برای من انتظارداشت رسید وقتی. داشت نام وشیال کوچکتربود یکسالی ازمن

 راهم خواهرش متاسفانه. ازباالداشت ونگاهی رفتارمیکرد مانندپرنسسها. کنم وسالم بروم

 .شیالبود کپی دراخالق که بود باخوداورده

. بود کانادارفته میشدبه سالی ده که, بندرعباس اهل,بود سبزه زنی همسرش هم داریوش دایی

 . داشت نام وگلپری بود بامزه

 هک اپارتمانی به همسرانشان همراه ها سپهرودایی پیشنهاددادکه مامان, زد نق شیال اخرسرازبس

 مخالفت ها دایی ولی. بروند, گزیدند می سکنی دران ازشهرستان ومهمانانش داشت اقاجون

 .رفتند بودندکه وخواهرزنش سپهروهمسرش این درنتیجه.کردند

 تهکانادارف به شدیکبارباشوهرش معلوم وازحرفهایش شد صمیمی ابتداباشیال ازهمان که ساره

 . بزرگتر سالی1 وازمن بود برادربزرگم.سینانبود صمیمت سپهربه.

 . بود دردناک واین بودیم غریب باهم همه. نبود صمیمیت,باید ماخواهربرادرهاانطورکه بین متاسفانه

 به یادز اندونیز. بود صمیمی شیده وخواهرش شیال بیشتربا ؛ساره تاهفت مانده چندروز این درطی

 .نمیخوردم کالسشان به من ازنظرانان.نمیگذاشتند وقعی من

 ازمن که هم شیده. برخوردمیکرد بامن امیز حقارت خیل, داشتیم باهم که چندبرخوردی درطی شیال

 مشه!! وای ای میگفت من بعدروبه. بردبکارمی انگلیسی اصطالحات مدام, کوچکتربود سال سه

 .میخندید غش وغش بلدنیستی شماانگلیسی میره یادم

. نشوم دهان به ودهان گذاشته احترام چندروز این انهادرطی به بودم داده قول وعزیز مامان به

 .رامیگرفتم خودم جلوی باید ولی, بود سخت
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 هردومثل, میامدند که ازصبح. میگشت درخانه ومدل تیپ بایک هرروز شیال

 خانوم قهصدی,  اینکاررابکنم حاضرنبودم من وچون شود ازانهاپذیرایی که,بانومینشستندومنتظر

 کمک برای واصال ومینشستند رفته مهمانخانه هردوبه,میامد مهمانی وقتی.اینکاررامیکرد طفلی

 ضشیالاعترا وقتی. ندادم اندومحلی به اصال, کردم ازمهمانهاپذیرایی که دوباری یکی. نمیامدند

 . نداری تعارف بروبردار؛نیازبه میخوای هرچی دیگه شماخودت!! شیالجون وا: گفتم باخنده,کرد

 ارترفت این سوین تذکردادکه چندباری مامان.میامد خانوم صدیقه کمک به پوران گهگاهی البته

 .بفرمائید خانومتون عروس به ؛,نیست درست اگه: دادم جواب معترض هم ومن. نیست درست

 !!!درنیاورسوین خواهرشوهربازی: بود شده داغترازاش کاسه هم حاالساره

 محترمه بانوان خدمت کمربه خودت پس, خوبی خیلی توکه!! باشه: دادم جواب راگفت این وقتی

 .ببند

 .رانداد ساره جواب نمیشد کنم چه

 انتظاری ازروت هم من حتی. میکرد کمک درامورخانه پوران همراه اوهم. بود خوبی زن گلپری

 . میگرفت عکس ومدام بود شده اقاجون قدیم خانه وعاشق بود ومهربانی ارام زن کال. نداشتم

 زنزدعزی به تسلیت عرض میامدندوبرای مدام بودکه ازمهمانانی پذیرایی ما وظیفه چندروز این

 زوقتیا سیناهم, نداشت من به کاری زیاد. دمخوربود داریوش و داود سپهربیشتربادایی. میرسیدند

 . بود معلوم تکلیفش هم واقامحسن دوروبرانهامیپلکید, بودند هاامده سپهرودایی

 دادبعدمراسم وپیشنهاد کشید راپیش نامه وصیت داودبحث دایی, هفت مراسم به مانده یکروز

! !نگوسوین توهیچی گفت من سپهرروبه چقدرهولید؟ که کردم اعتراض وقتی. شود خوانده, هفت

 میاد؟ زورت, وخوابیدی خوردی چندسال این

 .بشیم سهیم ماهاهم میاد زورش, ماهارودیده!! اره وگفت اوراگرفت حرف دنباله هم ساره

 بود اقاجون وردست سالها این درتمام سوین!! بکش خجالت!!! بسه ساره: گفت معترض مامان

 برای برای اقاجون وقتی شماهاکجابودید موقع اون. بود اون دست کمک اون, نبودید شماها وقتی

 .میکرد کمکش بودکه سوین این. نفرداشت یک به احتیاج وتیمچه باغ

 ساکت ناظر هم وسینا میداد گوش فقط خیال بی هم داریوش دایی, گفت نمی چیزی داود دایی

 اند؟ شده حاالاینقدرحساس چراسپهروساره که بودم متعجب, بود
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 خودش بیوه زن یک تاحاال ازکی!!برو اسه!! مادرمن برو اسه: مامان حرف سپهرپریدوسط

 اینطوری نمیاد خوشم من, ندارید اگرشماهاغیرت, ازاقاجون متعجبم من واله, وسط رومیاندازه

 !!بده جولون مردها بین ابجیم

 موقع اون. روبفهم دهنت حرف اوال:  فشردم دستم کف رابه ناخنهایم. خونسردباشم کردم سعی

 ؟اون کجابود غیرتت, بودم سهاروحامله که موقع اون توکجابودی؟, بودم بیوه مردومن هومن که

 اقاجون فقط و,نبود سرم باالی ومردی میکردم بزرگ روبامامان سها اینجاداشتم من که موقع

 دخترای خبرازدوست ؟فکرکردی چیه!! حاالغیرتمندشدی که بودی؟ گوری کدوم, میداد دلداریم

 هک خانومت برای ولی, ابجیته مال غیرت.!!! روندیدم بوک توفیس عکسات, ندارم وارنگت و رنگ

 وخونهت تنگ وشلوار بولیز بایک اینکه!!! هیچی گشته مردم جلوی خونه تواین سرِباز چندروز این

 برای, ماعزاداریم مثال, میاد توخونه وخواهرزنت خانمت قهقهه صدای نداری؟ غیرت, گشته

 نم فکرنکن, میکنه مراعات کانادایه که ت رو حتی!! شدی غیرتی من برای حاال نداری؟ اینهاغیرت

 .امدم بیرون وازاتاق!!! باش حرفات مواظب, سروزبونم بی سوین همون

 مبرزخم نمک تازه, باشند ام زخمی بردل مرهمی اینکه ؟جای رفتارمیکنند بامن چرا؟چرااینطور "

 "میپاشند

. رفتم باغ سمت به و شدم وسوارماشین زدم بیرون ازخانه. میامد دادوهواروهمهمه صدای

 . میگرفتم ارامش که تنهاجایی

 سرشاخه, وار دیوانه کردم وشروع افتادم درختان جان وبه رابرداشتم داسم, رسیدم باغ به وقتی

. افتادم دربود دم, باغ بیرون که سنجدی درخت جان بعدبه. رازدن خشک های

 .میکردم روسرتوخالی نبایدحرصم!! ببخش!! ببخش:  نشستم بعدهمانجاکناردرخت

 میزنی؟ حرف بادرخت داری: خودامدم امیرصدرابه صدای باشنیدن

 داختهباالان باابرویی که, دیدم سرم پشت راایستاده وامیرصدرا برگشتم" داشتم همینوکم وای "

 . ایستاده

 لیانگارخی: کرد زمین روی دهش ریخته های برگهاوشاخه به جلوامدونگاهی. وبلندشدم کردم سالم

 یاهمایون؟ هوشنگ رودراورده؟ حرصت کی!! بودی عصبانی
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 حالم,منوببخشید. نمیخوردم اینقدرحرص, اینطوربود اگه که!! اونهابودند کاش ای:  زدم پوزخندی

 .نیست سرجاش

 بری؟ کجامیخوای حالت بااین! نیست خوب زیادحالت!! صبرکن: گفت سرم ازپشت

 !!! ندارم راهم خودم حوصله حتی االنه!! کنید توروخداولم: داد جواب حوصله وبی برگشتم

 میخواست جوادی. بیاری سرخودت یی بال داره امکان!! حاالبرو: گرفت راازدستم داس,جلوترامد

 .بعدهفت برای بگذاره گفتم. کنه صحبت باهات

 برسونمت نمیخوای:کرد صدایم. شدم واردباغ و!! روشنگر اقای ممنونم!! ممنون: دادم تکان سری

 خونه؟

 !! کاردارم فرداحسابی!! بایدبرم!! نه -

 ونیم3 ازساعت عصر ودوباره شهربود درمسجدجامع مراسم 33تا ونیم8 ساعت انروز فردای صبح

 مد سپهروسیناوایلیا اینبارقراربود. سرمزارمیرفتیم به عصر عصروبعدمراسم مراسم ونیم5وتا

 . دربایستند

 ددرمسج بیرون, عصر مراسم بعداتمام. میکردند نگاهم بانفرت هم وشیده شیال, ازساره حاالغیر

 فتگ وعذرخواهی گفت تسلیت جوادی. امدند سمتم به وجوادی امیرصدرا. بودم ایستاده ای گوشه

 کنیم صحبت رونددادگاه ودرباره بگذاریم باهم ای فرداجلسه قرارشد. زودترنیامده که

 .کردورفت بعدخداحافظی.

 !!بدبود خیلی حالت ؟دیروز خوبه حالت: کردوپرسید راخم وسرش نزدیکترشد امیرصدرا

 کسی انگارباالخره. سرازیرشد دلم به خوبی حس چرا نمیدانم. داشت نگرانی از برقی نگاهش

 رابیرون نفسم.  میکردم تنهایی احساس بدجور چندروز این درطی. بود شده نگرانم مدت دراین

 . بزنم لبخندی کردم وسعی دادم تکان سری .فرستادم

 .ندارند ازمن خوشی وانگاردل اومدند برادروخواهرهام!! ممنون خوبم: دادم وجواب کردم نگاهش

 چرا؟ -

 .میکنم رسیدگی باغها به یا میکنم زندگی اقاجون خونه دارم چون -
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 که وقعیم کنند؟ توکمک به کمی چرازودترنیامدند روبخوری؟ نگرانندحقشون: وپرسید زد پوزخندی

 ؟ کجابودند, بود کردوتوبیمارستان سکته حاجی

 !! دیگه خواهربرادریه دعوای. نیست مهم: دادم وجواب باالانداختم ای شانه

 نامه فرداوصیت: دادم ادامه. میکنم باامیرصدرادردودل چرادارم نمیدانستم هم خودم حتی

 !!!نیست درراه خوبی فرداخبرهای میگه بهم حسی. نمیرسد مشامم به خوبی بوهای. رامیخوانند

 !!!امیرجون اینجاست؟ کی ببین!!! خداجون وای -

 هقههق, میکرد ذوق کودکانه که درحالی شیده. برگشتم متعجب هم من. برگشت زده امیرصدرابهت

 !!!!نمیشه باورم تواینجاچکارمیکنی؟!!! امیرجون: وپرسید زد ای

 تواینجاچکارمیکنی؟: کردوپرسید اخمی. بود درامده ازبهت امیرصدراکه

 !!!!!!نبود یادم وای:داد وجواب رابست بعدچشمهایش

 !!!!دیدمت شدم خوشحال: شیده روکردبه کردوخونسرد راباز چشمهایش کردودوباره پوفی

 کالج تویک, خواهرمه همکالسی شیده:داد جواب, امیزمن استفهام نگاه ودرجواب من بعدروکردبه

 که میکنند زندگی شهری توهمون هات ودایی برادرت که توخبرنداشتی مگه. میخونند درس

 میکردیم؟ مازندگی

 چون, کانادابروند میخواستندبه داریوش ودایی داود دایی وقتی بودکه یادم. امد یادم چیزهایی

 مویمیکردوع درانجازندگی که خلیل حاج پسر احسان با, اقاجون توصیه بنابه, نداشتند اشنایی

 .بودند کرده وبااوهماهنگ گرفته تماس, درابودامیرص

 .باشند کرده حفظ راباهم ارتباطشان, سالها این درطی که نبود بعیدهم

 بگذاریم یقرار یک باهم باید!!! اینجاببینمت نمیشه باورم!!! امیرجان: پرسید جلوامدوبالوندی شیده

 هانی؟ باشه!!!بگردیم اصفهان بریم

 جزو شهرکوچک دراین کارها این.بود شده جلب شیده لوندیهای نازهاو به چندنفرازمهمانان توجه

 .هابود ممنوعه
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 فته مراسم االن ولی, باشه عادی توکانادا, تو جلف رفتارهای شایداین:  شیده به روکردم عصبی

 .ماابروداریم. دیگه جای روبگذاریک اینکارهات کن لطف پس. اقاجونمه

 .ورفتم کردم وخداحافظی باشد انگاراومسئول که, انداختم تندی امیرصدرانگاه بعدبه

 اش خرخره حتما,میامد جلویم اگرکسی که بودم انقدرعصبانی!!! خیلی.بود درامده حرصم

 ؟ میکرد هم دلبری چه امیرصدرارامیشناخت؟ شیده چرا؟چراباید. رامیجویدم

!!! احمق شیده اون به کی؟ به میکنی؟ حسودی ی دار!! دیوانه هست؟ حواست!! سوین!! سوین"

 به وای؟ میکنی حسادت, میکنه لوندی امیرصدرا برای داره که شیده به داری!!! بیوه زن!! زنی تویک

 "!!!وای!!تو

 امیرصدراحس به نسبت مالکیت حس نوعی. رامیخورد درونم خوره مثل حسادت. نمیشد ولی

 نییع!!!بود امیرصدراچه به حسم این نمیدانستم. کنم راراضی خودم نتوانستم اخرهم. میکردم

 نای چرا چرامن؟ چرا؟چرا؟. دادبزنم یمیخواست دلم. بیاورم زبان به حاضرنبودم ولی. میدانستم

 ؟ مرد

 یشد توعاشقش. میاد توازامیرصدراخوشت!! سوین": میگفت درذهنم مرموزی صدای, اخرسر ولی

 ". نکن قبول میخوای. کنی قبول میخوای. شدورفت تموم.

 اطرافم مردهای تمام بین ؟باید بایدبکنم چه نمیدانستم اصال. بود افتاده جانم به خوره مثل فکری

 قراحل حتماخودم وگرنه!....نبود مردایلیا خداراشکراین بود خوب البته بیاید؟ ازامیرصدراخوشم

 .اویزمیکردم

 سح یدیدماورام وقتی و. تااوراببینم میگرداندم چشم مدام,بود اطرافم چراوقتی حاالمیفهمیدم

 ثلم حسی, میکنم نگاه سیاه چشمان دران چراوقتی بودم حاالفهمیده. میداد دست من به خوبی

 انطوربالوندی شیده چراوقتی میدانستم حاال. میداد دست من به وسبکبالی شناورشدن

 !بود چه, بودم شده اینقدرعصبی اینکه علت, میکرد باامیرصدراصحبت

 منبود زیباهم حتی که ساده باظاهری بیوه زن یک من. بیاید خوشش ازمن, او چون بعیدبودمردی

 .داشتم معمولی وقیافه

 کلش اورامرابه اصال. بود دادگاه یامسایل باغ خاطر به فقط میشد همکالم مسلمااگرامیرصدرابامن

 !تازن مردبودم یک من انگارازنظراو, دوبرخورداول یکی همان جز, نمیدید زن یک
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 "داری پوچی تصورات چه!! سوین!! سوین "

 وشوق باذوق شیده, شدیم سوارماشین سپهروشیالوشیده همراه باالجبارازقبرستان وقتی

 خالی دستم به ناخنهایم رابافشاردادن وحرصم میخوردم حرص تنها ومن میزد ازامیرصدراحرف

 .میکردم

 روشنگرراازکجامیشناسید؟ شمااقای!! جون شیده:بودپرسید جلوترنشسته که مامان

 زندگی داود ودایی داریوش دایی هستندکه شهری توهمون امیرصدرا!! جان مامان:داد سپهرجواب

 ؟.بودند دوست روشنگر بامرحوم داییها که خبرندارید مگه.کنند می

 خلیل؟ حاج:کردوپرسید اخم مامان

 !!!خلیل حاج پسرکوچک!! خان احسان نه -

 الس چهار نوروز توجشن. نداشتیم ارتباط ماباهاشون تاچندسال:داد وسپهرادامه گفت اهانی مامان

 ازاونجامادوباره. بود خواهرامیرصدراخان دبیرستان دوست شیده,اشناشدم شیال با من که قبل

 .روازسرگرفتیم روابطمون

 موامیرصدرااونجاباه من میدونید؟:کرد صحبت به شروع سپهروباذوق حرف پریدوسط سریع شیده

 . خبرنداشتیم ازش ومدتی اومدایران, خوب ولی!!! بیهمردخو خیلی. بودیم دوست

 "بود کم اش تخته واقعایک!! ابله".کرد نازک چشمی وپشت انداخت من به بعدنگاهی

 رومیشناخته؟ ازکجااقاجون امیرصدراخان این:بپرسد ازمامان سپهربودکه حاالنوبت

 ومسایل ودادگاه توامورباغ خیلی بودوازطرفی اقاجون دوست نوه اون باالخره خوب:داد جواب مامان

 باحالتی وشیده حاالسپهروشیال. انداخت من به ونگاهی سوین؟ نه مگه. کرده سوین کمک باغ

 .میکردند نگاه من به مشکوک

 دادگاهی؟ چه دادگاه؟: پرسید سپهرمشکوکانه

 وبحث مادر ای خسته االن!!! جان شدمامان حل. نبود مهمی چیز: حرفش پریدوسط سریع مامان

 .کرد رامنحرف
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 .بود راریزکرده چشمهایش حرص ازشدت شیده.  نداشتم دادن توضیح حوصله اصال خداراشکر

 مثل. قراربگذارم یک باهاش و بایدحتماامیرروببینم سپهرگفت روبه, رسیدیم خانه نزدیک وقتی

 .نیک پیک بریم قراربگذاریم یک. کانادابودیم که موقع همون

 ابوت انقدربااب. میکرد ازامیرصدراتعریف ساره برای باذوق شیده, رسیدیم خانه به بعداینکه

 چرااینقدراصرارداردبه کردم شک لحظه یک که,میداد راباامیرصدراشرح اش دوستی ماجراهای

 ازاین.  میشدم حساب رقیب یک من ازنظرخودش شایدهم. بوده باامیرصدرادوست اینکه

 یک برقی میبردم لذت باربودکه اولین. بست نقش ناخواسته لبهایم روی شیطانی فکرلبخندی

 .نفرباشم

 انروز فردای باجوادی پس. بیاید نامه وصیت خواندن فردابرای پس صادقی قراربوداقای

 . قرارگذاشتم

 امانم وقتی ولی,بودم مخالف بااینکه. رابرگزارکنیم ودرانجاجلسه بیاید خانه به جوادی قرارشد

 .کردم قبول, نیست خانه یکس مراسم فردای گفت

 . بااوبرخوردکردم تفاوت وبی جدی و ندهم اشنایی خیلی باامیرصدرا کردم سعی, امدند هردو وقتی

 دادگاه دادودرمورد رانشانم مدارک جوادی. کردم راهنمایی مهمانخانه رابه امیرصدراوجوادی

 وانگارنظرانهامساعدبوده کرده صحبت باکارشناسان کردکه تعریف جوادی.کردیم صحبت هوشنگ

 . بودم هم زده هیجان ولی. بودم خوشحال. میکنند دیگراعالم روز35خودراتا جواب ولی,

 نظر ولی باشیم نداشته همایون به کاری کشاندوقرارشد دیوارهمایون رابه صحبت بعدجوادی

 واردعمل سریع, واردشود قانونی ازراه خواست همایون تااگر, باشیم اماده که بود این جوادی

 . باشد هوشنگ روی اصلی حاضرتمرکز درحال ولی. شویم

 دادند؟ رای هوشنگ نفع به کارشناسها اگه!.... جوادی اقای: پرسیدم

 !باماست میدونیدحق هم خودتون اینومیگید؟ چی برای: کرد نگاهم متعجب جوادی

 .شدم خسته, بودم فشار تحت مدت این ازبس!! نمیدونم:  کشیدم واهی باالانداختم ای شانه

 اومدم فقط ام اماده من!! ام قضیه دنبال من!....نباشید نگران:داد دادوادامه تکان سری جوادی

. رمبگی ازتون, شد الزم تااگردوباره باشه خودتون بایدپیش مدارک این. بدم راتحویلتون مدارک
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 یکنمم شدخبرتون اعالم نتیجه هروقت. برم دیگه من دادوبلندشدوگفت رادستم مدارک بعدپوشه

 .رفت بیرون وازاتاق.

 ؟ مونده کاری: پرسیدم وطلبکارانه امیرصدراانداختم به نگاهی

, رفت بیرون ازاتاق جوادی وقتی. مکیرد نگاهم موشکافانه, سینه به ودست بود نشسته هنوز

 ؟ شده ی ؟چیز اومده پیش مشکلی: کردوبعدپرسید راخم سرش امدوکمی وجلویم بلندشد

 مشکلی؟ چه!! نه: دادم راتکان سرم تفاوت بی خیلی

 گینسرسن خیلی: پرسید.دورنماند ازچشمش که زدم پوزخندی " خودتوهستی مشکل مشکل؟ هه "

 میکنی؟ بدجورنگاه شدی؟

 بپرم؟ یاباالوپایین بزنم بایدقهقهه نکنه دارید؟ انتظاری چه: اوتوپیدم به ناخواسته

 همچنان. راازاوبگیرم شیده حرفهای انتقام محاالانگارمیخواست.بود درامده حرصم حسابی

 میزنی؟ طعنه:وپرسید باالانداخت ابرویی.میکرد خونسردنگاهم

 ؟ چراانوقت چی؟ برای طعنه: دادم وجواب زدم زهرخندی

 !!کرده فرق بامن ورفتاریت گفتاری شیوه:  باالنداخت ای شانه

 خودتون جایگاه شماهستیدکه. بودم اینجوری همیشه من: دادم وجواب راباالانداختم ام چانه

 !!!کردید روفراموش

 خیلی میدونی!! وای: راباالداد دوابرویش. کردم ونگاهش برگشتم زده بهت!! زدزیرخنده یکباره

 حکم که شده حاالچی!! سوین همون انگارشدی. بودی کرده رافراموش ات وجهه این بود وقت

. رودیدی یاکسی....افتاد اتفاقی دیروز...... هان؟. نباشه تنم سربه ومیخوای صادرشده تیرم

 . شده چیزی تومسجد شایدهم

 میترسیدم. شدم وواردحیاط امدم بیرون ازاتاق سریع. بود شده شیطانی هم نگاهش حاال

 .رابخواند چیز همه ازچشمهایم

 سرم امدوپشت هاپایین امیرصدراازپله. میکرد بودوماهیهارانگاه ایستاده کنارحوض جوادی

 ؟ اخرسر نگفتی حاال: ایستادوپرسید
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 ! امیـــــــــــــرصدرا وای -

 معرکه برخرمگس!.... وای: کرد زمرمه کردوزیرلب میرصدراپوفی ا.صدابرگشتیم سمت هردوبه

 !لعنت

 عزیزم؟ خوبی!! سالم: کرد شیده وروبه بست نقش برلبهایش لبخندی بعدسریع

 "!سوین توچه به.... تاحاال؟ ازکی!... واقعاکه!.... عزیزم "

 قطف, موقعیت تواین.شدند واردحیاط انهاایلیا بدنبال واقامسحن وساره سپهروشیال موقع همان

 انچنان. کردم جلب باغچه رابه وتوجهم کنارکشیدم راازجمع خودم. داشتم باباراکم این حضور

 پرحرص صدای. میداد بدجورقلقلکم فضولی حس. رابشنوم صدایشان نتوانم که نشدم دورهم

 حرف نبام صمیمی اینقدرهم. رفتارکن درست پس!!! اینجاایرانه, شیده ببین:  امیرصدراراشنیدم

 !بهت میکنم شک کم کم دارم!...نزن

 حرفیه؟ چه این!....امیرصدرا.....وا -

: نم روبه بعدبرگشت کردی؟ نگاه سنت به دارم؟ باتوصنمی من مگه چی؟ یعنی!..... وا بی...وا -

 !!!بریم بیا! جوادی جناب. بایدبرم من!! خانم سوین

 .خودرابگیرد جلوی میکند وسعی است عصبانی بودخیلی مشخص قشنگ

 !امیـــــر ببین: امیرصدرا روکردبه زده بهت شیده

! !روبدون حدخودت پس!! آنایی دوست توفقط....! شیده کن گوش نه: راباالاورد امیرصدرادستش

 باشه؟

 ابیامیرصدراحس. امیرصدراانداخت وبعدبه شیال به وبعد من به نگاهی. بود افتاده لکنت به شیده

 " احمق ابله ".بود شده مشخص بودوحاالدروغش راگرفته حالش

 تحمل. کردن صحبت کردزیرگوشش وشروع امیرصدرا پریدسمت و ازرونرفت هم باز ولی

 صحبت ای درگوشه وساره وایلیا سپهروشیال. کنجکاوبودم ازطرفی ولی رانداشتم انجاماندن

 وشخ انقدربهشان,اند رفته که جایی بود مشخص. نداشتند امیرصدراوشیده به میکردندووتوجهی

 .میکردند صحبت ان درباره که, گذشته
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 جانم گاران. نیست خودم دست کردنم نگاه این که میدانستم. افتاد اندومی به نگاهم مدام ناخواسته

 من هب توجهش اوهم. انداختم نگاهی جوادی به.. بود سخت برایم تحملش. نگاههابود این به بسته

 .بخواند راازچشمانم احساسم انگارمیترسیدم. راازگرفتم نگاهم سریع. بود شده جلب

 ناز انطوربا که میدیدم وقتی. امیرصدرامیدیدم رابرای شیده هاولوندیهای انطورعشوه وقتی

 کلیش چه صورتم نمیدانم. فروبردم تمدس راکف ناخنهایم ناخواسته,میکند زمزمه او سردرگوش

 . خوردم یکه, خورد ایلیا به نگاهم وقتی بود هرچه, که بود شده

 .داشت ازنگرانی رنگی نگاهش میکند نگاه من امیرصدرابه شدم متوجه موقع همان

 شدم خوشحال ازدیدنتون!....جوادی اقای خداحافظ: رفتم جوادی وسمت رابرگرداندم رویم سریع

. 

 حتی. رومیخوری پسره باچشمات داری!!! احمق رولومیدی خودت داری!!! سوین!!سوین وای "

 " عجیب خیلی. بود عجیب نگاهش!! ایلیا وای..... شده متوجه هم جوادی

 رویم ریعس که بود ونفرت انقدرپرازخشم. میکرد نگاه من به حاالبانفرت.افتاد ایلیا به نگاهم دوباره

 . نشست پشتم برتیره سردی عرق کردم احساس. رابرگرداندم

 هک انداختم سپهروشیال سمت به نگاهی. نبود جایز ماندن.راشنیدم امیرصدرا خداحافظی صدای

 . میکردند نگاهم مشکوکانه باساره

 ره دوبا که بزنم حدس توانستم می. بایستم کردکه باسراشاره. میامد سمتم به که ایلیاشدم متوجه

 .بود نشده کم چشمانش نفرت. میکرد فرق اینبارانگار ولی.است شاکی ازدستم

 بی...!.مردکه اون پیش دلت!....ردمیکنی منو که همینه!! همینه پس: کرد صحبت به شروع باحرص

!... فکرمیکردم چی. احمق هم من! بهترازاون چی!! دیگه بعله!.... ردمیدادی جواب من به خودنبود

 !!!هه....؟.تون خونه حاالمیاد. همدیگررومیدید قرارمیگذاشتیدو قبالتوباغ

 !بدهم راچه جوابش ماندم که میزد حرف امیز توهین انچنان. شدم زده بهت

 !!مجبوری یعنی!.... بدی من روبه بله جواب که میدم فرصت هفته یک بهت!! .....سوین: داد ادامه

 .بادمیدم روبه دودمانت. بدمیبینی وگرنه

 .میکرد تهدیدم عمال
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 عالم مردهای تمام اگه هان؟ فکرکردی؟ چی: پاشیدم رویش رابه ام زده حرص نگاه

 مروزا. شمابشم چون مزخرفی ادم زن تا, بمونم همینجوربیوه میدم ترجیح!..... بمیرندوتوبمونی

 ام دیگه هفته یک جواب. نیا خونه تواین ودیگه کن روگم گورت. پافراترگذاشتی ازحدومرزت

 هم خودت چون. کنم دفاع ازخودم ندارم نیازی درثانی..... نمیشم.....تو زن... ..من. میدم رواالن

 یاسوین هستم سمیعی خانم من. بزن حرف درست هم بامن!! چرندمیگی ی دار. میدونی خوب

 یاطدرح سمت به وبادستم!!! بیرون. نیست شمانیازی به دیگه!! برو حاالهم ؟.شد شیرفهم!خانم

 .کردم اشاره

 !!!نکن لج بامن!! میکنم نابودت: فشرد هم رابه دندانهایش

 !خان ایلیا کنم باشمالج بخوام اصال هستیدکه کی..... باشما؟.... باکی؟.....لج؟: زدم پوزخندی

 جواب. میلرزید ش ا بینی های پره. بود افتاده نفس نفس به.!!! بود بریده ترمز زبانم دوباره

 .باشه مثبت جوابت بهتره. وَرمیفتی که درنیفت بامن. میدم مهلت بهت!!! سوین:داد

..... ست کلمه یک..... من جواب.... بدی.... مهلت.... هم.... دنیا.....تااخر: گفتم شمرده شمرده

 !!!!!!!!نه

 شده؟ چیزی!!! سوین: رسید گوش به سپهرازکنارمان صدای

 !!!داشتندمیرفتند خان ایلیا!! نه: دادم سپهروجواب به روکردم

 هدرخان سمت به.فشارمیداد هم به راازحرص دستهایش که درحالی, ازعصبانیت شده سرخ ایلیا

 .رفت

 !!!کردی ناراحت روبدجور خواستگارت: انداخت من به نگاهی تفاوت سپهربی

 .نچسبونش من به رو اشغال اون!....سپهر بسه: اوتوپیدم به عصبی

 !!!مردخوبیه چرا؟ -

 ان؟ه مجردبیادخواستگاریت؟ جوون مرد یک انتظارداری نکنه. بهترازایلیا کی. میگه سپهرراست -

 .میکرد استفاده من به انداختن متلک برای ازهرفرصتی ساره. زد وپورزخندی

 .بانظرشماباشه باید هم ازدواجم نمیدونستم: دادم وجواب کشیدم عمیقی نفس
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 ؟شاهزاده هستی منتظرچی. هستیم ات ماخانواده چون!! باماست!! اره:  من روکردبه باحرص ساره

 دایی امروز. نداری جایی خونه تواین دیگه. مرده اقاجون. رو بازی مسخره این بسه سواربراسب؟

 چندروز تواین!! میگه راست "خونه ازاون بره چراشوهرنمیکنه سوین "میگفت داشت داود

 افتادی هرروز نمیکشی؟ خجالت!! نیستم من وکری؟ کوری اگرکه روندیدی؟ مردم حرفهاونگاه

 ناقامحس. بود شده سپهرناراحت داداش ولی. خیاله بی سیناکه. میزنی وبامردهاسروکله توباغ

 توچی!! اکهواقع!! نداره خوبیت نمیگی میارند؟ سرت بالیی یک نمیگی توباغ؟ چرابایدتوبری میگفت

 هستی چی تودنبال. مرد که هم اقاجون......... توکارخودشونه سرشون که وعزیز مامان فکرکردی؟

 مجردبودی اگه!......تکرارکن هزاربارباخودت اینوهرشب!...... ای توبیوه.... باغها؟هان؟ تواون

 ایلیا امروز. بهتره روبگیری زودترتصمیمت هرچه. نبود اینقدرزشت!! شوهرداشتی یااگه.....

 نای توهم پس. کنند تارسمی میان بامادرش تااخرهفته که گفته. وسپهرگفت من به درموردتو

 میتونه چقدرخودخواه زن یک اخه..... بروسرزندگیت و کن چیزهاروفراموش واین باغ قضیه

 .پدرمیخواد که فکرسهاباش!! مادری مثال...... باشه

 مبود خوشحال. بود شده ماجلب به هم شیالوشیده توجه. میکردم نگاه ساره به خونسردهمچنان

 .بودند رفته اصفهان به هایشان باخانواده انها. نیستند داییها که

 شد؟ تموم!! ساره: پرسیدم

 !!! اره: داد جواب.خورد یکه

 نم وتوکاروزندگی باشه کارخودت به سرت. باراخرتذکرمیدم برای پس!! خوبه:  دادم تکان سری

 ممنون.... سپهرخان....وتو نکن خواهری ادعای پس. نکردی برام خواهری تاحاال...... نکن دخالت

 .بشم زنش خوام ونمی ندارم خان ایلیا اقای این به تمایلی من ولی. کنی برادری میخوای که

. نمیشم ایلیا زن من. بگید هم ها دایی به....., تون همگی به..... میگم باراخر برای!!!..... پس

 .کردم تندی هردونگاه وبه!!!! تمام

 هبقی جلوی میخوای اگه!!! هیس!!! هیس:  بردم دهانش راجلوی ستم د بزندکه حرفی خواست ساره

 !!!خودته نفع به باشه؟ نگو چیزی پس, کنم روحفظ احترامت اینجا ادمهای

 بس. ودب بس. نمیکشیدم دیگر. بودم شده خسته. میرفتم ازحال داشتم. رفتم اتاقم به تامل بدون

 . روانی چه لفظی چه بودم جنگ درحال مدام چندروز دراین.بود
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 ام اس کردبه شروع, ثمر بی زنگ بعدچندین. بست نقش ان امیرصدراروی خوردواسم زنگ تلفنم

 "بود؟ شده چت امروز!!!.... سوین.... افتاده؟ اتفاقی چه... شده؟ چی خانم سوین": ادن د اس

 . کردم راخاموش گوشی

*** 

 نگاهی, رسید وقتی صادقی اقای. شدیم جمع درمهمانخانه همه صبح 31 ساعت راس انروز فردای

 الدرکم فاضل یوسف حاج اقای نامه وصیت بگم ازهمه اول زدوگفت حاضرکردولبخندی جمعیت به

 بوده سالم لحاظ ازهمه نامه وصیت نوشتن درزمان ایشون. شده تهیه وعقل سالمت صحت

 یدونیدم همینطورکه:داد بعدادامه. گذاشت ان روی شکایت نمیشه که بگم پس. نداشتند ومشکلی

 اینکه برای, پیشنهادمن به. داره مالیات درصد 51 قانون طبق, میگیره تعلق ارث اون به که اموالی

 توصی وبعدطبق بشه رد اعتماد قابل ادم یک به اموال بودکه این, نشه حالتون شامل قانون این

 .بگیره تعلق خودش سهم کسی هر به حاجی

 .است اعتراضی ای زمزمه بودکه مشخص. رافراگرفت اتاق ای زمزمه, حرف این بعدگفتن

 ,حاجیه وصیت این: داد ادامه بعد!!! صبرکنید میکنم خواهش: رابلندکرد دستش صادقی اقای

 .دراورد ان راازداخل ی بازکردوبرگه همه راجلوی مهروموم بعدپاکتی

 تقسیم ودوپسرش عزیز بین یوسف حاج خانه: کرد خواندن به وشروع..... حاجی وصیت طبق -

 محموداباد درروستای واقع جریب 5 متراژ به بادام باغ. میبردند ارث به دودانگ وهرکدام بود شده

 به ان داخل های وحجره تیمچه. بود رسیده مادرم به متر311 متراژ به کلنگی خانه بایک همراه

 زنده تازمان ها حجره ازاجاره حاصل عایدی البته. بود شده تقسیم مساوی نسبت به ش دوپسر

 در واقع بادام باغ.بود شده واقع دردوطبقه عدد8 تعداد به ها حجره. اومیرسید عزیزبه بودن

 به, هریک برای ساعته5 اب باسند جریب0متراژ به هرکدام درسمیرم سیب ابادوباغ صالح روستای

 متراژ هب ریسی نخ کارگاه یک.میشد انهاتقسیم بین مساوی نسبت به بازهم که رسید هایم دایی

.  بود شده تقسیم ها ودایی مادرم بین مساوی نسبت به صنعتی ک درشهر مترواقع 3511

 8,ساره هب اشرفی وسه بود مادرحاجی به متعلق که فیروزه باسنگهای وبسیارزیبا دستبندعتیقه

 .بود رسیده من به هم اشرفی 3و سینا به اشرفی8سپهرو به قاجاریه دوره به متعلق اشرفی

 دست عزیز بودن زنده تازمان,بود اکثراعتیقه که خانه واثاث ب اسبا, بود مقررشده همچنین

 .شود تقیسم فرززندان بین مساوی نسبت باشدوبعداوبه نخورده
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 واوقرارشده زده نام مادرم به وتیمچه حجره همراه زمینهارابه حاجی:داد ادامه صادقی اقای بعد

 اضافه صادقی اقای حرفهای دادودرادامه تکان سری مادرم. انهاردکند رابه برادرانش سهم

 .اینکارومیکنم فرصت باشیددراولین مطمئن:کرد

 دایی زد حرف که کسی اولین. رادربرگرفت اتاق عجیب سکوتی, نامه وصیت شدن بعدخوانده

 .داودبود

 اونهاچی. نشنیدم توفرخی مغازه واون لورک بادام باغ ازاون اینجاذکری من!! جناب ببخشید -

 شده؟ چی اون. خریده روهم اون تجاری مجتمع سهام اقاجون گفته ایلیا تازه شد؟

 نگاه اوخونسرد ولی انداختم صادقی اقای به نگاهی. تندزدن کردبه شروع ناخواسته قلبم

 . شده مشخص حاجی بودن زنده اونهازمان تکلیف:داد کردوجواب

 چطوری؟ -

 منا به کوثرهم مجتمع وسهام شده خانم سوین نام به فرخی توخیابان وحجره لورک بادام باغ -

 .سهاکوچولوئه

 . بود شده دوخته من به نگاها همه حاال

 . نیست درش حرفی!! منت دیده به, گفته اقاجون هرچی: داد تکان سری داریوش دایی

!!! جریبه 8 هان؟ چندجریبه؟ لورک دونی می میگی؟ داری چی: ودادزد بلندشد داود دایی یکباره که

 که انداخت من به پرنفرتی نگاه چنان. روش هم اب یک, روباالکشیده باغ اون براحتی خانم انوقت

 این به بودی چسبیده بیخودنبود:داد بعدادامه. داد دست من به بدی سرمای واحساس لرزیدم

 سر انمخ نگو. ونمیره اینجامونده فداکارانه چه ام بیچاره خواهرزاده گفتم منوبگو, رفتی ونمی خونه

 !!!! هپو وهپلی وباغ مالیده شیره اقاجون

 .ودایی بودم من فقط انگاردراتاق. بودم کرده یخ. بود بازمانده دهانم "بود؟ اینهادرموردمن خدایا"

 .بگویم چه نمیدانستم. بود شده سلب ازمن حرکتی هرگونه قدرت

 !!بکش خجالت!! داود بسه: خودامدم به دادمامان باصدای

 اعدف ازدخترت بایدهم!! بعله: گفت امیز کنایه وبالحن کرد مامان راسمت رویش سریع داود دایی

 ای ارثیه اینطور که, شماها کردید چاپلوسیهایی چه نیست معلوم. جرمید شماهردوشریک!!کنی
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 وبهر اموال که:داد بلندکردوادامه مامان سمت تحقیرامیزی راباحالت بعددستش گذاشته؟ براتون

 .....وبعد کنه تورد نام

 و!!خدا امان به کردی ول رو واقات من سالها این درتمام:درامد عزیز صدای!! کن بس داود -

 دیگه. اونجا گرفیتدتابیایم بلیط برامون بودکه دوباری اون وپدرت من درحق تنهالطفت

 ایوپابپ کشید زحمت باغ تواون سوین. بودند حالم کمک ودخترش دریا, سالها چکارکردی؟تواین

 دست ولی, خبرنداشتم من زحماتش؟ جبران اینه. تااینجارسیده, کند وجون ریخت عرق کارگرها

 ..ازاینهاحقشه بیش سوین. کرد خوب. کنه خدارحمتش. دردنکنه اقاجونت

 پول مگه اقاجون!! مجبورنبود چی؟ جبران جبران؟: کرد من روبه دواودباپوزخندی دایی

 کلمهودو!! بکنه شماجون قول به باغ تواون نخواست خانم ازسوین کسی. ؟میداداونها کارگرنداشت

 .کشید ای مسخره اخررابالحن

 یودای پری گل. نمیشد ازحرفهامتوجه انگارچیزی روت. میکردند نگاهم باپوزخندی وشیال ساره

 همغاز یک,گرفتند باغ خانم: داد ادامه داود دایی. میکردند داودنگاه دایی به بیصدافقط داریوش

 یومده؟ن نامه تووصیت که شده سهمت چی دیگه چی؟ دیگه, دخترشونه بنام هم سهام تازه,گرفتند

 صادقی اقای مراعات الاقل!! بکش خجالت!! بسه داود: کرد داودنگاه به ملتمسی بالحن مامان

 !!رابکن

 و میکنم رواماده مدارک من خانم دریا, برم من: بلندشد,راشنید مامان حرف این که صادقی اقای

 .ردکنیم رو تااسناد دفترم بیایید میکنم بعدصداتون

 دایی وفقط رفت بیرون ازاتاق صادقی اقای.داد تکان وسری اوانداخت به ناراحت نگاهی مامان

 .کرد اورابدرقه داریوش

 بین تبعیض چرااینقدر اقاجون نمیدونم من: صدادرامد سپهربه.میکردند نگاه هم به ی بادلخور همه

 !!!دختره اون, پسرم من مثال ماکمترازسوینه؟ چیه ؟مگه شده هاقایل نوه

 .عزیروبکن مراعات!! ساکت سپهرتودیگه: شد معترض دوباره مامان

 چی مگه: راگرفت صحبت رشته سپهرعنان حرف درادامه ساره. میداد تکان سری ناراحت عزیز

 !!! ما بیخودیهانصیب واونوقت سوین نصیب خوباش خوب داداشم؟ گفت
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 اون ؟!!اینقدربده که!..... ساره بمیرم:  رفت ساره به ای غره چشم عزیز کشیدو هینی مامان

 ..اونهابدردنخورند. میگی راست من اونهاروبده!......بده خیلی هاکه اشرفی دستبندواون

 !!! نبود این که منظورم نه.... نه: گفت دستپاچه گردشدوسریع چشمانش ساره

 !!!بینمب روکن رفتی؟ کش چیا دیگه: کرد خطابم زشتی ایستادوبالحن بلندشدوجلویم داود دایی

 .میدی ادامه..... نمیگم هیچ هی!! داودبسه: شد معترض عزیر

 بعداینجااینامال, میکنم جون اونجاتوغربت دارم من مادرمن؟ کنم چیوبس چی: کشید داودعربده

 .منودارندباالمیکشند واموال

 نکنم تاگریه راگازگرفتم دهانم گوشه. بود راگرفته گلویم بغض بود تحمل دیگرغیرقابل

 درچشمانش وخیره بلندشدم. میزد حرف واقعاناحق دایی. دربیاید اشکم انها جلوی نیمخواستم.

 . میدم پسش بهت. نیست حرفی: شدم

 !!!!ساکت تودیگه سوین -

 نم روبه. باال رفته فشارش که.بود بودومشخص حاالقرمزشده عزیز. برگشتیم دادعزیز هردوبا

 دندا ازپس حرفی, سوین یکباردیگه اگه!!! قسم توطاقچه قران اون به!! قسم لحظه این به: کرد

 ربطی اینهاهم به,دختر رونیازار روحش پس. توداده اونهاروبه حاجی. نمیکنم حاللت, اونهاکردی

 .نداره

 بایدوایستی کجا؟: دادزد داود دایی که, بروم بیرون تاازاتاق برگشتم.انجانبود من جای دیگه

 !!!بشه مشخص تاتکلیف

 .من بابای نه, روبده دخترش بایدخرج اون!! دخترحسینه سوین: کرد بقیه بعدروبه

 کف کرکنمف که انقدرمحکم. فرومیکردم دستم راکف وناخنهایم بودم ایستاده بقیه به همینطورپشت

 ونا ازقید میتونم حاال!! بدی روبایدپس زمین اون!! سوین ببین: داد ادامه دایی. شد زخمی دستم

 . برو شوهرکن, ایلیا یارو اون به بعدهم. نه زمین ولی, بگذرم مغازه

 لرزان صدایش. بود افتاده مامان دراغوش حال بی عزیز. برگشتیم وهمه!!! عزیز: دادزد مامان یکهو

 !!! کن بس!! کن بس. دخترروبلرزونی اون تن اگه, نمیکنم روحاللت شیرم داود: بود شده

 ؟ اره شه؟ راحت خیالت روبکشی مادرت میخوای!!! داود بسه: دادزد دایی روبه باگریه مامان
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 . ریخت هم به اتاق. افتادم می پس داشتم. بود دچارلرزشده پاهایم

. رفتی کردی اینجارول که ساله51:  داود روکردبه وبعد گذاشت رازیرزبانش عزیز قرص مامان

 نداره ربطی توهیچ به. روندید روز واین مرد خداروشکراقاجون داری؟ ومیراث ارث حاالطلب

 همنوب روببندواحترام دهنت پس. کنده جون. باغ اون برای کشیده زحمت سوین. کرده چه اقاجون

 چه اقاجون نداره ربطی اتاق تواین دیگه کس هیچ نه,تو به نه. کن حفظ خواهربزرگت عنوان

 !!!کرده

 پسش حاضرم!!! مامان: کردم مامان روبه بیحال. درنشستم نزدیک صندلی روی ضعف ازشدت

 !!! بدم

 هب متاسفانه, نظرپرسید ازمن اقاجون!!! میکنی غلط:ودادزد کرد نگاهم گردشده باچشمهای مامان

 فهخ توهم: کرد ساره روکردبه بعد. بیاد پیش اختالف گلش دسته های بچه شایدبین گفت من

 برای شوهرت شوهروخانواده وَردست, رفتی کردی خداول امان روبه وخواهرت من چندساله!!! شو

 ارث بازت حقه بابای بروازاون داری؟ ارث حاالطلب. داری مادری یک نمیگی. میکنی اونهاکلفتی

 انگارنه. اینجا میای سرراهت, مسافرت بری میخوای هروقت. نمیزنی زنگ تاماه سال!! بگیر

. جداست بحثش اصال هم ت شوهر اون!! بکش خجالت!! هیچی نه!! دعوتی نه. انگارخواهرداری

 لتاصا. ترند بااصالت شوهرت خانواده ازاون ما خانواده, اصالته به اگه. افتاده فیل ازدماغ فکرکرده

 !!!پول نه, وانسانیته شخصیت به

 یزکن مثل.زنشم مادر انگارمن انگارنه چندروز تواین:داد وادامه کرد اقامحسن به ی تیز بعدنگاه

 ااینب باکی؟ هم اون.گرفتی زن من مشورت بدون رفتی!! وتوسپهرخان برخوردمیکنه بامن وکلفت

 ونتاقاج دادوقتی بعدادامه. شیالپرید رنگ که.کرد اشاره شیال به راتحیقرامیز ودستش!!! دختره

 حرفی کس هیچ. دادمیزد ؟حاالمامان هان بزنی؟ سرش باراومدی کی زدی؟ تلفن یک,کرد سکته

 .بود شده طبیعی بودورنگش بهترشده حالش عزیز. نمیزد

 اقامحسن. وَرمیرفت میز روی سیبهای به داریوش دایی.بود انداخته راپایین سرش داود دایی

 .بود منفجرشدن درحال ساره. فرارکند ازاتاق میخواست انگاردلش داشت حالتی

 اگه. ندارید لیاقت که قران به!! ندارید الیاقتشماه!! زیادتونه هم ها اشرفی این: داد ادامه مامان

 !!!!شید خفه همتون پس. تودهنش میزنم,کرد توهین بچم به کسی یکباردیکه

 .افتاد صندلی روی و گذاشت اش سینه راروی دستش. بود افتاده نفس نفس به دیگه مامان
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 اره؟ خوبی؟ مامان:  دادم دستش میز ازروی اب ولیوانی پریدم

 خدارحمتت: کرد صحبت لرزان باصدایی عزیز.داد راتکان سرش. بود شده جمع درچشمانش اشک

 و.... یدمد رو روز این که خدامنوبکشه. دعواست واموالت سرمال ببینی نیستی, نیستی!! حاجی کنه

 ... زیرگریه زد زار زار

 امدواورابلندکردوارام کنارمامان هم پوران. عزیز های سرشانه مالش کردبه بلندشدوشروع پری گل

 !!نیست خوب حالتون!! تواتاقتون بیاییدبریم جان مامان: گفت

 هراشنید بیخودزیادی حرفهای شاید سالها دراین. زدم بیرون وازخانه بلندشدم دیگرنایستادم

 دنش دیوانه درحال. انفجاربود روبه وسرم تیرمیکشید قلبم.بود حقیقتادردناک اینها ولی. بودم

 . بود ارامش منبع که تنهاجایی, رفتم باغ وسمت شدم اقاجون سواروانت.بودم

*** 

. بود زمین کندن درحال باغ قنبرانتهای مش. فریادبزنم دلم ازته میخواست دلم, باغ رسیدم وقتی

 نشستم ایوان چوبی تخت وروی شدم واردایوان و جلورفتم دهم نشان رابه خودم اینکه بدون

 تنهایی این!! سوین". تنهایی داشت درد, داشت درد. گرفتم رادراغوش خودم وبادستانم

 "!!!تورومیکشه

 نیست؟ بس میباره؟ برام چراهمینجوری چکارکردم؟ خدا؟مگه ؟چرا چرا:  بلندکردم اسمان سربه

 بودی کاش ای. بودی کاش ای. شده تنگ برات دلم تنهامیشم؟ ونگفتی رفتی!! اقاجون.....

 روبه اغب این کاش ای میکنم ارزو ولی, نمیدونم. میکردی اروم منو لبخنددلنشینت واون وبانگاهت

 ازخواب وقتی و بخوابم میخواد دلم. ....بشه اینطوری رونمیکردم فکرش. نمیکردی اسمم

 هیچ که ساله شش سوین اون بشم میخواست دلم...... باشه شده درست چیز همه بیدارمیشم

 که شعرافتادم یاداین. ببخشد رهایی وغصه غم تامراازاین رونداشتم کسی. ..... نداشت غمی

 .بود من حال وصف. میکرد زمزمه باخودش مامان گهگاهی

 دوانمیکنه دردمنودیگه مستیم

 منورهانمیکنه شده زاده من با غم

 میاد باهاش غربتم, میرسه ازراه که شب

 میاد پاش بازصدای شهر های کوچه توی
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 برمیدارم مو کهنه غمای من

 هاجابذارم میخونه توی که

 میادازمیخونه یکی میبینم

 اوازمیخونم مستونه زیرلب

 تنم رگهای میادتوی مستی گرمی

 بزنم حرف میخوادبایکی دلم میبینم

 بده گوش من حرفای میادبه کی

 باهمه هستم غریبه من اخه

 من چشم میادبه اشنا یکی

 منورهانمیکنه منورهانمیکنه اونم بدم ازبخت ولی

 دمبلندش. بود گذشته ساعتی, خودامدم به وقتی. کردم زمزمه راباخودم ترانه چقدراین دونم نمی

 وادمهایش خانه ان تحمل دیگر!! بکنم چه واقعانمیدانستم. امدم بیرون ازباغ وخیزان وافتان

 .میخوابیدم باغ رادرهمین بودشب من اگربه. رانداشتم

 بیاد سرم چی قرارِ دیگه!! تو رضای به راضیم!! کریم اوستا: شدم وشاکی اسمان به روکردم

 مکن درددل برات که توهستی شکر, شکر بازهم. نمیزنم حرفی دیگه!! ....ببخش!! .....باشه......؟

 !!! شرمنده کردم روی زیاده کم یک.

 راننگ باصدایی دید مراکه. رفتم مامان اتاق به.بود خلوت وخانه نبود کسی, خانه رسیدم وقتی

 .رفت هزارراه دلم کجابودی؟ سوین: پرسید

 .میکنم اجاره خونه یک میرم. برم خونه ازاین میخوام!! مامان: دادم جواب حوصله بی

 زدیگهرو ده سپهربرای. همینطور سیناهم. میره فرداصبح ساره!! نگو چیزی:  حرفم پریدوسط مامان

 ....داره بلیط

 !!دارندبرند هرجادوست مهمه؟ ؟مگه چه من به -
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 !!!سوین -

 .مادر نه!!! کنید حالل خداحافظ؟ بگم ؟برم ؟حاالبایدچکارکنم چیه -

 .نیست خوب. شماهاخواهربرادرید ولی -

 بیام؟ کوتاه چرابایدمن. نباشه میخوام!! جهنم به -

 ... ولی شدی ناراحت میدونم. اونهاروببینی کی دیگه خدامیدونه. بیا توکوتاه!!!توکوچکتری -

 ؟.رو رفتارشون ندیدی.ندارند قبول خواهری انگارمنوبه اصال. مامان خوشه دلت!!کوچکتر!! هه -

 .باشم داشته وصمیمی گرم خانواده یک میخواست دلم همیشه:  انداخت راپایین سرش

 انگاراین اصال. فامیله هم اون روندیدی؟ هوشنگ. ....نمیشه!! کن بس...... مامان نداری ولی -

 .میشه مرگیش یک فامیل

 چی؟ ت داییها -

 سیناهم.  ازروت حتی.میکنم خداحافظی باهاش میرم. جداست بحثش. هیچی داریویش دایی -

 داود وسپهرودایی وازساره برم نخواه ازمن ولی.رفت سپهرمنوازیادش بماندبعداومدن.همینطور

 .کنم وخداحافظی بخوام حاللیت

 قراربود. دیگربروند چندروز قراربود داود ودایی داریوش ایید.رفتند سیناوساره, روز ان فردای

 ابیافت زیادجلویشان میکردم سعی.کنندوبعدبروند راردرست وامالکشان ملک به مربوط کارهای

 .نشوم

 سهاراهم حتی. میانداخت بدی نگاه, هربارمرامیدید داود ودایی بود خیال بی که داریوش دایی

 وخواهرزنش بازن هرروز که سپهرهم. میامد باغ به بودیابامن یامدرسه میبردم باغ به دیگرباخودم

 .وگذاربود گشت پی

** 

 ودب کارشناسان رای نتیجه فرستادکه ای برگه برایم جوادی, نامه وصیت بعداعالم روزی5 تقریبا

 ینراازب مرزها هوشنگ مناطق دربعضی نظرکارشناسان طبق.صادرمیکرد رای ان طبق دادگاه وباید

 وتحقیقGPS به باتوجه درنتیجه. نابودشود قدیمی بودمرزهای شده باعث گذرزمان بودویا برده
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 نه شد مشخص,اب وجویهای قدیم درختان و اسناد درثبت موجود واسنادقدیم ازافرادقدیمی

 به, زمین مترمربع 351 میزان به هوشنگ بلکه,  ایم تجاوزنکرده هوشنگ مرزهای تنهامابه

 .مابدهکاربود

 تمیخواس دلم ولی. نیست زمین دادن پس ادمِ هوشنگ که میدانستیم بخوبی وعزیز ومامان من

 مبنی,بکند شکایتی خواستم ازجوادی همین برای. بگیرم,ازخودمتشکررا مردک ان حال کمی

 راازهوشنگ مترمربع 351 ان تابتوانیم. مذکورهستیم زمین گیری بازپس ماخواهان براینکه

 .بگیریم

 وخوبیت داد راکش ونبایدمسئله کنم راول وقضیه است زشت بودکه این نظرشان وعزیز مامان

 .شود فراموشم نبودکه چیزی وبرادرش محبوبه توهینهای ولی.حرفها نداردوازاین

 اگراقدامی.بودند راداده زمینهایمان به تجاوز اجازه خودشان به وحسین همایون نشده هنوزچیزی

 .مامیشدند مزاحم نوا همینطوراین مطمئنا,  نمیکردم

 راهم زمین مترمربع 351میشد شاید دیدی؟ خداراچه ولی.بود هوشنگ حال گرفتن, اصلی انگیزه

 !!!گرفت پس

 ودکهب زمینی درمجاورت مابدهکاربود به هوشنگ که زمینی تکه ان نظرکارشناسان طبق, ازاتفاق

 هتک این ازاینکه غافل. بود کرده وقف خیریه بودوعزیزانرابه داده هدیه عزیز انرابه اقاجون زمانی

 خودش وصالحات باقیات رابرای زمین این عزیز.دردسرماشود بعداباعث قراراست هم زمین

 اموزشی کالسهای ومطلقه بیوه وزنان پرست سر بی دختران تابرای بود داده خیریه به واقاجون

 اغب به کامل یکروز ورضا من درنتیجه.  برگزارکنند وقران دینی وعلوم احکام واموزش داری وخانه

 شخصموردنظرم تازمین کشیدیم باگچ سفیدی وخط رامتراژکردیم اسنادزمین به وباتوجه رفتیم

 . شود

*** 

 به. ودب ونظرمراپرسیده زده زنگ مامان به. بود خانوم سیمین, داشتم کم وسط این که تنهاچیزی

 .وبریزد دستش روی پاکی واب کند راتمام وقائله بزندو زنگ گفتم مامان

 فکرکنی؟ نمیخوای سوین -

 ؟ باشه اصرارنکن مسئله تواین خواهشا دیگه بسه مامان نه -
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 دادشو جیغ صدای ولی گفت چه خانوم سیمین ونمیدانم زد نبودزنگ قلباراضی که بناچاردرحالی

 وچرااینطور داشتند من به اصرار وپسرش زن چرااینقدراین بودم چقدرطلبکاربود؟مانده.میامد

 . من منفی جواب بدرفتارکردنددرمقابل

 ؟ اخرته حرف این: مشهودبود عصبانیش صدای. زد زنگ موبایلم به ایلیاعصرانروز بدتراینکه

 هداد بله جواب کی من دارید؟ انتظاری شماچه. گفتم مامانتون به صبح. بله: دادم خونسردجواب

 ...نمیخوریم هم وشمابدرد من. واقعاانتظارنداشتم طلبکاره؟ اینقدرمادرتون که بودم

 ؟ نه. وسطه امیرصدرا:  حرفم پریدوسط

 ؟ شماداره به ربطی چه اخه باشه؟ وسط کسی بایدپای مگه!! .....نه....!خدا وای -

 "چقدرپرروئه؟ وای "...........صبرمیکنم من -

 ود؟ب مفهوم.نمیرسیم بهم که هستیم ی مواز منوشمادوخط!!! کنید باباولم!!! ....نه!!! محترم اقای -

 .بشید خوشبخت دیگه بایکی شاله ان

 اخرته؟ حرف:پرسید دوباره درصدایش باحرصی.میامد زدنهایش نفس نفس صدای

 !!! بله -

 نم به وچله خل چراهرچی نمیدونم چی؟ یعنی!!! وا".کرد راقطع وگوشی!!! سوین میکنم نابودت -

 "افتاد؟ نمی ازدهانم چشمو میگفتم بله میرسیدم هرکسی چرابایدبه.میخورد؟

** 

 وباغش زمین تامامان, میشد حاالزیادپیدایش, رسیده خوبی ارث مامان بودبه فهمیده باباکه

 مامان انقدرچاپلوسی. کند گذاری سرمایه واوبفروشدوباپولش رادراختیاراوگذاشته

 احاالت بیچاره مامان. میشد زده ذوق مامان که میگرفت گلی یا هدیه مامان رامیکردوهربارمیامدبرای

 .بود باباراندیده رفتارهای ازاین

 یاوردمن دیگرطاقت.کند گذاری سرمایه بتواندبازمینهایش او تا خودکند باباراوکیل خواست حاالمی

 تاپولهای ردبشی جسدمن ازروی مگه حاجی؟ خورده مشامت به پول بوی: باباپرسیدم ویکباراز

 !!وبگیری مامان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

171 

 

 !!! باباته!! سوین: شد معترض مامان

 شوهرمهربون حاالشده که کجابوده وقت همه این چرانمیپرسی کرده؟ پدری برام مگه. باشه -

 به نهمیک ولت,روباالکشید همه وقتی وگرنه خاطرزمینهاست به فقط. نکن باطل خیال هان؟. وعاشق

 !!!خدا امان

 به. بود شده حاالپرخون دهانم. زد دهانم به ومحکم!! هرزه شودختره خفه:زد نعره باباعصبانی

 کسی برخورد؟پاشوبرو بهت شنیدی حق ؟حرف چیه هان؟: زدم او به پوزخندی جایش

 .نیست اینجافروشنده

 بهش بگی دخترت به نمیخوای:  مامان باباروکردبه. رابگیرد کسی چه طرف که درمانده مامان

 ؟ نداره ربطی

 .کرد سکوت مامان

 .خدا امان به میکنم ولت قسم قران به. منونیار اسم یگه د,دادی باباوکالت به اگه مامان -

 ؟ شددریا ؟چی هان: غرید بابا.کرد بابانگاه به وبیچاره درمانده مامان

 هوگرن روبکن فکرات ولی. میرم من: شد دادوحرصی فحشی زیرلب بابا.کرد سکوت بازهم مامان

 .ورفت. سالمت روبه خیروما توروبه

 بودکردی؟ چکاری این اخه!! سوین:نالید مامان, رفت وقتی

 .خودت نه اومده پولت برای اون. میشه پیداش دیگه چندروز. مامان نباش نگران: دردمیکرد فکم

 رمب پاشوقربونت: کردم بلندش. سوخت برایش دلم. زدزیرگریه های وهای گرفت اش گریه مامان

 !!!پاشو. بدم کبابت. کنم درست اتیشی چای, باغ بریم پاشو

 . مرفتی باغ سمت به وباسها کردیم راجمع وسایلمان بلندشد بود خراب حالش حسابی که مامان

 امیرصدرادم, رسیدیم باغ به وقتی. رهسپارشدیم باغ سمت وبه خریدم ونان گوشت سرراه

 .بودند وچندمردکنارش بود ایستاده درباغش
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 مثل بامامان رفتارش. دکر واحوالپرسی سالم جلوامدوبامامان, شد پیاده ازماشین مامان وقتی

 عارفیت بعدمامان. بود اورده مامان لبهای لبخندرابه, قشنگ. میکند صحبت بامادرش بودکه پسری

 .بخوریم وکبابی ن نو یک دورهم بیا توهم. باغ اومدیم وسوین من!! پسرم:  زد

 .بردراباال دوابرویش کردو نگاه من روبه. بود امیزگرفته شیطنت حالتی اش حاالقیافه امیرصدرا

 ازچشمهایم میکردم احساس. باشم جا دریک, بشر بااین توانستم نمی اصال!!! خدا وای "

 ".رامیخواند احساساتم

 انگار مامانت: کرد نگاهم جلوامدوپرسشگرانه امیرصدرا.شد باغ وداخل سهاراگرفت دست مامان

 هان؟ کرده گریه!! زوربخنده به میکنه سعی, ادمیکه مثل.نبود زیادخوب حالش

 .نمیکشه دیگه. بابام بعدهم و ام بعددایی. ازخواهربرادرهام اون. پُربود دلش نه: کشیدم اهی

 اصال. نپرسید ماجراچیزی ازچندوچون که بودم خوشحال.کرد نگاه مامان مسیررفتن به ناراحت

 .نبود فضول ادمهای دسته ازان

 راشروع ازفرداکارمون که مابریم, ارباب خب: جلوامد,امیرصدرابود درباغ دم که ازمردهایی یکی

 .رفتند,نظرکارگرمیامدند به چندمردکه ان وهمراه. کنیم

 خواهیدچکارکنید؟ می: پرسیدم. کردم امیرصدرانگاه امیربه استفهام

 ی گورهاان برای داربست البته پزو کباب ومنقل همینطوراالچیق. استخربزنم توباغ میخوام: خندید

 شماچی؟. باغم

 شفکر مدتهابه بودکه اروزهایی ازان. سها برای وتابی داربست فقط البته. میخواست دلم خیلی

 .بودم

 واینکه خریدکود تازه. هستیم ومیراث ارث تقسیم کارهای درگیر االن!! نه: دادم جواب

 دست توانمنمی نشده مشخص ارث تاتکلیف کنم؟ چه. ندارم فرصت. رابکنند تاباغ بایدکارگربگیرم

 .شود خرج پول باید که هوشنگ دادگاه مثال. وجوددارد مهمتری مسایل االن. بزنم پولهایم به

 چطور؟:کردوپرسید اخمی
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 خرج براش بخوام اگه پس. منه نام به باغ اینجاست بدبختی اخه: فرستادم راصداداربیرون نفسم

 یگمم میدونیدچی. نمیتونم مشخصه پس. دارم ی درگیر کمی هم االن. باشه خودم بایدازپول, کنم

 ؟

 .رامیدهم ترتیبش برات خودم. من دست بسپرش. نیست ای مسئله:  گرفت جدی رنگ نگاهش

 ولپ میتونم کی نمیدونم چون!! ممنون. چیزهانیستم واین وبدهی قرض ادمِ من!! اصال!!  نه!! نه -

 . بدهم شماراپس

 النا یاروهم این.اروکنارامدی بااین باید فقط. میگیرم راکامل پولش نترس: کرد نگاهم عصبانی

 !!!دانی حاالخود. میگیره منصفانه

 .وبگو روبکن فکرات. میدم مهلت دیگه هفته تایک: کرد دلخورنگاهم. بودم مانده سردوراهی

 . رفت ماشینش بعدسمت

 خانم سوین:  راشنیدم صدایش سرم ازپشت. افتادم راه باغ وباوسایل کردم راقفل درماشین

 !!!بهتر چه, اومدی هم خودت البته بگردونم؟ روببرم مادرت میخوای!!

 .بود سرم پشت حرف کافی اندازه به.دودور دَدر بروم,امیرصدرا باماشین که داشتم راکم همین

 .روبهترمیکنه حالش باغ همین!! ممنون نه وگفتم دادم تکان نفی عالمت به سری

 . گذشت خوش بامامان عصرخیلی انروز

** 

 هم داریوش ودایی رهسپارکاناداشدند وخواهرزنش سپهربازن.امدند می هم روزهاازپی

 .بمانند چهلم نیمتوانندبرای کردندواینکه کارخودرابهانه داریوش سپهرودایی.رفت

 حسادت اای نمیدانم. میترسیدم هرباراورامیدیدم. کشیدم راحتی نفس ناخواسته, رفت شیده وقتی

 دلم ,میزد امیرصدراحرف درباره که باری ویادوسه میرفت خانه بیرون هروقت ولی. دیگر یاچیز بود

 . بگیرم بااوکَل میخواست

 تاس متفاوت دیگران به بانگاهش من امیرصدرابه نگاه میکردم س احسا ؟ولی بود چه نیمدانم

 واجههدرم.بود تحقیرامیزدرنگاهش حالت نوعی,میکرد دیگرنگاه ویازنهای یاشیده شیال به وقتی.
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 ارمافک اینجای به وقتی. میگرفت ازشیطنت رنگی و!!بود خاص من امیزودرمقابل احترام بامامان

 بودم نکرده ازدواج اگرمن میپرسیدم بارازخودم هزاران. بزنم انراعقب میکردم سعی, میرسیدم

 ایابه میشدم وباامیرصدرامواجه نبودم بیوه ؟اگرمن. میشد چه داشتم وعاشقانه معمولی ازدواج ویک

 پهنش های شانه باان اورا وقتی گاهی. میکشیدم خجالت وافکارم میکرد؟بعدازخودم توجه من

 این ازدست میخواست وبعددلم. تصورمیکردم هستم دراغوشش که رادرحالی خودم, میدیدم

 زخم ان روی کشیدن دست فکرمیکردم باخودم گاهی. دیواربکوبم به رامحکم سرم افکارم

 کاش میکردم ارزو مدام. میشدم شرمزده وبعدازافکارم میدهد؟ دست ادم به حسی چه ابرویش

 لویشج نمیتوانم دیدم وقتی. رویامیبافتم خودم برای شبها حاال. رهاشوم افکار بودتاازشراین راهی

 تممیتوانس رویاکه ؟حداقل داشت اشکالی چه.کنند نمایی عرضه دادم اجازه رویاهایم به, رابگیرم

 . باشم داشته

*** 

 داودزیادبه دایی.بود انجام درحال صادقی اقای باکمک ها دایی به اسنادازمامان انتقال مرحله

 توصی شدن بعدازخوانده روز هفت تااینکه. ومیرفت سرمیزد عزیز به گهگاهی فقط. ماسرنمیزد

 . دادوهوارشنیدم صدای شدم واردخانه وقتی,نامه

 چراجمع.راگرفتند خودشون ارث ایناهم. رسیده وشماوداریوش من به االن خونه این چی؟ یعنی -

 .بدهند اجاره الاقل,میخواندبمونند هم نمیکنندبروند؟اگه

 !!خواهرته!!داود بکش خجالت -

 اینهمه اش بچه بگذاره که خواهره؟, روبخوره برادرش حق که خواهری!! بروبابا ؟خواهر؟ چی -

 خواهره؟, بده جولون

 ؟ ردنکردم رو اسناد مگه روخوردم حقت کی من!! داود دردنکنه دستت:امد مامان لرزان صدای

 . کن رورنگ خودت برو ؟نه؟ نخوردی -

 !!!نترس مامیریم!! دایی بسه: ودادزدم جلورفتم

 نیست معلوم. اومدند مالک خانم اوه اوه: کرد میزدنگاهم چوزخندی که ودرحالی داودبرگشت دایی

 .میاد واخرشب میره هرروزصبح, بنده اخوری کدوم به سرش

 !!! مثال خواهرزادته: داد ادامه بودکه مانندعزیز جیغ صدای!!! داودبسه -
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 یوطماع دوست پول ادم که توالحق ولی.ومهرهستند مظهرخوبی داییها همیشه:  رابلندکرم دستم

 !!!بیشعور دختره روبفهم دهنت حرف: جلوبرداشت قدمی. هستی

 هدیگ بسه!!!گفتید منومادرم به خواست دلتون هرچی مدت تواین.روبفمهید دهنتون شماحرف -

 ازهاند به براتون اقاجون خوبه. برسید ومیراثتون ارث به شماهم, میریم ماه تااخراین ومامان من!!

. یرسهنم گذاشته براتون اقاجون که ومیراثی ارث اون پای اصالبه منهم باغ این. گذاشت ارث کافی

 !!روبگیر اقاجون برویقه نارحتی. رانوشته نامه وصیت, عقل صحت درکمال اقاجون

 اصالمیدونی. دراوردی زبون!! خوبه!! خوبه: کرد تحقیرامیزخطابم دادوبالحنی تکان جلوامدوسری

 حلهم بیادتواین مدام, وکجامیره چکارمیکنه نیست معلوم توکه مثل نمیادزنی خوشم من چیه

 !!وبرو کن جمع هفته روتااخراین وپالست زودجل. روببره مادروپدرم وابروی

 باغ رم می اطالعتون محض ولی!! چکارمیکنم من نداره شماربطی به اوال:  زدم پوزخندی

 .شماست مثل ادمهایی وتحمل موندن بهترازتوخونه چون. کنم تاکشاورزی

 ادایست ام قدمی یک بافاصله ودقیق جلوتربرداشت قدمی.بود مشخص ازچشمانش.شد حرصی

 هرزمیچرخه داره ؟دلت میگه ایلیاراست نکنه ایلیانمیشی؟ زن چرا!! سوین نزن مفت حرف:

 :دادزدم بود انصافی بی منتهای داری؟این وچندتاچندتازیرچنته

 !!!بیشرم روببند دهنت -

 دیوارهل سمت مرابه دستی ان خوردومتعاقب دهانم به محکم ای ضربه فقط. شد چی نفهمیدم

 . نفهمیدم چیزی ودیگر دیواربرخوردم به محکم دادوباصورت

 مخواست. رامیشنیدم ای گریه ارام صدای. بودم دربیمارستان بودکه مشخص, امدم بهوش وقتی

 . بستم راازدرد چشمهایم. رادربرگرفت وجودم تمام دردشدیدی ولی دهم راتکان سرم

 ای تهگرف باصدای.میکرد نگاهم پرازاشک وباصورت بود ایستاده سرم باالی مامان, بازکردم وقتی

 !!مادر برات بمیرم!! خدامنوبکشه الهی: نالید

 دایدرامدوبعدص صدای.بود همراه صورتم بادردشدید, حرکتی کوچکترین. بزنم حرف نمیتوانستم

 :اشنایی

 ؟ امد بهوش خانوم حاج -
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 !!!االن همین!!مادر اره: -

 ازصدای.ببیند تحقیرامیز وضعیت مرادراین نمیخواستم اصال اینجاچکارمیکرد؟. بودم خورده یکه

 .امده سرم باالی که فهمیدم میشد نزدیک که قدمهایش

 .شده خداروشکرخطررفع!! خانم سوین:امد بمش صدای. دیگرچرخاندم سمت رابه چشمانم

, بالست چراهرچی!!خدا....... دیدم دخترم روبه روز این که بمیرم الهی:امد مامان گریان صدای

 .....رو وبانیش ؟خداباعث دختربایدبیاد سراین

 !!شده خطررفع خداروشکر. نکنید نفرین خانوم حاج! باشه!! هیسس -

 .کردی پسری بیشتر شمابرام ولی, دارم دوتاپسرم. بده خداعمرت: امد فین صدای

 !!! کن مادری برام جاش شماهم خوب -

 روهم چشم دوروزه االن. خیرببینی الهی چکاربرمیاد؟ بریده گیس ازمنِ اخه!! چشم!! چشم -

 !!ب بخوا بروخونه!!برو!! نگذاشتی

. یکنهم بیقراری زدند زنگ خانم عزیز. سهاروبیارم برم بعد.بیاد تادکترش میمونم! نیست مهم -

 !!خانم سوین خداحافظ. روببینه مادرش بیارمش میشه ببینم برم

 وباسختی برگشتم مامان بازسمت.شد بسته که وبعددری دورمیشد امدکه قدمهایش صدای

 اینجاچکارمیکنه؟ این: پرسیدم

 اینکه جای, وزد تور, شرفت بی دایی اون وقتی!! بده خداخیرش: بود کرده پف چشمهایش مامان

 اقای. خورد زنگ تلفنت که, نبود هم عباس مش. زدبیرون ازخونه.دکتر وتوروببره بایسته

 گفت, اصفهان اوردت. رسوند رو خودش دقیقه سرده. شده چی گفتم بهش. روشنگربود

 وازمشتت اگه گفتم باخودم. میکرد هارانندگی دیوانه مثل,مادر میدونی. مجهزباشه بایدبیمارستان

 ازدوروزقبل اورداینجاو مارو.......  میکردم سکته داشتم خالصه. نمیری توتصادف, نمردی داییت

 هگون استخوان. برداشته ترک ات جمجمه استخوان, عمل اتاق بردنت......بود کارهات دنبال تاحاال

 داد بهمون تورو خدادوباره وای. داشتی توسرت هم خون انگارلخته خالصه. همینطور هم ات

 امان. گرفته خصوصی اتاق. بره نکرده ول هم پسره این. اینجاییم دوروزه االن. بده خداخیرش.

 خودش, بچم سهابمیرم....... بود بدشده حالش هم عزیز. نزده هم زنگ یک. داودخیرندیده ازاون

 امیرصدراهم. بیرون اوردنت ICUاز میشه دوساعتی االن. .....میکنه گریه تلفن پشت ازبس روکشته
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. دبدبو رفتارت خیلی ولی....... بیارتش قرارشدبره, رومیکشه خودش داره تلفن پشت سها دید

 نکردی؟ چرانگاش

 مانمچش وراز کند نگاه درچشانم نمیخواهم. ببیند وضعیت مرادراین نمیخواهم ؟که میگفتم چه "

 "رابخواند

 دست من به خوبی حس, بوده کارهایم دنبال دوروز این امیرصدرادرطی که میگفت مامان وقتی

 .!!!! مهمم حتما برایش اینکه حس.بود داده

 نظرم شایدمیخواسته ؟ بود زده زنگ چه برای ولی کرده وظیفه انجام اون!! خُلی واقعا!! سوین "

 کاریچ وگرنه مونده دروایستی تورو هم اون, سوین بینی می. بپرسد درباغ وتاب داربست رادرباره

 "ودارد؟ داشته بکارمن

 ازخواب باسروصدایی ولی گذاشتم هم راروی چشمهایم. میخواست خواب فقط لحظه دران دلم

 دستش بلندشد, تامرابیداردید. بود نشسته کنارم صندلی روی که سهارادیدم. بیدارشدم

 دایص.بکشد تیروحشتناکی سرم شد سبب اینکارش.کرد گریه به وشروع انداخت رادورگردنم

 .نیست خوب حالش مامانت باش مواظب سها:امد مامان

 مامان: پرسیدم. کرد نگاهم بازکردوباخجالت راازدورگردنم دستهایش بااحتیاط سها

 ؟ دادند راه سهاروچجوری

 چیزی یک اقاهه به امیرصدرا.تو بیام من نمیگذاشت اقاهه!! مامان وای:  حرفم سهاپریدوسط

 امانم ولی, کنم بیدارت میخواستم. باشم کوچولوپیشت بایدیک ولی. دادتو راه منو هم اقاهه,داد

 .کرد دعوام جون

 روشنگرکجاست؟ اقای: پرسیدم

 عجایب سرزمین, شهربازی بریم قراره. بیادمنوببره ربع بعدیک قراره:داد سهاجواب دوباره

 ؟ نه خوبه. بده هم اسنک قراره تازه. پیتزابخوریم بعدبریم.

!! داره نگهش مادرش برای خداالهی!! نباش نگران:امد حرف به مامان. انداختم مامان به نگاهی

!! اییتهد اون بعدش. هوشنگیم درگیردادگاه مااالن اخه گفتم بهش. کنیم شکایت ازداییت میگفت

 !!!داره گناه عزیز, بخاطرمن بگذرباشه؟ توازش, میره دیگه چندروز

 .کنه روگم زودترگورش هرچه امیدوارم فقط. نمیکنم شکایت. نیست مهم: دادم راتکان سرم
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 مامان. امد وسوسن مریم گلهای سبدبزرگ بایک امیرصدرا مالقات عصرساعت, سهارفت وقتی

 پخته کماج برایم خانوم صدیقه. بودند هم عباس ومش خانوم عزیزوصدیقه. میکرد غش داشت

 اون. هبخور مایعات بایدفقط االن بخوره؟ کماج میتونه اصال بچه این صدیقه اخه: خندید مامان. بود

 !!رقیق مایعات هم

 خجالت احساس نوعی. بودم معذب ازحضورش. نمیگفت وچیزی بود نشسته ای امیرصدراگوشه

 دلم مدام. بود دلم درته لذتبخش شوقی. پروازمیکردند پروانه عالمه یک دلم انگارته ازطرفی,

 چیزو بود ساکت اوهم.بود کننده دیوانه. کنم نگاه سیاهش چشمان دران وفقط برگردم میخواست

 قلقلکت وچیزی بکنی نمیتوانی کاری اینکه حس.میکرد خُلم داشت حس این.نمیگفت ی

 خجالت افکارم بعدازاین. بااو باشم من وفقط بروندبیرون انهابگویم به میخواست دلم.میدهد

 .میکشیدم

. اشمب داشته مطلق بعداستراحت تادوهفته باید ولی. میشوم مرخص روز دو بعد که بود دکترگفته

 راتایید مامان امدوحرف حرف به امیرصدراباالخره.بگذارم رادرباغ پایم کردکه همانجاقدغن مامان

 .میکند راقبول مسئولیت این خودش دادکه کردوادامه

 دایی حرف هنوز.بود زیادی هم تاهمینجا.باشد داشته پررنگ نقشی درزندگیم نداشتم دوست

 یستشمان زحمت به نیاز. رضاهست: کردم مخالفت. بود نرفته یادم, بود شنیده ازایلیا انچه درباره

!! 

 :امیرصدراگفت که پرسیدم هوشنگ دادگاه درباره ازمامان. انداخت من به تندی امیرصدرانگاه

 .میگم مادرت بودبه موردی. هست جوادی. باش کارهانداشته این به توکاری

 . میگرفت هم تصمیم بجایم.بود درامده حرصم

 زمنا دیداراونیایدمگراینکه به رفتنش تازمان بودکه کرده داودراتحریم دایی عزیز که دانستم می

 . عذربخواهد

 نم دیدن به که ندارم دوست حتی. اوندارم عذرخواهی به نیازی من.اینکاررانکند گفتم عزیز به

 .بیاید

 ذربخواهدنهع نه که انقدربیشعورهست میدانستم البته.بیفتد چشمش به چشمم نمیخواستم اصال

 . بیاید مالقاتم به
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 مخفی چیزی وانگارازمن افتاده اتفاقاتی. است خبرهایی میکردم احساس داشتم بدی حس

 نیفتاده بدی باشداتفاق هرچه امیدواربودم. بود ناراحت انگارازچیزی امیرصدراهم. میکردند

 .بود افتاده جانم به بدی دلشوره.باشد

 وهمسرش رضا,شد که مالقات ساعت.بیاید مالقاتم میخواهدبه که زده زنگ رضا خبردادکه مامان

 داشت ای وبامزه گردی صورت که بود قدوتپلی دخترکوتاه همسررضا.واردشدند

 خوشش زیادازمن میکردم احساس قبلی دربرخوردهای. بودم باردیده همسررضاراقبالچندین.

 . راداشتم انتظارش, وخوب نمیاید

 بامن صمیمانه ارتباط برقراری برای زیادتمایلی متاهل زنهای, شهر دراین بود طبیعی

 اهیگ.میخواند خانه میزندواورابه اوزنگ به, است رضادرباغ وقتی که بودم دیده گهگاهی.نداشتند

 ردهک عادت. نمیشدم ناراحت. دورمیشود ازمن سریع,میزند حرف باهمسرش وقتی ضار که میدیدم

 . بودم

 مامان انرابه,بالبخند بودو دستش گلی دسته.قنبرواردشد ابتدامش,امد رضاباهمسرش وقتی ولی

 .داد

 هم همسرش.ایستاد کردوکناری ورسمی خشک سالم. بود جدی خیلی,واردشد وقتی ولی, رضا

 . همینطور

 رضاجلوامدوعذرخواهی, بعدچنددقیقه,را هایش وایمااشاره اومیدیدم همسررضارابه نگاهای

 پرازنفرت نگاه, لحظه اخرین. رفت کردوباهمسرش خداحافظی رسمی خیلی کردودوباره

 اهنگ درچشمانم,میکرد سعی بودکه طوری هایش قبالنگاه.کرد متعجبم, رضا زن وپرازاشمئزاز

 .بود متفاوت نگاهش حاال ولی. میکشید انگارخجالت.نکند

 ییکجور دوتایشون شده؟ چیزی داره؟ اختالف رضابازنش!! سوین: جلوامد مامان,انهارفتند وقتی

 !! بودند

 .!!! چه من اصالبه:داد جواب خودش بعدبه. هابود ترسیده مثل حالتی مامان صحبت لحن

 . دلخوراست ازچیزی هم مامان میکردم حس ولی
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 خانوم وصدیقه عباس بودومش مامان ترخیصم روز.امد مالقاتم به زدونه زنگ نه داود دایی

 بدورم پروانه مثل مدام خانم وصدیقه مامان. شود پهن رختخوابم اقاجون قرارشددراتاق.

 .میدادند من به وابگوشت تاماهیچه وکباب تاشوربا گرفته قلم وازاش میچرخیدند

 خبر؟ چه: میپرسیدم مامان به هرچه. بود راکرده باغ هوای دلم

 قنبرهم مش. امیرصدراهست. رضاهست!! وامانه جاامن همه!! بخواب توچه؟ به هیچی: میگفت

 !!!نباش نگران. هست

. دقیقه ده ودرفواصل سرهم پشت نه البته. میرفتم راه ساعت5تا یک بایدروزی,دکتر توصیه بنابه

 .نبود مهم ولی. میگرفتم سرگیجه گاهی. میبودم حرکت نبایدبی

 ورانهمتح اقدام دریک. نبود هم مهم. بودم متعجب.نیامد کس هیچ یعنی.نیامد مالقاتم امیرصدرابه

. وردا کردوبهانه منِی مِن. ببرد باغ بیایدومرابه دنبالم که زدم رضازنگ به, روزبعدترخیصم ده حدود

 برای وعزیز مامان که یکروز بخاطرهمین. نبود درست. امیرصدراروبیندازم به نبودم حاضرهم

 خانوم صدیقه حواس دیدم وقتی, بمانم بودنددرخانه گرفته قول وازمن بودند رفته دعابیرون

 .افتادم راه باغ سمت وبه شدم اقاجون سواروانت, نیست

 وشدمروبر عجیبی بامنظره, رسیدم باغ پشتی جاده به وقتی. بود شده تنگ باغ درختان برای دلم

 ابودم درِباغ ال نوک یک بودکه ای بگونه جاده. بود کرده کشی خطرا باغ مانندپشت ال جاده کسی.

 ادهج دیگر درضلع. همایون باغ امیرصدرا باغ امیرصدراودرروبروی باغ مایکطرف باغ ودرهمسایگی

 دببخیش. میشید کنیدمتوجه تجسم) همایون باغ ان درروبروی بودو حسین باغ ضلع دریک ال

 به متعلق ان سندِ بودکه ابی جوی.بود حسین وباغ همایون مجاورباغ که درضلعی(بدگفتم

 محدوده وخوب متربود1 جاده عرض. بود شده کاشته وزالزالک بادام درختان اب جوی درلب.مابود

 بود هشد کشیده سفیدباگچ وخط امده جاده داخل متربه ونیم یک حدود االن ولی. رامیدانستم جاده

 . شده اینکارانجام حسین ازسمت بودکه مشخص.

 !!!!خانم سوین خدابدنده:  شنیدم سرم سیدراازپشت صدای

 خبراقاسید؟ چه. خدابدمیده بنده. خدابدنمیده: دادم جواب تلخی به

 ی یزانگ نفرت وخنده بوده دیگه خبرهای ولی, نه که باغ خبرهای البته. هیچی: باالانداخت ای شانه

 ؟ راکشیده خط این کی: سفیدوپرسیدم خط به کردم واشاره ندادم اهمیتی. کرد
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 !!نمیدونم: کرد خط به نگاهی

 یچ خبرنداری, هرروزباغی توکه یعنی: وپرسیدم راریزکردم چشمانم. میگوید دروغ بود مشخص

 ؟ شده

 زمینش انگارمیخواست. بود یی یارو اینجابایک پریروز حسین, خانم سوین واله: کرد من من

 . ردندک حدومرزتعیین دیگه خوب. وپسندیده ودیده زمین. داره خوبی مشتری اینکه مثل. روبفروشه

 رودیدی حسین هروقت. کن گوش روخوب چیز یک: سیدگفتم به. منفجرمیشدم داشتم دیگه

 مسخره خط این!!! مترش1 کل. ماست مال جاده این گفت خانوم وبگوسوین بده پیام بهش,

. مواردمیش قانون ازراه روبفروشه زمین تکه بخواداین اگه بدونه بهتره. کنه پاک سریعتر روهرچه

 . نکنه روفراموش هوشنگ بهتره. ندارم هم شوخی

 . وبرگشتم شدم وسواروانت برگشتم. بود درامده وحرصم بودم عصبانی

 انهادادومامان به کامل گزارش.بود فهمیده که خانوم صدیقه ولی. بودند هنوزنیامده وعزیز مامان

 میخوادزمینش حسین میدونستی: خونسردگفتم,شد تمام غرهایش وقتی. کرد دعوام حسابی

 !! گرفته ماهم ازجاده روبفروشه؟

 .بودم شنیده اره: داد جواب بعد.کرد سکوت

 چی؟ ادعاداره جاده روی اینکه: پرسیدم خوردم یکه

 دهز حرص صدای درحالیکه. نشوم عصبانی کردم سعی. راتاییدکرد حرفم انداخت راپایین سرش

 رضا؟ هان؟ گفت بهت کی!! وامانه جاامن همه میگی من به انوقت: بودگفتم مشخص ام

 ینزم دادگاه گفته بهش رضاهم. اونه مال,ما مترجاده ونیم یک وگفته داده رضاپیغام به حسین -

 میگفت رضاهم. بودی بیمارستان توهم. رومیزنه خودش حرف اون ولی. مادونسته به رومتعلق

 کاری حاالمگه. بزنه حرف باجوادی قراربودخودش: امیرصدراگفتم به. بکنه کاری نمیتونه

 .میزنند حرف کرده؟اینهافقط

 .کرده کشی خط. اورده هم مشتری چی؟ پس... بله.. بله: گفتم عصبی
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 زشیرا چندروزی برای رفته دادگاه یک برای گفت. زدم زنگ جوادی به دیگرصبرجایزنبودسریع

 نداشتم ای چاره. اخطارمیدهد حسین به وخودش. نباشم دادنگران واطمینان. است

  بایدصبرمیکردم.

 قمتعل اب جوی چون. جاده کل,مانند ال جاده همان.مابود به مذکورمتعلق جاده نظرکارشناسان طبق

 .مابود به

 اتوبان روبه دراصلی مایک باغ مثل اوهم ولی داشت راه جاده ان به باغش امیرصدراهم البته

 متررابه311 میزان به طولی وحاالحسین متراست1 جاده عرض بودندکه گفته کارشناسان. داشت

. برخوردمیکردم قضیه بااین ودقیق بایددرست!! نبود کم. بود امده جاده مترداخل ونیم یک عرض

 .میشدیم بایددرگیردادگاه دوباره, میرسید بفروش اگرزمین

 !!تهاوگف رابه مطلب این دوباری,سید که سیدراتاییدکرد حرف رضا. وماجراراگفتم زدم رضازنگ به

 اون حسین اگه بگو مشتی به هم. باشه حواست خودت هم!! کن لطفی یک پس اقارضا -

 . میشم واردعمل قانونی ازراه چون. داره نگه دست که اخطاربده شد دوروبرپیداش

 یرودادوتذکردادفضول بدجوابم خیلی ولی, گفتم حسین به خودم دوباری خانم سوین:داد جواب رضا

 تماونجابودگف که هم مشتریه به. داده نظرقطعی ودادگاه شماست مال جاده این گفتم بهش. نکنم

 .منوبزنه میخواست. ماشین دستی باترمز افتاددنبالم, تااینوشنید هم حسین.

 ام ندهخ میکردم سعی درحالیکه.داربود رضابیفتدخنده دنبال که اش گنده شکم باان تصورحسین

 مدام چندروز این نره ویادت بریز خاک کشی خط روی برو خودت لطفا پس اقارضا:  کنم راکنترل

 . حسین حاالهم بعدهمایون ازهوشنگ اون. مرگشونه ایناچه نیست معلوم. بکشی سرک

 جشن چون نروم فرداجایی برای که خواستند رادیدندازمن تامن وعزیز مامان, خانه رسیدم وقتی

 .است خیریه

 فتتاحا حاالمیخواستندکلنگ.بود اهداکرده خیریه به که را لورک کنارباغ زمین تکه همان برای جشن

 .بودند کرده دعوت وعزیز انرابزنندوازمامان

. دشهرانجابودن بودوچندنفرازبزرگان شلوغ خیلی. رفتیم باغ به وعزیزوسها بامامان انروز فردای

 .نیامد زیادخوششان من انگارازدیدن ولی,میگذاشتند واحترام عزت ومامان عزیز به همه
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 دیمبو کشیده بازحمت ورضا من که خطی. ناراضیند من چراازامدن شدم متوجه, جلوتررفتم وقتی

 باقی بین, ورضا متراژمن طبق.بود امده بیرون مذکور اززمین بیشتر متر وحدودنیم بود شده پاک,

 این زمین این به مترتجاوز بانیم حاال که. بایدباشد متر 53 حدودا وهوشنگ عزیز زمین مانده

 هم راحت وخیلی متر 511 طول به. بودند کرده ی رو دومترپیش یعنی. متر53 بود متراژشده

 .دومتر ارتفاع بودندبه کشیده دیواراجری

!! وینس خب خیلی: کرد نچی گفتم که مامان به. انگارخبرهازیادبوده, نبودم من که مدتی این درطی

 !! کرده روی مترپیش نیم فقط چیه؟ مگه

 411...... متریعنی511 طول به!!!!......اینجا؟دومتره متره نیم مامان: دادزدم. بود درامده حرصم

 ؟این چیزیه کم.مترمربع 3151 حاالشده.اهدامیکرد عزیز مترمربع 3551سندباید طبق.... متر

 !!!مامان خوریه حروم

 ردمک اشتباه اصال!! بیحیا دختره!! زشته!! هیس: ومراازانجادورکرد راگرفت بازویم دستپاچه مامان

 .اوردمت

 ؟ چه یعنی!!!وا -

 میره؟ بدی جای مگه. است خیریه برای خوب -

 !!!!مامـــــــان -

 .میدونه خودش. عزیزه مال توچه؟ به!! درد!! کوفت -

 به کاری,افتادید تومشکل بعداگه!!دانید خود.. باشه.. باشه:  کردم وپوفی باالگرفتم راباحرص سرم

 باشه؟.باشید نداشته من

 . میشه ناراحت نفهمه هم عزیز. نیست خوب برات.  نگو هیچی توهم. خب خیلی -

 هراخانمز زنش. کردم اشاره امنا هیئت رئیس نمازیان اقای وبه جلورفتم. باشم ساکت نمیتوانستم

 ؟ داری کاری!! جان سوین: رفت من به ای غره مارساندوچشم رابه خودش جت مثل رادید من که

 !!باشوهرگرامیتون!! نه باشما: اوگفتم طلبکاربه

 احمق زنهای این ازدست امان وای "!!بگو من ؟به ام غریبه مگه: پرسید سینه به دست

 " نداره هم قیافه شوهرش خوبه!! ات شوهرتحفه بااین.....بروبابا.
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 داخل روی پیش این.میگرفتید مترزمین 3551شماباید ببخیشد:کردم نمازیان اقای روبه باحرص

 ماچیه؟ زمین

 . میکنیم حلش. نیست چیزی: زد خونسردلبخندی خیلی نمازیان

 چطوری؟ -

 !!رومیدم پولش -

 زمین این من عزیز, محترم اقای:  اوانداختم به تندی نگاه. بود وقاحت منتهای. خوردم یکه

 واریهخ زمین مصداق این درثانی!! اوال رابگذاریدتوجیبتون پولتون. نیازنداره پولش وبه رااهداکرده

 . وحرومه

 نمازیان درچشمان خیره. نشود تاناراحت نگویم چیزی عزیز بودبه داده قسمم مامان متاسفانه

 اینجافراموش که چیزی انگار متاسفانه. کشیدید راپیش پول بحث باشه وباراخرتون:دادم ادامه

 .مادربزرگتونه. شمانیستیدخانم من طرف:کرد کریهی خنده نمازیان. وحرومه حالل شده

 نه.اشتندند مصاحبه لیاقت او مثل ادمهایی. نگفتم وچیزی اوانداختم به اندرسفیه عاقل نگاهی فقط

 !! ابلهش زن ونه! او

 دراینده هم ازخودراضی ادمهای بااین میگفت من به حسی. برگشتم مامان دلخورپیش

 باسرعت زنی وبلوک وداربست شد هازده تیراهن بسرعت هفته یک درطول. داشت دردسرخواهم

 قراربود. دهستن قضیه این شهرپای کلفت چندتاازخیرین میدانستم. بود انجام روبه باوری غیرقابل

 شتیپ کوچه داخل روبه ان درِاصلی بودکه ای گونه به خیریه زمین. شود دیگرافتتاح ماه تاده خیریه

 . نداشت اصلی جاده سمت به ودری بازمیشد

 وعزیز مامان پیش حضوری یا یاتلفنی, وهمسرش نمازیان باراقای چندین هفته یک ان درطی

 رید,بود هوشنگ وزمین خیریه زمین بین عزیزکه زمین تکه دران میامدندوازانهامیخواستندکه

 دجادهبشو قسمت دران عزیز علنازمین یعنی.ایجادشود خیریه نفع به خصوصی جاده ویک بازشود

 .... داردوغیره ثواب بودکه این واستداللشان!!! خیریه برای خصوصی

 !!متر 351 متروطول1 عرض به ای جاده درحققیت

 اسفانهومت داشت هدفی چنین بودکه مدتی. بکارم برایش راگندم زمین تکه ان داشت تصمیم عزیز

 شبودوحالتهای عزیزناراضی. نبود دوموجودحالیشان این انگار ولی.بود انهاگفته به هم باری دوسه
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 زن دست روی پاکی اب اخرسرهم. شده وشوهرناراحت زن این اصراربیجای ازاین میدادکه نشان

 اندونفر بودکه مشخص. دورکنند,خود راازذهن زمین تکه این فکرتصرف وگفتم وشوهرریختم

 . نبود قضیه تمام این ولی.اند شده وناراحت عصبی حسابی

 وستشباد که شدم مواجه باحسین, بودم رفته باغ به سرکشی برای که, خیریه بعدجشن یکهفته

 تامن .رفتم وسمتشان شدم وپیاده کردم رامتوقف ماشین.سفیدبودند خط دوباره کشیدن درحال

 کبعدپا دوباره که سفیدی خط به. شد نزدیک من به,بود لبهایش روی زهرخندی درحالیکه, رادیدَ

 چیه؟ خط ازاین منظورت:  کردم اشاره,بود کشیده رضا توسط ان کردن

 ؟ چیو:وپرسید باالانداخت ابرویی

 !!! زمینمه مرز!! مشخصه: داد راتکان سرش. کردم اشاره ه سفیددوبار خط به

 گفته؟ کی -

 !!!! من -

 !!!محترم اقای کردی اشتباه: خونسردباشم کردم سعی

 .منه مال جاده این میده نشون سندزمنیم. نمیکنم اشتباه من: کرد نچی

 .خیرباشه دیدی خواب: زدم پوزخندی

 میخوام من!!! دخترجون میگی چی باش مواظب: داد تمسخرامیزخودراازدست حالت اش قیافه

 !!!ندوون توکارم موش. نقده به دست مشتریش. روبفروشم زمینم

 نداری حق. ماست مال جاده این که اینه حرفم. شمادارم چکاربه!!! بفروش: شدم سینه به دست

 . دادگاه وبکشونمت کنم شکایت ازت میتونم راحت. نکن رافراموش هوشنگ. بگیری ازجاده

 . منوتهدیدنکن:  گرفت خشنی شدوحالت عوض اش قیافه

 یمیخوا,...... روبفروش زمینت میخوای:  ودادزدم رفتم ماشین سمت به. دیگربیشترنایستادم

 چیزی کم, گرفتی که متراژی این. دارم دادگاهی سندرسمی. منه مال جاده ولی....... بزن اتیشش

 .مترمربعه381.نیست

 . فامیلیم ماباهم:دادزد اوهم
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, ارمبگذ احترام فامیلم بایدبه چرامن مطرحه؟ سوال برام چیه؟ میدونی:  زدم وپوزخندی برگشتم

 .رفتم ماشینم سمت وبه برگشتم.ندارید مسئله ازاین درکی اصال وهوشنگ تووهمایون ولی

 ندهوخ نره اینویادت!! توتنهایی!! دختر بکنی نمیتونی غلطی توهیچ:امد سرم ازپشت صدایش

 .زد ای مشمئزکننده

 .کردم نگاهش وفقط شدم سوارماشین شوم دهانش به دهان حاضرنبودم دیگر

 .تنهابودم من. میگفت راست حسین ولی

 کاراست به مشغول حسین تراکتوردرباغ یک که زدوگفت زنگ خانه قنبربه مش انروز فردای

 رضاانجاست؟: پرسیدم مشتی از.نمیفهمد حرف حسین بودکه مشخص. جاده تخریب ودرحال

 . رفتم باغ وسمت شدم سوارماشین. بروم خودم مجبورشدم ودوباره نبود رضا متاسفانه

 ستمنمیتوان کاری. میزد شخم, سفید راتاخط جاده داشت بودوتقریبا زمین شخم درحال ی تراکتور

 سینباح مشاجره قنبردرحال مش. کردم فیلمبرداری به وشروع اوردم رابیرون موبایلم پس. بکنم

 . رفتم ومشتی حسین سمت به ارام ارام. بود

 دامم مشتی. سوخت مغرسرم.بود رکیک فحشهای دادن درحال. میشد واضح حسین صدای کم کم

 .بزرگترم من!! حسین بکش خجالت میگفت

 گشرن. هستم گرفتن فیلم درحال شدکه من تراکتورمتوجه راننده.میداد فحش مدام حسین ولی

 نندهرا به اول, شده دیدندتراکتورخاموش که ومشتی کردوحسین رامتوقف ماشین ویکباره پرید

 .شدند من کردندوبعدمتوجه نگاه

 میگیری؟ فیلم ازچی:دادزد مرادیدباعصبانیت که حسین

 , ازباغ,تراکتور راننده,ازشما: دادم خونسردجواب

 !!!میگیری فیلم کردی غلط:کشید عربده حسین

 !!حسین بزن حرف درست:دادزد مشتی

 نازتراکتورپایی نیامده بودخوشش مشخص که راننده. گذاشتم ودرجیبم کردم راخاموش موبایلم

 .کرد تیغه بازکردن به وشروع رفت تراکتورش پشت وبه پرید
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 !!مردک کارمیکنی چه:دادزد حسین

 !!کن ول مارو. ندارم درگیری حوصله من: کرد حسین روبه و برگشت راننده

 .میکشید ونشان خط ومشتی من دهدوبرای ادامه بکارش مرداصرامیکردکه به حاالمدام حسیت

 .رفت بیرون زمین رابازکردوسوارتراکتورشدواز مردتیغه

 یدمترس ازت فکرکردی:دادزد عصبانی حسین. رفتم ماشینم سمت وبه زدم حسین به پوزخندی

 .نمیام کوتاه من خانم؟ سوین

 .شدم وسوارماشینم باالانداختم ای شانه

 معلوم که هم جوادی. باشند حسین مراقب که سپردم رضاومشتی دیگربه.بیانبود کوتاه حسین ولی

 یکی ازشانسم ولی راتهدیدکرده حسین که میدانستم. شده کجاگرم به سرش دوباره نبود

 یا شکایتنامه برگشت دادوقتی قول ولی. انجابرود به کردومجبورشد فوت کرماندر ازاشنایانش

 .شود تحریک تاحسین نکنم کاری خواست بنویسدوازمن حسین علیه

 دوباره حسین,زودبیایدباغ خانم سوین: گفت زده ن زدوهیجا زنگ رضا صبح0ساعت انروز فردای

 کردم یپوف. رادیدم حسین ردمیشدم باغ ازجلوی پدرخانمم خانه میرفتم داشتم صبح.تراکتوراورده

 .نداشت امدن انگارقصدکوتاه

 کی سوین: بود شده وناراحت عصبی مامان.  کردم تعریف ماجرارابرایش شده؟ چی پرسید مامان

 مادر؟ تنهامیری چراخودت!!! امیرصدرا بزن زنگ

 رفح منتظرندبرام مردم این نمیبینی. اون به بزنم زنگ مونده همین:  مامان به روکردم عصبی

 . 331 بزنم زنگ میخوام!! نباش نگران اونجاست هم رضا. میرم دربیاورند؟خودم

 انمخ سوین شرمنده:داد رضاجواب ولی. باغ بیاید: زدم رضازنگ به توراه. نشده بودراضی مشخص

 .بیاد میگم مشتی به ولی. داره کاری خانمم. نمیتونم

 . بود شده مشکوک زیادی جدیدا رضاهم این

. شدم مانپشی لحظه یک. نبود بودقبلی معلوم که بودوتراکتوری حسین فقط. شدم پیاده ازماشین

 فامیل سینح تازه میگفتم؟ چه ولی بزنم امیرصدرازنگ به گرفتم تصمیم. انجانبود کسی. تنهابودم

 . مدا نمیشودکوتاه ولی. درگیرنشوم میکنم سعی بعدهم. میکرد؟چهارتادادمیزد چه فوقش. بود
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 ؟ کنی ثابت رومیخوای چی نمیفهمی؟ اقاچراحرف حسین: دادزدم.  جلورفتم

 !!نداره خوردن حرص دنیاارزش مال!! دختر بیخیال: کرد کریهی خنده

 !!کنی تخریبش نداری حق. منه مال جاده:بودم افتاده نفس نفس به. بودم شده عصبی

 اش هتکی. بود داده تکیه درختی به ریز وچشمهای طاس باسری. بود وخپلی مردقدکوتاه که حسین

 جوی ازاین توکه, روپرکن اب جوی. ی نمیار کم جاده. روبفروشم باغم میخوام: وجلوامد رابرداشت

 .برگردونه من قراربودبه حاجی. منه مال جاده این. کردی کشی لوله. نمیکنی استفاده اب

. ماست مال جاده کردندکه ثابت دادگستری کارشناسهای: کنم صحبت وشمرده ارام سعیدکردم

 یک ببینم روبیار سندت.میاد چندروزدیگه وکیلم. داره نگه بگودست کارگرت به. نداری توحقی

 . حسین زشته. بشی واردعمل باید قانونی ازراه. میگه راست

 دختر باش زدنت حرف مراقب: وجلوترامد انداخت پایم جلوی تفی.بود شده حاالجدی اش قیافه

 .درنیفت بامن. نیستم وهوشنگ همایون من!!

 خودت ولق به. درافتادیم بگندماباهم نگذارمردم.نیست درست اقا حسین:  فرستادم رابیرون نفسم

 .واردبشم قانون ازراه مجبورم برنداری دست اگه. فامیلیم

 مینز این. کن روخاموش تراکتورت!! اقا هی: دادزدم,بود مارسیده نزدیک تراکتورکه رانده بعدبه

 .منه

 چی!!....... میـــــام!!! بااااشه: داد جوابم بدی وبالحن انداخت من به زشتی تراکتورنگاه راننده

 میدی؟ بهم

 !!! شرم بی. سوخت مغزسرم

 بروبابایی بادست........ 331 میزنم زنگ, ......نکنی روخاموش تراکتورت اگه: دادم جواب شمرده

 !!!رودرنیار من ی صدا برو: دادزد بود شده عصبی که حسین. داد ادامه کارش وبه گفت

 . نمیگم دروغ تابفهمی 331 میزنم زنگ االن!!! نه: دادم جواب

 یکرک و ابدار فحشایی.  مزخرف حرفهای گفتن کردبه رابازکردوشروع دهانش,  حسین یکباره که

!!! 
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 !!! فاضل حاج نوه!!!.......سوین!!..... من.میداد فحش من به داشت.گردشد چشمانم

 لیکردوخی رامتوقف ماشینش.بود امده انگارخوشش تراکتورکه راننده. بودم شده زمین میخکوب

 اییناسزاه چنان حسین. بودم کرده یخ. نبود من دیگرجای. بایدمیرفتم. بود شده خیره من بدبه

 نینچ کردم رانمی هرگزفکرش. بودم کرده داغ. بایدمیرفتم. میشد سیخ ادم موبرتن که میگفت

 وسرم برگشتم. برخوردم چیزی به ولی, برداشتم عقب به قدم یک.رابشنوم رکیکی حرفهای

 .شدم امیرصدرامواجه الود غضب وبانگاه راباالوردم

. بودم راندیده امیرصدرا وجه این. میزد اش شقیقه رگ بودو عصبانی. میبارید خون ازچشمانش

 ینبروتوماش: گفت زده امیرصدراحرص. بود شده خفه هم حسین. برداشتم عقب به قدمی ناخوداگه

 !! زودباش!! من

 !!! برودیگه:تکرارکرد میکرد؟دوباره اواینجاچه بودم مانده

 . نیدمش را امیرصدرا عصبانی صدای که, رفتم, بود شده عقبترپارک اوکه ماشین سمت به سریع

 خوردی؟ ی. ه.گُ چه تواالن -

 ؟داری سروسری باهاش ؟نکنه دختره ین ا برای شدی غیرتی چیه؟: امد حسین کریه خنده صدای

 بودن ندهز تازمان که کسی. باوربود غیرقابل ازحسین وقاحتی چنین. وبرگشتم شدم متوقف درجایم

 .میداد من به زشتی نسبت وحاالچنین برخوردمیکرد بامن بااحترام,حاجی

 راافقی چسباندوساعدش درختی به ازپشت را واو راگرفت حسین وگلوی رفت امیرصدراجلوتر

 ولی.رهاکند امیرصدرا میکردخودراازدست ولگدمیزدوسعی مشت حسین. گذاشت اش زیرچانه

 وچربی پیه اگرحسین.ودرشتترازاوبود بیشترازاو زورش امیرصدرا. نداشت فایده

 .بود عضله,امیرصدرا,بود

 رشکمزی به یشبازانو, حسین ناسزای متعاقب امیرصدرادادوامیرصدرا به زشتی فحش بعدحسین

 . بلندشد اش ناله وصدای شد خفه حسین یکباره واردشد ضربه وقتی. زد ای ضربه حسین

 سینح رااززیرگلوی دستش امیرصدرا. بکند بودچه مانده, است خیط دیداوضاع که تراکتور راننده

 .پیچیدوناسزامیگفت خودمی دردبه افتادوازشدت زمین به واو برداشت
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 فحش همچنان هم حسین. زد دهانش به ومشتی راگرفت حسین ویقه برد دست امیرصدرادوباره

 جلو؟ چرانمیای!! ث.و.ی.د مردک: دادززد.میکند نگاه فقط دیدراننده که حسین. میداد

 چه؟ من به. ندارم درگیری حوصله من!!بروبابا: داد جوابش راننده

 مگه:امیرصدرادادزد. بود شده پرخون مشت ازشدت دهانش.رابلندکرد حسین دوباره امیرصدرا

 نمیشی؟ چراتوادم بود؟ نگفته چندباربهت خانم سوین مگه بودم؟ اخطارنداده بهت

 هستی؟ خری چه تودیگه:کشید عربده حسین

 همون: برد گوشش رادم سرش.رابرگرداند وانراپیچاندوحسین راگرفت حسین دست امیرصدرا

 !!! توروبگیره حال قراره که خری

 حسین.رابیشترکرد امیرصدرافشاردستش ولی. شکست دستم!! نامرد!! آی: دادزد حسین

 !!! میکنم شکایت ازت. رومیشکنی دستم داری بیشرف:دادزد

 اختیکنو زندگیم وقته خیلی. میخاره اتفاقاتنم!!! منتظرم باشه:داد کردوجواب ای امیرصدراخنده

 . شده

 اخمی. ام انجاایستاده هنوز رابلندکردومرادیدکه امیرصدراسرش.افتاد من به نگاهش حسین

 چراوایسادی؟.بروتوماشین: کردودادزد

 .گفتم بهت چی نره یادت: راتکرارکرد حرفش حسین گوش دم و برد راپایین سرش بعددوباره

 بعدهلش. گشادشد حسین چشمان ولی نفهمیدم که انقدراهسته.کرد زمزمه گوشش دم وچیزی

 ات بیچاره وگرنه. پرکنی, گرفتی روکه جاده قسمت این میدم مهلت ساعت54 دادوبلندگفت

 . تورومیگیرم حال دیگه ازراهی من, قانونی ازراه خانم سوین اگه. نره یادت حرفم.میکنم

 رتس پشت که حرفهایی!! یوسف حاج نوه:  انداخت من به بدی وبعدنگاه گفت بروبابایی حسین

 .کرد تیزش وخنده راسته انگار نمیشدولی باورم. داره حقیقت میزنند

 تپش به شروع حدمرگ به قلبم. میگفت دایی نکندهمانهاکه حرفهایی؟ چه. ایستاد انگارزمان

 عزیزم خیال بی: وخندید رفت عقب,بود ترسیده که وحسین جلورفت امیرصدرا!!!  وای وای.کرد

 .رفت ماشینش سمت وبه.انداخت من به ی بد وبعدنگاه باشه؟ رفتم من!! کن ول!!
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 ممیدانست. بود کرده رامشت دستهایش. حدنداشت که.بود انقدرعصبانی.امد من سمت امیرصدرا

 . دارد بامن وحسابی درست دعوای یک

 مادرت: گفت زده حرص باصدایی. کند کنترل را میکندخودش سعی بودکه امیرصدرامشخص

 بلندترادامه باصدایی.دادزد اخررا وهان هان؟. نایستی دعواست یکجاکه تویادنداده تاحاالبه

 ؟ یانه میدونی. بایستی نباید, میزنه رکیک حرف داره اشغالی یک بینی می وقتی:داد

. ودب دادبزندمگراوکه سرم نداشت حق ولی.کند ام میخواهدخفه دلش که بزنم حدس میتوانستم

 .بزنم حرفی کردم سعی. رابستم چشمانم

 .....بودم مواظب هم من. نشده چیزی حاالکه -

 ....... دختره اخه چی؟ مواظب.... مواظب:دادزد

 رفت کناری.میدادم اوحق به ازرطفی. بود شده عصبی. کشید صورتش به بعددستی.کرد بعدپوفی

 من اگه اخه: کرد صحبت به ارامترشروع وباصدایی بعدبرگشت.زد ضربه سنگی به محکم وباپایش

 میداد؟ بهت رکیکی فحشهای چه ندیدی.... نبودم

 .بود ای احمقانه کارم,  باغ به انجاوتنهارفتنم ماندنم... داشت حق

 حرصم لحظه یک. بود نگرانت باغ دنبالت بیام خواست ازمن و من زدبه زنگ مادرت:داد ادامه

 .ازامیرصدرا واین ازایلیا ان.میداد دخالت من رادرکارهای هرکسی که مامان کار ازاین درامد

!! ازلطفتون ممنون. امورباشم همه درجریان باید بخاطرهمین. منه زمینِ: دادم جواب زده حرص

 سرخم انزب میترسیدم بعدچون و. برمیام کارهام بقیه ازپس خودم.نیست حضورشمانیازی به دیگه

 .رفتم ماشینم سمت وبه گردکردم عقب سریع, بربادبدهد م سرسبز

 تدرگذاش راروی دستش, رابازکنم درماشین خواستم. شنیدم می سرم راازپشت قدمهایش صدای

 . بود ایستاده حاالنزدیکم. برگشتم. وانرابست

 ما میخواهدکله دلش که میخواندم ازچشمانش. بود وحشتناک نگاهش. بود عصبانی چشمهایش

 .رابکند

 بود؟ وپرتهاچی چرت ازاین منظورت -
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 هشایشکف به درحالیکه. کنم نگاه عصبانی چشمهای دران حاضرنبودم اصال.انداختم راپایین سرم

 اتاتفاق نبودم مریض من که مدتی ولی. شمادرسته حرف این!!ببینید: دادم جواب, میکردم نگاه

 چه ینحس ببینید.... نبودم که مدتی این. بکشم سرک که منه وظیفه... منه باغ این. افتاده زیادی

 میتونم وخودم خوبه حالم حاالدیگه ولی. بوده حواستون که ممنون هم مدت دراین. نکرده کارهاکه

 .باشم خودم کارهای دنبال

 جرات. کن نگاه من به:  میامد,بلندبلندمیکشید که عصبانیش نفسهای صدای حاال

 .روباالبیار سرت:دادزد.نداشتم

 .شدم خیره لباسش یقه به و راباالاوردم سرم

 !!!کن نگاه توچشمام -

 ". بده قورتم درسته که االنه وای". راباالاوردم سرم ارام

 چرامیخوای بدی؟ انجام تنها چرامیخوای کنی؟ روقبول دیگران کمک چرا؟چراحاضرنیستی -

 کشیدوبعدبازکردوادامه عمیقی ونفس رابست ؟چشمهایش هستی قوی بدی نشون

 ؟ کنم لطف بهت میخوام چرافکرمیکنی:داد

 مجواب کنی؟هان قبول همراه ویک دوست یک عنوان منوبه چراحاضرنیستی.وارمیزد دیوانه قلبم

 .نرو هم طفره.روبده

 "!! کن رحم!! میکنم خواهش!!برو ".رانداشتم نزدیکی همه این تحمل. بودم کرده داغ

 بیرون راازاب خودم گلیم بتونم باید.. ام بیوه زن یک من روشنگر اقای:دادم جواب سختی به

 ازاقای نیقانو درمسایل میتونم البته. تنهاهستم خودم, رفته حاالکه. بود اقاجون, این تاقبل. بکشم

 . نیستم زیاددتنهاهم پس.هستند هم قنبرورضا ومش وکیلمه چون. بگیرم کمک جوادی

 چی؟ من پس -

 "!!روندارم ظرفیتش من!! نکن اینکاروبامن میکنم خواهش"

 رمیزدوا دیوانه قلبم. رانداشتم کننده دیوانه چشمان دران نگاه دیگرتوان. انداختم راپایین سرم

 .میگرفت ازمن زیادی نیروی,چشمها ان.بود شده مرگم چه نیمدانم. بدبود حالم.

 .... نیست درست وهمراهیتون حضورتون. نیست درست:دادم جواب
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 نحضورم ولی,توباشند اطراف نداره ایرادی قنبروجوادی ومش رضا یعنی: گفت ای مسخره بالحن

 !!!...جالبه خیلی استداللت.... جالبه... ؟جالبه بده وکمک دوست یک عنوان به

 دتونخو: شدم خیره لبهایش اینباربه. راباالبگیرم رسرم دوباره ومجبورشدم حرفش وسط پریدم

 نفراطرافم سه این اگه نمیزنه بسرش فکربدی کسی. میگم چی من میفهمید خوب هم

 .....ولی.باشند

 اره؟ درمیارند حرف, باشم من اگه ولی:  حرفم پریدوسط

 طهازنق.کنم نگاه چشمانش کردبه وادارم و راباالکشید ام وچانه گذاشت ام رازیرچانه بعددستش

 بامن وقتی دارم دوست: راجلواورد سرش. انداختند جانم به سوزن انگارهزاران دستش تماس

 وت درباره میتونه, بیمارباشه ذهنش اگرکسی باش مطمئن. کنی نگاه توچشمام, میزنی حرف

 .دربیاره حرف وسیدهم

 ...کردم احساس صورتم رابه خون هجوم حرفش ازاین شرم ازشدت

 .خوردمیکنم روتودهانش دندانهایش, ویاتوبدفکرکنه درموردمن کسی ببینم اگه ومن -

 میکنند دخالت توهرچی. مربوطه بهشون چی همه مردم این:  کردم خارج راازدستش ام چانه

 چماق لراازتوببیندوانرامث مسئله منتظرندتاکوچکترین فقط. بودم من ولی. شماسالهااینجانبودی.

 ببیندندارند چشم حاال ولی. نداشتند جرات اقاجون ازترس نبوده حرفی اگرتاحاالهم.بکوبند توسرت

 ردمک پهن دام شوهرهاشون تک تک برای زنهافکرمیکنندمن. برمیاد زندگیش ازپس بیوه زن یک

 نمیدونم حتی من. بایدبهتربفهمی!!! شمامردی.میکنند نگاه طعمه یک چشم به من ومردهابه

 گرمنا که دیگرانه توزندگی فضولی به انقدرحواسشون مردم این فکرمیکنی؟ چی من شمادرباره

 را؟چ. بودی خریده یکی دیروز دوتاشیرخریدی؟ امروز میپرسنداِه, شیربخرم دوتاپاکت روزی یک

 اجازه خودشون به همین برای. کنند دخالت مسایل ترین دراحمقانه دارند اونهاعادت چون

 دربهچق کارشون بااین نیست هم مهم نظربدهندوبراشون.دربیاورند حرف دیگران برای میدندراحت

 بیام حاالمن!!!! فامیلند مثال ندیدید؟, وحسین وهوشنگ همایون همین.میرسونند ایسیب دیگران

 ....بدم دستشون بهانه خودم

 سختش ؟داری فکرمیکنم درموردتوچی من که چی یعنی: صدایشدلخوربود.راباالاورد دستش

 !!! میگیری سخت داری میکنی
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 وبیخ حرف سرت پشت اگه ومتاسفانه هستم من ولی.نیستید جامعه توبطن.. مردی شما..هرچی -

 تگوش به سریع. بزنه بدی حرف سرت پشت کسی که ی وا ولی. نمیرسه گوشت اونهابه, باشه

. سختمه نم بابا. میگویندببینند ات درباره مزخرفی حرف راوقتی ات میبرندقیافه انگارلذت. میرسه

 دیگه مدتیه, رضا همین. کنم هامقاومت لیچارگویی چقدردرمقابل دیگه. کنم تحمل میتونم تاحدی

 کوچکتره سال5 ازمن رضا. میکنه بدنگاه من به چرا؟زنش نمیفهمم فکرکردی. نمیاد دوروبرمن

 .....خدا وای.....رو شوهرش میخوام فکرمیکنه وزنش

. ..ممنون. خوبید خیلی شما: دادم ادامه. میلرزید داشت صدایم. گذاشتم صورتم روبه دستهام

 عذابم .نداریم وشمانسبتی من. کنید روشنگردرکم اقای میکنم خواهش. کمکه قصدتون میدونم

 .ندهید

 مدرک میکنم هشخوا: دادم ادامه. بود رسیده چشمانم پشت به اشک. بود راگرفته گلویم بغض

 سانمک ازنزدیکترین مدت نمیدونیدتواین. میریزم بسرم خاکی یک. بردارید ازسرمن دست. کنید

 ؟ هان. دارم چقدرظرفیت مگه من. نشنیدم که حرفهایی چه

 شدم اشینمسوارم. زیرگریه حتمامیزدم, بیشترمیماندم اگرچنددقیقه. کنم تحمل دیگرنمیتوانستم

 .افتاد دلخورامیرصدرا نگاه به چشمم اخر ولحظه

 . زیرگریه وزدم گذاشتم فرمان راروی وسرم کردم پارک ای گوشه, خانه درراه

 تمام مفکرکن بود واحمقانه.نداشتند امدن میامدندوقصدکوتاه ی بعددیگر یک من زندگی طوفانهای

 .بودند درراه جدید مصیبتهای تازه. شده

 شده داده ایتام به چهلم مراسم خرج اقاجون وصیت بنابه.شد انجام چهلم مراسم,بعد دوروز

 مه روزازچهلم وبعدده گرفت صورت درخانه ونزدیکان حضوردوستان با یادبودکوچکی بودومراسم

 .داودرفت دایی

 زمینش قرارشد مامان. باشیم جدیدی جای دنبال اخطاردادکه ومامان من به رفت هم وقتی

 عباس ومش میاید اوهم برویم ومامان کرداگرمن اعالم هم عزیز. بخریم ای وماخانه رابفروشد

 یدرنزدیک مناسب خانه یک بدنبال حاالباید. بمانند اقاجون بزرگ قرارشددرخانه خانم وصدیقه

 .میگشتم اقاجون خانه
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 .پیداکردیم اقاجون ازخانه باالتر دوکوچه ای خانه باالخره جستجو بعدازچندروز عباس ومش من

 درکناران موزیبایی وداربست خرمالو درخت یک ان دروسط که نقلی باحیاط متری 351 ای خانه

 نقلی اشپزخانه راست وددرسمت ودستشویی حمام چپ درسمت میشدی واردخانه وقتی. بود

 .قرارداشت

 بعدواردیک.وجودداشت بزرگ مهمانخانه یک راست ودرسمت میشدی ورودی حال بعدواردویک

 .قرارداشت بزرگ اتاق یک چپ درسمت درراهرو. میخورد حیاط به که درروبرو کوچک راهروی

 عزیز. سهاشد بنام خانه عزیزومامان تقاضای دادوبه انرا پول عزیز, راخرید خانه مامان وقتی

 ترسدممی, است پسردوست کال عزیز چون بود این نظرمامان البته. طمعکارشده خیلی داود میگفت

 . دربیاورند راازچنگش وومالش زده اوراگول بعدهاپسرانش

 ویک خریدیم لباسشویی وگازوماشین یخچال. نکشید زیادطول جدید خانه به کشی اسباب

 وصل نو های پرده. عزیز عتیقه وسایل وچندتکه اوردیم راهم یوسف حاج خانه مبلهای. کمدبزرگ

 .حاضرشد هفته یک درعرض زیبایی نقلی وخانه شد

 گریه روز درپایان مامان. خریدیم اشپزخانه راینوب وسایل و بازاررفتیم به بامامان هم یکروز

 .تونیومد به که حیف ولی جهازمیخریدم برات خودم میخواست دلم میکردومیگفت

 . رهاکرد دران قرمز چندماهی عباس مش بخاطرسها که داشتیم هم کوچک حوض یک

 ابالفضل سفره برای ومامان خبرداد؛او عزیز که. بودیم جدیدشده خانه ساکن بودکه ای دوهفته

 مامان ولی. نمیامد خوشم زنانه مهمانیهای کالازاین. دعوتیم معینی حاج خانه انعام وختم

 .بروم ام روحیه شدن عوض برای اصرارداشت

 یدهندم نشان رابهم وجواهرتشان زنهاطال که جایی. وپزوافاده غیبت بودبرای بیشترجایی ازنظرمن

 .سرهم پشت بدگویی گیربیاورندوگاهی پسرانشان برای وعروس

 خانه. داشت وخشکبارشهرت بادام وصادرات ودرکارفروش شهربود ازتجاربنام یکی معینی حاج

 حاج هربارکه. نصرت وطاق یونانی قصرمانندباستونهای های خانه ازان. داشت ومدرن بزرگ ای

 مهندسش پسر ومیگفت فخرمیفروخت ان وطراحی خانه به,  بودم رادیده معینی حاج زن, عزت

 . کرده راطراحی خانه این
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 خانهمهمان دروسط بزرگ سفره یک, بودند اکثرمهمانهارسیده, رسیدیم معینی حاج خانه به وقتی

 نوشیری گران پربودازمیوهای سفره.وسرتاسری بسیاربزرگ ای مهمانخانه. بود پهن خانه بزرگ

 فزردوظرو شله ظرفهای. بود شده طراحی زیبایی به که وپنیرهایی نان. زیبا باطراحی لوکس های

 . سفره درون وگرانقیمت شیک بسیار

 .راسیرکند گرسنه شکم چندین میتوانست مطمئنا, خرج همه بااین سفره این

. کردند هدایت مهمانخانه باالی قسمت رابه مامان و واو حاضربلندشدند اکثرخانمهای باورودعزیز

 .کرد من به توجهی دادونه من به سالمی جواب کسی نه.نکرد حساب اصال راکسی من ولی

 ودمب بسته راساده وموهایم پاداشتم به مشکی جین باشلوار گیپورسیاه یک مهمانی این برای

 .بنشینم دیدم که خالی جای دراولین دادم ترجیح ومن بود نشسته ومامان عزیز سهاهمراه.

 .اوربودم چندش انگارموجودی. پرازتحقیرونفرت نگاههایی. میشناختم نگاههاراخوب این

 سپ.بود نیامده مداح خانم هنوز. میشد گذاشته درجلویش قرانی کتاب مینشست که هرکسی

 .کردم قران خواندن به شروع

 نهمس تقریبا دختربزرگش. بودند کرده خوداویزان به طال کیلویی ده هرکدام عزت دخترحاج سه

 .مجردبود ودیگری داشت نامزد یکی که دخترکوچکش ودو بود

 رابه خودش من بادیدن انروز ولی.میکرد واحوالپرسی مرامیدیدسالم هربارکه,دختربزرگتر هسپید

 . کردند راکج تنهادهانشان من سالم درجواب ودوخواهردیگر زد چپ علی کوچه

 !!!ابله قوم این ازدست میبرم توپناه به خدایا خبربود؟ اینجاچه. دادم رابافشاربیرون نفسم

 تبرگش من بادیدن. میکرد نگاهم خصمانه که خورد حسین زن سودابه به چشمم مهمانان دربین

 بعدی باورودمهمان. شدند خیره من به طوربدی وهردوبه گفت چیزی کناریش زن وبه

 . حقیقتامتحیرشدم

 ودابهس که میدانستم. رابرگرداند رویش وسریع داد راچین اش بینی مرادید وقتی خانوم سیمین

 من هب نگاهشان هربارکه حاالهردونفر. کناراوبنشیند کردکه اشاره. است خانوم دورسیمین فامیل

 .!!!بود مرگشان یک اینهاامروز خبربود؟ نبودچه معلوم. میکردند زمزمه هم افتادزیرگوش می
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 ای ازاردهنده پچهای پچ صدای کم کم. شدم قران خواندن ومشغول انداختم راپایین سرم

 .بلندشد

 دهش سرخ صورت وعزیز بود شده انگارعصبی ی ازچیز مامان. بود جوسنگین, رابلندکردم سرم

 . بود اینجاخبری. بود

 محترمانه بامن وخیلی خیرداشت به ودست بود مهربان زنی که محمد همسرحاج اعظم حاج

 رابه لبخندش میکرد سعی کردودرحالیکه نزیک من رابه وبعدخودش نشست کنارم, برخوردمیکرد

 .افتاد من من به دارد نگه صورتش روی زور

 بعددادو سردجوابم خیلی. راپرسیدم وحالش کردم سالمی. ونمیتواند بگوید انگارمیخواهدچیزی

 بهت دوستانه!! جان سوین ببین: گفت وارام گذاشت دستم راروی ودستش گفت االالهی الاله

 .....اخه یعنی.... میدونی ولی... بشی ناراحت ندارم دوست البته..... میگم

 شده؟ چی!! اعظم روبزنیدحاج حرفتون -

 من سمت رابه ش سر بعددوباره چرامن؟:داد ادامه. دوخت سقف رابه ونگاهش!!!!خدا وای -

 هترهب.... مادر ببین: داد ادامه. نشود درچشم چشم میکردبامن سعی خیلی..... عزیزم ببین:چرخاند

 ...بهتره بری...... چیه؟ میدونی.... خونه برو... بری

 ی؟چ یعنی میگید؟ چی: پرسیدم بودم متحیرشده. میکرد مرابیرون چی؟ یعنی!! بود زده بهتم

 فقط....برو:  زد بعدلبخندزورکی. فشاراست تحت,بود مشخص اش وازقیافه رابست چشمهایش

 !!!!میکنم خواهش.... بعدمیفهمی.... برو.... نپرس.... باشه؟.... همین

 درحال ازدرون. خودبگیرم به تفاوت بی حالتی دمکر سعی. بود برگشته سردمن روی حاالان

:  کردم وتیزنگاهش اوردم بیرون رااززیردستش ستم جرمی؟د چه به حقی؟ چه به. انفجاربودم

 .همه مثل. میرم,شد تمام وقتی!! انعام ختم اومدم چی؟ برای

 وسیمین عزت حاج نگاه. کرد نگاه روبرویم کسی وبه برگشت. بود شده درمانده اش حاالقیافه

 علت ولی... است قضیه این پشت کسی چه میزدم بایدحدس. بود شده مادوخته به خانوم

 .انرانمیدانستم
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 اجباح سخنم روی هردودرحالیکه به ورو گرفتم دردستم رامحکم وقران هردوزدم به مالیم لبخندی

 عالقه یدباش ومطمئن شدمیرم تمام انعام ختم وقتی: بتوانندبشنوند هم اندو که باصدایی,بود اعظم

 . امدم حتمانمی وگرنه نداشتم امدن به ای

 هب میباریدخطاب نفرت ازان که بانگاهی خانوم سیمین. هاخوابید سروصداهاوزمزمه نظرمیامد به

 ستنی معلوم که زنهایی. نیست الحال معلوم زنهای جای قرانی محفل: کرد صحبت به شروع جمع

 هاگ. ارند کجاهامیروندوباکیاسَروسِرد, رفتن باغ بهانه به خداعالمه......  وامدمیکنند رفت باکی

 یدهکش وفجور فسق محافل این به شوهروپسرهامون پای کم کم, نجونبونیم دست مازنهاخودمون

 .میشه

 باید انوقت, بازبشه هامون خونه به پاشون اگه زنهایی چنین: امد عزت حاج وگزنده تلخ صدای

 .روبخونید شوهروپسراتون فاتحه

 من!!! نمیشد باورم. بود شده وسنگین خفه اتاق هوای. رافشارمیدهد گلویم دستی میکردم احساس

 بود؟ الحال معلوم کسی نامید؟چه خراب زن را کسی چه. رامیگفت

 !! نکردی گوش!! بروسوین که گفتم: میکرد نگاهم زده خجلت. برگشتم اعظم حاج سمت به

 شانن پست قوم این به نباید....نباید. راشنیدم شدنش شکسته وصدای خورد ترک درونم ی چیز

 .بود انهپیروزمند خانوم سیمین نگاه. بود شده حس بی پاهایم. اندمرابشکنند توانسته که میدادم

 !!!کردم نابودت دیدی انگارمیگفت

 زبانش من مثل اوهم. میریخت اشک مامان. بود کرده غش مامان دراغوش.امد عزیز ناله صدای

 .نیست جالب جومجلس بود وانگارفهمیده بود ترسیده سها. بود بندرفته

 اب لمث راحت, بشه خونده قران قراره که تومجلسی: کردم خانوم سیمن روبه و بلندشدم بسختی

 مدرک؟ سند؟باکدوم باکدوم. میزنید تهمت خوردن

 واگذارمیکنم. وشما من بین قران این: خانوم سیمین به رو ودوباره رادرازکردم درستم قران

 زبونی کنه خداالل. بود وخواهم کردم زندگی تاحاالپاک من.  زده اتهام ناحق من به روکه هرکسی

 !!!!خداحافظ. میزنه تهمت ناحق به که

 مامان کوباکم عزیزراگرفتم بعدزیربغل. بلندشود کردم سهااشاره وبه کردم تن رابه مانتویم سریع

 .امدیم بیرون
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 چی!!! بروبیرون من گمشوازخونه!!! هرزه زنیکه ".میامد عزت حاج ونفرین وناله جیغ صدای

 "بکشم رواب بایدخونم!! بروبیرون!!! منوتهدیدمیکنی خودم توخونه فکرکردی؟

 انهخ وباسهابه کردم دربست راسوارتاکسی وعزیز مامان. بیرون زدم ازخانه توانم بااخرین. نماندم

 خدا نهک خداذلیلشون!! نیست خوب حالت!! بریم بیا!! بیاخونه سوین: میگفت مدام مامان. فرستادم

 .نگذره ازشون

 . شدم وسواروانت رابستم درتاکسی.بود افتاده وهق هق به ومامان بود بیحال عزیز

 چطورمیتوانستند؟... برانها لعنت...  لعنت.  بایدمیرفتم.  شده نفرین خانه ازان بایدمیرفتم

 ؟به یگناه چه به. نبود من حق این بودم؟ کرده مگرچه بزنند؟ تهمت راحت چطورمیتوانستنداینطور

 ختممیری واشک میکردم رانندگی هدف بی کجامیروم؟ به نمیدانستم. بودم شده دیوانه جرمی؟ چه

 .وخداراصدامیکردم میکردم وناله ودادمیزدم

 هرجایی هرزه زنیکه "میانداخت طنین درگوشم عزت حاج صدای "چرامن؟ چرا؟چرا؟...خدا "

 "!!!هرجایی هرزه زنیکه!!!! هرجایی هرزه زنیکه!!!

 !!!فکربودند کوته انهاکه به لعنت!! افرادزبون به لعنت

. ودب بندمشکم واشکم بودم زِروشده زِر اینقدر که من به لعنت. بود سرازیرشده ازچشمانم اشک

 ؟ ؟چرا چرا خدایا!!! ایلیا به لعنت!! وهوشنگ وحسین همایون به لعنت

 هدف بی همچنان. کردم خاموشش. است مامان بزنم حدس میتوانستم. میخورد زنگ تلفنم

 بودم سرقبرحاجی باالی. بخودامدم ووقتی راندم قبرستان سمت بعدبه میکردم رانندگی

 !!وهواابری اذربود. هواسردبود.

 من م؟ا هرزه من!! میبیبنی!! حاجی میبینی: ونالیدم کشیدم حاجی قبر سفید سنگ راروی دستم

 !!! خدااا!!!  ؟خدااا ؟من من ام؟ هرجایی

 .میرسید گوش به کالغی قارقار صدای وگهگاه نبود درقبرستان کسی

 سعی هک منی چکارکردم؟ کارمنه؟ کدوم ایناجواب کجارفتی؟!! میبینی!! اقاجون رو وضعم بینی می "

 نگا من چراباید جرمه؟ بودن بیوه چرا؟مگه... من!! نرفتم غلط راه که منی!! کنم زندگی پاک کردم

 حاجی؟ چرا بزنند؟
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 درراکه.. راندم خانه سمت وبه بلندشدم, شدم ارام بعدگریه وقتی میرفت شدن تاریک هواروبه

 مامان ازچشمهای.. پرید اغوشم سهابه. وسهاروبروشدم مامان وحشتزده های باچهره بازکردم

 نبینمو بمیرم الهی.. بمیرم الهی:  گرفت غوشمجلوامدودرا مامان.. بود کرده گریه حسابی پیدابودکه

 ....خدالهی.. کنه خدالعنتشون.رومیزنند تهمتهایی چنین بچم به

 توهم!! بخداسپردمش من!! میکنم خواهش!! نکن نفرین!! مامان هیس: راجداکردم خودم سریع

 ..نمیشه.. نمیتونم ولی:نالید!! همینطور

 . راگرفتم عزیز سراغ و گرفتم ودراغوشش نشستم. چسبیدی پایم سهابه

 ..خوابیده االن. دکتراوردم.بدشد حالش -

 گفتم منهم. روگرفت وسراغت زد زنگ اعظم حاج: گذاشت جلویم گالب شربت لیوان مامان

 زدومیگفت زنگ هم قمیشی خانم.. بیاره سرش خدابه الهی, زده روتهمت بچم ناحق به هرکسی

 خانم.میگند همه زده جیغ بتول حاج میزنه؟ چرابیخودتهمت وپرسیده شده دعواش بتول باحاج

 راغس برم خودم تامن بگو هان؟ دیده کی.. تا سه شاهدمعتبرنه یک.شاهدبیار گفته هم قمیشی

 حدس هم قمیشی وخانم کرده نگاه خانوم سیمین به بتول کردحاج تعریف قمیشی خانم.. سوین

 ادم یکاز گفته هم بتول..... رو سوالش تکرارکرده.. بلندمیشده خانوم اتیشهاازگورسیمین این زده

!! وبگ هان؟ کیه؟ شاهدت بودماننددیدن؟ کی شنیدن داده جواب هم قمیشی خانم. شنیدم مطمئن

 وممیشن ها خیلی درباره هزارتاچیز روزی هم من گفته قمیشی خانم. دیده چی بایدبدونم باالخره

 ابهشم قمیشی نظرخانم به ؟خالصه بوده کی ادم این.. کنه هانبایداطمینان شنیده به ادم ولی

 . افتاده لج باهات, دادی رد جواب پسرش و خانوم سیمین

 وتهیه وخیریه وروزه نماز اهل که. معتبربود ازبازاریهای یکی قمیشی حاج همسر قمیشی خانم

 دیکنز ازدوستان ویکی بخیرداشت دستی. بود ومطلقه بیوه زنان وسرپرستی دختران جهازبرای

 .عزیز

. منوبردند ی ابرو اونهاراحت. نمیشه گرفته پس دیگه, بشه گفته که ؟حرفی مامان فایده چه -

 !!!پاک.. بودم پاک من مامان

 ایکاش مادر.. توپاکی میدونم...توپاکی که مشخصه!! مادرتم من!! سوین:  انداخت من به نگاهی

 نکنه بیابون گرگ خدانصیب.. نگو که هات عمه عمو. پیشش بودتورومیفرستادم کسی

 چکارکنم؟. دارند خواهری انمیگن!!اصال که هم خواهربرادرهات.
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 میدم نونشو میمنونم من. بوده میگویندراست اگرفرارکنم. میمونم من کجابرم؟: شدم عصباینی

 .دروغه

 فکرش ولی شود؟ صاف من انداززندگی پردست جاده این قراراست کِی میپرسیدم ازخودم

 .دهد رخ برایم بینی پیش غیرقابل اتفاقات قراراست که رانمیکردم

 پچها پچ. میشدم مردم نگاههای متوجه, وبازارمیخورد وکوچه خیابان به گذرم وقتی ماجرا بعدان

 همین یعنی درشهرکوچک زندگی متاسفانه. بود شده متفاوت من به نگاهها حاال.انها های وزمزمه

 !! ودمیش پخش سریع ای هرشایعه اینکه یعنی.

 تلفنی فقط. نروم هم باغ دیگر میکردم سعی حتی. میگذشت نحس ماجرای ازان روزی 35 تقریبا

 راهرس درختان وباید اذربود واخر میرفت سردشدن روبه هوا ولی. بودم قنبردرتماس مش با

 .تمیگرف صورت ازسال زمان بایددراین بودکه جزوکارهایی بعد سال برای باغ کردن اماده. میکردم

 .نکنم صحبت هم زیادبارضا میکردم سعی حتی

 کردهن فرقی بامن قنبر رفتارمش خوشبختانه.خریدم نهال وتعدادی رفتم گلخانه وسهابه مامان با

 یبرمم باغ نهالهارابه که انهاگفتم به, رساندم خانه وسهارابه مامان وقتی. بودم ممنونش ازاین.بود

 .قنبرانهارابکارد تامش

 طوالنی مدت. بود شده پارک باغش امیرصدراجلوی لکسوس. رفتم باغ پشتی جاده ازسمت

 یاراخت بی. سرازیرشد دلم به ماشینش بادیدن خوبی حس. بودم اوراندیده بودکه ماهی حدودایک,

 .قرارگرفت لبم گوشه لبخندی

 .رسید گوشم به ای سرخوشانه های قهقهه صدای لحظه همان.شدم وپیاده کردم راپارک ماشین

 همراه, داشت برتن بلندی سیاه چرم پالتوی امیرصدرادرحالیکه. راچرخاندم سرم بدی حس با

 صورت سمت رابه وصورتش کرده دخترحلقه رادورکمر دستش. شد خارج ازباغش دخترجوانی

 زدیدنانقدرا. کرد زدن به شروع ای بطوروحشیانه قلبم. بود پیشانیش بوسیدن ودرحال برده دختر

 .کرد لرزه به شروع دستانم ناخوداگاه که بودم جاخورده صحنه این

 فیدیس پوست. بود افتاده هایش شانه روی القیدانه وشالش داشت خوشرنگی بلوطی دخترموهای

 .بود متری 31 بینمان فاصله!! ساله 51 تقریبا.میزد جوان وخیلی داشت
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 پا به یوبلندشیک سیاه بوتهای. داشت برتن زیبایی خز پالتوپوست. زیباست بودخیلی مشخص

 شد چنگ دستهایم. کردم تهوع احساس که رفتارمیکرد باامیرصدرا ونازی عشوه وباچنان

 .بودم افتاده نفس نفس به. فشردم دستم درکف رامحکم وناخنهایم

 هچ اون اخه.... باشه داشته رابطه نبایدبازنی اون که زدی توهم نکنه توچه؟ به!! دیوانه... سوین "

 "...نکن خام خیال... کنه بایدازدواج.... مجرده اون!!.... ابله باتوداره؟ صنمی

 کن اعتراف... داری دوستش... داری تودوستش.... سوین "فریادمیزد وجودم دراعماق صدایی ولی

 "!!!! میکنی حسودی که

 فلق بازکردن درحال. رفتم درباغ سمت وبه برداشتم عقب به قدمی. دیگرنمیشدانجاایستاد!! نه

 رسید گوشم به سرم پشت امیرصدراازجایی سرخوشانه صدای که دربودم

 ..... سروصدا بی چه.... خانم سوین سالم... اینجاست؟ کی ببین!! عه -

 زیدلر می دستم"؟ کنم چشمهانگاه چطورتواون.... نه حاال.... نمیتونم.... تونم نمی... کمک خدایا"

 جهنم به". کنم پرت باغ راداخل وخودم کنم درراباز میخواستم فقط. نمیرفت درقفل وکلیدلعنتی

 "چه؟ من اصالبه!!! بروند جهنم به هردویشان!!!

 برگردوخونسردباهاش پس, نیست مهم اگه... سوین!!! میگی واقعاتوراست "میگفت درونم صدای

 "...کن واحوال حال

 اشیم؟ب وبیچاره چرابایدمازنهااینقدربدبخت.... ضعف این به لعنت... من به لعنت... نمیتونم نه "

 "بود اورده سرم وحاالخدابه میکردم رامسخره عاشق چقدرزنهای

 ونبیر راباشدت ونفسم رابستم وچشمانم زدم درچنگ دستگیره به... میزد قهقهه درونم صدای

 روی ناال که ی چیز میدانستم هم خودم ولی. بزنم زورلبخند وبه کردم وسعی وبرگشتم فرستادم

 . است وکوله لبخندکج یک بسته نقش صورتم

 دهش خیره من به بودوکنجکاوانه دورکمردخترحلقه همچنان ودستش نزدیکترشده امیرصدرا حاال

 بین راجایی ونگاهم نکنم دخترنگاه به کردم سعی. نیست درست چیزی بود فهمیده انگاراوهم. بود

 خوبه؟ حالت: پرسید ارام. امیرصدرادوختم ودهان لباس یقه

 ... اره -
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 "؟ چراحاال مفرد؟ فعل چراحاال"

 ؟ خوبی افتاده؟ اتفاقی: داد ادامه

 .....خوبم... سالم: دادم جواب

 مشد خیره چشمانش به وناخوداگاه راعمیقترکنم لبخندم کردم سعی.... میلرزه صدام...خدا وای

 .میکرد نگاهم وباشیطنت باالبرده عادتش راطبق ابرویش یک.

 !!!!خودتی میگفت انگاردرنگاهش

 ...خداحافظ.. کاردارم!!ببخشید: گفتم سریع کنم راتمام بحث اینکه برای

 تدوس.. گفته برام خیلی شماهم درباره... شماروکرده باغ امیرتعریف!! عزیزم وای: دخترامد صدای

 ..روببینم باغتون دارم

 ....زودبرم میخوام..... کاردارم من... نه: دادم جواب "نه وای "

 بخاطرامیرصدرا.... بگو امیــــــــرتوبهش... نمیشم مزاحم... زودمیبینم: تگف دختربالوندی

 .کرد نثارم وچشمکی!!!

 امیرصدرابخاطراین واقعابرای!! احمق دختره. کنم نصفش ازوسط میخواستم فقط لحظه دران

 .... زود فقط... باشه:دخترگفتم به بازهرخندی. متاسفم مفتضحش سلیقه

 ....زودمیام.... کاردارم قربون بامش من... عسلم: دخترکرد روبه امیرصدرا

 "میخورد بهم خرکی های عشوه ازاین حالم.. اَه ".امد وبعدسمتم داد تکان رابانازی خترسرش د

 سمت به. شد یکی امیرصدرا مشکوکانه بانگاه نگاهم که,  کردم اشمئزازجمع نشانه رابه صورتم

 دم دخترازهمان صدای. کردم هدایت داخل دختررابه وبادستم ودررابازکردم رفتم درباغ

 ؟ کارخودتونه همش!!! قشنگی باغ چه چقدرقشنگه؟... وای:درامد

 وبهجلوزد ازمن. برگشتم سمتش به گشادشده باچشمهای!!!! وااااای: امد جیغش صدای بعدیکباره

 غش غش. بودم دخترشده این حرکات مبهوت.چرخید ان اطراف دورکامل ویک. رفت ایوان سمت

 .....عالیه... فانتاستیک!!! قشنگه خیلی:  خندید
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 وقتی: کرد صحبت به شروع امدوباهیجان سمتم,بود تخته شلنگ شبیه که بلندش بعدباقدمهای

 یتوچکارکرد... قشنگه خیلی ولی. غلومیکنه فکرکردم, کرد تعریف برام ایوان امیرصدرادرباره

 .....عالیه خیلی.... قشنگه خیلی... باغ این...؟اینجا سوین

 گرباغدی انتهای سمت وبه اوندادم به محلی.کند تعریف دخترازمن این بودکه دردنیااین چیز اخرین

 گفتش برایش هرچیز ها بچه مثل. برداردوبرود ازسرم تادست کنم محلی کم میدادم ترجیح. رفتم

 نشان واکنش, درختها به, مبود کرده نصب که داربستی,درختها به. بود ندیدبدید خیلی. بود انگیز

 یمبگو که راداشتم رویش کاش ای. راسرمیبرد ام حوصله بازیش مسخره این داشت دیگر. میداد

 .شودوبرود خفه

 اکالسب خیلی بدهدکه نشان میخواست. بلغورمیکرد حرفهایش مابین انگلیسی کلمات هرازگاهی

 .امیرصدرادیدم لطف به که, بودم ادمهاندیده دست ازاین!!! چندش اَه. است

... وای:داد امدوادامه کنارم. وبکشم رابگیرم گیسهایش میخواست دلم که, میکرد امیرامیر چنان

 زنها ازنظراون. کنه تعریف امیراززنی ندیدم تاحاال میشه؟ باورت... ای خودساخته زن تویک

 .زد وچشمکی... موارداستثنا بجز البته. بیخودیند موجودات

... اِهم... نمیخورندجز کاری زنهابدردهیچ فکرمیکنه مردهاکه دسته ازاون... میدونی:داد بعدادامه

 .خندید غش غش حرفش این به خودش بعدهم.... اِهم

, مَرده ازهرچی سوین میگه مدام امیرصدرا:داد ادامه. داشت هم مغزی, موجودمفلوک واقعااین

 . میگه راست.مَردتره

 ی؟میگ چی میدونی..... واقعانمیفهمی؟ دختر!! .....دیگه بسه اَه:  برگشتم. شد طاق دیگرتحملم

 گفتم؟ چی اخه؟مگه چرا: گشادشدوپرسید چشمهایش

 گهدی اززن!!! امیرجونت نمیشی ناراحت واقعا!! بِله سوین!!! اِله سوین امیرمیگه میگی مدام اخه -

 ؟ میکنه توتعریف جلوی ای

 یک اندازه بشرمغزش این نه. خندید غش غش دختردوباره "تودهنش نزنم کن خداکمک وای"

 !!!کن ولش. بود ماهی

... توخاصی بود امیرگفته...... خیلی... باحالی خیلی جون سوین وای: شد تمام که اش خنده

 ....بود امیراینونگفته.... توروخدابگو... کردی چندبارامیروضایع بگو!!! ناجنس... حاالمیفهمم
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 ؟ بودم چیونگفته من -

 صورتش روی وگشادی لبخندگل درحالیکه. هردوبرگشتیم.امد سرمان ازپشتامیرصدرا صدای

 صورتش لبخندراازروی تاان راداشتم توانش ایکاش.بیشتردرامد حرصم. نزدیکترشد ما بودبه

 .ندهد تحویلم لبخندهایی چنین تادیگر...راتکرارکرد لگدتاریخی ایاان میشد. محومیکردم

 اومد؟ خوشت.. ملوسک خب: چسباند خودش کردواورابه رادورکمردخترحلقه دستش دوباره

: پرسید باالانداخته باابرویی من وروبه بعدبرگشت. میشدم دچارتهوع داشتم دیگر وای

 ه؟کرد روعصبانی سوین که گفتی چیزی: دختر بعدروکردبه خوبه؟ ؟حالت شدی چرااینقدرسرخ

 .... دخترتم دوست من فکرکرده اون!!امیر واااای: داد جواب دختربالوسی

  اره؟: وپرسید کرد نگاهم وباریزبینی بعدبرگشت امیرصدراباالپرید حاالهردوابروی

 هان؟. دخترمه دوست توفکرکردی -

 هن.....؟ بااوداشت نسبتی چه پس چی؟ یعنی". ایستاد ازحرکت قلبم کردم احساس لحظه یک

 مرغ!!.... دیدی!!! سوین ی دید..... باشد زنش..... او که.... است ممکن یعنی..... ندارد امکان

 ساده خیلی بودی؟ کرده پهن دام توحاالبراش مگه!!! احمق گفت درونم صدای. پرید ازقفس

 ".....ای

 ویجل شوهرش که نبود مهم برایش. بخاطرهمین. بود کرده تعجب ازسوالم دخترک که بیخودنبود

 سرتربود ازمن لحاظ دخترازهمه باشدان هرچه. کند تعریف!! بیوه هم ان دیگری زن از او

 ؟ بودم چه من.... بود پوش خوش... لوندبود... خوشگلتروزیباتربود.

 ..بود تفاوت وبی وسرد خشک که هم واخالقم بدشکل ولباسهای ساده باصورتی زنی

 .خبرنداشتم!!! مبارکه: گفتم ودرمانده اراده بی

 دهش تمام تحملم. بود دیگراخرش این. ندهزدندزیرخ هردوپقی یکباره. بود زده هردوبهت حاالقیافه

 .بود

 ؟ ام مسخره من مگه چه؟ یعنی: زدم جیغ
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 وقتی. شد عصبانی.. امیر وای:امیرصدرا روکردبه بااحتیاط دخترک. شدند هردوساکت یکباره

 .... خودت مثل میشه تحمل غیرقابل میشه عصبانی

... نیتاا خواهرم. میکنم معرفی!!! خانم سوین:  بست نقش صورتش روی وپهنی امیرصدرالبخندپت

 . رودارم هواش جوره وهمه عاشقشم من ولی. هستیم ،یکی وازمادر ازپدرسوا البته

 .شد تزریق رگهایم درون ازارامش جریانی. شد خالی من روی یخ اب سطل انگاریک

 به کردم شروع. بود زده ام کله به. بودم شده دیوانه"..... قشنگی کلمه چه...خواهر....خواهر "

 .رابگیرم ام خنده جلوی قادرنبودم اصال. دارد منشاعصبی میدانستم که ای خنده. خنده

 ...دیگه بسه.. سوین بسه.. بسه: جلوامد. میکرد نگاهم نگران امیرصدراباچشمهایی

 . احمقهامیخندیدم مثل. نمیشد ولی

 گرفت دهانش راجلوی ودستهایش کشید انیتاهینی. زد صورتم به مالیمی سیلی

 چکارکردی؟....امیر:ودادزد

 ؟ اره سوین؟ خوبی:  راگرفت ام امیرصدراهردوشانه

 که دختروفکری این دیدن رانمیکردم فکرش. میکردم درماندگی س احسا. شد قطع ام خنده

 .بود من روی استرسی بمب چه خواهرامیرصدرااست، اینکه وبعدشنیدن میکردم اش درباره

. بود سربراورده یکباره ولی.... کجابودنمیدانم... جدید باحسهای... سوین. بودم من این

 خوبی؟ سوین:  اورد راپایین امیرصدراسرش

 اینو هستم بدجورعاشقت که فهمیدم ،چون نیستم خوب. نیستم خوب یانه؟ ؟خوبم میگفتم چه

 . نداری وزن توهنوزمجردی فهمیدم چون وخوبم است ناکام عشق

 میگذرد هم این. باش محکم سوین. فشردم هم به رامحکم ؟چشمانم شده مرگم چه من خدایا

 .... نده نشون ضعف...

 میکنی؟ گریه -

 .کردم خارج راازحصاردستانش وخودم کردم راپاک چشمانم وبادستم بازکردم راسریع چشمانم

 !!!!من به لعنت
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 وجدیت یعنی: گفت امیرصدراارام. میکرد نگاهم انیتابانگرانی. بود شده امیرصدراجدی حاالقیافه

 ؟ کرد ناراحت تورو ؟این اره. دارم زن من فکرکردی جدی

 دایاخ میگه؟ خودش پیش چی حاال ببین... خیلی. سوین احمقی خیلی... فهمید... وای.. وای سوین"

 "... بدتر ازاین ابروریزی. ومنوببلعه بازکنه دهن زمین ایکاش

 جلوامدوارامترباصدایی. بود درچشمانش وغم ازنگرانی یا هاله. شدم خیره درچشمانش باترس

 ... بگو اره؟ زنمه فکرکردی.... شدی ناراحت بگو... بگوسوین: کرد گوشنواززمزمه

 !!نکن امیراذیتش -

 ...بایدبدونم من: انیتاکرد روبه رابرگرداند صورتش

 ... بگو سوین: وتکرارکرد برگشت من سمت بعددوباره

 خودش خواست... تاتوروببینه اوردمش... انیتاخواهرمه:داد ادامه..... میگفتم چه... میگفتم چه

 پاش ولی. ایران امده باری دوسه سالها تواین مادرم. اومدند که روزه5اونها. بود ومادرم

 حرفش. خودش موطن. لردگان ،رفته اومده هم هروقت. شهرنگذاشته کاناداتواین به روبعدرفتن

 االن والی. نداره رودوست روگرفته شوهرش یعنی کسش، عزیزترین شهروکه این بوده این هم

 وکهر زنی میخوام چون میفهمی؟.... سوین میفهمی. توروببینه ینکه ا ی برا. اومده من برای فقط

 ش خود رلکنت روتحت پسرش قلب تونسته که زنی. بدم نشونش بکنه، خودش منودیوونه تونسته

 حسی وهمت امیدوارباشم میتونم یعنی.. سوین میفهمی. بشه میخوادعروسش که زنی. ببینه بگیره،

 .بده جواب هان؟. داری من به

 وابخ اش همه اصال. نبود بادام باغ اینجاهم. امیرصدرانبود این. نبودم من این. بود بندامده نفسم

 هب چرااینقدرواقعی بود، اگرخواب ولی. بیدارمیشدم ازان دیگر تاچنددقیقه که شیرین خوابی. بود

 نظرمیرسید؟

 تبدبخ دختره.... واقعاکه وضعشه؟ چه این...امیر کن ولش: داد هل عقب رابه انیتاجلوامدوامیرصدرا

 خواستگاری اینجوری عاقلی ادم کدوم اخه.... متاسفم واقعا..... ترسوندیش... کردی ترک زهره رو

 ..... خدا وای... تر رومانتیک کم یک. میکنه

. شده عاشق من خل داداش این!! جون سوین برم قربونت: کرد حلقه ام رادورشانه بعددستش

 ....شکهگنج یک اندازه قلبش نکن نگاه هیکلش به. بلدنیست یعنی. نکرده خواستگاری تاحاالهم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

217 

 

 بود؟ تعریف این یعنی....انیتا دردنکنه دستت.... عه -

. ..نشو هول.... جون سوین دادببین بعدادامه. میکنم اروم رو طفلی این دارم... حاالبروکنار خب -

 من داداش این.... داشتی هرچقدردوست... فکرکن کم یک.... بگی نیمخوادبله هم االن

 ،من اومده خوشش دختری ازیک گفت مامان زدوبه زنگ وقتی نمیشه باورت. شده خاطرخواهت

 سالشه 35 ماشاله. شدیممی پسرمون نگران کم کم داشتیم. ورقصییدیم کشیدیم چقدرجیغ ومامان

 اهاشب میخوای یانه یاموقتیه؟ باشی دوست میخوای گفت بهش مامان خالصه.. نگرفته زن هنوز..

 ومامان من دیگه هیچی... کنم ازدواج باهاش میخوام.. نه گفت هم داداشمون ؟.کنی ازدواج

 این بایدمیاومدبه.بود سخت مامان برای میدونی. ایران واومدیم هواپیماشدیم زودسواراولین

 .توامده دیدن برای ولی.شهر

. ودب متفاوتترشده باهمیشه نگاهش که چشمهایی. امیرصدراشدم چشمهای به خیره. نمیشد باورم

 ..... دارم ساله 31دختر یک.. ام بیوه من: اختیارگفتم بی

 ...کرده روتعریف ازسیرتاپیاززندگیت... چیوگفته امیرهمه. میدونم: انیتاامد صدای

 ...ولی -

 عاشق ؟بابام نداشت ساله1 پسر کرد،یک عروسی بابام با وقتی من، مامان مگه... وامانداره ولی -

 هیچوقت ومامان میکردند زندگی باهم عاشقانه دوتا اون بود، بابازنده که قبل سال5تا. بود مامانم

 ازچیزهایی. توروندیده مامان.... ؟خودت میفهمی.... خودتی مهم سوین. نشد پشیمون ازدواج ازاین

 .زودترببینه تورو که ،کنجکاوه ازت کرده امیرتعریف که

 اینجاتوباغ میدونم: امیرصدراگفت. بود شوخی یک چیز انگارهمه. حرفها ان باور بود سخت

 .بلدنیستم ،من انیتاگفت خوب ولی. است مسخره کمی کردن خواستگاری

 .....من. باارزشه من برای دخترم -

 ،نجابتت، شجاعتت تواناییت، ات، اراده مهم... خودتی مهم. میدونم. میدونم: رراباالاورد دستش

 امباتم داری توفرق باش مطمئن. جداکنم روازت دخترت نمیخوام من ؟.یاکافیه بگم.... و پاکیت

 ..میخواد تولیاقت وداشتن باارزشی توخیلی. داشت حق حاجی. دوروبرت زنهای

 کجا؟....؟ کی... گفته؟ چی... .حاجی؟: پرسیدم باتعجب

 ....حاجی دیدن اومدم که اش سکته چندروزقبل همون:  انداخت راپایین سرش
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 بودم اومده یادته؟....حاجی دیدن اومدم که اش سکته چندروزقبل همون:  انداخت راپایین سرش

. گفت ازخودش توحرفهاش ولی... بود اقاجونم امانتی درمورد صحبتم. کنم صحبت تاباهاش

 مثل. اارزشهب برام سوین میگفت.میگفت وسها تو بابت ازنگرانیش.!! رفتنیه میکنه احساس ازاینکه

 تاگررف میخواست دلش. میخوادداشتنش لیاقت. رونمیدونه قدرش کسی ولی. گوهرمیمونه یک

 قدرروح که باشه کسی میخواست. روبدونه وقدرش باشه داشته دوستش که روپیداکنه مردی,

 رفیح اصال توحرفهاش. بودم کرده وتعجب خواستگارته ایلیا که میدونستم. بدونه رو تو لطیف

 داره حاجی میگفتم باخودم نمیشناختمت درست. حرفهارومیزد این من چرابه ونفهمیدم نبود ازاون

 هندید خاصی چیز باتو توبرخوردهام.......بقیه مثل زن یک.... هستی توکی مگه. میکنه شورش

 نمیدونم حاال. اری د فرق هم خیلی. داری توفرق. میگه راست حاجی دیدم مرورزمان به ولی. بودم

 ؟هان؟ سوین اره.. باشم داشته رو تو دارم لیاقت من ایا

 اشتمند ایستادن توان. بودیم ساکت هرسه. بود کننده دیوانه امیرصدرا حرفهااززبان این شنیدن

 تهایمودس گذاشتم زانوانم راروی وارنجهایم نشستم سنگی تکه وروی گرفتم درختی رابه دستم.

 .شدم خیره اسمان وبه اوردم راپایین بعددستانم. قراردادم صورتم راروی

 "چکارکنم؟ بگو... توبگو... من نازنین اقاجون.. اقاجون "

 جهپن روی امیرصدراجلوامدو. بودند ایستاده وانیتاهمچنان امیرصدرا. بود راگرفته گلویم بغض

 سمت رابه وسرش.... توایوان بریم خوبه؟ حالت وگفت نشست پاجلویم

 .کرد وبلندم راگرفت زیربغلم بعد..شده که� �ش..بیاببریمش:انیتابرگرداند

 سیک اینکه شنیدن بود سخت باورش. رانداشتم بودم شنیده که کلماتی هضم وقدرت بودم مات

 هشب مدتها که باشه کسی, فرد اون اینکه. فکرکنه بهت. توروبخواد کسی اینکه.داره تورودوست

 این .منتشرشد دررگهایم ونیرویی داد شکوفه درقلبم ای انگارغنچه. بود رویاهام ودر فکرمیکردم

 تخت روی, رسیدیم ایوان به وقتی. بودم شده سبکبال. بخش زیبابودوارام, بود که هرچه حس

 تهایشدس میکردو نگاهم ودوب داده دیوارتکیه به روبرویم وامیرصدرا نشست انیتاکنارم. نشستم

 .بود کرده قفل اش سینه راروی

 کردم؟ ناراحتت: پرسید

 .دادم تکان نفی نشانه رابه سرم سریع

 .ودب پیوسته واقعیت به وحاال اوفکرمیکردم به درخیالم من. بود ازخدایم من.رانمیفهمید حالم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

219 

 

. بایدمیفهمید..... چه؟, میرسید گوشش اگربه. افتادم وحشتناک تهمتهای ان یاد به بعدناگهان

 !!!!یکبار یکبارشیون ؟مرگ.میکند فکری چه, برسد گوشش اگربه کنم تحمل حاضرنبودم

 میگند؟ چی مدونی سرمه؟ پشت حرفهایی چه میدونی: پرسیدم لرزان باصدایی

 خرفهمز ومیدونم روشنیدم هاش بعضی: داد وادامه... نیست مهم برام و وحشتناکه خیلی. میدونم -

 براتچیزها چرااینقدراین. نبود مهم توقبالبرات... سوین.سوین جلوامدوگفت... توپاکی میدونم...

 پدرم شد باعث. شد مادروپدرم زندگی نابودی تهمتهاباعث همین فکرکردی؟ ؟چی شده مهم

 بهازحاال. رونابودکنه حرفهازندگیم این نمیگذارم دیگه. زدند مادرم به اتهامهارو همین. بشه اعدام

 تودهن. زدم همایون تودهن همونطورکه. طرفه بامن, بزنه توحرفی بخوادبه هم بعدهرکسی

 . میزنم اونهاهم

 .من زخمی بردل مرهمی. رویابود مثل. حرفهازیبابود چقدراین

 میشه؟ زندگیت کجای سها: پرسیدم

 عیس.. خوبیه بچه.. بده وسهازمان من به: شدوگفت جلوخم وبه نشست من دیگر جلوترامدوسمت

 ونچ. میکنم سعی ولی. باشم پدرخوبی بدم قول نمیتونم. باشم خوبی دوست براش مکینم

 من. مبودتاپدر بیشتردوستم عمو.کرد ازدواج باعموم وقتی مادرم. کنی وتوبایدکمکم بلدنیستم

 موتاقبلع. داشتم دوستش بابام مثل ولی پدرنگفتم بهش هیچوقت. داشتیم خوبی رابطه وعموباهم

 پس.  بود نکرده وادارش هم کسی.کرد زندگی مادرم با عاشقانه ولی, بود نکرده ازدواج مادرم

 .سوین کن کمکم. دارم دوستت خیلی من. میتونم هم من, تونسته اون وقتی

 ومعمولی تیره لباسهای. نداشتم ای افسانه زیبایی دیده؟ چه درمن امیرصدرا که نمیدانستم

 .بودم گرفته مدتهابودفاصله زنانه ظرافتهای از حتی. نمیکردم ارایش. میپوشیدم

 ممیفهم دیدمت حاالکه!! روباورکن دادشم این. سوین وگفت گذاشت ام شانه راروی انیتادستش

 .زودترببینه تورو مشتاقه خیلی هم مادرم. داره حق برادرم

, امنب سمیعی سوین خانم وگفت گرفت شیطانی حالت وچشمهایش زد لبخندمی حاال امیرصدرا

 یانه؟ میکنی ازدواج امیرصدراروشنگر

 التح وچشمانش صورتش. بست نقش لبانم روی لبخندی ناخوداگاه که, بود انقدربامزه لحنش

 چیه؟ جوابت نشنیدم:تکرارکرد. بود گرفته شوخی
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 فکرات جون؟ سوین نه.. بخوادفکرکنه شاید!!!صبرکن امیر... وا وگفت حرفش انیتاپریدوسط

 کم یک: کرد زمزمه ارام گوشم ودم کرد رااهسته وبعدصدایش... خبربده بعدبهش بکن روخوب

 ؟...بدی زودجواب چی یعنی...بگذار کالس

 چی؟ یعنی توخواهرمنی انی: گفت معترض وبالحنی امیرصدراشنید ولی

. میده دست بهم پیری احساس, خواهرشوهربشم قراره فکرمیکنم وقتی... بروبابا اووووه -

 لمح بهش وگفت گذاشت بازویم راروی وبعددستش اخرراباتمسخرکشید وکلمه!!!!....خواهرشوهر

 تناراح اصال, بود منفی هم اگرجوابت. فکرکن بروخوب..... کارهمیشگیشه.... میخوادزوربگه.. نده

 ؟ باشه. میمونم دوست باهات بازهم من نباش

 ؟ میگی چرامزخرف انی... دختره رَدکارت برو پاشو: بلندشد عصبانی امیرصدرابالحنی

 چراانوقت؟...وا -

 امیرصدرای همان بود شده وصورتش چشمان حاالت حاال بده؟ منفی چمه؟چرابایدجواب من مگه -

 . داشتم ازامیرصدرارابیشتردوست وجهه این انگار...ومتکبر ازخودراضی

 ولی.... ولی...ولی. منتظربمونم زیادنمیتونم ولی. منتظرم من بهرحال:  من روکردبه دلخور بالحنی

 امثالایلی... دیگرروبخوای کسی شایدهم.... شایدهم... دیگه نظرته خوب, بود منفی نظرت اگرهم

 .... رو خان

 جوابم انگارمن بعدیکباره. حسادتش ازاین رفت غنج دلم ته. است بودحرصی مشخص قشنگ

 یمانانگارپش ولی,برود که وبرگشت شد وسخت کردوسفت فرق صورتش حالت باشد منفی

 خوب,بود منفی اگرهم....اگر...اگر. بود که هرچی. مهمه برام نظرت:  برگشت طرفم به شدودوباره

 .... رفت درباغ سمت به بلند وبعدباقدمهای.... خوش روز... نمیکنه فرقی... ایم همسایه بازهم

 این اصال!!! لوس ؟چه شد چش این.... وا: کرد من روبه و شد خیره رفتنش به انیتامتحیر

 مه من دوست الکس میدونی. کرده لوسش مامانم ازبس چقدرننره؟... ازخودمتشکرند مردهاهمگی

 بعدچشمهایش. نمیکشه خجالت اصالازقدش امیرهم این خودمونیم ولی.وننره لوس... همینطوره

 زدزیرخنده وبعدپقی بریم شون صدقه قربون مازنهامدام انتظاردارند مردها این: چرخاند رادرحدقه

 .بود گرفته ام خنده هم حاالمن...

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

211 

 

 بماندواصرارکندوکمی اینکه بجای. بود ازخودراضی ازاندازه امیرصدرابیش این میگفت راست

 .نمیدهم جواب موقع چراهمان که طلبکاربود. بگوید عاشقانه جمالت

 وجامن یکهودیدی.. خودشه انقدرتوحال االن این... جون سوین برم من: کرد من انیتابلندشدوروبه

 منفی که جوابت سوین..نیست حاالکه... ها بگم ولی. روبکن فکرهات خوب توهم. ورفت گذاشت

 وبعدبدنبال... بدی منفی جواب دلخورمیشم ازت. ها کوچیکه دلش دادشم این نیست؟

 ...امیرصدرادوید

 رمس پشت حرفهای امیرصدرا بودبرای مشخص. بودم نشسته تخت روی تاچنددقیقه نمیدانم

 تشدوس. بگویم دروغ توانستم نمی که خودم به وگرنه بود سهاوبرخوردش نگرانیم. ندارد اهمیت

 ,.بودم نکرده راتجربه عشق تاکنون که منی.بودم شده وعاشقش داشتم

 ابهر او و داده پیغام برایش عزیز میدانستم ماجرا بعدان. بود نشده خبری دیگر خانوم ازسیمین

 !!!درداوردی روبه ام ونوه من دل همینطورکه, دردبیاره روبه دلت یکی امیدوارم وگفته خداسپرده

 ایلیا به. بودم داده رد اوجواب چندباربه که منی چرامن؟. بود عجیب برایم خانوم اصرارسیمین

 من به تمام رحمی بابی که بود شده عصبانی ازدستم هم انچنان. باشد شده عاشقم نمیخوردکه

 .بستند وبهتان تهمت

 چرادروغ بگذارم؟ درمیان وعزیز بامامان راچگونه امیرصدرا خواستگاری مسئله حاالنمیدانستم

 استرس مرامیکرد فکرش وقتی. میخواهدمراببیند بودمادرش گفته انیتا. میکشیدم خجالت بگویم؟

 ...رادربرمیگرفت وجودم

:  دید مراکه مامان. بودند سبزی کردن پاک مشغول خانوم وصدیقه عزیز, رسیدم خانه وقتی

 ادیش برای جمعه شب میخوادبرای عزیز. ایتام برای بدیم بپزیم اش میخوایم. کمک بیا!! سوین

 ... بپزه اش اقاجون روح

 انومخ صدیقه.افتاد دستم بهانه که, کنم عنوان خانوم صدیقه روی جلوی هست صالح نمیدانستم

 دخترخواهرم... دخترخواهرم دیدن سنگتراشها کوچه بودم رفته امروز: میکرد صحبت هیجانزده

 گفت ؟دخترخواهرم کی پرسیدم...دارند ازخارج انگارمهمون.. خبرهاییه خلیل حاج خونه میگفت

 .ازکانادااومدند ودخترش خانوم ابتهاج چندروزیه:

 .حتمامادرامیرصدرابود خانوم ابتهاج. شد حبس ام درسینه نفس
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 عزیز؟ میشنوی: عزیز روکردبه مامان

 پاش هیچوقت ولی ایران دوباراومده سالهایکی تواین خبرداشتم: صدیقه بعدروکردبه

 اومده؟ چی حاالبرای ولی. رواینجانگذاشت

 موند؟اهل می چی برای,دراورند سرش که بالهایی بعداون!!خدا بنده اره: داد تکان سری عزیز

 ..نبود که اینجاهم

 کجاست؟ اهل: وپرسیدم انداختم بحثشان راوسط خودم

 قدبلندوچشم بودو خوشگل خیلی یادمه. بود بختیاری ازخانهای باباش... لردگان: جوابداد مامان

 شکاربادوستاش برای وقتی خلیل حاج پسر اینکه مثل.داشت کمر تاروی سیاه موهای. ابروسیاه

 انقالب!!! ! طفلک ولی. میکنند عروسی وبعدباهم میشه ی دختربختیار این عاشق, لردگان بوده رفته

 ....نگذره وبانیش خداازباعث.... روزگار ای..... شوهرش اعدام وبعدهم جریانات واون

: گفت باذوق, بود امده خوش حسابی( مذاقش)مزاقش به بحث این انگار که خانوم صدیقه

 نه؟ دادندش برادرشوهرش به هم انگارتوکانادا

 .ازشوهردومیه هم دخترش.. شده بیوه هخداانگاردوبار بنده ولی... اره: داد تکان عزیزسری

 شده؟ چی چرااومده؟ موندم:شدوپرسید خیره روبرویش جایی ریزکردوبه بعدچشمهایش

 ... سربزنه وامالکش زمین به شایداومده: داد رابیرون پایینش لب خانوم صدیقه

 ب انقال توجریانات... تولردگانه داره هم هرچی... پسرشه مال که وامالکش زمین:داد جواب مامان

. نشد مصادره زمینهاش همین برای.. ساواکیاایستاد جلوی بودکه خانهایی دسته ازاون باباش

 زد هضرب باباش به اومدخیلی پیش جریانات اون که پسرش البته.. توپه حسابی وضعش حاالهم

 .شهیدشدند توجنگ هم دوتابرادراش ولی...

 ؟....که برادرش اون:پرسید عزیز

 خان حاالثروت.. شد اعدام چهارسال بعدسه... خورد زندان انگاربهش... اره: داد جواب مامان

 ... وخواهرش ابتهاج به رسیده

 ... بشه عروسش که دختری بحال خوش پس... وای: گفت زده ذوق خانوم صدیقه
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 ردک نگاهم زده بهت مامان. رابرید انگشتم, هارامیبریدم پیازچه وداشتم بود دستم که چاقویی

 تتدس پاشو... پاشو ها؟ بکنی خواستی کمک یک روبریدی؟ چرادستت ای؟ بچه مگه.. سوین!!!وا:

 ...نکرده تاچرک... روبشور

 دریا؟ میای توهم.. ابتهاج دیدن برم میخوام:امد عزیز صدای.بلندشدم وقتی

 .. اره -

 ...میام هم من.. خانوم حاج: گفت هم خانوم صدیقه

 یعنی دراوردم؟ راازکجایم خدااین "...میام هم من: حرفشان وسط مشنگهاپریدم مثل یکباره

 "چی؟

 بایدبابلدوزر... جانمیای هیچ ؟توکه توکجا:پرسید باتعجب مامان.شدند خیره من به مات هرسه

 بیای؟ میخوای شده چی.. اوردت

 فتنددخترهمیگ. بوداگرمیرفتم ضایع. میکردم مالی بایدماست. میکردند نگاهم مشکوکانه حاالهرسه

 ...اش تودیگ افتاده حلیم ازهول

 ...برید خودتون.. اومدکاردارم یادم... راستی:  دادم تکان سری

 /..داد ادامه کارش وبه میگی؟ راست توکه: راریزکرد چشمهایش هم مامان

. یکردمم کسره؟بایدکاررای خواستگارمیایدرفتارکردم برایشان تازه که دخترهایی این چرامثل وای"

 "میمردم اگرنمیگفتم

 .راصداکردم مامان ازاشپزخانه

 !!!مامان -

 ؟ بدجوربرده دستت چیه؟:وپرسید گفت نچی

 ...دارم کارت...بیا نه -

 شدی مشکوک امروز ؟چیه؟ هان: غذازد به سری.شد اشپزخانه وبلندشدوداخل گفت الهی الالهاال

 سوین؟

 ..مامان بگم چیزی یک میخوام: کشیدم عمیقی نفس

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

214 

 

 شده؟ چیزی زده؟ حرفی دوباره کسی: جلوامدوپرسید. شد نگران نگاهش ؟یکباره خوب -

 ,بودباغ اومده روشنگرباخواهرش اقای یعنی....امیرصدرا امروز.... میدونی؟... مامان نه -

 خوب؟ -

 چطوربگم؟.... میدونی؟...داشتند.... عه -

 ...بگودیگه... مردی..... سوین وای -

 . کردم راردیف وکلمات رابستم چشمانم

 دهز حیرت وچشمانی باز بادهان مامان. رابازکردم وبعدچشمانم کرده خواستگاری امیرصدراازمن -

 خوب ولی..... موافقم.... من یعنی.... خودم من.... من... میدونی؟: دادم ادامه. میکرد نگاهم

 هم مامانش تازه... داده مهلت هفته یک... هست سهاهم مامان وای... مهمه هم نظرشماوعزیز

 .. اومده همین برای یعنی... منوببینه خواسته

 !!!مامان: وگفتم دادم تکانش. نمیخورد تکان مامان

 ...نمیفهمم چطور؟من اخه میگی؟ راست:  راگرفت امدودستم خودش به

 ... مامان واقعیته: دادم جواب. گفتم باالخره.. زدم لبخندی

 بهش؟ گفتی چی.. بودی ازدواج مخالف توکه: دوخت من رابه لبکارشط نگاه مامان بعدیکباره

 بگم؟ بهش چی ؟ چیه نظرخودتون: بارزترشد لبخندم

 ..بزنه حرف دوکلوم نمیکنه جرات ادم که باتو!!! واال بگم چی: کرد ونچی باالانداخت ای شانه

 ... مامان عه -

 !!!!یامان -

 ازت وهرکی وعزیز سرمن میخواستی, میاوردیم شوهروخواستگارجلوت اسم.... میگم دروغ مگه -

 !!! بگودروغه میگم؟ دروغ... ببری کنی ازدواج میخواست

 : میکردم رالوس خودم ودرحالیکه گذاشتم اش شانه راروی وسرم گرفتم ودراغوشش جلورفتم

 چیه؟ حاالنظرت مامانی
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 توسرته؟ چی خودت: وپرسید زد جداکردوبعدلبخندی مراازخودش

 شدرمورد خوبه؟نظرت... روشنگر اقای یعنی....امیر نظرتون به ببینم میخوام فقط... نمیدونم -

 چیه؟

 ؟ مهمه مگه -

 ...اره -

 ....بود مهم برات ایلیا درباره نظرم که نه.... عه -

 ...میکنه فرق ایلیا بحث مامان وای -

 ...نمیکنه فرق هیچم -

 ؟ بگودیگه... مامان چرااینقدرمیپیچونی اَه -

 که خودت: باشد هم جدی میخواست درحالیکه.میکند راکنترل داردلبخندش زور بودبه مشخص

 فقط... مردخوبیه بایدبگم ولی نظرمنوچرامیخوای؟ دیگه... دادمیزنه چشات... مثبته جوابت

 درموردسهاچیه؟ نظرش...سها

 ...باشه براش خوبی بابای میکنه سعی گفته: دادم وجواب دوختم زمین رابه چشمانم

 ...که ماهم. زدید حرف خیلی انگارباهم پس -

 ...باشه خوب خیلی مامان -

 ؟ میاد کی -

 چی؟ برای -

 ....دیگه خواستگاری -

 ...نمیدونم -

 نمیدونی؟ -

 ....نه -

 چرا؟ -
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 ... تافکرکنم خواستم مهلت... اخه... خوب -

 یگی؟م حاالچی خودت: انداخت خودتی انگاههای ازان مامان

.. ام بیوه من ولی.. بدم مثبت جواب میخوام طرف ازیک... مامان نمیدونم: انداختم راپایین سرم

 .... میشم خل دارم وای.... دارم بچه

 چیه؟ نظرخودت... مردم گوربابای... کن ولشون رو مردم -

 داری؟ دوستش امیرصدراچیه؟ به احساست:داد ادامه. زدم زل مامان چشمان وبه راباالوردم سرم

 ..دیگه همینه: گذاشت بازویم راروی ودستش زد لبخندی. کردم احساس صورتم رابه خون هجوم

 ....میترسم -

 ازچی؟ -

 ....ازسرنوشتم....مردم ازحرف... ازاینده -

 هم که چندماهه االن....نداده رونشون خودش روزه امیرصدرایک... باش داشته ایمان... نترس -

 خوندممی توچشماش... کارهاته دنبال که میبینمش.. نگرانته که میبینمش. دیدیش خودت هم من

 ... داره احساس بهت که

 دممی تشخیص نگاههاروبهترازخودت معنی.. مادرم من: خندید.. بودم متعجب که بودم من حاالاین

 ...دختر

 ...بود زنده اقاجون ایکاش.... رودارم خوشبختیت ارزوی: کرد بعدجلوامدوبغلم

 کردید شمادونفرچراهمدیگرروبغل -

. بودوحاالمیخندیدم شده پراشک چشمانمان مامان وهم من هم.. خودامدیم به عزیز باصدای

 ...عزیز خبرخوش:  جلورفت مامان

 .. است موافق هم عزیز بودکه مشخص..امد عزیز کِل صدای. رفتم بیرون سریع.. نبود جایز ماندن

 یدپرس خواستگاری رابرای نظرمن ازمامان زدوتلفنی مادرامیرصدرازنگ خانوم بتهاج بعدا روز سه

 اجازه خانم ابتهاج همین برای.کرد رااعالم من مثبت رای, رامیدانست قبالنظرمن که هم مامان.
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 گرانن اره -. بیایند اخرهفته که شد قراربراین. بگذارد خواستگاری قرارمراسم اینکه برای خواست

 ...نباش

 ودرمهمانخانه بود زودترامده بابا. بودم منتظرمهمانها مضطرب و پوشیده لباس پنجشنبه روز

 خودش ایبر معقولی قیافه و داشت تن به وشلوارشیکی کت. میکرد صحبت مامان با و بود نشسته

 .بود فرورفته سمیعی حاج حاالدرنقش. بود کرده درست

 کنه؟ نیادخراب اینجا؟ چکارداره بابات!!! سوین: وپرسید کرد نگاهم باناراحتی عزیز

 باشه؟. بابامه!! نباش نگران!! عزیز -

 کنه؟ پدری برات االن انتظارداری, نکرد پدری برات سال ده این ولی -

 ؟ باشه. میکنم خواهش عزیز -

 ..امیدوارم. نمیگم چیزی من -

 عزیز؟ -

 بله؟ -

 بیاره؟ مامان نمیشه. متنفرم اوردن چای رسم ازاین من -

 ... زشته. مرگم خدا وا: گردشد چشمهایش

 ...اخه... دیگه نه -

. باشه.کنه باتومخالفت نداره جرات ادم تو ازدست. واال بگم چی:  راگردکرد چشمانش

 .هرطورمیخوای

. درایستادند دم هم وعزیز مامان. بازکند را در تا شد قدم پیش وبابا شد زده زنگ 5 سرساعت

 چشمانش ازحالت.  داشت کشیده صورتی و قدبلند. واردشد مامان همسن مانتویی درابتدازنی

 . وبرنده وسردوتیز نافذ نگاه همان,چشمها همان. است امیرصدرا مادر, بود مشخص

 برسر حریری روسری. بود نشسته اش روزگاربرچهرهِ رد که مامان برخالف. زیبابود هنوزهم

 .ردرفتارمیک پرنسس مانندیک وبه دردست شانل مارک کیف یک. اشت د برتن شیکی ومانتوی
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 شا مسخره لبخندهای ازان و امد بخود بابا. بودیم قرارگرفته واقتدارش ابهت تاثیراین تحت همه

 .بودند تاثیرقرارگرفته تحت هم وعزیز مامان حتی.شد جدی وخیلی برداشت دست

 را همه ناخوداگاه. گرفت رادراغوش وعزیز بعدجلورفت.داد دست راکندوبامامان کفشهایش زن

 .است زن پسراین امیرصدرا بود مشخص قشنگ. بگذارند اواحترام به میکرد وادار

 مه چشمانش حاال.بود لبانش روی لبخندکمرنگی. بودم رابازیافته خودم, رسید روبرویم وقتی

 رویشاب یک, امیرصدرا مثل درست, رسید صورتم تابه کردو رانگاه سرتاپایم و امد جلو. میخندید

 رهخی و گذاشت بازوانم راروی ودودستش جلوترگذاشت بعدقدمی. شد کج لبش وگوشه راباالبرد

 .داد تکان را وسرش.. روداشتم انتظارش هستی؟ توسوین پس: گفت درچشمانم

 راهنمایی مهمانخانه به اورا و امدید خوش. میکنم خواهش بفرمائید: بود درامده ازبهت باباکه

 یزوعز مامان. رفت مهمانخانه سمت رهاکردوبه را بازوانم.داد تکان سری متشخصانه خیلی زن.کرد

 .ند شد روانه بدنبالش هم

 دم خوردکه امیرصدرا به وچشمم برگشتم. دادم رابافشاربیرون ونفسم راگردکردم چشمانم

 .یکردم ونگاهم بود داده راباال ابرویش تای یک ودقیقا بود لبانش روی ونیشخندی بود درایستاده

 ردهک شیک حسابی. بود پوشیده زیران کرمی مردانه وپیراهن برتن شکالتی ای وشلوارقهوه کت

 .داشت برتن قهوای خز بایقه کوتاه خاکی پالتوی یک اینهاهم روی. بود

 .کردم سالم. جلوامد, دردست ان بین قرمز بارزهای صورتی ازلیلیوم زیبایی گل دسته

 .بکشی خجالت بلدباشی توهم میکردمن هم رو فکرش:نشنود کسی طوریکه ارام

 .بود قرمزشده. کردم نگاه در دم اینه وبه گذاشتم هایم گونه ی رارو اختیاردستم بی

 ....گرممه.... نه... ازهیجانه یعنی.. ازاسترسه: دادم جواب سریع

 ...میگی توراست اره... هه -

 دربیاری؟ رو حرصم نیومده میخوای: وتوپیدم کردم نگاهش خم باا

 ..همین.... بشی خودم سوین همون میخوام نه: کرد ای خنده

 "!!بشر این ازدست امان!! خدا ای". گردشد چشمانم
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 ...اشنا امسال. دوست پارسال.. روشنگر اقای سالم: امد بابا صدای

 وبش خوش هم با دوست دو ومثل داد ودست ا با باباچرخیدو سمت دادوبعد دستم را گل امیرصدرا

 .کردند

 باکناربا امیرصدرا. بود نشسته روبرویم خانم ابتهاج. شدم مهمانخانه سرانهاراهی پشت هم من

 چی برای میدونی.. خانم سوین خوب: کرد من روبه خانم ابتهاج که. بود درجریان معمول وحرفهای

. دمشنی تلفن پشت رو مثبتت جواب چیه؟ نظرت.. مطلب سراصل میرم حاشیه بدون...... اومدیم؟

 . بدی جواب من حاالبه میخوام ولی

 ایشون شتم گذا روشنگردرمیان راباقای شرایطم من.. خانم: دادم جواب. ماچرخید به نگاهها همه

 . کردند موافقت

 چیه؟ ونظرت -

 درچنین تاکنون.میکردند نگاه من منتظربه همه.. دراخربابا عزیز, مامان. کردم همه به نگاهی

 اصالانگار. میکرد ونگاه بود نشسته بیتفاوت. کردم نگاه امیرصدرا به. نبودم سختی موقعیت

 .نکرده صحبتی درمورداوکسی

 . خانم ندارم مخالفتی من:  خانم ابتهاج به روکردم

 .زنمب حرف باعروسم خصوصی چندکلمه میخوام: باباکرد روبه تغییرصورتش بدون خانم ابتهاج

 "بود وغریب عجیب انگارخیلی. بودم سالهابودنشنیده. بود جدیدی کلمه!! عروس "

 ...شماست دست ما اجازه!! میکنم خواهش:  زد بابالبخندی

 ..توحیاط بریم.. بیاسوین:  بلندشد خانوم ابتهاج

 ...بغلی بفرمائیداتاق.. سرده: داد تکان عزیزسری

 ... حیاط برم میخوام... نه:  داد تکان نفی نشانه رابه اوسرش ولی

 کارتوئه؟:پرسید و کرد نگاه باغچه به, سرش پشت شدومن واردحیاط وقتی

 ..بله -
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 مردم حرف جلوی میخوای کنی؟ ازدواج امیرصدرا با ی چرامیخوا:پرسید من به رو و بعدبرگشت

!! ببین ؟داری نفرپشتیبان یک به احتیاج یاشاید جورکنی؟ بچت برای پدر یک یامیخوای روبگیری

 که, هست انقدرعاقل وپسرم وامیرصدراست تو زندگی این. بیندازم پات جلوی سنگ نیومدم من

 بکنی؟ اینکارو توچرامیخوای ولی. چکارمیکنه بدونه

 دارید؟ شک من چرابه -

. بدم تشخیص ازدروغ رو راست میتونم خوب. مشکوکم چی همه به من... زمانه!! عزیزم زمانه -

 .. رو راستش. روبگو نظرخودت پس

 حق او به.دارم دوستش. شدم پسرت عاشق من بگویم بگویم؟ چهحاال". انداختم رپایین سرم

 ".دباش نگران داشت حق.کند ازدواج,داشت کوچک دختری که بیوه بازنی پسرش بود قرار. میدادم

 کنم هنگا سرش پشت جایی به میکردم سعی ودرحالیکه اوردم راباال وسرم کشیدم عمیقی نفس

 :دادم جواب,

 حتی. بلدنبودم. نکردم وعاشقی عشق.وادارکردند منو.بود سالم 35, کردم ازدواج باهومن وقتی -

 من برای ابامب یعنی.... بعدبابام. چیه نمیدونستم اصال ولی. بودم روشنیده اسمش چیه؟ نمیدونستم

 انتقام هفکرک بااین, باخودکشیش هومن,منو زندگی ضربه اولین ولی متاسفانه. نکرد پدری درست

 وبی تنها من زندگی دنبالش وبه وبعدبارداریم..... واردکرد من به میگیره وپدرمن ازپدرش

 کی عنوان به من زندگی.......... بودم نفهمیده متاهلی اززندگی وچیزی بود سالم 35 درحالیکه,کس

 نوعی به, رسید من به که توزندگیم هرمردی. شد تموم نرسیده هم ساعت54 به شوهردارحتی زن

 وچرت حرفهاولُغزها. رو بیوه زن یک سخت زندگی میکنید درک!! .......جزاقاجونم. زد ضربه من به

 ازترس حاال,بودند باتودوست اونهاکه, میری مجلسی, میری جایی وقتی, واتهامها وپرتها

. درداوربود, زنها درگوشی حرفهای, مردها هرز نگاههای. نمیزنند حرفم باهات, شوهراشون

 اون من شایدتنهامردزندگی. میکرد ایستادومنوحمایت اونهامی درمقابل اقاجون!!!....... خیلی.....

. رخوردکردب بقیه مثل من با باراول هم اون ولی شماگفته به چی نمیدونم. تاباپسرشمااشناشدم, بود

 .نبود فکرهم وکوته عامی ادمهای دسته ازاون خوشبختانه, بعدش رفتارهای,بعد برخوردهای ولی

 بیوه زنی نه... ساله 55 زن یک... ساله 55دختر یک...رو سوین.منومیدید,برخوردمیکرد هرباربامن

 سح یک. بود احترام, بهش حسم اوایل... خودم..منو فقط. کنه سواستفاده میتونه که بچه بایک
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 مسر. بود چقدرسخت وای "....یعنی.... به شد تبدیل, ازاحترام حس اون.بعدتغییرکرد ولی. خاص

 ". کردم نگاه درچشمانش وبعدخیره راچرخاندم

 ". کردم نگاه درباغچه رزی گل بوته وبه راگرفتم نگاهم...خدا وای".. دارم دوستش: دادم ادامه

 وابج برای تنهادلیلم ولی. باشید اینومطمئن. پاکم من ولی. تهمتهاهست هنوز. هنوزحرفهاهست -

 مچشمان.... من.... اونو من. میخوره من روحیات به که هست کسی همون پسرشما که اینه, مثبتم

 .میکنم درکش چون. چی یعنی شدن عاشق وحاالمیفهمم دارم دوستش:  رابستم

 لوامدج. بود لبش درگوشه ولبخندکمرنگی میزد موج درچشمانش محبتی. رابازکردم بعدچشمانم

 س سااح. حاالهردولبخندمیزدیم. بشید بخت خوش امیدوارم. همینومیخواستم:  راگرفت دستم

 .راگرفته چشمانش ازاشک ای الیه کردم

 مبری. باش مراقبش. تو به رومیسپرم پسرم. بدی عشق پسرمن به میتونی که دارم ایمان -

 کجاست؟ دخترت راستی بعدپرسید.........میجوشه سیروسرکه مثل داره امیرم دل میدونم.تو

 .رومیبرد ابروم بودباسواالش اگه. دوستش خونه: خندیدم

 رایب وقرارعقدمحضری شد انداخته دستم به نامزدی نشان به انگشتری. نامزدشدیم ما شب ان

 دانگ ودو سکه 351 ام مهریه. داشت عروسی به اصرارفراوان امیرصدرا. شد گذاشته چندروزاینده

 یمزندگ شب بهترین شب ان. کرد اضافه عزیز که سفرحجی والبته امیرصدرابود ازباغهای ازیکی

 . بود عاشقش بودکه شده مردی به متعلق که زنی. بودم شده متاهل زنی به تبدیل من که شبی. بود

 تدرخواس بنابه,بعد ساعت یک. بدهیم خون ازمایش و تابرویم, امد امیرصدرادنبالم شنبه صبح

 !!!داشت عجله خیلی پسرم. حاضرشد ازمایش امیرصدراجواب

 فاضل حاج ازدوستان که محضری به همانروز,  بعدهماهنگی, شد اماده خون ازمایش جواب وقتی

 اسمانی ابی مانتوی مامان خواست به. تاعقدکنیم رفتیم داشت نام باقرتقوی بودوحاج

 عدازسالوب عقدکنیم بودکه قراربراین. ودرمحضرحاضرشدم کردم تن به سفید باشلوارسفیدوشال

 .رابگیریم عروسی حاجی

 کالم امیرصدرایک ولی. بودم مخالف باعروسی من اینکه با.بودند خوشحال خیلی وعزیز مامان

 "داره؟ ایرادی. بپوشم دامادی میخوادلباس دلم هم من "گفت

 !!!نداشت گفتن برای چیزی حق حرف
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 بود گرفته رابرعهده کارها همه مسولیت.راشوهردهد دخترخودش انگارمیخواهد که عباس مش

 سهاهم. شد پیدایش,بود کرده شیک که اخردرحالی دقیقه درست باباهم. بود خالی اقاجون جای.

 .بود تهگرف برایش مامان که قشنگی دارخیلی پف کرمی لباس. داشت برتن بسیارزبیایی لباس

 همراه, بود پوشیده جذبی مدادی نوک ولباس وشلوارخاکستری کت درحالیکه هم امیرصدرا

 هم نیشخندی و امد من راکندوسمت سیاهش شیک پالتوی تاواردشد.واردشدند مادروخواهرش

 .بود امده خوشش حسابی, مانتو دران انگارازدیدنم. بود لبانش روی

 که اوست,شود ناراحت قراراست اگرکسی گفت عزیز ولی.خبردارنشود کسی میدادم ترجیح

 عقدمشت این تازه. شوم نبایدنگران ومن است خوشحال خیلی هم او و بوده همسراقاجون

 .!!!گویان یاوه بردهان ست محکمی

 شدی؟ پشیمون:پرسید. بود کرده تعجب. کشاندم راکناری امیرصدرا, خطبه خواندن قبل

 !!!نه: گفتم تندی

 ....میدونستم:  زد نیشخندی

 !!!روشنگر اقای ببینید: کردم اخم

 ....بگو یکباردیگه....امیرصدرا... چی؟ -

 اااا: کردم راصاف گلویم. میکردم بایدعادت میگفت راست. بود سخت. چطوربگویم نیمدانستم

 !!! امیرصدرا......

 ....بلندتر... تکرارکن.... شد این.... اهان:  زد لبخندی

 ..... امیرصدرا -

 ... بگو!! جونم -

 گمب میخواستم هرچی. پرید فکریم خط قشنگ.شد پسرخاله نشده هیچی هنوز. گردشد چشانم

 ....منتظرم... خب:پرسید. رفت یادم
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 هک هست ای مسئله... ببین: رابازکردم بعدچشمانم و کشیدم ارامی ونفس رابستم چشمانم

 نسرم پشت ازاشنایان یکی...... زنهایِ از یکی اخیرا متاسفانه, تادیرنشده بگم بایدهمینجا

 ...ببینید.... مجلسی تویک.... بیخود حرفهای یعنی.... ناجوردراورده حرفهای

 هم تره براش اصال من... نیست ؟مهم اره.. معینی حاج زن... میدونم: اورد راباال دستش کالفه

 مورددیگه؟..... فکرنیستم انقدرکوته.... نباش نگران... خوردنمیکنم

 ودشخ گوش به کذایی مهمانی ان ماجرای میترسیدم...بایدمیفهمید... کشیدم راحتی نفس.... نه

 وخوب؛. شود میخواهدتعریف دلشان وانطورکه ازدشمنانم یکی توسط هم ان,برسد یامادرش

 .نبود زیادجالب

 که وعزیز مامان. بود کنارامیرصدرانشسته, خطبه خواندن طول وسهادرتمام راخواند عاقدخطبه

 دبو راگرفته امیرصدرادستم. وارامبخش خاص حسی. بود عجیبی حس. نمیشد قطع اشکشان

 بایدامروز اومده؛ پیش اریک برام من:  راجلواورد سرش. بود وقوی گرم دستهایش. وفشارمیداد

 نمیشی؟ ؟ناراحت نداره ایرادی. بود همین ام عجله علت. درگیرم چندروزی. تهران برم

 ناراحتی؟ چه.. نه -

 ...باشه راحت خیالت:دادم وادامه زدم ملیح لبخندی

 .میزنم زنگ بهت ز هررو... خوبه -

 معروف دررستورانی. عزیزبودیم نهارمهمان. انگارپروازمیکردم. بود نشدنی وصف احساسم

 .درکمربندی

 .روبروشد عزیز غره باچشم ولی,باشد میزبان خودش امیرصدرامیخواست

. بود بخش لذت خیلی, بود گرفته مدت رادرتمام دستم واینکه امیرصدرا عاشقانه نگاههای

 برایش خودش..... بود نشسته کنارش که وسهاهم غذابخورم من بودکه این نگران مدام درسرمیز

 چقدرخوب. بود عالی, بود شکوفاشده درمن که جدیدی حس. میگذاشت میخواست هرچه

 . بکشد راعقب صندلیت.بازکند رابرایت در. باشد ونگرانت دارد تورادوست کسی بدانی,بود

 جای .رابوسید ام شدوپیشانی وخم گرفت اش ومردانه قوی دستان رابین دستانم نهار پایان موقع

 منمرد:خندید. باشند ریخته داغ سرب نقطه انگاردران.د گزمیکر گز ام پیشانی روی اش بوسه

. بخر ولباس بازار باانیتابرو بکنم؟ خواهشی یک میشه:داد بعدادامه. دیدم هم تورو کشیدن خجالت
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 ونتاقاج ازچله. بپوشی تیره لباس ندارم دوست. بسه دیگه. روشن لباسهای. شاد رنگ لباسهای

 که حیف. وخوردنی بودی هاشده فرشته مثل ؟امروز نپوشی سیاه دیگه بخاطرمن میشه. ردشده هم

 .میاوردم در عزا از حتمادلی وگرنه تهران بایدبرم

 ی؟میگ چی هست معلوم!!! اروم:  اوتوپیدم بعدبه. کردم رانگاه اطرافم وباترس کشیدم ارامی هین

 ...زشته

 ......کنی بایدعادت. بزنم حرف اینطوری دارم دوست زنمی چرا؟ کردوپرسید ریزی اخم

 ؟ اره. بخری وخوشگل روشن لباس حاالمیری:کرد مظلوم ای پسربچه رامثل صورتش بعدحالت

 .اینکارومیکنم بخاطرتو.. اره: دادم وجواب زدم لبخندی

 بیارم؟ سوغات چی ی دار دوست: کرد راکج سرش

 داره؟ سوغاتی مگه تهران:  کردم ی ا خنده

 .میارم برات خودم سلیقه به پس.... اره:  باالانداخت ابرویی

 چی؟ من پس:امد ازکنارمان سها صدای

 میخوای؟ چی.. کاری اصل توکه: سهاگذاشت شانه رراروی دستش.کرد راول امیرصدرادستم

.. .نی نی چندتاعروسک... عروس لباس.... سفید گنده خرس.. باربی:  متفکرگرفت حالتی سها

 ....دفترنقاشی ...مدادرنگی... داستان کتاب

 !!!سها -

. نباشه توکاریت: رفت من به ای غره امیرصدراچشم.کرد اخم سها. کردم صدایش ض معتر

 ؟ خوب: گفت سها بعدروبه

 فلوت...... کوچک پیانوی یک:داد وادامه رابست چشمش ویک گرفت دهان رابه سهاانگشت

 ؟ باشه. میزنم زنگ روبده شمارت... نمیاد یادم دیگه...

... چشم روی به.باشه:  زد ی ا قهقهه امیرصدراهم, سها زبانی شیرین ومتحیرازاین مات

 باشه؟. باش مامانت مواظب: کرد بعدسهارابغل

 ..خیابان نمیکنندوسط رابغل خانم یک.... زشته. زمین منوبگذار ولی باشه -
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 ... درسته ببخشید وای -

 !!!!نکن لوسش خواهشا: رفتم ای غره چشم.سهاازمادورشد

 لوس. روبکنم پدریش بی سالهای این جبران براش میخوام چیه؟!! هیش: کرد امیرصدرااخمی

 ...س نتر. دخترونست های ایناخواسته... نمیشه

........ مدار پرواز عصر ولی....... کنیم خلوت باهم بریم. باشم میخوادپیشت دلم: امد نزدیکم سپس

 .دارم حرف باهات باغ بریم میای. .....داریم وقت چندساعتی

 گویمب همه وبه دادبزنم داشتم دوست. راندیم باغ سمت وبه کردیم خداحافظی ازبقیه. بودم موافق

 .داشتم دوستش که بامردی شوهرکردم

 که هایی ازبچه گفت هایش ازایده"کرد صحبت به وشروع راگرفت دستم, شدیم واردباغ وقتی

 به کشاورزی درمرکزتحقیقات کاری ازاینکه.دارد دردست که ازطرحهایی. باشد داشته میخواهد

 سوین: ایستاد بعدروبریم" مان اینده برای. خودمان برای هایش ازنقشه. تدریس.  شده اوپیشنهاد

 خنده, ممیافتاد فکرلگدت به بعدکه ولی. شدم عصبانی خیلی ازدستت حقیقتا دیدمت که اولی روز

 دممیکر سعی. کرد توجذب سمت منوبه, تفاوتت بی نگاههای, کوچکت کارهای همین. میگرفت ام

 منوجذب هیچکدوم ولی. بودم دیده زیادی زنهای زندگیم درطول. نداشت فایده ولی, انکارکنم

 میدم قول. میکنم خوشبختت. میکردی اونهافرق باهمه که داشتی توانگارخاصیتی ولی.بودند نکرده

. 

 خیلی. بود عالی. گذاشت سرم راروی وسرش خودفشرد کردومرابه حلقه راردورکمرم ستش د بعد

 ودکهب اغوشی این. داشتیم احتیاج اغوش این هردوانگاربه. ایستادیم چقدراینگونه نمیدانم. عالی

 نمیگذارم:کرد زمزمه به بعدشروع. بخش وارامش مطمئن, گرم اغوشی. بودم درحسرتش همیشه

 خودش مرابیشتربه. شد تموم دیگه. بکشی سختی نمیگذارم دیگه. بزنه نامربوط حرف بهت کسی

 مراکمی. رابرداشت سرش. کردم حلقه دورکمرش متعاقبا نیز ومن رابلندکردم دستهایم. فشرد

 روزی رو وبداخالق دخترچموش اون فکرنمیکردم هرگز وگفت شد خیره درچشمهایم. برد عقب

 بگیرم دراغوش

 .باشم روزاول ادب مردبی اون دراغوش روزی فکرنمیکردم هم من:  زدم لبخندی باشیطنت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

226 

 

 ,شدی من زن تو بفهمند بقیه وقتی:  رابوسید دماغم نوک و جلواورد را صورتش کردو ای خنده

 بگویندیانه؟ میکنندمزخرف جرات ببینم میخوام

. بپرد باالوپایین میخواست بودکه ای دختربچه مثل حسم. بود خوب حمایت حس چقدراین

 حالش تاخودم بگو من به, شد پیداش چندروز این توی اگرایلیا:  کرد کوچکی اخم امیرصدرا

 از, هایمان ازنقشه. زدیم قدم درختان بین درباغ ساعتی ویک راگرفت بعددستم. روبگیرم

 امشب ولی جدابشم ازت نیمخواد دلم سوین: امیرصدراگفت رفتن موقع. زدیم حرف, ارزوهایمان

. نکنم ازپاخطا دست بدم قول نمیتونم چون. بریم بهتره. دارم جلسه 31 ساعت. بایدبرم

 رژیان دیگرداشتم. اورابوسیدم نیز من. وعمیق وطوالنی گرم. مرابوسید و راجلواورد بعدصورتش

 فسن نفس به, شد فارغ ازبوسیدنم وقتی. بودم کرده ضعف. میرفتم تحلیل داشتم. میاوردم کم

 .بودم خام درخیال انگار ولی شده تمام مشکالت وفکرمیکردم بودم خوشحال. بودیم افتاده

 ولپ که میدانستم. بود ساخت درحال سرعت به, بود شده احداث عزیز وقفی درزمین ایکه خیریه

 راهنتی. بود تغییرکرده قبل روز به نسبت, میگذشتم ازکنارباغ که هربار. است ان پشت زیادی

 !!! زنی وبلوک وداربست

 بازمیشد پشتی کوچه داخل به درخیریه. شود افتتاح دیگر ماه 1قراربودتا میگفت مامان انطورکه

 درطی نمازیان اقای وبارها بود اینگونه زمین شکل یعنی. نداشت اصلی جاده سمت به ودری

 لبتها صد و یابند راه اصلی جاده تابه, کنند احداث زمین دیگر درسمت دری, بود خواسته حرفهایش

 اززمین ماکه ازنظرنمازیان. مامیشد زمین ازوسط متر511 طول به ای جاده زدن به کارنیاز این

. انداختیم می وجاده میکردیم راوقف ان بهترکه چه پس بود؛ یزرع ولم نمیبردیم زراعی استفاده

 ادهج زمینم ازوسط چی؟ یعنی اوردوگفت جوش,شنید عزیز وقتی که,بود مسخره نظریه انقدراین

 .دارم نقشه براش خودم من ردبشه؟

 . دارد پنهانی های نقشه نمازیان که ازاین غافل. نیست موافق عزیز که شدم خوشحال

*** 

 گرفتمی تماس اخروقت هرشب. بودم شده دلتنگ بیشتربرایش, امیرصدرانبود که چندروزی دراین

 دبهکر شروع اول شب وقتی. میکرد ردیف برایم عاشقانه بعدجمالت. روزرامیپرسید ان وجریانات

 داشت درحالیکه, سردوخمود ونگاه جدی چهره باان امیرصدرا ازتصور, زدن حرف عاشقانه

 .زیرخنده زدم وپقی گرفت ام خنده, میزد رمانتیکی حرفهای
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 سریع مجبورشدم. خورده یکه,بود مشخص. بود سکوت تاچندثانیه. شد ساکت گوشی پشت

 سوین؟ شده چی: پرسید جدی. کنم ماستمالی

 این داری وقتی.....  جدیت قیافه اون با تورو داشتم.....امیرصدرا!! وای:  گرفتم راگاز دهانم داخل

 ... سخته برام. تصورمیکردم میزنی رو رمانتیک حرفهای

 .میکنی عادت!! عزیزدلم: کرد ای خنده

 لیلد:داد ادامه. فکرمیکردم اینگونه من یاشاید. بود بخش وارامش متین تلفن ازپشت صدایش

.... رسیمب هم بگذاربه. ....بلدنیستم ؟که عزیزدلم فکرکردی چی. مبزن حرف رمانتیک بخوام نداشت

 .هستم ای پیشه مردعاشق چه بعدمیفهمی. بلدم هم ای دیگه کارهای چه میبینی

 .بلدنیستم من ولی: دادم جواب ارام. مینشست دل به گفتنهایش عزیزدل این

 بعدبهم... عملی جاش. کن گوش توفقط. میدم یادت خودم جاش: کرد انگیز راوسوسه صدایش

 .بده پس جواب

 ...تربیت بی -

.. یاریب بچه برام... بشی خونم خانوم.. کنی کدبانوگری که اینه منظورم... چرابدفکرمیکنی... اَه -

 ...تورختخوابه؟ فقط عملی مگه... بدی ارامش من به

 یحت. میکردم احساس صورتم رابه خون هجوم. گفتم چیزی یک امیرحاالمن... باشه خب خیلی -

 .بود اور خجالت, بستربخوابم یک در باامیرصدرا اینکه تصور

 نتاای میکنم شماری لحظه. بودی پیشم االن میخواست دلم باورمیکنی. عزیزترینم: داد ادامه

 ربارکهه. نمیاورد کم اصال. داد ادامه اش عاشقانه جمالت گفتن به ودوباره تاببینمنت بگذره چندروز

 بیشتراو. میکردیم صحبت باهم ساعت یک هربارتقریبا. جدیدمیگفت رمانتیکی سخنان, میزد تلفن

 خودش. دهم جوابی اش عاشقانه سخنان دربرابر نمیتوانستم... بلدنبودم. شنونده بودومن گوینده

 " شده تنگ برات دلم" بگویم میتوانستم فقط. بود فهمیده هم

 پنجره راازپشت وعزیز مامان. میکردم وصحبت حیاط داخل میرفتم سرد درهوای شب درسکوت

 وقتی بودکه کشیدن نقشه درحال مدام هم سها. میکنند نگاهم باذوق که, میدیدم

 ؟ بکنند باهم کارهایی چه کجابروند؟,امیرصدراامد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

228 

 

 حالم. افتاده عقب روز یک برای برگشتش که گرفت تماس ولی.برگردد فرداصبح قراربود امیرصدرا

 وتندخوشده عصبی. بود اثرگذاشته ورفتارم اخالق روی که, بودم شده انقدرناراحت. شد گرفته

 !!!طاقت وکم حوصله بی. بودم

 عصرقبلِ. میاید دیرترنزدم یکروز امیرصدرا که است بخاطراین اش اینهاهمه که میدانستم

 خاله که ساله 98 زنی, خاتون همدم وخبررسید شد گرفته تلفنی تماسی, امیرصدرا روزبرگشت

 وزهمانر که بوده انقدرسالم چون!!! مرده پیری ازفرط میگفت مامان. مرده دربسترخواب بود اقاجون

 دختر سمون اینهارا البته. بودند خریدکرده وحسابی سنتررفته سیتی به هایش بادخترونوه مرگش

 یزن خاتون همدم. نبوده خمیده واصال میرفته راه پاهایش روی تااخرعمرش.بود گفته خاتون همدم

. داشته شخصی وندیمه کرده زندگی خاتون مانندیک زندگیش درتمالم. بود خانزاده که بود

 بزرگ ای خانه. بودم رفته اش خانه یکباربه. داشته نام وعمیدالسلطنه بوده ازاشراف همسرش

 نمیشد باورم. است خودش مال دندانهایش تمام میگفت عزیز.  پرازعتیقه دراصفهان وقدیمی

 .بود سخت هم تصورش حتی.

 اصرار مامان ولی. بروم نداشتم حوصله اصال.بروند مراسم برای صبح قراربود وعزیز مامان

 .نمیکنم وبدخلقی میایم وازفکرامیرصدرابیرون.است خوب ام تغییرروحیه برای کردوگفت

 .اوراببینند تافامیل, بیاید حتماامیرصدرا بودکه این هم وعزیز نظرمامان

 .بود بخش لذت هم تصورش حتی. بردم فکرلذت ازاین

 قراربود. مامیاید خانه مستقیمابه که بود گرفته تماس. ظهربود 33 ساعت امیرصدرا پرواز

 باهمان. بیدارشدم وعزیز مامان صحبت ازصدای0 ساعت صبح. برویم اصفهان عصرباامیرصدرابه

 گل انهمرد ولباس داشتم پا به نخی شلوارگشاد یک درحالیکه نکرده شانه وموهای الود خواب قیافه

 شهنمی....ماماننننن: گفتم مامان به معترضانه حال ودرهمان شدم واردپذیرایی,بود تنم وگشادی

 ....میاد خوابم بابا...بزنید؟ حرف اروم

 چشمش موقع وهمان کرد ای اشاره مامان. میکردند نگاه من به خندان های باقیافه وعزیز مامان

 .کردمی نگاهم بودوباشیطنت زده نمایی دندان ولبخند داده راباال هردوابرویش. افتاد امیرصدرا به

 ؟ میخوره خوشگل عروس یک به ات قیافه دقیقا االن میدونی: گفت باطنز
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... خدامرگم...وا:  زد اش گونه به امدوبادستش بیرون ازاشپزخانه موقع همان خانوم صدیقه

 ....سوینننن

 گاهن دراینه ام قیافه وبه رفتم اتاق به سریع... خنده به بودند زده امیرصدراغش و وعزیز مامان ولی

 !!! اور شرم. بود واقعافاجعه. انداختم

 ردمک تن, بود خریده برایم عزیز و,بود لخت که ای ساده رنگ ابی بلیز. کردم راشانه موهایم سریع

 .کنم نگاه امیرصدرا به نداشتم جرات ازخجالت. امدم بیرون ازاتاق پا به وشلوارجین

 خجالت سوین. کن روثبت تاریخی لحظات این... پسرم: امیرصدراکرد به و ر و خندید عزیز

 ... میکشه

 ....کن مسخره!!! عزیز دردنکنه دستت: انداختم عزیز به نگاهی بااخم

 خانم؟ خوشگل خوبی!! بخیرخانمی صبحت:  زد وگشاد گل لبخندی امیرصدرا

. دش صرف وعزیز مامان زیرزیرکی های وخنده بامن امیرصدرا درگوشی صحبتهای دربین صبحانه

 .بود استثنا انروز. بود خودندیده به خنده رنگ خانه این مدتهابود

 . ببرد مراسم رابه همگیمان امیرصدرا قرارشد

 .برگزارشود بازار درمسجدبزرگ بانو همدم مراسم قراراست گفت مامان

 .بپوشد مناسبی ولباس برود منزلش تابه گرفت اجازه امیرصدرا

 انمام سهاو وهمراه پوشیدم,بود گرفته تازگی به من برای مامان انراهم که مشکی سیاه مانتوی

 .تاامیرصدرابیاید ماندیم وعزیزمنتظر

 اهشسی پالتوی بودو پوشیده براقی سیاه وپیراهن وشلوارسیاه کت که امیرصدرا 9 ساعت راس

 .خوداورد به مرا, کرد امیرصدرا سرتاپای وفوتیکه ذکرمامان صدای. مدبودا کرده برتن راهم

 شدم؟ واقع موردپسند. منوخوردی: کرد زمزمه گوشم امیرصدراجلوامدودم

 !!!ای خودشیفته خیلی:  رفتم ای غره چشم

 ....اومدی صبح بودم خواب ؟من کو سوغاتیهام..... هییییی: دادزد, رادید سهاتاامیرصدرا

 !!!سها: گفت مامان... گفتم هینی
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 .بعد برای بقیه... اوردم رو یکیش فقط االن.... خوشگله نباش نگران:  کرد ای خنده امیرصدرا

 زیاد جدیدا کردی؟ دقت سوین: انداخت من به نگاهی مامان. انداخت من به ای عاشقانه بعدنگاه

 ... میاندازه گل ات گونه

 ماماننننن -

 راننگ عزیز فقط.کند معرفی را امیرصدرا قرارشدعزیزخودش.  جلوبنشینم کرد اشاره امیرصدرا

 من. رفت مامان سهاهمراه. بود فامیل وبقیه وحسین ومحبوبه هوشنگ العمل عکس

 ..همه جلوی وعزیز وامیرصدراکنارهم

 !!!زشته:  کردم نگاه اطراف باترس. راگرفت امیرصدرادستم

 ...نباشه حرفی.. زنمی:  انداخت تندی نگاه

 اخمات: گفت امیرصدرازیربرلب... ماندند مبهوت,ماخورد به چشمشان که نفرازاشنایان دوسه

 ... باش عادی.. روبازکن

 به رو و زد لبخندی عزیز. دیدم منتظرایستاده رادرحیاط عزیز,واردمسجدبازارشدم وقتی

 یادر داماد, دکترروشنگر اقای ایشون گفت دونفرازاشنایان بعدروبه!!! بیاپسرم: امیرصدراکرد

 .هستند

 بتهال:کرد اضافه گفتندوعزیز تبریک. بود جالب, شد انداخته من به که اندونفر مبهوت نگاههای

 !!!عروسیه انشاله حاجی بعدسال.عقدکردند

 ... دخترم مادربیا سوین.. شمابرومردانه:امیرصدراگفت بعدروبه

 بال که پروانهای مثل حسی. شد یکجوری شحرکت ازاین دلم ته. زد چشمکی رفتن امیرصدراقبل

 .بودم جنبه واقعابی. تندتندمیزد هم المصب قلب. میزد بال

 کمی مدل ته. بودند فامیل باشدانهاهم هرچه. رامیبنیم وایلیا خانوم حتماسیمین امروز میدانستم

 . داشتم نگرانی

 زعزی. میکرد نگاه دیگران به غرور وبا برمیداشت قدم,بود گرفته باال را سرش درحالیکه عزیز

 وسرافراز حاالخوشحال, بود شکسته دل حسابی, سرمن پشت چرندیات بعدان که!! من بیچاره

 .بود
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 میچش پشت.افتاد خانوم سیمین به نگاهم اثنا درهمین. نشوم کسی درچشم چشم کردم سعی

 وتسلیت رفتیم خاتون همدم دخترهای ابتداسمت نفرمان هرسه. رابرگرداند رویش و کرد نازک

 .نشستیم ای درگوشه وبعد گفتیم

 یوقت. شویم جمع خاتون وسرقبرهمدم رفته شهدا گلستان به همگی قرارشد مراسم بعدپایان

 مامان. بود نصرتی وحاج محمدموسوی باحاج زدن حرف درحال امیرصدرا, مسجدشدیم واردحیاط

 .بیادنبالم!! سوین گفت

 گنده کله ازبازاریهای اندو. نفربدهد اندو به را خبرازدواجم میخواهد مامان که میزدم حدس

 دامادم با!! اقایون: داد بعدادامه.کرد واحوالپرسی وسالم انهاشد نزدیک مامان. شهربودند

 اشناشدید؟

 بازوی روی دست مادر.شدند خیره مادرم به پرسشگرانه نصرتی محمدوحاج حاج

 .عقدکردند قبل هفته وسوین امیرصدراجان: داد وادامه امیرصدراگذاشت

 .کردند نگاه وامیرصدرا من به ومبهوت گشادشد هردواناً چشمهای

 دکر من به رو محمد بعدحاج.گفتند وتبریک گرفتند اغوش در را امیرصدرا ترتیب به هردو بعد

 .هستید دعوت شماهم.عروسیه, حاجی بعدسال اله انشا: کرد اضافه مامان سپس. گفت وتبریک

 من : راگرفت بازویم و جلوامد. کرد نگاهم باالانداخته ابرویی با, بود کرده انگارکیف امیرصدراکه

 .کرد وخداحافظی بایدبریم.روببخشید وسوین

 .وبرویم تابیاید بودیم منتظرعزیز.میشد افزوده اطرافمان ادمهای برتعداد کم کم

 .میکردند نگاهمان تعجب با,میدیدند کنارهم وامیرصدرا من اطرافیان وقتی

 تاحسابی ,ماراببیند هم ایلیا میخواست دلم خیلی. گشادشد چشمانش, رادید ما تا که خانوم سیمین

 .بسوزد جایش یک

 .شدم کسی متوجه امیرصدرا باصدای.کرد رامستجاب دعایم وخدا شد براورده ارزویم زود ولی

 چطوره؟ حالتون!! قدسی جناب سالم!!!! به -
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 دراین.... درمسجد... جمع این دربین. کردم یخ.خودفشرد مرابه و انداخت دورکمرم را بعددستش

 قدم زنهایک اکثرا. برنمیداشتند قدم کنارهم اصال وشوهرها زن.... شهرسنتی دراین... مراسم

 .. بافاصله, میرفتند یااگرکنارهم.میرفتند ازشوهرخود تر عقب

 ...زشته....امیرصدرا: گفتم زیرلب و دادم رافاصله خودم وکمی کشیدم خجالت خیلی...چرا دروغ

 . میکنم بغلت همه جلوی, بزنی زیاد حرف... ساکت:داد جواب زیرلب هم امیرصدرا

 شده بیشترمبهوت.میکرد نگاهمان, درامده ازحدقه باچشمهای ایلیا. امد برمی هرکاری ادم ازاین

 .میدیدنداشت راکه ی چیز هضم وقدرت بود

 حالتی بعدصدایش.میکرد ایلیانگاه به تمسخرامیز باحالتی. بود جالب امیرصدرا قیافه

 زدواجا باهم خانم وسوین من نمیگید؟ تبریک!!! جناب شمارادیدیم که خوب چه: تمسخرامیزگرفت

 .کردیم

 خیلی. میکرد مادونفرنگاه به ونفرت حاالباخشم, بود خودامده به که ایلیا

 .ودب جالب برایشان ومطمئنا بوده خواستگارمن زمانی ایلیا دکه ازافرادحاضردرانجامیدانستن

 تپش که باحرفهایی: امیرصدراگفت روبه, میبارید نفرت ازان باچشمانیکه بازکردو دهان ایلیا

 !!!ابرو حفظ برای. میکردید ازدواج باهمدیگه هم باید, بود سرتون

 فیاناطرا که, راگفت حرف این بلند انقدر. شد حبس ام درسینه نفس. کرد من به ای اشاره ابرو وبا

 اش افهدرقی ولی شد شل بعدسریع.شد سفت لحظه یک,بود پشتم امیرصدراکه دست. شنیدند هم

 .بود خودگرفته به را همیشگی معمول سردوبیتفاوت قیافه همان. نشد حاصل تغییری

 .نداد جواب هات نقشه. سوختی حسابی میبینم: بشنود ایلیا فقط طوریکه ارام

 گوش دم و برد جلو را وصورتش گذاشت ایلیا شانه روی و برداشت ازدورکمرم را دستش سپس

 شوچشمان بازماند دهانش, راشنید ان وقتی ایلیا ؟ولی بود چه نمیدانم.کرد رازمزمه ی چیز ایلیا

 .گشادشد سرش فرق الیه تامنتهی

 روی پوزخندی درحالیکه, بود باالبرده ازسرتمسخر که ابروهایی با و کشید راعقب سرش امیرصدرا

 .کرد ایلیانگاه به بود لبش

 ......ازکجا....؟ چطور....تو.... تو: گفت پته تته با و امد خود ایلیابه
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 شده؟ چی:ایلیاپرسید روبه. ظاهرشد کنارمان جن مثل خانوم سیمین.کرد نگاه من بعدبه

 حالم. .خونه میرم من: ست کالفه بودخیلی مشخص درحالیکه بعد و کرد نگاه مادرش به مات ایلیا

 ...نیست خوب

 .انداخت من به تحقیرامیز بعدنگاهی و کرد نگاهی امیرصدرا روبه عصبی خانوم سیمین

 ؟ گفتی پسرم به چی: پرسید امیرصدرا به رو بعد

 جواب ببرل وباپوزخندی شد خیره خانوم سیمین به, کرده تفریح بودحسابی مشخص امیرصدراکه

 ...میگه حتمابهتون نمیپرسید؟ چرازخودش: داد

 ....قبرستون بایدبریم... بریم...ها بچه:امد مامان صدای

 ...جان مامان حتما: گفت درجواب امیرصدرا

 .... خدا رو تو!!!!امیرصدرا: کردم نگاهش ملتمسانه.کرد حلقه رادورکمرم دستش بعددوباره

 ریحبدجورتف که!!! نکن راخراب خوشم حال... نگو هیچی ببین: میکردغرید روبرونگاه به همانطورکه

 .. کردم

 لبخندی درحالیکه. برد فرو کتش درجیب و رابرداشت دستش, ازمسجددورشدیم که چندقدم

 .بود لبش گوشه

 گفتی؟ بهش چی: پرسیدم ماشین دم

 بین یا مسئله این!! نکن دخالت مردونه تومسایل!! خوشگله: کرد نگاه من ریزکردوبه را چشمانش

 ...حاالبپرباال.. میگم, شد وقتش هروقت..  خانه وایلیا من

 .. رامیخورد درونم کنجکاوی واین بودم کنجکاوشده

 برم باسوین میخوام بعدقبرستون جان مامان: کرد مامان به رو امیرصدرا, سوارشدیم وقتی

 نداره؟ موردی. اصفهان

 ..میام منهم: شد سهامعترض
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 قبل..ببرمت دیگه دفعه میدم قول ولی... نه امروز جان سها: سهازد به ازاینه لبخندی امیرصدرا

 برات امشب باشه تازه.. هان؟ کنی؟ بازی باهاشون نمیخوای.. روبدم سوغاتیهات میخوام رفتم

 قبوله؟.. میارم پیتزاهم

 اوردی؟ مگه: شد زده ذوق سها

 باشه؟. میدم بهت, خونه رسوندمتون وقتی... توماشینه!! عزیزدلم اره: کرد ای خنده امیرصدرا

 .کرد قبول و شد خوشحال سها

 چی؟ برای اصفهان بریم: امیرصدراکردم روبه

 .... خانم میفهمی:  زد نمایی لبخنددندان

 . بود کوبیدن درهاون اب مثل ازامیرصدرا کشیدن واقعاحرف

 گاهن گفت عزیز روبه مامان مسافتی بعدطی.بود درگیرکرده را بدجورذهنم فضولی وحس کنجکاوی

 ....روبگو خانوم سیمین.... بودند کرده تعجب رودیدی؟ هاشون

 دهانش ی رارو ودستش گذاشته پنجره لب را ارنجش. کردم نگاه امیرصدرا تفاوت بی چهره به

 .بود بسته نقش لبهایش روی محو لبخندی. بود گذاشته

.... اصفهان...شهرزاد رستوران داریم دعوت فرداشب پسرم!! امیرجان: جلوبرد راکمی سرش عزیز

 بیای؟ میتونی.... خاتون همدم مراسم برای

 بیام؟ کی!! چشم!! حتما: خودامد بودبه جداشده ازتفکرعمیقش یکباره امیرصدراکه

 ...باشیم اونجا باید 8 ساعت -

 .میخندید چشمانش. انداخت من به بعدنگاهی.... دنبالتون میام0.... باشه -

 بگی؟ وایهنوزنمیخ: راریزکردم چشمانم

 !!کوچولو نیست خوبی چیز فضولی: کرد ای خنده

 ...کوچولونیستم من:  کردم اخم

 .... هستی من برای ولی -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

235 

 

 تداش سهاازخوشحالی,داد راکه سها ی امیرصدراسوغاتیها. رفتیم خانه به قبرستان بعدمراسم

 ....باربی عروسک خانه بعدازدیدن بخصوص. پردرمیاورد

 شدیم سوارماشین. انداختم سرم هم رنگی کرمی وشال پوشیدم ابی وشلوارجین نفتی ابی مانتوی

 .رفتیم اصفهان سمت وبه

 اصفهان؟ میریم چی برای نگفتی -

 ... خریدکنم خودم خانم برای میخوام: کرد ونگاهم برگشت

 چی؟:  انداختم باال را ابروهایم

 ....صبرکن حاال -

 . بگیرد ارایش لوازم میخواهدبرایم که میگفت.  برویم پاساژسپاهان به قرارشد

 ؟ داری خاصی نظر بگیرم؟ برات داری دوست چیزی چه خودت -

 میدونی.... ولی. ندارم هم نظرخاصی درنتیجه پس... نکردم تاحاالارایش من..... میدونی.... نه -

 ولی.... کنجکاوم... چطوریه طعمشون ببینم میخوام......دار طعم رژلبهای این.....امیرصدرا

 .ندارم رامو دراین تخصصی میخوره؟ بدردم چی ببینیم.... بپرسیم بریم خوب..... ارایش سایرلوازم

 برات چی میپرسیم بعدازخانمه....دار طعم رژلب اول پس... باشه: باالنداخت مزه با را ابروهایش

 ....بگیرم

 .میکردند صحبت وباهم ایستاده دخل پشت فروشنده دوخانم, شدیم مغازه وارداولین وقتی

 داردارید؟ طعم رژلبهای ازاین.....ببخشیدخانمها:  رفت جلو امیرصدرا

.... مختلف بارنگهای گذاشت جلویم رژلب سرویس بعدیک دادو تکان وسری جلوامد ازدخترها یکی

 دارید؟ دوست رو کدوم... هست مختلفی طعمهای:

 دارید؟..... فرنگی توت طعم..... مممم: داد امیرصدراجواب, بزنم حرف بازکردم دهان تا

: دکر اشاره امیرصدرا..... داد ودستم برداشت را خوشرنگی رژصوتی و.... حتما:  کرد ای خنده خانمه

 . کن امتحانش
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 ستمد روی ایاباید که کردم واشاره اندوکردم به نگاهی باخجالت... کنم چطورامتحان بلدنبودم حتی

 ؟.کنم امتحان

 ...کن امتحان لبهات روی... عزیزم: کرد اشاره امیرصدرا که

 .زدم لبهایم رابه رژ, بود میزش روی که ای اینه روبروی و کردم فروشنده به نگاهی

 خوب هم طعمش اگه حتی....رنگه خوش خیلی... وای:  امیرصدرا به روکردم. بود خوشرنگ خیلی

 .....همینومیخوام.  نیست جلف دارم رودوست رنگش نباشه

 .کن روامتحان طعمش!! عزیزدلم ولی: زد لبخندی امیرصدرا

 والس ؟واین دیگه خوبه جنسش.... همینومیخوام.... نازه خیلی..... رنگشه مهم... کن ول... بابا نه -

 .دخترهاپرسیدم روبه, را

 ..نیاد خوشم شایدمن ولی: وتذکرداد پرید حرفم وسط دوباره امیرصدرا

 ...نشسته دلم به رنگش که اینه مهم توداره؟ کار چکاربه.... وا:  کردم کوچکی اخم

 .....خوبه هم طعمش.... نه: دادم وادامه زدم لیس را بعدلبهایم

 مطمئنی؟:  نبود کن انگارول امیرصدرا ولی

 ؟ چیه مارکش: کردم دخترفروشنده به رو و دادم تکان سری

 زیادداره طرفدار کال..... مناسبه هم قیمتش... خوبه رژخیلی این: کرد اضافه و اورد را مارکی اسم

 ....مارک این

 ....بایدبپسندم خودم.... نه: کرد امیرصدرانچی

 رو؟ چی:  کردم نگاهش سوالی

 !!!خوشگله رو رژت طعم -

 ....ضررنکردید که میینید کردید امتحان وقتی... شماببرید: کرد لوسی خنده دخترک

 ...نمیشه که, بده طعمش که وبعددیدم خریدم وقتی: کرد دخترک روبه امیرصدرا
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 درسردارد افکارشومی امیر دادکه اخطار ششم حس لحظه یک,  بودازشیطنت پرشده نگاهش

 شد؟ چی سوین:  کرد نگاهم شده گشاد باچشمانی امیر.کردم رژراپاک سریع دستپاچه

 ... هیچی -

 ؟ ترسیدی چیه:  باالانداخت ابرویی

 ... برمیاد ازتوهرکاری اره -

 مه دخترها...نکنم ضرر امیدوارم:دخترهاکرد وبعدروبه میکنم امتحانش توخونه باشه: زد ای قهقهه

 .بودند کرده غش ازخوشی که

 سه: داد دخترهاادامه روبه.  رابکنم اش کله میخواست نبوددلم خیالش عین هم امیرصدرا

 بخریم؟ یچ دیگه بگذارببینیم... خب: انداخت ویترین به نگاهی سپس... تامیخوام

 .انجابایستم دیگر ای لحظه حاضرنبودم...دستشویی بایدبرم من: گفتم زده حرص

 چرا؟..... اِه -

 ...امدیم بیرون مغازه از و کرد حساب را رژها وپول باالانداخت ای بعدشانه

 ؟ خانمی شد چی -

 ندیدی....... بزنی حرف اینطوری زنها بااون ندارم دوست. حسودم من!.....امیر ببین ؟ شد چی -

 .....مستعد اونهاهم

 هم اون یکیه فقط من توقلب باش مطمئن.... نخور حرص حاال باشه: باالاورد حوصله رابی دستش

 ... تویی

 ...نبینم دیگه:کردم نگاهش بااخم

 !!میخورد حرص دوباره سوین! جانم ای: کرد ازسرخوشی ای خنده

 ؟ میدی حرصم میاد انگارخوشت -

 ...میشی خوردنی!... اره -

 ....زشته!.... اروم!.... هیس:کردم نگاه اطراف به ترسیده

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

238 

 

 ...مونده اصلی خریدهای هنوز..... بریم بیا.....؟ بزنم حرف زنم با عاشقانه... چی؟ -

 ... کشیدم ازسرحرص پوفی

 ...خوشگل خواب لباس هم.. بگیرم ارایش لوازم هم بریم حاالبیا -

 ....نه چیییی؟:  کشیدم جیغی

 تحانام مغازه روتوی خواب لباس نمیگم دیگه.. نترس:  زیرخنده زد بعدپقی و کرد نگاهم و ایستاد

 ...کنی

 ..... بگو....روخدا تو نه -

 پسرخوبی.... بیابریم... خب خیلی... نمیکنم اینکارو دیگه... باشه: انداخت رادورکمرم دستش

 .... میدم قول... میشم

 وغرغرکنان فشرد خودش به ومرا نگذاشت ولی.... کنم خارج ازحصاردستانش را کمرم کردم سعی

.. .میزنیم قدم داریم هم وزنم من... اینجااصفهانه....بود شهرخودتون اونجا.... سوین ببین: گفت

 ...روتکرارمیکنم کارم یکباردیگه وگرنه باشه؟... نکن اذیت پس

 ....باشه... باشه:  دادم بیرون ازسرحرص نفسی

 خواب بعدلباس. خرید ارایش لوزم از کامل سرویسی برایم. گذشت خوش خیلی انشب

 ....خوابهایی لباس چه هم ان... چنددست...

 باسل بعدنوبت.کرد تفریح مسئله سراین هم وحسابی خرید خودش... کنم نگاهشان میشد شرمم

 سئلهم انگاراین. کند بیرونش و رابگیرد گوشش, پاساژکجاست حراست بودم مانده.... رسید زیر

 .بود انجاعادی

 .خرید برایم داشت دوست وهرجورکه رفت ای غره چشم ولی.... بزنم جیغ میخواستم

 .نبود خیالش عین هم او و میزدند اوالس با حسابی که هم فروشنده دخترهای

 .اینراچندبارتکرارکرد. میبرد لذت,درمیاورد مرا حرص انگارازاینکه

 ...نخور حرص پس... بدم بیشترحرصت میشم تحریک, میخوری حرص وقتی.... سوین -
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 حدودساعت اخرشب. خرید پیتزا هم سها برای. خوردیم وشام رفتیم خوانساالر به هم اخرسر

 .خانه رسیدم شب33

 نم به وخیلی بود زندگیم شبهای ازبهترین یکی شب ان ولی. خوردم حرص خیلی بودکه درست

 گذشت خوش

. 

 به, اصفهان وسمت امیرصدراشدیم سوارماشین وعزیز وسها مامان همراه روز ان فردای

 . شهرزادرفتیم قصدرستوران

.  امیرصدرابود هم حرفهایش مخاطب. بود ماراخورده سرهمه و میزد حرف مدام درمسیرسها

 .داد می میکردوجواب راگوش حرفهایش حوصله با امیرصدرا

 ...میکنه رانندگی داره امیرصدرا.... سهابسه: سهاتوپیدم وبه برگشتم

 داشته وراج خواهر یک وقتی... دارم عادت من... کن ولش:  رفت من به ای غره چشم امیرصدرا

 ازت ازهت.... نیست کنت ول و میکنه تعریف پیازبرات ازسیرتا, برمیگرده ازکالج هروقت که باشی

 ... نیست چیزی من برای دخترت زبونیهای بلبل شنیدن پس.... گفته برات چی... میپرسه

 شبرای را کمبود این میکندتاحدی سعی امیرصدرا ولی, نداشته پدری اگرسها که بودم خوشحال

 ... باشد داشته ازسها همیشه را وحمایت محبت این امیرصدرا, امیدواربودم.کند برطرف

 ادیافر گهگاهی. میزنشستیم دوریک همگی.بود رستوران پایین طبقه مراسم, رسیدیم وقتی

. است خلیل حاج امیرصدرانوه بودند فهمیده اینکه مثل. میگفتند تبریک و امدند سرمیزمی

 .میگرفتند را مادرش سراغ میکردندو احوالپرسی و حاالبیشترامده

 تبریک ودرحال ست جوادی که شد مشخص صحبتهایش ازخالل. خورد زنگ امیرصدرا تفن

 ...گفتن

 خوشبخت امیدوارم. منوبپذیرید روشنگرتبریک خانم: کرد سالم جوادی.داد من رابه بعدگوشی

 ..بشید

 بمل روی اختیارلبخندی بی. بودم شده شادی غرق, بودم قرارگرفته روشنگرمخاطب خانم ازاینکه

 . بود بسته نقش
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 تفرص هروقت. شمابدهکاربود به هوشنگ که زمینی تکه اون برای نوشتم الیحه: داد ادامه جوادی

 امیرصدرا؟ یابدم. بدم نشون بهتون تا, دفترمن بزنید سر یک, داشتید

 .ممنون.. روشنگر اقای بدید کنید لطف:دادم جواب

 . میدم ارائه دادسرا روبه الیحه فردا وپس میفرستم براتون کپی یک من. باشه -

, یهرپرسش قبل. میکرد نگاهم سوالی مامان. فرستادم امیرصدراپس رابه وگوشی کردم تشکری

 بریم قراره. نوشته الیحه, مابده بایدبه هوشنگ که متری 351 زمین تکه اون برای!!! هیچی: گفتم

 ...دادگاه

 دهش تموم قائله این.... خب.... اخه.... اینکارونکنیم... بهترنیست ولی: کرد نگاهم نگران مامان

 ....فامیله باالخره....

 اینکارسوین!! ببینید!!! نمادرجو: کرد دستی امیرصدراپیش ولی. بزنم حرفی رابازکردم دهانم

. ادندخوارد زمین لقب شما به و کردند شماشکایت برعلیه بودکه هوشنگ این باشه هرچی. درسته

 حتمالا که گفت من به سوین. میدید دستشون دیگه بهانه یک دوباره, بنشینید کوتاه ای اگرذره

 مفت رفح واجازه نیستیم بیکار هم ماهمچین بفهمه همینکه ولی. بده پس زمین هوشنگ که بعیده

 یازین وسوین پیگیرم بعد به این از دیگه خودم من البته. کارالزمه این. کافیه, نمیدیم اون به

 هب ؟وهمزمان ؟عزیزم باشه. میگیریم دست رو کارها وجوادی من. دادگاه د بیا و بره خودش نیست

 .کرد نگاه من

 من مرغ!! خب ولی " کن وگوش نزن حرف من حرف روی "میگفت که بود پیدا ازنگاهش

 من صلتخ این اصال. میبودم ماجرا درمتن باید من. کنار بنشینم نیمتوانستم که من. یکپاداشت

 .داد ادامه غذاخوردنش به زد لبخندی. کنم سکوت دادم ترجیح لحظه دران ولی.بود

 :مراصدازد کسی که. کنیم خداحافظی تا بودیم شده جمع رستوران بیرون همه بعدغذاخوردن

 ؟..خودتی.... سوین -

 فایده.میلرزید دستهایم. برگشتم وناباورانه رابستم چشمهایم... صدا این.... صدا این. لرزید تنم

 یبتیمص کم... وشکسته بود پیرشده خیلی خانم ملوک. بود سخت برایم ادم بااین مواجهه. نداشت

 !!خودکشی انهم... پسر مرگ,نبود
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 فکرش:داد ادامه. بود تفاوت وبی سرد نگاهش.جلوامد. کردم وسالم دادم راقورت دهانم اب

 ....ببینمت سال بعداینهمه رونمیکردم

 ...دیگه بیابریم مامان: امدوگفت کنارم سها. زدم زورکی لبخندی

 نهوم...هو..هو: گفت وباسختی گشادشد ازبهت چشمانش, سهاافتاد به نگاهش وقتی خانم ملوک

... 

 .بود شده خیره خانم ملوک به. بود کرده تعجب سها. کردم حلقه سها رادورشانه دستم ناخوداگاه

 سهاجلو صورت راسمت دستش ودو افتاد زمین دوزانو روی سها پای جلوی و جلوامد خانم ملوک

 ایبچگیه چقدرشبیه.....خدا.... من هو: کند صحبت میتوانست سختی به درحالیکه وباگریه اورد

 ....خدااااا....... هومنه

 میکرد گریه خانم ملوک. فشرد من رابه خودش سها ولی. بود سهادراز سمت همچنان دستهایش

 .....؟خداجون نه... هومنه بچه... منه هومن چقدرشبیه... خداجون:  بود افتاده وهق هق وحاالبه

 پشت به قلبم. بودند ماشده متوجه اطرافیان کم کم.میکرد زدوگریه صورتش رابه بعددستهایش

 دهزن رادرمن بدی خاطرات خانم ملوک دیدن. راببینم صحنه این نداشتم اصالدوست. بود افتاده

 .نمیافتد خوبی اتفاقات زن این بادیدن میکردم احساس. میکرد

 نگاهش ویکباره میکنی؟ چراگریه...شده؟ چی.... ملوک: امد خانم شوهرملوک, خان خسرو صدای

 چیزی. دادم هل سهاراپشتم غیرارادی خیلی. بود خورده یکه اوهم..... سها بعدبه و افتاد من به

 . نداشتم دوست خسروبودکه درنگاه

 .میکرد سهانگاه و من به همچنان خسروخان. رفتم عقب وبعدعقب کردم سالمی

 چی... سوین:پرسید نگران.بود امیرصدرا. برگشتم عقب به سریع. قرارگرفت ام شانه روی دستی

 خوبی؟ شده؟

 اره؟ شوهرکردی؟: امد خان خسرو صدای

 .میکرد نگاه ومن امیرصدرا به بودوطلبکارانه شده گرانه توبیخ حاالنگاهش. برگشتم

 .شد دور ما از و کرد وبلندش راگرفت زنش بعدزیربغل
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 اره؟. بود خسروخان این.... سوین: امد مامان صدای

 میکرد؟ گریه خانم ملوک چرا بود؟ شده چرااینجوری: پرسید مامان. دادم راتکان سرم فقط

 . بود رودیده سها -

 هان؟. میکرد نگاهت اینقدرطلبکار حاالچراخسروخان -

 ...میترسم.. مامان نمیدونم -

 سوین؟ بود کی اون: امیرصدراپرسید

 گلویم چیزی بعدانگار... پدرومادرهومن: دادم پاسخ. بودم شده شوکه. سربرگرداندم ترسیده

 ...دارم بدی س احسا... میترسم.... امیرصدرا: دمدا ادامه کرده بغض. راگرفت

 گفته؟ چیز مگه سوین چی؟ برای... ترس؟: داد کردوجواب اخمی

 .نداشتم دوست رو نگاهش, شوهرکردی گفت وقتی ولی.... نه -

 ... تمپشت من... نباش نگران.. بیابریم. بدونی بد رو هرچیزی کردی عادت.... بسه:  راگرفت بازویم

 حس انگاراوهم. نمیگفت چیزی سهاهم حتی.حکمفرمابود درماشین عجیب سکوتی, برگشتن درراه

 تلخ راحسی بودوجایش پریده باجوادی ازصحبت خوبم حس ان تمام. افتاده اتفاقی بود کرده

 .بود فراگرفته

 .تادمیفرس زیرلب صلوات هم وعزیز میکشید اه گهگاه مامان. نزند حرفی بود داده امیرصدراترجیح

 :اورد زبان رابه بود ومامان من درذهن که وانگارچیزی درامد حرف به عزیز خانه نزدیک

 بگیره؟ روازسوین بچه خسرومیتونه!!مادر!! امیرصدرا -

 ان به حتی نداشتم جرات که بود سوالی این.کرد نگاه عزیز به اینه از و خودامد به امیرصدرا

 انشدرچش چیزی, برگشت من سمت. کردم امیرصدرا به نگاهی ترسیده. بیاورم وبرزبان فکرکنم

 !!نباش نگران میگفت بودکه

 ولی.... سردرنمیارم حقوقی مسایل ازاین.... بپرسم بایدازوکیلم!! خانم حاج نمیدونم: زد لبخندی

 روپس بچه نمیتونه پس.... سپرده سوین به رو سها حضانت نره یادمون ودرضمن جدپدریه اون

 ...بگیره

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

243 

 

 .....کردم ازدواج من ولی -

 که حاال... سوین... سوین: کرد اخمی امیرصدرا... شد خارج لبهایم ازمیان زحمت به جمله این

 ... نیفته اتفاقی شاید اصال.... نشده چیزی

 ....اگه روخواست؟ سها اگه افتادچی؟ اگه -

 .نمیشنید را ما ازحرفهای وچیزی بود سهاخوابیده. برگشتم.. بود مامان نگران و ناامید صدای

. ...شرمنده....مادر... امیرجان: امیرصدرا به روکرد مامان. کردیم هم به نگاهی مستاصل ومن مامان

 ...میکنیم دق دخترامشب واین من بخدا.... وکیلت به بزن زنگ یک

.... باشه ..شدید؟ چرااینطوری نمیفهم من اصال بدمیزنید؟ چرانفوس.... بابا ای: کرد پوفی امیرصدرا

 .امد"نمیباشد موردنظردردسترس مشترک" صدای... رادراورد وموبایلش... میزنم زنگ

 ....تافردامیمردم. فرورفتم ناامیددرصندلی

 هالیح وکپی رفت اصفهان امیرصدرابه. بزند حرف جوادی با خودش امیرصدرا قرارشد, انروز فردای

 ردمک صحبت باجوادی... سوین نباش نگران: گفت چیز تنهایک برگشت وقتی. گرفت راازجوادی

 ...نباش نگران...میادتودادگاه, کرد شکایت اگه ولی... بکنه نمیتونه خسروکاری گفت

 ؟...همین -

 ....همین اره -

 چیز همه که زیادامیدندارد بودکه معلوم هم جوادی ازحرفهای. بودم شده خل. بدجورشورمیزد دلم

 .بخیربگذرد

 .فکرنکنم چیزی به دادم ترجیح

 مکردی چراشکایت که کشید ونشان خط مامان برای تلفن زدوازپشت زنگ محبوبه بعدکه دوروز

 ؟ متری351 زمین ان گیری بازپس ودرخواست

 یادمه... بشه؟ واردزندگیتون حروم نمیخواهیدمال شماکه درثانی... سالم اوال:  راگرفتم تلفن

 بوبهمح ردکنید اونو, دردسربشه براتون حروم مال این اینکه قبل بهتره پس... خوربودی شماحالل

 ... دردادگاه دارید هرجوابی, نداریم حرفی ما...خانم
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 ....ازگورتوبلندمیشه اتیشه هرچی میگی؟ چی تودیگه!! ورپریده: زد داد و زد جیغی

 زشته نه؟.. ست نکوهیده خواری زمین.: بلندگوگذاشتم راروی خانم محبوبه صدای

 .....زشته واشنا ودوست تودروهمسایه...بخدا

 بدون... نیمک می مصالحه.. باشه: میزد نفس نفس. باشد ارام میتوپیدکه خانم محبوبه به انگارکسی

 ....رومیدم پولش... دادگاه به رفتن

 ... کنم وقفش میخوام.... نه -

 پس متررو 351 اون سانت سانت.... محبوبه: گفت تلفن به ورو جلوامد... بود عزیز ی صدا این

 ... کنم وقفش میخوام... میدی

 .خندید غش وغش هان؟. میشه چی مستطیلی زمین متر 351 اخه:  کرد عصبی ای خنده محبوبه

 ....!!!!مردم برای عمومی توالت -

 ؟!!!!! ی ی ی ی چی -

 .راکرمیکرد گوش جیغش صدای

 چی؟ یعنی -

 تازه, کشاورزها,باغبانها,هامسافر. است کنارجاده.. دارم رو اختیارش... زمینمه: گفت جدی عزیز

 .کرد راقطع بعدگوشی..... منتظرم و خداحافظ.... داره ثواب.... خودافرادخیریه

 ؟راست چیه:  کرد نگاهمان جدی عزیز... زیرخنده زدیم خانوم وصدیقه مامان من تلفن بعدقطع

 .... عمومی توالت کردم شایدوقف... میگم

 351 وبزرگ دلباز.... باحالی عمومی توالت عجب:عزیز له روکردم بودم راگرفته دلم درحالیکه

 ....متر

 جدیم.... جدیم... چیه؟.... رعیتهاومردم برای کنارش هم نمازخانه یک:  باالانداخت ای شانه عزیز

 ....ندارم شوخی..... سوین

 ....کاره بهترین.... افرین. عزیز برم قربونت الهی:  گرفتم دراغوش اورا و جلورفتم
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 مادرش وقتی, رو و چشم بی محبوبه اون.... پشتتم من که...برودختر پس:زد لبخندی عزیز

 تنهاش شوهردادنش موقع... کارکردم همه...کردم مادری براش من, داد ازدست روتوبچگی

 هب رودادم خودم گل دختردسته انوقت.... گرفتم سخت ازدواجش چقدربرای دریاشاهده... نگذاشتم

 الدوس محبوبه بابای......واقعاکه... منومیده جواب اینطوری حاال!!!! بابات حسین االاله الاله.... اون

 هوشنگ بماندکه. کردیم روقبول برادرش و اون سرپرستی حاجی و مردومن زنش بعدمرگ

 همحبوب....  وکسری کم بدون,برگردوند روبهش ومیراثش ارث وکمال تمام وحاجی شد زودمستقل

 .... نمیام کوتاه من....شکسته ونمکدون خورده نمک اون... بود من پیش شوهرکردنش تاقبل

 گرفته خوشمان حال,امد که دادگاهی عصربااحضاریه ولی. بودیم خودمان خوش درحال تاعصرهمه

 اقاجون درخانه خانوم صدیقه گفته به. بود خانوم صدیقه بودهمراه امده ازدادگاه که سربازی. شد

 خسرواقدام..... سها حضانت برای خسروبود ازطرف احضاریه. بود انجااورده رابه واوسرباز امده

 .... نداشت من ولبخندبه شادی دیدن انگارروزگارچشم. بود کرده

 اخالیر انگارزیرپایم. شد خالی دلم ته, افتاد دادگستری بلندوپرابهت ساختمان به چشمم وقتی

 .نیدمش امیرصدرارازیرگوشم دایص. راگرفت زیربازویم دستی ولی. افتادم می پس داشتم. کردند

 ...نباش نگران بابا اوردی؟ کم حاال ازهمین... چته؟ سوین.. سوین -

 تمانداخ امیرصدرانگاهی صورت باعجزبه... بود کجارفته مقاوم سوین. بود راگرفته گلویم بغض

 .....سهامیمیرم بدون.... میمیرم من.... امیر: دادم جواب وناالن

 میگیرند؟ روازت بچه گفته کی... عزیزم میدونم.... باشه... باشه -

 قهحل رادورم دستش. شد پاره وبغضم رونشنیدی؟ ؟صداش تلفن پشت ندیدی... خسروگفت -

 ....فشرد خودش کردومرابه

.. ..اروم برم قربونت. هستیم دادگستری روبروی درست ما ببین.... اروم سوین... هیش.. هیش -

 میفهمی؟... رومیخوام خودم محکم سوین من.... نباش ضعیف

 وارامش دلسوزی, کم خیلی, کمی به نیاز. داشت محبت به حاالنیاز سوین این. چرانمیفهمید "

 ".داشت
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 رونبی سختی به نفسم. بود رافراگرفته بدنم تمام قراری بی یکجور. بود افتاده دوران به سرم

 ساختمان این. بود اینجاخفه چقدرهوا. هوابود ایکاش. رساندم دورگلویم رابه دستم. میامد

 .مرامیترساند

 .خودامدیم به جوادی باصدای که بودم جلونگذاشته قدمی هنوز. دادم قورت سختی رابه دهانم اب

 ؟...خانم سوین خوبین... سالم -

 برای ایه قیافه چه این: گردشد چشمانش,دید نزارمراکه حال. دوختم جوادی رابه ام درمانده نگاه

 کردید؟ درست خودتون

 مه ابله واون زده سرخودزنگ مرتیکه اون به خانم ازدیروزکه:داد جواب عصبانی بالحنی امیرصدرا

 خودش حرف, میگم بهش هرچی. بهم ریخته اعصابش, گفته بهش دراومده ازدهنش هرچی

 .رومیزنه

 حال ااینب اگه. ببینید: داد تکان تاسف نشانه به سری جوادی. میریخت صورتم پهنای به حاالاشک

 دست پرونده این. نباشید نگران... باشماست حق..... بابا ای. نمیام من, داخل میخواهیدبرید

 ؟ شما به بگم زبونی چه به. ماست

 . نمنمیک گریه دیگه؟ خوبه... باشه... باشه:  کردم راپاک اشکهایم وسریع راباالکشیدم دماغم اب

 که اتاقی. افتادیم راه 511 اتاق سمت به وهرسه رفت امیرصدرا به ای غره دادوچشم تکان سری

 را تشاگردس میترسیدم. گرفتم محکم را امیرصدرا دست. شود تعیین من سهای قراربودسرنوشت

 .بدهم ازدست, بودم اورده بدست که اعتمادبنفسی تمام رهاکنم

 نگاهی تامرادید.بودند ایستاده,وکالمیخورد مشخصابه که بامردی خسرو دراتاق پشت

 توماشینه؟ ؟کجاست؟ کو ام نوه پس:  داد راتکان وسرش انداخت وامیرصدرا من رازتمسخربهپ

 .خودت برای بده بعدتز, میشه چی ببین اول علیداد؟ اقای نچایی یکهو بپا:داد جواب امیرصدرا

 .مهارشد وکلیش توسط بافشاردستش, بگوید چیزی که رابازکرد دهانش خسرو

 مشخص چیز هیچ اش ازقیافه که بود مسن مردی قاضی. واردشدیم.راصداکرد اسممان سربازی

 متن منشی. خودنشستیم سرجای همه. بود راپوشانده پیشانیش اخمی. بود پایین سرش. نبود

 .کرد راقرائت دادرسی
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 تکانبا. نمیشنیدم چیزی اصال. ذکرمیگفتم زیرلب مدام.کرد صحبت به وشروع بلندشد جوادی

 ....بلندشو... توئه با.. سوین: گفت زیرلب امیرصدرا. امدم خود به دستی

 من به نگاهی زیرچشمی وقاضی دادم تکان قاضی برای سری احترام نشانه وبه بلندشدم

 ندممیک جان داشتم ایستاده اگربگویم.داد راتکان کردوسرش دستش درون ورقهای به وبعدنگاهی

 . نبود دروغ

 گفت قاضی. کنم نگاه چشمهایش به اینکه جای. شوم خیره قاضی کنارگوش جایی به کردم سعی

 هروب وبچه گرفیتد ازپدرشوهرتون را فرزندتون حضانت شما اینجانوشته.... سمیعی خانم خب

 ؟ درسته. کردید بزرگ تنهایی

 ...بدید بلندجواب وگفت رفت ای غره چشم. دادم تکان سری

 ...قاضی اقای بله گفتم لرزان

 درسته؟ شوهرکردید ذکرشده وحاال -

 .... بله -

 کجاست؟ بچه -

 دراامیرص. بیاورد را او برود امیرصدرا, اگرنیازشد قراربود. بود نشسته ماشین داخل نزدمامان سها

 .داد صحبت اجازه وقاضی رابلندکرد دستش

 اردو نبود درست. ماشینه داخل بچه,میفرمایید اگراجازه... قاضی جناب: بلندشدوگفت امیرصدرا

 ...بیارمش برم, اگرنیازه. بشه دادگاه

 .ببینمش میخوام بله دادوگفت تکان سری قاضی

 ....نرو نه...امیر اختیارگفتم بی. برود که بلندشد امیرصدرا

 .کرد نگاه من به مبهوت

 ...وبرمیگردم میرم االن.. اینجاست جوادی سوین -

 نشون ضعف.. باش خودت.. سوین: راگرفت امیرصدرابازویم. بیاورم کم, اگراوبرود میترسیدم

 ...افرین... باش محکم باشه؟... بده نشونشون... هستی قوی زن یک بده نشون....نده
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 صحبت اجازه خسرو وکیل. دادم رابافشاربیرون نفسم. داشت روح. داشت جان حرفهایش

 .داد کردواجازه نگاهی قاضی. خواست

 هاس واینکه رفاهی وامکانات سها برای بمناس سرپرستی درمورد.بود عادی وکیل اولیه حرفهای

 تیوح من موبرتن کردکه چیزهایی گفت به شروع ناگهان ولی. کند زندگی خود جدپدری نزد باید

 .کرد سیخ جوادی

 دراون وحرفی کردند روبزرگ شون بچه تنهایی به چندسال این سمیعی خانم... قاضی جناب -

 کهیاخیر هست دخترش برای مادرمناسبی ایا که اینه مهم مسئله ولی. کشیدند وزحمت نیست

 ..نیست متاسفانه

 مدرک؟ سند؟باکدوم ؟باکدوم حرفیه چه این.. دارم اعتراض: کرد بلندشدواعتراض سریع جوادی

 ؟...خب:  وکیل روکردبه قاضی. انداخت وجوادی من به پرازنخوتی نگاه طمینان باا خسرو وکیل

 سندی؟ باچه

 قهساب واطرافیان ازکسبه وچندتن همسایگان شهادت طبق... قربان:داد کردوجواب راصاف گلویش

 ثلم جوادی.....و بودند درارتباط زیادی مردان با اینکه مثل ومتاسفانه ندارند ایشون خوبی اخالقی

 داری.... میگی؟ چی میفهمی.... افرادی؟ چه.... گواهی؟.... شهادت؟ میگی؟ چی: ودادزد. فنرپرید

 میزنی؟ تهمت

 تهمت جرم دارندبه حق ایشون, نباشه قوی تون اگرادله مطمئنید؟:  وکیل به روکرد قاضی

 .کنند وافتراشکایت

 تکان توان اصال... لَخت لَختِ. بود رفته ازبین نفسم اعتمادبه حس تمام. بودم شده حس بی

 ؟ چگونه..... میزدند؟من؟ حرف کسی چه درباره. نداشتم خوردن

 تکیه صندلی رابه سرم.... دوباره... دوباره....شد شروع... رابستم چشمانم. رانمیشنیدم حرفهایشان

... تیهس توقوی.. سوین نده نشون ضعف". میزدم بایدحرف ولی. بیاید اشکهایم وگذاشتم... دادم

 "کن دفاع وازحقت بلندشو

 ارهیکب به بودم شنیده سالها این درتمام که مزخرفی ازحرفهای وناراحتی عصبانیت انگارتمام

 تصحب اجازه قاضی اقای:  بلندشدم.ایجادکرد درمن ونیرویی سربراورد درمن ماننداتشفشانی

 ....میخوام
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 دارید؟ جدیدی مطلب: انداخت من به نگاهی قاضی. بحثند درحال وکیل و بودجوادی مشخص

 دوختم قاضی چشمان رابه چشمانم. فشاردادم دستانم کف رابه ناخنهایم. دادم راتکان سرم

 سرمن کردندو یکی به دست اقا واین پدرمن, بود سالم 35 وقتی دراینکه.... قاضی جناب:

 منوزد عروسی شب همون پسرشون دراینکه. نمیزنم حرفی,کردند معامله وپسرمرحومشون

 داده ازدست رو دخترمحبوبش, بامن باازدواج چون. نمیگم چیزی,کرد خودکشی حمام وبعدتووان

 .بود

: دادم ادامه محکمتری باصدای. دهم ادامه,کرد اشاره قاضی ولی.امد خسرو وکیل معترض صدای

 حامله وقتی دراینکه. نیست حرفی,کردند بیرون منوازخونه وزنش اقا این شدنم بعدبیوه دراینکه

 یحرف بازهم,سپردند من روبه بچه حضانت راحت و نبود مهم وهمسرشون اقا این برای اصال شدم

 دور رو بچم, شهرستان رفتم. کردم روبزرگ بچه این مادرم باکمک تنهایی به من ولی. نیست

 شهادت افرادی ازچه اقا این نمیدونم. کردم زندگی پاک. بودم پاک. کردم بزرگ ای ازهرغائله

 ,تذکربدهند تااونها, فرابخونه دادگاه به رو افراد اون یک یک میخوام ازمحضردادگاه ولی. گرفته

 دهش گفته اسالم تودین که نه مگه.بدهند شرح دقیقا چکارکردم؟ کردم؟ عفتی کارخالف چه من

. دارم ایمان خودم پاکی به چون... قاضی جناب ازشمامیخوام من. باشند بایدشاهد چهارمردعاقل

 دهمر زن مردهای. خواستگارداشتم... اره. هست حرف بیوه زنهای سر پشت جامعه تواین متاسفانه

 .کردم بزرگش وخودم نیارم ناپدری بچم ی تابرا نکردم ازدواج ولی... ساله81 پیرمردهای...

 ...دراومده اونکه گند نداشتی؟ رابطه هم باشوهرت پس اره: خسروامد امیز طعنه صدای

 .ندادم زدن حرف اجازه بهت....اقا کن روحفظ دادگاه احترام: برگشت خسرو سمت به سریع قاضی

 داری؟ ای دیگه حرف:کرد اشاره من بعدبه

. ردک بازی کسی باابروی نمیشه راحت اینکه فقط... نیست حرفی قاضی جناب: دادم راتکان سرم

 اش نوه دنبال دهسال ؟چرااین کجابوده دهسال این. داره نوه اومده یادش تازه اقابعددهسال این

 . ونشستم ندارم حرفی شده؟دیگه پیداش دراومده؟ وگل ازاب بچه حاالکه بوده؟ نیومده

 جناب: کرد قاضی به رو و بعدبلندشد. زدی حرف خوب: گفت زدوزیرلب من به لبخندی جوادی

 دادگاه به, روامضاکردند نامه زیراستشهاد که ی افراد ازاون هریک ازشمامیخوام من قاضی

 اخالقی سابقه سمیعی سوین خانم یعنی خانم این بدهندکه وشهادت سوگندبخورند.تا, فرابخونید

 ..نداره خوبی
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 افرادحاضرند؟ ایااون میگی؟ چی خوب: خسروگفت وکیل روکردبه قاضی

 ..باشه کافی وفکرکنم امضاکردند اونها جناب: گفت مِن مِن وبا کرد مشکوکی خسرونگاه روبه وکیل

 رهدا حق خانم این... روبخونی حقوق بایدازاول فکرکنم... وکیل اقای: گفت گرانه توبیخ قاضی

 ببینم رو اونها میخوام هم من. فرابخونه دادگاه به, زدند ابرویی بی تهمت بهش روکه کسانی

 .. نداره خوبی سابقه خانم میگندواین راست شاید. وبفهمم

 میتونندخصوصی البته.باشند دردادگاه شرکت حاضربه افراد این فکرنمیکنم گفت وکیل

 ...و نزدشمابیایند

 ..حاضرشوند قاضی وشمااقای من درمقابل دادگاه دراین باید نخیر: گفت جوادی

 خدا. درروشوند رو من با حاضرنبودند,راامضاکردند مسخره نامه ان که بودکسانی مشخص

 بودند؟ کسانی چه میدانست

 ....مامان: گفت دیدترسان مراکه. بود سهاترسیده. واردشدند باسها امیرصدرا. بازشد اتاق درب

 فقط. بریدبیرون عیلدادازاتاق شماواقای: من روکردبه قاضی. راگرفت گلویم دوباره بغض

 .وکالاینجاباشند

 اعتمادکن وگفت رابست چشمانش جوادی.نداد محل قاضی ولی.کرد کردواعتراض خسرواخم

 ..بروبیرون..

 وخسرورابه من ی وسرباز شد درباز بعددقایقی.بودم مرگ روبه ونگرانی ازترس دراتاق پشت

 .بیاید بلندشدتاسمتم دید مراکه. بود سباندهچ جوادی رابه خودش سها. فراخواند داخل

 های وگفته وشواهد موجود ادله به باتوجه:  وخسروکرد من به رو و زد چشم رابه عینکش قاضی

 رو یدیدارباجدپدر حق والبته میکنم مادرش عیلدادبه سها سرپرستی و حضانت به رای, سهاعلیداد

 دخترتون جدپدری مالقات اجازه باید سمیعی سوین خانم. خسروعیلدادمنظورمیکنم اقای برای

 .باشند داشته مالقات باهاشون روز یک تاهرهفته روبدید

 هینتو جرم به نکن کاری... شو ساکت: بلندگفت قاضی.شد معترض و کرد دادزدن به خسروشروع

 اخالقی بی به وشهادت اورده وکیلت که استشهادی برگه این درضمن. حبس بندازمت دادگاه به
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 هب توهین خاطر برای خانم این برای شکایت وحق میمونه من پیش دادی سمیعی سوین خانم

 . میمونه محفوظ ایشون

 .نباشید نگران گفتم که من... دیدید جلوامدوگفت جوادی. نمیشد باورم. بود شده خسروسرخ

 هلشا قاضی خداروشکر. ببره پیش بارشوه رو کارش علیدادمیخواست اقای وکیل این خانم سوین

 .استهشاد؟یاخیر نامه بخاطراون. کنم حاالمیخواهیدشکایت. نباشید نگران. نیست

 یهوگر گرفتم دراغوش سهارا فقط. نمیخواستم ی چیز لحظه دران.نه نه: دادم تکان را سرم سریع

 !!! جهنم خسروبرودبه. کردم

 شرح برایش وازاوخواسته پرسیده بامن زندگی درباره ازسها قاضی که گفت برایم جوادی

 ....بامادرش سهاگفته وخوب کنه زندگی کی با میده ترجیح وبعدپرسیده کرده سواالتی.دهد

 س استر من اینطوربه که را کندخسرو خدالعنت. بود بامن من کوچک سهای...نبود دیگرمهم

 .َِبود واردکرده

!!! خیره دختره: زد داد و امد سمتم عصبی.امد بود؛بیرون شده سرخ درحالیکه بازشدوخسرو دراتاق

 ...نمیگذارم. پایین بره ازگلوت خوش اب نیمگذارم!!!.. فکرکردی

 !!!دیگه بسه -

 کرده ورم باچشمهایی خانم ملوک. برگشتم هم من بالطبع. صدابرگشت سمت به مات خسرو

 .میکرد خسرونگاه به و بود ایستاده نزارپشتمان باحالی

 همش: خسرو روکردبه,میلرزید که وباصدایی خسروگرفت سمت رابه جلوامدوانگشتش

 هب نذاشتی... نابودکردی رو بچم... تو به لعنت..... خودخواهیاته و تقصیرتو همش... تقصیرتوئه

 بعددرکمال.. کردی دختروبیچاره این هم اونو، ؛هم سرپول.... برسه داشت دوست که دختری

 ازاین بخاطرخودخواهیت حاالهم.. سوین دست روسپردی بچه حضانت ولجبازی خودخواهی

 خودت به.... نمیکنی؟ چرابس..... برسی؟ ی میخوا چی به بشه؟ چی که.... کردی دخترشکایت

 ....بیا

 اینجاچکارمیکنی؟... زن خونه برو: شد ،عصبی بود رابازیافته خودش حاال که خسرو

 .گفت اجیغاخرراب وکلمه.... هااااان اینکارهارومیکنی؟ چی برای... بسه دیگه... نمیرم -
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 واممیخ میگفتی میزدی، دخترحرف این با ؛میرفتی رومیخواستی ات نوه..... چرا؟......چرا؟ اخه: دادزد

 رها:  من روکردبه بعدیکباره.... بزرگترش پیش میرفتی میکرد، مخالفت اگه. روببینم ام نوه

 کالیاش ما، پیش روبیاری بچه گهگاهی بدی، مانشون روبه مون نوه میخواستیم ازت اگه... سوین؟

 هان؟ داشت؟

. خسرو وکیل خسرو جوادی، امیرصدرا،. کردم نگاه بقیه به. بود شده دوخته من نگاههابه تمام

.... .،نه باشه تون نوه دیدن برای اگرفقط.... روبخواهید راستش:  کردم نگاه خانم ملوک به دوباره

 ولی... نیست مادرمن مگه.... بودی مادربزرگش پدربزرگ شما باالخره باشه؟ بد باید چرا

 ابروی به باتهمت هم اون.بود نامردی کمال این. بگیره روازمن بچه حضانت میخواست خسروخان

 ... من

 یغج کردبه وشروع واییییییی......؟ اره..... اره؟: خسروپرسید به رو و کرد راگشاد چشمانش ملوک

 ...زدن

 سینه وبه میزد داد. بود شده انگاردیوانه خانم ملوک ولی.کند کردارامش وسعی خسروجلورفت

 سوخت برایش دلم. شد زمین افتادوپخش وهق هق بعدبه. میکرد لعنتش ومدام خسرومیکوفت

 !!!بیچاره زن...

 شستمن کنارش. نمیزد حرفی کسی. نشاندمش نیمکتی روی. کنم بلندش کردم وسعی جلورفتم

 من.. .منوببخش... متاسفم سوین: کرد من روبه گریان باچشمانی خانم ملوک. راگرفتم ودستش

 وداره نرسیده عشقش وبه فریباست عاشق هومن میدیدم بخداوقتی ولی... بدکردم باهات هم

 عروسیتون اول شب شب، اون.اومد می ازتوبدم ناخوداگاه. میشد کباب براش دلم میره، ازبین

 لشو وگفتم نگذاشتم من ،ولی بیاد خسرومیخواست.  میشنیدم تورو وداد جیغ ،منوخسروصدای

 اگه که. نگذاشتم خودخواه مادر،منِ منِ ولی. باال بیاد خسرومیخواست بخدا... ماچه به... کن

 روخالی وحرصش بزنه تورو هومن اگه میکردم احساس شب اون. بود زنده بچم بودم، گذاشته

 . زد دل ازته ای وضجه...... ازاینکه غافل ولی. میشه اروم کنه،

 اعقبر دستم کردم سعی.وبوسید راگرفت ودستم.... منوببخش... سوین منوببخش: داد ادامه ناالن

 اگه حتی. بگومنومیبخشی...بگو سوین: گفت وملتمسانه کرد نگاه چشمانم به. نگذاشت. بکشم

 ..منوببخش. ببینم رو سها نگذاری دیگه

 ".میسوخت یشبرا دلم.. نداشت دادن ازدست برای چیزی زن این مگرمیشد؟ "
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 ... موقع همون.. بخشیدمتون من.. خانم ملوک: کردم زمزمه گوشش ودمم گرفتم دراغوشش

 ...ل د ازته....واقعا؟: راگرفت میکرددستم راپاک اشکهایش بادستش ودرحالیکه برد راعقب سرش

 ....چیه دروغم... اره -

 نبود، ومن خسرو خودخواهی اگه:  سهاانداخت به پرازحسرت بعدنگاهی و باالکشید را دماغش اب

 . سهاروببینم نگذاری اگه. میدم حق بهت هم االن. سهارومیدیدم شدن بزرگ االن

 هروقت. نیست مشکلی. میخواد ومادربزرگ پدربزرگ سهاهم... خانم ملوک حرفیه چه این -

 باشه؟. میام همراهش هم خودم فقط. میارم رو ،سها خواستید

 به روکرد و بلندشد بعد... مادر بشی خوشبخت شاله ان.. خیلی. سوین خوبی خیلی: زد لبخندی

 او و شد خم ومقابلش وجلورفت سها روکردبه بعد.. متاسفم.. منوببخشید اقا:  امیرصدرا

 . رفت دادگاه بیرون سمت شودوبه بلند خانم بعدملوک.نکرد مقاومتی سهاهم.رابوسید

*** 

 سوخت می هومن وحتی وخسرو ملوک برای دلم. بودیم ساکت همه درماشین برگشتن، موقع

 . دارد تاوانی چه انسان واقعاخودخواهی.

 ینسو گفت عزیز. بود عجیبی ماجرای واقعا کردیم تعریف عزیز برای را ماجرا خانه؛ رسیدم وقتی

 .بدنیست بزنی، باغ سربه یک بعدخواست. داری دادگاه گفتم کجایی زدوپرسید زنگ رضا

 مگه؟ شده چی پرسیدم کردم نگاهش مشکوکانه

 ..افتاده اتفاقی انگاریک ولی نگفت چیزی... نمیدونم -

 .بود واهی خیال انگار ولی.باشد نیفتاده جدیدی اتفاق امیدواربودم. کردم پوفی

 وبارهد حسین بودکه مشخص. متراژبودند به مشغول حسین درباغ چندنفری باغ؛ دم رسیدم وقتی

 . اورده مشتری همین برای. رابفروشد زمینش میخواهد

 چیز ولی... بفروشه رو زمینش میخواد.. جدیه ایندفعه! خانم سوین:  کرد سالمی.  زدم زنگ رضا به

 کجایی؟ االن پرسیدم... میکنه کشی خط توجاده داره که, بود این دیدم که ی

 . بیام میکنم سعی ولی.. کاردارم جایی: داد جواب
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 ودمخ میفهمید وامیرصدرا اگرجلومیرفتم. کنم چه بودم مانده. نداشت شدن ادم انگارقصد حسین

 نکنم اقدام بودتنهایی بارتکرارکرده چندین چون. نمیامد زیادخوشش مطمئنا, ام کرده اقدام

 .اوبگویم به اول, امد پیش واگرمشکلی

 مردچند همراه حسین. جلورفتم و صبرنکردم. نداد راجواب تلفن کسی ولی, زدم زنگ امیرصدرا به

 خانم بگم باید یا.! خانم سوین سالم! به: زد نیشخندی تامرادید حسین. بودند متراژ درحال

 خبردارندشمااینجاهستید؟.. کجاهستند؟ شوهرگرامیتون! روشنگر

 داری: وپرسیدم کردم اشاره,متراژبودند درحال که دومردی وبه کردم نگاهش تفاوت بی و سرد

 چکارمیکنی؟

 ..که میبینی!!!... متراژ: ختاندا باال ای شانه

! اقاحسین: گفتم سخن وشمرده ارام. ندهم ازدست را وخونسردیم نخورم حرص کردم سعی

 .. متر1 طول به جاده هم اب جوی هم. ماست مال جاده این. داشتیم بحث مایکبارسرجاده

. سندداریم. ماست مال جاده این عزیز اقای: دادزدم. خریداراست,بود مشخص که مردی بعدروبه

. منه به قمتعل وقانونی رسمی جاده این که بدونید, شمابفروشند روبه خواستندجاده اگرایشون پسر

 .متراژنکشید بیخودزحمت پس

 میگه؟ چی زنه این: کرد حسین روبه و کرد اخمی مرد

 .روبکن توکارخودت. ندارند حسابی درست عقل... میشناسی زنهاروکه: کرد راکج دهانش حسین

 گاهن وباکنجکاوی بودند شده اضافه هم دیگر مرد دو حاال. ندادم محل ولی.میخورد زنگ مدام تلفنم

 .میکردند

. بود انگارعصبانی وای! کال میس تا5. بود امیرصدرا, کردم نگاه وقتی. خورد زنگ تلفنم دوباره

 . ندهم جواب گرفتم تصمیم

 هاگ. بیانیستم کوتاه من میدونی خوب خودت. نکن درست دعوا! اقا حسین: حسین به روکردم

 . نمیشینم ساکت باش مطمئن فروختی ازجاده

 .. منونترسون! ابجی برو!! اوووه: دیگرکرد مردهای روبه و کرد ای خنده حسین

 !اقا حسین دانی خود: رابدهم خونسردجوابش کردم سعی
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 غش مردهاغش,  بااینکارش.اورد بیرون زشت حرکتی نشانه رابه شستش انگشت حسین

 !بیشعور مردک. نبود ماندن دیگرجای. خندیدند

 .یدپیچ باغ جاده داخل ازسرپیچ امیرصدرا لکسوس وماشین امد ماشین صدای, برگردم خواستم

 !اومد صاحبش! اوه اوه: مردهاکرد روبه حسین

 .رفت ی ا غره چشم دید مراکه.بود برزخی اش قیافه. شد وپیاده داشت رانگه ماشین امیرصدرا

 ...بکارشدی دست دوباره دیدی دور مارو چشم میبینم!خان حسین! به به:  امد حسین سمت

 ..منوسوینه بین, هست هرچی.. نداره توربطی به: داد جواب خیال بی به حسین

 ؟ نفهمیدم چی؟ -

 رفتگ راکنارگوشش ودستش جلوامد امیرصدرا.کرد راتکرار وحرفش کرد نگاهش پرسشی حسین

 .. بگو یکباردیگه: کرد کج را وسرش

 منو؟ میکنی مسخره:شد عصبی حسین

 ..ای مسخره توانگارخیلی ولی...... نه. مسخره؟:داد وجواب اورد راپایین دستش امیرصدرا

 مردک توبفهم: امیرصدراخونسردجلوامد. روبفهم هنت د حرف: ودادزد شد انگاراتشی حسین

 .نکردی گوش!.. دو کن روحفظ جاده حریم گفتم یکباربهت! .. !یک نره اینویادت! خانم سوین!

 بود؟ کمت قبل دفعه کتکهای. میخاره حسابی انگارتنت

 پته تهبات.باشد شده انگارعصبی حسین.میکردند نگاهش حاالباتعجب مردها. پرید رنگش حسین

 زدی؟ کتک ؟منوتوکی زرمیزنی چی: امیرصدرا روکردبه

 ..داری هم حق خب. رفته؟ یادت:داد جواب و کرد ای خنده امیرصدرا

 !!بروتوماشین: گفت کالم کردویک نگاه درچشمانم. رسید جلوترامدوکنارم قدمی

 ار ماشینم دزدگیر پس. نگیرم کَل دادم ترجیح. رفت غره چشم فقط.. اوردم ماشین: دادم جواب

 قدبلندوهیکلی باان. میزد حرف باحسین همچنان امیرصدرا. رفتم امیرصدرا ماشین وسمت زدم

 رادم وسرش گذاشت حسین راروی دستش بعد. بود شده مسخره خیلی درمقابلش حسین, اش
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 خون ازچشمهایش.افتاد راه ماشین وسمت گردکرد بعدعقب. گفت وچیزی برد حسین گوش

 .دشدن نزدیک,بودند موتور سوار باشخصی درحالیکه رضا و امد موتور صدای همانموقع. میبارید

 !!کلیدها:  امد من شیشه سمت به امیرصدرا

 !میرم خودم!امیر -

. مگذاشت دستش کلیدهاراکف.درازکرد راجلویم دستش و کرد نگاهم خونبارش نگاه باهمان دوباره

 .رفت وانتم وسمت کلیدهاراگرفت رضا

 .رفت عقب دنده شدو سوارماشین امیرصدرا

. دماوم خودم, روندادی تلفنم جواب اول چی؟ یعنی اصال. میرفتم خودم خب میکنی؟ چرااینجوری -

 ...اخه

 . درنیاد صدات باشه؟! سوین نزن حرف: گفت زده وحرص عصبانی, میرفت عقب دنده همانطورکه

 ینروتوماش تلفنم, بود زده زنگ بهم رضا: داد ادامه بعدلختی. بود حکمفرما درماشین بدی سکوت

 رضا به, سوارشدم وقتی. زده زنگ تو به اینکه بعدمثل. میزدم حرف باکسی داشتم. بودم جاگذاشته

 جواب خانم دیدم که گرفتم وتماس تورودیدم بعدشماره. شده کردچی تعریف. زدم زنگ

 .. من حرفهای تمام ف برخال! سرخود. باغ اومدی زدم حدس.نمیدند

. نم خونه میریم. شاکیم بدجورازت که! نکن توجیه! ساکت: دادزد, بزنم حرفی که رابازکردم دهانم

 فرمان ویر ازفشارانگشتانش. بود بدجورعصبانی امیرصدرا. کشیدم عمیقی نفس! شو ساکت پس

 .رامیفهمیدم این ماشین

 بعدیادم ولی. هستند هم وخواهرش مامان حتما:فکرکردم. بود خلیل حاج خانه همان امیرصدرا خانه

 .اند رفته لردگان امدانهابه

 .اندخودکش ومرادنبال راگرفت وبازویم بازکرد را در. شدم پیاده ازماشینم. داشت نگه درخانه جلوی

 !کن ول رو بازوم. میام خودم! امیرصدرا: کردم زمزمه

. شدیم وتاریک باریک راهروی واردیک اول. کرد رابافشاربیشترخالی ندادوحرصش محل ولی

 لعض اتاقهای سمت به. بود اقاجون خانه شبیه تقریبا. شدیم وسرسبز بزرگ حیاط بعدواردیک
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 که,ردمیک نگاهم انقدربد. کرد پرت داخل ومراتقریبا رابازکرد در,  باالرفته ها ازپله. رفتیم جنوبی

 .کند ول مرا شود سبب چیزی یا تلفنی یا کسی خداخدامیکردم

 و راکند اسپرتش وکت جلورفت هم امیرصدرا. کردم بررسی را اطرافم و گرفتم ازچشمانش نگاه

 یس ال تلویزیون, راحتی مبل کامل ست یک اول دراتاق تودرتو دواتاق. نشست راحتی مبلی روی

 .قرارداشت بوفه ویک دی

 .خونسردباشم کردم سعی. داشت بسیارزبیا ودیوارهاگچکاریهای سقف,  مدرن وسایل برخالف

 :امد صدایش

 ..منتظرم.. خانم سوین خب -

 منتظرچی؟: دادم جواب باپررویی

 چرا؟ -

 چراچی؟ -

 سرزمین؟ وسرخودرفتی منتظرنشدی,  زدی زنگ من چرابه -

 ..خودمه باغ! وا -

 . بود باغ پشت جاده.نبود اونجاباغتون واقعا؟ولی: انداخت باال را ابرویش

 کار مفکرکرد شده؟ چی مگه حاال خب:  باالانداختم ای شانه.نیفتد نگاهش به نگاهم میکردم سعی

 هچ ببینم برم گفتم بعدهم. رومیفروخت زمین انگارداشت. متراژمیکرد داشت هم حسین. داری

 .خبره

. رادادزد اخر وهان هاااااااان؟. میرفتی خری یک.. بایک یا.یابامادرت. چرابارضانرفتی پس واقعا؟ -

 .اومدم برمی ازپسش خودم من. نزن داد سرمن:  فشردم رادرهم دستانم. خوردم یکه

 وهیچ رفته ات قه صد قربون هم ماحسینوحت مرد همه اون بین هان؟. اینجوری!!! گاد مای اوه -

 .فحشه یکیش اش کلمه تا چهار ازهر. میشناسم رومن حسین اخه. نزده زشتی حرف

 اره؟: زد داد دوباره. افتادم زشت حرکت ان یاد

 .. نزن..داد.. سرمن: گفتم شمرده شمرده. میدادم رانشان نبایدترسم
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 ... باغ رفتی تنها بیجاکردی توهم... میزنم هم خوب... میزنم... میزنم: زد اینباربلندترداد

 . هامیرفتمتن هم قبال من میگی؟ چی: بلندتردادزدم باصدایی و ایستادم روبرویش و جلورفتم عصبی

. ترنبودبیش سانت ده ازصورتم صورتش فاصله. رفتم عقب قدمی. شد خم سمتم ویکباره بلندشد

 یعنی: خودامدم به دادش باصدای.... ای قهوه های بارگه سیاه.. نبود مشکی چشمانش رنگ خدایا

 تهنرف یادت بودی بیوه قبال.مرد همه اون بین. باغ تنهانبایدبره زن نمیدونی که اینقدراحمقی

 .شوهرداری! اینوبفهم.! من زن. منی زن االن. گفتند می سرت پشت چقدرمزخرف

 بارهیک. بودنم حاالشوهردار.بود بهانه نم بود قبالبیوه! هه: دادم جواب باپررویی بودم شده حرصی

 !بروبمیر بگو

. برد اعقبر سرش. بازکردم بعدبااحتیاط.رابستم چشمانم. بلندبود خیلی اینباردادش!! بسه دیگه -

 به کاری نم سوین؟ چرانمیفهمی:  برگشت من سمت وبعدیکباره کشید موهایش بین دستی کالفه

 اون بین تنهابری ندارم دوست. شوهرتم االن. نبودم توزندگیت چون. ندارم قبل

.. زنب درختهات سربه... بگرد.... بروباغ. کنی رودرگیر خودت ندارم دوست یانه؟ اینومیفهمی.مردها

 یانه؟ فهمیدی.. من عهده روبگذاربه بامردها درافتادن ولی

 چرا؟ -

 ..میگم من چون..... چرا؟ -

 هستی؟ توکی مگه!!وا -

 چشمهایش. بودم کرده ی دراز زبان دوباره. گذاشتم پاپیش ازمرز میدانستم حرفم بااین

 !!کنی گوش حرفم بایدبه! شوهرتم من....... هستم؟ کی من: پرسید بابهت و راگشادکرد

 .کردیم عروسی هروقت:  زدم پوزخندی. بود کرده قدعلم وجودم لجباز سوین

 ...حله. سفیدبپوشی لباس که است ساده عروسی یک مشکلت یعنی!!! ..........اههه -

 چقدرگیرمیدی؟.. بسه -

 ..بزن حرف درست بامن -
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 اجلویر وبعددستم... کنی ثابت من روبرای مردانگیت نمیخوادحاال. امیرصدرا اینم من... نمیخوام -

 . گرفتم هانم د

 "بود من بیشعوری دیگرمنتهای این! وای"

 سوییییین -

 بعدیکباره.خواند شدازصورتشرامی وحیرت بهت. حدنداشت که,بود انقدرگشادشده چشمهایش

 حرف درست بامن:  کردکنارگوشم راخم سرش. داد بینهایت خشم خودرابه جای وحیرت بهت

 .روبدون حدخودت! شوهر! شوهرتم من. نیستم وهمایون ایلیاوحسین من. بزن

. امدن کوتاه برایم بود ؛سخت, بودم جنگ درحال درزندگیم ازبس. بیانبود کوتاه لجبازدرونم سوین

 ..مرد یک مقابل انهم

 بیای اگرکوتاه میگفت لجبازدرونم سوین ولی. میکردم بایدبس. میگفت درست امیرصدرا

 .بیایی کوتاه بایدهمیشه,

 به وبازو زور و دادبزنی سرمن نیست این مردی. هست که همین: شدم خیره درچشمانش پررو

 .بکشی رخم

 ؟ کارشناس خانم چی پس! اِه: راریزکرد چشمانش

 !نکن منومسخره -

 هان؟. مردنیستم من پس...... بدونم بگومیخوام!....... نه: راجلوداد پایینش لب

 .اینونگفتم من -

 ثابت طوردیگه پس...... باشه خوب...... نیست دادزدن به مردی,ازنظرتو پس... زدی کنایه..چرا -

 .میکنم

 نگاه. بود دراوسربراورده لجبازهم روی ان انگار. بود درچشمانش خطرناکی برق چیه؟ منظورت -

 !!روزاول امیرصدرای بودهمان شده چشمانش

*** 
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 بود سکوت. بودم شده جمع درخودم, بودم کشیده دراز تخت روی تنهایی به بخودامدم وقتی

. امد نمی, است اویزان درحیاط قفسش,بود مشخص که عشقی مرغ نغمه جز صدایی وگهگاهی

 .میکرد اضافه اوری وهم جو انجا سکوت به هم باد صدای

 تازه یک مثل حسی. کنم نگاه چشمانش به میکشیدم خجالت. ازاومتشکربودم و امیرصدرانبود

 درختان های سرشاخه و وزید می باد. شدم خیره حیاط به قدی های ازپنجره. داشتم عروس

 ترسناکی صداهای قدیمی خانه بام وپشت درراهرو باد هوهوی صدای گهگاهی. میداد راتکان

 . بودند مشغول پایکوبی وبه بودند بیدارشده درخانه خفته انگارروحهای. میکرد ایجاد

 . داشتم وهم, میپیچید سرپوشیده درراهروهای بادیکه ازصدای, هم بودم اقاجون درخانه وقتی

 درحالانق. نداشتم دوست اصال یعنی. نداشتم, بلندشوم ازجایم اینکه حال. پتوکردم رازیر سرم

 که عالی دقایق به کردم سعی. بمانم تخت همان روی تاابد حاضربودم که داشتم خوشی

 !!!!!اوزتج: گذاشت اسم یک میتوان راتنها باهومن عروسیم شب رابطه. فکرکنم, باامیرصدراداشتم

 بامن امیرصدرا. بود ازاری ازهر بدور و وعاشقانه لطیف تماما اش اولیه خشونت بجز امروز ولی

 ای هانگارشیش انقدرکه. نبینم ازاری,بود کرده سعی محترمانه وخیلی برخوردکرده ملکه مانندیک

 مکنار.رهانکرد خود حال مرابه رابطه پایان بعداز حتی. بخوری ترک هران است وممکن باشی نازک

 عدمنب. بلندنشد, ندارم وناراحتی است خوب حالم نشد وتامطمئن کرد صحبت من وبا کشید دراز

 دوست را چقدرامیرصدرا من, باخودفکرمیکردم بودم بیدارشده ازخواب که وحاال رفتم بخواب

, تراماح, پذیری مسئولیت, مردانگی. بود داده رانشانم زیادی های جنبه حال تابه امیرصدرا. داشتم

 ...و اعتمادبنفس, دلسوزی

 .رابازکردم نمچشما ای گونه ش نواز باحس. بروم بخواب دوباره کردم وسعی رابستم چشمانم

 اشک درحال شدم ومتوجه خودامدم به. بود هایم گونه کردن پاک ودرحال شده خم رویم امیرصدرا

 .ریختنم

 شدی؟ ؟اذیت شده چی! سوین: وپرسید گذاشت بازویم روی را ودستش رابلندکرد سرش

 ذاشتمگ تنهات متاسفم میکنی؟ ؟چراگریه شده چی پرسید دوباره. دادم تکان نفی نشانه رابه سرم

 نمایی ولبخنددندان کنم درست! امیرپز کباب تابرات گرفتم گوشت درضمن. میزدم تلفن باید ولی.

 .زد
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 وسرم کردم پاک راهمزمان اشکهایم, میپیچیدم دورخودم را مالفه ودرحالیکه بلندشدم ازجایم

 ردمک واحساس...ازسرشوقه ام گریه.. خوبی توخیلی!امیر ممنون! بود عالی! نه وگفتم. دادم راتکان

 باالاورد راکمی وسرم گذاشت ام چانه زیر را کردودستش ای خنده. گرفت رنگ هایم گونه

 هان؟ نمیکشی؟ خجالت که ازمن:پرسید. کرد نگاهم وبامهربانی

 تیمش کباب یک میخوام پاشو پس! خوبه زدوگفت هم رابه دستهایش!!!! نه وگفتم زدم لبخندی

 کیی کردن درست کباب میگفت. بده یادم میکرد سعی خیلی اقاجون بودم که توکانادا. بدم بهت

 !داری شوهرهنرمندی چه ببین پاشو! بدوبیا! مردایرانیه یک ازهنرهای

 ادزدنب ودرحال بود بلندشده دود و گذاشته کناردیوارمنقلی. رفتم حیاط وداخل راپوشیدم لباسهایم

 ازگاهی وهر بود اتش روی هم وپیاز وفلفل گوجه سیخ. بود کننده دیوانه کباب بوی. کبابهابود

 اتش روی دوباره, ان روغن وبعدگرفتن میگذاشت وپیازخردشده سبزی حاوی نان االی را سیخها

 .میگذاشت

 صدای. بود کرده تحریک راحسابی ام اسیدمعده ان عالی وبوی اتش کبابهاروی وولز جلز صدای

 ردستد کاسه ویک دردستی نان حاوی سینی درحالیکه مسن زنی,امد سرم ازپشت دمپایی لخ لخ

 میرصدراا. کرد نگاهم بعدکنجکاوانه. امیرصدراداد رابه وسینی کرد سالمی شد نزدیکم, داشت دیگر

 ستود گذاشت نان یک راالی کباب سیخ بعدسه ؟ رقیه ننه پسندیدی! خوب وگفت کرد ای خنده

 !جونت بخورنوش! ننه بیا وگفت داد رقیه ننه

 ای کیسه رقیه. بود ای بامزه ولی, دیرجوش زن. رفت, کنان لخ لخ همانور و داد تکان سری رقیه

 درادی نگاهم که امیرصدرا. واسفندهارادیدم کشیدم سرک. بود گذاشته امیرصدرا کناردست هم

 رایب تاکیدمیکنه. اتش روی بریزم اخرش میگه, میکنم درست کباب هربار رقیه وگفت خندید

 !!نظره چشم دورکردن

 دورسرم و اسفندبرداشت ومشتی گذاشت نان الی را شده پخته بعدکبابهای

 وگفت انداخت من به نگاهی. زیرخنده زدم غش. ریخت اتش روی و بعددورسرخودش,چرخاند

 . گشنمه که داخل بریم حاالبدو! نخوریم چشم وخودم زنم میخوام خوب چیه؟

 .بود ای وخوشمزه ابدار و بسیارنرم کباب

 مامان ه شد سرخ باچهره ورودم محض اما.بودم وهوا حال درهمان هنوز, رسیدم خانه به وقتی

 امان؟م شده چی پرسیدم. بود جوسنگین. میانداخت بودوتسبیح نشسته ای گوشه. شدم مواجه
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 . میکشید بلندبلندنفس. بود برزخی چشمانش. کرد من به نگاهی مامان

 ...خلقتش بااین, خدا توکار موندم... موندم -

 .. کردی ؟نگرانم مامان شده چی -

 برنمیدارند؟ دست مردم این چرا اخه بشه؟ میخواستی چی دیگه... هیچی -

 زیزع. نداشتم جدیدی دردسروحرف حوصله اصال.باشد نداشته من به ربطی قضیه خداخدامیکردم

 زیادی مادرت... نشده هیچی! مادر بشین: داد جواب. کردم سالم. شد واردهال دراشپزخانه از

 !! کرده شلوغش

 هم خودت میگی؟ چی مامان اخه.... من.... من وگفت پاشید عزیز رابه اش زده حرص نگاه مامان

 ...خوردی حرص که

 رمب قربونش.... باال بره فشارم, فکرکنم دوباره بشینم... چکارکنم؟ ولی.... اره خب:داد جواب عزیز

 بوداین خوب اتفاق یک, سوین شوهرکردن روشکر حاالخدا... باریده برامون مدت تواین,خدا

 ....وسط

 .....مامان کردی خلم شده؟ چی!!! ه ه ه اَه دادزدم باحرص, بودم شده عصبی

 باهاشون هوشنگ گفته زده زنگ نمازیان اقای خانم... تو بعدرفتن.... هیچی:  من روکردبه مامان

! خوشحال زنیکه, جاده برای خیریه به بده..رو داریم ازاونهاطلب متریکه 351 اون که گرفته تماس

 زمین یکاف اندازه شماکه به بگه نیست یکی اخه.... الهیه اینانشونه... کرده درست خدابرامون میگه

 ....بدیم جاده زوری باید حاال.... شماشده زمین برمتراژ اضافه تازه... دادیم

 بینمب بزن حرف درست..... چی... چی: پرسیدم وبهت باتعجب "..نمیفهمیدم اصال....باورپذیرنبود "

... 

 بودی درگیرودارعقدت چون... سوین نگفتم بهت:  دوخت من رابه اش درمانده نگاه مامان

 هک بود شده بودپاپیم مدتی زهراخانم.... بریزه بهم اعصابت نداشتم دوست... بودی وخوشحال

 مانساختِ در اخه میگه چی؟ برای میگم.... بدیم بهشون اصلی خیابان برای جاده یک زمین ازوسط

 برای گهدی... باشه داشته اصلی ن توخیابا در یک اگه ولی... است توکوچه.. نیست اصلی توخیابان

 خوب.... حاالانگارچقدره؟..... خیریه داخل بیان بغلی ازتوخیابان مردم نمیخواد... میشه عالی خیریه

 هبالاستفاد.... نمیکنید استفاده اززمین شماکه میگه.... بیان پیاده مترو 511 این نرم دندشون
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 اخه.... میزنه زنگ ای هربهانه به هرروز شده دماغم موی ولی... نه گفتم بهش.... داره ثواب... است

 رزشا.... خودش برای بندازه جاده دیگه یکنفر زمین ازوسط یکی میشه مگه.... بگه نیست یکی

 .... میره ازبین زمین

 هک تادیروز اند؟ جاده یک لنگ اینا فهمیده کی خان هوشنگ این حاال پرسیدم... بود درامده حرصم

 چی نمیفهمم من.... بودند شاکی... بود درحقشون اجحاف.... بود دروغ...شد ادگاه د حکم اعالم

 روشده؟ اون روبه ازاین شده

 بیادتوزمین اضافه سانت یک هرکی گفتم بهش امروز من!مادر سوین: گفت باخونسردی عزیز

 ... نمیکنم حاللش... من

 گرفت رااضافه اززمینمون مترمربع 411حدود خیریه موقع اون.... واقعاکه:عزیز روی روبه نشستم

.. .روگرفتی توجلوم.... مامان یادته.... زشته وگفتید موندید ساکت... کنید اعتراض گفتم....

 حاالچی... .روش هم این... ایناساکتند بکنیم هرکاری ماکه گفتند خودشون پیش اینا... حاالببینید

 شدی؟ عصبی امروز شما که گفته

 دم هم اون نمیدم نه گفتم بهش هم من....بود زده زنگ امروز... مادر هیچی: داد جواب عزیز

 مه مامانت.... نمیمونه ادم برای وزمین مال.... باشه داشته دهنده دست باید ادم گفته خداحافظی

 ..... خورده حرص

 سمت داره زمین چندهزارمتری خودش ادمیه عجب..: بود پررو ادم چقدراین....بود گرفته ام خنده

 داده؟ خیریه برای تاحاال.... محموداباد

 ....نمیدند اجازه...دارند دعوا باهاشون سرزمین پسراش.... نه: داد تکان سری مامان

 ؟چکارمیکنی:پرسید نگران مامان... گرفتمرا زهراخانم وشماره رابرداشتم گوشی و زدم پوزخندی

 !برم قربونت نباش نگران:  زدم ولبخندی دادم راتکان سرم

 ردیف سرهم کردوپشت سالم..... است خط پشت کسی چه بماند معطل اینکه بدون زهراخانم

 هک شااله این.... هستید خیری ادم شما گفتم...بود ذکرخیرت االن... شما خوبی! جون دریا وای:کرد

 مثبته؟ جوابتون

 .....راباتاخیرداد مم سال جواب... بود خورده انگاریکه....کرد سکوت.... کردم سالم
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 ؟ خوبیدزهراخانم -

 ....خبر بی چه... باشه مبارک... جون شماسوین خوبی... ممنون -

 ....شدند...بایدخبردارمیشدند که اونهایی. میکنم خواهش -

 درجواب... ببخشیدزهراخانم: دادم ادمه سریع... بودم ازروبسته شمشیررابرایش اول ازهمان

 مربع متر 411 تازه... دادیم زمین خیریه شمابرای به کافی اندزه مابه.... چندروزه این درخواست

 زمین وگرنه.... نگفتیم وهیچی... گذاشتیم سرتون ومنت کردیم بزرگواری که...گرفتید اضافه هم

 نزمی اون عزیزم ولی.... باالست خیلی قیمتش.....درجریانیدحتما... اصلیه خط لب,  قسمت اون

 دادم ادامه.... ندادم زهراخانم به زدن حرف اجازه....  داده خیریه روبرای اش تکه یک یعنی....رو

 ازبدن.... خیریه بیان میخوان که هم اونهایی.....وامدکنید رفت پشتی جاده ازهمون شماهم:

 این زاولا ما شرایط.... خیریه بیاندداخل... بکشند سختی کنندوکمی انفاق یاماشینشون خودشون

 جاده به راهی هیچ.... ماقرارداره زمین که شماازغرب گفتم اول ازهمون.... نمیکنه تغیبرهم... بود

 یانه؟ درسته... بازمیشه کوچه یک داخل که... شرقیه ضلع شما تنهاراه.... ندارید اصلی

 .....ولی... اره: داد جواب

 یاهرچیز خاطرجاده به.... دیگه دفعه دارم دوست نه.... میخوام نه: دادم وادامه حرفش وسط پریدم

 حرفی... بزنید زنگ یاعزیز مادرم به.. شده وقطعی شده زده حرفش قبال که نامربوطی دیگه

 ...حاضرم من....دارید

 ....طلبکاربود حاالصدایش

 این...دارند دوست وخیلی شمابدهکارند به مترزمین 351گفتند خان هوشنگ!!! جون سوین ولی -

 ....چون... کنیم ماجاده وپیشنهادکردند برسه خیریه به زمین

 میکردم تفریح حسابی. شد قطع صدایش چون, خورده بودیکه مشخص, بلند خیلی, خندیدم

 گزیدوچشم لب روبرویم مامان.... بیجاکرده خان هوشنگ اوال... زهراخانم:  دادم جواب.

 ندادم محلی.....گشادکرد

 اززمین بکشند زحمت... کارخیربکنند دارن اگردوست....بدهکارند مازمین به ایشون درثانی -

.... دمبل هم من وگرنه رومیخواد دیگه خیلی این واالبخدا.... دیگران زمین نه... کنند انفاق خودشون
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 بدهیم جایی رابه زمین این اریم ند هم دوست.... خوبه؟... شما خیریه مال شهر نصف اصال

 ؟ بود مفهموم. نداره ربطی کسی به.... وبایرباشه یزرع لم میخوایم....

 کم یک... شوهرداری دیگه االن.... میزنی حرف بامن نیست درست اینجوری.... جون سوین -

 راه نمیشه وجدل باجنگ توجامعه... کنه مصالحه بادیگران باید ادم.... بردار ازجنگجویی دست

 نیمیک جنگجویی ببینه فرداشوهرت پس.... بگه بایدبهت مادرت.... نبایدبگم اینارومن... رفت

 ...نیاد شایدخوشش....

 بعدچشمانم شمردم5تا".... نده جواب"... رابستم چشمانم.... فشردم دردستم راسفت گوشی

 حتماحقم.... کردم تندی باکسی اگرهم.... جنگجونبودم هیچوقت من: گفتم وارام رابازکردم

 خیریه متربه3551 عزیز.... محترم نکنیدخانم مغلطه لطفا ودو!.... یک کرده یاتوهین بوده راخورده

 زندگی..... وسه... بدین عذاب رومدام شماایشون بنانمیشه ولی وخوشحال راضیه... بخشیده

 منتظرتماستون... یخودیب نه کارضروری هم اون... بود کاری... نداره شماربطی به هم من شخصی

 ...کوبیدم دستگاه روی رامحکم وگوشی خداحافظ... هستم

 گفت؟ بهت چی شده؟ چی:کردوپرسید نگاهم نگران مامان

 ...جونم مامان نمیشه مزاحمت دیگه.... شد تمام: زدم زورکی ولبخند راباالاوردم سرم

 شدی؟ ناراحت گفت بهت چی.. سوین ولی -

 ....مامان خیال بی... همیشگی مزخرفات ازهمون...نیست مهم -

 گفتم اسمان وروبه راباالبردم سرم"... درمیاد گندش کم کم هم حسین جونم مامان خبرنداری"

 وروانم روح روی زهراخانم اثارحرفهای... .شکر... شکر بازهم ولی... دردنکنه دستت خداجون

 .بود برده راازبین خوشم وحال اثرکرده

 مبروی لردگان به او و سها همراه تحویل بعدسال بودکه امیرصدراگفته. بود نمانده چیزی عید تا

 ممیدانست. باانان ازمالقات داشتم دلهره. بودم ونگران زده هیجان. راببینم مادریش تافامیلهای

 ینا مهم البته... نیست ومطلوب پسندیده زیاد ما سنتی درجامعه بیوه زنی با عزب مردی ازدواج

 .نمیکرد ول مرا ترس این ولی. بودند کرده مراقبول ومادرش امیرصدرا بودکه

 .بود ل خوشحا برایم خیلی مامان
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 امدتابه مامیرصدرادنبال, عید به مانده هفته یک. باشیم کنارقبراقاجون, تحویل سال داشتیم تصمیم

 .عیدبودم دم گل خرید عاشق!! گل, بخرم چیز یک داشتم دوست فقط من ولی. عیدبرویم خرید

 رو بقهط وطبقه. انهاتغارمیگفتیم به که بزرگ تاسینی درچهار میانداخت ماشک سبزه هرسال مامان

 عکس ازان,میامد مان خانه به هرکسی وزیباکه انقدرقشنگ! عروسی کیک مثل,میچید هم ی

 .میگرفت

 بوی. لندسیاهب سفیدباپالتوی پلیورخاکستری یک. بود کرده شیک امدحسابی دنبالم امیرصدرا وقتی

 طرتباع: باالانداختم ابرویی, رسید کنارم وقتی. میرسید مشام به ازچندمتری سردوتلخش عطر

 میگیری؟ دوش

 .شدی لخوشگ توهم البته. کنه تیپ بایدخوش, میاد عشقش پیش وقتی ادم:زد نمایی لبخنددندان

 ایو:  رابوکشیدم عطرش. میکرد تعریف ازمن وقتی,میداد دست خوبی حس خیلی, ریخت دلم ته

 ..میکنه دیونه ادمو عطرت بوی!  امیرصدرا

 !زدم همین برای هم من خوب:  اورد رانزدیکتر سرش

 .خریدعید بریم امیر.....امیر....امیر: امدودادزد سمتمان وخیزکنان سهاجست. رفتم ای غره چشم

 باشه؟

 !امیرخان امیرچیه؟! سها: گفتم کنان سرزنش

 !کن ولش: کرد ای امیرخنده ولی. ورچید لب

 سها؟ باشه. بگذاره بایداحترام! نه: موکدگفتم

 .!معذرت. باشه:  انداخت پایین سهاسری

 کرد من هب نازکی سهاچشم! بانو بفرمایید:  کرد تعظیمی سهابازکردونیم رابرای امیرصدرادرماشین

 .وسوارشد

 .رومیگیره حالت, شه بزرگ!دراومد کارت: کرد من روبه امیرصدرا

 ولی. بخریم وباغ خانه برای ودرخت گل وچندین شهرسربزنیم بزرگ های گلخانه به قرارشد

 تدس دو من وبعدبرای سهاخرید برای زیبا وکیف وکفش ولباس برد اصفهان مارابه, کار امیراول
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 .میداد یکاف اندازه به پول برایم واقاجون نَدارنبودم البته.  قیمتهازیادبود. خرید وکفش مانتووکیف

 ولپ! که وبرای چه؟ برای هامیگفتم موقع ان. خریدبکنم خودم برای رضانمیداد دلم اصال من ولی

 روبه, اینها بعدهمه. بود رشدکرده من در میل این حاال ولی. بخرم وعطرفالن گران ولباس بدهم

 .خریدکنم برات میخوام منهم امیرصدراگفتم

 !که؟ میدونی! کن جبران دیگه ازراههای!  خانم نیست شماالزم: زد لبخندی

 وا! یرررررام: اوتوپیدم به.گردشد حیایی بی ازاین چشمهایم. باالانداخت شیطنت نشانه به ابرویی و

 ؟ چه یعنی! 

 !! گفتم که همین:  باالانداخت ای شانه

 چکارکنه؟ مامان:  حرفمان سهاپریدوسط

 !! موقوف فضولی:  برگشتم باحرص

 !!کن مراعات خانم این جلوی خواهشا: امیرصدراگفتم روبه وباعصبانیت

 !!امیر گفتم باحرص. رفتیم رستوران, خریدها بعدهمه

 !!جونم -

 !!بخرم گل نمیخواستیم مگه -

 !فردا خوب -

 !نه -

 !!بخوابه توماشین هم بچه این, کناررودخونه بریم میخوای. خوابه ببین:  سهاانداخت به نگاهی

 شکخ بااینکه. رودخانه روبه. نشستیم ماشین مقابل نیمکتی روی و گذاشتیم سهارادرماشین

 .گذاشتم اش شانه راروی سرم.کرد حلقه ام رادورشانه دستش. داشتم دوستش بازهم ولی,بود

 اسم میخوام. داشتم درخواستی یک!! سوین: راگرفت دستم.  نبود بودوکسی خلوت پارک

 نداری؟ مخالفتی. توشناسنامم سهاروببرم

 . شدم اوخیره وبه بلندکردم رایکباره سرم

 چرا؟ -
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 چی؟ چرا -

 اینکارومیکنی؟ چرا -

 نکنه س احسا سهادیگه میخوام. باشیم خانواده یک میخوام. دارم رودوست هردوتون چون -

 ؟داری سهام ایلیا تجاری مجتمع اون توی تو! سوین: امدپرسید یادش بعدانگارچیزی.  پدرنداره

 !!سها بنام البته. دارم سهم 311 1چطور؟. اره: دادم جواب سوالش ازاین متعجب

. میخوام ازت چیزی یک فقط سوین: داد وادامه راگرفت بعددستم!! لعنتی:  رابست چشمانش

 برای ارزش همون به سهام ویک بعدمیرم. بفروشه روبرات سهام اون بخواه ازجوادی امروز همین

 .سهامیخریم

 شده؟ چی. میترسونیم داری!امیر: پرسیدم. بود تفاوت بی نگاهش. نمیفهمیدم اصال

 گوش خوب حرفام به! سوین: کرد نگاه من بعدبه داد رابیرون ونفسش دوخت روبرو رابه نگاهش

 !کن

 رویم یخی اب سطل کردم احساس. میشنیدم که متحیرازچیزهایی. زدن حرف کردبه بعدشروع

 .ریختند

 شدکه ازاونجاخراب کار ولی. اینکارخوبیه خوب. توشهرشما میزنه مجتمع یک داره ایلیا -

 سه هم اون! تجاری مجتمع نه! اپارتمان البته.وسازند توکارساخت وپدرش ایلیا. نیست کارهرکسی

 نفروخت به کردند شروع اول شدندوازهمان شریک نخاله ادم یک با دوتاهم این. بیشتر نه! طبقه

 حتی, سه درجه بندی عایق وسیستم ها بلوک تیرچه, ارزون بامصالح خودشون ل خیا بعدبه. سهام

 سه کاردرجه,یک کاردرجه نام به. هاکنند درهزینه جویی صرفه وسه دو درجه ازلوازم کشی لوله

 یکشر ازقضا میدونی. شده فروش پیش ها مغازه بعضی حتی, شده فروخته سهام. بدهند تحویل

 بلغم, بوده کشی برق اسانسوروسیستم مسوءل گذاری وغیرسرمایه بوده پسرعموش که ایلیا

 ودشونخ تاحدی فکرکنم البته. خبرنداره هم کسی. نیست پیداش. چاک به زده و روبرداشته کلونی

 بلق. روبفروشی سها سهام میخوام همین برای. کنه درز نگذاشتندخبرش هنوز. درگیرباشند هم

 یخواستهم که اینه, شده تونزدیک به که ازعللی یکی ولی, اینومیگم که متاسفم. دراد گندش اینکه

 کلمش به ساختمونم این, بودند فهمیده هم انگارخودشون. بزنه روتیغ حاجی, باتو ازدواج ازطریق

 .برمیخوره
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 .بودند قبلترخواستگارم اونهاخیلی ولی - -

 ها لیخی که کسی, ومعتمدشهر پولدار شریک یک به.نیازداشتند پولدار شریک اونهابه!! البته -

 رمایهس خیلیها, خرید سهام اقاجونت واینکه بااقاجونت بودن ازفامیل!متاسفم.بازکنند حساب روش

 .گذاشتند

 .گذاشتند کاله رو سراقاجونم یعنی -

 تمماجرادس خبرقطعی, خاتون همدم تومسجدسرختم:داد ادامه. بود درست نگفته. نگفت امیرچیزی

 هترسید. میشد خل داشت یادته؟. زردکرد. خبردارشدم ازفرارپسرعموش گفتم بهش ووقتی اومد

 تااین.باشه گفتم منهم.شه شریک باهام وحاضره رودرنیارم دادخبرش پیام بهم بعدش. بود

 .چاک به ونزنه گردکردم دندون فکرروبکنه

 دهزن یوسف اگرحاج.میخواستندبیاورند سرمان بالیی انهاچه بشنوی اینکه. بود وحشتناک"

 "!!!وای. بودم ایلیاشده زن اگرمن,بود

 ؟ اشهب پست میتونه ادم چطوراینقدریک: پرسیدم. کردم حس دستهایم روی را امیرصدرا دستهای

 !دختر پرید رنگت بگیرم نسکافه یک برم: امیرصدراگفت. بود بدشده حالم

 .روبخور ونسکافه کیک بیااین. کرده غش دخترت: امد بعددقایقی

 .روببریم بایدابروشون. بگیم همه بایدبه: امیرصدرا به روکردم قاطع

 مومنیهمرد. برام گفته ایلیا حسابدار, گفتم برات که اینهایی خوشگله؟ مدرک باکدوم: زد لبخندی

 . کنه جمع مدرک قراره. نداره مدرک ولی

 کیه؟ اون -

. هکارمیکن من برای پدرحسابدارش نمیدونه ایلیا البته. دارم اعتماد بهش من! صفر پسرمش -

 !سهاروبفروش سهام فقط. من ایلیاروبسپربه. نکن رومشغول فکرت دیگه

 سهامدارها؟ بقیه ولی -

 واونها اگاهی بریم بایدبامدرک پس.فرارکردند هم ایلیاوپدرش یکهودیدی, بره لو اگه عزیزم -

. نندباورنمیک رو حرفت, بگی سهامدارها بقیه به هم اگه ببین! میفهمی مجبوریم. کنیم رومعرفی
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 ماگربتون ولی. نمیشه باورش کسی. مخیوردند قسم ایلیا روهمین نیست؟ یادت ت مادروعزیز

 که اونه از دارتر ریشه, مجتمع دراین کالهبرداری فهمیدم واینطورکه. عالیه. روکنم, رو مدارک

 . وهنرمندانه موذیانه خیلی. روبکنی فکرش

 برعهده, سها رابرای جدیدی سهام وخرید فروش مسوئولیت خودش جوادی که شد قراربراین

 .نکنم دخالتی ومن بگیرد

 هردو ولی.ماباشند همراه لردگان سفربه برای تا کرد دعوت هم وعزیز امیرصدراازمامان

 .را کنارعزیز ماندن مامان و کرد خودرابهانه دردپای عذرخواستندوعزیز

 پهن سین هفت سفره قبراقاجون کنار فروردین زاول رو. بودم زده دیدارهیجان این برای نیز من

 ان دور عباس ومش خانم صدیقه, سها, امیرصدرا,یز عز, مامان, من یعنی مان وهمگی کردیم

 دیبامر کردم ازدواج من ومیدیدکه بود زنده اقاجون میخواست دلم. شود سال تاتحویل نشستیم

 ردک جبران رابرایم داشتم بابت ازاین که وکمبودی کرد ی پدر برایم که حقا. داشت دوستم که

 !شاد روحش.

 ی زیبا بکرو طبیعت. افتادیم راه به لردگان سمت سهاوامیرصدرابه همراه تحویل سال فردای

 لوگ پرازسبزه ودشت کوه تمام. اورد سخن به بتوان نبودکه ی چیز وبختیاری چهارمحال استان

 می مدام هم وامیر میداد رانوازش بودروحمان روان ودشت کوه از که ای چشمه گهگداری. بود

 رابااب وصورتم دست که هستم این عاشق من انگارمیفهمید. ببرم لذت طبیعت ازاین من تا ایستاد

 ولط دوساعت حداکثر باید که مسافرتی. بزنم قدم ها سبزه میان یا بشویم چشمه وتگری یخ

 برف. وداینجاب انگاربهشت اصال بودکه مناظرزیبا انقدر. بود شده کشیده ساعت پنج به میکشید

 بسیارزیبادردل شهری الونی به ورسیدن باعبورازجاده. میخورد چشم جاهابه بعضی در زمستانی

 قفمتو بزرگ ای خانه جلوی اخرسر وخیابان بعدگذرازچندکوچه. رسیدیم لردگان به سرانجام کوه

 .بودند بازی درحال چندبچه حیاط داخل دربازبودو. مادرامیرصدرابود پدریِ جد اینجاخانه. شدیم

 اینجابیشترباغ. میخورد چشم به دراطراف وگل پردرخت های وباغچه بود حیاط وسط بزرگی حوض

 زن کم کم. اینجاست های باغچه ونگهداری حفظ مسئول, دلسوز باغبانی بود مشخص, بودتاخانه

 .ماشدند متوجه,بودند کنارحیاط درگوشه که ومردهایی
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 تندسرداش به لچکی. بود مختلف ازرنگهای تلفیقی ولباسشان بودند پوشیده محلی زنهالباس

 هفت انکم رنگین مثل که زبیابود انقدرلباسشان. هویدابود ان اززیر شان شده بافته سیاه وموهای

 .بودند شده رنگ

 جلوامد مسن زنی. کردند کشیدن کِل به شروع زن ازان تبعیت زنهابه وهمه کشید کِل کسی یکباره

 بکیتن به زنهاهم از دیگر یکی..کرد بادستمال رقص به شروع امیرصدرا جلوی لر زنهای شیوه وبه

 ندجلوامد, بودند اول زن همسن تقریبا دیگرکه چندزن کم وکم میزد ضربه بود دستش جلوی که

 .کردند رقص به شروع وانهاهم

 .بود کرده کیف حسابی سهاهم. بود بازشده ته تا امیرصدرا نیش

 به شممچ که داشتند برتن محلی لباس تقریباهمه. امدند بیرون, بودند خانه داخل افرادیکه کم کم

 جلودوید تامرادید انا. داشتند برتن محلی لباس انهاهم. وانا خانم ابتهاج. اشناخورد دوچهره

 دوسه. بود انهامتفاوت بارقص صدالبته که.کرد رقص به وشروع انداخت زن4 ان راوسط وخودش

 شباهتو شد پیدایشان درامده وازبناگوش کلفت باسبیلهای داشتند برتن محلی لباس که مردهم

 ردهک اورامتفاوت سبیلش فقط! هیکل چه, ازنظرقیافه چه. انکارناپذیربود امیرصدرا ازانهابه یکی

 شور انچنان. کردند یی بسیارزیبا چوب رقص و امدند وسط, دردست مردهاباچوبی یکباره. بود

 .حدنداشت که, بود رادربرگرفته همه وهیجانی

 دراغوش محکم را وامیرصدرا جلوامد اولی مسن زن ان کشیدوسپس طول دقیقه 35 مراسم این

 . کرد مرابغل محکم و امد من بعدسراغ. اوگرفت از ابدار وچندماچ گرفت

 .مرامیبوسیدند فقط انها از بعضی البته.کردند راتکرار کار همین دیگرهم زنهای

 کهی حقیقتا, ال حا, راداشتم نامطلوب ونگاههای پچ وپچ تندواتشین انتظاربرخوردهای که منی

 .نماند نصیب بی سهاهم. بودم خورده

 ارکهمب وگفت زد او وپشت گرفت دراغوش را وامیرصدرا جلوامد,بود امیرصدرا شبیه خیلی که مردی

 !مبارکه! پسرخاله

 چقدرخوشگل دیدی! جونم سوین وای: گفت پرهیجان خودش خاص وشوق باذوق و اناجلوامد

 !!ها بودم کرده تمرین رقصیدم؟
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 نت خواهشا! نرقص دیگه, تونصیحت به ازمن انا! .....بابا نه!اِه: امد امیرصدرا تمسخرامیز صدای

 !!لرزوندی توگور رو اجدادمون

 سرش. گرفت دراغوش را او و راکشید بازویش صدرا امیر. رابرگرداند صورتش و کرد اناخم

 !بود سورپرایزقشنگی! خواهرخودم قربون:  رابوسید

 .بود صنم خاله ایده:  کوفت هم رابه دستهایش, بود زده هیجان اناکه

 .گفتم راتبریک بوسیدوعید مرا و جلوامد خانم ابتهاج

 .گرفتم رادراغوش واو کنم تحمل نتوانستم. بود راگرفته گلویم وبغض بود شده لرزان صدایم

 !ممنون! ممنون -

 !سوین! سوین:  گذاشت کمرم راپشت دستش. بود خورده یکه

 کرمف قبالبه که انچه, بخواند درچشمانم انگارمیتوانست. کرد نگاه ودرچمشانم برد بعدمراعقب

 .بود امده

.... .فکرکردم من!میدونید. بود ازتصورم خارج استقبال این:  کردم راپاک اشکهایم دست باپشت

 ..... فکرکردم

 .ندارم مشکلی که من.... عزیزم خودتی مهم.... فهمیدم.... باشه؟!نگو هیچی:  اورد راباال دستش

 بچه کبای بیوه. توبودم مثل, کردم ازدواج احسان با وقتی نرفته؟ یادت منوکه. همینطور هم خانوادم

 .میکنم درکت,

 فکرش که, نوازبودند مهمان انچنان امیرصدرا فامیل. بود عالی, بودیم درلردگان که چندروزی

 ارانگ. بودند نوازوخونگرم بسیارمهمان, قوم این, مردم این. بودیم یکی مهمان هرروز. رانمیکردم

 !ومهربان ساده مردمی. بودند دیگرامده ای ازکره

 اتهام که کسی,بود امیرصدرا دایی درمورد ان و دیگررافهمیدم تلخی حقیقت روز5 ان درطی

 ابتهاج مثل,بود شده برادرش زن حاال که همسرش. بود سرش پشت پدرامیرصدرا حسام لودادن

 شوهرش واینکه بستند شوهرش به که بوده اتهامی این کرد تعریف برایم اول شب همان, خانم

 یکی پسر وبرعکس. ببندد اتهامی حسام به حاضرنشده,  شده دستگیر وقتی بوده توده حزب جزو

 .بود راچیده ی ا دسیسه چنین داشت خلیل حاج از پدرش که ای خاطرکینه به ازرعیتها
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 و داشته دیدار باهمسرش شده اعدام اش دایی که روزی خبرداشتند همه که گفت برایم امیرصدرا

 چرابرایم نمیدانستم. درداوربود. نداشته حسام به بستن واتهام لودادن در نقشی خورده قسم

 داشت حق. کنم نگاه زن شوهران به بدی زمینه باپیش من شایدمیترسید.میکرد تعریف

 هب بودمتعلق هرچه.قرارگرفته مورداتهام برادرزنش توسط حسام بودکه پیچیده من درشهرکوچک

 ..بود حال مهم نداشت واهمیت بود قبل سال سی

 رفتگ بدرامیرصدراتماس سیزده قبل شب که!! بدر سیزده قبل روز سه با شد مصادف برگشتنمان

 زد یزنگ نه و داد راجواب تماسی نه امیرصدرا, دوروز برای. دارد وکارمهمی بامابیاید نمیتواند وگفت

 .است وقوع درشرف اتفاقی که میکردم حس. داشتم ودلهره بودم نگران.

 شده سرخ وصورتش بود زده هیجان.امد درخانه به 8 ساعت صبح خانوم صدیقه,دوروزبعد

 وهمانجاگفت راگرفت دستم بازکردم راکه در. دویده بودکه مشخص. میزد نفس بودونفس

 بعد .....میخواستندبکشنش مردم......مر...... کرده سکته..... باباش....... گرفتنش.....گر..... سوین

 .گذاشت اش سینه راروی دستش

 .....کی؟!!! خانوم صدیقه: متحیرپرسیدم

 !!!!ایلیا -

 چی؟ -

 .گشادشد چشمانم..... گرفتنش دیشب.... ایلیا -

 چرا؟.... کِی؟.... چطوری؟ -

 ویسک لب, بود نمانده اش چهره به رنگ دیگر که خانوم صدیقه. بستم دررا. پرسید اینهارامادرم

: ادد ادامه زده راسرکشیدوهیجان اب. دادم دستش ابی لیوان سریع.کرد تازه ونفس نشست خانه

 اشوباب انگارایلیا. داشتندمیگفتند که شنیدم نونوایی تو... بگیرم نون بودم رفته صبح

. کستندروش ها وشیشه ریختنددفترشرکت دیشب مردم.... گرفتندشون, فرارکنند میخواستندازمرز

 .روباالکشیدند مردم های پول عالمه یک اینکه مثل

 .زدم زنگ امیرصدرا وبه بلندشدم سریع زده بهت

 !!!الوامیر -
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 رسید؟ گوشت به خبرا -

 شدی؟ باعث تو.... تو -

!! سوین.... براش؟ ناراحتی..... دادم اطالع قانون به فقط من.....کرد اینکارو خودش..... نه -

 ناراحتی؟

 .بودم ناراحت دخترش چرابرای. میکردم راکه فکرش

 میشه؟ چی دخترش -

 ماشانس.فکرمیکرد بهش باید,مردموباالمیکشید پولهای داشت وقتی اینوایلیا.... عزیزم نمیدونم -

 .کنم اعالم اگاهی به وتونستم رسید دستم به میخواستم که مهمی مدارک قبل دوروز اوردیم

 ولی.ندفرارکن میخواستندازمرزترکیه, خرابه اوضاع بودند فهمیده انگارخودشون. اوردیم واقعاشانس

 کاری موک بازی باحقه وبعدخواست برداشت بزرگترازدهنش کردلقمه اشتباه ایلیا.گرفتنش مرز دم

 شه خراب اوضاع شد سبب همگی,دالر یکباره وباالرفتن فرارشریکش. نشد که کنه جبران

. هوابود روی که, چیزی برای میگرفت پول ازمردم داشت بازهم اون. برنداشت دست ومتاسفانه

 متوباقی خریده کم باقیمت خریده که ومصالحی چندنفرفروخته هاروبه مغازه, فهمیدم اینطورکه

 ,توحید چهاراه, اصفهانم انتظامی تونیروی االن من.  دهسهامدارهافاکتورکر برای باال

 اونجا؟ چی برای چی؟ -

 هتاحاالفهمید دیگه ایلیا فکرکنم, صفر مش پسر ومحمد من. روبردم مدارک من خوشگلم خوب -

 .دادم لوش من باشه

 ئنامطم ایلیا. میدادم امیرصدراحق به دردل, سهامدارهافکرمیکردم ان به وقتی ولی. بود ی بد حس

 ضررکرده حسابی عمویش پسر همان یعنی اش مالی شریک دادن وازدست من بعدازدواج

 بعدفهمیدم چندروز البته. بود کرده حساب اقاجون وپولهای بامن ازدواج روی انگاراوخیلی.

 ضرر متحمل وانهاهم بودند خریده ازایلیا زیادی سهام هم وشوهرش ساره و داود دایی متاسفانه

 دورکنم راازخودم حس این میکردم بعدسعی ولی. شد خنک دلم ته بگویم چرادروغ.شدند زیادی

 کلیمش به داود انگاردایی فقط. شوند شریک باهم که قراربوده داود ودایی ایلیا.بود فایده بی که

 اش رفته ازدست سهام پول وسط وتنهااین رابدهد موردنیازایلیا ونمیتواندپول برمیخورد

 . بود ایلیانداده رابه هنگفت پول ان بودکه اورده شانس باشد هرچه. بود راضررکرده
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 میک ولی. بودم شده بدجنس واقعا. رامیدیدم ش ا قیافه میخواست دلم خیلی خانوم سیمین واما

 . ستا دارمکافات دنیا میگفتندکه راست..بدباشد فکرنمیکنم شکستن دل همه بعدان بدجنسی

. دبودن متعجب همه. بود حرفش, هرجامیرفتی. درشهرپیچید چندروز درعرض ایلیا اختالس ماجرای

 . بود داده انهارالو که,امیرصدرابود این بودندکه فهمیده همه راهم این

 صمیمت ازانهاهم ویکی نفر سه به رافروخته زمینش حسین زدوخبردادکه رضازنگ بحبوبه درهمین

 .رامیخواهد باغ پشتی وجاده دارد دیوارکشی به

 سیک سلیمانی. رفتم باغ به اینبارباجوادی پس. بود رفته تهران به دوباره امیرصدرا من ازشانس

 حسین این نمیدانم. دارد سهم ازجاده بودکه مدعی, بود راخریده حسین اززمین تکه یک که

 نمیشد؟ چراادم

 هیچ وازجاده گذاشته کاله سرش حسین کردکه ثابت,اسناد دادن بانشان سلیمانی به جوادی

 . ندارد سهمی

 . اورده وکارشناس دارد سهم جاده از گفته شهرداری که زد بعدزنگ روز دو. باورنمیکرد سلیمانی

 مردحسابی که بود وگفته رفت سلیمانی پیش خودش. بود درامده کفرش که جوادی

 که بزنی دیوار میخوای بفهمه شهرداری, رفتی شهرداری پیش اگر کمه؟اوال چرااینقدرعقلت

 بخوای اگرتوجاده میگه ثالثاشهرداری. میگیره روهم زمینت دوماعوارض. رومیکنه پوستت

 یخیالب پس هان؟ یانه؟ اینومیدونستی. کنی نشینی مترعقب تایک نیم حداقل باید, دربگذاری

 . بشو درگذاشتن

 داده ولپ محمدی نام به کارشناسی به تراینکه مسخره ازهمه. پاداشت یک فقط سلیمانی مرغ ولی

 .کند پیشروی جاده مترداخل ونیم دارد سهم ازجاده بنویسد تابرایش,بود

 درامده حرصش هم جوادی حتی. نفر یک حماقت ازاینهمه بودم شده خسته!! بود خرتوخری اصال

 .بود

 دادونظر مزبور وکارشناس سلیمانی رانشان اسنادباغ وجوادی گرفتیم درباغ ای جلسه اخرسر

 . بودند کرده ثبت نام رابه جاده دادکه رانشانش دادگستری کارشناسان کارشناسی

 . ندمیکشا دادگاه به را او, جلوبیاید زمینش از متری سانتی اگر که تذکرداد سلیمانی به جوادی
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 لیمانیس: نبودبگوید یکی. بود شده خنک دلم ته. نبود وپیدایش بود وگورشده گم هم حسین حاال

 هک اخرسر. میکنی اطمینان حسین چون بازی حقه ادم حرف به, بخری زمین میخوای توکه!! ابله

 تربهم نیم این برای من ولی: وگفت من روکردبه ناالن, نمیبرد جایی به راه بود فهمیده سلیمانی

 اونوچکارکنم؟. دادم پول حسین

 ثبت برین میخواستین بایدبدم؟ من رو شما حماقت جواب!! محترم اقای: او به روکردم زده حرص

 . نخورید گول تااینطوری, 

 ...بود اورده کارشناس حسین ولی -

 ... داده شمارای نفع به باپول که, شما محمدی اقای همین مثل:  زدم پوزخندی

 !!بابا ای:  داد بیرون ازحرص نفسی, کردم تعریف برایش را ماجرا و امد ازتهران امیرصدرا وقتی

 ندیکگ, میکنی درست رو یکجا پایین؟ بره ازگلومون خوش اب نمیگذارند اینطوریند؟چرا چرا اینا

 !!اَه. درمیاد دیگه جای

 نظری یک ؟من میدونی:  برد فرو رادرموهایم وسرش کرد حلقه دورم را ودستش زد بعدلبخندی

. سرمیزنیمباغها به میایم اخرهفته. میگریم خونه اصفهان میریم. بشیم وباغ زمین بیابیخیال..  دارم

 چیه؟ نظرت هان؟

 .... اخه ولی: گفتم اخم با و رابلندکردم سرم

 همه اینجااین رونمیکردم فکرش وقت هیچ.. ندارم تحمل دیگه بخدا!! سوین...  ولی بی ولی -

 ...دربیفتی بایدبایکی روز هر چقدر؟... دیگه بسه بابا... باشه داشته ومشکالت مصایب

 من روبه اینها اقاجونم.. باغم این عاشق من!!.......امیر:  گرفتم قاب صورتش دور را دودستم

 نیست؟ حیف... باغهاحیفه این ولی.... میام هرجاتوبگی... سپرده

 من رایب!!! عزیزدلم: کرد زمزمه و چسباند پیشانیم رابه پیشانیش چسباندوسپس خودش مرابه

 ...اثربگذاره اعصابت اینهاروی ندارم دوست باشه؟...نخور حرص خواهشا پس..... نمیکنه فرقی

 فسین خواست وقتی.شد بسته نفسم راه که, بزنم حرفی وخواستم کردم حلقه دورگردنش را دستم

 سوین؟ صبرکنم اقاجونت چطورتاسال من: گفت ناالن,کند تازه

 !!!اقا است فرمالیته اون... صبرنیست به نیاز:  باالانداختم وابرویی زدم شیطانی لبخندی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

277 

 

 واقعا؟!! اِه:داد جواب.بود شده شیطان اوهم نگاه حاال

 کنی؟ اراده شما کافیه ولی.... مردمه حرف برای اون... اره -

 !!!! خودم چیزفهم همسر قربون اخ:مرابلندکرد

*** 

 همچنان قاری. میوزید هم بادسردی.. میگیرد باران کم کم بود مشخص... بود ابری اسمان

. دبو شده سرخ چشمانش ومامان میامد عزیز ارام گریه صدای. بودند امده زیادی جمعیت. میخواند

 .بودند ایستاده درکنارهم وسها امیرصدرا

 محسن همراه هم ساره. بودند امده خانواده بدون داریوش ودایی داود دایی. بود امده هم بابا حتی

 ومرادراغوش جلوامده, بود رسیده وقتی. نبود خصمانه ساره نگاههای دیگر,بود جالب. بود امده

 .ودب تغییرکرده برخوردهمه, بود عجیب, همینطور وسپهرهم سینا. بود گفته وتبریک بود گرفته

 سح. بودیم شده خانواده یک مثل همه حاال. نمیکرد نگاه دشمن چشم مرابه دیگر داود دایی حتی

 !!! خوب خیلی. بود خوبی

 پدر لمث درست. بود عالی خیلی ایندو رابطه خوشبختانه. بود گرفته محکم را امیرصدرا سهادست

 .اشدب پدرخوبی سها بتواندبرای تا رامیکرد تالشش تمام امیرصدرا. رفتارمیکردند باهم!! ودختر

 بلق هفته بابا حتی. صدامیکرد امیرجون یا امیرخان, را وامیرصدرا اوبابانمیگفت به او به سها

 . بود کرده ول را او یشا صیغه زن و. بود شده بابادچاردیابت. بودبرگردد خواسته امدوازمامان

 به یازن وحاال بود دیده اسیب هایش ازکلیه یکی دیابتش دیرهنگام تشخیص بدلیل متاسفانه

 .داشت مراقبت

 وامیرصدرا عزیز ولی بودم مخالف. میکرد نزدشوهرش به رفتن بر مبنی هایی زمزمه هم مامان

 تخواس نمی دلم اصال. نکنم ودخالتی بگذارم مامان رابرعهده تصمیم که تذکردادند من به هردو

 بگذار .شوهرشه!! سوین امیرصدرامیگفت ولی, دهد عذابش دوباره میترسیدم. بابابرود پیش مامان

 . نیست بچه. یابرگرده, بمونه بخوادکه خودش

 میدانمن ولی.بمانند بودم خواسته ازهمه. بودم خوشحال. بگیریم عروسی دیگر دوهفته بود قرارشده

 یاخیر؟ کنند شرکت من درعروسی حاضربودند ایا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر 33ن شکوفه | طوفان رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

278 

 

 وچیزی جلونروم, راگرفتم خودم جلوی خیلی. بودند امده هم ومحبوبه وهوشنگ وحسین همایون

 .امدگفت انهاخوش وبه رفت جلو امیرصدرا ولی.  نگویم

. گیردب نبایدصورت حرمتی بی اقاجون احترام به میگفت. راپسندید رفتارامیرصدرا این هم مامان

 و ودب نفرفروخته سه به که زمینی. بودیم حسین زمین درگیرودار هنوز. بودند هم وانا خانوم ابتهاج

 ادعایش ازگاهی هر و داشت ادعا ما باغ روی همایون هنوز. داشتند ادعا جاده روی نفرهم سه ان

 .میرساند گوشم سیدبه ازطریق را ایوان روی

. بودند زمین تکه ان دادن درپس,  دادگاه ازحکم وناراضی بود شاکی دادگاه رای از هوشنگ هنوز

 .دهند راپس ان حاضرنیستند هرگز که میدانستم

 . اهداکنیم خیریه زمین تکه ان برای ای جاده که میداد پیام زهراخانم هنوز

 االن. است متفاوت وضعم االن ولی. نیست گریزی راه. وخواهدماند هست, بوده مشکالت

 احتر خیالم. کنم مقابله مصایب این با, او به باتکیه میتوانم که دارم همراهی االن. تنهانیستم

 .میکند وهمراهی حفظ زندگی مصایب مقابل مرادر وعالقه باعشق که دارم رادرکنارم مردی که,بود

. کنی حلرا همه بتوانی نمیشدکه وهیچگاه خواهندبود مشکالت.  دیگرتنهانیستم که بودم خوشحال

 مقابله بایکی وقتی. خواهدامد بعدی, میکردی راحل یکی وقتی. نخواهندشد برطرف هیچگاه

 .میکشند سرک بقیه, میکردی

 رس جدید وانسانی بود رسیده پایان به بیوه زنی عنوان به من زندگی, نبودم نگران دیگر ولی

 ایستادهتر انطرف کمی که راببینم اقاجون میتوانستم. بست نقش برلبانم لبخندی. بود براورده

 !!ازسررضایت لبخندی. بود بسته نقش برلبانش لبخندی. میکند ومارانگاه

 .نورمیبارید سفیدش موهای از.داشت برتن سفید ولباسی بود ونورانی روشن صورتش

 سرش. قراردادم رادردستش ودستم رفتم کنارامیرصدرا. ازنظرمحوشد و برگشت

 !!هستی که ممنون!! امیر ممنون: کردم زمزمه. ردباالب استفهام نشانه رابه رابرگرداندوابرویش

 . بست نقش برلبانش ارام لبخندی اوهم و رابست چشمانش

! !خوشبختم من هان؟ ؟ منومیبینی!! اقاجون: کردم اسمان به رو و دادم تکیه اش شانه رابه سرم

 .! دعاکن برام!! بودی پیشم ایکاش
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 منی کنار در که بلنـــــدم بختِ به خوشا

 منی بیقــــرار تو هم منی قرار هم تو

 سوز و سردی گذشت زمستان فصل گذشت

 منی بهـــــار را، فصــــل این بزن ورق بیا

 فقط است حالت دو جدایی روزهای به

 منی انتظـــار در یا تـــــــواَم انتظار در

 ”باشد من یار یار اگر خلوت است خوش“

 منی کنار در روز و شب که چون است خوش

 خورَد غبطه تو و من حالِ به عشق که بمان

 منی یار که کن عشق تواَم، یار که بمان

 من عاشقانهی غـــزلهای مثل که بمان

 منی گوشــــــوار و محضی لطافتِ از پر

 تواَم زمانِ شاعــــر ترین”ابتهـــــاج“ من

 منی روزگـــار شعـــــر ترین عاشقانه تو

 جویامعروفی

 پایان

 نصر شکوفه
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 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

 با ما و همراجع ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در شعرهایتان

 بگیرید تماس
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