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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

 یو رفت یکرد رانیو 

 ز من؟ یرد چگونه گذشتک کسانیدلم را با خاک  یکه خرابه ها رانگریو یلیسان س به

 بود و بس ستم ناروا

 نبودم دنید یبد قینکردم و ال یبد

 غمخوار نبود ...همدرد نبود ...همدم نبود یکس

 همانند من یا رانهینبود و یراست به

 از سکوت  ییایماندم و دن من

 پاره پاره  یماندم و قلب من

 یگذاشت ادگاریبه  میکه از هجرانت برا یدیسپ یماندم و مو من

 ختیام جانت را از هم گس ینیریش دیتلخ نبودم اما شا یبد نکردم ،به راست یراست به

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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  یو رفت یجانم را فشرد یعصاره  یبود یسنگدل وسفی یراست به

 باشد زمان حساب دادنت  برگشتنت

 بزند *قصاص* ادیرا ببندد و بلند فر شیکه دل ناکامم چشمها یزمان

 از دل ،امان از دل سوزاند دامنم را و فنا کرد تارو پود خود را  آخ

 با من نه یکه برگرد یروز

 کرد یمن مالقات خواه یسنگ یمجسمه  با

 میآکنده از حسرت و سوز بگو یآن زمان است که با قلب و

 حاال چرا* یجانم به قربانت ول ی*آمد

 

 

 یال یال یال_

 ..هییهوا عجب

 . نوریا ایب وونی..هو ح هو

 .دمیدویچوب بلندم به دنبال گاو وگوسفندها م با

 بهم فشار آورده بود دیشد یو تشنگ یخسته بودم و احساس گرسنگ یلیخ

 و مشغول سق زدن نون خشکم شدم. دمیکش رونیپارچه ب یکه همراهم بود رو از تو ینون خشک ی لقمه

 دیواضح به گوشم رسمادرم نا یکه صدا فرستادمیها رو به داخل آغل م وانیح داشتم

 حوض شستم و داد زدم  یآغل رو چفت زدم دستام رو تو در

 بله مادر؟_



 صحرا

 
5 

 

 دل نگرانت شدم . یرکردیدختر،چرا امروز د یصحرا جان آمد_

 صحرا نه برگ چغندر  گنیمادر به من م یدل نگران چ_

 تلف شدم میدار یغذا چ حاال

 

 نگاه کردم  بردیم نییپا یمادرم که سرش رو به آروم ی دهیکش یوسخت دهیچروک یچهره  به

  میداشته باش یچ یانتظار دار_

 تو دخترجان ایب میخوریکه باهم م شهیم دایپ یو ماست نون

 

 زدم وگفتم یلبخند

 نون و ماستم نعمت خداست _

 زنمیزبون نفهم ها سروکله م نیدست رنج منه ها که ازصبح تا شب باا حاصل

 زدو به داخل اتاق رفت یمادرلبخند

 که نگم بهتره  ازخونه

 از اون بود یکه آشپزخانه هم گوشه ا یگل کیاتاق کوچ کی فقط

 دیقرمز و سف یپر از گل ها میداشت یقشنگ یباغچه  اما

 خانه شدم و همراه مادر سرسفره نشستم  وارد

 مادر از صادق چه خبر؟ یراست_

 گفتبهم انداخت و  یهینگاه عاقل اندرسف مادر

 یدیهم پرس شبیسوال رو د نیا_
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 شه؟یاز صادق م یروز خبر کی نینظرت تو هم به

 تو دستم خشک شد و گفتم لقمه

 حاال دمیسوال پرس هیباشه ،_

 یشیم یچراعصب

 

 میوردیبابا از مادر هم شانس ن یا

 دوکلوم باهاش حرف زد شهینم

 دادیرو نشون م میانداختم که هشت و ن یساعت نگاه به

 بافت زدن شدم یبافتم رو برداشتم و مشغول ادامه  مهیو شال ن لیم

 تازه دم رو کنارم آورد و گفت ییچا مادر

 صحرا جان مادر ...._

 

 نگاهش کنم  نکهیا بدون

 رو محکم بستم وگفتم گره

 جانم ؟_

 ....دونمیم یو حسرت خورد ینکرد یبچگ دونمیشه،میداره حرام م تیجوون دونمی،م یدیکش یسخت یلیخ دونمیم_

 ادامش مادر؟_

 بهش کردم وگفتم یسرد نگاه

 نکن ادامش روبگو شیادآوری گذرهیبهم گذشته و داره م یچ دونمیخودم م_
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 چشمش رو با شالش گرفت و گفت اشک

 یتوهم خانم دکتر بش خواستیدلم م_

 یروستا عمرت هدر بره و گاو بچرون نیتوا نکهیا ،نهیمعلم بش خانم

 مادر من از کار افتادم اما

 کمک حالت باشم تونمیرو ببخش که نم من

 

 و گفتم دمیزدم و بافت رو کنار گذاشتم خم شدم و دست مادرم رو بوس یلبخند

 قربونت برم؟ یکنیم تیچرا خودت رو اذ_

 ندارم یکه گله ا من

 میبه سرنوشتم راض من

  یهست یتودختر صبور و عاقل دونمیم_

 کشمیمن دارم عذاب م اما

 .... یخوایم

 ؟یدرس بخون یباال که توهم بتون یتو روستا میبر میگاو و گوسفندا رو بفروش یخوایم

 

 و گفتم دمیخند بلند

 مادر من حالت خوبه؟ یگ یم یچ_

 میگاو و گوسفندها رو بفروش اگه
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 وکتاب ؟ م؟کاغذیبخور یچ

 

 رو تکون داد و گفت سرش

 پر پر شده تیواال،قلبم واسه تو و جوون دونمیچه م_

 و گفتم دمیرو سر کش مییچا

 شو مادر من الیخیب_

 میکار دار یبخواب صبح کل ریبگ

 

 دمیخودم کش یو پتورو رو دمیکش دراز

 دیهم استکان ها روجمع کرد و سرجاش دراز کش مادر

 اوردیبه چشمم م شتریکه داشتم رو ب ینکبت یزندگ کردویم یادآوریحرف ها رو بهم  نیهرروز ا چرا

 کردمیو گله نم گفتمینم یزیکه چ من

 کردنیچرا همه مردم با ترحم نگاهم م پس

 کردم؟ یچوپان یاز شش سالگ چون

 دم؟یدوشیمردم گاو وگوسفند م یمن خانه ها خوندنیودرس م رفتنیهمسن و سالهام مدرسه م یوقت چون

 ؟ کردمیو کفن م شستمیهمرا غسال روستا مرده م یچون در دوازده سالگ دیشا ای

 کدامش؟

 سرنوشت تلخ من بود نیا

 ستیچ یزندگ دونمیمن صحرا هفده سال دارم و نم حاال
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 شود  یاسمم چطور نوشته م دونمینم

  دونمیرا م زیچ کی فقط

 ...شیروستا و گاو و گوسفند ها نیشود در ا یمن خالصه م یزندگ

 .... نهیسرنوشت من ا آره

 

 دارشویصحرا ،دختر ب_

 به مادر نگاه کردم و گفتم باتعجب

 شده؟یچ_

 قراره بشه ،ساعت پنجه یچ_

 نمازت رو بخون برو گاوها رو بدوش پاشو

 فرستادم و گفتم رونیرو ب نفسم

 شمیباشه االن بلند م_

 رفت سرسجادش نشست و مشغول ذکرگفتن شد مادر

 ستادمیگذاشتم وضوگرفتم و به نماز ا یهم ازجام بلند شدم و رختخوابم رو کنار من

 نه ای خونمینمازهامرو درست م دونستمینم یحت

 داده بود ادمی ینجوریخانم ا یمهر اما

 نون دردهانم گذاشتم ی لقمه

 برداشتم و به آغل رفتم دوسطل

 معمول هرروز صبح گفتم طبق
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  زمیعز یسالم دوستا_

 حالتون چطوره؟ امروز

 زدم یلبخند

 بودن ایدن نیمن توا یزبان بسته ها تنهادوستا نیا

 روستا دختر همسن و سال من نداشت نیتوا چکسیه

 خوندیداشت در شهر درس م اگرهم

 گاو به داخل خانه برگشتم که مادرم گفت ریش دنیاز دوش بعد

 سپارمیم دیها رو به رش وانیامروز ح_

 زنهیشورش رو م ردلمیباال برو و ازصادق خبر بگ یروستا به

 خودتون... شهیبرم ؟نم یاما چطور_

 راه رفتن ندارم یادر من که پام_

 و تاغروب آفتاب برگرد برو

 فکرفرورفتم به

 شناختمیرو نم ییمن که جا آخه

 کردمیم دایمدرسه صادق رو پ دیبا ازکجا

 ازمادر گرفتم رروینان و پن ی بقچه

 سرم کردم  یچادر

 سالم من رو به صادق برسون و بگو_

 رو خوب بخونه درسش
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 که اون دکتر بشه هیما به روز دیکه چشم و ام بگو

 ،خدانگهدار گمیچشم مادر م_

 خداحافظت باشه_

 باال برم یراه افتادم و از کنار رودخانه گذشتم و از پل عبور کردم تا به روستا به

 شدیبه آنجا ختم م دوراه

 یراه جنگل کیدرست شده بود و  دیکه جد یراه جاده خاک کی

 کردمیه اطرافم با تعجب نگاه مگرفتم و ب شیرو درپ یجاده خاک راه

 دمیدیبار بود که م نیرو اول نجایا

 دره داشت نییدر پا ییبایز عتیطب اما

 چقدر راه رفتم دونمینم

 رفتمیرو از بقچه خارج کردم و همزمان راه م رینون و پن یظهر شده بود لقمه  اما

 روستا به چشم اومد یکه خانه ها دینکش یطول

 ست یبزرگ یفاصله هم مشخص بود روستا نیازهم

 شدمیرد م یکشاورز یها نیزم ازکنار

 ...کردنیمرتب تر نظاره م یو دونفر هم باظاهر کردنیکار م نیزم یرو چندمرد

 

 اون مرد مرتب، به هوا رفت ادیفر که

 دمیم امفتیمردک مگه من به تو پول _

 ستیحواست به کارت ن چرا
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 به خودت یدیکش و قوس م یه چرا

 

 تته پته کنان گفت چارهیب مرد

 ... کنهیاز نردبان افتادم و کمرم درد م شبیآقاد اهیروم س_

 برا پول به تو دادن کنهیسر منم درد نم_

 گورتو گم کن یتونینم اگه

 

 گفت دهیترس مرد

 کنمیغلط کردم آقا خودم همه کارا رو م_

 

 بودخودمون  یکه بدتر از روستا نجایواقعا سوخت ا دلم

 ابله پولت تو سرت بخوره کهیمرت_

 ؟یکنیچه م نجایدختر جان تو ا_

 رفتیوگرنه سرت به باد م دیحرفت رو نشن یکس یآورد شانس

 نگاه کردم و گفتم رمردیتعجب به پ با

 گفتم؟ یچرا مگه من چ_

 ارهیآقا شهر یدیاون نامرد که د_

 خان روستا پسر

 اونه  یروستا برا یها نیزم تمام
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 خرهیرو هم با پولش م وهمه

 باش.... مراقب

 

 روگاز گرفتم و گفتم زبونم

 دینشن یخداروشکر کس_

 پدرجان من دنبال برادرم اومدم یراست

 مدرسه کدوم طرفه؟ دیدونیم شما

 

 ه؟یبرادرت ک_

 ییصادق،صادق بابا_

 یتو خواهر صادق نطوریپس که ا_

 کن  حتشینص کمیاست  یشر پسر

 دهیم یقرمه سبز یبو سرش

 

 تعجب گفتم با

 کرده؟ یچرا ؟صادق کار_

 یفهمیخودت برو بپرس م_

 یرسیبرو به مدرسه م میراه رو مستق نیا
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 کردم و به راه افتادم تشکر

 که صادق شره  یچ یعنی

 باز... کارکردهیچ

 در رو که بازکردم  دمیمدرسه رس به

 اونجا نبود چکسیروبه رو شدم که ه یبزرگ اطیح با

 مد و گفتبه سمتم آ یرمردیپ

 دختر جان؟ یخوایم یچ_

 س...سالم _

 نمیبرادرم رو بب اومدم

 تا بهت اجازه بده ریبرو تودفتر مد_

 از کجا برم؟_

 دنبالم ایب_

 بود یبزرگ یمدرسه  م،الحقیدیرس یدنبال اون مرد راه افتادم و به اتاق به

 خوندیدرس م نجایصادق که ا خوشبحال

 

 ریدفتر مد گفتنیکه خودشون م میدیرس یبه اتاق یطوالن یفاصله  مودنیبعد از پ بالخره

 دیآقا در رو کوب اون

 میدر رو باز کرد و وارد تاق شد دییبفرما یباصدا

 بفرما آقا صفدر ؟_
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 نهیبرادرش رو بب خوادیم گهیخانم اومده م نیسالم آقا ،ا_

 انداختم و آروم سالم کردم نییبه من انداخت که سرم رو پا ینگاه آقاهه

 ؟ هیسالم دخترجان ،اسم برادرت چ_

 ییصادق بابا_

 باال انداخت و گفت ییابرو مرد

 میدینفله د نیازا یکس و کار هیچه عجب ما _

 ؟یچ یعنیگفت؟نفله  یچ

 رو به زبون آوردم و گفتم فکرم

 ؟یچ یعنینفله _

 زد و گفت یپوزخند مرد

 کنم فیبرادرت تعر یتا ازشاهکارها نیبش اینکن ،ب ریفکرت رو درگ ادیز_

 

 نبود؟ یمگه فارس زدیحرف م یچه زبون دم،بهیفهمیرو نم زدیآقا م نیکه ا ییحرفا یمعن اصال

 ،برادر تو کالس هشتمه ییخانم بابا نیبب_

 مدرسه ست نیهشت ساله تو ا یعنی

و ر چکسیه گفتی،م انیخانوادت ب میهم که گفت رن،هرباریسراغش رو بگ ومدنیهم تاحاال کس و کارش ن کباری

 غربت اریخواهر داره تو د هینداره ،فقط 

 قته؟یحق نیا

 زل زدم و گفتم ریتعجب به دهان مد با
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 میکنیم یباال زندگ یام..اما من و مادرم روستا_

 حرفارو زده؟ نیصادق ا چرا

 میتحملش کرد یچندسال به چه بدبخت نیا یکنم  که بفهم فیچرا، اما بزار چند تا از کاراش رو تعر دونمیمن نم_

 زرنگ و درس خون  اریبود و بس یخوب و آروم یلیچهار سال اول پسر خ سه

 دعواش شد و سرش رو شکوند شیبود که با همکالس ییسال چهارم ابتدا اما

 

 ردک یعقرب مخف کیمعلمش  زیم یتو کباریکه  یمعلما رو شروع کرد ،طور تیبود که آزار و اذ ییپنجم ابتدا سال

 زد..... شیعلم رو ناون عقرب م و

 

 نیبود چطور ممکن بود همچ یآروم یلیشد ،صادق پسر خ یدهانم از تعجب باز م شیاز پ شتریو من ب گفتیم ریمد

 کرده باشه ییکارها

 

،انبار غالت معاون مدرسه رو  گهیکه با کمک دونفر د شیمنوال گذشت ،تا سه ماه پ نیبعد هم به هم یسال ها_

 چون بهشون خط کش زده بود دنیکش شیتوروستا به آت

 

 و گفتم دمیکش یبلند نیدهانم گرفتم و ه یرو جلو دستم

 هاروبکنه؟ نکاریا تونهیامکان نداره آقا ،صادق چطور م_

 اما اون مبتال به مرض آزاره ادیبرنم ییکارها نیبه سن و سال اون همچ ی،از پسربچه ا میکردیبله ماهم فکرم_

 شهیم ریپره و درگ یم یهرکس به
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انجمن هم از  ئتیرو نداره ،ه چکسی،اما التماس کرد و زار زد که ه میاخراجش کن یبعد از آتش سوز میخواستیم

 بازهم بهش فرصت دادن یسردلسوز

  شهیاخراج م دیباره آخره ،بار بعد مطمعن باش نیا اما

 ...دیرو شما هم بهش بگ نیا

 

  کوبهیقلبم در دهانم م کردمیم حس

 بزرگش گوشش بود... کهیت دیرس یشده بودم که اگر دستم به صادق م یعصب یحرف ها به حد نیا دنیشن از

 

 نم؟یصادق رو بب تونمیآقا من م_

 صداش کنن گمیم دیبله منتظرباش_

 ازاتاق خارج شد ریمد آقا

 الیاز فکر و خ ییایموندم و دن من

 میبافت ی،و لباس م میچروندیگاو و گوسفند م یو مادر با چه زحمت و عذاب من

 میاریصادق رو درب لیتاخرج تحص میفروختیم ریو دوغ و ماست و پن ریش

 ...یدکتر بشه و ما رو ازفالکت خارج کنه اما اون عوض نکهیا دیام به

 

 شد دایآروم سر کچل صادق در چارچوب در پ دمیشدن در از فکرخارج شدم که د دهیکوب با

 گشاده شده گفت یبا چشم ها دنمید با

 ؟یآبج_
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 جام بلند شدم و به سمت در هجوم بردم از

 دمیو گوشش رو محکم کش دمیبه گوش صادق کوب یا دهیداخل در رو بستم و کش دمشیگرفتم و کش قشی از

 شد یهمزمان اشک هام رو گونه ام جار

 ...شیجون ننه گوشم رو ول کن ،کند یآبج یآ یآ_

 بدبخت یکنیرو م نکارایفقط بهم بگو چرا؟چرا ا_

 دلت  ریزده ز یکه خوش میدیو خرج تورو م میکنیم یزندگ میدار یمن و مادر تو چه فالکت یکنیفکرم

 

 گه خوردم ولم کن یآبج_

 دروغ ... نیمعلما همشون بامن لجن براهم ریمد نیا

  ادیکه فقط از تو بدشون ب کارنیآره ب_

 که اگه اخرجت کنن خورمیکه باالسرمه قسم م ییکن صادق ،به خدا گوش

 حروم شه میهمه سال که بهت پول داد نیا و

 سنگسارت کنن یپا تو روستا بزار کنمیم یو کار زمیریرو م خونت

 گم؟یم یچ یمتوجه میفرستیپول کتاب و خوابگاه تورو م یول میبخور میهست که نون ندار ییو مادر شب ها من

 آدم شم دمیقول م یباشه آبج_

 دیو ننه غصه نخور تو

 شمیروح بابا درست م به

 رو ول کردم و بغلش کردم و گفتم گوشش

 یسیبنو یبه توئه که چهارکلوم بلد دمونیمراقب خودت باش صادق ،من و مادر همه چشم و ام_
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 میسیاسم خودمون رو بنو میستیبلد ن یکه حت نیو مادرو نب من

 افتخار ما شو و اسممون رو همه جا بلند کن تو

 

 محکم بغلم کرد و گفت صادق

 دمیقول م یآبج دمیقول م_

 

 راه افتادم که برگردم حتیسفارشات و نص یسر هیو بعد از  دمیاش رو بوس گونه

 ظهر بود یها مهیساعت چند بود ن دونستمینم

 کردمیها رو نگاه م نیاطراف و زم یو خانه ها داشتمیتوجه به جلو قدم برم بدون

 افتادم نیم و زمبرخورد کرد یبه جسم سفت هوی

 نمشیبب تونستمیتو صورت اون مرد افتاده بود و نم دیرو باال آوردم اما نور خورش سرم

 مرد رو به روم شدم و با سروصدا آب دهانم رو قورت دادم ی رهیبلند شدم و خ ازجام

 

 س...س...سالم_

 نمتیبیباره م نی؟اول یهست یتوک_

 ر...را..راستش _

 ؟یچه مرگته که زبونت بند اومده نکنه دزد_

 ترس بهش زل زدم و گفتم با

 نمیبرادرم رو بب ستم،اومدمینه دزد ن_
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 ه؟یبرادرت ک_

 داره ،اما واقعا جرعتش رو نداشتم ینبود بهش بگه به تو چه ربط یکی آخه

 بودم دهیبودم به شدت ازش ترس دهیکه صبح ازش د یصحنه ا بااون

 خونهیم درس نجایبرادرم ا_

 تکون داد و گفت یسر

 برو نجایتر از ا عیخب ،سر لهیخ_

 رو گفت و به سرعت ازم دور شد نیا

 داشت یمشکل روان فکرکنم

 داشت آخه  ی،موندن و نموندنم به تو چه ربط یکه هست یخان هست پسر

 راهم ادامه دادم به

 شد کینزد یکیزود به تار یلیخ هوا

 دمیکه به دو رس یهام رو تند تر کردم و طور قدم

 دمیروستا رو د یتا چراغ ها دمیچقدر دو دونمینم

 دمیکش یراحت نفس

 دمیکش یم نیزم یبه داخل روستا قدم هام رو رو دنیخسته بودم که  بارس اونقدر

 کردنیها باتعجب بهم نگاه م هیهمسا

 داشتم کاریچ رونیوقت شب ب نیتعجب کرده بودن که ا حتما

 باز شد یناهنجار یبا صدا اطیحدر  دمیدرخونه که رس به

 مادر _
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 اومد و گفت اطیبا عجله به ح مامانم

 ؟نصف جان شدم دختر یصحرا اومد_

 یکرد رید یلیخ

 حوض نشستم و به صورتم آب زدم لب

 وگفتم

 مدرسه هم معطلم کردن یبود تو ادیسالم،فاصله ز_

 بخوابم خوامیخستم م یلیخ

 ،صادق چطور بود؟خوب بود بچم؟ یبخور مادر از کت و کول افتاد یزیچ هی ایب_

 شدم رهیروبه روم خ به

 رو برداشتم و صورتم روخشک کردم و گفتم حوله

 بهتر ازما بود یلیآره خ_

 رهیخدا بچم زود دکتر مهندس شه دست ماروهم بگ دیخداروشکر ،به ام_

 جواب گذاشتم یمادر رو ب حرف

 دم نداشتم که ب یجواب یعنی

 نفهمه و ناراحت نشه یزیپسرش چ یایبود از خرابکار بهتر

 دمیرو پهن کردم ودراز کش رختخوابم

 فرورفتم یقیکه به خواب عم دینکش یطول

 

 مرغ و خروس ها چشمام رو بازکردم یصدا با
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 روشن شده بود،با تعجب سرجام نشستم پس مادر کجا بود هوا

 وقته طلوع کرده چرا من خواب موندم یلیکه خ آفتاب

  ییمادر ،مادر کجا_

 اومد و گفت اطیبا ظرف دون مرغ ها به ح مامان

 دیصدات رو شن هیچته دختر همه درو همسا_

 یبخواب شتریب کمیگفتم  یبود خسته

 ها رو به چرا ببر وانیح ایرو بخور و ب صبحانت

 

 برداشتم و به راه افتادم یطل آبدور کمرم بستم و س ی،چادر نیهم ینبود برا گرسنم

 و به چرا رفتم دمیها دو وانیچوب دنبال ح با

 نشستم و به فکرفرورفتم یها رو رها کردم و خودم گوشه ا وانیح

 صادق بودم ی ندهیآ نگران

 شدیم یچ یعنی

 وفتهیممکن بود عاقل بشه و به فکر من و مادر ب یعنی

 انداختم نییو سرم رو پا دمیهم که دوتا گوسفندش رو به چرا آورده بود ازدور د دیرش

 ومدیاصال خوشم نم دیرش ی رهیخ ینگاه ها از

 سالم صحرا_

 سالم کردم رلبیز

 ؟صادق خوب بود؟ یباال برگشت یاز روستا یک_
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 آره خوبه_

 

 به حرف زدن ندارم یلیتما دید یوقت

 ر شدکرد و ازاونجا دو یخداحافظ زود

 ازدواج نکنم دیکنم اما با رش یبودم تا آخر عمر کنار مادر بمونم و چوپان حاظر

 

 خودش جذاب تر بشه متنفر بودم الیتا به خ چسبوندیکه هربار با آب محکم به سرش م ییاون موها از

 

 نکبت بار بود یبه حد کاف یزندگ

 رو نداشتم نیاز ا شتریحد برام بس بود تحمل ب نیدرهم

 

 برگردم خونه خواستمیشده بود و م غروب

 حالم رو گرفته بودن یزبون نفهم ها حساب نیشدت خسته بودم و ا به

 شده بود یو خاک یلباس هام گل تمام

 خونه که شدم چشمام ازتعجب دراومد کینزد

 نه؟یماش نیا

  زدمیدست م نیماش یجلوتر رفتم و به بدنه  رتیح با

 کنهیم کاریما چ یدر خونه  نیماش نیا_

 ها رو به داخل آغل فرستادم وانیزود ح یلیخ
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 شدیاضافه م رتمیدر شدم و لحظه به لحظه به ح یجلو یزیتم یکفش ها متوجه

 چه خبره نجایآخه ا_

 شدم رهیدر نشسته بودن خ یکه روبه رو یمرتب یدم در باال رفتم و به خانم و آقا یآروم ازدو پله  یلیخ

 شدن و با لبخند بهم نگاه کردنزن و مرد هم متوجه حضور من  اون

 دختر ی،چقدر بزرگ شد یصحرا باش دیتو با_

 شناخت یبود که من رو م یزن ک نیا

 بود ختهیبهم ر یذهنم حساب معادالت

 گفت دیکه من رو د مادر

 یشد تیم هیخدا مرگم بده مادر چرا شب_

 کارت دارم ایشده،برو لباسات رو عوض کن و ب یتنت گل تمام

 اومدم رونیبرداشتم و از در اتاق ب یساده ا یربات به حرف مادر عمل کردم و لباس آب نیهم ع من

 اتاق لباسم رو عوض کردم وارید پشت

 و صورتم رو شستم دست

 شال فرستادم و آروم وارد شدم ریروز موهام

 سالم_

 جا خوردم کمی، دیرو ببخش من

 خانم از جا بلند شد اون

 دیبغلم گرفت و من رو بوس گرم

 بهم کرد و گفت یهم با لبخند نگاه آقاهه
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  میدخترم سرزده اومد یحق دار_

 نیآقا فرزاد نور چشم ماهست هیچه حرف نیا_

 زیبر ییمادر چا صحرا

 رهینظ یتک و ب نیواسه دخترتون انتخاب کرد ییبایچقدر اسم ز_

 شماست زیکن_

 گفتم رلبیانداختم و ز نییرو پا سرم

 شناسمیبشم که نم یکس زیکن دیبا یوا براچ_

 رو جلوشون گذاشتم و گفتم ییچا

 ؟یکن یمهمان ها رو معرف یخوایمادر نم_

 منه  کیکوچ یشهال خاله _

 دارم ایکه من از دار دن یتنها کس یعنی

 کردمیو به اسم صداش م میبود یمیباهم صم یلیچون فقط چهار سال ازمن بزرگ از بود  خ اما

 انداخت و گفت نییسرش رو پا مادر

 بهت نگفتم  چوقتیهست که ه ییزهایچ_

 االن وقتش باشه دیشا

 

 تعجب به مادر نگاه کردم و گفتم با

 دونم؟ینم ویم..من چ_

 به شهال کرد و گفت ینگاه مادر
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 میدیباالهم رو د یروستا یتو نکهیمن و پدرت بعد ازا_

 کس و کار بودم  یموافق نبودچون من ب چکسیاما ه میهم شد عاشق

 ،مادرم ،پدربزرگ و مادربزرگ همه مرده بودن فقط من مونده بودم پدرم

 هم تونست درس بخونه و به شهربره و ازدواج کنه خاله

 کر و الل شوهر بدن رمردیپ هینکنه، من رو به  یدختر تک و تنها زندگ هی نکهیا یگرفت برا میروستا تصم انجمن

 

 نوادش طرد شدازدواج با من اصرار کرد اما از خا یهم برا رسول

 میداد لیدور ازهمه تشک یدیجد یزندگ میروستا اومد نیا به

 و.... زننیسرش م یتو لیو با ب شهیدعواش م نیزم یاومدن صادق ،رو ایکه بعد ازبه دن دینکش یطول اما

 

 شده یصورتم جار یرو یاشکام ک دمینفهم اصال

 زد ها شی،بابا رو مار ن یاما مامان مگه تو نگفت_

 بابا رو نکشت چکسیه یگیدروغ م چرا

 صحرا جان خاله آروم باش_

 افتاده  شیکه سال ها پ هیاتفاق

 قاتلش گذشتن ریاز خ یسادگ نیمن رو کشتن اونوقت به هم یخاله ،بابا_

 شه؟یم مگه

 پسر خواهر خان کشتش_

 هیپسر خواهر خان باشه،مگه خان ک_
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 هیک یخان لعنت نیبدونم ا خوامیم هان

 پدرت بود یوخان  پسرعم_

 تعجب به دهان مادر زل زده بودم با

 شدیازدهانم خارج نم یاما کلمه ا کردمیرو باز و بسته م دهانم

 باال یممکن بود؟خان روستا مگه

 پدر من؟ یپسرعمو

 ستیممکن ن نیا_

 نکنه یزندگ تیصحرا مادر اونا پدرت رو کشتن تا به قول خودشون ،خان زاده مثل رع_

 هقم به هوا بلند شد هق

 بابااااا میوفتیفالکت ب نیکه به ا یبابا،چرا آخه چرا ترکمون کرد_

و  کنهیخاله هم آروم اشکش رو پاک م دمینگاهم به خاله و شوهرش افتاد که د ختیر یمن اشک م یهم پابه پا مادر

 کنهینگاهم م یآقا فرزاد با ناراحت

 آروم شدم گفتم یکم نکهیازا بعد

 خورمیمامان قسم م رمیگیم بابا رو از اون نامردا ممن انتقا_

 

 ستنین یینگو مادر اون ها کم آدما_

 کننیو نابود م ستیشدت نفوذ دارن و من و تورو ن به

 ندارم یهم نگران صادقم اما چاره ا شینجوریهم

 چشمام رو بستم. یلحظه ا هشیکر یپسر خان افتادم و اون چهره  ادی
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 رمیگیازتون م مونویپر از بدبخت یزندگ نیانتقام بابامو ا ایعوض

 

 بردمش رونیمادرم رو گرفتم و ب دست

 م؟یبه مهمان ها بد یشام چ دیمامان حاال با_

 عالمه گوشت و مرغ و برنج آوردن هیمادر ،اون ها از شهر با خودشون ، اههیروم س_

 تعجب به مادر زل زدم و گفتم با

 آبرومون رفت یوا_

 ؟رو کردن  نکاریا چرا

 بگم واال یچ_

 میکنیم ییرایبا همون ها ازشون پذ حاال

 کنمیجبران م بعد

 ما رو تیوضع دونهیم ستین بهیغر شهال

 میسفره رو انداخت میهمراه مادر وارد شد یناراحت با

 نگاه کردم یکه مادر درست کرده بود با خوشحال یخوش رنگ یبه غذا و

 نهیغذاها روبب نیکه ا یصادق خال یجا

 دییتوروخدا بفرما_

 که با اجناس خودتون ..... اههیس روم

 بزرگ نشدم تیوضع نیانگار من تو ا یزنیحرف م یجور هیعه بس کن ساره،_
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 منم کم از تو نداشت  وضع

 کنن؟یم کاریشهال ،بچه هات کجان چ یراست_

 هیآرسام که استاد دانشگاهه پسر موفق_

  شاالیا هشیپزشک م خونهیهم که فرانسه درس م انایآر

 پوزخند به شهال نگاه کردم با

 شده بود  کیتحر نقدریچرا حس حسادتم ا دونمینم

 بچه هاش موفق بودن  چقدر

 موفقشون... یزندگ خوشبحال

  نجایا رسهی،آرسام هم فردا م یراست_

 حیتفر ادیب یبا دوستاش مجرد قراره

 و شروع کردم به سرفه کردن.... دیگلوم پر یتو غذا

 دیکوب یکمرم م یمحکم تو مامان

 و به دست داد ختیآب ر وانیل هیفرزاد  آقا

 بهتر شد گفتم یکه کم حالم

 رانستیو فق کیکوچ یلیکه خ نجایا نجا؟امایا انیم_

 ستیآرسام تجمل گرا ن هیچه حرف نیدخترم ا_

 و زادگاه مادرش رو نهیتا دختر خالش رو بب ادیفقط م اون

 انداختم نییسرم رو پا یناراحت آقا فرزاد نگاه کردم و با به

 ....میکردیم ییرایپذ نجایباکالس ا یاز اون آدم ها دیچطور با آخه
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 شدم داریقبل از اذان ب صبح

 کردم زیرو تم رشونیو ز دمیگاو ها رو دوش یهمه  ریزود ش یلیخ

 اومدم آفتاب دراومده بود رونیب یوقت

 آماده کرد  یمفصل یگرم کرد و صبحانه  ریمامان کمک کردم ش به

 م؟یکن کاریچ دیمامان حاال با_

 گفت گذاشتیدهانش م ینون یکه لقمه  یدرحال مامان

 م؟یکن کاریرو چ یچ_

 نجایا ادیب خوادیپسره که م نیهم_

 انیجاها کنار ب نجوریکه با ا ستنین یمعمول یها آدم ها نیا

 ماست یزندگ نی،ا میکن کاریچ یگیم_

 آماده کنه یزیبا هرچ ییارویرو یخودش رو برا دیبا زارهیپا م نجایکه ا یکس

 ستیکه ن قصر

 ساده ست ییخونه روستا هی

 تکون دادم و استکان ها و نون روسر سفره گذاشتم یسر

  ریصبحتون بخ_

 صحرا جان ریصبح تو هم بخ_

 ادیم یخوب یدخترم چقدر بو ریصبح بخ_

 کنهیاز دود آدم رو مست م یو خال عتیطب یبو نجایا میومدیزودتر م کاش
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 زدم و گفتم یآقا فرزاد لبخند به

 شهیسرحال م نجایبله آدم ا_

 دیهم بزن رونیبه ب یسر هی حتما

 هست یقشنگ عتیرودخونه طب کنار

 دخترم؟ یبریتو مارو م_

 پا و اون پا کردم گفتم نیا یکم

 ها رو به چرا ببرم وانیح دی،من با برتونیمامان م_

 زد و کنار سفره نشست یپرحسرت فرزاد لبخند آقا

  دیکنیچرا تعارف م دییتوروخدا بفرما_

 ...اریو کره رو ب ریبرو پن یچرا واستاد صحرا

 

 صبحانه خوردن ظرف ها رو جمع کردم کنار حوض گذاشتم نکهیازا بعد

 میشوریخاله برو به کارت برس ،من و مامانت ظرف م _

 دینیبش دییبفرما دیخاله ،شما مهمان شهیزحمتتون م_

 شد رتیبرو د هیعه دختر چه حرف_

 زدم و چادر دور کمرم بستم یلبخند

 ها رو به دشت بردم وانیح و

 

 وردمیآب با خودم ن یذره ا یعجله کردم که حت اونقدر
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  دیحرف گوش کن باش کمیتوروخدا امروز _

 زدن غیخسته شدم از ج گهید

 بودن یخوب یها وانیح

 که همه پشت سرهم به راه افتادن دنیحرفام رو فهم فکرکنم

 

 فکر فرو رفتم یتو

 شهیبار بود که آدم باسواد وارد خونمون م نیاول

 نبود.... یبشم اما چاره ا یاونور ها آفتاب خواستیدلم نم نیهم یبرا

 

 کردمیبودم واستراحت م دهیچمن دراز کش یرو

 درست کنه یپسرخاله شهال شام خوب یبرا خواستیچون مادر م گشتمیکم کم برم دیبا

 که دوتا از گاو ها وارد رودخونه شدن دمیاما از دور د دمیدویها م وانیشدم و به دنبال ح بلند

 کنار رودخونه پر از گل شده و

 و به سمت رودخونه رفتم دمیو شلوارم رو باال کش دمیکش یآه

 دیکنیم یچه غلط نجایآخه شما زبون نفهم ها ا_

 شده بود یدنید افمیگل فرورفتم و ق ینامرتب بود تو یحد کافبه  تمیوضع

  دمیشن یبد یزدن گاو ها باچوب بودم که صده درحال

 ستادهیا نیماش هی دمیپشت سرم با تعجب نگاه کردم که د به

 دهانم رو قورت دادم و سرم رو برگردوندم آب
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 اسب و االغ درست کرده بودن یهم برا یجاده خاک نیتردد کنه ا نیتو روستا ماش ومدیم شیکم پ یلیخ

 خانم؟_

  یگوش نواز یچه صدا بیامام غر ای

 هیصاحب صدا چه شکل یعنی

 .نیرو بب افشیها خب برگرد و ق یهست یخر عجب

 با من ... تونهیم یچه کار هیک آخه

 ییخانم با شمام،نکنه ناشنوا_

 

 هفت جد و آبادته کر

چطور تو  یو مردونگ ییبایهمه ز نیبگم ا یچ دونستمیا زبونم بند اومد نمبرگشتم که جوابش رو بدم ام تیعصبان با

 نفر جمع شده کی یچهره 

 نیعالوه بر ناشنوا بودن الل هم هست دمیفهم_

 ن؟یکار دار یبا ک دییآقا نه کرم نه اللم،بفرما رینخ_

 به چشماش زل زدم ریرو از چشماش برداشت و متح شیآفتاب نکیع

 داشت ییبایو ز یمشک یچشم و ابرو چقدر

 از سرتا پا بهم انداخت وگفت ینگاه

 شما حالتون خوبه؟_

 چرا؟_

 چرا؟ یچ_
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 تکون دادم و گفتم یسر

 ن؟یکار دار یبا ک نینگفت_

 

 ؟یایآرسام چرا نم شدهیچ_

 جدالسادات اون گفت آرسام ای

 دادم  هیشدم و به گاو تک رهیشد خ ادهیپ نیکه از ماش یپسر به

 پسر خاله شهال باشه نیا شدینم باورم

 ؟یشما خوب_

 بله _

 ؟یبه من کمک کن یتونیشما م ییبرم منزل بابا خوامیمن م_

 بود حدسم درست بود دهییدوقلو زا گاوم

 برم خونه  ییبا چه رو حاال

 کردم به خودم مسلط شم یدادم و سع رونیرو ب نفسم

 اونجاست د،ینیبیم یدر چوب هی دیبر میجاده رو مستق نیبله ،ا_

 کرد و گفت ینامطمئن بهم نگاه آرسام

 باشه ممنونم _

 دیول میبر

 شدن  نیدوشون سوار ماش هر

 زد و به سرعت رد شد یتک بوق آرسام
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 دمیکوب میشونیآب نشستم و به پ یتو همونجا

 خدا دمیم یسوت نقدریچرا من ا آخه

 برگردم خونه  دیچطور با حاال

 نشسته بودم آب یهمونجور تو قهیچنددق دونمینم

 گرفتم بلند شم و به خونه برگردم میتصم بالخره

 ... ینکردم ول می،کار بد ستین یا چاره

 ها رو جمع کردم و به راه افتادم وانیح

 داد؟ ینشون م یچه عکس العمل دیدیمنو م اگه

 ینگفت یزیچرا چ یخانواده بود نیگفت اگه تو دختر هم ینم

 کنم کاریچ دیخدا حاال با یا

 دمیدر خونه رس دمیکردم که د یخودخور اونقدر

 خدا توکل کردم و وارد خونه شدم به

 ها رو داخل آغل فرستادم وانیح

 لب حوض نشستم و

 

 صورتش زد و گفت یشد و تو اطیوارد ح مادر

 سرت اومده؟ ییخدا مرگم بده مادر چه بال_

 دمیاقعا خجالت کشبه سر و وضع خودم انداختم و یتعجب به مادر نگاه کردم نگاه با

 بود یو گل سیلباس هام خ تمام
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 اومدن اطیبه ح دیخانم و آقا فرزاد و به دنبالشون،آرسام و ول شهال

 خاله؟ یخوب_

 جام بلند شدم و گفتم  از

 سالم_

 ستین یخوبم.مشکل بله

 نگاهم کرد نهیزد و دست به س یپوزخند آرسام

 بگه دهانش رو باز و بسته کرد اما ساکت موند یزیچ خواستیهم م دوستش

  امیبرو پشت اتاق تا ب ارمیاالن برات لباس م_

 انداختم و پشت اتاق رفتم نییرو پا سرم

 افتاد یزیبودم به خونر دهیاز بس پوست لبم رو جو ادیکه مامان ب یزمان تا

 ؟یکجا بود یبرا خودت درست کرد هیمادر چه وضع_

 گل افتاده بودن رفتم دنبالشون  یوبابا گاو ها ت یچیه_

 میشام آماده کن ایلباس هاتو عوض کن زود ب ایخدا ،ب یا_

 زود لباس عوض کردم و داخل اتاق شدم یلیخ

 حتما یخاله جان خسته ا نیبش ایب_

 نه خاله من عادت دارم_

 که از پسرم کم نداره آشنا شو دخترم شیمیدوست صم دیبا آرسام پسرم و ول_

 خوشبختم خانم....._
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 اسمش صحراست مامان_

 داره یچه اسم قشنگ ینیبیم

 رو باال آوردم و با خجالت به آرسام نگاه کردم سرم

 زد و گفت  یپوزخند 

 بله،قشنگه _

 

 فرار کردم و به کمک مامان رفتم نشونیسنگ ینگاه ها از

  میآماده کرد ییخوش رنگ و بو یغذاها

  یگوشت و ماه خورش

 مان حرف نداشتما دستپخت

 بود یشناگر ماهر دیدیکه آب نم الحق

  میانداخت ینیرنگ سفره

 دیتعارف نکن دییتوروخدابفرما_

 باحضور شما رنگ گرفته یول رانستیخونمون فق درسته

 

 هیزندگ نیبهتر نیساره جان،ا هیچه حرف_

 میکردیم یزندگ نجایا میومدیو م کردیفرزاد قبول م کاش

 

 با صفاست یلیخ نجایندارم ،ا یمنم مشکل_
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 پدر من نجایا نیایکم بود که ب نیفقط هم_

 شرفتنیدنبال پ مردم

 میعقب نجایمردم ا شرفتیو پ تیاز فعال یلی،ما خ نجاستیا یواقع شرفتیپ_

 

 زد یبه آرسام انداختم که طبق معمول پورخند ینگاه بد ناخواسته

 عقب مونده یه لب و لوچش کج بود کال....پسر دیدست خودش نبود،شا انگار

 

 دستتون درد نکنه ساره خانم_

 نوش جانتون پسرم_

 بردم و لب حوض نشستم اطیح یظرف ها رو جمع کردم تو نکهیبعد ازا 

 مشغول شستن ظرف ها شدم و

  دمیآرسام از جا پر یکارم غرق شده بودم که با صدا یتو اونقدر

 ؟ییسر به هوا نقدریا شهیهم_

 ه؟یمنظورتون چ_

 خودش رو فراموش کنه یلیکه فام شهیم دایپ میکس دونستمیآخه نم_

 نگفتم که گفت یزیچ ندازهیم کهیداره بخاطر عصر ت دمیفهم

 یبازم که الل شد_

 احترام خودت رو نگه دار _
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 کجت رو مغزم هست یاون خنده ها یحد کاف به

 منفجر شد ازخنده  هوی

 بودم دهینخند نقدریمن تا حاال ا یخدا یوا_

 تمگف رلبیز

 یریدل درد بگ شاالیا_

 یگفت یچ دمیشن_

 به درک_

 دختر؟ هیتو مشکلت با من چ_

 ندارم یبا کس یمن مشکل_

 بود که شوکه شدم حواسم پرت شد نیعصر درست جوابتون رو ندادم به خاطر ا نیدید اگر

 بله متوجه شدم _

 جوابش رو ندادم اون هم به داخل اتاق برگشت گهید

 ها رو جمع کردم و وارد شدم که با حرفاشون شوکه شدم ظرف

  کین کیپ میریساره جان ،فردا م_

 عتیتو طب یدورهم هیلک زده واسه  دلمون

 ها.... وونی،ح شهیاما آخه چطور م_

 ها سرو کله زد وونهیح نیاز بس صبح به صبح با ا دیدختر ترک نیساره خانم ،دل ا_

 روز استراحت کنه  هی نیبد اجازه

 و تعارف کردم ختمیتازه دم رو در استکان ها ر ییانداختم و چا نییبهم انداخت منم سرم رو پا ینگاه مامان
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 صحرا جان؟ هینظر تو چ_

 دیشما بگ یخاله هرچ دونمینم_

 و پرسش... یکیگه،نیمعلومه که نه نم_

 بود شیبه سمت آرسام رفت که مشغول ور رفتن با گوش نگاهمون

 بدون جواب موند  حرفش

 پررو یدادم ،پسره  یو حرصش م رفتمیپسره هم که شده م نیبا ا یلجباز بخاطر

 

 رو مخ بود یلیآرسام خ نیبود ا نیآروم ومت نقدریدوستش که ا برعکس

 

 شد بیپس تصو_

 کین کیپ میبر میش داریکه صبح سرحال ب دیبخواب دیش بلند

 مادر دنبالم اومد دمیتا آغل رو چک کنم که د اطیتو ح رفتم

 صحرا؟_

 بله_

 ،درسته که پسر شهالست  میشناسیپسرا رو نم نیما ا _

 دهن به دهن نزار باهاش  ادیم،زیمراقب باش دیداره اما بازم با یو پدر خوب مادر

 دارم کارشیباشه مامان مگه من چ_

 راحت شه المیگفتم که خ_



 صحرا

 
41 

 

  میبخواب صبح کار دار ریبگ زود

 

 امیباشه االن م_

 رختخواب ها رو انداختم  نکهیازا بعد

  دنیسرجاشون دراز کش همه

 و چشمام رو بستم دمیکش دراز

 رفتم.... یقیبه خواب عم دینکش یطول

 

 رو بسپار به بچه ها زیهمه چ ایها ،ب یاستراحت کن یخوایساره جان تو امروز مثال م_

 ها رو بار کنن ببرن نیا دیحاال با حیآخه جوونن گناه دارن اومدن تفر_

 

 میببر ادهیتا همه رو پ زنهیرو تا م راندازیداره ز دمیبه آرسام انداختم که د ینگاه

  میتا دشت بر ادهیبمونن و پ نجایها هم نیبود که ماش نیبرا قرار

 ،کمک آقا آرسام کن یکنیصحرا مادر چرا نگاه م_

 کردم  یتوجه یبهش ب یبهم انداخت ول ینینگاه سنگ آرسام

 انداز و سبد رو از دستش گرفتم و به راه افتادم ریز و

 خانم صحرا؟_

 برگشتم و گفتم دیسمت ول به

 بله؟_
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 کنم یمن کمکتون م نیبد نهیسنگ_

 بهش زد و گفت یکه آرسام اومد تنه ا رهیزد و خواست سبد رو از دستم بگ یلبخند

 گه؟یتو صندوقه د ونی،قل دیول یهو_

 

 بود ؟ یچ ونیقل

 انداختم ینگاه گنگ دیول به

 گفت دمیمتوجه شد نفهم فکرکنم

 آرسام خشک شد و گفت یلب ها ینه آرسام جان متاسفانه فراموش کردم. لبخند رو_

  یومدیکارم برن هی نیخاک برسرت از عهده ا_

 زد و سبد رو از دستم گرفت ینیلبخند نمک دیول

 داشت یر مجلوتر از ما به راه افتاد و کنار پدرش قدم ب آرسام

 رفتمیراه م دیعقب تر از ول یهم کم من

 صحرا خانم؟ نیساکت نقدریا شهیشما هم_

 نگاه کردم که گفت دیتعجب به ول بل

 نمیرو کنارم ساکت بب یآخه من تحمل ندارم کس دیببخش_

 

 زدم و گفتم یلبخند

 نداشتم یهم صحبت چوقتیروستا ه نیتوا دیدونیم_

 ه؟یمنظورتون چ_
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ز ا یو روز از نو روز دمیخوابیم گشتمی،بعدم خسته برم زدمیخب از صبح تا شب با اون زبون بسته ها سرو کله م_

 نو....

 

 شد رهیو با تعجب بهم خ ستادیاز حرکت ا دیول

 ن؟یایافتاده؟چرا راه نم یاتفاق_

 کار گذشت نیهمه سال هرروزتون فقط به ا نیشما ا_

 بله چطور مگه؟_

 ،شما چتدسالتونه؟ شهیباورم نم_

 هفده سالمه_

 ن؟یایصحرا چرا نم_

 همه منتظر ماهستن دمیکردم که د هیبه بق ینگاه

 کردیباال رفته نگاهمون م یبا ابروها بیآرسام بود که دست به ج فقط

 

 ادهیصحبت ز یوقت برا نیبهتره بر_

 

 میتکون داد و به راه افتاد یسر دیول

 میدیمورد نظر رس یبه جا قهیدق ستیاز حدود ب بعد

 بود ییبایز یجا واقعا

 شد یاز کنارشون رد م یبکر،که رودخونه ا عتیبلند و طب یها درخت
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 بود یآروم و ساکت یجا

 

 دیرس یبه نظر م یالیخیمحو دور و اطراف شده واقعا آدم ب دمیبه آرسام انداختم که د ینگاه

 نداشت.... یغم چیکه ه خوشبحالش

 

  میو نشست میانداز رو انداخت ریز

 پوست گرفتن شدن  وهیها مشغول م بزرگتر

 اطراف بزنن یگشت هیپسرا هم رفتن  و

 بخور وهیم نیبش ایب یستادیصحرا جان دخترم چرا ا_

 چشم_

 نشستم که آقا فرزاد گفت کنارشون

 صحرا جان؟ یخوند یچه رشته ا_

 شدن رهیبه آقا فرزاد خ همه

 بهش انداختم و ساکت شدم یپر حسرت نگاه

 ؟یدیشده دخترم چرا جواب نم یزیچ_

 فرزاد جان ...._

 دم؟یپرس یسوال بد_

 نه آقا فرزاد_

 سمیاسمم رو بنو ستمیبلد ن یمن اصال سواد ندارم ،حت متاسفانه
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 به من و بعد به مادر و خاله کرد یفرزاد با تعجب نگاه آقا

 ؟یبخون یچرا نتونست_

 شد فرزاد خان یما قربان تیصحرا به خاطر وضع_

 ها رو کنترل کنه  وانیبزرگ خانواده بود مجبور بود ح یمرده بود و اون بچه  پدرش

 میصادق رو به مدرسه بفرست میتونست فقط

 که ... نهیاونقدر خرج و مخارجش سنگ االنم

 

 نزد یتکون داد و حرف یفرزاد سر آقا

 حرف زدن تا زمان گذشت یهر در از

 

 کباب شدن  یبرا شیشد و مشغول راه انداختن آت داشونیپ دیو ول آرسام

 

 صحرا جان؟_

 گرفتن جوجه ها بودم گفتم  خیکه مشغول س همونجور

 بله آقا؟_

 ؟یو درس بخون یایبا ما به شهر ب هینظرت چ_

 

 هوا خشک شد  یتو دستم

 کردمیباور نم دمیرو که شن یزیچ اون
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 دخترم یچرا تعجب کرد_

 ؟ یسواد بمون یتا آخر عمرت ب یخوایکه نم تو

 بهت کمک کنه  تونهیهم استاده م آرسام

 هم مدرسه دیول

 

 نیکردیاز من سوال م یریگ میپدر جان کاش قبل از تصم_

 زدم یآرسام انداختم و پوزخند یسرخ شده  یبه چهره  ینگاه

 خوبتون ممنونم  شنهادینه آقا فرزاد از پ_

 تونمیمن نم اما

 خاله؟ یتونیچرا نم_

 که فرزاد بهت داد هیشنهادیپ نیبهتر نیا

 بود دهیبه فکر خودم نرس چرا

 دیایو با ما به شهر ب دیجمع کن التونویجان وسا ساره

 

 میایبه شهر ب یچیو بدون ه میول کن مونویخونه زندگ میتونیچطور ممکنه شهال ،ما چطور م_

 

  میکن یشما زندگ یاونجا وبا خرج میایچطور ب میکن یم یبا آبرو زندگ نجایاما ا میکه پول ندار درسته
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 ساره خانم ؟ هیحرف ها چ نیا_

 میو شما ندار ما

 از لطفتون ممنونم  یلیخ_

  میراحت نجایما ا اما

 که بتونه درس بخونه ادیب یروز دیدختر من هم بزرگه شا یخدا

 

 زده نشد یحرف گهیانداختم و د نییرو پا سرم

 میرو درسکوت خورد ناهارمون

 کرده بود ریذهنم رو درگ یلیآقا فرزاد و خاله خ یبود اما حرف ها یخوشمزه ا یغذا

 

 شد برم و درس بخونم  یم کاش

 من بود یآرزو نیبزرگتر نیا

 شد مادر رو تنها بگذارم یکه نم فیح اما

 شد یم یدشمن ها بود چ نیاون روستا ب یکه تنها تو صادق

 

 میخوردن و گپ زدن عزم رفتن کرد ییاز نشستن و چا بعد

 نه با من حرف زد و نه پدر مادرش گهید دیپدرش رو شن شنهادیاز اون موقع که پ آرسام

 بود دیهمش مشغول حرف زدن درگوش ول و
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 چسبهیگرم م ییچا هیکه همه خستن و  زیبر ییصحرا مادر چا_

 میازتون تشکر کن دیچطور با میدونیمن و دخترم نم واقعا

 فرق کرده مونیزندگ نیندروز که اومدچ نیا

 برام مونده یکه از خانواده مادر یهست یتو تنها کس زدلمیعز_

  یباش شمیپ شهیهم خوادیم دلم

 سالها که برنگشتم همش به خاطر خودت بود نیکن ا باور

 سرمون ییو برو و پشت سرت رو نگاه نکن تا بال ادیاز ما خوشش نم چکسیه نجایا یکه گفت یخاطر همون روز به

 ادین

 

 دیرو گفتم شهال جان ،انشاا... که خوشبخت باش قتیحق_

 هستم  شنهادمیپ یساره خانم من رو_

 ادیحداقل صحرا همراه ما ب نیلطفا اجازه بد میگردیبرم میفردا دار ما

 

 مادرم رو تنها بگذارم ؟ دیاما من چطور با_

 هیموقت ییاجد نیصحرا جان ا_

 یبه کنکور برس گهید کسالیتا  تاینها یتا بتون یبخون ددرسیبا تو

 

  گهیبود د یچ کنکور

 دخترم با سواد شه  خوادیآقا فرزاد ،من هم دلم م شهینم_
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 جا هیجا ،صحرا  هیجا ،صادق  هیمن  اما

 شهینم ینطوریا

 شهیم یبسته ست چ نایبه هم مونیزبون بسته که تمام زندگ یها وونیح نیا فیتکل

 شه؟یم یچ شیو جوون شیها علف بده پس زندگ وونیح نیتا آخر عمر به ا دیصحرا با دیگیپس شما م_

 نگفت یزیچ یکس گهیانداخت و د نییسرش رو پا مادر

 خاله عزم رفتن کردن یزود بعد از خوردن صبحانه خانواده  صبح

 میرفت یکاسه آب پشت سرشون راه م کیو مادر هم با  من

 

 زدینم یساکت بود و حرف یلیخ مادر

 خاله؟ نیموندیم شتریکاش ب_

 زمیعز میموند یلیخ_

 لنگ مونده  کارامون

  یایباهامون ب یتونستیم کاش

 

 نگفتم یزیزدم و چ یتلخ لبخند

 رفتن نشونیبه سمت ماش دیو ول آرسام

 بشن  نشونیسوار ماش خواستنیو آقا فرزاد هم م خاله

 مت خاله رفت و دستش رو گرفتمادر با عجله به س که
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 کرد و گفت یبا تعجب به مادر نگاه خاله

 شده ساره؟ یزیچ_

 

  دیجویانداخت لب هاش رو م نییسرش رو پا مادر

 بعد ازکلنجار رفتن با خودش لب باز کرد و گفت بالخره

 شهال جان_

 ...دی....لطفا صحرا رو هم با خودتون ببر لطفا

 

 سرها به سمت مادر برگشت ی همه

 تعجب به مادر نگاه کردم و گفتم با

 مامان ؟ یگیم یچ_

 بود یچ منظورش

 رفتم  یم دیکجا با من

 ..... گذاشتمیتنهاش م دیبا چطور

 یگیم یدار یمادر جان چ_

 رو کجا ببرن؟ من

 انداخت و به سمت شهال خانم رفت نییسرش رو پا مامان

 شهال اههیروم س_

 آقا فرزاد  دیرو ببخش من
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 دیگیشما درست م کردمیرو داشتم فکر م شبیتمام د اما

 تباه کنم نیاز ا شتریصحرا رو ب یزندگ وونیمشت ح هیبه خاطر  تونمینم من

 امیاون رو تنها بگذارم و ب تونمیمن نم خونهیداره درس م صادق

 شهر میایها رو بفروشم و با صادق ب وونیح یتابستون همه  دمیقول م اما

 د؟یرو بکن نکاریا شهیم

 زد و گفت یفرزاد لبخند آقا

 نیرو گرفت میتصم نیبهتر دیمطمئن باش_

 میکنیچشمامون از صحرا مراقبت م مامثل

 نگران نباش ساره جان_

 دختر ماست صحرا

 دهیهمه رو م یاون هم با درست درس خوندنش جواب زحمت ها دونمیو م مراقبشم

 به سمتم انداخت و گفت ینگاه مادر

 برم لباس هاش رو جمع کنم نیپس لطفا اجازه بد_

 از اوناهم استفاده کنه تونهیمونده،صحرا م یدخترم باق ینزار ساره ،اونجا لباس ها یادیز زیچ_

 دیشرمندم نکن نیاز ا شتریب_

 دییشما بفرما میمنتظر ه،مایعه ساره خانم چه حرف_

 و گفت ستادیمادر روبه روم ا نکهینزدم تا ا یبردم و حرف یشوک به سر م یهمچنان تو من

 دختر  یسادیچرا وا_

 مردم منتظرن میبر ایب
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 اتاق یتو دیدستم رو گرفت و کش مادر

 شد و گفتم یگونه ام جار یرو اشکم

 ؟یرو کرد نکاریمامان چرا ا_

 تنهات بگذارم؟ تونمیچطور م من

 

 و گفت دیهم اشکاش چک مامان

 نگران من نباش دخترم_

 میایم شتیزود پ یلیو صادق هم خ من

 میایمدرسه اش تموم شد م تا

 درس بخون و به حرف هاشون گوش کن خوب

 میونیتا آخر عمر بهشون مد شینجوریهم

 یتو هم کم نزار نشون بده استعداد و عرضه اش رو دار اما

 دارم صحرا  مانیبهت ا من

 فرق داره باشه ؟ یلیما خ کیکوچ یخودت باش اونجا شهره با روستا مراقب

 

 ختمیر یو اشک م دادمیو واج سرم رو تکون م هاج

 کار به شدت برام سخت و دردناک بود نیو ا گرفتمیبار بود از مادرم و خونه م فاصله م نیاول نیا

 لباس هام رو بپوشم نیکردم بهتر یسع
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 یگشاد و کفش ها یراه شلوار مشکبه هم دیرسیتا زانوم م شیکه بلند ییبلند نه چندان نو ،سارافانیچه لباس اما

 کهنه ام رو پام کردم

 اومدم اطیگذاشتم و به ح یا سهیک یدست لباس کهنه هم تو چند

 خونه رو نگاه کردم  یایاشک تمام زوا با

 سمت آغل رفتم و هق هقم از سر گرفت به

 گاو و گوسفند و مرغ ها تمام خاطراتم زنده شد دنید با

 شدمیخاطرات دور م نیازتمام ا دیبا یچطور حاال

 دیکنیمن رو فراموش نم دیبمون اما مطمئنم هرجا باش شتونیپ تونمیکه نم دیمن رو ببخش_

 و به کار خودشون مشغول بودن شدنیزبون بسته ها که حرف من رو متوجه نم اون

 

 گرفت و گفتم یشتریهام شدت ب اشک

 رهینم ادمیما گذروندم که باش یخوب ی،اما من هم روزها نیستیشما ن گهیدرسته که د_

  یدوستا نینداشتم اما شما بهتر یدوست چوقتیسال ها ه نیا چیمن ه دیشا

 ... کنمیفراموشتون نم نیبود من

 صحرا خانم....._

 کنهینگاهم م نهیآرسام دست به س دمیانداختم که د یپشت سرم نگاه به

 رو پاک کردم و گفتم اشکام

 د؟ییبفرما_

 دیاریب فیتشر م،بهترهیبر دیشده با رید_
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 آرسام چش شده بود نیا

 معلوم نبود یزیچ گهیآروم شده بود و از اون غرورش د نقدریا چرا

 میباشه بر_

 جلوتر از من راه افتاد و من هم پشت سرش رفتم آرسام

 هم کنارش ... هیبود بق ستادهیدم در ا کیکاسه آب و قرآن کوچ کیبا  مامان

 

 که گفت ستادمیمادر ا کنار

 کن مادر... دمیسفارش نکنم مراقب خودت باش و خوب درس بخون رو سف گهیدخترم د_

 

 رو سفت در آغوش گرفتم و بوسه بارانش کردم مادر

 مامان  زارمیمن رو ببخش که تنهات م_

 حرف رو نزن دخترم  نیا_

 به توئه برو در پناه خدا دمیچشم و ام همه

 رد شدم رشیو ازز دمیرو بوس قرآن

 بود یاشکام همچنان جار شدمیبار مادرم رو بغل کردم و ازش کنده نم نیدوم یبرا

 میبر دیبا رشدهیدخترم د_

 حرف آقا فرزاد به خودم اومدم  با

 آقا فرزاد شدم نیحسرت به مادر نگاه کردم و سوار ماش با

 هاشون شدن نیکردن و سوار ماش یهم از مادر خداحافظ هیبق
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 شدم و زمزمه کردم رهیمادرم خ یبارون یبه چشم ها نیماش ی شهیش از

 دوستت دارم مادرم یلیخ_

  میگرفتیبه راه افتاد و از مادر فاصله م نیماش

 شد دیکردم که کم کم ناپد یهم به مادر نگاه م نیعقب ماش ی شهیش از

 .....دمشید یآرسام بود پشت سرم که م نیماش فقط

 از خانوادم ،خونه م ،وطنم دور شدم .... یسادگ نیهم به

 

 "سال بعد زدهیس"

 

 نداره یحال مساعد ضتونیمر دیاریب فیخانم دکتر لطفا تشر_

 جام بلند شدم و باعجله به سمت در رفتم از

 رفتم ماریو به اتاق ب دمیبخش رس به

 نه؟یینبض و فشارش پا ی،از ک هیمشکل چ_

 اما.... میکن شتریفشارش رو ب میکرد یهست سع یربع هی_

 یگزارش کن دیرو در جا با مهیکه حالش وخ یضیمر یتا بفهم یکار کن دیبا گهیچندسال د_

 

 چند دارو و سرم  زیاز تجو بعد

 تا حالش بهتر بشه  ستادمیا ماریسر ب یباال شخصا

 ؟یبهتر_
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 بله خانم دکتر خوبم_

 ؟یفهمیداره م اجیاون بچه به تو احت  یکرد مانی،تو تازه زا یمحکم باش دیبا_

 

 زدم رونیتکون داد دستش رو فشردم و از اتاق ب یسر یماریب اون

 

 شدم و به سمت خونه رفتم نمیپوشم رو با لباس هام عوض کردم وسوار ماش رو

 که سالهاست برام جهنمه  یا خونه

 مادرم اونجا منتظرم نبود قطعا بستر من هم مرگ بود اگر

 

 که نکرد ییها یبا من چه باز یزندگ

 شروع شد امیبدبخت یشهر بزرگ باز شد همه  نیکه پام به ا یروز از

 بشه اما شد نیکردم سرانجامم ا یفکرش رو هم نم دیشا شدمیکه از اون روستا خارج م یروز

 

 وارد خونه شدم  نیرفتم و بعد از پارک ماش الیو یتا ساختمان اصل نیباز کردم با ماش موتیرو با ر الیو یورود درب

 

 وارد شدم که مادرم به سمتم اومد و گفت یحرف چیه بدون

 یصحرا جان خوش اومد یخسته نباش_

 گفتم یتکون دادم و ممنون آروم یسر

 گفتینم یزیچ نیهم یحرف زدن من عادت کرده بود  برا نجوریهم به ا مادر
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 دارم دخترم  یخبر خوب_

 حرفش شدم که گفت یه به مامان انداختم و منتظر ادام ینگاه

  شهیآزاد م یصادق به زود_

 زدم و گفتم یدار یمعن پوزخند

 خوبه_

 زندان درست شده مطمئنم که.... یدوازده سال تو نیکرد تو ا یمادر اما اونم بچه بود نفهم یازش داغ دار دونمیم_

 بشنوم خوامینم گهید هیکاف_

 بستم......اتاقم رفتم و در رو محکم  یسمت پله ها رفتم تو به

 

 "سال قبل زدهیفلش بک س"

 

 بودن دیناآشنا و جد یلیجاده ها برام خ نیا

 به جاده ها چشم دوخته بودم رتیح با

 بود دهیخانم هم خواب شهال

 آقا فرزاد چشم به جاده دوخته بود و

 

 که دشمنامون اونجا بودن  ییتو روستا اشیفکر مادرم بودم به فکر صادق و خرابکار به

 دمیگرم شد و خواب یچشمام ک دمیافکارم غرق شدم و نفهم یتو
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 شدم داریشهال خانم و آقا فرزاد ب یحرف زدن ها با

 بود یکیرو به تار هوا

 ینشد داریصدات کردم ب یخاله؟هرچ یدارشدیب_

 خسته بودم یلیخ_

 میبود دهیبه شهررس ییتعجب به اطرافم نگاه کردم گو با

 رفتنیپشت سرهم م دایز یها نیبود ماش بایز یلیخ

 که همه جا رو روشن کرده بود  یبلند یها چراغ

  کیکوچ یها درختچه

 بود  بایهم ز شهر

 شهره؟ نجایا_

 کرد و گفت یتک خنده ا خاله

 خونه  میرسیم گهید کمی زمیآره عز_

 قشنگه یلیخ_

 دمیپرس هوی نیهم یباهاش راحت نبودم برا میجا بمونم از طرف کیبا آرسام  دمیکشیم خجالت

 ان؟یآقا آرسام هم م_

 خودش یخونه  رهیرو برسونه از اونطرف م دیول رهینه دخترم ،آرسام م_

 کنه؟ینم یخودش؟مگه با شما زندگ یخونه _
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  کنهیم یهست جدا زندگ یآرسام دوسه سال زمینه عز_

 نگفتم یزیچ گهیتکون دادم و د یسر

 کردیم یبود که تنها زندگ یپسر خودسر عجب

 بازش کرد دینگه داشت و با کل یدرب خونه ا میشد یکوچه ا وارد

 میشد اطیوارد ح نیماش با

 داشت یبلند یبود درخت ها ییبایز یلیخ ی خونه

  یشو دخترم خوش اومد ادهیپ_

 پا گذاشتم اطیح یرو باز کردم و تو نیتعجب در ماش با

 رفتمیم ییبایز یخونه  نیهمچ یبار بود تو نیاول

 قشنگه خاله یلیخونتون خ_

 زمیعز نهیبیچشمات قشنگ م_

 تو میبر ایب

 سر خاله راه افتادم و وارد خونه شدم پشت

 شدیباز نم نیاز ا شتریب دهانم

 خونه بود رو بلد نبودم  یکه تو ییها لهیاسم وس یحت

 تصوراتم بود  یبود که تو یزیقشنگ تر از اون چ اما

 یراحت بخواب یتونیبعدم م رهیگیغذا م رونیاستراحت کن دخترم ،االن فرزاد از ب ایب_

  میتو اقدام کن یبا آرسام و همکاراش راجبه کارها میبر دیصبح بعدم با تا
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 درس بخونم تونستمیم نکهیخوشحال بودم ازا یلیخ

 زدم و به فکر رفتم.... یلبخند

 

  دیآقا فرزاد برامون کباب و نون گرم خر نکهیبعد از ا شبید

 فرزاد و شهال خانم به اتاقشون رفتن  آقا

 هم به من دادن  یقشنگ یلیخ اتاق

 دادنیم لیاتاقم رو تشک لیوسا یبه رنگ صدف ی،کمد و پرده ا یو صندل زیم کی، تخت

 بود مونییروستا یخونه  یاندازه  قایدق اتاقم

 کنن   یزندگ نجایو ا انیب تونستنیکاش مادرم و صادق هم م یا

 شدم  داریزخواب بزود ا یلیخ صبح

 سالمت مادرم و صادق و شهال خانم و اقا فرزاد شدم  یخوندم و مشغول دعا کردن برا نماز

 مونده بود یقشنگ یکمد رو نگاه کردم از دخترشو لباس ها یتو

 بدون اجازه دست به لباس هاش بزنم  دمیکش خجالت

 اتاق زده شد و شهال خانم وارد اتاق شد در

 زمیعز ریصبح بخ_

 خاله  ریصبح بخ_

 گلم؟ یدیخوب خواب_

 خوب  یلیبله خ_

 ؟ یچرا هنوز آماده نشد_
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 بپوشم یچ دونمیراستش نم_

 لباس بپوشم دیچطور با نجایا دونمینم

 

 مانتو و شلوار و شال از کمد خارج کرد و به دستم داد. کیسمت کمد اومد و  به

 میکن دیبرات خر میها رو بپوش فعال تا بعد از ظهر بر نیا_

 

 ها مال دخترتونه... نیاما ا_

  یاالن مال توئه توهم دختر من نای،ا زمیبپوش عز_

 چشم_

 دمیرفت لباس ها روپوش رونیخاله ب نکهیاز ا بعد

 ارمیچادر مامان رو ب تونستمیهمه آدم راه برم کاش م نیا نیب ینجوریا دمیکشیم خجالت

 اومد و گفت رونیآقا فرزاد هم از اتاق ب دمیرفتم که د رونیب

 میکار دار یصبحانه بخور که کل میبر ایخانم ،ب ریصبح بخ_

 ،چشم ریصبح شما هم بخ_

 که خاله گفت میو مشغول خوردن صبحانه شد میآقا فرزادبه آشپزخونه رفت همراه

 

 ندازهیزود کارت روراه م یلیجاها داره حتما خ نجوریآموزش پرورش و ا یآشنا تو یلیدخترم،آرسام خ_

 نم ،باعث زحمت همتون شدم ممنو_

  یرحمت زمیعز هیچه حرف_
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 میکه آرسام آدرس داده بود رفت ییو به سمت جا میشد نیآقا فرزاد و خاله سوار ماش همراه

 روز قشنگ تر هم بود یتو شهر

 پارک کرد و گفت یفرزاد کنار ساختمون بزرگ آقا

 باشه نجایا دیبا_

 دیش ادهیپ

 بلند بود  یلیخ یلیکه خ میبه سمت اون ساختمون رفت 

 ساختنیم یها رو چطور نیا واقعا

 شدیغار باز و بسته م یدهانم به اندازه  مدام

  شدمیو متعجب م دمیدیم یجالب یلحظه صحنه  هر

عالمت سوال  کی زیهمه چ شمیم یبزرگ نیوارد شهر به ا یکیبه اون کوچ یبار بود از روستا نیکه اول یمن یبرا

 بزرگ بود

 

 و به سمتمون اومد و گفت دیپرس یآقا فرزاد از مرد نگهبان سوال میه وارد شددر ک از

 میبر ازدهمی یطبقه  دیبا_

 

 رو فشار داد یو خاله دکمه ا میستادیا یکیدرب کوچ کنار

 و گفتم کردمیمنتظر بودن،با تعجب بهشون نگاه م چرا

 دیریچرا نم ستین ازدهمیطبقه  نجای؟مگه ا نیستادیخاله پس چرا ا_
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 من ناراحت نشم خندشون رو فرو بردن خاله آروم گفت نکهیا یبهم انداختن و برا یو آقا فرزاد نگاه خاله

  زمیآسانسوره عز نیاسم ا_

  میرو با پله بر یطوالن ریمس نیا میتونیراهه و ما نم یلیخ ازدهمی یطبقه  تا

 میتا راحت تر برس میمونیمنتظر آسانسور م پس

 

 انداختم  نییخجالت زده شدم و سرم رو پا یلیخ

 پدرم ایمادرم سوار شده بود  شناختمیآسانسور رو م دیمن از کجا با اما

 

 دمیآسانسور شدن اما من ترس کیو آقا فرزاد  وارد اتاقک کوچ خاله

 ستنیاونجا با تونستنیبود و فقط چند نفر م کیکوچ یلیخ

 صحرا؟ یایچرا نم_

 ترسناکه ینعی...زهیراستش خاله چ_

 و گفت دیخند خاله

 ایب یکنیعادت م یسوارش باری_

 بسم ا...گفتن سوار شدم  با

 رو فشرد  یدوباره دکمه ا خاله

 و گفتم دمیخورد که به پشتم چسب یتکون آسانسور

 شده؟یچ بیامام غر ای_

 خنده  ریو آقا فرزاد زدن ز خاله
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 ستین یزیآروم باش دخترم چ_

 یکنیکم عادت م کم

 ستادیخورد و ا یچقدر گذشت که آسانسور دوباره تکون دونمینم

 دمیکش یشدن نفس راحت ادهیاز پ بعد

 به سمتمون اومد و گفت یو آقا فرزاد بعد از حرف زدن با خانم میشد یاتاق وارد

 شهیم داشونیکم کم پ دینیبش_

 ؟ینیشهر رو از باال بب خوادیجان دلت م صحرا

 ؟یچ یعنی_

 ایهمراهم ب_

 

 رزاد به سمت پنجره رفت من هم دنبالش رفتم ف آقا

 دوباره دهانم بازشد و

  میباال اومده بود نقدریما با آسانسور ا یعنی

 ما بود یپا ریشهر ز کل

 بود بایز چقدر

  نمیها رو هم بب ییبایز نیکه ا رمیقرار بگ یتیموقع نیهمچ یکه تو کردمیفکرش هم نم یروز

 

 دمیانداختم که د یبودم که آقا فرزاد صدام کرد به پشت سرم نگاه رونیب یایبود که محو دن قهیچند دق دونمینم

 ستادهیآرسام کنار پدرش ا
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 بود پیمرد خوشت نیمن چقدر ا یخدا

 شده بود ریکت و شلوار به شدت چشم گ نیا با

 چشم گرفتم و به سمتشون رفتم آروم سالم کردم که جوابم رو آروم داد ازش

 میآرسام در زد وارد شد نکهیبعد از ا میرفت یسمت اتاق به

 نشسته  زیپشت م دیول دمیکمال تعجب د در

 بود دهیپوش ییبایاون هم کت و شلوار ز و

 دییبفرما نیخوش اومد یلیسالم خ_

 گفت دیول یاز سالم و احوال پرس بعد

 صحرا خانم؟ گذرهیخوش م_

 بله خوبه_

 

  یبکن دیبا کاریواضح بهت بگم چ یلیبزار خ_

 رو بهت آموزش بده  هیتا پا یدار ازین یمعلم خصوص کیبه  تو

 و کتاب حله یآموزش ید یو یبا د شیبق یریبگ ادیرو که  هیپا

  میخواهش کن دیاسات نیاز بهتر یکیاز  تیمعلم خصوص یبرا میگرفت میما تصم و

 همه به سمت آرسام رفت با تعجب بهشون نگاه کرد و گفت نگاه

 که من .... دینه ،نگ_

 لطفا رد نکن  یبه صحرا کمک کن یتونیخوب م یلیپسرم ،توخ_
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 رو آموزش بدم هیپا تونمیمهمه ،من نم یلیخ هیاما بابا پا_

 داره اجیصحرا به کمکت احت یایآرسام مادر تواز پسش برم_

 انداختم نییبهم انداخت و سرم رو پا ینگاه آرسام

 فکرکنم دیبزار دونمینم_

 آرسام اریدرن یلوس باز گهیرنداره دفک_

 سخته یلیپس کارت خ یفقط امتحان بد یحضور ریغ دیصحرا اما تو با یشیاالن متوجه حرفام نم دونمیم

رو در قالب سه امتحان  رستانیدب ی هیو چهار پا ییراهنما ی هیو سه پا ییابتدا ی هیکردم که تو هر پنج پا یکار من

  یبد

 باال باشه یلیخ دیتالشت با پس

  دهیم حیرو برات توض زیآرسام همه چ یکنکور شرکت کن یتو گهیسال د یبتون تا

 

 رو متوجه نشدم  چکدومیهم زد که من ه یا گهید یها حرف

 ...کنهیم میراه آرسام همراه نیا یدارم که تو شیدر پ یراه سخت دمیفهم اما

 

  دمیفهمیرو نم لشیدر هم بود اما دل یآرسام حساب یها اخم

 کرد  یازش کم م یدرس دادن به من چ مگه

 خانم؟_

 به آرسام انداختم که گفت یسرد نگاه

 میکتاب بخر میتا بر دیایهمراه من ب دیمادر نوبت دکتر داره ،شما با_
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 رو گفت و پشت به من کرد و رفت نیا

 گمش کنم با دوپشت سرش راه افتادم بیشهر غر نیتو ا نکهیا ازترس

 که دستش بود صداش رو قطع کرد  یبه صدا دراومد با دکمه ا نیماش ریآژ میدیکه رس نشیماش به

 جلو  ای نمیبودم که عقب بش دودل

 و گفت دیکش نییروپا نیماش ی شهیفکربودم که آرسام ش یتو همونجور

 کن  رونیاز سرت ب یریاشتباه بگ تیو من رو با راننده شخص ینیعقب بش نکهیفکرا_

 درب جلوروبرام باز کرد بالفاصله

 تا تونستم خودم رو به در چسبوندم یکنارش نشستم ول ناچارا

 داد یبهم دست م دمید یبود که هربار آرسام رو م یچه حس نیا دونمینم

 شد یم یمردونش ته دلم خال ی،هم از رفتارا خوردیهمه مغرور بودنش حالم بهم م نیاز ا هم

 دیاثبات نرس یخب به مرحله  یول یرگفتم ک دمتیمن همون روز اول که د_

 ؟یچ_

 بهم انداخت و گفت یچپ نگاه

 گفتم؟ یچ یدیاصال فهم زنمیحرف م واریدوساعته دارم با د_

 تو فکر بودم دینه ببخش_

 تو فکر من؟_

 داشته باشه و فکر من رو خونده باشه بیسرعت سرم رو به سمتش چرخوندم شک کردم که نکنه آرسام علم غ به

 ؟یکنینگاهم م یجورنیچرا ا_

 به شما فکر کنم؟ دیم..من چرا با_
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 زد و گفت ییدندون نما لبخند

  ادینتونسته از فکرم درب گهید دهیتا حاال هرکس که منو د یدونیآخه م_

 

 گشاد شد چشمام

 بود یو مغرور فتهیآدم خودش عجب

 دیکنیاشتباه م ریخ_

 راجع به شما نکردم یفکر نیکتریکوچ من

 نیستیاصال درحد فکرکردنم ن یعنی

 

 دمیگفت که درست نفهم رلبیز یزیخنده و چ ریزد ز یپوق آرسام

 ن؟یگفت یزیچ_

 نه دختر جون_

 دختر جون دیبه من نگ شهیم_

 چرا دخترجون؟_

 ادیخوشم نم_

 باشه دخترجون_

 چند فحش نثارش کردم رلبیبهش انداختم و ز یبد نگاه

 

 شو ادهیپ_
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 کجاست؟ نجایا_

 یفهمیم نییاپایب_

 دمیدو یدنبال آرسام م وفتهیکه به دنبال مادرش راه م یشدم و مثل جوجه اردک ادهیپ نیماش از

 بلند بود و هر قدمش برابر دو قدم من بود قدش

 شدن آرسام به در ،درخود به خود باز شد کیبا نزد دمیکه د میشد یا شهیدر ش کینزد

 گشادشد و گفتم چشمام

 رد؟در رو برات باز ک یک_

 گوشم آورد  کیهم فشرد و سرش رو نزد یبهم انداخت دندون هاش رو رو ینگاه بد آرسام

 کردم دایپ یبیبرخورد نفس هاش به صورتم حس عج با

 ساکت شو گهیدختر د نیبب_

 باشه؟ یفقط دهنت رو ببند یتعجب کرد یزیمن رو نبر، بهتره اگه از چ یآبرو نقدریا

 نگفتم  یزیچ گهیناراحت شدم و د یلیطرز حرف زدنش خ از

 بود یدرک یو ب شعوریآدم ب نقدریا چرا

 کردم یرفتار م یعیطب یلیکه االن خ دمید یم دیرو کجا با زایچ نیمن ا آخه

 

 دست داد و مشغول گفت و گو شد یو اون جلو تر رفت با مرد ستادمیا یسر آرسام رفتم گوشه ا پشت

 بود یبزرگ یکتابفروش

 میمعطل بود یساعت مین

 بزرگ کتاب به سمتم اومد و گفت یها سهیبا ک آرسام
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 میبر_

 حرف دنبالش رفتم بدون

 و راه افتاد میشد نیماش سوار

 به دو شده کیساعت نزد_

 گرسنمه  یلیخ من

 داشت حرف نزن یکه برات تازگ یدید یزیبرم رستوران ،لطفا هرچ خوامیم

 شدم رهیها خ ابونیبه خ شهیحرف رو برگردوندم و از ش یب

 نمشیاما برنگشتم که بب کردمیخودم حس م ینگاهش رو رو ینیسنگ

 کرده بود  رمیتحق یلیخ

 ...یآماده کنم ول یزیهرچ یخودم رو برا دیتازه اول راهه و با نیا دونمیم

 

 شدم ادهیبه دور و اطراف کردم و پ ینگاه نیتوقف ماش با

 حرف رفت یهم اومد و ب آرسام

 دنبالش رفتم منم

 یو صندل زیبود پر از م یبزرگ رستوران

 کرد تازه متوجه شدم چقدر گرسنمه یو رو م ریاومد دلم رو ز یکه م ییغذاها یبو

 نیبش نجایا ایب_

 

 انداختم و جلو رفتم یکه آرسام اشاره کرد نگاه ییجا به
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 و نشستم دمیکش رونیرو ب یصندل

 ؟یخوریم یچ_

 دونمینم_

 ؟یچ یعنی دونمینم_

 بهش انداختم و گفتم یسرد نگاه

  هیغذاشون چ دونمیمن نه تا حاال پا تو رستوران گذاشتم نه م_

 کنن؟یسرو م ینون خشک رو با چ نجای،من هرروزم رو با نون خشک گذروندم ا ریبگ یخوایم یهر چ پس

 

 شدم  آرسام خجالت زده شده اما موضع خودش رو حفظ کرد و گفت متوجه

 برات ارنیب گمیم ینون خشک دارن ،اگه بخوا نجاهمیا_

 با لباس مخصوص اومد و گفت یخدمت شینگفتم که پ یزیچ

 ن؟یدار لیم یچ نیخوش اومد_

 ،به همراه مخلفات کسیلطفا دو پرس م_

 

 گه؟یبود د یچ کسیم بفرما

 گرفتم  یمورد سرزنش آرسام قرار م کردمیبودم و اگه االن تعجب م دهیاسمشم نشن یحت من

 یکه من رو دراون قرار داد هیتیچه موقع نیخدا ا یا

 

 شروع برات گرفتم یکتاب برا یگوش کن صحرا خانم ،کل_
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 میکنیدرس رو شروع م میکاریساعات ب یمادر و تو یخونه  امیفردا م از

 میکنیرو شروع م یاضیالفبا و مقدمات ر اول

 داره یخودت هم بستگ یها به عرضه  نیا

 گستیدوماه د یتو برا ییامتحان ابتدا یاحتماال برنامه  ختهیبرنامه ر دیکه ول اونجور

  هیکم یلیفرصت خ و

 ؟یمتوجه میتالشمون رو بکن یهمه  دیبا

 

 نگفتم یزیتکون دادم و چ یسر

 فکر بود خودم رو دور کردم یخوش رنگ و بو مشغول خوردن غذا شدم و از هرچ یآوردن غذا با

 

 ودمغذا خورده ب دنیمرز ترک تا

 پول غذارو حساب کرد و من رو به خونه رسوند آرسام

 اتاقم گذاشت یها رو هم تو کتاب

 رو شروع کنه  سیتا تدر ادیم نجایگفت که فردا صبح ا و

 نشد داشونیو آقا فرزاد هم که تاشب پ خاله

 که بلدم رو درست کنم یساده ا یغذا کارمیگرفتم حاال که ب میتصم

 شدیغذا محسوب م نیما بهتر یکه برا ییغذا

 نشستم تا کمرم رو استراحت بدم یصندل یاز درست کردن غذا رو بعد

 نجایا ادیم ییبه به چه بوها_
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 وگفتم دمیپر ازجام

 سالم آقا فرزاد_

 نیسالم دخترم بش_

  یدیزحمت کش چرا

 حوصلم سررفته بود ینه چه زحمت_

 دمیدرست کرده بودم براشون کشکه  یساده ا یو از غذا مینشست زیبا صدا کردن خاله دور م 

 

 نشسته بودن رفتم هیکه بق ییگذاشتم و به سمت جا ییازشام چا بعد

 کننیشدم دارن راجبه دخترشون صحبت م متوجه

  دییبفرما_

 زمیممنون عز_

 اونجا  میبر میرو ول کن مونیزندگ میتونیخانم ما که نم میکن کاریچ یگیحاال م_

 سال هم بگذره کی نیصبور باشه تا ا یکم بهتره

 گرفت یدل خودمون هم آروم م میرفت یم یمدت کوتاه یبرا شدیکاش م_

 

 شلوغه  یلی،من سرم خ شهیاما نم_

 حرفش رو نزن فعال

 بخوابم  رمیمن م روقتهید
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 شدم ایرفتن آقا فرزاد ماجرا رو از خاله جو با

 افتاده خاله؟ یاتفاق_

 بگم خاله جان یچ_

  بیتمرکز ندارم تو شهر غر شمیدارم افسرده م گهیتابه ،م یب انایآر

 رمیگیم هیروح شمیپ نیایب اگه

 ارهینه م گمیبه فرزاد م میهرچ

 

 تو کاره خاله جان یحکمت دیشا_

 صبورباشه یهم کم انایآر کاش

 خسته شد دخترم ،ده ساله تنها اونجاست_

 هیبه جاش آدم موفق و باسواد_

 تکون داد و رفت که بخوابه یسر خاله

 ها به اتاقم رفتم تا بخوابم وانیهم بعد ازشستن ل من

 

 کردیرهام نم یفکر مامان و صادق لحظه ا اما

 شدنیم یجار اریاخت یهام ب اشک

 و حرف بزنم رمیباهاش تماس بگ تونستمیداشت تا م یمادر من هم تلفن کاش
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  زدیبه مادرش زنگ م گرفتیکه هروقت دلش م انایمثل آر درست

 

 ق بودمنگران صاد دل

 انهیرفتاراش رو درست کرده بود  دونستمینم

 کردم یم کاریچ دیکنن با تیبابا صادق رو اذ یاگر دشمن ها دونستمینم

 ...میرو ندار یکه برام موندن باش ما جز تو کس ییمراقب تنها کسا ایخدا

 که آرسام وارد شد و گفت میصبحانه نشسته بود زیم سر

 ریسالم صبحتون بخ_

 انداختم نییگفتم و سرم رو پا یآروم سالم

 صبحانه بخور نیبش ایسالم پسرم ب_

 نوش جان من خوردم_

  ادهیکارمون ز میهروقت تموم شد بر صحرا

 شدم ریس میبر_

 صبحانشو بخوره یدرست حساب ینزاشت یبابا آرسام بدموقع اومد یا_

 مادر من کارمیوا من چ_

 جا جمع کنن هیرو از  کتیبخور تا هر ت نقدریا نیبش

 به سمت سالن برم که آرسام گفت خواستمیبلند شدم و م زیگرفت از پشت م خندم

 کجا؟_

 د؟یرو شروع کن سیتدر نیخوایخب مگه نم_
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 کتابات کجاست ؟_

 تو اتاقمه_

 ارشونیبرو ب_

 تکون دادم و به سمت پله ها رفتم یسر

 کتاب هام بودم  ی سهیاتاق رو باز کردم و مشغول ور رفتن با ک در

 یچقدرم باهوش_

 که سرم با در کمد برخورد کرد  دمیآرسام جا خوردم از جا پر یصدا از

 چشمام جمع شد یبود که اشک تو ییهویمحکم و  نقدریا ضربه

 کردیبهم نگاه م نهیبال سرم اومده دست به س نیاون ا یآرسام انگار که نه انگار که به خاطر صدا اما

 ؟ینکیم کاریچ نجایا_

 ن؟ییپا یاریکتاب رو ب نهمهیا یخواست یم_

 نیخب خودتون گفت_

 یشیخنگ ناراحت م گمیبهت م یوقت_

 آوردم  یکیبورد کوچ تیهست من هم با خودم تخته وا یصندل زویم نجایا

 میکنیکالس رو برگزار م نجایهم

 

 کرد و به سمتم اومد  ینگاه بهم

 انداختم نییگرد شد و سرم رو پا چشمام

 دستش کنارم زد و گفت با
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 شهیکتاب ها الزمت م نیامروز ا یخب برا_

 بود ییحرکتش جا خوردم عجب آدم پررو از

 گذاشت زیم یها رورو کتاب

 اتاق رو کنار زد  ی پرده

 اتاق نصب کرد یکه همراهش آورد بود رو به گوشه  یا تخته

 یستادیچرا هنوز ا_

 شده رید نیبش

 شروع کرد به حرف زدن یجد یلینشستم که آرسام خ زیم پشت

 فوق العاده بود شیهم ژست معلم شییخدا

 بود که حساب کار دستم اومد یاخم کرده بود و توکارش جد یجور

  یشش ساله ا یدختر بچه  هیتو _

 امروز روزاول مدرسته و

 یفارس یاول الفبا م،یکنیشروع م ازصفر

 اول ،ا آخر..... آ

تا حروف رو  زدیروم بود رو عالمت م یکه جلو یداد پشت سرش کتاب یم ادمیکه  یدرس شده بودم هر حرف محو

 رمیبگ ادیکنم و نوشتنش رو  ادداشتیاون  یتو

 

 داشتم یفوق العاده ا حس

 نام داره یو حرف آخر الفبا که _



 صحرا

 
78 

 

 لدایاول مثل  ی

 یآخر مثل باق ی و

 کن ادداشتیدفترت  یحروف رو تو نیا حاال

 

 خاله وارد شداتاق به صدا دراومد و  درب

  دیخسته نباش _

 ن؟یرو نگاه کرد ساعت

 دادیبه سمت ساعت رفت که سه بعد از ظهر رو نشون م نگاهمون

 میگشاد شده به هم زل زد یو آرسام همزمان با چشم ها من

 گذشت نقدرزودیچرا ا_

 میگذر زمان رو حس نکرد اصال

 چقدر گرسنمه فهممیاالن م تازه

 

 بودن گرفته بودش نگذاشت که در بزنم ییجو معلم ابتدا یآرسام که حساب یدوبار تا دم در اتاق اومدم اما صدا_

 

 میو معلم  اول دبستانم شد مینمرد_

 و خاله گفت میخنده زد ریز همه

 نیبه خودتون استراحت بد یکم_

  دیبعد برگرد دیناهار بخور نیایب
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 میبر ایصحرا دفتر دستکتو کنار بزار ب_

 به سمت آشپزخونه راه افتادم هیتکون دادم و پشت سر بق یسر

 داد  یخوش غذا دلم رو قلقلک م یبو

 بخت برگشته حمله کردم یزده ها به غذا یآرسام نشستم و مثل قحط یبه رو رو

 از من نداشت یهم دست کم آرسام

  میغذا خورد ریدل س هی نکهیازا بعد

 چرتم گرفته بود آرسام هم متوجه شد و گفت یلیخ

 میهم ندار ؟خوابیگرفت ادیاصال از دانش آموز تنبل خوشم نم_

  امیبرو تو اتاقت تا ب پاشو

 

 گذاشتم زیم یبه سمت اتاقم رفتم سرم رو رو زونیآو ی افهیق با

 بودم که در محکم بسته شد یداریخواب و ب نیب

 بهم انداخت و به سمت تخته رفت یگاه چپرو زود باال آوردم که آرسام ن سرم

 یگرفت ادیتو در نصف روز  رنیگیم ادی شتریب ایکالس اول در عرض چند ماه  یکه بچه ها یخب ،حروف لهیخ_

 یبیسراغ حروف ترک میریم حاال

 

 دادم یهم فقط سر تکون م من

 گرفته بودم ادیزود حروف رو  یلیخ اما
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 گرفته بودم ادیحروف رو  یاسم همه  و

 استاد؟_

 کرد و گفت ینگاه بهم

 بگو_

 ....شهیم_

 انداختم که گفت نییروپا سرم

 استخاره نکن بگو_

 گرفتم ادیکه  یحروف نیبا ا شهیم_

 دیسیرو بنو لمیاسم و فام اول

 

 شد به سمت تخته برگشت و بزرگ نوشت یداد که نگاهش پر از دلسوز یتو چشمام چ دونمینم

 

 "ییصحرا بابا_"

 ایشو ب لندب

 بلند شدم و جلو تر رفتم زیپشت م از

 تر شو کینزد_

 روبه دستم داد وگفت کیقرار گرفتم که ماژ شیدوقدم در

 ریبگ_

 کردم یتعجب به حرکاتش نگاه م با
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 کنم؟ کارشیخب چ_

 تخته برد  کیدوطرف شونه هام گرفت و من رو نزد از

  شدیباز نم نیاز ا شتریب رتیاز ح چشمام

 تابلو گذاشت یدستش دستم رو گرفت و روبه رو با

 ؟یکنیم کاریچ_

 حاال هماهنگ بامن دستت رو حرکت بده_

 تابلو حرکت دادم یآثار تعجب هنوز تو چهرم معلوم بود اما به حرفش گوش دادم و دستم رو رو نکهیا با

 

 آروم دستش رو حرکت داد  یلیخ

 دوباره اسم صحرا رو بزرگ نوشت و

 لب هام نشست یرو خنده

 

 مگه نه؟ شهیاسمم چقدر قشنگ نوشته م_

 لب هام پاک شد  یبود برگردندم و خنده از رو ستادهیرو به سمت آرسام که پشت سرم ا سرم

 دوبند انگشت با صورتم فاصله داشت یآرسام فقط به اندازه  صورت

 چشمام شده بود  ی رهیخ و

 فاصله گرفت زود به خودش اومد دستم رو رها کرد و ازم یلیخ

 

 کرد و گفت یمصلحت ی سرفه
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 میکن نیدادم رو باهم تمر ادیکه بهت  ییزایتا چ ینیخب بهتره سرجات بش_

 

 حروف پرداختم نیساعت همراه آرسام به تمر نیبرگشتم و نشستم تا چند میسمت صندل به

 الفبا لذت بردم  یریادگیاز  واقعا

 سمیبخونم و بنو تونستمیبودم که م خوشحال

  تونستمیبلد نبودم اما من م یادیز زیکه هنوز چ درسته

 بدون مشکل الفبا روتلفظ کنم ندهیتا چندروز آ کردمیم نیتمر اونقدر

 رفتن آرسام با

 کردم حروف رو تللفظ کنم یکتاب هام رو به دست گرفتم و سع دوباره

 چطور خوابم برد... دمیغرق کتاب ها بودم که نفهم اونقدر

 

 گهیاه پاشو د_

  وفتهیکه کارمون زود تر راه ب امیو باش گفتم امروز زود تر ب من

 پاشو

 نگاه کردم رهیخ رهیو به آرسام خ دمیاز جام پر خوردمیکه م ییتکون ها با

 دمیمگه ساعت چنده من که تازه خواب یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 بهت خوش گذشته نه  یادیهه ز_

 میدار یبخور کار وزندگ یزیچ هیهشت صبحه پاشو زود  ساعت

 شدم دست و صورتم رو شستم  ییاومدم وارد دستشو نییسرعت از تخت پا به
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 دهانم گذاشتم و گفتم یآشپزخونه شدم لقمه ا وارد

 من آمادم میبر_

  میخب بر لهیخ_

 که گفت میاتاق شد وارد

 شهیکارت سخت تر م یریگیم ادیرو  یاضیامروز اعداد ور_

 یسیتابلو شروع کرد به عدد نو یتکون دادم که رو یسر

 مشغول شدم  یاضیاعداد و ر یریادگیطول روز روبه  تمام

 زدم کرده بود جانیه یبود و حساب یدرس جالب واقعا

 

 دستاش گرفت یتخت نشست و سرش رو تو یاز چند ساعت آرسام رو بعد

 بهش انداختم و گفتم یهام بودم نگاه نینوشتن تمر مشغول

 افتاده؟ یاتفاق_

 دارم یسر درد بد دونمینم_

 ده؟یشد یلیخ_

 دهیشد دهیآره شد_

 سرم رو تکون بدم تونمینم

 

 آرسام سوخت  یدلم برا واقعا

  دادیرفت و سرش رو مدام فشار م یم یرو به کبود چهرش
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 به آشپزخونه رفتم به یناگهان میتصم هیتو

 بود گفتم یکه مشغول آشپز خاله

 خاله جان_

 جانم_

 نیبه من بد نینعناع دار یکم_

 ؟ ینعناع براچ_

 گمیحاال بعد م نیبد_

 نعناع رو به دستم داد  یبسته  خاله

موقع درد بهم  شهیکه مادرم هم یعیطب یها یبه همراه چاشن نیدارچ یگذاشتم تا دم بکشه کم یقور یرو تو اون

 گذاشتم  یقور یرو هم به همراه نعناع تو دادیم

 و به سمت اتاقم برگشتم  ختمیر یوانیل یجوشونده رو تو قهیازپنج دق بعد

  دیچیپ یبود و هنوز به خودش م دهیدراز کش آرسام

 آقا آرسام_

 رو سر بکش نیبلند شو ا لطفا

 بازکرد و گفت مهیچشم هاش رو ن آرسام

 گه؟ید هیچه کوفت نیا_

 یزود خوب بش دمیلطفا بخور قول م_

 دیجوشونده رو سرکش وانیهم با اخم بلند شد و ل آرسام
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 بد طعمه نقدریچرا ا گهیبود د یچ نیاه ا_

 

 دمیکش رونیب یکمد شال ینگفتم بلند شدم و ازتو یزیچ

 سرم آرسام محکم بستم و گفتم یرو

 دراز بکش_

 یشیخوب خوب م گهیساعت د مین تا

 کردیهم با تعجب به کارهام نگاه م آرسام

 تختم دراز بکشه  یکردم که رو کمکش

 زدم و از اتاق خارج شدم یلبخند

 بودم مطمئن

 مونده بود ادمیکه از مادرم  یدستور العمل طبق

  شهیخوب م آرسام

 خاله برم و کمکش کنم .... شیاستراحت پ یدادم برا حیترج

 

 بده کمکت کنم خاله جان_

 ؟یمگه درس ندار یعه صحرا چرا اومد_

 احتهسردرد داشت و االنم مشغول استر یراستش آقا آرسام کم_

 سر بهش بزنم هیوا آرسام که سابقه سردرد نداره چش شده بچم بزار برم _

 رو گرفتم و گفتم دستش
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 شهیخوب م کنهیخاله ،نرو من بهش جوشونده دادم االنم استراحت م_

 خاطر دادم نانیرو باز و بسته کردم بهش اطم چشمام

 ستین یزیچ یگیباشه پس اگه تو م_

 ساالد درست کن گل من ایتوب

 چشم_

 آوردم، شستم و خشک کردم رونیب خچالیساالد رو از  ازیمورد ن لیوسا

 خورد کردنشون شدم  مشغول

 گفتمیم رلبیو ز کردمیگرفته بودم رو تکرار م ادیکه امروز  یذهنم مدام الفبا و اعداد یتو

 ایخوشبحال بعض_

 دستم فرو بره یآرسام باعث شد چاقو تو یمنتظره  ریغ یصدا بازم

 برگشتم سمتش و گفتم تیانعصب با

 دیجن ظاهر شدنتون رو کنار بزار نیعادت گند ع نیکاش ا_

 بگذرونه ریخدا بار سوم رو به خ ادیباردومه که بخاطر شما بال سرم م نمیا

 خندش رو گرفته  یداد که به زور جلو یسرخ آرسام نشون م ی چهره

 خاله دستتو بده من یشد یچ نمیبب_

 ادیاالن خونش بند م ستین یزیچ_

 

 تکون داد و گفت یاومد خاله سر فونیآ یصدا همزمان

 لحظه صبر کن جانم هی امیاالن م_
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 نشستم  یصندل یو رو دمیرفتن خاله دستم رو سفت چسب با

 کردن چسب زخم شد دایرو گشت تا موفق به پ خچالیو  نتیکاب یهم با لبخند تو آرسام

 شد یلب هاش پاک نم یوز از روبود که امر یلبخندش بخاطر چ نیا

 وگفت چوندیگرفت چسب رو دورش پ یرو به آروم انگشتم

 نبود یمتاسفم عمد_

 به چشمام انداخت و دستم رو محکم در دستش فشرد و ادامه داد ینگاه

 بود دهیواقعا ازت ممنونم سر درد امونم رو بر_

  رمیگیهست سردرد م یچندروز

 دیریچرا دکتر نم_

ه ب ادیم یپزشک دوره ا ایآ ننیماه ها صبر کنند بب دیداشته باشن با یکه مردمش هر درد ستیکه روستا ن نجایا

 نه ایروستا 

 نه ایعمرشون قد داده  رسهیتااون موقع که پزشک روستا م ایآ

 چشم هام بود ی رهیزدم و آرسام خ یحرف م من

 دختر  یدار یچ دونمینم_

 که ... هیزیچ هی

 آرسام..._

 دستم رو رها کرد و از جاش بلند شد بالفاصله

 برات فرستاده  یچ انایآر نیمادر ،بب ایب_

 رنگ بود نگاه کردم  دیقفس سف هی یکه تو یدیتعجب به خرگوش سف با
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  بابودیز چقدر

 کم از برف نداشت رنگش

  دمیسف یوونایمونده من عاشق ح ادشیجانم ،هنوز  یا_

 قفس بود رو خارج کرد و مشغول خوندنش شد یقسمت باال یکه تو یا نامه

 دیاز خوندنش نامه رو بست و خند بعد

 گفته؟ یشد چ یچ_

 خل و چل  یدختره _

  کنهیرو برات پر م دیسف یوونایح یکه جا ختهیر دیزن سف یکل نجایا ایبلند شو ب گهیم

 خودش شیمارو بکشونه پ خوادیم یهرروش از

 

  کنهیاحساس غربت م یلیطفلک بچم خ_

 شدیدلش باز م یکم ومدیدادن م یم یبهش مرخص کاش

 تحمل کنه دینمونده به اتمام درسش با یزیچ_

 به من انداخت و گفت ینگاه

 بشه یکه صحرا هم پزشک حاذق یروز دیبه ام_

 وگفتم دمیخند

 پنبه دانه ندیشتر در خواب ب_

 نکن زود باش برگرد سرکالست یزبون دراز_

 زدم و به اتاقم برگشتم یلبخند



 صحرا

 
89 

 

 هم با دوتا فنجون قهوه پشت سرم اومد و گفت آرسام

 میرو تموم کن یاضیر نیا دیبخور که تا آخر شب با نویا_

آرسام  سیو با دقت به تدر دمیبود قهوه رو سر کش یهرجور زدمیتو ذوقش م دیاما نبا ومدیخوشم نم ادیقهوه ز از

 گوش سپردم

 تینها دیداشتم که هرجور شده بود با یحق داشت فرصت کوتاه یهام شروع کرد ولزود حل مسئله رو با یلیخ

 بردمیاستفاده رو ازش م

 شدت به درس هام عالقه مند شده بودم به

 داشتم  جانیادامش ه یبرا و

 

  شدیجالب توجه تر م انیآرسام و اطراف یبرا شرفتمیبه روز پ روز

 رنیگیخودشون درس رو در آغوش م لیبودم که با م ییآرسام از معدود دانش آموزا یگفته  به

 

 کردمیراحت کلمات رو تلفظ م یلیعرض سه هفته خ در

 سمیرو راحت بنو انمیاسم خودم و اطراف تونستمیم نکهیازا خوشحال

 گرفته بودم ادیرو  میضرب تقس قیجمع تفر نیاعداد و قوان تمام

 خوبه  یاضیر یاستعدادم تو گفتیم آرسام

 کرده بود ادیرو ز هام نیتمر

 دادیروان بهم آموزش م یلیدرس ها رو هم خ یباق

 بود یکه آرسام معلم فوق العاده ا الحق
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 تاب بود یخبر بودم و قلبم ب یماه و ده روز بود که از مادرم ب کی االن

 تاب صداش ،نگاهش ،حرف هاش  یب

 بودم ارمید دلتنگ

 یاون دشت و چمن. وحت دلتنگ

 برام بودن  یخوب یاون گاو و گوسفند ها که دوستا دلتنگ

 گذاشتیکم نم یزیبرام چ چکسیه نجایا

 سوزوندمیزبانش بد م شیوقت ها بان یکه بعض ییآقا فرزاد ،خاله و آرسام اخمو از

 فرستادیم یآموزش ید یو یبود و برام د میکه دورا دور مراقب اوضاع درس یدیول تا

 زدیوقم مذ ینبود مادر به شدت تو اما

  دید یرو م شرفتمیبود و پ کاش

 برگردم ششیبا دست پر پ دمی،اما قول م ستین

 ... دمیقول م ارمیخودم ب شیاون رو پ ای

 

 "از زبان آرسام"

 دادم  هیتک زیدستام فشار دادم و به م یرو تو سرم

 کرده بود وونمیسر درد د نیا

 استاد دیببخش_

 رو به روم انداختم یبه دانشجو ینگاه

 بهم زل زده بود یبا دلبر که
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 نگاهش کردم تا حرفش رو بزنه رهیخ

 گفت یلحن لوس با

 د؟یبرام عالمت بزن شهیم هیبعد از چه صفحه ا یاستاد درست متوجه نشدم که آزمون هفته _

 گمیم کباریرو فقط  زیچ شه،هرینه نم_

 یهم کالس هاتم بپرس ی هیاز بق یتونیرو م نیا

 رونیببرو

 کرد  یباز و بسته م یگفتن کلمه ا یوا رفته دهانش رو برا چارهیب دختر

 در رو بست ورفت یحرف چیه یب تیدرنها

 لوس حالم رو گرفته بود  یدخترا نیوقت ا یوقت و ب یمشغله داشتم و زنگ زدن ها یحد کاف به

 اشتمند گذاشتنیپا تو دانشگاه م یاشیع یکه با پول باباشون فقط برا یافاده ا یدانشجوها نیا یبرا یوقت گهید

 

 به اون خو گرفته بودم سیصحرا و تدر شیروزها به بودن پ نیا بیعج

 بود یالعاده شاگرد باهوش فوق

 اون روستا تلف شد یعمرش که تو فیح

 اون برم سیتدر یرو کامل دانشگاه بودم و وقت نشد برا امروز

 داده بودم نینمونده بود و سخت بهش تمر شییتا آزمون ابتدا شتریهفته ب دو

 داد  یرو نشون م میبه ساعت انداختم که هفت و ن ینگاه

 شدم  یبابا راه یجام بلند شدم و به سمت خونه  از

 پر از مشغله بود  ذهنم
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  ختمیسر و ر یب یدانشگاه ،کالس هام ،زندگ ی مشغله

 .....صحرا و درس خوندنش و

 نداشتم سشیبه تدر یلیکه از اول تما درسته

 رشته ها درس بخونه  نیاز بهتر یکیدر  ندهیتا سال آ تونهیم دمیاستعدادش فهم دنیبا د اما

 دیکشیهرروز من رو به سمتش م بیعج زیچ کیبهش نداشتم اما  یخاص حس

 ... یبود ول یشیآال یساده و ب دختر

 

 افتاده بود نگاه کردم و جواب دادم میگوش یکه رو یاومدم و به شماره ناشناس رونیاز فکر ب میگوش یصدا با

 دییبفرما_

 ....الو

 سالم آرسام _

 رو  متوقف کردم نیو ماش دمیترمز کوب یرو محکم رو پام

 پشت سرم بلند شد یها نیماش بوق

 ؟ییتو... حانهی؟رییت...تو_

 آره منم_

 

 سخن یهرنوع ندیرفتن جان از بدن گو در

 رود.... ینم مکه جا دمید شتنیخود به چشم خو من
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 شدم ادهیپ نیحوصله از ماش یبابا پارک کردم و ب یآشفته درب خونه  یذهن با

 قفل چرخوندم و وارد شدم یرو تو دیکل 

 

 به سمتم اومد و گفت شیشگیبا لبخند هم صحرا

 نیسالم استاد خوش اومد_

 تکون دادم  یحوصله سر یب

 گفتم و

 اریآب برام ب وانیل هیلطفا _

 آب برگشت وانیل هیهم هراسون به سمت آشپزخونه رفت و با  چارهیب یصحرا

 افتاده آقا آرسام؟ یاتفاق_

 ستین یزینه چ_

 دمینفس سرکش کیآب رو  وانیل

 ست؟یمادر ن_

 عموتون ینه همراه عمو فرزاد رفتن خونه _

 آهان_

 اریهات رو ب نی،دفتر تمر یکرد کاریچ امروز

 تکون داد و با دو به سمت پله ها رفت یلبخند سر با

 

 ذهنم رو جمع و جور کنم تونستمینم اصال
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 و رو شده بود ریقلبم ز حانهیر یصدا دنیبا شن بازهم

 بود که .... یکه نه انگار اون همون دختر انگار

 هام نیتمر نمیا دییبفرما_

 کردم یانجام داده بود نگاه م یزیدقت و تم تیکه صحرا با نها ییها فیزدم و به تکل یها رو ورق م صفحه

 خوبه نیآفر_

به مرور و  شهیآخر فقط اختصاص داده م یهفته  کی میکن لیدرس ها رو تکم یتا باق امیجمعست،از صبح م فردا

 نیتمر

 

 باشه من آمادم_

 انداختم و گفتم یسرشار از آرامشش نگاه یچهره  به

 شه؟ینفر جمع م کی یتو چهره  یآروم نقدریچطور ا_

 تعجب گفت با

 ؟یچ یعنی_

 رهیگ یآرومت آرامش م یچهره  دنیاز د کنهیهم که بهت نگاه م یکس ی؟حت یآروم باش نقدریباعث شده ا یچ_

 

 هام واقعا اغراق نبود حرف

 بود یپر از افکار تو خال ذهنم

 داشت یدختر چ نیکرد واقعا ا ینگاه کردن به صحرا قلب و ذهنم رو آروم م اما
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 اما ... دیکن یصحبت م یاز چ دونمیراستش نم_

 ستمیآروم ن دیکن یاونقدرم که فکر م اما

 مادرمه شینا آرومه دلم همش پ قلبم

 تکون دادم و گفتم یسر

 روستا نگران نباش میریسر م هی تییبعد از امتحان ابتدا_

 شده بود یبه شدت دوست داشن افشیق

 چشم هاش نورافکن روشن شده باشه یتو ییگو

 آقا آرسام بگو جان صحرا؟ یگیراست م من یخدا_

 گرفت خندم

 قسم بخورم یآخه جونتو براچ_

 آرسام سنده حرف

 

 قبوله دیگیحاال که شما م_

 خوشحالم کنه تونستیخبر نم نیبه اندازه ا یخبر چیازتون ممنونم ه واقعا

 

 برم؟ ایهست  یزیقابلتو نداره ،حاال شام چ_

 نمیچ یرو م زیبله که هست االن م_

 

 هنوز برنگشتن نایشده بود و مامان ا روقتید
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 خونه تنها رها کنم  نیصحرا رو تو ا تونستمینم یازطرف

 ومدنین نایچرا مامان ا کنمیتعجب م_

  ییتنها نجایتو ا دوننیاونا نم مگه

 شدیم یتو چ فیتکل ومدمیمن نم دیشا حاال

 

 عادت دارم ییآقا آرسام من به تنها وفتهیکه نم یاتفاق_

 دیاستراحت کن دیبر شما

 ؟یعادت دار یچ یعنی_

 یچیه_

 شنومیبگو زود باش م_

 ....ین یزیخب آخه چ_

 کامل بزن حرفتو_

 وفتادهین یو اتفاق دمیبودن من هم راحت گرفتم خواب یمهمون نایبوده که خاله ا ییشب ها گمیم یچیه_

 

 دمیشنیم یمن چ یخدا

 گذاشتیتنها م ینجوریدختر ساده رو ا هیسر به هوا شده بود که  نقدریمادر ا یک از

  بردنیحداقل صحرا رو هم با خودشون م ایدادم  یبهش اخطار م هیقض نیحتما دررابطه باا دیبا

 و بابا و مادر وارد شدن دیفکر بودم که قفل در چرخ یتو

 بلند شدم و گفتم ازجام
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 سالم_

 ،سالم یینجایعه آرسام ا_

 یینجایا یسالم پسر ازک_

  دیزاریتنها م نجایچرا صحرا رو ا هیچه وضع نیبابا ا_

  دهیکه تا به حال خطر رو نچش یدختر یوجود نداره اون هم برا یتیامن

 دیصحرا رو هم ببر یمهمون دیریاگه م لطفا

 میریهمه م میفردا شب هم تولد دختر عمت دعوت شد میموضوع بود نیآره اتفاقا ما خودمون هم ناراحت هم_

 

 امینمکه  ان؟منیهمه ک_

 حرفشم نزن آرسام امکان نداره _

 شهیهمه م یاقوام هستن نبودنت باعث ناراحت ی همه

 و اون که کار داره مشغله داره نیا یبرا میتراشیاالنشم فقط بهانه م نیهم

 نه؟یازا ریمگه غ_

 یینجایبحث نکن آرسام فردا رأس هشت ا_

 بود  یخاله خانباج یها یمهمون نیحضور در ا ومدیکه بدم م یزیتنها چ از

 نهیبه محض ورودم سوال اول ا دونستمیم منکه

 سالته  یس کینزد آرسام

 یریگیچرا زن نم یتموم زیچ همه

 خوردیبهم م شونیشگیحرف هم نیاز ا حالم
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 کردمیشرکت م دینبود فردا با یا چاره

 زهینگاه هاش به من چقدر لوس و نفرت انگ دیفهمیدر نگاه اول م یکه هرکس یتولد دختر عمه ا درجشن

 

 ری،شب بخ امیباشه مجبورم،صحرا فردا صبح زود اماده باش م_

 ریشب شما هم بخ_

 شدم و به سمت خونم رفتم  نمیسرعت سوار ماش به

 نهینب یگرفتم تا غم هام رو کس حانهیکه بعد از رفتن ر یا خونه

بهم  نهمهیصداش بعد از سه سال ا دنیبهم کرد با شن حانهیکه ر یچطور با اون همه بد کردمیخودم تعجب م از

 ختمیر

 کنم سشونیکردم باهم مقا یم یکردم و سع یو صحرا رو تصور م حانهیر یچرا مدام چهره  دونمینم 

 

 با صحرا نبود... اسیعنوان قابل ق چیبه ه حانهیکه ر یدرحال

 

 زدمیو قدم م شدمینداشتم مدام بلند م یراحت خواب

 فکرکردم و قدم زدم که ساعت هفت شد ونقدرا

 بابا رفتم یشدم و به سمت خونه  آماده

 قفل چرخوندم و وارد شدم یرو تو دیکل

 درسکوت محض بود خونه
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 صبحانست زیم دنیصحرا مشغول چ دمیآشپزخونه شدم که د وارد

  ریصبح بخ_

 گذاشت نشیس یوحشت زده برگشت و دستش رورو صحرا

 همه ترسو بودنش زدم  نیبه ا یلبخند

 نشم  ییسرزده وارد جا نقدریکنار بگذارم که ا تونستمیعادتم هم نم نیا

 ریصبح بخ_

 د؟یدونیم شهیخوب م یلیخ دیعادت رو ترک کن نیا اگه

 مهیزندگ نفکیمتاسفم جز ال_

 دیصبحانه بخور دییبفرما_

 صحرا نشستم و مشغول شدم یرو روبه

 آقا آرسام؟_

 بله_

 ...شهیم زهیچ_

 که ادامش رو بگو یمعن نیبه چشماش انداختم به ا ینگاه

 دیامشب و مهمان هاش بگ یاز مهمان یکم شهیم_

 ازخاله بپرسم کشمیخجالت م میلیبپوشم خ دیبا یچ دونمینم یحت من

 زدم و گفتم  یلبخند

 فقط خودت باش_

 ؟یچ_
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 پس فقط خودت باش دنیمردم راجع بهت نظر م نیا یباش یمطمئن باش هر شکل_

 ادامه داد کشیکوچ یلبهاش نشست و به خوردن لقمه ها یرو یلبخند

 میکار دار یخب بلند شو کل لهیخ_

 

 میکالسمون رفت اهمونیجاش بلند شد و باهم به سمت اتاقش  از

 بود ییابتدا ی هیصحرا شامل شش درس مهم پا امتحان

 جز علوم میمهمش رو کار کرده بود یزهایچ یهمه  بایما تقر که

 آوردم و کنار دستش نشستم یا گهید یصندل پس

 کتاب شدم یشکل و عکس ها یاز رو حیمشغول توض و

 یم یینشون داد و مدام سوال ها جانینسبت به علوم ه داید،شدیقاپ یرو در هوا م زیصحرا همه چ یکمال ناباور در

 کردمیحساس عجز مسوال ها ا یکه واقعا دربرابر بعض دیپرس

 هوش سرشارش واقعا خوشم اومده بود  از

 شده بودم دواریبهش ام شتریب و

صرف ناهار عکس  یدربرابر دعوت مامان برا یکه حت میو رو کرد ریاونقدر درس رو ز گهید یمعمول روزها طبق

 میو ادامه داد مینشون نداد یالعمل

 

 داد یرو نشون م میتم که شش و نبه ساعت انداخ یکردم نگاه یم یاحساس خستگ واقعا

 رو هم نگاه کردم و گفتم میتعجب ساعت گوش با

 مهیساعت شش و ن_
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 هم از من بدتر هنوز تو بهت و تعجب بود که گفتم  صحرا

 میو آماده ش میبخور یزیچ هی،زود باش پاشو  یچرا نشست_

 هم دستپاچه از جا بلند شد  صحرا

 میو هرکدوم چند قاشق غذا خورد میآشپزخونه شد وارد

 به سرعت وارد حمام شد  صحرا

 نشستم. ونیزیتلو یقدم زدم و بعد روبه رو یبه درست کردن موهام مشغول شدم کم نهیآ یهم جلو من

 

 شده  رید گهید میبر_

 دمیرو برگردوندم که مامان و بابا و صحرا رو آماده د نگاهم

 توجهم رو جلب کرد  دادیلب هاش جولون م یرو یکمرنگ یلیار رژلب خب نیاول یصحرا که برا یساده  ی چهره

 ادیکارها فقط از مامان برم نیا دونستمیم

 

 بود دهیپوش یشلوار ساده ا مانتو

 داشت یدختر چه جاذبه ا نیا دمیفهمینم واقعا

 صحرا رو باخودت ببر  یتنها نباش نکهیا یآرسام برا_

 میریجلوتر م ماهم

 باشه_

 

 خوشحال شدم یتنها نبودم و صحرا همراهم بود کم نکهیازا قتشیحق
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  زدینم یحرف یدیپرسیازش نم یکم حرف بود و تا سوال یلیخ

 

 ؟یاسترس که ندار_

 را...راستش چرا_

 بشه یقراره چ دونمیاصال نم زارمیم یخانوادگ یمهمان کیباره پام رو تو نیاول من

  یرفتار کن یعیطب یلیکن خ یآروم باش سع شهینم یزیچ_

  مینگفت یزیبه مقصد چ دنیرس تا

 عمه طبق معمول شلوغ بود یخونه  درب

 رنیبگ یکیجشن کوچ شونیتک دختر افاده ا یبرا شدیم مگه

 واسه تولد اومدن؟ نیهمه ماش نیا یوا_

 صحرا زدم و گفتم  یبه سادگ یلبخند

 یدیکجاشو د_

 شو ادهیپ

 میرفت یو به سمت درب ورود میشد ادهیپ نیماش از

 باغ روپر کرده بود یآهنگ تمام فضا یباغ گذاشته شده بود صدا یتو یرنگ یبود و سراسر چراغ ها یبزرگ یالیو

 هیچه خبره مگه عروس نجایا یوا_

 گرفتیصحرا خندم م یسادگ به

 کننیم کاریدخترشون چ یواسه عروس نیپس بب_
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 از کند بودنش حرصم گرفته بود  کردیمات و مبهوت به اطرافش نگاه م صحرا

 و باخودم هم قدمش کردم  دمیرو گرفت و کش دستش

 آخ دستم _

 ایحرف نزن فقط ب_

 حرف نزن میکس با

 

 کرد یبازوم مخف یو سرش رو تو دیکش یبلند نیو ه دیکه صحرا عمق فاجعه رو د میسالن شد وارد

 یعادت کن دیبا ایب_

 رقصشون نشوندم ستیرفتم و صحرا رو پشت به پ زیم نیبه سمت دورتر هیتوجه به بق بدون

 حاال چشمات رو باز کن_

 نمشون؟یبینم_

  ینیبینه نم_

 چشم هاش رو آروم باز کرد وگفت صحرا

 آدم برقصن؟ نهمهیجلو ا یلختک توننیم ن؟چطورینجوریچرا ا نایا_

  هیاالن به شدت عاد زایچ نجوریا اریخودت ن یبود به رو دیو برات جد یدیکه د یزیصحرا بهت گفتم هرچ_

 الیخیب پس

 

 به به آقا آرسام _

 دخترعمم همراه دخترعموهاش  نایسار دمیکردم که د یپشت سر صحرا نگاه به
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 انیجلف و زننده به سمتمون م یها پیت با

 انداختم نییصحرا کردم و سرم رو پا یحواله  یچشمک

 سالم تولدت مبارک دخترعمه جان_

 هم بلند شد و گفت  صحرا

 سالم_

 به صحرا انداخت و بهم گفت ینگاه بد نایسار

 که ینبود قهیسل یب نقدریتوکار بنجل؟ا ی،زدیاز ک_

 دخترعمه  یدهنت رو ببند یخبر ندار یزیاز چ یبهتره وقت_

 صحرا  نیبش

 هم داره بچه ها یاسم خز ابون،چهینه ب_

  دمیاشک رو تو چشماش دحرف زدن با صحرا شدم اما به وضوح برق  مشغول

 نحسش رو از سرمون کم کرد.... ی هیکردم که سا یمحل یب نایسار یبه پارس کردنا اونقدر

 

 به من نگاه کن صحرا_

 توام صحرا نگام کن  با

 از قلبم کنده شد یا کهیشد حس کردم ت یگونه هاش جار یبا باال آوردن سرش اشکاش رو همزمان

 بود  دهیخودش رس تیداشتم به نهاکه به صحرا  یقیعم یدلسوز حس

 باغ رفتم یگذشتم و تو تیجمع ونیجام بلند شدم دست صحرا رو گرفتم و ازم از

 گذاشتم نمیس یرو باال آوردم و رو سرش
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 رو  نایا زینر کنمیازت خواهش م_

  ارهیابله به تمام ع هی نایسار

 دورت دیجد یزایگفتم عادت کن به چ بهت

 ا...ما م..ن که ..._

 نگو آروم باش یزیچ شیه_

 از اشک بشه سیخ نمیس یباعث شده بود که رو راهنمیصحرا به پ یاشک ها برخورد

  کنمیم یدارم چه غلط دونستمینم

 خواهرم بود انایحسم به آر هیکه به صحرا داشتم شب یحس اما

 ارهیاشکشون رو درب یکس خواستینم دلم

 زبون بود یاما صحرا ساده و ب رهیحقش رو بگ تونستیم یبه خوب انایبود که آر نیدوتا ا نیتفاوت ا تنها

 

 میکه آروم تر شد به سالن برگشت یکم

 و همه براش دست زدن دیرو بر کیبا قر و اطوار و ادا ک نایبا ورود ما سار همزمان

 حوالم کرد یبه من و صحرا افتاد ونگاه خصمانه ا نگاهش

  مینشست زمونیتوجه به اون سر م یب

  نهیسرشکسته شده و غم دلش سنگ کردمیحس م یبود به خوب نییآروم بود و سرش پا یلیخ اصحر
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خودمم زجر آور  یموندن برا شتریدست نزد عزم رفتن کردم چون ب چکدومیکه صحرا به ه وهیو م کیاز سرو ک بعد

 بود

 کردم و به سمتش رفتم دایپ تیجمع ونیرو م مادر

  دمیعمه د که

 ت؟یدست بوس امیب دیواقعا که ،با یومدیمن ن شیو پ یآرسام تو اومده بود_

 عمه حالم رو به راه نبود دیببخش_

 سالته و...  یس کیماشاال نزد میرو بخور تیشام عروس دیبا یعمه جان ک_

 عمه رو به مادرم کردم و گفتم یتوجه به حرف ها یب

 برمیخونه صحرا رو هم م رمیمن خستم م_

 پش،یشدم با اون ت میاون دختر داهاتمتوجه _

 شهال؟ هیک

 به مادرم هم بود یمیمستق ریغ یاحترام یب یبه نوع دمیمادر هم د یشونه ها یافتادگ

 توجه به سن و سالش گفتم یب

 عمه _

 ارزه  یمن و شما رو م یصدتا یاون داهات تیو شخص شعور

 چه طرز حرف زدنه نیآرسام ا_

 توروخدا نگاه بچه برادر منو_

 

 اومدم رونیب زیرقت انگ یسمت صحرا رفتم دستش رو گرفتم و از اون مهمون به
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 بکشم یتونستم نفس راحت تازه

  شدنیحال من م یو دخترش به شدت باعث خراب عمه

 ... نمشونینب گهید دوارمیام

 

 بهش فکرنکن گهیاتفاقات امشب رو فراموش کن و د کنمیصحرا ازت خواهش م_

 هاش ببره یاشتباه کردم به مادر گفتم تورو باخودش به مهمون من

 باشه؟ شتیپ امیخودم م یهروقتم تنها بود یریجا نم چیبه بعد ه نیا از

 

 نزد یتکون داد و حرف یسر

 حرف بزنم تا خلق تنگ صحرا باز شه اما نشد یکردم از هر در یطول راه رو سع تمام

 گهید ادیل خودش رهاش کنم تا باخودش کنار بگرفتم به حا میتصم پس

 نزدم  یحرف

 میوارد شد یحرف چیبابا در رو بازکردم هر دومون به ه یبه خونه  دنیرس با

 حرکات صحرا چشم دوخته بودم  به

 افتاده به سمت پله ها رفت یشانه ها با

 دیهم رس نییبسته شدن در اتاقش تا پا یصدا

 انداختم زیم یرو رو دیکل یحوصلگ یب با

 دمیکاناپه دراز کش یرو و

 هم گذاشتن چشمام به خواب رفتم یخسته بودم که با رو اونقدر
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____ 

 شد یمونده از زمان صحرا به سرعت سپر یباق ی دوهفته

 کرد میهمتاش همراه یبراش کم نگذاشتم و الحق اون هم با استعداد ب سیتدر یتو

 گرفته بود ادی یوشتن رو به خوبآدم باسواد شده بود و خوندن ن هیصحرا  حاال

 شهیهم م شتریدرخشش صحرا ب ییبودم با پشت سر گذاشتن امتحان ابتدا مطمئن

 شده بود  ریچون به شدت بهونه گ بردمشیمادرش م شیکردم و بعد از امتحانش پ یبه قولم وفا م دیهم با من

 که درس هاش رو فراموش کنه گرفتمیاونقدر بهش آسون م دینبا اما

 

 وقتم رو به صحرا اختصاص داده بودم شتریکمتر کرده بودم و ب یلیخودم رو خ یدوماه کارها نیا یتو

 دوست داشتم یلیهم کنار صحرا بودن رو خ خودم

 داد یو آرامش م یزندگ ی زهیو انگ دیام بهم

 ؟یآقا آرسام کر شد_

 هوم؟_

 کنم؟یدوساعته دارم صدات م_

 شده؟یچ_

 شد رید میمن آمادم بر_

 شهیصحرا امتحان ساعت هشت شروع م_

 برم خونم  یکه نزاشت شبید

 تو اتاقم یهم از ساعت پنج صبح بست نشست االنم
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 خستم بزار بخوابم بابا

 رسمیمن به امتحان نم برهینه خوابتون م یوا_

 بشم وانهیدختر د نیمونده بود از دست ا کم

 دیکه ساعت به هفت رس دیپرس شیبرگزار یحرف زد و از امتحان و نحوه  اونقدر

 میازخوردن صبحانه راه افتاد بعد

 خودم افتاده بودم یزمان دانش آموز ادیخندم گرفته بود  دمید یصحرا رو م یدست و پا دنیوضوح لرز به

 دستش گذاشتم و گفتم یرو رو دستم

 دوماهمون نیتوزحمات ا یزنیگند م یصحرا باور کن اگه استرس داشته باش_

 ینیداشته باش تو بهتر نیقیباش،و  آروم

 زد اما ازاسترسش کم نشد یلبخند بهم

 بود یعیطب بهرحال

 رو به خدا سپردم اون

 دختر بوده نیا یسالها شاهد عذاب ها نیکه درتمام ا ییخدا

 ... کنهیم شیاریدختر قرار داده و مطمئن بودم  نیدر وجود ا یادیکه استعداد ز ییخدا

  یامتحان یتوقف درب حوزه  با

 زدم و گفتم یآخر دستش رو گرفتم لبخند یکنه در لحظه  شییسپردم تا راهنما نیاز مسئول یکیرو به  صحرا

 خانم دکتر  یتونیتو م_

 زد و رفت ییبایهم لبخند ز صحرا

 برگشتم و همونجا منتظر شدم... نیسمت ماش به
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 "از زبان صحرا"

 راحت باشه نقدریا دمیترسیهمه ازش م نیکه ا یامتحان نیا شدینم باورم

 حل کردم یسوال ها رو به راحت ی همه

 رمیگیم یخوب یبودم نمره  ومطمئن

 سواالت جواب دادم یبود که به همه  ییابتدا یدوره  یسوال از کل شش درس اصل شصت

 دوبار جواب هام رو چک کردم 

 دادم گ با لبخند به سمت در رفتم  لیبعد از سه ساعت نشستن سرجلسه ازجام بلند شدم برگه رو تحو و

 

 رفته نکهیا ای کنمیم دایآرسام رو پ نمیچشم گردوندم تا بب یدرب ورود یجلو دنیرس با

 خواب باشه  زدمیآرسام چشماش رو بسته بود و حدس م دمیو به سمتش دو دمیرو از دور د نشیماش

 فشرد ،رویاز کرد و قفل مرکزقفله آرسام چشماش رو ب دمیکردم که د نییدر رو باال پا ی دسته

 دیرو باز کردم و نشستم که آرسام هراسون پرس در

 ؟یکرد کاریشد؟چیچ_

 انداختم و گفتم نییهام رو جمع کردم و سرم رو پا لب

 هم خراب ... یلیخراب کردم ،خ_

 ؟یگفت یتو...چ_

 رو باال آوردم و گفتم سرم

 متاسفم ،زحماتت رو هدر دادم_
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 کرد به خودش مسلط بشه  یچشماش رو بست و سع آرسام

 سرت ینداره فدا یبیع_

 یریرو بگ یقبول ینمره  دیشا ادیم جینتا فردا

 کردم خندم رو کنترل کنم یسع

 نزنم  یحرف ومدیم جهیتا فردا که نت و

 گرسنه و خستم یلیخ نطوریمنم هم_ میبخور یزیچ هی میگرسنم بر یلیمن خ_

 ت کنامروز رو کامل استراح_

 ادیدوماه از تنت درب یکه خستگ یجور

 شهیتالشت دوبرابر م یاگه قبول نش چون

 سخت تره و وقتشم کمتر  ییچون دروس راهنما شهیهم زحمتت چهاربرابر م یاگه قبول بش و

 شدم و چشمام رو بستم نگران

 امیاز پس همشون برم دونستمیبه خودم اعتماد داشتم و م اما

 

 رو پارک کردم نیماش آرسام

 یچ یعنی دونستمیزود تونستم اسم فست فود رو تلفظ کنم اما نم یلیخ

 

 ه؟یفست فود چ_

 اوم چطور بگم_
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 یفهمیشو خودت م ادهیپ

  میو نشست میگوشه رو انتخاب کرد زیو م میوارد شد میو به سمت اون مکان رفت میشد ادهیپ نیماش از

 ن؟یدار لیم یسالم قربان چ_

 هم انداخت و گفتب ینگاه آرسام

 مخصوص لطفا تزایدوتا پ_

 بله حتما_

 نشده بود مزش رو بچشم چوقتیبودم اما ه دهیرو بارها شن تزایپ اسم

 .... هیچ نمیبودم بب کنجکاو

 

 چرا فهممینم کنمیفکر م یهرچ_

 چرا؟ یچ_

 پس  یچرا خراب کرد یهات رو انجام داد نیخوب تمر یلیتو که خ_

 زدم وگفتم یلبخند

 هم شانس بهم رو کنه و قبول بشم  دی،شا یدیخدا رو چه د_

 ...دوارمیام_

 رو جلومون گذاشت تزاهایکه گارسون اومد و پ میحرف زد یکم

 داشتن یقشنگ ی افهیق واقعا

 نگاه کردم و گفتم جانیباه

 چقدر خوشکلن نایا_
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 و گفت دیخند آرسام

 ادیبدش ب تزایکه از پ یکنینم دایرو پ یکس یبگرد ایدن یهر جا_

 خستم یلی،خ میاستراحت کن میبر دیبخور با زود

 افتادم تزامیبه جون پ زود

 با دست برداشتم یا کهیاز آرسام ت دیتقل به

 که توش بود کش اومد یدرنگیزسفیاون چ که

 بود یجالب یصحنه  واقعا

 شدم  تزایطعمش خوب و جالب بود که عاشق پ اونقدر

 رو تموم کردم تزامیزودتر از آرسام پ و

 وگفت دیبه شکمش کش یرو خورد دست تزاشیبعد از من آرسام هم پ یکم

 دمیترک شیآخ_

 بود یخوشمزه ا یممنونم واقعا غذا_

 گهید مینوش جان پاشو بر_

 

 میبه سمت خونه رفت تزاهایاز حساب کردن پول پ بعد

 به سمت اتاقم رفتمکه راجع به آزمونم به آرسام دادم رو به خاله و عمو هم دادم  یجواب

  دمیتخت دراز کش یرو

 به فکر فرو رفتم و

 مادرم به صادق به خاله و عمو فرزاد به
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 بهش داشتم یبودم و احساس خوب یازش راض یلیآزمون امروزم که خ به

 

 روزها سخت ذهنم رو به خودش مشغول کرده بود نیکه ا یآرسام به

 با درست درس خوندنم براش جبران کنم خواستیبود واقعا دلم م دهیدوماه برام کش نیا یکه تو ییزحمت ها و

 دمیترسیم اما

 بود  دهیبود که برام کش ییکردم فقط به خاطر زحمتا یکه به آرسام داشتم فکرنم یحس

 تجربش نکرده بودم چوقتیبهش داشتم که ه یبیعج حس

 ...هیچ بیحس عج نیا دونستمینم اما

 کردم که  بیغر بیعج یفکرا اونقدر

 خوابم برد یک دمینفهم

 

 نداشتم یخواب راحت اما

 از کابوس بود  پر

 مادرم و صادق کابوس

 دمیفهم یرو نم لشیکرد اما دل یم هیمدام گر مادرم

 بود ستادهیا یگوشه ا ریآرسام هم ناراحت و سر به ز ونیم اون

 کرد یبهم نگاه م ونیگر یبسته و چشم ها یهم با دست ها صادق

 تکون دادم یسر دمیپر یساعت از خواب م میبود که هر ن یوحشتناک یکابوس ها اونقدر

 رفتم.... نییپا یرو رها کردم و به طبقه  خواب
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 صحراااااا_

 صحرا  ییکجا

 بلند شد و گفت دهیخاله هم ترس دمیترس ازجام پر با

 آرسام شدهیچ بیامام غر ای_

 که تو دستش بود به سمتم اومد یآرسام با برگه ا دیکوبیم نمیتو س قلبم

 شدهی...چیچ_

 ک...ردم؟ ی...من کارم

 محکم بغلم کرد و سفت در آغوشش فشارم داد هوی آرسام

 دختر  یگل کاشت_

 بود یعال شهینم باورم

 شده؟یآرسام ولش کن بچم خفه شد بگو چ_

 نفس نفس زدن بودم درحال

 د و گفت که دستش بود رو باال آور یآرسام رهام کرد برگه ا که

 شهیشده باورت م ستیصحرا ب یمامان،نمره  نیبب_

 غلط قبول شده نیکتریآزمون اولش بدون کوچ یتو

 توروخدا یگیراست م عیه_

 برم صحرا مبارکه دخترگلم قربونت
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 شوک حرف آرسام بودم یتو هنوز

 آزمون اولم موفق شده باشم یکه تو کردمیباور نم هنوزم

 مگه نه؟ یگیدروغ م_

 نیخودت بب ایب هیدروغم چ_

کامل زده شده  یدرس ها نمره  یهمه  یجلو کردمیبهش زل زدم باور نم رتیو با ح دمیرو از دست آرسام کش برگه

 بود

 

 شد یگونه هام جار یرو اشکهام

 دید یکاش ،مادرم بود و م_

 وگفت دیجلوتر اومد دست روگونه هام کش آرسام

 چرا دختر خوب  هیگر_

  نهیبیم مامانتم

 بهت قول ندادم هوم؟ مگه

 ؟یچ_

 روستا میریآماده شو فردا م_

 دهانم گذاشتم و ناباور گفتم یدستم رو جلو دمیکش یبلند نیه

 ؟بگو جان صحرا؟ یگیتوروخدا راست م_

 هزاربار گفتم جان خودت رو قسم نخور_

 گهید میریم
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 بغل آرسام وازش تشکر کردم دمیپر ناباور

 رسام هم خاله سکوت کرده بودنکه هم آ هیازچندثان بعد

 اومدم و گفتم رونیو خجالت زده ازبغل آرسام ب اروم

 لحظه... هید،یببخش_

 زود باش میکن دیخر کمیبرا مامانت  میبدو دختر ،حاظرشو بر_

 

 وارد اتاقم شدم عیسر جانیه ازفرط

 تن کردم عیدم دست بود رو سر یهرچ و

 رفتم نییپا یشال انداختم و با دو به سمت طبقه  ریرو همونجور شلخته ز موهام

 من حاظرم میبر میبر_

 با لبخند ازجاش بلند شد و گفت آرسام

 نگران صحرا نباش میگردیبرم میکن دیخر یکن میریمادر ما م_

 باشه پسرم بسالمت_

 

 مهربون و خوش خنده شده بود یلیامروز خ آرسام

 براش مهمم  یلیخ کردمیچرا حس م دونمینم

 موندیم یجور نیهم شهیهم کاش

  میشد نشیماش سوار
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 بخره یکجا قراره بره و چ دونستمینم

 رهیبگ یادیززیچ خواستیدلم نم اما

 ارهیازخودش رو هم ب ییرایپذ لیوسا شهیکه به عنوان مهمان وارد خونش م یکس خواستیدلش نم مامان

  امیمامان دارم م یوا

 رو دارم مادر... دنتیذوق د تینها یب

 

  گهیبسه د_

 قراره بلند کنه آقا آرسام یها رو ک سهیک نیا

 ؟یشما باشه من فقط آرسامم اوک یبایبهت گفتم خارج از کالسمون که همون اتاق ز کباریصحرا هزارو _

 انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 صداتون کنم کیآخه زشته چطور به اسم کوچ_

 نداره فقط بگو آرسام یزشت_

 و غر نزن ایدنبالم ب االنم

 شده بود دیخر یها سهیپرازک دستامون

 گرفته  یوخوراک ییمواد غذا از

 مامان و صادق یچنددست لباس برا تا

 میدیآرسام خر دیخودم که به اصرار شد یبرا یمانتو شلوار و

 گفت ستادیا ینیتریو یجلو

 قشنگه صحرا  یلیخ نیا_
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 هم جذاب برو بپوشش دستیپوش هم

 

 دمیپوشیم دیکجابا نویخاک به سرم ا یوا

 توروخدا میبر ایول کن آقا آرسام ب_

 نمیبب سایوا_

 یقشنگ نیچشه به ا مگه

 نگاهش کردم دوباره

 داشت یباز مهین ی قهیسرپ بود و  ناشیکه آست یرنگ یکرم قهوه ا یماکس

 و وارد فروشگاه شد دیدستم رو کش آرسام

 سالم خانم_

 دیاریخانم ب نیا زیسا نیتریو یازاون لباس بلند تو لطفا

 شو.. الیخیتوروخدا ب_

 ساکت شو_

 به تعجب بهمون نگاه کرد که آرسام با اخم بهش گفت فروشنده

 ن؟یهست یزیمنتظر چ_

 خدمتتون ارمیاالن م دینه نه ببخش_

 لباس رو دست آرسام داد و گفت فروشنده

 اون انتها اتاق پرو هست_

 دییبفرما
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 فتکشون کشون تا اتاق پرو بردم و گ آرسام

 تو تنت نمیبب خوامیم رونیب ایشالتو بزن ب یدیپوش یوقت_

 افتاده انیدرونم به غل یاحساس کردمیم حس

 کردمیهجوم خون به صورتم روحس م و

 و وارد اتاقک شدم دمیرو ازدست آرسام کش لباس

 بود من هم ازش خوشم اومده بود ییبایلباس ز واقعا

 بود کیو ش دهیپوش

 صحرا یایچرا نم_

  یاومد ایفکرکنم شش ماهه به دن_

 تازه اومدم تو منکه

 لباس شدم دنیسرعت مشغول پوش به

 که تنم بود زل زدم یکیبه لباس ش نهیآ یتو

 تن کنم  نکهیچه برسه به ا نمیرو بب یلباس نیکه بتونم همچ کردمیباور نم یروز دیشا

 دیکوبیو در رو م زدیمدام غر م آرسام

 رفتم رونیسرم و گردنم مرتب کردم و آروم ب یرو رو شالم

 به من و بعد به لباس تنم انداخت و گفت ینگاه رتیباح آرسام

 هیزیفوق العادست دختر ،عجب چ_

 زدم و گفتم یقیآرسام خوشم اومده بود لبخند عم فیتعر از

 شماست ی قهیممنونم ،حسن سل_
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 یایجان چه لفظ قلمم م یا_

 حرف بزن یکتاب نقدیبعد ا یریرو بگ پلمتیحداقل د بزار

 از حرفم خندم گرفته بود خودمم

 هام رو عوض کردم  لباس

 میبعد از حساب کردن آرسام از فروشگاه خارج شد و

 ؟یالزم ندار یزیچ یگه؟مطمئنید میبر_

 میدینبود خر ازمیکه ن یآخه هرچ_

 گه؟ید میریبگ یچ

 سالم استاد یوا_

 شدم رهیانداختم و با تعجب به حرکاتش خ یبود نگاه ستادهیکه سمت راست آرسام ا یبه دختر 

 ؟یسالم حالتون چطوره خانم نعمت_

 کجا نجایممنون استاد شما کجا ا_

 میکن دیخر میستیچرا مگه ما آدم ن_

 کنم تونیهمراه تونمیم دیکن دیخر دیخوایخودتون م یدارم اگه برا یخوب یلیخ ی قهیمنم سل_

 توهم دمیاخمام رو کش ناخودآگاه

 کنم مشیتقس یمنه با کس شیآرسام پ یخواست وقت یدلم نم ومدیاون دختر اصال خوشم ن شنهادیچرا ازپ دونمینم

 بود واصال دوستش نداشتم هیکه داشتم به حسادت شب یبیحس عج نیا

 

 شدم  یحرص شتریخونسرد آرسام انداختم و ب یبه چهره  ینگاه
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 میگردیبرم میتموم شده و دار دامونیاما ما خر شنهادتونیممنون از پ_

 که انگار تازه متوجه من شده بود گفت دختره

 استاد؟ دیکنینم یمعرف_

 بهم انداخت و گفت ینگاه آرسام

 شد ،خدانگهدار رمیبعد د یباشه برا_

 میبر

 ازحرف زدن آرسام حرصم دراومده بود واقعا

 سرجاش بنشونه پررو رو ینکرد که دختره  یمعرف یزیچ یدوست یلیفام هیمنو  چرا

 به من نداد تا دختره کنف بشه ینسبت دروغ هی چرا

 نگفت یجیچرا ه دمیفهمینم واقعا

 نکبت یذوق و شوقم رو کور کرد پسره  تمام

 میرفت نشیبه سمت ماش یحرف چیه بدون

  میکرد یجاساز نیصندوق ماش یرو تو دیخر یها سهیک

 پشت فرمون نشست آرسام

 که آرسام با تعجب نگاهم کرد و گفت دمیهم بعد ازاون نشستمو در رو محکم کوب من

 ،کنده شد شیکوبیمحکم م نقدریکه ا ستیدر توالت ن_

 گفتم که گفت یبدرک رلبیز

 ها ،چته ؟ دمیشن_

 استاد ستین میزیمن چ_
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 ناراحتم یبفهمه ازچ دیرو عمدا گفتم تا شا استاد

 انگار که نه انگار  اما

 داد موهاش رو درست کرد و همزمان گفت نییرو پا نیاشم نهیآ

 گهیبگو آرسام د میستیاالن که سرکالس ن_

 

 کنه میعصبان نقدریتااالن نتونسته بود ا چکسیشدم ه یشدت عصبان به

 نگفتم یزیچ گهیوکردم و د سکوت

 راه حرف زد تا قفل دهانم رو باز کنه نتونست در آخر فقط گفت یدر ط یهرچ

 یریبدرک اونقدر حرف نزن تا الل بم_

 حرفش خندم گرفت  از

 گفت میدیدر خونه که رس دم

 موننیم نمیهم تو ماش لیدنبالت آماده باش وسا امیساعت هفت صبح م_

 شدم ادهیتکون دادم و پ یسر

 هم بالفاصله گاز داد و رفت آرسام

 

 کرده بودم یرو ادهیز فکرکنم

 نسبت بهش حساس سده بودم نقدریداشت چرا ا ین چه ربطارتباط آرسام و شاگردش به م اخه

 میگفت ما باهم نسبت دار یبه دروغ هم که شده به اون دختر م خواستیدلم م چرا

 وگفتم دمیقلبم کوب یرو رو دستم
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 ریآروم باش ،آروم بگ_

  

 رو فشرد و با باز شدن در وارد شدم فونیآ

 ورود صادر شد یشدن توسط خاله بالخره اجازه  نیج نیس یاز کل بعد

 و گفتم دمیکوب میشونیپ یاتاقم رفتم و رو به

  وردمی،کاش حداقل اون لباس قشنگه رو م یلعنت_

 رمشیگیبپوشمش حتما فردا از آرسام م خواستیدلم م یلیخ

 

  دمیمامان نخواب دنیشب رو از ذوق د تمام

 زم و خوردن صبحانم آماده شدمبعد ازخوندن نما شهیهم زودتر ازهم صبح

 داشتم یدیرفتم و سرو وضعم رو چک کردم اما استرس شد نهیآ یجلو چندبار

 بار بود که دوماه ازمادرم دور بودم نیاول نیا

 زدیبراش پر م دلم

 

 چندساعتم روش نیمن که دوماه صبرکردم ا میدیرس یتا بعد ازظهر م احتماال

 دیاز ساعت هفت بود که آرسام رس قبل

 جاخورد ستادمیمن که حاظر و آماده وسط آشپزخونه ا دنید با

 زیچه سحر خ نیکنم آفر دارتیازخواب ب امیب دیکردم االن با یفکرم_

 ینیشیعه چرا م_
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 کنم کاریپس چ_

 میلطفاپاشو بر رشدید_

 فنجون قهوه بده هی خورمیم یزیچ هیمن صبحانه نخوردم ،تا  رنشدهید_

 دیخواب بادم

 رو نداشتم یهمه معطل نیتحمل ا واقعا

 ساعت اتالف وقت میبعد از ن بالخره

 میو وارد جاده شد میکرد یخاله خداحافظ از

 ؟یها رو آورد دیخر یراست_

 هنوز سرجاشونه وردمیدرشون ن نیاصال از ماش_

 کسل شده بودم یلیشب قبل خ یخواب یتکون دادم از ب یسر

 بشه و خوابم ببره نیباعث شد چشمام سنگ نیماش یها تکون

 بود  یقیعم خواب

 دمیاز خواب پر نیکه با توقف ماش دمیچقدر خواب دونمینم

 

  زنهیبه صورتش آب م نیکنار ماش دمیانداختم که آرسام رو د یدور و اطرافم نگاه با

 رفتم و گفتم نییپا

 افتاده؟ یاتفاق_

 توهم بود یآرسام حساب یها اخم

 میبر نیبش_
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 اال و سوارشدمانداختم ب ابروهامو

 هم اخمو پشت فرمون نشست و حرکت کرد آرسام

 ه؟یچ یاخم ها برا نیشده ا یچ_

 بهم انداخت و گفت ینگاه بد آرسام

 ساعت چنده؟_

 هوم؟_

 ساعت؟_

  دادیظهر رو نشون م میبه ساعت انداختم که دو ون ینگاه

 ... میخب دو ون_

 یدیساعته که خواب میهفت و ن قایاالن دق_

 تر بودم نیسنگ ومدمیتنها م اگه

 برهیچون پشت رول خوابم م رمیتنها سفر نم چوقتیه من

همراه  نکهیا ی،به جا زنمیوصورتم رو آب م شمیم ادهیرو آوردم االن چندباره که پ دیول شیپ یدفعه  نمیهم یبرا

 نکهیحکم گهواره رو داره برات مثل ا یخوابیم نیتو ماش ینیشیهروقت م یباش یخوب

 ه؟یچ دردت

 

 بردم و گفتم نییپا قمیزده سرم رو تا  خجالت

 رهیگیخوابت م دونستمی،نم خوامیمعذرت م یلیمن خ_

 زود خوابم برد متاسفم یلیاالن خ نیهم یبرا دمینخواب شبیهم د من
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 نزد و به جاده چشم دوخت یحرف گهید آرسام

 کنه  تشیمن اذ دنیخواب کردمیفکرنم واقعا

 کردمیبه بعد خودم رو کنترل م نیازا دیدم بابو دهیخواب یلیهم خ من

 آرسام یپوست گرفتن برا وهیکردم به م شروع

 دنیازش سوال پرس یزیراجع به هرچ و

 گهینامربوط د زیتا هرچ یلیدرس و دانشگاه و رشته تحص از

 حبس کردم یروستا بود نفسم رو لحظه ا کیکه نزد یبه جاده ا دنیرس با

 ....میدیخدا رس یوا_

 

 دیکوبیم نهیورود به روستا قلبم به شدت درون س با

 بودم نجایخدا چقدر دلتنگ ا یا_

 دورم نجایسالهاست از ا کنمیم حس

 همش دوماه بود زمینشو عز ریجوگ_

 احساس یچقدر ب_

 شدم و به سمت در پرواز کردم  ادهیپ نیتوقف درب خونمون از ماش با

 دمینشن یاما جواب دمیدر رو کوب اونقدر

 

 یکنیمامان ،مامان من اومدم چرا درو باز نم_
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 خب ستین دیشا_

 رفته باشه تونهیآخه کجا م_

 دختر؟ ییصحرا تو_

 انداختم و گفتم مونیکنار ی هیبه همسا ینگاه

 سالم خاله هاجر ،بله منم_

 ست؟ین مامانم

 ها یشد یدختر ،شهر یچقدر عوض شد_

 زدم که گفت یلبخند

 شه داشیپ گهیاالناست که د ارهیها رو ب وونیح دیکمک رش رهیموقع عصر م نیمامانت معموال ا_

 منزل ما میبر ایب

 

 مونمیمنتظرش م نجایممنون خاله جان ،هم_

 باال انداخت و گفت یینوع حرف زدنم تعجب کرده بود ابرو از

 یباشه مادر هرطور راحت_

 دنبالش؟ میم؟بریکن کاریحاال چ_

 سرد شده نیتو ماش مینیکم کم، بش ادینه االن م_

 یروستا رو به سرد یبود و هوا زییپا م،یو منتظر مادر شد میشد نیماش سوار

 

 دمیگاو و گوسفندها رو از دور شن یتا بالخره صدا میربع معطل بود هی حدود
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 داده بود و معلوم بود درحال چرت زدنه هیتک یصندل یبه پشت یکه از خستگ آرسام

 رو باز کردم که گفت نیماش در

 کجا؟_

 مادر باشه دیشا ادیم ییصداها هی_

 ها  وانیکه از دور حرکت ح میشد ادهیپ نیماش از

 دمیروهم د دیتر شدن که مادر و رش کینزد دمیرود

 مامان  عیه_

 مامااااان

 من مادرم هم متوجه من شد یبا صدا ییگو

 آغوشش انداختم یو خودم رو تو دمیسمتش دو به

 زمیمامانم عز_

 یاومد یقربونت برم مادر ک ییصحرا دخترم تو_

 مامان؟ یتازه اومدم ،خوب_

  نمتیبزار بب_

 صحرا جان یخوشکل شد چقدر

 سالم صحرا خانم_

 کردم و گفتم دیبه رش ینگاه

 متوجه حضورتون نشدم دیسالم ببخش_

 



 صحرا

 
130 

 

 مادر؟ یاومد یباک_

 با آرسام_

 کرد یسرم نگاهباال انداخت و به پشت  ییابرو مامان

 سالم خاله ساره_

 ومدن؟یسالم پسرم حالت چطوره ؟مامان بابا چرا ن_

 دست بوسن_

 میصحرا رو رفع کن یدلتنگ نکهیهم ا میصحرا رو بد یقبول ینیریکه هم ش میمااومد

 

  ؟ی؟قبول یچ_

 امتحانش رو قبول شد  ستیب یبله دخترتون با نمره _

 محکم بغلم کرد و گفت مامان

 ردم دختر باهوشمدورت بگ_

 هوا سرده  میداخل بر میبر نیایب

 ها رو داخل آغل ببر وانیح ایخاله ب دیرش

 

 تکون داد و رفت... یهم با اخم سر دیرش

 

 نیخوش اومد_

 روشن شد قلبم
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 برام جهنم شد مادر  ایدن نیا یهمه جا یدوماه که نبود نیا تو

 یحالم رو خوب کرد تیبا خبر قبول یول

 رو قبول شه ایبعد دیبود خاله دعا کن یجزئ هیقبول هی نیا_

 شهیدخترم زرنگه حتما قبول م_

 مامان و آرسام گذاشتم یو جلو ختمیر ییبلند شدم چا ازجام

 بود یخواب یچشم هاش سرخ سرخ شده بود و نشون از ب آرسام

 یرو زود بخور جات رو بندازم بخواب تییآرسام چا_

 سرخ شدن یلیخ چشمات

 و گفت دیچشم هاش کش یرودستش رو  آرسام

 آره به شدت خستم_

 دیو خواب رفتیزود شب بخ یلیآرسام خ نیزم یاز انداختن رختخواب ها رو بعد

 میصحبت کن یتا کم میرفت اطیو مامان هم به ح من

 

 مادر؟ یکم و کسر ندار یزیوضع و اوضاعت خوبه صحرا جان؟چ_

 زارنیکم نم یچیبرام ه نایخوبه ،خاله ا زیهمه چ_

 هست زیو مراقب همه چ دهیخوب بهم درس م یلیهم خ آرسام

 نداره  ییبایز عتیو به نظرم هرچند طب کنهیبا روستا فرق م یلی،شهر خ هیعال زیهمه چ درکل

 داره یتر شرفتهیپ یها ییبایز اما

 صحبت کردنت هم عوض شده مادر_
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 سمیاسمم رو بنو یبد ادیو خانم دکتر به من هم  یبا سواد شد ی...وقتانشاا

 دمیم ادیمادر  دمیم ادتی_

 

 یتر شد یمیبا آرسام خان صم نمیبیم یلی،خ یراست_

 گفتم؟ یبهت چ یرفت نجایکه ازا یروز

 نیفقط هم دهیم تیبهم اهم یادیاشتباه نکن مامان ،اون فقط به عنوان معلم من ز_

 باشه نطوریهم دوارمیام_

 ستین یشهر یبه پسرا یاعتماد چیه

 .... یول یهست یرو جمع کن تو دختر باهوش حواست

 نگران نباش مامان من مراقبم_

 انشاا..._

  مینیروستا باال صادق رو بب میبر میخوایمامان فردا م یراست_

 بچم تنگه  یمادر ،چقدر دلم برا یگیراست م_

 براش غذا بپزم  یشم کم داریب ازصبح

 

  میتا بخواب میدر و اون در گذشت و رفت نیبا صحبت از ا گهید یکم

 خسته بود یلیخ چارهیبود ب دهیبود انگار که تاحاال بالش و پتو ند دهیخواب یجور هی آرسام

 

 زود به خواب رفتم یلیو خ دمیهم دراز کش من
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 رو برداشتم و به آغل رفتم ریسطل ش میقد ادیشدم و به  داریزود ازخواب ب صبح

 ردم وگفتمآغل رو آروم باز ک در

 خوبم یسالم دوستا_

 باز اومدم ،دلم براتون تنگ شده بود من

 ؟یچ شما

 میوضع سابق زندگ یبرا کردمیم یگاو وگوسفندها رو نوازش کردم به شدت احساس دلتنگ یرو سرو

 بدوشم ریها شدم تا ش وونیح کینزد

 کردن فکرکنم من رو کامال فراموش کرده بودن یبدقلق یکم اما

 گفتم یناراحت با

 ....کنمینکن خواهش م یرو فراموش کرد تیتوروخدا صبرکن،نگو که صاحب واقع_

 رام تر برخورد کرد یو کم دیکه اون زبون بسته حرفم رو فهم انگار

 شدم... دنیدوش ریزدم و مشغول ش یلبخند

 

 ریصبح بخ_

 وگفتم دمیکش یبلند نیه

 نه یجاهم آورد نیعادت گندتو ا نیآرسام ا_

 زدم یکرد که ناخودآگاه لبخند یخنده ا تک

 بود  نیریش دنشیخند چقدر

 نبود یعمد دیببخش_
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 ؟یسرصبح یکنیم کاریچ

 میقبل یزندگ یدلم تنگ شده بود برا_

 دوباره مرور خاطره بشه امیب گفتم

 خوبه یلیخ_

 صادق  شیپ میبر دیبا میصبحانه بخور میکارت تموم شد بر اگه

 امیباشه برو االن م_

 

 میبعد از رفتن آرسام وارد اتاق شدم صبحانه خورد یکم

 هم مادر رو خجالت زده کرد یمادر رو نشونش داده بود و کل یدهایخر شبید آرسام

 بود دهیمادر و صادق خر یبرا ییبایز یخوبش لباس ها ی قهیسل با

 

 جا داد  ییظرف ها هیصادق دوسه نوع غذا بار گذاشته بود و به محض جا افتادن تو یاز صبح برا مادر

 میو به راه افتاد میشد نیماش سوار

 رمیبگ ادی یاگه منم رانندگ شهیچقدر خوب م_

 زد و گفت یلبخند آرسام

 تو فکرش هستم_

 دمیهم بهت آموزش م یدرست تموم شه ،رانندگ انیجر بزار

 

 نگاهش کردم و گفتم یخوشحال با
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 بگو جان صحرا؟_

 کرد و گفت یاخم آرسام

 حرفو نیگفتم نگو ا ارکبیهزار و _

 زده شدم جانیه یلیخ دیببخش_

  

 مینگفت یزیباال چ یبه روستا دنیتا رس گهید

 درونش شدم یبه مادر انداختم ومتوجه غوغا ینگاه

 نحس باز شده نگرانه  یروستا نیباز پاش به ا نکهیازا دمیفهم

 بودم تا برگردم شترمیب شرفتیفقط منتظر پ رمیگیو م رمیقسم خوردم انتقام مرگ پدرم رو بگ من

 

 برم؟ دیازکجا با_

 میمدرسه رو دادم و به اون سمت رفت آدرس

 توقف درب مدرسه آرسام گفت با

  امیب رمیخبر بگ هیمن برم  دیصبرکن_

 تکون دادم و به مادر گفتم یسر

 شهیخوشحال م یلیخ دنمونیحتما صادق از د_

 شده زهیر هیآره مادر دلم برا بچم _

 ساعت  شد میربع ،ن کی، قهیدق ده

 نشد یاز آرسام خبر اما
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ال مادر اص یشدم و به سمت مدرسه رفتم و به صدا زدن ها ادهیپ نیازماش یناگهان میتصم هینگران شده بودم تو واقعا

 نکردم... یتوجه

 

 دمیرس ریکردم رو دوباره رفتم تا به دفتر همون مد یط شیپ یکه دفعه  یریمس همون

 زدنیتوجه به من حرف م یو آرسام ب ریباز بود و مد در

 

 دستاش گرفته بود و گفت یسرش رو تو آرسام

 بدم یحاال من جواب مادر و خواهرش رو چ_

 زدنینگران و دلسوز بودن تا االن به بچشون سر م یلیاگر خانوادش خ_

 نشد  یخبر چیاما ه میخانوادش نامه هم فرستاد یبرا ما

 

 تا.... میرو کرد مونیتمام سع ما

 گفت دیسرش رو باال آورد و من رو که د ریمد یآقا

  دیآورد فیچه عجب بالخره تشر_

 به سرعت به سمتم برگشت و ازجاش بلند شد و گفت آرسام

 ؟یینجایا یص..صحرا ازک_

 شده؟یصادق چ_

 

 بدم حیتا برات توض نیبش نجایا اینشده ب یزیچ_



 صحرا

 
137 

 

 آرسام شدهیبگو صادق چ گمیم_

 نیریادبه و از ش یبچه به شدت تخس و ب نیمن به شما اخطار دادم که ا نیهم که اومد شیپ یخانم محترم دفعه _

 دیهم براتون گفتم اما باور نکرد اشیکار

 

خان روستا رو به  نیزم یچون از مدرسه فرار کرد و تمام محصوالت زراع ومدیاز دست ما برنم یواقعا کار ندفعهیا

 دیکش شیآت

 دردسره ی هیما شهیکه هم هیناتجایبچه وجودش سرشار از ه نیا

 دادم و چشمام رو بستم  هیدر تک به

 زده  شیخان رو آت نیخان؟زم

 ممکنه چطور

 

 ؟یصحرا توخوب_

 االن کجاست؟_

 تحت بازداشته یژاندارمر یمتاسفانه خان ازش نگذشت و تو_

 ن؟یکرد یرو زندان یکیبچه به اون کوچ دیبگ نیخوایم یعنی_

 

  والستیه هیخانم  ستیاون بچه ن_

 رو از چشم همه گرفته شیآسا

 داره اجیروانپزشک احت کیشک ندارم اون به  من
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 م؟یاریب رونیتا صادق رو از اونجا ب ریجناب مد میکن کاریچ دیما با_

 دیخان ندار تیجز جلب رضا یمتاسفانه راه_

 یهست یصحرا منتظر چ میبر_

 گذرهیم کیکوچ یبچه  هیحتما از  اون

 انداختم  نییپا یسر

 کرده شیزندان نمیهم یبرا هیکه صادق پسر ک دونهیخان م دیشا

 کردمیم یچه غلط دیبا حاال

 

 بدم دیبا یحاال جواب مامان رو چ_

 میدیم حیرو براش توض زیبا آرامش همه چ یلینگران نباش خ_

  میمدرسه رفت یو به سمت در خروج میکرد یخداحافظ ریمد از

 ازشون نمونه و مادر رو ناراحت نکنه  یتا اثر کردمیرو مدام پاک م اشکام

 شدیبند نم یقلبم لحظه ا اما

 صورتش به سمتمون اومد و گفت یشد و با لبخند مات شده رو ادهیپ نیاز ماش مامان

 پس صادق کجاست؟ شدیچ_

 مامان راستش ..._

 به آرسام انداختم که گفت ینگاه

 کنمیم فیمن تعر دینیبش نجایا دیایخاله جان ب_
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 دنبال آرسام رفت یبا نگران مامان

 مدرسه بود نشست  یکه جلو ییسکو یرو

 گفت و

 شده؟ یزیبگو آرسام جان بچم چ_

 شده بود ادیز طنتاشیمقدار ش هیکه صادق  نهیا قتشینه خاله حالش خوبه حق_

 نشیبب یکس زارنیکن و نم هشیتنب خوانیم نیهم واسه

 

 و گفت دیصورت خودش کوب یتو مامان

 کردن ؟بزار برم سراغشون کارشیمرگم بده بچم کجاست؟چ خدا_

 از جاش بلند شد که آرسام دستش رو گرفت و گفت مامان

 حرف بزنم عه یزاریخاله ،نم نیبش_

 که... نمیبب نمیبش نجایهم یگیپس م_

 مقدار کلش باد داره  هیخاله صادق _

 غرورش شکسته بشه تا آدم شه دیبا

 فعال ولش کن  پس

  میبر ایب

 نداره دهیموندنمون فا میبرگرد دیبا

 دنبال صحرا گردمیو بعد برم رسونمیشما رو م رمیکنه،من م شونیبتونه راض دیتا شا مونهیصحرا م فقط

 نم؟یبچمو بب زارنینم یاما تا ک_
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 دیصبر کن یحاال فعال چند روز_

 میبر دیبا ایخاله جان ب نیبش ایب

 

 و حسرت بار به در مدرسه زل زده بود و بهم گفت یاشک یبا چشم ها مامان

 کن توروخدا شونیصحرا مادر،راض_

 نکنن تیوقت بچم رو اذ هی

 و گفتم دمیسمت مادر رفتم دستش رو گرفتم و بوس به

 کنن تیصادقو اذ زارمینگران نباش مامان ،نم_

  شتیپ امیبرو من م راحت

 همراه آرسام رفت یبا ناراحت مامان

 شه گفتم نیآرسام سوار ماش نکهیازا قبل

 خان  یخونه  رمیمن م_

  ادنبالمیب اونحا

 تنها نرو صحرا _

 ،حرف گوش کن میریبعد باهم م امیم

 منتظر شم  تونمینم رمیمن م_

 برگرد زود

 

 روحرکت دادو به سرعت دور شد... نیتکون داد ماش یسر آرسام
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 روستا  یراه افتادم و به سمت باال به

 خان اونجا باشه به راه افتادم یخونه  مزدیکه حدس م ییجا

 نیو خشمگ دمیترسیکه از خون خودم بودن سخت م یا لهیروبه رو شدن با قب از

 یبودن که پدر من رو کشتن و برادرم رو زندان ییها همونا اون

 و نشناخته ازشون متنفر بودم  دهیند

  دادنیکه بهمون کردن رو پس م ییایبد یتقاص همه  دیبا اونا

 

 تا زود تر برسم دمیدو یکه داشتم م یتوان تینها با

 یبود و راه طوالن یبزرگ یروستا اما

 از وجودم گرفته شد .... رمق

 

 خان کجاست؟ یخانم ،خونه  دیببخش_

 به سرتا پام انداخت و گفت یبود نگاه دنیکش انیدر خانه شان نشسته بود ومشغول قل یکه جلو یچاق رزنیپ

 دخترجان؟ یار دارخان چه ک یبا خانه _

 دیبگ دیدونی،لطفا اگه م یکار خصوص هی_

 بود  دیکه کامال به رنگ سف ییبایز یکرد به خانه  یدستش اشاره ا با

 خونه ها متفاوت باشه یبا همه  دیخان با یخونه  زدمیحدس م دیبا

 دمیخان رفتم و در رو کوب یلرزون به سمت خونه  یقدم ها به

 از پشت دراومد ییتا بالخره صدا زدمیسرهم در م پشت
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 یصبر کن مگر سرآورد_

 دهانم رو قورت دادم  آب

 شد یباز شدن در نگاهم معطوف زن با

 من داشت کلیدوبرابر ه یکلیه

 دختر؟ یخواهیم یچ_

 سالم_

 ..من اومدم با خان صحبت کنم م

 وا دوره آخر زمان شده_

 حرف بزنه  جوان یتا حاال خان وقت آزاد دارد با دخترها یک از

 دارم یمن کار مهم کنمیخواهش م_

 عمه؟ هیک_

 روح از تنم خارج شد اریشهر دنید با

 بشر ترس داشتم نیازا نقدریچرا ا دونمینم

 دختر اصرار داره با پدرت حرف بزنه نیا دانمینم_

 مگر نه؟ یروستا اومده بود نیآشناست ،قبال درا افتیچقدر ق_

 بله درسته_

 ؟یدار کاریبا پدرم چ_

 ر..را...راستش من خواهر صادقم_

 عمه گرد شد وگفت یها چشم
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 رو آتش زد؟ نینبود که زم یمرده ا لیصادق همان پسر ذل_

 ؟یخوایم یخب حاال چ_

 بده تیاومدم به خان التماس کنم رضا_

 پسر بچست هیفقط  اون

 کدوم کارش درسته کدوم غلط  دونهینم

 باهاشون صحبت کنم دیبگذار کنمیم خواهش

 

 صبر کن نجاینه هم ای نهیتورو بب خوادیم نمیبزار بب_

 تکون دادم  یسر

 قصد رفتن نداشت یکه عمه خطابش کرد ول یزن اون

 کرد  یبهم نگاه م رهیخ رهیخ

 

  خوردیها نم ییبه روستا یدیکه پوش ییلباس ها نیدختر ا نمیبب_

 ؟یدیها رو پوش یلباس شهر چرا

 ینجوریهم یچیه_

 ها عوض کنه  یبا لباس شهر ارشویلباس د ینجوریهم یکی شهیمگر م_

 شدم  یمزخرفش عصب یحرف ها از

 نگفتم یزیو چ دمیکش یقیعم نفس

 دختر  نمیبب_



 صحرا

 
144 

 

 ؟یریبگ تیکه تورو فرستادن رضا شدیدانمیکس و کارت مرد پ تو

 شهینم داینه پ_

 هم داره آتش گرفته یچه زبان_

 

  ایدنبالم ب_

 انداختم که منتظر من بود اریبه شهر ینگاه

 رفتم به عمه خانم گفتم جلوتر

 اجازه هست؟_

 راه خودش رو رفت  یحرف چیه یب

 شدم  بایوارد اون عمارت ز اریدنبال شهر به

 بود یاحاطه کرده بود و پشت باغچه هم باغ بزرگ یبزرگ یرو باغچه  اطیتا دور ح دور

 

 رباب _

 ...رباااااب

 بله آقا_

 شدم رهیبود خ ستادهیکه روبه روم ا یدختر نوجوون به

 تو اتاقم اریرو ب شهیش_

 چشم آقا_

 بهم زد و با دو رفت یلبخند دخترک
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 دم؟یبگو من تورو کجا د نمیبب_

 شما اومدم یصادق به روستا دنید یکه برا شیپ یدفعه _

 روستا بهتون برخورد کردم یورود تو

 اومد ادمیهان آهان _

 

 که گذشت گفت یکم

 ستین هیمنطقه شب نیا ینه لباس هات نه لهجت به اهال_

 گفتم نیهم یکنم برا فیقوم تعر نیا یرو برا یزیچ چیه خواستینم دلم

  دونمینم گهیرو د نیا_

 با پوزخند بهم انداخت و ازسرتا پا بهم نگاه کرد  ینگاه اریشهر

 و گفت دیدور لب هاش کش یدست

 یستیهم ن یبد مال_

 ستمین یکه من توکار دختر داهات فیح

 

 خواستمیکردم و م یقروچه ا دندون

 بدم که راه افتاد و وارد ساختمان شد یجواب

 دهان به دهان نشم... یآدم روان نیدادم با ا حیدنبالش رفتم و ترج به

 

 در زد یو کم ستادیا یدر پشت
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  دیبه گوش رس یزمخت بایتقر یصدا

 و بعد من وارد اتاق شدم اریشهر اول

 روبه رو شدم یدیسف شیمرد مسن ر با

 ؟یصادق یالیپس تو از فک و فام_

 سالم،بله_

 جلو دختر ایب_

 اریشهر رونیب برو

 خان بابا ...._

 انداخت که گفت اریبه شهر یارام همراه با تحکم نگاه

 چشم_

 از اتاق خان با لبخند نگاهم کرد و گفت اریخروج شهر با

 درت چطوره؟حال ما_

 دمیگردنم رو شن یتک تک مهره ها یسرم رو باال آوردم که صدا عیسر اونقدر

 نگفتم که گفت یزیچ

 زد؟ شیرو آت نمیچرا صادق زم یدونیم_

 بهش زل زده بودم که ادامه داد یخون یهم با چشم ها هنوز

 شدیخودم بهم گزارش م یصادق طبق خواسته  یکارها یهمه _

 پدرت نیع قایدق هیشر و فضول پسر

 دیاز چشمم چک یاسم پدرم چشم هام رو با درد بستم که قطره اشک دنیشن با
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 از اون پسر سر نزد  ییخطا گهید یرفت دنشیبهم گزارش کرد به د ریاز اون روز که مد_

 من هم همسن صادقه  کیکوچ پسر

 کنه تا مرتکب خطا بشه کیتا صادق رو تحر کردمیبهش گوشزد م شهیهم و

 صادق شاهرخ بوده  یها طنتیکارها و ش یهمه  هیاصل لیدل دیشا

 چرا؟ یول_

 د؟یکن یبا ما م نکارویا چرا

 پا برجا باشه دینبا اوشیس یتخم و ترکه _

 که اون خانوادش رو به خاطر اون دختر طرد کرد همونطور

 کنمیدست بردار خان التماست م_

 درس بخونه نجایاجازه بده صادق امسال رو ا فقط

  مینفهمه با تو نسبت دار یکه کس میگم و گورش یبا مادرم و برادرم جور دمیقول م بعدش

 چوقتیه یدور کن نحایمادر و برادرت رو ازا یتونیتو نم_

 یسند مرگشون رو امضا کرد وگرنه

 چنگ زدم و گفتم یصندل یدسته  به

  یلعنت یخوایم یتو چ_

 یدیباشن عذابشون م نجایا

 ؟یخوایم یچ یرو نابود کن اون ها یخوایهم م نباشن

 صادق خبرداره من باباش رو از پا درآوردم _

 شدم رهیو مبهوت به دهان خان خ مات
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 ؟یگفت یچ...چ_

 زد شیرو آت نمیزم نیهم یبرا_

 رهیانتقام بگ الشیبه خ که

 گفتم یاشک یچشم ها با

 کنمیازت خواهش م میبزار ما بر_

 ؟یخوایاز جونمون م یچ

 ستیکه زمانش دور ن کنمیخونه جمع م نیروز همتون رو دوباره درا کیبالخره _

 

 کرد یزیبرداشت و شروع به نوشتن چ زیم یاز رو یو قلم کاغذ

 آخر هم مهر کرد و گفت در

 دستخط رو ببر نیا ایب_

 به ژاندارم ،صادق رو آزاد کنن  بده

 منتظرتون باشه یبه بعد اتفاقات خوب نیاز ا دمیقول نم اما

 

 پاش زانو زدم  یرفتم و جلو جلوتر

 نداشتم یبرام از مرگ هم سخت تر بود اما چاره ا نکاریا

 بهشون نداشته باش یخان تو روبه مقدساتت ،کار_

 بچست هیفقط  صادق

 تو همه رو نابود کنه  ی نهیک نزار
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 شیزمان بزرگ یبرا کنمیم تشیترب ستیسرو کارم با بچه ها ن_

 دختر برو

 گفتم یاشک یچشم ها با

 ؟یبهشون ندار یبهشون نداشته باش خان ،قول بده که کار یکار_

 

 یندازیمادرت م ادیتو چقدر من رو _

 و سبک بال بود  بایتو ز یهم به اندازه  اون

 بهشون نداشته باشم یفعال کار دمیتو قول م بخاطر

 س بدهتک تک خانوادت حساب پ یبعد از درس خواندنت برگرد و جا یبرگرد دیتو با اما

 تعجب بهش زل زدم و گفتم با

 که... یدونیشما ازکجا م_

 که من راجع به شما ندونم  ستین یزیچ_

 فهممیم یباش آب بخور مطمئن

 برابر اضافه شده بود نیکه از خان داشتم چند یاون شدت ترس به

 

 بود یچه جونور گهید نیا

 بود  یبا مادر و برادرم نداره برام کاف یراحت شده بود که فعال کار المیخ نکهیهم یول

 دمیدو یسرعت اون نامه رو از دستش گرفتم و به سمت در ورود به

 و نه عمش رو دمیرو د ارینه شهر گهید خوشبختانه
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 عمارت رو باز کردم که با آرسام رو به رو شدم در

 ؟یصحرا ،خوب_

 بدنم زنده شدن یمرده  یآرسام تک تک سلول ها دنیبا د کردمیم حس

 بهش زدم وگفتم  یلبخند

 میآره خوبم ،بر_

 کجا؟_

  یژاندارمر_

 کردم یرو راض خان

 باال انداخت و گفت ییابرو آرسام

 چطور؟_

 دهانم رو قورت دادم و گفتم آب

 نبود یآدم بد_

 بود هیفقط تنب قصدش

 

 میخب خوبه ،پس زودتر بر لهیخ_

 میروستا رفت یو به سمت ژاندرمر میشد نیماش سوار

 نکردم یآرسام توجه یشدم و وارد شدم و به صدا زدن ها ادهیبه سرعت پ یدرب ژاندارمر دنیرس با

 سالم_

 بهم کرد و گفت ینشسته بود نگاه زیکه پشت م یمرد
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 ش؟یفرما_

 دیبرادرم رو آزاد کن دینامه از خان آوردم با هیمن _

 ه؟یبرادرت ک_

 ییصادق بابا_

 و دستش رو پشت کمرم گذاشت ستادیکنارم ا آرسام

 آرامش وجودم رو فرا گرفت احساس

 نامتو بده_

 شد یرو به دست مرد سپردم که بعد ازخوندنش از جا بلند شد و وارد اتاق نامه

 اومد رونیکه به دست هاش دستبند زده شده بود ب یبعد با صادق یکم

 دهانم گرفتم و آروم گفتم یرو جلو دستم

 صادق_

  یبالخره اومد ی،آبح یآبج_

 سمتش رفتم و در آغوش گرفتمش  به

 داداش خوبم _

 یلرزونی؟چرا هربار قلبم رو م یکنیم نکارارویا چرا

 که... یدونیتو نم یآبج_

 هم گذاشتم و گفتم یرو رو چشمام

  یچینگو ه یچیه_

 میبر نجایفعال از ا ایب
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 که صادق گفت میرفت رونیاز امضا کردن دفتر ژاندارم ب بعد

 ه؟یآقا ک نیا یآبج_

 ماست یآقا پسر خاله  نیا_

 ؟پسر خاله؟ یچ_

 میبر ایمفصله فعال ب انشیجر_

 

  میمادر ببر یخودمون به خونه  شیاصرار من آرسام قبول کرد امشب صادق رو پ به

 میبرسون نجایفردا موقع حرکت خودمون صادق رو به ا و

 یزنینم یمادر حرف یالم تا کام جلو یرو کرد نکاریا یلیصادق جان به هر دل_

 چندسال خبر نداره نیتو ا اتیاز خرابکار چکدومیاز ه اون

 همش.... یاما من مقصر نبودم آبج_

 نگو گهیرو د زایچ نیاما ا دونمیمن م_

 که بهم مشکوک شده بود گفت آرسام

 بچه کامل حرفش رو بزنه یزاریچرا نم_

 من بفهمم؟ یزاریکه نم هیچ انیجر

 ستین یطور_

 خاطراتو مرور کنه نیا خوامینم فقط

 

 ادامه بده  دینبا گهیاومدم تا متوجه شه که د ییبه سمت صادق انداختم و چشم وابرو ینگاه
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  دیکاویرو م نیماش یجا یبا چشم هاش جا صادق

 دیکشیبود دست م نیکه داخل ماش یلیها ،دسته ها و وسا یبا تعجب به صندل و

 میدیکه به خونه رس دینکش یطول

 یذره شده بود آبج هیخونه  یدلم برا_

 

 باز بود اول من و پشت سرم صادق وارد شد در

 ن؟یصحرا مادر اومد_

 دیهاش به سمت صادق دو ییدمپا دنیو بدون پوش دیصادق به سمتش پر کش دنیشد و با د اطیوارد ح مادر

 مادر به قربونت بره صادق جان یاله_

 قربونت برم؟ یم اومدو بالت به سر درد

 سالم ننه _

 خوبم ،چقدر دلم برات تنگ شده بود ننه یلیخ دمتیکه د حاال

 صادق بود  دنیمدام مشغول قربون صدقه رفتن و بوس مادر

 میکرد یو آرسام هم با لبخند بهشون نگاه م من

 نیسادیتو آقا آرسام چرا وا نیایب_

 مادر ایب

 که مادر گفت میوارد اتاق شد همه

 که صبح پختم همشون دست نزدن  ییصحرا مادر ازاون غذاها_

 می،همه گرسنه ا میگرم کن بخور پاشو
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 با مادر بود من که به شدت گرسنه بودم حق

 متوجه نشه یانداختم تا کس نییانداختن سفره و نشستن دور تا دورش چشم هام پر ازاشک شد اما سرم رو پا با

 کرد  یم قیبود که آرامش رو به قلبم تزر یگرم تنها حس یداشتن خانواده  حس

 داد یم تیبهم حس امن شتریب نیب نیوجود آرسام ا و

 

 نباشه یلحظه ا کردیبه ذهنم خطور نم یاز وجودش خوشحال بودم که حت اونقدر

 بودم  دهیهم حس درونم رو نفهم هنوز

  کردمیدرک نم و

 ازم دور بشه  خواستیوجودش برام مهم شده بود و دلم نم نقدریا چرا

 بست یم خیبا هربار صدا کردن اسمم خون تو رگ هام  چرا

 دمیفهم یرو م لشیکاش دل یا

 

  دمینفهم یزیخوردن شام چ از

 بردم و لب حوض نشستم  اطیرو جمع کردم ظرف ها رو به ح سفره

 شستن بودم که صادق هم کنارم اومد و نشست مشغول

 

 ؟یآبج_

 جانم_
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 نکردم به روح بابا قسم یکار اشتباه گهیمن د یاز اون روز که تو اومد_

 خان اومد و راجع به بابا گفت  یوقت اما

 خودم رو کنترل کنم نتونستم

 گوش کن صادق_

 یدونیم ییزهایچ نیکه همچ یکنیباشه؟قسم بخور که فراموش م یفراموش کن دیرو با یدونیکه م یهرچ

 

 بابا رو.... یاون عوض یاما چطور ممکنه آبج_

 گوش کن نییپا اریصداتو ب سیه_

 وفتهیب ابیآب ها از آس ینکن اجازه بده کم یکار فعال

 از خان مهلت گرفتم من

 هیخطرناک یلیآدم خ اون

 کنهیقبرستون م یو تو و مامانو باهم راه من

 و بزار با مدرک برگردم  ریفعال آروم بگ پس

 تا من از شهر برگردم  ینکن ی؟قول بده فعال کار باشه

 

 کننیم یبراخودشون پادشاه نطوریاون قاتال هم نمیبب تونمیچطور م یاما آبج_

  هیها موقت نیا یهمه _

 گه؟ید یباش،قول داد صبرداشته

 نکنم ینگم و کار یزیکه فعال چ دمیآره قول م_
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 و گفتم  دمیکچلش رو بوس سر

 بهت نیآفر_

 

 میوفتادیاول صبح به راه م دیشده بود و با روقتید

 ها رو پهن کردم رختخواب

 معمول آرسام زود به خواب رفت طبق

 شدن چشم هام به خواب رفتم نیکردم و با سنگ یکرده بود نگاه یکه در بغل مادر خودش رو مخف یهم به صادق من

 

 صحرا _

 میبر دیبلند شو با صحرا

 کردم وگفتم یسرم نشسته بود نگاه یهام رو باز کردم و به آرسام که باال چشم

 ؟یچ_

  رشدهیها پاشو د یهنوز خواب_

 صادق به مدرسش برسه دیبا گهیساعت د کی تا

 میبر دیبا ماهم

 میزود درسات رو شروع کن یلیخ دیبا رشدهید

 تکون دادم و از جام بلند شدم یسر

 ها رو جمع کردم  رختخواب

 میکردم و بعد ازخوردن صبحانه مشغول آماده شدن شد داریرو ب صادق
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 ؟یریزود م نقدری چرا احاال یچه عجله ا_

 درسهام عقب افتاده مامان _

 بهت قول دادم دست پر برگردم  من

 تحمل کنم تویددوریفعال با پس

 دخترم یانشاا...موفق باش_

  یاشک و آه و زار یبا مادر و کل یازخداحافظ بعد

  میباال رفت یسمت روستا به

 نبود که به صادق گوشزد نکرده باشم یحتیحرف ونص نیماش یتو

 آخر هم گوشاش رو بست تا نشنوه در

  میخاله برگرد یتا به خونه  میو به سمت جاده برگشت میکرد ادهیرو درب مدرسه پ صادق

 ...شدیم میمانع از خوشحال داشیچشمم بود و در مقابلش خان و تهد یدرسم جلو یو شوق ادامه  ذوق

 

 آرسام بشه  تیجاده خوابم ببره و باعث عصبان دوباره تو نکهیترس ا از

 رو به تخمه شکستن و آب خوردن سرگرم کردم  خودم

 حتما خوابش گرفته بود دهیو چشماش رو ماساژ م دهیآرسام شدم که سرش رو تکون م متوجه

 اد؟یخوابت م_

 آب بده کمی، کنهیخوابالودم م شهیجاده هم_

 و دستش دادم و گفتم ختمیآب ر کیکوچ وانیل هیتو
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 نگه دار تا خواب از سرت بپره ییجا هی یدونیخب اگه م_

 دارمیشد نگه م نیهروقت چشمام سنگ دمیحاال فعال ادامه م_

 ستین یاصرار یبگ یخوایازت بپرسم اما خب اگر نم یا هیراجع به قض خواستمیم

 خب بگو؟_

 ه؟یخان چ ی هیقض_

 دهانم رو قورت دادم وگفتم آب

 ؟یا هیچه قض_

 لنگهیم یزیچ هیوسط  نیا دونمینم_

 یبعدش کامال خونسرد بود یول یدیترس اول

 خبرم ... یهست که من ازش ب یاناتیجر هی کنمیم حس

 ستین یزینه چ_

 مطمئن باشم؟_

 گمیباشه م یزیآره اگه چ_

 یزیفعال مجبور بودم تظاهر کنم که چ ینداشتم ول یو حس خوب ومدیکه به آرسام گفتم اصال خوشم ن یدروغ از

 وجود نداره

 متفرعه گذشت یزهایطول راه رو به حرف زدن راجع به درس و امتحاناتم و چ تمام

 

 و گفت دیکش یا ازهیبه بدنش داد خم یخاله آرسام کش و قوس یدرب خونه  دنیرس با

 االن چسبهیم قیخواب عم هی، شیآخ_
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 تو میبر ایب_

 ام؟یب یعنی_

 بهش انداختم و گفتم یپرتعجب نگاه

 ؟یبه پدرمادرت بد یسالم هی یخواینم_

 میخب بر لهیخ_

  میشد ادهیپ نیماش از

 بازشد یفیخف یرو فشردم که در با صدا فونیآ ی دکمه

 خونه عادت کردم نیچقدر به ا یوا_

 گردش و حاال به خونم برگشتم یبرا میانگار روستا رفته بود اصال

 گرفتمتیمادرم م یفراش نداره وگرنه به عنوان هوو دیپدرم قصد تجد_

 گفتم  تیو از فرط عصبان ستادمیا سرجام

 سایوا یجرئت دار_

 خندش متوقف شد یبه سمت ساختمون رفت در رو باز کرد که صدا دیخندیبلند بلند م آرسام

 دوباره... یاگه جرئت دار_

 ود با تعجب زل زدم که دم در ب ییو به چمدان ها ستادمیهم کنار آرسام ا من

 ن؟یسادیبچه ها ،چرا اونجا وا نیخوش اومد_

 مامان؟ هیچ نایا_

 بهتون گمیتو حاال م ایب_

 میخاله و عمو فرزاد نشست یو روبه رو میبه سمت سالن رفت میمتعجب بود یو آرسام که حساب من
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 میها خبرتون کن نیمتاسفم که نشد زودتر از ا یلیخ_

 دیشما رفت نکهیبالفاصله بعد ازا اما

 تصادف کرده  انایما تماس گرفتن و گفتن آر با

 گفت یبا ناراحت آرسام

 خوبه؟ ؟تصادف؟حالشیچ_

 حرف نزنه یباعث شده افسرده بشه و باکس یآره خوبه ،ول_

 تا حالش بهتر بشه میبمون ششیپ میبر یچندوقت میو گفت میاوردیو پدرت هم طاقت ن من

 انداختم که آرسام گفت نییسرم رو پا میانداخت یو آرسام بهم نگاه من

 شه؟یم یپس صحرا...صحرا چ_

 

  میستیکه ما ن یآرسام بابا ،تو مدت_

 حواسش به خونه هست نگهبان

 خودت ببر اما ... شیهم صحرا رو پ تو

 ؟یاما چ_

 بهم انداخت و گفت یفرزاد نگاه عمو

 آرسام کارت دارم؟ ایلحظه ب هی_

 با رفتن عمو و آرسام به آشپزخونه  

 شهیتر م شونیو پر شونیآرسام هرلحظه پر نمیبب تونستمیدور م از

 در آروم کردنش داشت یو پدرش سع دادیهوا تکون م یرو تو دستش
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 تکون داد دییتا یبه نشونه  یانداخت و بعد از چند لحظه سر نییو آرسام سرش رو پا زدیفرزاد حرف م عمو

 از چه قراره هیقض دمیفهمیواقعا نم 

 زارمیصحرا خاله توروخدا من رو ببخش که تنهات م_

 یدرک کن یبتون دوارمیغربت حالش بده ،ام اریاز اون طرف هم دخترم تو د اما

  ستین یهم پسر بد آرسام

 برات بهتر هم بشه دیاون شا ی،بارفتن به خونه  یآشنا شد اتشیاالن دوماهه با خلق توهم

 

 دهیو بره ،کنارته و راحت تر بهت درس م ادیآرسام هرروز ب ستیالزم ن گهید ینجوریا

 

 زدم و گفتم یلبخند

 خانم زودتر خوب بشه انایحال آر دوارمیام دیخاله ،نگران من هم نباش دیراحت بر الیبا خ_

 راحته بهشون اعتماد دارم المیآقا آرسامم خ از

 

 خودم نه یروزا نیا بیغر و بیعج یبه حس ها یآرسام اعتماد داشتم ول به

ترس  یموفته،کیممکنه ب یسقف تنها باشم چه اتفاقات کی ریاگر صبح تا شب و شب تا صبح با آرسام ز دونستمینم

 برم داشت

 کنه مطمئنم دیبکنه که همه رو از خودش ناام یکار اشتباه چوقتیآرسام ممکن نبود ه اما
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 نداشت یخوب یدر هم آرسام نشونه  یاما اخم ها دنیرس شمونیو آرسام پ عمو

 باهات صحبت کنم یا هیراجع به قض خوامیصحرا دخترم ،م_

  یاز حرف هام بد برداشت نکن دوارمیام اما

 نیپدر تو، نگرانتم هم یهم جا من

 رو چشمم دیبگ یهرچ دیدیعمو جان ،کم برام زحمت نکش دییبفرما_

 ستیمدت اقامت ما اونجا معلوم ن_

 داره  یبستگ انایآر یروح طیبه شرا یبستگ یچ همه

 

 کردیپا و اون پا م نیرو بگه اما ا یزیچ خواستیمدام م عمو

 میخوایراستش ما ....ما م_

 عمو دیلطفا راحت حرفتون رو بزن_

 به خاله انداخت و گفت ینگاه عمو

 صحرا جان _

 سوءتفاهم نشه کنمیم خواهش

 یدختر من یجا

 نتونیب تیمحرم ی غهیص هی یکنیم یآرسام زندگ شیو تو پ میستیکه ما ن یتا زمان میگرفت میمن و خالت تصم اما

 خونده بشه ...

 

 تموم شدن حرف عمو از جا بلند شدم  با
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 بگم  دیبا یچ دونستمیاما نم کردمیرو باز و بسته م دهانم

 ؟یچ یعنی...ی_

 من هم از تو هم ازپسرم مطمئنم_

 هممون راحت تره الیخ ینجوریا اما

 دیرسیهم نداره وراحت به درستون م یو عرف یمشکل شرع ینجوریا

 بزنه یحرف تونهینم یوکس

 ...غهیاما عمو ص_

 

 دخترم کنهیذهن تو گردش م یکه تو یینه به اون معنا غهیص_

 دیکنیم یهم زندگ شیکه پ یکار خودتون تا زمان یراحت یبرا فقط

  ریبگ کیصحرا خاله جان ،به فال ن_

 هان؟ یستیسقف ن کی ریو نامحرم ز بهیمنظور که با آدم غر نیا به

 

 ددایسقف باشم عذابم م کی ریچند ماه با آدم نامحرم تنها ز ایچند هفته  نکهینبود واقعا تصور ا یبد شنهادیپ

دوماه  نیا یست،توین یو مطمئن بود آرسام آدم سواستفاده گر شدیخودمم راحت م الیخ شنهادیپ نیا با

 بودم دهیازش ند ییخطا نیکتریکوچ

 دیشما بگ یباشه هر چ_

 کرد یبه آرسام انداختم که با اخم بهم نگاه م ینگاه

 وسط نیبود ا یمن چ ریآخه تقص اما
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 محضر  میبر رنشدهیتا د دیپس بلند ش_

 ازقبل هماهنگ کردم من

 ازجاش بلند شد و رفت یحرف چیه یب آرسام

 میبه دنبالش رفت ماهم

 

 صبر کن آرسام_

 دیصحرا رو جابه جا کن لیو وسا نجایهم دیکه برگرد میریم نیماش هی با

 بود ستادهیهم همچنان ساکت ا آرسام

 بهش فکرکنم تونستمیو ناراحت بود که من نم کردیفکر م یزیاون به چه چ دونمینم

 

 دستم گذاشت یعمو خاله کنارم نشست دستش رو رو نیماش ینشستن تو با

 گوشم شد و گفت کینزد

 باشه یاتفاق واقع نیکه ا نمیرو بب یروز تونستمیکاش م یا_

 ساده ختم نشه تیمحرم هیفقط به  و

 بسنده کردم یرو شد و به لبخند رویحرف خاله تمام دلم ز با

 دنیسابیدلم قند م یتو لویک لویمن شاهد بود که از حرف خاله ک یخدا اما

 

 میتوقف درب محضر همه وارد شد با

 بودرفت و مشغول صحبت کردن با او شد زیکه پشت م یفرزاد کنار مرد عمو
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 که گذشت گفت یکم

 داخل میبر دیایب_

 دییبفرما یرو زد که باصدا یاتاق درب

 رو باز کرد وگفت در

  یحاج کمیسالم عل_

 دیروش خوش آمد کین یبه به سالم آقا_

 میو سالم کرد میدنبال عمو وارد شد به

 ممنون حاج آقا یلیخ_

 میدیکه باهاتون صحبت کردم خدمت رس یاون امر یبرا

 بله بله ،خدمت از ماست_

 لطفا؟ نیزوج یها شناسنامه

 لب هاش رو با انگشت فشرد  یآرسام کناره ها نیزوج یآوردن اسم کلمه  با

 

 کشهیعذاب م نقدریا یاز چ دمیفهمینم واقعا

 کرد؟یم تشیاذ یرفت پس چ یاسممون تو شناسنامه هامونم نم یکه حت ما

 من و آرسام  یتوسط حاج آقا از فکر خارج شدم و در آخر با گفتن بله  یشروع خطبه خوان با

 سال محرم اعالم کرد کیرو به مدت  ما

 داشتم  یبیعج حس

 اما... میمن و آرسام بهم محرم بود االن
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 رفت رونیاز جا بلند شد و ب آرسام

 حاج آقا گفت برم که رونیب خواستمیشدم م رهیخ شیخال یبه جا یناراحت با

 نامت  غهیص نمیدخترم ،ا ایب_

 نیایب شیواسه دائم دوارمیام

 زدم و تشکر کردم یلبخند

 میرفت رونیعمو وخاله  از محضر ب همراه

 

 "از زبان آرسام"

 دادم رونیموهام فرو بردم و نفسم رو ب یدستم رو تو یاومدم عصب رونیدر محضر ب از

 بارنیا دیفهمیدادم،اگه م یم دیبا یرو چ حانهیکرده باشم،حاال جواب ر ریگ یبدبخت نیهمچ یتو شدیباورم نم اصال

 کردیدوباره رهام م

 رو تحمل کنم شیبار دوم دور یبرا تونستمیمن اصال نم و

 

 بودم یچرا از صحرا عصبان دونمینم

 نداشت یریهم تقص چارهیکه اون ب درسته

کرد قصد مامان بابا محرم و  یاون بدبخت ساده واقعا فکر م بشه،اما نکاریبا مخالفتش مانع از ا تونستیم دیشا اما

 هینامحرم

وش رو فرام حانهیگناه وابسته کنن تا عشق ر یدختر ساده و ب هیمن رو به  نکارشونیباا خوانیکه اونا م دونستینم

 کنم

 نبود... ممکن
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 میو به سمت خونه رفت میبابا شد نیماش سوار

 زود جمع و جورشون کرد  یلینداشت خ یادیز لیوسا صحرا

 میکرد یمادر و پدر خداحافظ با

 فرودگاه شدن یسفارش راه یبعد از کل و

 میخودم شد یخونه  یو صحرا هم راه من

 آقا آرسام؟_

 بله_

 بپرسم؟ یزیچ هی شهیم_

 بپرس_

 ن؟یشما از دست من ناراحت_

 ؟ینه ناراحت براچ_

 رو باال داد وگفت  ابروهاش

 عوض شده یلیرو به من دادن تا االن رفتارتون خ شنهادیپ نیکه پدرتون ا از اون موقع دونمینم_

 دادم وگفتم رونیرو ب نفسم

 گوش کن صحرا _

 ... یم ولبش غهیمن ص ستینه ممکن ن یو بگ یبزن زیهمه چ ریانتظار داشتم ز دیشا یتوقع داشتم مخالفت کن دیشا

 ینکرد یول

  یبدون ییزایچ هیهم باز شده بهتره  یاتفاق افتاده و خواه ناخواه پامون تو زندگ نیکه ا حاال
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 زد وگفت یلبخند ناباور صحرا

 ه؟یچ د؟منظورتونیزنیحرف م ینجوریچ...چرا ا_

 خودم رو دارم  یشخص یمن زندگ_

 ینداره دخالت کن یکه بهت ربط یو تو مسائل یجو زده بش خوادینم دلم

 و.... ستیخواهر و برادر ن هیاز محرم بودن  شتریب تیمحرم نیکه ا یرو با خودت تکرار کن نیکن ا یسع و

 

 لحظه صبر کن آقا آرسام  هی_

 ی هفتیش یکنی؟چرا فکر م یزنیحرف م ینجوریدارم که ا یدیمن نسبت به شما چه د ی؟فکرکرد یبگ یخوایم یچ

 اومده؟ شیفرصت پ نیشمام و برام بهتر

 

 نداشتم صحرا یمنظور نیمن همچ_

 حله؟ کنهینم جادیا مونیزندگ یتو یرییتغ چیدستته ه یکه تو یبهت بگم اون نامه ا خوامیم فقط

 دمیبله فهم_

 طلبهیم ینجوریا طیرو نداشتم و ندارم اما شرا تونیزندگ یمتاسفم ،من قصد مزاحمت تو واقعا

 گردمیروستا هروقت خاله و عمو برگشتن من هم برم گردمیبرم نیهم که ناراحت حضور من هست اگر

 

 نداشتم یمنظور نیمن همچ هیچه حرف نیعه ا_

  یتالشت رو دوبرابر کن دیبا تو
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 باهاش تند برخورد کنم نقدرینبود ا نیقصدم ا واقعا

 دیفهمیحدود خودش رو از اول م دیبا اما

 درب آپارتمان دنیرس با

 پارک کردم نگیپارک یرو تو نیباز کردم و ماش موتیرو با ر در

 

 که صحرا گفت می،به سمت آسانسور رفت نیخروج از ماش با

 هم آسانسور نجایا یوا_

 چرا مگه چشه؟_

 یچیه_

 زدم یچشماش شدم ولبخند یترس تو متوجه

 ی وارهیهفت رو فشردم با راه افتادن آسانسور صحرا چشماش رو بست و به د یو دکمه  میآسانسور شد وارد

 داد هیآسانسور تک

 زدم و سرم رو برگردوندم... یلبخند

 

 "از زبان صحرا"

 آسانسور رو تحمل کنم  تونستمیواقعا نم من

 کنم نییهفت طبقه رو با پله باال پا دادمیم حیترج

 قفل چرخوند در رو باز کرد و گفت یرو تو دیکل آرسام

 و دور از انتظارت بود یمواجه نشد یجالب زیمتاسفم اگه با چ یلیخ_
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 منظورش نشدم متوجه

 بسته شد شمیخونه شدم که کم کم ن وارد

 باشه دهیخونه بمب ترک نیا یکه تو انگار

 بود  یکیکوچ ی خونه

 داشت یسالن متوسط که

 بایتقر تزایپ یمصرف و جعبه ها کباریاز لباس ها و ظروف  یرنگ وسط سالن که توسط انبوه یقهوه ا یمبل ها و

 دفن شده بودند 

 چه خبره؟ نجایا_

 خب آخه من وقت نظافت ندارم _

 ستمیساعت خواب هم خونه ن جز

 

 یتو فیکث یاز ظرف ها یلباس هاش نره از کنارشون رد شدم و وارد آشپزخونه شدم که با تپه ا یکه پام رو یطور

 مواجه شدم یناهار خور زیم یو رو ییظرفشو

 

 رو به رو بشم یآدم تنبل نیهمچ با کردمیفکر نم چوقتیواقعا ه_

 بابا باور کن همش به خاطر مشغله هامه_

 شناخت شونیاز اوضاع زندگ دی،آدما رو اول با یهرچ_

 گرسنم یلیمنم خ روقتهید الیخیحاال فعال ب_

  شهینم دایپ خچالیتو  میزیچ
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 ارنیب یزیچ هیفعال برامون  زنمیم زنگ

 سروسامون بدم زیفردا به همه چ تا

 

 تکون دادم و گفتم یسر

 بزارم؟ دیرو کجا با لمیحاال وسا_

 سه تا اتاق خواب داره یول کهیکوچ نکهیخونه باا نیا_

 مال منه  شیکی

 تخت خواب نداره  یکیهم واسه تو ،اون  شیکی

 اونجا به عنوان کالس درس هوم؟ زارمیم خرمیم یو صندل زیم هیجاش  به

 

 درس دور از تختخواب  ه،کالسیفکر خوب_

 زد و گفت یلبخند

 میبخور نجایتا شام رو ا میکن زیرو تم زیم ایباشه ،فعال ب_

  دیرس تزایآرسام تماس گرفت پ نکهیبعد از ا قهیدق ستیب

 کرده بودم دایپ تزایبه پ یدیشد یعالقه  واقعا

 

 یو نظافت خونه رو به فردا موکول کردم واقعا احساس خستگ دمیرو داخل کمد چ لمی،وسا میشام خورد نکهیازا بعد

 کرده بود بمیتخر
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 اتاق به صدا دراومد و گفتم در

 بله؟_

 تو؟ امیب تونمیم_

 تو ایب_

 ؟یندار ازین یزیچ_

 خوبه زیممنون همه چ یلینه خ_

 ستنیمامان و بابا ن گهید نجاینکن ا یسیلطفا رو دروا_

 میندارو باهم تعارف  مییمن و تو فقط

 

 زدم و گفتم یلبخند

 مونهیم ادمیباشه _

 ریشبت بخ_

 و به فکر فرو رفتم دمیگفتم دراز کش یآروم ریبخ شب

 رفت یچشمم کنار نم یاز جلو یخان لحظه ا یها دیتهد

 ومدیچشمم م یمادر و صادق جلو ریتصو مدام

 سرو کله زدن باخودم  قهیبعد از چنددق بالخره

 شد و به خواب رفتم... نیسنگ چشمام

 

 شدم  داریزود ازخواب ب صبح
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 به سروسامون دادن اوضاع خونه پرداختم و

 کنم یزندگ یبازارشام نیتوهمچ تونستمینم واقعا

که کار  ییانداختم اما ازاون جا ییلباس شو نیماش یجمع کردم و تو نیزم یمبل ها و رو یلباس ها رو از رو ی همه

و راه ر ییلباسشو نیو ماش ادیموکول کردم که آرسام ب ینگرفته بودم ،شستن اون ها رو به زمان ادیرو  نیماش نیبا ا

 بندازه

 شدم فیکث یساعت از انجام کارها ،مشغول شستن ظرف ها کیاز  بعد

 بود سرپا بود قهیچنددق دونمینم

 

 شدم  تیکمردرد گرفته بودم و اذ یحساب اما

 شدینم داریهمه سرو صدا از خواب ب نیهم که انگار نه انگار باا آرسام

 و جارو کردم  یریآشپزخونه و سالن رو گردگ ی همه

 ظهر شده بود و کارهام تموم شده بود به جزپخت غذا  کینزد

 خدمتکار؟ ایگرفت ،من دانش آموز بودم  خندم

 کنه دیکنم تا بره خر دارشیگرفتم به اتاق آرسام برم و ب میتصم

 ماتاقش شدم و در زد کینزد

  دمینشن یجواب اما

 باز کردم و جلوتر رفتم  یرو به آروم در

 

 داشت یمتوسط اتاق
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 گرد داشت یتخت دونفره  کی

 یقد ی نهیآ و

 یبه رنگ کرم ییکار و پرده ها زیم کی

 بود  دهیباز خواب یطاق باز،با دهان آرسام

 سرش بود یدستهاش باال و

 چوپ پنبه ست هیشب یزیگوشاش چ یشدم تو متوجه

 دهیهمه صدارو نشن نیبگو چرا تااالن ا پس

 آشپزخونه رفتم یزدم و به سرعت تو یطانیش لبخند

 

 رو تا نصفه پر کردم و آروم به سمت اتاق آرسام برگشتم یآب پارچ

 کردم  یسر و صورتش خال یپارچ رو رو اتیتمام محتو ییهویحرکت  کی تو

 و گفت دیو متعجب از جا پر دهیترس آرسام

 خدا  یوا_

 اومده  لیخدا مردم ،س یا

  دمیخندیبه من انداخت که شکمم رو گرفته بودم و م ینگاه

 دیکش ادیبهم نگاه کرد و بعد فر یخون یساکت با چشم ها یا لحظه

 

 صحرا کشمتیم_

 افتادم نیزم یدر رو قفل کنم آرسام در رو هول داد و رو خواستمیکردم و با دو خودم رو به اتاقم رسوندم تا م فرار
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 بهش زل زدم گفتم زونیآو ی افهیق اب

 دردم گرفت_

 گذرمیها بار بعد ازت نم یکنیم داریاز خواب ب ینجوریبه درک بار آخرت باشه من رو ا_

 

 زد و دستش رو به طرفم دراز کرد ینینمک یرو به حالت مظلومانه جمع کردم که خنده  لبهام

 پاشو _

  یدشده ،درس هم نخون رید میکن زیخونه رو تم میبر

 گفتم  یکردم و باشه ا خنده

 بلند شدم نیزم یرو گرفتم و از رو دستش

 هوا تکون داد وگفت یدستش رو تو دیکش ینیسر آرسام به سمت سالن حرکت کردم که ه پشت

 

 ؟یرو تو کرد نکاراینگو که همه ا_

 بله قابل شما رو نداره_

 دختر یخودت کرد یمن رو شرمنده _

  هیچه حرف نیا_

 و شرمندتونم کنمیبهتون پرداخت نم یزیچ ستونیهم بابت تدر من

  امیخونه از خجالتتون درم یبه بعد باانجام کارها نیازا پس

 .... میبه حال ناهار کن یتا فکر دیکن دیخر دیبر دیبا االنم

 میندار یچیه یگیراست م یوا یا_
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  گردمیو برم رمیمن م یاستراحت کن کمیپس تا تو  باشه

 

 رفتم  ونیزیتکون دادم و به سمت تلو یسر

  انهیاونه  هیهم شب نیا دونستمیکارکرده بودم نم ونیزیخاله چند بار با کنترل تلو یخونه  تو

 نداشتن یادیفرق ز خوشبختانه

 به سرعت از خونه خارج شد آرسام

 کردن شبکه ها شدم که زنگ خونه به صدا دراومد نییباال پا مشغول

 جا گذاشته یچ وانهیسام دآر نینبود ا معلوم

 سمت در رفتم و همزمان با باز کردن در گفتم به

 جا.... یباز چ_

 

 بود زل زدم و گفتم ستادهیکه جلوم ا ییبایو مات و مبهوت به زن ز رهیخ

 ن؟یکاردار یبا کس دییبفرما_

 و گفت دیدور و اطراف خونه رو د زن

 د؟یهست یدرست اومدم که ،شما ک_

 رو باال دادم وگفتم ابروهام

 من؟_

  دیکن یخودتون رو معرف دیبا شما
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 بابا آرسام کجاست؟ یگیم یچ_

 به سمت اتاق آرسام رفت میدستش من رو پس زد و وارد خونه شد و مستق با

 تو،آرسام.... ییآرسام کجا_

 خانم ستیآرسام ن_

 ؟یریم یدار کجا

 

 بهم انداخت و گفت یبد نگاه

 کنمیسرتون خراب م یرو رو ایدن_

 اتاقم رو باز کرد  در

 گفت میچمدون دست دنیبا د و

 یلنگرم بنداز یخوبه اومد_

 چه طرز حرف زدنه نیا_

 ؟یهست یک شما

 مرد  حانهیبه آرسام بگو ر_

 نمشیلحظه بب کی یحت ستمیبه بعد حاظر ن نیازا از

 

 زد رونیبهم زد و با سرعت از در ب یکنارم گذشت و تنه ا از

 شد یگونه ام جار یاشک رو یو قطره ها ستادمیو واج وسط سالن ا هاج

 وگفتم دمیصورتم کش یرو یدست



 صحرا

 
178 

 

 ه؟یاشکا واسه چ نیا_

 ؟یکنیم هیگر یشده که دار یچ مگه

 

 آرسام نقش داره  یزندگ یزن تو نیا دمیبود که فهم نیا یاشکها فقط برا نیا دونستمیته قلبم خوب م اما

 خونه باز شده نیهم پاشون به ا گهید ین هاز دیزن وشا نیا دمیفهم و

 به بعد دراون رفت و آمد داشته باشن نیباشم که زن ها از ا یخونه ا یتو خواستینم دلم

 خاله برگردونه یکه من رو به خونه  خواستمیآرسام ازش م دنیمحض رس به

 

 درفکرفرو رفته بودم  قایشده بودم و عم رهیخ ونیزیخاموش تلو یرو به صفحه  یا قهیچنددق

 هیراه درست چ دونستمینم

 کردیم مییخداوند راهنما کاش

 در به سرعت از جام بلند شدم  یقفل تو دنیچرخ با

 آرسام گفت که

 کمکم دختر ایخدا از کت و کول افتادم ب یا_

 آشپرخونه بردم یاز دستش گرفتم و تو سهیحرف به سمت آرسام رفتم و چند ک یب

 گذاشتم  زیم یرو رو دیخر یها سهیک

 شدم خچالی یتو دنیمشغول چ و

 

 موند یجواب م یو حرف هاش ب زدیحرف م آرسام
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 بش بگم دیبا یچ دونستمیواقعا نم اما

 

 صحرا  شدهیچ_

 ؟یزنیحرف نم چرا

 بگم؟ یچ_

 بگو یزیچ هی،اما  دونمینم_

 نمتیندارم ساکت بب عادت

 ادیخستم ،حرفم نم_

  رونیکه رفتم ب یفاصله ا نیتو ا شدیبابا آخه چ یا_

 جام بلند شدم وگفتم از

 نشده  یزیچ_

 که آرسام دستم رو گرفت و گفت نمیبچ نتیکاب یرو تو گهید یبسته ها خواستمیرو بستم و م خچالی در

 

 یکنینگرانم م یصحرا دار شدهیبگو چ کنمیخواهش م_

 رو بستم آب دهانم روقورت دادم وگفتم چشمام

 بهم گفت که  حانهیر_

 مرد حانهیو بگم که ر نهیشما روبب خوادیبه بعد نم نیبگم ازا بهتون

 

 گشاد شده بهم نگاه کرد و گفت یباز و چشم ها یبا دهان آرسام
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 ؟یگفت یتو...تو چ_

 بود؟ نجایا حانهیر

 بگم که... خواستمیبله اومده بود،م_

 من بدبخت شدم  یخدا یوا_

 نشست وگفت زیسرش گذاشت و پشت م یدستش رورو آرسام

 کارکنمیچ دیحاال با_

 ه؟یچ انیبدونم جر شهیآقا آرسام ؟م شدهیچ_

 هوا تکون داد و گفت یبهم انداخت دستش رو تو ینگاه بد آرسام

 رو از دست بدم  حانهیبه حالت اگه به خاطر تو ر یبه حالت ،وا یوا_

 گذرمیاز جونم م حانهیبه خاطر ر من

 رو تحمل کنم شیدوباره دور تونمینم و

 دعا کن ،دعا کن که بتونم قانعش کنم وگرنه .... فقط

 

شدن محکم در  دهیچشمام دور شد و با کوب یشدم که به سرعت از جلو رهیبه آرسام خ یو اشک ریمتح یچشم ها با

 شد یچشمام رو بستم که اشک هام جار

 کرده باشه  یرفتار نیچزن با من هم کیکه آرسام به خاطر  کردمیباور نم اصال

 بود  یاون ک مگه

 بود؟ یک حانهیر واقعا

 رو از سر دادم هیتخت انداختم و گر یاتاقم رفتم و خودم رو رو به
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 شدیاشک هام بند نم یذهن و قلبم پر از آشوب بود که لحظه ا نقدریا

 شد و به خواب رفتم نیکردم که چشمام سنگ هیچقدر گر دونمینم

 

 بود  یکیاتاق غرق در تار  دمیر از خواب پربسته شدن د یباصدا

 شده بود کیساعت چند بود که هوا تار مگر

 قار و قور شکمم دراومده بود یگرسنه بودم و صدا یحساب

 دهیکاناپه دراز کش یآرسام رو دمیسمت سالن رفتم که د به

 شام درست کنم  یتوجه به اون به سمت آشپزخونه رفتم تا کم یب

 پام از جاش بلند شد و گفت یصدا دنیشن با

 صحرا...._

 

 به پشت سرم نگاه کنم  نکهیبدون ا ستادمیا سرجام

 حرفش رو بزنه که گفت یبودم ادامه  منتظر

 سخته  یلیمن خ یبرا نیو ا یخبر ندار ییزایمن بابت رفتار امروزم واقعا متاسفم اما تو از چ_

 ستیمهم ن_

دردام  یبرا یتونیم زمیبر رونیبغض و درد رو ب نیحرف بزنم و ا یبعد از چندسال الزمه باکس کنمیاحساس م_

 ؟یباش یخوب یشنونده 

 

 داد  رونیانداختم و نفسم رو ب نییرو پا سرم
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 عقب برگشتم وگفتم به

 باشه؟ یکن فیخانم برام تعر حانهیر اناتیمو به مو از جر دیبا یکه بهم زد ییحرفا یبه تقاص همه _

  گمیباشه م_

  نیبش ایب

 میهم نشست یو روبه رو میآرسام به سمت سالن رفت همراه

 هم گره زد و گفت یدستاش رو تو آرسام

 شروع کنم دیاز کجا با دونمینم_

 که الزمه من بدونم یدونیاز هرجا م_

 وگفت دیکش یقیعم نفس

 وارد دانشگاه شد یترم اول هیبه عنوان  حانهیسال سوم دانشگاه بودم که ر_

 دروغه  کردمینبرده بودم و حس م یاز عشق و عاشق ییوب چیموقع من ه اون

 دام افتادم یاما خودم تو بندنیدل م یدر حال تمسخر دوستام بودم که به دختر مدام

 نهیشیم یقشنگش به دل هرکس یو با حرف ها هینیریدختر تودل برو وش حانهیر یدیکه خودتم د همونجور

 

 نداشت یکار یبه کس  ومدیرفت و م یراهش رو م دادینم یتیاهم چکسیکالس به ه یتو

 من رو به خودش جذب کرد  تشیمتانت و شخص نیهم و

 روزها گذشت و گذشت  خالصه

 شدم اما جرئت اعتراف نداشتم یم حانهیر یدایو ش فتهیش شتریمن ب و

 دمیبه ترم آخر رس نکهیا تا
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 و چهره اش نگرانه  کنهیبحث م یروز متوجه شدم دم در دانشگاه داره با پسر کی

 شدم قهیکرده به سمتش رفتم و دست به  جادیکردم اون پسر مزاحمت ا یهم که فکرم من

 یول رشهیگیکرد که مدام پ یاون رو پسر خالش معرف حانهیو ر میرها کرد گرویو بزن بزن همد یکتک کار یازکل بعد

 بهش نداره و بهش جواب رد داده یعالقه ا حانهیر

 ... حانهیمن و ر یشروع صحبت ها ید برابو یجرقه ا نیا

 

  شناختنیزوج م هیدانشگاه مارو  یو تو میتر شد یمیصم یلیخ حانهیاون روز به بعد من و ر از

  دیو پارک هم رس نمایشاپ و س یکم روابطمون از دانشگاه و درس هم فراتر رفت و به کاف کم

من بودم که مورد  نیحس کرده بودم و حاال ا یزندگ یبار عشق رو تو نیاول یبود و برا میزندگ یروزها نیبهتر

 تمسخر دوستام بودم 

 دادمیانجام م شیخوشحال یبرا یرو دوست داشتم و هرکار حانهیوار ر مجنون

 

 که بغض گلوم رو خفه کرده بود یزدم درحال یانداختم و لبخند نییرو پا سرم

 بشم  تیاذ نقدریم اآرسا هیداستان عشق دنیبا شن کردمینم فکر

 خوب شده بود  یلیخ حانهیمن و ر یگذشت تا دوسال بعد ،رابطه _

ودش خ یپسرخاله  حانهیبار ر نیکه اول یروز اون پسر کی نکهینبود تاا نمونیب یبحث نیکتریاون دوسال کوچ تو

 کرده بود سرراهم سبز شد یمعرف

 دهیکه در ظاهر نشون م ستین یاون فرشته ا حانهیگفت که ر بهم
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 حرف ها واسه زدن داره یلیو خ ستیکه پسر خالش ن گفت

اون پسر من  یاما حرف ها میاعتماد داشتم و منتظر بودم درسش رو تموم کنه تا باهم ازدواج کن حانهیکامال به ر من

 رو به اون رو کرد  نیرو به طور کل از ا

 بهم نشون داد  حانهیبا رمعاشقه ها و گشت و گزارهاش رو  یعکس ها اون

 بوده باهاش ارتباط داشته  یرستانیدب حانهیر یگفت که از وقا و

 برهیگوششون رو م یاون ها حساب بیو بعداز فر شهیپولدار دوست م یکالشه که با پسرها هی حانهیکه ر گفت

  دهیرو نم چکسیوجه تن به ازدواج با ه چیبه ه حانهیگفت که ر و

 

 حانهیر دمیکشیم شیاز ازدواج پ یباور کردم چون هروقت صحبت یدرست بود و به راحت یحرف ها تا حدود نیا

 شدیو کال از بحث خارج م کردیحرف رو عوض م

 کردم و ازش فاصله گرفتم  حانهیبا ر یدیشد یحرف ها بود که دعوا نیخاطر ا به

 بده ... حیاون برگرده و برام توض نکهیا دیام به

 

 نگشتبر چوقتیه حانهیر اما

 من رو تنها گذاشت  و

 پنج سال بدون اون رو سخت گذروندم صحرا من

 قلبم گذاشت  یمن رو تنها گذاشت و داغش رو پنج سال رو اون

 که برگشته  حاالدوماهه
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 کردم  داشیباهام تماس گرفت و بعد از پنج سال پ شیدوماه پ یاتفاق یلیخ

 گرفتم و دوباره متولد شدم یروح تازه ا  کردمیرفتم حس م دنشیبه د یوقت

 پدرش یماریب ریمن رو نداشته و درگ یاعتماد یرهام کرده که تحمل ب نیا یبرا شیبهم گفت که پنج سال پ اون

 بوده 

 نبودم  حانهیکنار ر یطیشرا نیهمچ یواقعا شرمنده شدم که او من

 گم؟یم یمن چ یفهمی؟میترکم کنه صحرا متوجه خوامینم گهید نیهم یبرا

 

اسم به احس نیاول کردمیلب باز کنم و بغضم بترکه ،فکرشم نم دمیترسیم یبدم ول یبزنم و جواب یحرف خواستمیم

 سرکوب بشه یراحت نیهم

 رو  باز کردم و چندبار صورتم رو شستم  ییآب ظرفشو ریش دمیآشپزخونه دو یسرعت ازجام بلند شدم و تو به

 بود دهیفا یبره اما ب نییگلوم رو ماساژ دادم تا بغضم پا یکم

 

 شده؟یصحرا توحالت خوبه؟چ_

 م...من خوبم _

 خانم رو خراب کنم حانهیشما و ر یراحت من قصد ندارم ،زندگ التونیخ نیگفت یشدم چ متوجه

  رمیم نجایمن از ا دیاگر به خاطر من ناراحت و

 

 جلو اومد و دستم رو گرفت که چشمام رو بستم و لبم رو گاز گرفتم آرسام

  هیچه حرف نینه نه صحرا ا_
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 بد برداشت نکن کنمیم خواهش

 رفتم و باهاش صحبت کردم  حانهیزدم دنبال ر رونیاز اون موقع که از خونه ب من

 دادم و تونستم قانعش کنم حیرو براش توض زیهمه چ و

 زد و گفت یلبخند آرسام

 هیو منطق دهیفهم یلیعشق من خ_

 غصم گرفت و به بخت بدم لعنت فرستادم  شیازپ شیرسام بحرف از آ نیا دنیچرا با شن دونمینم

 ازم فاصله گرفت و به سالن رفت شیزنگ خوردن گوش با

 

 ؟یچطور دیالو سالم داش ول_

..... 

 قربانت چه خبر_

..... 

 گرفته ؟ تی؟حتما شوخ یگیم یدار یچ_

 

 زنهیگذاشته و نگران قدم م شیشونیپ یدستش رو رو دمیحرف آرسام به سمتش برگشتم که د با

 کرد؟ شیکار شهینم دیامکان نداره ول نیاما ا_

..... 

  دهیواسه ما رس دیقانون جد نیحاال ا_

  دمیخبرش رو م کنمیخب صحبت م لهیخ
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 شده؟ یزیچ_

 بهم انداخت و گفت ینگاه آرسام

 کنم صحرا  کاریچ دیبا دونمینم_

 یتا به کنکور امسال برس یرو پاس کن رستانیو دب ییدر عرض دوماه راهنما دیبا گهیکه م دهیرس یقانون

  یرو پاس کن رستانتیو دب ییامتحان راهنما گهیشصت و دوروز د دیتو با قایدق یعنی

 

 از فرط تعجب باز مونده بود دهانم

 اه پاس کنم مدت کوت نیتو ا ترسوندیکه آرسام مدام من رو ازشون م یسخت یدرس ها تونستمیچطور م من

 شه؟یاما چطور م_

 راه وجود داره کی_

 میکن هیمهم کتاب ها تک یکه ما فقط به موضوع ها نهیا اونم

 میو مهم بوده رو مرور کن ییکه ساالنه جز سواالت نها ییها اون

 میجلو بر میتونیم ینجوریا فقط

 

 نگفتم یزیتکون دادم و چ یفقط سر اوردمیسر در ن یزیآرسام چ یکه از حرف ها من

تو  پلمید نیو کامال از شر ا رمیبگ یدوماه رو مرخص یکیکنم  دایپ نیگزیاگر بتونم جا نمیبب رمیمن فردا دانشگاه م_

 میراحت ش

 

 وفتهیب شیآرسام به خاطر من از کار و زندگ خواستیدلم نم دمیخجالت کش واقعا
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 بابت ناراحتم نیبه خاطر من واقعا از ا نیوفتیشما از کارتون ب خوادیمن دلم نم_

 پس لطفا خودت رو آماده کن  گردمیو برم رمیدارم،فردا صبح زود م ازیاستراحت ن هیناراحت نباش خودمم به _

 باشه چشم _

 بیو س سیسوس شدیکه به نظرم زودتر آماده م یزیوارد آشپزخونه شدم و تنها چ کردمیم یاحساس گرسنگ واقعا

 بود یخوشمزه ا یبود که بارها خاله درست کرده بود و غذا ینیزم

 

 ها رو خورد کردم و داخل تابه انداختم ینیزم بیو س سیسرعت سوس به

 ساعت سرخ کردن میاز حدود ن بعد

 گذاشتم  زیم یو رو دمیبشقاب کش یرو تو غذا

 شام دییآقا آرسام بفرما_

 یراه انداخت ییبه به چه بوها یوا_

 میفردا آماده کن یتا خودمون رو برا میو استراحت کرد مین شام به اتاقامون رفتاز خورد بعد

 

 بشه نیو خونه نش رهیبگ یتونست دوماه رو به خاطر من مرخص آرسام

 داشت و سخت بود  یهام به شدت برام تازگ درس

 دوره خوشم اومده بود نیا نیریش یاما رفته رفته از درس ها کردمیمقاومت م دنشونیدر برابر فهم یلیخ لیاوا

 

 نکرده بودم دایهاشون رو پ یلیکه وقت مرور خ میگرفته بود یآموزش یها ید یو یکتاب و د اونقدر

 شدیبه معلوماتم اضافه م شتریبه روز ب روز
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 رفت یم حانهیر دنیهرشب بعد از درس دادن من به د بایتقر آرسام

 شدمیمشغول م هیگر سخت بود و بعد ازرفتن اون فقط به یلیبرام خ لیاوا

 هیکه به آرسام دارم عشق و دلبستگ یبودم حس دهیفهم حاال

 

 کردمینم دایپ هیا گهیشخص د یکه دلبسته  ینسبت به کس یحس چیکاش نداشتم ،کاش ه اما

 کنم رونیدرس و کتاب غرق کنم که فکر آرسام رو از ذهنم ب یگرفتم اونقدر خودم رو تو میتصم

 

کردم آروم بشم و اون رو از قلبم و ذهنم  یرفت سع یم حانهیر دنیآرسام هرشب به د نکهیاز حدوددوهفته از ا بعد

 کنم  رونیب

 فکرکنم حانهیموفق هم شدم تونستم کمتر به ارتباطش با ر و

هم که دراون روز ب یزیو بعد از رفتن آرسام هرچ خوندمیاز ساعت هفت صبح تا نه شب رو سخت درس م هرروزه

  کردمیم نیآموزش داده بود رو تمر

 کتابهام رو از بر شدم یهمه  بایکرده بودم که تقر نیدوماه شبانه روز تمر نیدرا اونقدر

  

 ومدیآموزشم م یبرا دیکه آرسام کار داشت ول ییروزها و

 معذب بودم  یلیخ دیول درحضور

  کردیم تیهاش من رو اذ نگاه

درست بهم درس بده و نه من درس رو متوجه  تونستینه اون م گهید شهیم رهیبهم خ ینجوریچرا ا دمیفهمینم واقعا

 شدمیم
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 ....دیکار من از راه رس انیو پا رستانمیو دب ییبه سرعت نور گذشت و زمان آزمون راهنما دوماه

 

 "از زبان آرسام"

 شده بودم که گفت رهیکه مجنون وار دوستش داشتم خ یا حانهیر به

 بخوام اما واقعا مشکالت بهم فشار آورده یزینبودم که از تو چ نیمن اهل ا یشناسیو که من رو مآرسام جان ت_

 ختنیسرمون ر یرو داغون کرده و طلبکارها رو مونیبابا زندگ هیماریب

 ؟یدار ازیجان فقط بگو چقدر ن حانهیر_

 آخه چطور بگم ..._

 راحت یلیخ_

 راستش آرسام من ..._

 بابا پول ها رو به صورت نزول گرفته بود االن به بهرشون هم اضافه شده  چون

 

 چقدر؟_

 تومن  اردیلیم کی_

  ادهیز یلیخ اردیلیم کی؟ حانهیر یگیم یدار یچ_

 ؟یبرشگردون یبه بهرشون اضافه بشه که نتون نقدریا یاجازه داد چطور

  یندار یعاشق یآرسام تو مگه ادعا_

 ؟یاز زندان نجات بدعشقت رو  یتونینم یعنی

 پول ندارم نقدریجان من ا حانهیر_
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 بتونم دیبفروشم شا مویکل زندگ اگه

 شه؟یم یچ شیپول رو بهت بدم بق نیا نصف

 

 باال انداخت و گفت ییابرو حانهیر

 ؟یریبه خاطر من از اون قرض بگ یتونینم یعنی یدار یتو پدر پولدار_

 اما آخه...._

 از جاش بلند شد و گفت حانهیر

 آرسام یبه من ندار یعالقه ا چیتو ه دمیفهم_

قسم خوردم که پول رو جور کنم و اون رو از  نیهم یرو نداشتم برا حانهیو مشکل داشتن ر یتحمل ناراحت من

 فالکت نجات بدم

 

 زمیعز نیبش_

 داشته باشه یمشکل ندمیهمسر آ دمیکه اجازه نم من

 ؟یوقت دار چقدر

 هفته هیفقط _

 اما ..._

 بهرحال ... ستین یاصرار یتونیآرسام اگه نم_

 کنمینه نه جورش م_

 جور کنم  حانهیر یتا پول رو برا فروختمیو امالک خودم رو م گرفتمیاز بابا کمک م دیبا



 صحرا

 
192 

 

 یکردیآشنا م تیجان کاش بالخره من رو با پدرت و محل زندگ حانهیر_

 و تو... گذرهیاالن چندسال م یدونیم

  زمیآرسام عز_

 نداره دنیمن که د ی،آخه زندگ برمیزمانش برسه تورو به اون خراب شده م هروقت

 دستش گذاشتم وگفتم یانداخت دستم رو رو نییرو پا سرش

 نویتوروخدا نگو ا_

 ...میکنیرو باهم درست م زیهمه چ یمن هیزندگ تو

 زد که دلم ضعف رفت ییبایز لبخند

 بار بهش مشکوک شدم نیاول یاجازه نداد برسونمش،برا حانهیراصرار کردم  یازشام هرچ بعد

 زیبود و برام شک برانگ دیو رفتاراش جد حرکاتش

 کنم دایرو پ حانهیر یهمه سال بالخره محل زندگ نیکنم و بعد ازا بشیگرفتم امشب تعق میتصم

 

 سوار شدو رفت یو بعد از گرفتن تاکس ستادیا ابونیخ کنار

 رو روشن کردم ودنبالش رفتم.... نیهم ماش من

 

 اومده یمنطقه ا نیچرا به همچ دمیفهمینم اصال

 چرا حاال به مرکز شهر اومده بود کنهیم یشهر زندگ یمنطقه  نیتر نییکه گفته بود در پا حانهیر

 شد ادهیخلوت پ ابونیخ کی هیکردم که تو بشیدورادور تعق اونقدر

 نداشت  دیهم دکه ب یرو آروم پارک کردم وجور نیماش
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 شدم یفاصله داشت مخف حانهیاز ر یکه کم یشدم و پشت درخت ادهیپ نیماش از

 زدم خیبابا  یاومد رید نقدریچرا ا_

 دیچیگوشم پ یتو ییآشنا یکردم که صدا زیرو ت گوشام

  چوندمیپیم یجور هیدختره رو  نیا دیبا دیببخش_

 ؟یکرد شیشد راض یچ_

 کنهیکردم فردا پول رو برام حواله م یبود که فکر م یآره بابا احمق تر ازاون_

 ؟یکرد یپسره رو راض یکرد کاریتوچ

 

 بودم دهیکجا شن ومدینم ادمیبرام آشنا بود اصال  بیصدا عج نیا

 رسهیبه مغزم نم ژنیاکس کردمینابود شدم و حس م حانهیر یحرفا دنیشن با

 چاکشم نهیکودن فکرکرده عاشق س یهه آره بابا پسره _

 اولشه نیا رمیگیازش م اردمیلیم هیاز  شتریب حانمیمن ر اگه

 

 نبود جز یاون مرد آشنا کس اتمینامحسوس سرم رو برگردوندم که طبق حدس یلیخ دمیاشتباه شن کردمیم حس

 کرده بود  یبار اول اون رو پسر خالش معرف حانهیکه ر یهمون شخص

 و از اونجا دور شدنشدن  ینیقهقهه زدن و به سرعت سوار ماش گهیهمد با

 شده بودم یکه مخف یدرخت پشت

 شد ریدرخت افتادم و بعد از چندسال دوباره اشک هام سراز یخوردم و پا سر
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 رودست خورده باشم  حانهیاز ر ینجوریا کردمینم باور

همه دارو  خواستمیپشت کردم و م میزندگ یاشتباه کردم ،به خاطر اون به همه  یاون عاشق منه ول کردمیفکرم من

 .. یکمک کردن به اون بفروشم ول یندارم رو برا

 

 کنه یباهام باز ینجوریا دمشیپرستیکه عاشقانه م یکس کنمیخدا هنوزهم باور نم آه

 رسوندم نیزحمت از جام بلند شدم و خودم رو به ماش به

 تا خودم رو آروم کنم میبر دیکجا با دونستمینم اصال

 شناختمیکه بتونه آرومم کنه رو نم ییجا چیه

 وبال گردنم شده بود یمن گزاشته بودن هم ازطرف یرو برعهده  تشیبود و اون دختر که مسئول روقتید یازطرف

 

 رو نیفرمان ماش دونستمیمرد م کی هیسرافکندگ ی هیما شهیچشم که هم یزار و نزار و اشک تو یناچار با حال به

 چرخوندم و به سمت خونه برگشتم

 کردم یط یخونه رو چطور یفاصله  دمیهم نفهم اصال

 آسانسور روزدم یکردم و دکمه  نگیرو وارد پارک نیماش

 دادم و چشمام رو با درد بستم هیوارتکید به

 بود کیتار خونه

 همراهش باشم تونستمیداشت اما من نم یفردا امتحان مهم صحرا

 و تاصبح چشم برهم نگذاشتم دمیدرازکش اتاقم رفتم و به
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 ....کردیگونه ام م یچشمم بود و اشکم رو روانه  یجلو حانهیر یخاطره  ادویو  ریتصو مدام

 

 "از زبان صحرا"

 شدمیپهلو و اون پهلو م نیبودم و از فرط استرس مدام ا دهیشب رو نخواب تمام

 اومده بود یمتوجه نشدم آرسام ک یحت

 زود از جام بلند شدم صبح

 خواستم یاریخوندم و ازخدا  نماز

 خانواده انجام بدم نیا یزحمتا یهمه  یبرا یاونقدر موفقم کنه که بتونم جبران یزندگ یخواستم تو ازش

 

 آشپزخانه رفتم و صبحانه رو آماده کردم به

 انهیکنم  داریآرسام رو ب دیبا دونستمینم

 ن صبحانم مشغول شدمنشستم و تنها به خورد نیهم یبرا

  دمیکش ینیسرم احساس کردم سرم رو باال آوردم و ه یرو باال یکس ی هیکه گذشت سا یکم 

 

 س...س.سالم_

 ترسوندمت دیببخش_

 چشمهاتون کبود شده ریز نقدریا ن؟چرایشد ضیشما حالتون خوبه؟مر_

 هیخواب یواسه ب ستین یزیچ_

 امروز به محل آزمون ببرمت تونمیمقدار کاردارم و نم هیبگم من  اومدم
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 من رو ببخش ادیدنبالت م دیول گهید کمی

 

 نیایخوب به نظر نم ادیمن نگران شمام ز_

 خوبم _

 و نگرانش شده بودم دمیآرسام به شدت ترس یرنگ و رورفته و کبود شده  یچهره  از

 شده بود  یشکل نیافتاده بود که ا یتاحاال چه اتفاق روزیاز د یعنی

 ادیباال ب دیقفل رو فشردم که ول یدر اومدن زنگ خانه به سمت در رفتم و دکمه به صدا  با

 

 به سمت در رفتم زیرو برداشتم و بعد ازچک کردن همه چ فمیسمت اتاق رفتم و ک به

 با لبخند گفت دیبا باز کردن در ول همزمان

 سالم حال دانش آموز ما چطوره؟_

 سالم ممنونم_

 داخل دییبفرما

  هرشدید میبر_

 آرسام در رو بستم تیبه خاطر وضع یبا نگران نکهیاز ا بعد

 میازاونجا دورشدم و به سمت محل آزمون رفت دیهمراه ول به

 

به خاطر آرسام هم به دلشوره  یو نگران شدمینم دیول یمتوجه صحبت ها یوجودم رو دربرگرفته بود و حت استرس

 هام اضافه شده بود
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 توقف کرد و گفت یامتحان یدرب حوزه  دیچقدر گذشت که ول دونمینم

 ها ینر ییجا امیدنبالت م گهیمن سه ساعت د یتونیآسوده امتحانت رو بده و بدون که م الیبرو صحرا جان باخ_

 شدم و وارد حوزه شدم .... ادهیپ نیتکون دادم و از ماش یسر

 

 شدم اطیو وارد ح دمیکش یآسوده ا نفس

 داشتم یخوب حس

 رمیرو بگ میدرست نوشته بودم که بتونم درصد قبول یحداقل اونقدر دونستمیم

 همه رو جواب داده بودم بایبود که تقر یحیتشر صدسوال

  شدمیو زنده م مردمیرو اعالم کنن هزار بار م جیفردا که نتا تا

 متوجه من شد و با دو به سمتم اومد  دیکه ول ستادمیدر ا یجلو

 

 ؟خوب بود؟ شدیچ_

 زدم وگفتم یلبخند

 بدنبود_

 دختر یمارو شگفت زده کن جیفردا با اعالم نتا دوارمیام_

 کرد رفت ادهیمن رو دم درخونه پ دیول نکهیو بعد از ا میشد نیسوار ماش باهم

 

 باال رفتم و وارد خونه شدم  باآسانسور

 فرورفته بود یکیدر سکوت و تار خونه
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 ازحالش خبردار شم به آرسام بزنم و یگرفتم سر میازهمه تصم اول

 جواب نداد یاتاقش رو چندبار زدم ول در

 مواجه شدم یرو که بازکردم با اتاق خال در

 حمام هم باز بود در

 کجا رفته بود بااون حالش... یعنی

 جونشون بودن حانهیر شیحتما پ هه

 بخوابم یگرفتم کم میلباس تصم ضیباال انداختم و به اتاقم رفتم و بعد از تعو یشونه ا الیخیب

 کرده بود وونمیاحساس کمبود خواب د واقعا

 رفتم.... یقیکه به خواب عم دینکش یو طول دمیکش دراز

 

  یکامال مشک یبا لباس دمیرو د خودم

 ختمیر یصدا اشک م یبودم و ب ستادهیا یکیتار درعمق

 دیرسیبه گوش نم ییباد صدا یتنها بودم و جز صدا یتنها

  یفهمیم یتاوان بد دیصحرا تو با_

 یخانوادت تاوان بد یبه خاطر تک تک اعضا دیبا تو

 ام شدت گرفت هیخان گر یصدا دنیشن با

 گفتم و

 نکردم  یمن کار_

 صحرا من رو ببخش_
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 شدم و گفتم رهیخ یهام بند اومد و به نقطه ا هیآرسام گر یصدا دنیشن با

 آرسام نه ....نه_

 دمیاز خواب پر دمیکه در خواب کش یادیفر با

 خشک شده بود  گلوم

 کردیبه شدت درد م سرم

  دمیفهمیرو نم شیبود و معن یمبهم خواب

 بگذره ریبودم فقط به خ دواریام

 

 اومدم و به آشپزخونه رفتم نییتختم پا از

 خودم گرم کردم  یمونده بود برا یباق شبیکه از د یشام از

 ومدیود اما آرسام نکردم و مدام چشمم به ساعت ب یسپر ونیزیتلو دنیرو با د وقتم

 گرفته بودم یبد یشب گذشت و من دلشوره  مهیازن ساعت

 

 براش افتاده باشه  یبودم که اتفاق بد نگران

 د شد...وار ختهیآشفته و بهم ر یو آرسام با حال دیقفل چرخ یتو دیکه کل رمیبگ یتماس دیجام بلند شدم تا با ول از

 

 شده بود با لرز بهش گفتم بیدرهم و عج یلیآرسام خ ی افهیق

 ح..حالت خوبه؟_

 نگفت یزیسرخش بهم زل زدو چ یچشم ها با
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 شد کمینزد آروم

 

 بودم که ناخودآگاه به عقب رفتم  دهیاز چهره اش ترس اونقدر

 و گفتم ستادمیپشت سرم از حرکت ا واریبرخورد به د با

 شده؟یچ_

 شد یصورتم پخش م یالکل رو یگرمش که سرشار بود از بو یشد که نفس ها کیبهم نزد اونقدر

 و گفت دیصورتم کش یرو رو دستش

 

 صحرا ییبایز یلیتو خ_

 شدم که ادامه داد رهیتعجب بهش خ با

 چرا تا حاال متوجه نشده بودم تو .._

 یباتریز حانهیاز،ر یحت تو

 لطفا ستیآ..آقا آرسام ش...شما حالتون خوب ن_

 بهترم  شهیمن از هم_

 دارم ازیبهتر....فقط به تو ن شهیازهم صحرا

 

 من رو در آغوش گرفت و فشرد یناگهان یلیخ آرسام

 هم شوق اشک در چشم هام حلقه زد دیو شا رتیفرط ح از

 ازدارهیکه آرسام هم من رو دوست داشته باشه و بهم بگه که بهم ن شدینم باورم
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 رهیاز اون من رو در آغوش بگ شتریب و

 زدم که گفت یلبخند

 یتوهمسر من_

 ازدارمیبهت ن دایو من شد یتو به من محرم آره

 

 وگفتم دمیترس یلحظه ا یبرا

 ه؟یمنظورتون چ_

 صحرا من حالم بده ،درکم کن_

 که محرم منه ازدارمین یبه شخص شهیازهم شتریب

 ایبا من ب کنمیم خواهش

 اما آخه.._

 ایب_

 که اصال درراه رفتن تعادل نداشت یو به سمت اتاق خوابش رفت درحال دیدستم رو کش آرسام

 حدس زد که مسته شدیم یراحت به

 آدم مست حالم خوب شده بود نیا یاز حرفا بیمن عج اما

 

 ....ینبود شوهر من بود و محرم من ول بهیغر آرسام

 به تختش اشاره کرد وگفت آرسام

 ؟یخوابیمن م شیامشب پ_
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 آخه؟ شهیاما چطور م_

 تو آرومم کن  ستیحال من خوب ن کنمیخواهش م_

 یچطور دونستمیمن بود که باعث آرامش آرسام باشم اما نم یآرزو تینها نیا

  دمیتخت دراز کش یبه حرفش گوش کردم وکنارش رو پس

 گذاشت و گفت نمیس یرو رو سرش

 

 مگه نه؟ یتو منو دوست دار_

 گرد شد و گفتم چشمام

 ؟یچ...چ_

 من رو دوست نداره  چکسیچرا ه_

 شما رو دوست دارن ایلیخ دیکنیاشتباه م_

 ؟ یک_

 خب پدرو مادرتون و..._

 شد... رهیسرش رو باال گرفت وبهم خ آرسام

 

 تو هم من رو دوست داشته باش_

 لبهام نشست  یرو یلبخند ناخودآگاه

 گفت که

 یخندیچقدر قشنگ م_
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 بابا شما امشب چتون شده؟ یا_

 

 زد وگفت یلبخند آرسام

 دوستتت دارم کنمیحس م_

 دیلبهام گذاشت و بوس یلب هاش رو رو یچشم هام از فرم تعجب خارج نشده بودکه آرسام به نرم هنوز

 کردمیتنم به رعشه افتاده بود و اتفاق، افتاده رو باور نم تمام

 زد وگفت یازم جدا شد و لبخند آرسام

 کردمیکه فکر م یهست یزیتر از اون چ نیریش_

 ارهیصورتم هجوم م یخون به سو کردمیخجالت و شرم احساس م از

 فشرد یخودش رو بهم م شتریلبهام گذاشت و ب یو دوباره لبهاش رو رو دیرو کش لپم

 لباسم گذاشت که دستش رو گرفتم  یدکمه  یرو رو دستش

 ...یدارم تو زن من ازیبه آرامشت ن کنمیصحرا خواهش م_

 رام شدم و خودم رو به او سپردم شیبا حرفها کردیجادو م چشمهاش

 ...نکهیکنم چه برسه به ا دایبه خلوت آرسام راه پ کردمیپا گذاشتم فکر نم نجایکه به ا یروز

 کردم یدخترانه ام خداحافظ یایبود که با دن یشب ییشب کذا اون

به اعتماد همه  هنکیاز ا مونیپش ایبودم که عاشقش هستم  یهمراه کس نکهیداشتم آرامش ازا یچه حس دونمینم

 کردم  انتیخ

 ...دی....با میکردیم شیرسم یبه زود دیآرسام شوهر من بود و با اما

 خوابم برد... یک دونمیغرق در خواب آرسام زل زدم که نم یبه چهره  اونقدر
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 آرسام کنارم نبود یشدم ول دارینور به چشمهام ازخواب ب دنیتاب با

 کجا رفته بود... یعنی

 انداختم و دوباره غرق در خجالت شدم یخودم نگاه تیوضع به

 بود پس بگو چرا آرسام خونه نبود ازدهی ساعت

 بود یمن روز مهم یو برا کردنیرو هم اعالم م جینتا امروز

بخورم که تلفن خونه  یزیاومدم و لباس هام رو عوض کردم تا به آشپزخونه برم و چ نییو با درد از تخت پا یسخت به

 زنگ خورد

 انهی دادمیجواب م دیبا دونستمیمن

 زدم و جواب دادم ایرو به در دل

 الو؟_

 ؟ییصحرا ...صحرا مادر تو_

 تعجب گفتم با

 ؟یزنگ زد یمامان؟تو چطور_

 گفت غیزد و با ج هیگر ریز مادر

 صحرا فرار کن مادر فقط فرار کن_

 شده؟یمامان چ یگیم یچ_

 فرار کن یفرار کن وقت ندار_

 داره لیکه فام ییفرار کردم و به شهر اومدم جا دیبه کمک رش روزیهم د من
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 کردیم هیو گر زدینفس نفس م مامان

 

 شدهیچ یکنینگرانم م یمامان توروخدا حرف بزن دار_

 صادق..._

 ؟یصادق چ_

 صادق پسر خان رو کشته ،شاهرخ پسر خان رو کشته_

 بگم دیبا یچ دونستمیاما نم کردمیمبازو بسته  یگفتن کلمه ا یافتادم و دهانم رو برا نیزم یرو

به تاوان خون پسرشون تورو خون  خوانیاومدن شهر ،اون ها م روزیو از د گردنیدر به در دنبالت م اریخان و شهر_

 بس ببرن مادر

 فرار کن زود باش.... توروخدا

 ... یبودم ول یبه دنبال راه چاره ا زدمیکه نفس نفس م یاز دستم افتاد  و در حال یگوش

 شدم رهیو به روبه روم خ دمیکش یبلند نیه وارید یشدن در تو دهیکوب با

 

 "از زبان آرسام"

 دمیکوبیسرم م یبار چندم تو یتکون دادم و برا یسر کالفه

 یاحمق چطور تونست یپسره _

 کرده باشم یکار نیهمچ چارهیب یبا صحرا شدی،باورم نم دادمیخودم رو فحش م مدام

 یراض یول کنهیخوب برام پر م یلیرو خ حانهیر یخال یجا کردمیحس نبودم و احساس م یش بکه نسبت به درسته

 نبودم تشیبه اذ
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 اون ساده ام یمن هم به اندازه  کردیمن گذاشت و فکرم اریخودش رو دراخت یبود که به راحت یدختر ساده ا اون

 ... حانهیفرار از افکار ر یمن فقط برا اما

 دادم  رونیرو ب نفسم

 

 وفتادمیم یبه فکر راه جاره ا دیبا

 ...یعمل جراح کیبا  شدیم دیشا

 آدم باش کمیآرسام  یگیم یاه چ_

 کنم یچه غلط دیبا حاال

 زدم رونیاز فکرکردن برداشتم و از در دانشگاه ب دست

 ادیصحرا م جینتا امروز

 

 شگفت زده بشم جشیبازم از نت دوارمیام

 من رو به خودش واداشت نیکه در نگاه اول تحس هیاون دختر هرچند

 من بود  یهمسر شرع اون

 نکرده بودم اما احساسات اون دختر بچه .... یبود کار اشتباه درست

 

 صحرا رو سرچ کردم ی جهیشدم و نت تیسا وارد

 کردمیرو باور نم دمیدیکه به چشم م یزیچ اون
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 کرده بود اعجوبه بود،درصد نود و هشت رو کسب  کیدختر  نیا

 ی ندهیبود و مطمئن بودم آ یگفتم واقعا دختر بااستعداد نیلبهام نشست و در دل بهش آفر یرو یقیعم لبخند

 داره یدرخشان

 بهش فکر کنم  میزندگ یادامه  یهم بد نبود برا دیشا 

 

 دادمیخبر خوب رو به صحرا هم م نیتا ا گشتمیبه خونه برم دیشده بود و با غروب

 بودم یصحرا م یکنکور یبه فکر ثبت نام و کالس ها دیو با شدیدانشگاهم شروع م یفردا کالس ها از

 غذا گرفتم و به سمت خونه رفتم رونیب از

 شد رهیبهم خ یبیکردم که با حالت عج یرو پارک کردم و به نگهبان سالم نیماش

 

 کردینگاه م ینجوریها چرا ا شدیم شیزیچ هی

 شدم ادهینسور پرفتم و از  آسا باال

 غذا از دستم افتاد ی سهیخونه رو باز کردم که ک در

 شده بود زونیآو نیزم یبود و تلفن رو ختهیبه شدت بهم ر خونه

 ییصحرا...کجا_

 صحرا

 

 نکردم دایاز صحرا پ یخونه رو گشتم اما اثر یجا یجا

 دختر ییشده،کجایچ یعنی_



 صحرا

 
208 

 

 دادم وگفتم دیبه ول یامکیتنها پ دادیقد نم یینگران بودم که ذهنم به جا اونقدر

 رو زود برسون خودت

 سر صحرا اومده بود .... ییچه بال یعنی

 

 "از زبان صحرا"

 بند اومده بود  زبونم

 شده بودم ،با ترس آب دهانم روقورت دادم که گفت رهیبود خ ستادهیکه مقابلم ا ینیخشمگ اریشهر به

 کنم نه داتیپ یراحت نیبه ا یکردیفکرنم_

 خان منتظرته میبر دیبا اشزودب

 ا..اما م..من_

 ؟یبرا زدن دار میکوچولو؟تو حرف یتوچ_

 تا دور خونه رو از نظرگذروند و گفت دور

 یتور پهن کرد مییعجب جا_

 حرومزاده یتورتو جمع کن دیبا یشهره ها،ول وسط

 

 شدم و گفتم یعصبان

 ....ییحرومزاده تو_

 دیدهانم کوب یبه سمتم حمله کرد و محکم تو اریبود که شهر ومدهین رونیجمله کامل ازدهنم ب هنوز

 شد یلبم جار یانگشتش لبم رو پاره کرد و خون از گوشه  یتو انگشتر
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 چشمام حلقه زد و به بخت بدم لعنت فرستادم  یتو اشک

 چرا من؟ دادمیرو پس م هیتاوان گناه بق دیمن با شهیهم چرا

 وقت ندارم  ؟منیکر ستمیمگه با تو ن_

 ارمیکنم و داغم رو ازتودماغ تک تکتون درب دایبرادرم رو رها کردم که فقط تورو پ یعذا

 

 اتاق هولم داد یرو گرفت و با خشونت ازجا بلندم کرد و تو دستم

 عیسر یایو م یپوشیلباس درست م هی عیسر یلیخ_

 رو از سر دادم  هینشستم و گر نیزم یرو اریشدن در توسط شهر دهیکوب با

  شهیهر قطره اشک از عمق وجودم خارج م کردمیکه حس م کردمیم هیگر قیعم اونقدر

 

 گفت اریکه شهر دمیکش ینیدر ه یشدن دوباره  دهیکوب با

 و خودم لباس تنت کنم  امیاحمق مجبورم نکن ب یدختره _

 دمیپوش یاشک هام رو پاک کردم و سرتا پا مشک دمیاز جا پر اریشهر یترس گفته  از

 که از اوضاع باخبرش کنم  دونستمیآرسام رو نم لیشماره موبا یکنم حت کاریچ دیاب دونستمینم

م و گذاشت زمیم یرو براش نوشتم و برگه رو رو هیقض یبرداشتم و خالصه  یبرگه و خودکار عیسر یلیخ نیهم یبرا

 رفتم رونیب

 با شدت بازوم رو گرفت و گفت اریشهر

  یداهات یدختره  یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یمعطل کن ینجوریمن رو ا گهیاگر بار د_

 خورد کنم اریشهر یغرورم رو جلو خواستمینم یگلوم چنبره زد ول یتو بغض
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 و گفت دمیکشون تا در آسانسور کش کشون

 یخوبه آسانسور سوارم شد_

 کوتاه بود  یلیخوبت خ یزندگ عمر

 زد و من رو به دنبال خودش کشوند یبد پوزخند

 بود رو با تعجب نگاه کردم ستادهیبود و کنارش سه محافظ ا یکه به رنگ مشک اریربزرگ شه نیماش

 شمیمحافظ داشت ،اصال متوجه نم نقدریبود که ا شتریب ییروستا یخانزاده  هی اریمگه شهر آخه

 و به سرم اومد دمیترسیروزها م نیاز ا ،چقدریکرد چارمیب ینجوریخدا ازت نگذره که ا صادق

 کنه یرو عمل داشیتهد تونستیراحت م یلیخان خ حاال

 هولم داد و کنارم نشست و بعد هم محافظ ها سوارشدن نیماش یتو اریشهر

 دیازچشمم چک یکه قطره اشک کردمیم یانداختم و با انگشتام باز نییرو پا سرم

 دیگوشم غر ریز اریشهر

 ارمیدربچشمات رو باچنگال  خورمیقسم م زیاشک تمساح بر گهید کباری یجرئت دار_

 ختمیاشک نر یقطره ا گهینگرفتم اما از تحکم حرفش د یرو جد اریشهر دیدر اون روز تهد نکهیباا

 میکرد یمادر ط دنید یمن وآرسام هم اون رو برا شیشدم که دوماه پ رهیخ یجاده ا به

 امروز کجا ... یجاده کجا و جاده  اون

 اومده بود  ییسر مادر و صادق چه بال یعنی

 زدم وگفتم ایرو به در دل

 سوال بپرسم ؟ هی شهیم...م_

 سکوت کرد که گفتم اریشهر
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 مادرم..._

 فرار کرد میدنبالتون اومد دیفهم یوقت_

 کنمیم داشیپ یول

 دهانم رو قورت دادم تا بغضم نشکنه و دوباره گفتم آب

 ؟یصادق چ_

 اعدامش کرد شهیهم به زندان شهر منتقل شده،چون سنش کمه نم شرفیاون ب_

 قصاص بشه گهیتا چندسال د مونهیبند نوجوانان م یتو

 

 حرف بغضم شکست و گفتم نیا دنیشن با

 توروخدا..._

 بتونم خودم رو کنترل کنم دمیببند دهنتو ،اشکاتم پاک کن وگرنه قول نم_

 به حال خودم کنم یکنم و فعال فکر اریگرفتم فعال سکوت اخت میتصم

 جاش راحت بود صادق

 به حال خودم کنم... یفکر دیدرعذاب باشه منم و با دیکه حاال حاالهابا یاون

 

 دمیروستا رو د یچندساعت گذشت و جاده  دونمیشدم و در فکر فرو رفتم که نم رهیبه جاده خ اونقدر

 جاده رو دوست داشتم نیا شهیهم

 برام ترسناک شده بود بیحاال عج اما

 تعجب نکنباش و  یمنتظر هربرخورد میدیرس یوقت_
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تن و بدنم رو  نینداشتم و هم یپشت و پناه چیاونجا ه وفته،منیب یقرار بود چه اتفاق یعنی، دمیشدت ترس به

 لرزوندیم

 

 از حد عمارت شدم  شیب یشدن به عمارت خان متوجه شلوغ کینزد با

  نهیدختره رو بب نیا دینبا یبرو ،فعالکس یاز در پشت میرح_

 روبه روشم  یفعال باکس ستیدلم آروم گرفت که قرار ن یکم

 

 و گفت دیبازوم رو کش اریشدم که شهر ادهیپ نیتوقف راننده درب عمارت با لرز از ماش با

 ایتند تر راه ب یریبم یخوایاگه نم_

  میگذشت یبلند یپشت سرش راه افتادم و از راهرو اریشهر یگفته  طبق

 میدیرس یاتاق به

 

 درب رو باز کرد و گفت  اریشهر

 برو تو_

 دراون نبود یزیچ ریحص هیانداختم که جز  یبه اتاق نگاه یسست با

 دنبالت انیباش،مهمان ها که رفتن م نجایفعال ا_

 تکون دادم و وارد اتاق شدم یسر

 دادم و نشستم  هیپشت سرم تک وارید به

 شد یمن هم جار یمحکم بسته شد که همزمان اشک ها در
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 رو دربغل گرفتم و گفتم امزانوه

  تونمیخودت کمکم کن،من نم ایخدا_

 کمکم کن کنمیم خواهش

مادر و صادق و  یو مدام چهره  شدیم یجار یاپیپ میسرد بود و درد کمرم رو دوچندان کرده بود اشک ها نیزم

 کردیچشمم عبور م یآرسام از جلو

متوجه نبود من شده  ایجودم شده بود حاال کجا بود آاز و ییو جز دونستمیخودم م یاون رو برا شبیکه د یآرسام

 ....ایبود 

 کردم که ناخواسته به خواب رفتم یاپردازیبا خودم حرف زدم و رو اونقدر

 

 اون دونفر گوش سپردم یاما چشمهام رو بسته نگه داشتم و به حرفها دارشدمیازخواب ب یبیعج یصداها با

 اریبشه زن شهر فهیح هیدختر قشنگ_

 نداره یتاوان برادرشو بده خودش که گناه دیهم با چارهیب نیا_

 بره نییآب خوش از گلوش پا زارنینم ارنیچه به روزش م اریعمه و شهر نیبب حاال

 نزدن.... یحرف گهیکردم که اون دونفر د یسرفه ا ناخودآگاه

 

 میدختر؟شب شده برات غذا آورد یدارشدیب_

 ظاهر شد اریکه اون روز مقابل شهر یرو شناختم، همون دختر چابک ونشیکیبه اون دو نفر انداختم که  ینگاه

 کردم و گفتم یآروم تشکر
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 ندارم لیم_

 یریکه دختر جان ،بخور جون بگ شهینم_

 مجازاتت کنه یچجور یینجایعمه بفهمه ا دونهیم خدا

 

 اما من که ..._

 یبرادرت بش یقربان دیرسمه خانوادست و توبا نیا دونن،امایهمه م ینکرد یتو کار_

 صدا عقدت کنن یب یلیقراره خ امرزیاول شاهرخ خداب یاز هفته  بعد

 که عقدت کنه کنهیاما خان وادارش م کنهیو مدام اعتراض م ستین یاصال راض اریشهر

 

 دهانم رو قورت دادم و به فکر فرو رفتم آب

 منکه همسر آرسام بود و... اما

 کردمیم یچه غلط دیبا حاال

 د؟یمن بگ یبرا اریشهر یاز رفتارها یکم شهیم...م_

 پسر خوش گذرون و مدام الخمره اریشهر_

 شینیبب اریهوش یتونینم چوقتیه

 شهیبداخالق م یلیخ یدر موقع مست و

 خودت بهتره یبرا ینجوریا یگوش بد گهیم یو هرچ یدمش نگذار یپارو بهتره

 

 تکون دادم یو سر دیهام چک اشک
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 ادیسرم م ییحاال چه بال_

 دختر جان توکلت به خدا شهینم یزیچ_

 باز و بسته کرد نانیزد و چشمهاش رو بااطم یدستم گذاشت لبخند یدخترک هم دستش رو رو اون

 ضعف کرده بودم داینخورده بودم و شد یزیچ روزیاز غذا رو خوردم از د یرفتن اون ها کم با

 دمیترسیم دایشد ادیب شیقراره پ یبودم که چ نگران

 

 برخورد کرد واریکه در با شدت با د دادمیرو دوباره در بغل گرفتم و خودم رو تکون م زانوهام

 دمیو از جام پر دمیکش یبلند نیه

 گفت یخون یبا چشمها کردنیبودمش و عمه خانم صداش م دهیزن که بار اول د اون

  نیدق من،جوونم رو پر پر کرد ی نهیآ یکه بش نجایآوردنت ا_

 کنمیمن پر پرت م حاال

 

 کیمحکمش  یلیچشم هام رو با درد بستم که با س دیبه سمتم هجوم آورد و موهام رو با شدت به عقب کش عمه

 پرت شدم نیطرف صورتم سوخت و به زم

 مشت گ لگد به جانم افتاد با

 یه*ر*ز*ه*ا یتو دختر اون ساره _

 ازتون انتظار رفت شهینم نیاز ا شتریب

 از مادره  اون

 پدره ،حاالهم بچه هاشون اونم
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 کنمیم تینجس حال ی دختره

 

 کردمیصورتم حس م یخون رورو یسیکه خ دیصورتم کوب یو با پا تو دیسروصورتم کوب یاونقدر تو 

 تو..رو...خدا _

 ها بازم التماس کن یتوروخدا چ_

 خوردیمشت هاش بود که به صورتم م و

 زدیتش کم کنم اما اون به قصد کشت من رو ماز برخورد ضربا دیخودم جمع شده بودم تا شا یتو

 .... گهیعمه بسه د_

 

 وگفت دیخانم دستش رو عقب کش عمه

 ؟یگذریازش م یبرادرته چطور یاز،قاتال نمیرو بسه ا یچ_

 یورازش د نیکرد کاریچ دهینشده و نفهم یپس بهتره تا عصب کنهیم نییدختر رو خان بابا تع نیعمه سرنوشت ا_

 دیکن

  کنهیاتفاقا اگه بفهمه ازم تشکر م_

 

به پهلوم زد که فقط چشم  یبهم انداخت و لگد محکم یعمه نگاه زهرآلود دمیباز کردم که د مهیرو بزور ن چشمام

 هام رو با درد بستم و لبم رو گاز گرفتم

 ستیاتاق ن یتو چکسیه کردمیکه در اتاق برقرار شد فکرم یسکوت با

 



 صحرا

 
217 

 

 گفت اریخودم رو عقب بکشم که شهر خواستمیو م دمیکش یغیدنم رفت که جگر ریز یدست ییهوی یلیخ

 ببند دهنتو_

 ؟یکنیچشمات روباز نم چرا

 گلوم رو چنگ زد یبد بغض

 ترکهیاگه لب باز کنم بغضم م دونستمیبگم اما م یزیچ خواستمیم

 یکور هم شد یخوبه کر و الل بود_

 یایکن کنار ب یتازه اولش بود سع نیا

  یس بدتقاص پ دیو با یکه پسرشون رو کشت ننیبیم یتورو به چشم کس نهیبیتورو به چشم عروس نم یکس نجایا

 

 تعجب کردم اریشهر یحرف ها از

 مدام الخمره گفتنینم مگه

 زنهیحرف م یعیطب یلیچرا االن خ پس

 هیتک واریکرده و به دهم زانوهاش رو جمع  اریشهر دمیپلک هام رو باز کردم که د یال یبود کم یهر زور و زحمت به

 داده

 

 پام انداخت یخارج کرد و جلو بشیاز ج یکرد و دستمال بشیج یبهم انداخت و دست تو یسرد نگاه

 سر و صورتتوپاک کن_

 یشد شتریب ،یآور بود چندش

 من بود یچارگیتازه اول ب نینبود ا ریامکان پذ نیکرد بغض گلوم رو مهار کنم اما ا یسع
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 دشیدورشم اما انگار سرنوشت رو نم انیاطراف ریکنم و از تحق دایپ یفرار کرده بودم تا جالل و جبروت نجایاز ا من

 داد رییتغ

 

 یبمون نجایا دیامشب رو با_

 برتیم تیو به اتاق اصل ادیصبح ملوک م فردا

 و گفت دیمالیهاش رو م قهیو شق دادیسرش رو محکم فشار م اریشهر

 نیاشب هیشب دیبا نقدریا یبراچ_

 نگاهش کردم که گفت گنگ

 

  یچرا هنوز صورتتو پاک نکرد_

 منم سرتو بشکنم هان؟ یخوایم نکنه

 دمیصورتم کش یو لرزون دستمال رو برداشتم و رو دهیترس دیکه کش یادیفر با

 رو با بغض نگاه کردم یخون دستمال

 ایبود خدا یگناه من چ آخه

 یمن درست کرد یبرا یچه زندگ نیخدا ازت نگذره ،بب صادق

 بودم ... یآرسام م شیپ دیاالن با من

 

 از جاش بلند شد و گفت اریشهر

 یدمخور نش یبا کس نجایبهتره ا_
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  زهیبهونست تا خونت رو بر نیکتریکه عمه منتظر کوچ ینیبیم

 فکرکنم اریکردم به حرف شهر یاومدم و سع رونیفکر ب از

 دیرسیبه ذهنم نم یزیچ اما

 باشم پس  یمیصم یقرار بود با ک شناختمیرو نم ینجاکسیا منکه

 در افکار خودم غرق شدم... اریرفتن شهر رونیب با

 

 شب رو چشم رو هم نگذاشتم تمام

 کردمیمدام به آرسامو شب گذشته فکرم و

 کرد رییتغ میشب کل زندگ کیدر عرض  یچطور

 کردمیم کاریچ دیبا حاال

 عمارت برد یاصل یبود اومد و من رو همراه خودش به راهرو خدمت که اسمش ملوک شیزود اون پ یلیخ صبح

 راهرو فقط سه اتاق داشت نینداشتم اما ا دیسالن د به

 اتاق آخر رو برام باز کرد و گفت در

 به بعد اتاق توئه نی،از ا یبمون نجایا دیبا_

 تکون دادم و وارد شدم یسر

 

 دادیم لیرو تشک اتشیپرده تمام محتو کیکمد و  کیتخت و  هیبه اتاق انداختم که سرجمع  یکل نگاه

 پنجره رفتم و پرده رو کنار زدم کنار

 داشت دیعمارت د اطیبود که به کل باغ و ح نیاتاق ا نیا یخوب تنها



 صحرا

 
220 

 

 انداختم  یکمد به خودم نگاه ی نهیآ یکمد رفتم و تو کنار

 صورتم فاجعه شده بود اوضاع

 و گونه ام کبود شده بود  پلکهام

 لبم پاره شده بود یگوشه  و

 

 کردن صورتم شدم زیتکون دادم و مشغول تم یسر

 در اتاق زده شد که

 شدم تا وارد بشه منتظر

 قدم عقب رفتم  هینکنه عمه باشه  نکهیا ازترس

 زد یصبحانه وارد شد و لبخند ینیبا س دونستمیشد و اون دخترک که هنوز اسمش رو نم درباز

 

 سالم خانم جان_

 سالم_

 سرتون آورده مارصفت مییخدا مرگم بده ،چه بال_

 تخت نشست یصبحانه رو جلوم گذاشت و کناره  ینیتخت نشستم و دختر هم س یرو

 ه؟یاسمت چ_

 خانم مانهیاسمم ا_

 رو باال دادم و گفتم ابروهام

 ست؟یمگه اسم پسر ن مانیا_
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 دوست داشت من پسر بشم امرزمیخداب یبگم خانم جان،آقا یچ_

 اسمو گذاشت  نیدخترم ا دید یوقت

 هم پسر  زارنیهم واسه دختر م که

 خانم جان شناسهیمارو به اسم م یک آخه

 ؟یچ یعنی_

 تنه لش  ایکلفت  ایدختر ، ای_

 نجایدارم ا ییاسم ها نیهمچ

 به درد اومد مانیا یسادگ یدلم برا واقعا

 

 چندسالته؟_

 هفده سالمه خانم_

 میپس همسن_

 توروخدا شما هم هفده سالته خانم؟_

 به من نگو خانم تورو خدا نقدریا_

 منم هفده سالمه آره

 بگم خانم یپس چ_

 اسمم رو بگو_

 دونمیآخه...اسمتون رو نم_
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 صحرا_

 زد و گفت یلبخند مانیا

 نهیشیقشنگه خانم،به جون آدم م یلیاسمتون خ_

 

 زدم که گفت یمحزون لبخند

 ن؟یخوندیدرس مشما شهر  گنیراسته که م_

کار  یچ دمیامتحانم افتادم که اونقدر واسش ذوق داشتم و آخرش هم نفهم ی جهینت ادیدادم و به  رونیرو ب نفسم

 کردم

 آره درس خوندم_

 ؟یبد ادیبه منم سواد  شهیم یپس شماسواد دار_

 زدم و گفتم یلبخند

 ادیم شیپ یچ مینیباشه بزار بب_

 خالص شم  نجایباشه و از ا یفقط دعا کن راه تو

 یاما من دوست ندارم بر_

 کردم دایهمزبون پ هیبعد از سالها  من

 تعلق ندارم نجایاما من به ا_

 برام حکم جهنم رو داره یزندگ نیا

 درهم شد مانیا ی افهیق

 سپردم مانیرو به دست ا ینیاز صبحانم خوردم و س یکم
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 استراحت کردم... یبعد ازرفتن اون کم و

 

 شدم  داریاز خواب ب ومدیکه م یبیغر بیعج یصداها با

 به سمت پنجره رفتم  ومدیم اطیازح صدا

 به سمت در رفتن اریچندتا نگهبان به همراه شهر دمید که

 از چه قراره هیقض دونستمینم دادیدلم گواه بد م بیعج

 زدنیباهم حرف م یو ملوک هم کنار آشپزخونه با آشفتگ مانیا

 

 دیبعد صداها خواب یبه سمت تختم برگشتم و کم الیخیب

 چارچوب ظاهر شد یتو اریشهر یو سرخ شده  نیخشمگ یبالفاصله درب اتاقم با شدت باز شد و چهره  و

  یکه چ نجایا ادیو ب یکن رشیکه ش یشهر دوست پسر گرفت یرفت_

 

 پرت شدم نیزم یکه رو دیبه گوشم کوب یمحکم یلیسمتم اومد و س به

 که دوست پسر نداشتم ؟منیچ یعنیسر پ دوست

 پسر... ؟دوستیگیم یشما چ فهممیمن نم_

 نشست و گلوم رو فشرد نیزم یرو اریشهر

 هیدوست پسر چ یفهمیکه نم_

 یتو ناموسش گهیکه از تهران اومده دنبالت و م یآدم آشغال همون

 .... اریشهر یول زدمیدست و پا م ژنیاکس یذره ا یبرا
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 "از زبان آرسام"

 دمیکشیم ادیفر یو عصب دمیکوب نیرو به زم لیوسا یشدم و همه  وانهیصحرا د یازخوندن نامه  بعد

 رو یاتفاق نیهمچ کردمینم باور

 رنیاز اون انتقام بگ خواستنیمگه صحرا قتل کرده بود که م آخه

 

 درگاه ظاهر شد و گفت یتو دیول

 شدهی؟توروخدا بگو چ شدهیآرسام چ_

 ه؟یشکل نیجا چرا ا نیا

 دیصحرا رو بردن ول_

 بردنش

 با تعجب گفت دیول

 برد ؟کجا برد؟ یک_

 

 گرفتم وگفتم دیصحرارو به سمت ول ی نامه

 بخونش_

 نامه رو از دستم چنگ زد و با خوندنش دیول

 وگفت دیموهاش کش یتو یدست یعصب

 کننیرفتار م ینجوریا نایمگه مملکت قانون نداره که ا_
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  دیول میبر دیبا_

 ارمیبرم صحرا رو ب دیبا

 

 شونه ام گذاشت و گفت یرو یدست دیجام بلند شدم و به سمت در رفتم که ول از

 آرسام  یشد وونهید_

 تو جاده  یبزارم تنها بر تونمیاالن نم کهیتار هوا

 میوفتیصبح باهم راه م فردا

 

 شب رو در فکر صحرا به سر بردم تمام

 که بهش کرده بودم یبه بد و

 بزنم یکنم و حرف ییفرصت نشده بود ازش دلجو یدردم اون رو تصاحب کرده بودم اما حت نیتسک یبرا من

 

 کردم جکتیرو ر حانهیبار هزارم تماس ر یبرا

 باهاش هم کالم شم یحاظر نبودم لحظه ا یحت گهید

 ذهنم پر شده بود از صحرا تمام

 نگران بودم  دایشد وفتهیکه قرار بود براش ب یبرام مهم شده بود و ازاتفاقات نقدریدختر بچه ا نیچرا ا دونمینم

 

به خودش و وجودش وابسته کرده  دایپا گذاشته بود من رو شد میکه به زندگ یچندماه نیدختر بچه در عرض ا نیا

 بود
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 رو گم کرده بودم یزیکه نبود انگار که ج حاال

 بهش احساس تملک داشتم شتریافتاد ب نمونیب شبیکه د یبا اتفاق مخصوصا

 نگران بودم واقعا خان بخواد اون رو به زور عروس خودش کنه و... و

 

  بردیکردم بخوابم اما خوابم نم یرو پس زدم و سع افکارم

 کردیم کاریصحرا االن کجا بود و چ یعنی

 اومده بود یسر مادرش و صادق چ و

 تکون دادم و اونقدر غرق درفکر شدم که هوا روشن شد یسر کالفه

 

  میبه جاده زد دیهمراه ول به

 که زودتر به اونجا برسم  خواستیو دلم م فشردمیگاز م یپام رو رو مدام

 آرسام توروخدا آروم تر برو_

  میزنده برس بزار

 گفت دیکه ول دادمیگاز فشار م یپام رو رو شتریب دیول یتوجه به حرف ها یب

 گفتمیم نایکاش زودتر از ا_

 

 و؟یچ_

 گفت بهم انداخت و ینگاه مضطرب دیول

 ..... یکنم ول یقصد داشتم بعد از کنکور از صحرا خواستگار_
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 ترمز گذاشتم وگفتم یشدت پام رو رو با

 ؟یگفت یچ_

 تو چه مرگته آرسام_

 یکنیم ینجوریا چرا

 ؟ یمنه چشم داشت یکه تو خونه  یتو به کس دیول_

 

 یزنیم هیچه حرف نیآرسام ا_

 یشد وونهید

 گفتم بهش چشم بد داشتم یک من

 کنهیرو به خودش جلب م یکه ناخودآگاه هرکس هیدختر ساده و خوب اونقدر

 بگذارم شیپا پ ینداشتم قصد داشتم جد یبد تین منکه

 

 زن منه ،صحرایکرد خودیتوب_

  ینگاه کن یچشم چیبهش به ه یحق ندار گهید

 ستیآرسام حالت خوش ن یگیم یچ...چ_

 کردم وگفتم ینگاه دیول ی دهیرنگ پر ی افهیق به

 ..... می،قبل از رفتن مامان بابا بهم محرم شد گمیدروغ نم_

 

 بودم  یشدت عصب به
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 بودم یبه صحرا چشم داشت عصب دیول نکهیچرا از ا دونمینم

 ختمیریخونش رو م نجایو چندساله ام نبود هم نیدوست چند دیقسم که اگه ول بخدا

 نزد یحرف گهید دیول

 

 بودم من و صحرا شد شوکه شده بود متوجه محرم نکهیا دازیشا

 بهتر بود  ینجوریا یول

 به ناموسم چشم بدوزه  یکس خواستینم دلم

  میشد کیعصر بود که به روستا نزد یطرفا

 مادر صحرا رفتم یبه سمت خونه  میمستق

 

 میشد ادهیپ نیدرب خونه به سرعت ازماش دنیرس با

 در رو باز نکرد یکس یول دمیدر رو کوب اونقدر

 شده ،کجا رفتن یچ یعنی_

 اونا بدونن دیشا میبپرس هیاز همسا میبر ایب_

  دیرو کوب هیهمسا یدر خونه  دیتکون دادم ول یسر

 

 اومد و دست به کمر گفت رونیب یزن

 ش؟یفرما_

  میسالم،ما با ساره خانم کاردار_



 صحرا

 
229 

 

 کجا رفتن؟ دیدونیم شما

 زد  یپوزخند زن

 کجا فرار کرده دونهیساره؟خدا م_

 ن؟یهم از طرف خان اومد شما

 گفت دیکردم که ول ینگاه دیبه ول رتیح با

 گرده؟ینه مگه خان دنبالشون م_

 شده یآره بابا ،پسره رو که بردن زندان شهر ،مادره هم که فرار_

 کردن و خون بس بردن دایپ روزید دخترشم

 دادم و گفتم هیوارتکیرو به د دستم

 مگه مملکت قانون نداره_

 آخه هیبس چ خون

 

 هم رسم خان باالست نیا گهید_

 تا برا من شر درست نشده دیبر شماهم

 در رو بست  و

 میاریصحرا رو ب میبر دیبا دیبجنب ول_

  میشد نیسرعت سوار ماش به

 میدیساعت به روستا رس میبعد ن و

 کردنیزن با هم پچ پچ م ایچند تا مرد  ابونیکوچه و خ یشلوغ بود و هرجا روستا
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 هیچه جهنم گهید نجایا_

 دمیچیسمت عمارت خان پ به

 در عمارت شلوغ بود دم

 خطرناکه یلیآرسام خ_

 ستنین یعاد یآدما معلومه

 میومدیتنها م دینبا

 میتنها بزار ینجوریو صحرا رو هم میبرگرد یدست خال میتونینم میفعال که اومد_

 شو ادهیپ

 ....میبه سمت در عمارت رفت دیهمراه ول به

 گفت شونیکینگهبان جلو اومدن و  دوتا

 امرتون؟_

 عمارت حرف بزنم  نیبا صاحب ا خوامیم_

 زد وگفت یپوزخند

 عمارت حرف بزنن  نیبا صاحب ا خوانیم ایلیخ_

 ه؟یالک مگه

 نگهبان رو گرفتم ی قهیشدم و  یشدت عصب به

 

 روندارم اتیچرند نیا یمن حوصله  نیبب_
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 ادیبگو صاحبت ب االی

 دستم روپس زد وگفت نگهبان

 نه یشد ریمردک از جونت س_

 دیکوبیرو بهش م یاپیپ یحمله کرد و مشت ها یکیهم به اون  دیصورتم خوابوند که ول یتو یمشت

 

 دست اون نگهبان دراومدم ریز از

 که خم شد دمیبه شکمش کوب یبا تمام قدرت با مشت و

 دمیصورتش کوب یبا زانو تو و

 میو زد و خورد داشت میبود ریباهم درگ یحساب

 مردم دورمون تجمع کرده بودم و

 زد ادیفر یشخص که

 دیکنیم یچه غلط نیدار_

 انداختن نییاز جاشون بلند شدن و سرشون رو پا یو خاک یها خون نگهبان

 

 میهم ازجا بلند شد دیو ول من

 لباسم پاک بشه یرو تکوندم تا خاک ها خودم

 خودشون شروع کردن نایا اریآقا شهر_

 شدن زیگالو شهینم میگفت میوقت ننیشما رو بب خوانیو گفتن م اومدن

 ییتو اریپس شهر_
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 بهم انداخت و گفت ینگاه بد اریشهر

 ؟یهست یک گهیتو د_

 رمینم نجایمن اومدم دنبال صحرا و تا نبرمش  از ا_

 

 زد وگفت یپوزخند اریشهر

 پس یدختره ا نیا یتوهمون دوست پسر شهر_

 ام گذاشت نهیس یدستش رو رو دیبه سمتش هجوم ببرم که ول خواستمیم

 میومدیدعوا ن یجناب ما برا_

 اشتباهه نیگرفت شیکه پ یراه نیا اما

 قانون داره مملکت

 قانون خان با قانون کل مملکت فرق داره_

 دختره خون بس منه نیتاوان قتل برادرم ،ا به

 خودتونهخونتون گردن  دیهمسر من ،پس مزاحم ناموسم بش و

 ردشون کن برن میرح

 

 سایوا_

  ستادیا اریکه زدم شهر یادیفر با

  یگیتو دروغ م_

 ادیباهات نداره بزار با من ب ینسبت چیهنوز ه صحرا
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 ه؟یچ یفهمیتو ناموس م_

 به بعد ناموس منه  نیازا صحرا

 نشه داتیپ نورایا گهیگم کن ود گورتو

 

 ....اروی نیرفتم چطور ممکن بود صحرا با ا وا

 من .... یخدا یوا

 گفت دیکه ول انیدوباره به سمتمون ب خواستنینگهبان ها م اون

 میبر ایب_

 میو برگرد میفکر درست کن هی دیتنده ،با شیآت فعال

 اونکه حرف بزنم یب

 برد نیبازوم رو گرفت و به سمت ماش دیول

 زود ازاونجا دور شد.... یلیخودش پشت فرمون نشست و خ و

 

 "از زبان صحرا"

 اومده؟ یندارم ک یاما من که دوست پسر_

 انگشتش رودر هوا تکون داد و گفت یخون یبا چشمها اریشهر

 ارهیپت یدختره  نیبب_

 ستین یکرد یکه زندگ ییاون خراب شده ها نجایا
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 نگم  یزیسکوت کنم و به خان بابا چ دمیقول نم وفتهیب یاتفاق نیهمچ گهیاگر بار د کنمیم یرو مخف کباری نیا

 خونت گردن خودته بعدم

 .... یمشکل رو حل کن نیبهتره خودت ا پس

 

 ختنیشدن در اشکهام فرور دهیاز اتاق و کوب اریخروج شهر با

 آرسام اومده بود  یعنی ایخدا_

 من رو با خودش نبرد چرا

 فرستادمبار هزار به بخت بدم لعنت  یهقم باال گرفت و در دل برا هق

 اومده بود و من نتونستم همراهش برم نجایتاا آرسام

 من بود یمجازات برا نیبزرگتر نیا

 

 

 خاندان بشم نیمن عروس ا گهیو قرار بود دوروز د گذشتیبود پونرده روز م نجایاون روز که آرسام ا از

  یچه عروس اونم

 حضور داشته باشن هیاطراف و خاندان با لباس مشک یفقط بزرگان چند روستا قراربود

 قرمز رنگ مخصوص عروسان خون بس رو بپوشم یسنت نیسنگ یمن لباس عروس و

 چشم جمع خوار کنن یمن رو جلو خواستنیکارشون م نیباا

 من عروس خون هستم که
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 وارد شد مانیزده شد و ا در

 تو؟ امیصحرا، ب_

 ایجان ،ب مانیا یتوکه اومد_

 عروس؟ یخوب_

 فرستادم وگفتم رونیرو ب نفسم

 هیدرد من چ یدونی،تو که م مانیا یکنیحرفو مدام تکرار م نیچرا ا_

 خانم جون ریبگ کیبه فال ن_

 یازدواج کن ینجوریبود ا نیقسمت شما هم ا دیشا

 هیاعصابه اونم بخاطر اون زهرمار یب کمیفقط  ستین یآدم بد اریشهر آقا

 

 رفت ادمی یبپرسم ول خواستمیبارها م_

 کجاست؟همسر خان؟ اریآقا شهر مادر

 رهیگ نیزم چارهیشهره خانم ،ب_

 رو کشت نییپسر خان پا اری،آقا شهر نییبا خان پا یریاز درگ بعد

 به خون بس رفت اریخانم خواهر آقا شهر الیش و

 خونه افتاده یهم سکته کرد و از اون روز گوشه  چارهیخانم ب شهره

 

 از فرط تعجب بازموند دهانم

 ؟یگفت یچت...تو _
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 رو کشت؟ نییپسر خان پا اریشهر

 که گذاشت رو دل مردم یآره همون داغ_

 به دلشون گذاشت خدا

 سخت بود یلیباورش برام خ واقعا

 ممکن بود  چطور

 قاتل بشم  هیهمسر  من

 دخترشون به خون بس رفته بود پس اوناهم

 

 اومد؟ یسر اون دختر چ_

 بود اریبخت باهاش _

 دل نه صد دل عاشقش شد و باهم به تهران رفتن هی نییخان پا پسر

 خانم درس خوند و االن خانم دکتره  الیش اونجا

 ادیمادرش م دنید یو فقط هم برل ادیم نجایکم به ا یلیخ

 دمش؟یشاهرخ ند یعزا یپس چرا برا_

 بهشون خبرنداده یو کس یبا شوهرش و بچش رفتن سفر خارج ایخانوم جون گو دونمینم_

 

 داشتن واقعا یبیعج یکردم،زندگیبودم فکر م دهیکه فهم یدیه اطالعات جدتعجب ب با

 من.... یتراز زندگ بیعج
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  مانیاون حرف ها اززبون ا دنیاز شن بعد

 پدرش داشتم چندبرابر شده بود ارویکه از شهر ینفرت

 کردمیعمارت نگاه م یداده بود و به باغچه  هیاتاقم تک یپنجره  به

 رفتنیبه اونور رژه م نوریو ملوک مدام قابلمه به دست از ا مانیا

 گفت یکه م مانیا

 وجودداشته باشه یکم و کسر دیو نبا نجایا زهیریآدم کله گنده م یکل فردا

 

 کردمیفکرم الیش یزندگ به

 هم با خفت ازدواج کرد اون

 بوده یمطمئنم که اونم مثل من ناراحت و ناراض و

 داشت یموفق یو زندگ بود اریبخت باهاش  اما

 آرسام بودم قرار بود خانم دکتر بشم شیکه پ یهم روز من

 استعدادش رو دارم  گفتیبهم م شهیهم اون

 داره نیقیخوبم  ی ندهیدرخشان دارم و به آ ی ندهیآ گفتیبهم م هرروز

 نشد... اما

 که خودم رو ثابت کنم نشد

 

 

 دمیکش یداریشب رو ب تمام
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 سوختم یدر فکر امروز م و

 کردیم یتاب یازروز قبل براش ب شتریخبر بودم و قلبم ب یکه از آرسام ب یبود یروز نیهفدهم امروز

 خانوم جون_

 کجاست  حواست

 شده؟یچ_

 چندبار صدات کردم؟ یدونیم_

 کردمیداشتم فکر م دیببخش_

 ناقال؟ یچه فکر_

 دلم گرفت شتریزد که ب یچشمک

 شهیدخترت داره عروس خون م ینیکه بب ییباباکجا

 خان  ی نهیک یبرا میتک تکمون تاوان تاوان داد ینیکه بب ییکجا

 عمو زادت ی نهیک یبرا

 زندانه  یما گوشه  یصادق جگر پاره  ینیبب ییکجا

 کجاست و من .... دونهیشده و خدا م یمادرم فرار و

 صحرا تو چت شده دختر  یوا_

 کر ؟تو ف یریها م وونهیمثل د هوی چرا

 یکچلم کرد مانیا یگیم یچ_

 کرد وگفت یتک خنده ا مانیا

 کچلتم خوشکله عروس_
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 بهت برسه یخانمه آوردن کم هی، میبر ایب

 .....یکنه فقط کم شتیآرا ادیز ستین قرار

 میدونم،بریخب م لهیخ_

 میرفت یاصل یبه سمت راهرو یا لهیوس چیبدون ه مانیا همراه

 و مشغول کار بودن دنیدویبه اونور م نوریخدمه از ا ی همه

 یشیآرا چیه یبود عروس بشم ب قرار

 .... یچراغون چیه یو ب یجشن و سور چیه یب

 عروس خون بودم.... من

 

 گفت مانیو ا میرفت نییپا یاتاق طبقه  به

 ارمشیم رمیاالن م نجایا نیبش یآبج_

 نشستم نهیآ یتکون دادم و روبه رو یسر

 شدیبود چقدر خوب م نجایآرسام ا ار،یشهر یکه اگر امشب به جا کردمیفکر م نیبه ا و

 رهیازدواج سر نگ نیو ا یمعجزه کن شهیم یچ ایخدا

 یرو از من دور کن اریو شهر یهم کمکم کن نباریا شهیم یچ ایخدا

 ....اریموضوعم که اگر شهر نیهنوز هم نگران ا من

 ادیبه سرم ب یا گهید یقراره چه بال ستمیکه من دختر ن بفهمه

 

 وارد اتاق شد و شروع به کار کرد یالغر اندام زن
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 ابروهام اکتفا کرد یبه اصالح صورتم و اصالح دخترونه  تنها

 لبهام نشوند یرو ضهینبودن عر یخال یرژ لب برا کیتنها  و

 قرمز رنگ رو تنم کرد نیسنگ لباس

 گفت و

  یهست یقشنگ یلیدختر خ_

 کنم شتیآرا نیاز ا شتریو نتونستم ب یعروس خون فیح

 به خودم انداختم یرفتم و نگاه نهیآ یرو روبه

 

 نبود یزشت زد،لباسیذوقم   م یتو یلباس قرمز حساب اون

 کردیم یبد بهم دهن کج یلیلباس عروس خ کیبه عنوان  اما

 دادیبه ساعت انداختم که پنج بعد از ظهر رو نشون م ینگاه

 غذا بخورم یحاظر نشدم لقمه ا یحت ادیاسترس ز از

 بودم  دهیشدت ترس به

 ریبگ وفته،آرومیکه پس م نتیداماد بب ،اگهیدختر تو چرا زرد کرد_

 من بدهکار نبود یگوش ها اما

 

 تو؟ امیب تونمیم_

 انداخت و گفت یصورتم تور منجق دوز بلند یرو شگریخانم آرا اریشهر یصدا با

 دییبفرما_
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 پوشونده بود ینبود اما صورتم رو به خوب میضخ تور

 خوردیراه رفتنش تلو تلو م یتو اریشهر

 مست باشه دیزدم که بازهم با حدس

 آماده شده؟_

 شد شتریترسم ب اریلحن خشک و مست شهر از

 بله آقا_

 تو اتاق خانم ها ارشیخب هروقت گفتم ب لهیخ_

 داد هیتک واریکه دستش رو به د وفتهیب نیبود به زم کیرفت و نزد جیسرش گ اریشهر

 

 رو کم داشتم یکی نیفقط هم ایخدا

 یآدم مست الابال هی

 رفت رونیزد و از در ب یبهم انداخت پوزخند ییگذرا نگاه

 به اتاق اومد وگفت مانیازاون ا بعد

 یفدات شم خانوم جون چه خوشکل شد_

 داشتمرو ن یحرف چیبه ه ییدر فکر بودم و قدرت پاسخگو قایمن عم اما

 شد یگونه ام جار یشدم که اشک هام رو رهیخ مانیا به

 شده بودن  رهیبه اشک هام خ یبا ناراحت شگریو زن آرا مانیا

 کردنینم دایمن پ نیتسک یبرا یاونها هم راه اما

 زدم... یکنم پوزخند یو خودم رو خال زمیخودم اشک بر ییتنها یرفتن تا من تو رونیاتاق ب از
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 تر است زیغم انگ هیتلخ من از گر ی خنده

 ...خندمیگذشته به آن م هیازگر کارم

 

 شده بود اما هنوز دنبال من نفرستاده بودن کیتار هوا

 نهیبه آ رهینشسته بودم و خ نجایها بود ا ساعت

 که روبه روم نشسته بود یبه دختر رهیخ

 ست؟ین یکاف گهیهان؟د یتجربه کن یخوایرو م ییزایچه چ گهید_

 وارد شد مانیافکار خودم بودم که در باز شد و ا یتو

 

 میبر دیپاشو خانوم جون با_

 کجا؟_

 انیبا عاقد ب اریاونجا تا آقا شهر نیایکه خانم ها نشستن،ب ییجا_

 زدم و از جا بلند شدم یپوزخند

 نهیرنگ و رو رفتم رو نب یچهره  یصورتم انداختم تا کس یرو به طور کامل رو تور

 رو گرفتم و آروم آروم به سمت اتاق خانم ها رفتم مانیا دست

 بودم دهیرو ند اریبودم اصال مادر شهر نجایکه ا یمدت نیتوا

 عقد حاظر بشه.... یممکن بود امشب برا یعنی
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 میوارد اتاق شد مانیدر رو باز کرد و به همراه ا ملوک

 فرو برده بودم قمی یرو کامال تو سرم

 وداز دست و هلهلهه ب یخبر نه

 یبزم و سرور نه

 تن داشتن  یخانم ها لباس مشک ی همه

 داد صیرو تشخ زشونیترحم آم ایسرد  ینگاه ها شدیپشت تور م از

 نبود ادیز تعدادشون

 

 دنیرسینفر م ستیبه ب دیشا

  میدیاتاق رس یانتها به

 عقد هم نبود یاز سفره  یخبر یحت

 نشستم که پچ پچ خانم ها شروع شد میصندل یرو مانیکمک ا با

 دیبه گوشم رس یزن یبردم که صدا نییرو پا سرم

  یخاندان نیبشه عروس همچ نکهیا یجا گرفتنیم نیشده رو از ا ختهیکاش حداقل تقاص خون ر_

 بره نییدختره پا نیآب خوش از گلو ا زارهیبانو نم میحاال نگاه کن خواهر خان نس_

  دمیآره واال شن_

 کتکش زده ریدل س هیکه دختره رو آوردن  میاول روز

 

 که بود دگرگون تر شد یحرف ها حالم از اون نیا دنیشن با
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 شدن  یسرعت اشک هام جار به

 مبادا هق هقم بلند بشه نکهیترس ا از

 رو محکم گاز گرفتم لبم

 دهانم حس کردم یکه طعم خون رو تو یجور

 از در وارد شد وگفت ملوک

 که خان زاده و عاقد در مجلس هستن یدادن حجاب ها حفظ بشه در زمان دیم ،خان دستور اکمحتر یخانم ها_

 پچ خانم ها دوباره باال گرفت  پچ

 دنیهمه دست به شال شدن و شال ها رو به جلو کش و

 

 گفتیم ااهللیکه  بهیغر یمرد یصدا

 تر شد کیو نزد کینزد

 رد شد تیجمع نیگفتن از ب اهللیت بود و با انداخ نییبغل سرش رو پا ریبزرگ ز یبا دفتر عاقد

 هم پشت سرش وارد شد اریشهر

 خوردینداره و تلو تلو م یمشخص بود حال درست کامال

 زدیم یمعن یب یلبخند ها و

 

 نشست یدر کنار عاقد

بود  کیخورد و نزد یتکون اریاخت یکه ب نهیاون بش یرو خواستیکنار من اومد و م یهم به سمت صندل اریشهر و

 که دستش رو گرفتم وفتهیب
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 بهم انداخت یسرد نگاه

 حوالم کرد یپوزخند

 نشست یصندل یرو از دستم در آورد و رو دستش

 عروس و داماد هر دو حاظرن؟_

 بله یبله حاج_

 عقد کرد یانداختم و که عاقد شروع به خواندن خطبه  نییرو پا سرم

 

 شدیم شتریرفت استرسم ب یجلو تر م یهرچ

 نامعلومم شد ی ندهیذهنم معطوف به آرسام و آ تمام

 از من گذشت یچطور به راحت کردیو کمکم م گشتیآرسام بر م شدیم یچ ایخدا

 خودت کمکم کن ایخدا

 لم؟یعروس خانم وک_

 

 کردم و آروم گفتم ادیخدا رو  رلبیبه خودم اومدم و چشمام رو بستم و ز یبلند حاج یصدا با

 بله_

 مبارکه انشاال_

 زدم یشده بود افتادم و پوزخند نییکه برام تع یا هیمهر ادی

 ....یچیه

 بود... یچیمن ه ی هیمهر
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 دیچک نییرو تار کرده بود پا دمیکه د یاشک سمج قطره

 باشم یعروس بدبخت و فلک زده ا نیهمچ کردمینم باور

 خروج عاقد از اتاق  با

 بزرگ مجلس گفت یاز زن ها یکی

 

 خاله ،تور عروس روباال بزن اریشهر_

 چرا؟_

 ننیکه عروس خون رو بب نجانیبزرگ روستا ا یوا چرا داره خاله،خانم ها_

 شدم اریتور متوجه مشت شدن دست  شهر ریز از

 نکبت یپسره  نیداشت ا یریخوددرگ

 سرد تور رو باال زد یلیسمتم برگشت و خ به

 شد رهیبهم خ یبهش نگاه کردم اون هم لحظه ا یاشک یچشم ها با

 معلوم نبود زیچ چیدرعمق نگاهش ه یول

 سرجاش نشست و گفت صاف

 ننیروستا خوب عروس خون رو بب یحاال خانم ها_

 از جاش بلند شد و از اتاق خارج شد بالفاصله

 

 ؟یچ یعنی یفهمیم یگوش کن دختر تو عروس خون هست_

 چون عروس آوردن کننیخان با توئه ملوک رو هم دارن مرخص م یخونه  یاز فردا همه کارها یعنی
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 میایگرفتن نشون م یبزرگ روستا فردا صبح برا یاز زنا یکیو  من

 یها رو گفتم تا آماده باش نیا

 

 گلوم رو با سر و صدا قورت دادم آب

 زد خی کبارهیتنم به  تمام

 کردمیم یچه غلط دیبا حاال

 بود یخونم قطع ختنیر گهیبار د نیا

 یکنیآخه چرا بهم نگاه نم ایخدا

 کنم؟ کاریچ دیبا حاال

 ده شده بود و خانم ها بعد از صرف شام عزم رفتن کردن ساعت

 نشسته بودم میصندل یو تنها رو تک

 شده بود یباره خال کیبه  اتاق

 و شام شدن وهیم یظرف ها یو ملوک مشغول جمع آور مانیا و

 

 بهم انداخت وگفت ینگاه مانیا

 ؟یینجایهنوز که ا_

 کنم پس؟ کاریچ_

 گهیتو اتاقتون د ؟برویوا خانوم جون خوب_

 اتاقمون؟_
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 به سمتم اومد دستم رو گرفت وگفت مانیا

 ایبا من ب_

 کشون من رو دنبال خودش برد  کشون

 در اتاق اول رو باز کرد و گفت  میروبه رو شد یباال رفت و وارد راهرو یسمت طبقه  به

 ارهیاتاق تو وآقا شهر نجایبرو تو ،ا ایب_

 کرده باشن یسرم خال یرو رو خیسطل آب  کیکه  ییگو

 کنم.... کاریچ بتیمص نیباا حاال

 

 اتاق شدم  وارد

 اتاق پهن شده بود یدست رختخواب دونفره گوشه  هی

 پهن شده بود  یاتاق فرش خوش رنگ وسط

 و خوش تراش کنار پنجره بایکمد ز و

 بهش انداختم ییرو باال زدم و کنار رختخوابم نشستم و نگاه گذرا تورم

 

 شکمم جمع کردم یدادم و پاهام رو تو هیتک وارید به

 یاراهیخدا_

 رو ندارم یروم بگذار،من جز تو کس شیپ 

 ایتر شم خدا چارهیکه هستم ب ینیآبرو بشم،نزار از ا یب نزار

 رو برسون آرسام
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 شده المیخیشب براش سرگرم کننده بودم و ب کیباور کنم فقط در حد  نزار

 نکن.... دیرو ناام دمیام ایخدا

 بود جهینت یفکر کردم اما ب یخودم غرق بودم به هر راه یچند ساعت بود که در فکر ها دونمینم

 

 کردیم ینیتنم سنگ یها به شدت تو لباس

 جام بلند شدم و به سمت کمد رفتم تا لباس هام رو عوض کنم از

 انداختم نیزم یرو از سرم باز کردم و رو یروسر

 باز کردن کمربند لباسم شدم که مشغول

 باز شد هویاتاق  درب

 دهانم گرفتم یو دستم رو جلو دمیکش یبلند نیه 

 کرد و گفت یدر چارچوب در ظاهر شد و مستانه خنده ا اریشهر

 سالم جوجه عروس_

 آروم به سمتم اومد و دستهاش رو باال برد و گفت آروم

 منم داماد شدم ها یدید_

 دمیدست زدم، نه رقص نه

 دیرقصیو م دیچرخیو دور خودش م گفتیها رو م نیا اریشهر

 بودم دهیازش ترس واقعا

 بودم بدتر شده بود دهیکه سر عقد د یشده بود از اون چش

 به عقب رفتم آروم
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 و گفت دیکه خند وفتهیبود ب میفرش و نزد یکرد به لبه  ریگ پاش

 یریم یبابا کجا دار یا_

 نشونتو ببرن انیفردا م ایخاله خانباج یدونینم مگه

 شدم دهیکوب نیزم یکرد و رو رینشست پام به بالش پشت سرم گ میشونیپ یرو یسرد عرق

 دادم وگفتم هیتک وارید به

 به من نداشته باش توروخدا یتوروخدا کار_

 ندارم که جوجه عروس  تیکار_

 خورهیحالم ازت بهم م برعکس

 عروس یدونیم

 تو گوشم دیخان بابا بازم کوب امیب نکهیازا قبل

 کرد و گفت یبلند ی خنده

 چرا؟ یدونیم_

 همبستر بشم یداهات یدختره  نیباا نکهیاز ا خورهیخاطر تو....چون گفتم حالم بهم م به

 

 گلوم رو فشرد ینیسنگ بغض

 کردیم نیاومده بود که راه به راه بهم توه ایاحمق کجا به دن نیا مگه

 ....اریلعنتت کنه شهر خدا

 ....یشب خوب کیواسه  ؟فقطیفهمیم یخوریشب م کیچون تو فقط به درد  گذرمیازت نم نیبراهم_
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 کردمیتا خودم رو دراون چال م کردیدهان باز م نیکاش زم یا

 سراغم رو نگرفت گهیبه من نظر داشت که دشب  کیهمون  یآرسام هم فقط برا یعنی

 شب خواست ... کیهمون  یمن رو فقط برا یعنی

 ....ایخدا کردمینم باور

 

 رو مشت کرده بود یزیدست راستش چ یتر شد تو کیزل زدم که نزد اریشهر یبه چشم ها یچارگیب با

 نداشت یا دهیدرخودم جمع شدم اما فا شتریب

 کردیبست و بعد باز م یم یا هیهاش رو چند ثان چشم

 بودم دهیحرکاتش هم تعجب کرده بودم و هم ترس از

 هاش رو به زور باز کرد چشم

 کمرم گذاشت یهاش رورو دست

 دمیخودم رو عقب کش که

 رو فشرد و بعدش کمربند لباسم رو باز کرد پهلوم

 

 هام رو بستم و زمزمه کردم چشم

 توروخدا ...._

 ناشنوا شده باشه ییگو اما

 دیشن یرو نم صدام

 ...کنمیخواهش م اریشهر_
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 تر داد نییو لباس رو پا دیلختم کش یسرشونه  یرو پس زد و دستش رو رو دستم

 نداشت دهیفا یهق زدم ول اونقدر

 که مو به تنم راست شد  دیبالشت خوابوند و کنار گوشم رو بوس یرو رو من

 و سرش رو در موهام فرو کرد... دیسرم دراز کش کنار

 که در نفسش بود شدم یالکل یبو متوجه

 

 چشمام رو بستم و

 بود  دهیحرکت دراز کش یب اریکه شهر هیازچندثان بعد

 منظمش شدم ینفس ها یبه سمتش برگشتم که متوجه صدا آروم

 زدم و ازجام بلند شدم یلبخند ناباور

 خوابش برده باشه کردمینم باور

 هام رو پاک کردم و آروم گفتم اشک

 شکرت ایخدا_

 رنگ رو ازدستش خارج کردم دیسف یپارچه  کهیشدم و آروم ت اریشهر یمشت بازشده  متوجه

  دیصورتم ماس یرو لبخند

 ....کردمیم کاریچ دیبا نیباا حاال

 

 نشه  داریگذاشتم تا راحت بخوابه و فعال ب یرو بالش اریسر شهر ریز

 زد یرور طاقچه بهم چشمک وهیکنم که سبد م دایپ یتا راه زدمیفکر فرو رفتم و مدام قدم م در
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 دمیبشقاب د یرفتم و چاقورو تو جلوتر

 زدم  رونیلباسم گذاشتم اون پارچه رو هم درمشت گرفتم و ازاتاق ب ریاون رو برداشتم و ز آروم

 راهرو بود رفتم یکه در انتها ییسمت دستشو به

 شدم ییانداختم و وارد دستشو یاطراف نگاه به

 

 دادم هیتک ییبه در دستشو زدمیه به شدت نفس نفس مک یدرحال

 لباسم خارج کردم ریرو از ز چاقو

 که  کردمیفکر م نیا وبه

 باشه یمخف هیبق دیدستم رو ببرم تا از د یکجا

 دمیکش نییرو از سرشونه پا لباسم

 دهیرو ناد قیسوزش عم با چاقو انداختم که چشم هام رو بستم و یقیبه کتفم رو خط عم کیبازوم نزد یقسمت باال و

 گرفتم

 خون فشردم و زود برداشتم یدرورویسف ی پارچه

 شدم و اشکام رو پاک کردم رهیشده بود خ یخون یپارچه که تا حدود به

 گذرمیازت نگذره آرسام منم ازت نم خدا

 

 رو شستم چاقو

 به اتاقم رفتم ستیراهرو ن یتو یمطمئن شدم کس یوقت و

 رفته شیاون پ یطبق نقشه  زیکه همه چ کردمیم ینقش باز اریشهر یجلو دیبا یاصال بلد نبودم ول نکهیباا
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 سرم گذاشتم یرو باال یخون ی،پارچه  دمیدراز کش یرفتم و به سخت کنارش

 به من محرم تره یمن شده و از هرمحرم یو قانون یهمسر رسم اریکه شهر رفتمیپذیم دیبرام سخت بود اما با یلیخ

 که به خواب رفتم دینکش یهام رو پاک کردم و طول اشک

 

 کنهیکه سرجاش نشسته و باتعجب به من نگاه م دمیرو د اریشدم و شهر داریاز خواب ب یکس یتکون ها با

 ؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 بهش انداختم وگفتم یپرتعجب نگاه

 ؟من؟یچ_

 شد رهیخ یفکر کرد و سرش رو برگردوند و به نقطه ا یکم

 گه؟ید هیچ نیا....ا_

 کردن شروع شده... یانداختم حاال زمان نقش باز ینگاه یرختخواب بلند شدم و به دستمال خون از

 هیمعلومه چ نیخب ..خب ا_

 

 که گفت نییخجالت سرم رو انداختم پا با

 ادینم ادمی یزیاما من چ_

 انداختم و گفتم ینگاه بهش

 ؟یچ یعنی_

 افتاد؟ یچه اتفاق شبیبهم بگو د_

 افتاد شما حالتون خوبه؟ یبگم چه اتفاق یچ یعنی_
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 کن فیدهنت رو ببند و فقط تعر_

 

 که تو ذهنم بود رو جفت وجور کنم یکردم دروغ یرو بستم و سع چشمام

 تو اتاق بعدشم که ... نیاومد شبیخب شما د_

 خب االن چرا من لباس تنمه؟_

 دیاز رخم پر رنگ

 فکرنکرده بودم نیبه ا چرا

  زهیخب...چ_

 نیدیسردتونه و لباساتون رو پوش نیگفت خودتون

 

 تکون داد و گفت یسر

 ادینم ادمی یزیکه چ بهیعج_

 بهم انداخت و گفت یبد نگاه

 اتفاق کامال ناخواسته بوده نیا یدر هرصورت بهتره بدون_

 به بودن با تو ندارم یلیتما چیه

 شهیاتفاق دوباره تکرار نم نیا و

 یبهتره به من دل نبند پس

 

 زد... رونیسرعت ازجاش بلند شد و از اتاق ب به
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 و چشمام رو بستم دمیکش یقیعم نفس

 گذشت ریبخ نجایتاا خداروشکر

 پارچه رو هم باور کنن نیا اگر

 شهیراحت م المیو خ شهیتموم م زیچ همه

 بشه کیزدبه من ن ستیقرار ن گهیگفت د اریراحت شده بود که شهر المیخ یازطرف و

 یازت ممنونم که من رو فراموش نکرد ایخدا_

 که درکمد بود رو به تن کردم یمشک یاز لباس ها یکیاز جمع کردن رختخواب ها  بعد

 

 بود اهیبختم و رختم س میکه از روز اول عروس یبودم اما عروس عزادار عروس

 رو به رو شدم  مانیرفتم که با ا نییپا یطبقه  به

 ؟یسالم خانوم جون خوب_

 زدم و گفتم یلبخند

 سالم ،بله خوبم _

 خونه کجان؟ اهل

  خورنیصبحانه م نشستن

 امیتو آشپزخونه تا ب برو

 

 رفتم  اطیتکون دادم و به سمت ح یسر
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 بود اطیح یگوشه  آشپزخونه

 سالم ملوک خانم_

 دم رفتارش تعجب کر نینازک کرد و سرش رو برگردوند از ا یگوشه چشم ملوک

 کرده بودم که ناخواسته ناراحتش کرده باشم؟ یکار من

 

 زدم که گفت یبه آشپزخانه لبخند مانیاومدن ا با

 گل از گلت شکفته عروس _

 خبره؟ چه

 وونهید یگیم یوا چ_

 باال انداخت یبست و شونه ا نانیکردم که چشماش رو با اطم یو به ملوک اشاره ا دمیصورتم کش یرو یدست

 اتاقش باهات کار داره یصحرا جون خان گفتن بعد از صبحانه بر یراست_

 تعجب گفتم با

 داره ؟ کاریبا من چ_

 شه داشونیهام االناست که پ ی،فقط زود برو که اون خاله خان باج دونمینم_

 زد  یچشمک و

 

 از صبحانه با ترس و لرز و به سمت اتاق خان رفتم بعد

  نهیمدت اصال نخواسته بود من رو بب نیا تو

 داشت کاریاالن با من چ یعنی
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 به سمت اتاقش رفتم و در رو زدم  آروم

 دمشید زشیشدم که پشت م وارد

 سالم کردم که گفت آروم

 نیبش_

 انداختم که گفت نییآهسته به سمت مبل رفتم سرم رو پا یقدم ها با

  یندار یتو با قاتل پسر من فرق_

 باشه یزود نیبه ا کردمیفکرنم یول کنمیهمتون رو جمع م نجایدم بالخره اگفته بو بهت

 ساره هم هستم دنبال

 ارمیم نجایرو هم ا اون

 

 مادر کجاست؟ یدونیش....شما م_

 دونمیآره م_

 خب کجا؟_

 اومد از خودش بپرس کجا بوده یوقت_

 دش؟یاریکجاست چرا نم دیدونیپس اگر م_

 نداره  یسوال ها به تو ربط نیا_

 یاینخواستم ب نیا برا

 

 انداختم که گفت نییکردم و سرم رو پا سکوت
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  یبدون دیبا یول گمیرو به تو م نایچرا ا دونمینم_

 نینب ینجوریرو ا اریشهر

 فرنگ درس خونده  اریشهر

 بهش انداختم که گفت یتعجب نگاه با

 یدیآره درست شن_

 ،از عشق مجنون فراتر شهیم یعاشق دختر اونجا

 کشهیرو باال م اریشهر یو پوال کنهیم انتیخ اریبه شهر یاون دختر خارجک ماا

 زدنه کیکرده و تنها کارش پ یده کوره خودش رو زندان نیا یاز اون روز تو اریشهر

 فقط و فقط به خاطر اون دختره .... هیمعتاد الکل هی اون

 

  کردمیرو باور نم دمیشنیکه م ییزایچ اصال

 روز دچار شده باشه نیبه ا یشکست عشق هیبه خاطر  اریشهر کردمینم فکرشم

 خاص و عام یشد مضحکه  دیچیاطراف پ یعشقش تو کل روستا و روستاها یبرگشت و آوازه  نکهیبعد ازا_

 رو گرفت نییمسئله جون پسر خان پا نیسر هم و

 دهانم گذاشتم وگفتم یرو رو دستم

 شهیباورم نم_

 باورت بشه دیبا_

 ندارم  یبه خون بس اعتقاد من

 تو روخون بس پسرم قراردادم لیبه دودل اما
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 ؟یلیچه دال_

 کردم یخودم جمع م شیجا پ کیتو و مادر و برادرت رو  دیمن با نکهیاول به خاطر ا_

 اریدوم به خاطر شهر و

 رو جلوم انداخت و گفت یعکس

 نیخوب بب_

 دمیبرداشتم و درکمال تعجب عکس خودم رو د نیزم یتعجب عکس رو از رو با

 کجا بود نجایا اما

 رمینبودم که عکس بگ ییجا نیهمچ چوقتیه من

 .....نیاما ا_

 

 یستیتو ن نیا_

 منه؟ هیشب نیاما ا_

 تو فرنگ بهش دل بسته بود  اریکه شهر هیدختر نیا_

 بهش زل زدم و گفتم رتیح با

 امکان نداره_

 متاسفانه امکان داره_

 دختر به شدت به تو شباهت داره اون
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به الکلش رو  ادیتو اون دختر رو فراموش کنه و اعت ی لهیبه وس اریخون بس آوردم تا شهر اریشهر یمن تورو برا و

 کنار بزاره

 

 از من متنفره تونم؟اونیاما من چطور م_

 از اون دختر متنفره اریاز تو نه،شهر_

 حالش خوب بشه تا یکن اون رو به خودت وابسته کن یسع پس

 فکر فرو رفتم  به

 آرسام بودم یتشنه  من

 کردمیم یتاب یاون ب یبرا و

 کنم  اریشهر یعشق از دست رفته  یبرا یفکر تونستمیم چطور

 درضمن_

 

 به خان انداختم وگفتم ینگاه

 یرسیو به کارها م یکنیاهل خانه صبحانه درست م یو برا یشیدارمیاز صبح ساعت شش ب_

  رهیم نجایو بعد از اون از ا دهیم ادیکارها رو بهت  ملوک

 دوش توئه یبه بعد رو نیعمارت از ا یکارها یهمه  پس

 ملوک  نیهم یبرا پس

 کرد یتوجه یب بهم

 ناراحت بود  رمیجاش رو بگ خواستمیچون م دیشا
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 ندارم ینداره من با کار مشکل یبیع_

 تکون داد و گفت یسر

 خوبه _

 سفارش نکنم گهید

 رو درست انجام بده کارهات

 ارهیکه مربوط به شهر ییخصوص کارها به

 زمیریبه پات م یبخوا یهرچ ینجاتش بد اگر

 خونه به خودت به چشم خون بس نگاه نکن  نیا یتو پس

 

 تکون دادم  یسر یناراحت با

 گفتم و

 برم؟ تونمیم_

 بده ادیزود بهت  یلیملوک و بگو کارها رو خ شیبرو پ_

 دادم..... رونیزدم و نفسم رو ب رونیگفتم و از در ب یچشم

 

 سمت آشپزخونه رفتم به

 دمیرو مشغول کار د مانیو ا ملوک

 رو صاف کردم وگفتم صدام

 ملوک خانم؟_
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 به سمتم برنگشت یحت

 رو بستم و گفتم چشمام

 ؟یناراحت یبدونم از چ شهیملوک خانم م_

 به سمتم برگشت وگفت تیعصبان با

 ینون منم آجر کرد یبس نبود اومد یختیخون پسرشون رو ر_

 کنم به هفت نفر آدم بگم سنگ سق بزنن؟ کاریچ دیمن با حاال

 

 بستم وگفتم یرو با ناراحت چشمام

 اما ملوک خانم_

 ،مگه من خواستم صادق پسرشون رو بکشه هان؟ خوامیکه من م ستین یاون یزندگ نیا

 ؟ یمرد الکل هی یبه زندگ امیخواستم خون بس ب من

 مادرم آواره بشه خواستمیم من

 خان  یخدمت خونه  شیکه بشم پ خواستمیمن م ای

 نون شما رو آجر کنم؟ و

 سرش رو برگردوند و گفت ملوک

 کنه اهتونیخان،خدا روس گذرهیگرسنه ام نم یمایتیخدا از آه _

 

 دلم براش سوخت واقعا

 بزاره نیشام شب سرش رو زم ینفر ب هیرو نداشتم که به خاطر من  یکی نیا تحمل
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 ستادمیبه سمتش رفتم و پشت سرش ا آروم

 کتفش گذاشتم و گفتم یرو دست

 من لذت بخشه یبرا یلیخ یزندگ نیملوک خانم توروخدا فکرنکن ا_

  ومدمیبه خواست خودم ن من

 اجازه ندم که نون تو آجر بشه دمیقول م و

 انداخت نییپابهم نگاه کرد و سرش رو  یاشک یچشم ها با

 

 نکردم  یتوجه مانیا یرو مشت کردم و به سمت در رفتم و به صدا زدن ها دستم

 راست به سمت اتاق خان رفتم و در نزده وارد شدم کی

 خان یگوش کن آقا_

 تعجب بهم نگاه کرد که ادامه دادم با

 حرف نزدم یکرد چارهیحرف نزدم،برادرم رو ب یپدرم روکشت_

 نگفتم یزیچ یرو آواره کرد مادرم

 نگفتم یزیبازم چ یبخت کرد اهیرو س من

 بشه رمیدامن گ یعمر ارهیدرم نجایکه از ا هیبه نون دشیکه چشم و ام چارهیزن ب کیآه  دمیاجازه نم اما

 گم؟یم یچ یمتوجه

 

 دختر؟ یزنیحرف م یاز چ_

 از ملوک_
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 خان کنمیم تویکلفت من

 داره  میتینون ملوک رو آجر نکن،اون بچه  کنم،امایم توینوکر

 خوشحال باشه دهیکه بهشون م یبا نون بزار

 بهم انداخت یقینگاه عم خان

 به  سرش داد و گفت یتکون و

 برو به کارت برس دختر_

 نجایا ادیملوک بگو ب به

 لطفا...._

 زدم رونیبهم انداخت که الل شدم و از در ب یبد نگاه

 

 دادیکمرش رو ماساژ م مانیبود و ا هیبه سمت آشپزخونه رفتم که ملوک در حال گر یناراحت با

 انداختم نییملوک که بهم ثابت شد احساس عجز کردم و سرم رو پا ی رهیورود من نگاه خ با

 ملوک خانم ،خان باهات کار داره_

 از جاش بلند شد وگفت ملوک

 یبهش گفت یزین...نکنه چ_

 خانم جان؟ یبهش گفت یبد زی....توروخدا چتو

 نه بخدا،من فقط ازش خواستم..._

 زمیریرو م یکیمن خون تو  یخان برده باش شیمن رو پ یبخدا قسم که اگر چغل_

 بهم زد  یسرعت از کنارم رد شد و تنه ا به
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 شدم رهیخ نیشد و به زم یگونه ام جار یهام رو اشک

 

 شد و گفت کیبهم نزد مانیا

 رهیخ تتیتو ن دونمی،میکنیصحرا جان ،چرا خودت رو ناراحت م_

 هیخوب یلیخانم زن خ ملوک

 دهیرو دستشه و خرج اونا رو م میتیو پنج تا بچه  لیمادر عل پدر

 یتو جاش رو گرفت کنهیناراحته و فکرم نیهم یبرا

 انداختم و اشک هام رو پاک کردم .... نییرو پا سرم

 نگفتم فقط گفتم..... یبد زیاما بخدا من به خان چ_

 شناسمیمن توروم زمیعز دونمیم_

 

 در اومد وگفت یمشغول حرف زدن بود که نگهبان جلو مانیا

 روستا اومدن یخانم،خانم ها مانیا_

 نگاه کردم وگفتم مانیتعجب به ا با

 کنم؟ کاریخدا حاال چ یوا_

 خنده وگفت ریزد ز مانیا

 ییتابلو یلیصحرا خ یوا_

 برو تو اتاقت دختر پاشو پاشو

 کنمیصدات م امیم
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 عجله به سمت اتاقم رفتم و در رو بستم با

 لب زمزمه کردم ریقلبم گذاشتم و ز یرو رو دستم

 کمکم کن  ایخدا_

 پناهم باش خودت

 

 زدمیو قدم م رفتمیاتاق رژه م یتو مدام

 انداختم  یعمارت نگاه اطیسمت پنجره رفتم و به ح به

 دیپاش یکرد و به صورتش م ینزار لب حوض نشست و مشت هاش روپر از آب م یکه باحال دمیرو د اریشهر

 حس نفرت یحاال که از احساساتش باخبر شده بودم به جا واقعا

 تمام وجودم رو پر کرده بود  یترحم و دلسوز حس

 جز عشق معشوقش خوادیم یچ شیزندگ یدختر جز عشق تو هی مگه

 اون یعاشقانه  یمحبت معشوق و نگاه ها جز

 کرد انتیو بهش خ دیکه از مجنونم عاشق تر بود پس چرا اون دختر عشقش رو ند اریشهر

 باال انداختم  یا شونه

 

 وارد اتاق شد وگفت مانیا 

 کنمیصدات م امیرو به راه بود م یپارچه ،بعد اگه همه چ نیا یصحرا زود باش دستمالت رو بزار ال_

 ترسو لرز  با

 دادم مانیو به دست ا دمیچیپارچه پ یرو ال یخون دستمال
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 نشستم و ناخونام رو به دندون گرفتم نیزم یاز در اتاقم رو مانیخروج ا با

 استرس داشتم که دست و پام مدام در حال لرزش بود اونقدر

 کردمیلب زمزمه م ریهام رو بستم و مدام اسم خدا رو ز چشم

 کنمینکن ازت خواهش م اهمیرو س ایخدا

 

 شدن در از جا بلند شدم  دهیکوب با

 بهم انداخت و گفت یوارد اتاق شد نگاه سرسر اریشهر

 مزاحم بشم خواستمینم_

 اتاق اومدم لباس بردارم نیلباسام رو آورده تو ا یک دونمینم

 انداختم وگفتم نییرو پا سرم

 دییبفرما نیدار ارینه اخت_

 نظرش شد وگفت لباس مورد یبه سمت کمد رفت و مشغول جستجو اریشهر

 ؟یستیها ن تهیافر نیچرا تو مجلس ا_

 حرفش خندم گرفت و گفتم از

 منتظرم صدام کنن_

 زد وگفت یپوزخند

 خورهیرسم و رسوم مزخرف داره بهم م نیحالم از ا_

 کردمیفرار م نجایوجود داشت حتما بازم ازا یراه اگه

 نگاه کردم وگفتم بهش
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 د؟یریخب چرا نم_

 بهم انداخت یبد نگاه

 انداختم و گفتم نییناخودآگاه الل شدم و سرم رو پا که

 نداشتم یمنظور دیببخش_

 زد  رونیلباسش رو برداشت و از در اتاق ب اریشهر

 دادم .... رونیب یرو به سخت نفسم

 

 نفس زنون وارد اتاق شد وگفت مانیا

 میبر دیبا ایصحرا بدو ب_

 نگاهش کردم که به سمتم اومد و دستم روگرفت و گفت رهیخ

 تو؟ یسرد نقدریدختر چرا ا نییییه_

 ترسمیم مانیا دونمین...نم_

 منتظرن میبر ایب ستنیلولو که ن_

 رفتم ییرایبه سمت سالن پذ مانیوضعم رو مرتب کردم و به دنبال ا سرو

 کرد یدر رو باز کرد و بهم اشاره ا مانیا

 فرو رفته بود و صورتم از استرس گر گرفته بود قمی یسرم تو کهیرد شدم در حالترس و لرز وا با

 دمیشن یآروم یدادم که جواب ها یسالم آروم

 

 خاله بهم گفت گفتیم اریکه به شهر یاون



 صحرا

 
270 

 

 کنارم عروس نیبش ایب_

 انداختم یاون خانم ها نگاه یپنج نفره  تینشستم و به جمع کشیقدم برداشتم و نزد اریشهر یسمت خاله  به

 دستم گذاشت و گفت یرورو دستش

 مبارکت باشه عروس_

 همونه فتیوظا یول یفرق دار گهید یبا عروس ها یکم درسته

 یباش یشوهرت زن خوب یکن برا یسع

 فقط... هیپسر خوب اریشهر

 همه جا رو فرا گرفت و گفت یسکوت

 

 یاریخان زود نوه ب یکن برا یسع_

 یهم کم کن هیاز عمق نفرت بق یبتون دیشا ینجوریا

 زدم یگرفت و در دلم پوزخند شیآت صورتم

 بودن  الیخوش خ چقدر

 خوب جمع شد یلیداستان خ نیدل خدا رو شکر کردم که ا در

 بازم کم بود وردمیشکر خدا رو به جا م هرچقد

 بود یدرد بد یاهیروس

 هم سراغم رو نگرفت کباری یحت گهیکه د یهم بخاطر کس اون

 نشدم هیخاله و بق یاصال متوجه حرف ها گهیانداختم و د نییرو پا سرم
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 بود که اون عمه خانم چرا نبود بیعج برام

 بودمش دهیوقت بود که ند یلیخ

 دمیپرسیراجع بهش م مانیاز ا دیبا

 زنونه، یتموم شدن حرف ها با

 ها از جاشون بلند شدن و عزم رفتن کردن خانم

 بستم یا هیدادم و چشم هام رو چند ثان هیسالن بدرقشون کردم در رو بستم و به پشت در تک یکنار در ورود تا

 هم رد شد نیا

 قلبم گذاشتم یگفتم ودستم رو رو یبلند نیرو باز کردم و ه چشمام

 

 بهم انداخت وگفت ینگاه اریشهر

 ؟یزنیم یزینکنه تو هم چ_

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با

 ؟یچ ینعی_

 رو درست کرد وگفت نشیآست سر

 هیفازت چ نمیبب خواستمیم یزنیلبخند م یدار دمیآخه د_

 رو به زور جمع کردم و به سمت آشپزخونه رفتم خندم

 مست نبود و حالش خوب بود  یهم وقت اریشهر 

 ....دیرس یبه نظر م یجالب آدم
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 دمیو قهقهه زدن د دنیرو در حال خند مانیآشپزخونه که شدم ملوک و ا وارد

 ن؟یخندیم یبه خنده ،به چ شهیهم_

 بهم انداخت و به سمتم اومد و دستم رو گرفت و گفت ینگاه ملوک

 من زود قضاوتت کردم خوامیازت معذرت م یلیصحرا خانم ،خ_

 شده؟ یخدا ببخشه ،چ_

 بهم بده گهیکار د هیشد  یخان به خاطر تو راض_

 

 ؟یخداروشکر، چه کار_

 شترهیتو مدرسه و خوابگاه بچه ها کار رو بهم داد خداروشکر دستمزدشم ب_

 عوضش رو چندبرابر بهت بده خدا

 زدم وگفتم یلبخند

 خوشحال شدم ملوک خانم یلیخ_ 

 دیموفق باش نیهست هرجا

 قربونت برم خانم جون_

 هیچه حرف زدلمیعز_

 خوشحال شده بودم که خان واقعا

 شهینونش آجر نم ینبود و به خاطر من کس یم بدآد دهیکه نشون م اونقدراهم
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 داد ادیخونه رو بهم  یکارها یخانم در عرض دوروز همه  ملوک

 من نبود یگاو و گوسفند ها به عهده  ریش دنیدوش نباریا خداروشمر

  کردمیاز صبح زود صبحانه رو آماده م فقط

 کردمیرو آب و جارو م اطیو ح شستمیبعد از جمع کردن سفره ،لباسها رو م و

 

 داده بود  حیکه ملوک برام توض ییکارها یو باق شدمیبعد مشغول پخت و پز ناهار م و

 زود به کارهام عادت کرده بودم یلیخ

 داشتم یانجام دادن داشتم احساس خوب یبرا ینبودم و کار کاریب نکهیاز ا و

 دختر عمه خانم بگذرونن یخونه  یتورو  یهم به شهر رفته بودن تا مدت اریخانم و مادر شهر عمه

 روستا رفتن  رونیبه ب یانجام معامالت یو خان برا اریروز بعد عقد هم شهر سه

 خبرنداشت کجا رفتن چکسیه و

 خبر بودم یو دو روز بود که از آرسام ب یو س گذشتیروز م ستیروز عقدم ب از

 

 کردمیدر قلبم حس م شتریتفاوت و متنفر باشم برعکس دوچندان عشقش رو ب ینسبت بهش ب خواستمیم هرچقدر

 کم حرف بود  یلیخ اریشهر

 گشتیو آخر شب ها مست برم رفتیم رونیزود ب صبح

 اتاق  ی گهید یو من گوشه  دیخوابیاز اتاق م یگوشه ا اون

 .....شدیباهام هم کالم م یوکلمه ااحساس بود و به زور د یتفاوت بودم اون هم به من ب یکه من بهش ب همونطور
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 اون زردچوبه رو بده به من  مانیا_

 لباس ها رو هم نشستم زود باش هنوز

 برم چرا  دی،من با یصحرا چقدر کند گهیخودت بردار د یوا_

 به چوپانا صبحانه ندادم  هنوز

گوشه  ییبه سمت دستشو دهانم گرفتم و به سرعت یدهانم حس کردم دستم رو جلو یمعدم رو تو اتیمحتو تمام

 رفتم اطیح ی

 نمونده یمعدم باق یتو یزیچ کردمیعق زدم که حس م اونقدر

 

 خورده بودم و رو دل کرده بودم ادیصبحانه رو ز احتماال

 زدم رونیکه ب ییدستشو از

 به سمتم اومد وگفت مهیسراس مانیا

 ؟یخدامرگم بده صحرا چته؟مسموم شد_

 ،خوبم ستین یزیآره احتماال چ_

 باشه پس تو برو سروقت غذا _

 دشت رمیم من

 تکون دادم و به آشپزخونه رفتم یسر

 کردیبه شدت حالم رو بد م ییسرخ شده و مواد غذا ازیپ یبو

 کارم مشغول شدم یو به ادامه  دمیچیو دهانم پ ینیدور ب یدستمال
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 سالم_

 وارد آشپزخونه شد اریشهر دمیکردم که د یپشت سرم نگاه به

 دهیسرش رو فشار م کهیدرحال

 وگفتم دمیکش نییصورتم پا یرو از رو دستمال

 سالم_

 ست؟یخوب ن حالتون

 سردرد دارم یلیخ دونمینم_

 ؟یاوت دستمال رو بست توچرا

 غذا حالم رو بد کرد  یبو_

 تکون دادو گفت یسر

 دهیسردرد امونم رو بر نیآخ ا_

 لحظه کی

 چشمم اومد یآرسام جلو ریلحظه تصو کی یبرا فقط

 ستهیپاهاش وا یرو تونستیموقع که از سردرد نم اون

 هام به سرعت مملو از اشک شد چشم

 رو برگردوندم و اشک هام رو پاک کردم بغضم رو مهار کردم سرم

 آرسام آماده کرده بودم گشتم یکه برا یدم کرده ا یکه تو ییها یچاشن یبه دنبال نعناع و نبات و باق و

 و جوشوندم ختمیر یقور یرو تو همه

 گذاشتم و با بغض گفتم اریشهر یجوشونده رو جلو قهیاز چند دق عدی
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  کنهیبخور، معجزه م_

 بغض دارم شد گفت یمتوجه صدا ارکهیشهر

 ه؟ینجوریچرا صدات ا_

 مادرم افتادم ادی ستین یزیچ_

 شتیپ ارمشیم یبه زود_

 ؟یگیواقعا راست م_

 آره_

 و گفت دینفس سر کش کیجوشونده رو  اریشهر

 اه گهیبود د یچ نیا_

 هیگر ریآرسام افتادم و ناخودآگاه زدم ز ادیبه  شتریب

 شد  رهیبا تعجب بهم خ اریشهر

 شد.... رهیزده بهم خ رتیح میرفتار ناگهان رییاز تغ و

 

 یکنیم هیگر ینجوریکه ا شدهیچ_

 مادرته؟ یبرا یفقط دلتنگ لشیباور کنم دل یعنی

 تکون دادم یهام رو آروم پاک کردم و سر اشک

 غذا برگشتم  یسمت قابلمه  به

 و به غذا درست کردن ادامه دادم دمیصورتم کش یرورو شال

 دادیمجالم نم یآرسام لحظه ا فکر
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  شدیم یجار یدر پ یاشک هام پ و

  ستادیپشت سرم ا اریشهر

 

 رو به سمتم گرفت وگفت وانیل و

 داشت یجوشونده چ نیا دونمینم_

 واقعا معجزه بود یول

 ممنونم

 زود آشپزخونه رو ترک کرد یلیخ و

 داشته باشم  یحس اریبه شهر تونستمینم چرا

 رهیذهنم بگ یآرسام رو تو یجا تونستینم یلحظه ا یحت چرا

 

 دمیناهار رو کش نکهیاز ا بعد

 انداختم یجداگانه ا یآشپزخونه سفره  ینگهبان ها هم تو یبرا و

 و نشستم دمیهم غذا کش مانیخودم و ا یبرا

 گهید شهیآخ کمرم صاف نم_

 بود نیسنگ یلیها ،امروز خ یواال گفت_

 خوردمیغذا م دیضعف نکنم با نکهیا یبه غذا نداشتم اما برا یادیز لیم
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نگهبان ها رد شدم و به سمت  یو رو کرد و از جلو ریغذا تمام دلم رو ز یکردم بو کیاول رو که به دهانم نزد قاشق

  دمیدو ییدستشو

 امروز چه مرگم شده بود که مدام حالت تهوع داشتم دمیفهمینم اصال

 به غذا خوردنم رو ازدست دادم لیم

 کردنیآشپزخونه که برگشتم نگهبان ها با تعجب بهم نگاه م به

 رفتم که گفت مانیسمت ا به

 

 امروز  یشد یدختر تو چ_

 حالت بد بشه نقدریکه ا ستین یعیطب اصال

 ستمیاصال رو به راه ن دونمینم_

 ؟یببرمت بهدار یخوایم_

 زدم وگفتم یلبخند

 مانیا یهست یچه شوهر خوب_

 کرد وگفت یا خنده

 ومدهیبهت ن میخوب_

 میظرفا رو جمع کن میبر ایب یتونیم اگه

 میبر_

 

 میدیسالن د یو خان رو تو اریکه شهر میعمارت رفت یبه سالن غذا خور مانیهمراه ا به
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 رو جمع کردم  زیم یرو یانداختم و ظرف ها نییرو پا سرم

 گرفته بودم یبیعج ی جهیسرگ

 بستم یلحظه ا یدادم و چشمام رو برا هیتک یرو به صندل دستم

 زود سرش رو برگردوند یلیشده وخ رهیشدم که بهم خ اریچشمام رو باز کردم متوجه شهر یو وقت 

 

 هگیگرفتم و د جهیعمارت برم که به شدت سرگ یبه سمت در خروج خواستمیرو برداشتم و م وانیل بشقاب و چند

 سقوط کردم نینتونستم وزن خودم رو تحمل کنم و به زم

 شد دهیکوب نیبه زم یبد یظرف ها هم با صدا و

 ....دمینفهم یزیچ گهیدر برگرفت و د یاهیهام رو س چشم

 

 شدم داریاز خواب ب یبیاحساس سردرد عج با

 فتمگ یگرفت و آخ یو نا آشنا بود از جام بلند شدم که سرم درد بد بهیچشمام رو که باز کردم فضا به شدت برام غر 

 وارد شد اریبازشد و شهر در

 بهم زد وگفت یلبخند

 ؟یبهتر_

 انداختم یشدم و به اطرافم نگاه رهیزده بهش خ رونیاز حدقه ب یتعجب و چشم ها با

 ؟یعنیمن بود  با

 

 ؟یستیخوب ن ه،یچ_
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 ؟یبا من بود_

 کرد وگفت یا خنده

 هست؟ نجایا میاز تو کس ریمگه غ_

 شد و دستم رو گرفت که با تعجب گفتم کمیرو باال انداختم که نزد ابروهام

  نیستیفکر کنم شما خوب ن_

 م؟ییکجا ما

 شد؟ یچ ادینم ادتی، یبهدار_

  ریتصو نیفکر کردم و آخر یکم

 اومد ادمیافتادنم به  نیبه زم ی صحنه

 

 افتادم  نیآهان ،من زم_

 اومدن داشته باشه یبه بهدار ازینبود که ن یخاص زیچ اما

 مسموم شده بودم یکم

 کرد وگفت یبلند یخنده  اریشهر

 ها یهست یمسموم؟عجب دکتر_

 تعجب گفتم با

 ؟یچ یعنی_

 رو محکم تر فشرد وگفت دستم

 میخان زاده تو راه دار_
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 حرفش رو درست متوجه نشدم یمعن لاو

 زاده..... خان

 

 یعنیخان زاده....که  یچ یعنی_

 یعنیخان .. ی بچه

 سرعت سرم رو باال آوردم که گفت به

 یشیمادر م یبله ،شما دار_

 زد رو هضم کنم اریکه شهر یکردم حرف یهام رو بستم و سع چشم

 به جاش اما

 شدیم یصورتم جار یاشک بود که رو یاپیپ قطرات

 ؟یکنیم هیچرا گر گهید_

 بدبختم نقدریخدا من چرا ا یا_

 دستم رو رها کرد وگفت اریشهر

 ؟یکه بدبخت هیمنظورت چ_

 یخان باش یکه مادر نوه  نیاز ا شتریب ی؟خوشبختیبدبخت یگیو م یشیمادر م یدار تو

 

 یکرد نکارویچرا با من ا ایخدا

 اریشهر یآرسام بود نه بچه  یبچه ،بچه  نیا

 آخه چرا ... ایخدا کردمیم کاریپدر چ یب یبچه  نیباا دیمن با حاال
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 ؟یدیبا توام چرا جواب نم_

 شد  شتریهقم ب هق

 داد وگفت رونیکالفه نفسش رو ب که

 دختر هیآخه درد تو چ_

 یکنیم ینجوریا چرا

 گفت رلبیکه ز دمیانداخت و شن نییرو پا سرش

 یبر یخواستینکنه توهم م_

 

 پتورفتم ریحرف ها چشمام رو بستم و ز نیا دنیشن با

 دمیباز و بسته شدن در رو شن یصدا فقط

 کردمیم کاریچ دیحاال با ایخدا

 کردمیم کاریچ دیآرسام با یمن با بچه  حاال

 کردمیم یچه غلط دیبا دیفهمیم یکس اگه

 یکرد یرو مخف میاهیو روس یتو که به من کمک کرد ایخدا

 بود یوسط چ نیا گهیبچه د نیا

 به اتاق برگشت و گفت اریچندساعت گذشت که شهر ای قهیچند دق دونمیکه نم ختمیکردم و اشک ر هیگر اونقدر

 میبه خونه برگرد دیبلند شو با یندار یو مشکل یاگر آماده ا_

 

 رو هم نداشتم ارینگاه کردن به شهر یرو یحت
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 کردمیانداختم و اشک هام رو پاک م یم نییسرم رو پا مدام

 ...میو به سمت عمارت برگشت میشد نیسوار ماش اریهمراه شهر به

 

 "از زبان آرسام"

 دیدست از سرم بردار ول_

 یمن زونیهرروز آو یخوایم یتو چ اه

 نمک  یبشکنه دست ب_

 کاراتو نیآرسام بس کن ا گهید پاشو

 چندروزه که صحرا رفته؟ یدونیم

 بهش انداختم وگفتم یخاموش کردم و نگاه سرد یگاریجا س یرو تو گارمیس

 خب بعدش؟_

 

 یانداخت نهینگاه به خودت تو آ هی_

 ؟یشد یچه شکل یدونیم

 دق من نباش  ی نهیآ نقدریکه شدم به خودم مربوطه،ا یهرشکل_

 

 دیکوب نیرو از دستم گرفت و به زم شهیش دیسر بکشم که ول خواستمیمشروبم رفتم و م ی شهیسمت ش به

 ایتو چه مرگته مرد به خودت ب_

 رونیمن برو ب یاز خونه _
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 هیبگو دردت چ کنمیآرسام ازت خواهش م_

 یکنیرفتار م زادیآدم نیع ،نهیرینه دانشگاه م ،یریم رونیازخونه ب نه

 تو فقط اون دختره؟ درد

 

 چشمش بردم وگفتم کیاشارم رو نزد انگشت

 نبود یدختر عاد هیهزار بار گفتم اون فقط _

 بهش وابسته شدم حانهیاز ر شتریب یلیکردم و خ ی،من بااون زندگ یفهمیزن من بود م اون

 به ناحق ازم گرفتنش یزن من بود ول اون

 ....رمیگیبار پسش م نیسراغش مطمئن باش ا رمیم دوباره

 

 بازوهام رو محکم گرفت و گفت  دیول

 شد یکه چ یدید یول یآرسام تو تا حاال پنج بار رفت_

 شهیم دتیعا یکن و برو آخرش چ یپررو س یراه طوالن نیا هرروز

 یبود مارستانیب یکه دوروز تو یکتک خورد یکه بار آخرم جور یدید

  یفهمیاالن شوهر داره م صحرا

 بفهم... گستید یکیناموس  اون

 انداختم وگفتم نییرو پا دستاش

 نره که اول ناموس من بود  ادتی_

 یطیاون رو به من پس بدن حاال تحت هر شرا دیو با دنینکن که اونا ناموس من رو دزد فراموش
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 یمتیحاال به هرق گرفتمیاما من صحرا روپس م وفتهیبرام م یبرام مهم نبود که چه اتفاق اصال

 داشتم  اجیبوده و چقدر به وجودش احت شیو قابل ستا زیچقدر برام عز دمیکه نبود تازه فهم یمدت نیا تو

 زدمیو باهاش حرف م دمشیدیم دیشده با یطیتحت هرشرا رنبایو ا رفتمیدوباره به روستا م فردا

 .... ارمینبود صحرا رو طاقت ب تونستمینم گهید

 

 "از زبان صحرا"

 شد  ادهیپ نیزودتر از من از ماش اریبه درب عمارت شهر دنیرس با

 در کنار من رو باز کرد و

 رو به سمتم دراز کرد دستش

 بهش نگاه کردم وگفتم باتعجب

 ه؟یچ_

 گهید نییپا ایب_

 ستمیکه ن ام،فلجیب تونمیخب خودم م_

 گفت رلبیدستش رو جمع کرد و ز اریشهر

 ومدهیبهت ن میخوب_

 هم نزدم  لبخند

 کردمیاشک رو حس م ینینداشتم و مدام پشت پلک هام سنگ یحس و حال خوب اصال
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 یرها کرد یاهیاز رو س ییایمن رو با دن ینیبب یینامرد ...کجا آرسام

 بهت نگاه کنم یلحظه ا ستمیهم حاظر ن یاگر برگرد یحت گهید

 رمیگیم میتصم ییبچه هم تنها نیا یبرا و

 در اومد یاسفند به دست جلو مانیبه سمت عمارت راه افتادم که ا اریسر شهر پشت

 اسفند اسفند دونه دونه_

 و سه دونه یس اسفند

 چشم حسود بترکه

دهانم گرفتم که  یاسفند حالم رو بد کرد و دستم رو جلو یه بوکرد و دور سرم چرخوند ک کیرو بهم نزد اسفند

 رو پس زد وگفت مانیدست ا اریشهر

 

 وونهید یکنیم کاریچ_

 شهیحالش بد م ینیبینم مگه

 براش زدم یزل زد که چشمک اریبا تعجب به شهر مانیا

 انداخت  نییرو پا سرش

 زدمیسوخت تو فرصت مناسب باهاش حرف م شیسادگ یبرا دلم

 پشت سرمون داد زد مانیکه ا میسمت عمارت رفت به

 ششونیپ دیبر نیآقا ،پدرتون گفتن تا اومد_

 گذاشتمیدلم م یکجا دیبد ذات رو با رمردیپ نیا حاال

 خوردم کنه یچجور خواستینبود باز م معلوم
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 داره کارمونیچ مینیخان بابا بب شیپ میبر ایب_

 

 نزدم و پشت سرش راه افتادم یحرف

 به اتاق خان دنیرس با

 چند تقه به در زد و بعدوارد شد اریشهر

 هم پشت سرش وارد شدم  من

 مبل بلند شد و گفت یبا لبخند از رو خان

 مبارک باشه_

 دمیرو شن خبرش

 شمیم یپسر یمن هم صاحب نوه  بالخره

 انداختم و چشمام رو بستم نییرو پا سرم

 بگم یآخه چطور ستیشما ن یبچه، بچه  نیبگم ا دیبا یچه زبون با

 نه؟ییعروس چرا سرت پا هیچ_

 

 سرعت سرم رو باال آوردم و گفتم به

 ینطوریهم یچیم...من ؟ه_

 حال ندارم یکم

 رو گوشزد کنم یزیکه چ یایگفتم ب_

 گلوم رو قورت دادم که گفت آب
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  یفکر نکن چون حامله ا_

 شهیساقط م فتیوظا

 یمن ینوه  مراقب ،همیرسیتو خونه م فتی....هم به وظابرعکس

 کنمیتو و خانوادتو نابود م وفتهیبراش ب یاتفاق نیکتریکوچ اگر

 شده بودم رهیاخم و نفرت بهش خ با

 

 اما خان بابا..._

 اما نداره_

 کردن و بچه دار شدن یروستا چطور زندگ یزن ها هیبق مگه

 مثل اونا یکیهم  نیا

 بهم انداخت و گفت یبد نگاه

 امروز رو استراحت کن_

 فردا برگرد سرکارت از

 انداخت نییبه نگاه کرد و سرش رو پا یبا شرمندگ اریشهر

 گفتم که

 ستمین یاز کار فرار ست،منین یمشکل_

 دیخوبه ،در رو پشت سرتون ببند_

 کردم و به سمت در رفتم یحرفش دندون قروچه ا نیا با

 که گفت 
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 در ضمن_

 کمک یبرا ادیشهر م اربهیهمراه من و شهر مانیا فردا

 یبریو صبحانه و ناهار چوپان ها رو براشون م یکنیکارهارو م یاون همه  یجا فردا

 زدم رونیهم فشردم و از در ب یرو محکم رو چشمام

 خوردیمرد و استبدادش بهم م نیحالم از ا واقعا

 صحرا...._

 

 زدیمن رو به اسم صدا م اریبار بود که شهر نیاول

 حرفش رو بزنه یو منتظر شدم ادامه  ستادمیسرجام ا ناخودآگاه

 من واقعامتاسفم_

  ادیاز من برنم یکار چیه

 ...کنمیباهاش صحبت م اما

 رو نکشته یبه صحبت هست؟کار کردن کس یازیچه ن_

 هیمثله بق یکیهم  من

 اما بچه...._

 شهینم شیزیبچه چ_

 داشته باشه یبچه حس نیبه ا اریاصال شهر خواستینم دلم

 دونستمیگناه م کی ینداشتم برعکس اون رو ثمره  یحس خودمم بهش یحت

 بردمشیم نیفرصت از ب نیدراول و
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 خواستمیپدر رو نم یب یبچه  هی من

 

 و کابوس گذروندم یشب رو با آشفتگ تمام

 شدیبند نم یاشک هام لحظه ا و

 هم اون شب به عمارت برنگشت اریشهر

 بود یآدم خوب اریشهر

 خواستمیرو نم نیاما من ا دادیحاال ذوق و شوق نشون م نیخودشه از هم یبچه  کردیکه فکر م یبچه ا یبرا و

 چطور... بردمشیم نیاز ب دیاما چطور با خواستمیبچه رو نم نیا من

 زود از جا بلند شدم نمازم رو خوندم و به سمت آغل رفتم صبح

 گاو و گوسفند ها رو بدوشم ریش مانیا یبه جا تا

و نه خان و نه  ارینه شهر شناختمیکه جز مادرم ،نه آرسام م ییروزها ادیگذشته افتادم به  ادیبه شدت به  نکاریا با

 گهید چکسیه

 هم در کار نبود یپدر یب یبچه  ینبود و حت یبود اما حداقل روحم آزرده و زخم یسخت یروزها

 رهیم یاشیچه ع یاالن کجاست و پ دونستیکه خدا م یپدر

 خوشه حانهیهم با ر دیشا

 رو بااون ساخته شیگوزند

 هام رو پاک کرد و به آشپزخونه رفتم  اشک

 رو آماده کردم صبحانه

 رفته بود شیاز شب قبل به منزل پدر مانیا
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 تمام کارها به دوش من افتاده بود و

 اومدن زیو خان باهم به سمت م اریکه شهر دمیرو چ زیم

 دمینشن یگفتم اما جواب یآروم ریبخ صبح

 به خودشون گرفته بودن یدرهم ی افهیدو ق هر

 زود اونجا رو ترک کردم یلینگفتم و خ یزیچ

 

 ظرف ها رو جمع کردم نکهیاز ا بعد

 پختن غذا مشغول شدم به

 نشستم یصندل یرو صاف کردم ورو کمرم

 دمیفهمیرو نم لشیبه سراغم اومده بود اما دل یبیعج ی دلهره

 وگفتم دمیشکمم کش یرو یدست

 کنم  کاریباتو چ دیحاال با_

 چه وقت اومدن بود آخه نیا

 گرم صورتم رو پوشوند یگذاشتم و به سرعت اشک ها زیم یرورو سرم

 شده بود  میو ن ازدهی ساعت

 آماده شدم  نکهیازا بعد

 زدم رونیکردم و از در عمارت ب یچوپان ها رو بقچه بند ازیمورد ن لیو وسا ناهار

 

 "از زبان آرسام"
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 ارمیدوام ب تونستمینم گهید

 بودم دهیبه آخر رس واقعا

 حرکت کردم و به سمت روستا راه افتادم شبانه

 کردیو فکر صحرا خواب رو ازم دور م الیاما خ ومدیخواب به چشمم م مدام

 دمشیدیم دیبا گهیبار د نیا

 صحرا برگردم دنیبدون د تونستمینم

 

 ه به آخر رسوندمده ساعته رو شش ساعت ریکرده بودم که مس یبا سرعت رانندگ اونقدر

 اون عمارت پارک کردم یرو در کوچه روبه رو نیماش

 دادیبه ساعت انداختم که هفت صبح رو نشون م ینگاه

 االن صحرا خواب بود  مسلما

 ادیب رونیاون ب دیتاشا شمیم منتظر

 شمیمن وارد م ومدین اگه

 دکه خوابم بر دینکش یگذاشتم و طول نیفرمان ماش یشد سرم رو که رو تیشدم که گردنم اذ رهیبه اون در خ اونقدر

 رو ماساژ دادم و با اکراه سرم رو باال آوردم گردنم

 انداختم یساعت نگاه به

 دادیرو نشون م میو ن ازدهی که

 از فرط تعجب باز شد چشمام

 خدا یا دمیمن چقدر خواب_
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 شدم  ادهیپ نیماش از

 چشمم دور شد یاز جلو سهیکه با چند ک دمیلحظه صحرا رو د نیشدم که در آخر رهیبه عمارت خ و

 نگاهش کردم و چشمام رو ماساژ دادم رتیح با

 بودم خودشه مطمئن

 فاصله به دنبالش راه افتادم با

 مناسب باهاش صحبت کنم یجا کیدر  تا

 که به دشت رفت دمیدور د از

 داد و برگشت یها رو به دست چوپان سهیک و

 به روبه رو انداخت و به اون سمت حرکت کرد یراه نشست و نگاه ی انهیم در

 بود یمناسب فرصت

 دمیدنبالش رفتم که د به

 درکنار رودخانه نشسته یدرخت ی هیسا ریز

 براش ضعف رفت دلم

  شیسادگ یآرسام باهمه  زدلیعز

 کردیم فتهیرو به خودش ش یهرکس

 مستادیبافاصله ا یآروم به سمتش قدم برداشتم و کم 

 سالم_

 شد رهیبهم انداخت و اول با تعجب بهم خ ینگاه

 و گفت دیبه سرعت از جاش بلند شد و انگشتش رو به سمتم کش و
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 ت....تو؟_

 صحرا ...منم آرسام_

 نامرد آرسام

 قرار گرفت میقدم کیاومد اونقدر جلو که در  جلوتر

 صورتم گذاشت که چشم هام رو بستم یرو آروم رو دستش

 هیگر ریدهانش گذاشت و زد ز یرو دویرو به سرعت پس کش دستش

  دارویمروار نیا زیصحرا توروخدا نر_

 منو  ببخش

 که تنهات گذاشتم  ببخش

 .... کنمیرو ببخش ازت خواهش م من

 

 یآخه چرا اومد یچرا اومد_

 انداختم وگفتم نییرو آروم پا دستم

 صحرا یگیم یچ_

 چرا اومدم،اومدم تورو ببرم یچ یعنی

 شدو گفت رهیبهم خ یاشک یچشم ها با

 ام؟یهمراهت ب یاالن انتظار دار_

 تو شناسنامته کهیاالن اسم اون مرت دونمیگوش کن صحرا م_

 زود پاکش کنم باشه بهم اعتماد کن یلیخ دمیبهت قول م یول
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 زدیدهانش گذاشت و هق هق م یرو جلو دستش

 رو گرفتم و گفتم دستش

 میاالن بر نیهم ایصحرا تورو خدا ب یکنیم هیچرا گر_

 کنمیرودرست م یهمه چ من

 

 شد وگفت رهیو با نفرت توچشمام خ دیرو از دستم پس کش دستش

 یفهمیبرو م نجایزود از ا یلیخ_

  ریهم سراغ من رو نگ گهید

 خوشبختم درکنار شوهرم پس برو من

 صحرا یگیم یچ_

 میبر ایبه خاطر تو اومدم کجا برم توروخدا ب من

 و گفت دیرو گرفتم که دوباره دستش رو کش دستش

 یفهمیمن حامله ام م_

 پدرش بزرگ کنم ی هیسا ریبچه رو ز نیا دیبا

 

 کر شدم یلحظه ا یبرا

 شنومینم یچیه گهید کردمیم حس

 یگفت چ صحرا

 ؟یگفت یت...تو چ_
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 گفتم؟ یچ یدینشن_

 ییدروغگو هی ،تویگیتو دروغ م_

 یکنیرفتار م ینجوریصحرا پس چرا االن ا ومدیکه از من بدت نم تو

 کنمیخواهش م میبر ایب

 دروغ نگو به من نقدریا

 مامان بابا شیپ میریو م میکنیم عقد

 رسهیبهمون نم چکسیه دست

 

 یزنده به خونت برگرد دمیقول نم یایدنبالم ب گهید کباریاگه _

 پس برو  یریهم به نفع منه هم تو که ازم فاصله بگ پس

 شل و وارفته ازم دور شد یازن فاصله گرفت و با قدم ها صحرا

 آخر به سمتش برگشتم وگفتم یلحظه  در

 فرصت آخر من و توئه نیصحرا ا_

 کنمیکن ازت خواهش م فکر

 مونهیبرامون نم یفرصت چیه گهید یبر اگه

 ستادیا یلحظه ا صحرا

 به سمت صورتش برد اشک هاش رو پاک کرد و به راهش ادامه داد رو دستش

 

 افتادم نیشدم و به زم خورد
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 زمیریاشک م ینجوریدارم ا شدینم باورم

 شکست من بود نیدوم نیا

 مهلک تر اما

 شدم ،کمرم خم شد نابود

 به نبودت عادت کنم صحرا  دیبه بعد چطور با نیا از

 رمیازت فاصله بگ دیو با یا گهیمرد د کی یباور کنم تو مادر بچه  دیبا چطور

 زدم  ادیآسمون نگاه کردم و از ته دل فر به

 خداااااااااااا....._

 خودت به دادم برس ایخدا

 

 هام رو پاک کردم اشک

 ازجام بلند شدم  یبه سخت و

 کنمیمن فراموشت م_

 حذفت کنم میهم از زندگ یبه همون راحت یشد میکه وارد زندگ یبه همون راحت دمیم قول

 رفتم نیسمت ماش به

 سابقم برگردم یحرکت کردم و به سمت تهران برگشتم تا به زندگ عیسر یلیخ

 من مرد.... یبرا صحرا

 

 "از زبان صحرا"
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 چوپان ها رو دادم یغذا نکهیاز ا بعد

 روبه روم یبایز ینشستم تا استراحت کنم که چشمم خورد به منظره  ییسکو یرو

 کردیرهام نم یآرسام لحظه ا فکر

 تصور کردم المیخ یآرسام رو تو یدرخت نشستم و چشمام رو بستم و چشم ها ی هیسا ریز

 سالم_

 منه یایرو کردیفکر م اول

 

 چشمام اومده یبهش فکر کردم جلو ادیچون ز دیشا کردمیفکرم

 صورتش رو لمس کردم  یوقت اما

 شدم وونهید

 چرا االن برگشت آخه

  شدیم داشیاگه دوروز قبل پ شدیم یچ

 من به گوش عالم و آدم برسه یخبر باردار نکهیاز ا قبل

 زنهینم گهیقلبم د کردمیحس م  میریو از همه فاصله بگ میبهم گفت که همراهش برم تا عقد کن یوقت

 برم تونستمیچطور م اما

 

 بودن  ریچنگال خان اس یو صادق تو مادر

 زنهیصدمه رو به اون م نیاول نهیازم بب ییکه از مادر خبر داشت خان بود و مطمئن بودم اگر خطا یکس تنها

 بچه نیحاال هم ا و
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 خودشونه و اگر دورش کنم  یبچه  کننیفکر م که

 رنیگیبچه رو ازم م نیو ا کننیم دامیشده پ هرجور

 

 رو به جون بخرم  سکیهمه ر نیا تونستمیم چطور

 آرسام من شدیاالن نم حداقل

 نکهیبه محض ا خورمیقسم م اما

 خورمیقسم م شتیمادرم رو نجات دادم برگردم پ یاومد و زندگ ایبه دن بچه

 روح از تنم خارج شد کردمیآرسام از فرصت آخر حرف زد حس م یوقت و

 

 نداشتم یچاره ا اما

 برام نمونده بود یراه گهید

 فکرکنم میتنها به خودم و عشق باز تونستمینم من

 بود ونیهم درم گهیوسط جون سه نفر د نیا

 دمیاز آرسام دل کندم و به سمت عمارت دو یسخت به

  دمیو سرم رو بالشت کوب دمیبه سمت اتاقم رفتم و در رو محکم کوب دمیرس یوقت و

 

 کردم به بخت بدم هیزار زار گر و

 آخه چرا یچرا االن اومد_

 سوخت  هیبق یبرا شهیهم میبدبختم که زندگ نقدریمن ا چرا
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 آخه چرا .... ایخدا

 

 خوابم برد یک دمیشده بود که نفهم نیاونقدر سنگ سرم

 دمید یکیچشمام رو باز کردم که اتاق رو درتار یبیعج یصداها دنیشن با

 تر شد کیو نزد کیبودم،سرم رو فشار دادم که صدا نزد دهیچند ساعت بود که خواب مگه

 

 زدیبود که داشت من رو صدا م اریشهر ادیفر یصدا

 برخورد کرد واریتعجب از جام بلند شدم که در با شدت باز شد و به د با

 شد کمینزد اریقلبم گذاشتم که شهر یو دستم رو رو دمیکش یغیج

  هیعصبان یلیاما مشخص بود که خ نمیدرست چهره اش رو بب تونستمیبود و نم کیتار اتاق

 چرا.... شدهیچ_

 ببند دهنتو ه*ر*ز*ه_

 ؟یکن یبرم بعد قرار مدار باز رونیمن از روستا ب یبود منتظر

 

 تعجب و ترس آب دهانم رو قورت دادم که متوجه شدم دستش به سمت کمربندش رفت با

 گفتم دهیترس

 ؟یشد وونهی،دیگیم ی....چ یچ_

 شدم وونهیآره د_

 فهمونمیهم بهت م یوونگید یمعن
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  یو اعتماد من سواستفاده کرد یاز خوب تو

 دینیدر آخر همتون هم اما

 انتکاریخ

 هم مرگه .... انتکاریآدم خ یسزا

 شد کمیرو دور دستش چرخوند و نزد کمربند

 

 شد و گفتم یهام جار اشک

  کنمینشو خو...اهش م کمیتو...توروخدا نزد_

 آره خواهش کن ،فقط التماس کن_

 سمتم اومد  به

 ام فرود آورد نهیس یمحکم رو رو یضربه  نید و اولرو باال بر کمربند

 شد یزدم اشک هام جار غیافتادم و ج نیزم به

 به کمرم برخورد کنه یبعد یشکمم گذاشتم تا حداقل ضربه ها یو دستم رو رو دمیرو به شکم دراز کش عیسر

 

 ومدیاز دستم برنم یو کار ختمیریو اشک م زدمیم غیفقط ج ومدیکمر و پاهام فرود م یمحکمش رو یها ضربه

 شد دهیچشمم کش یکمربند رو یسرم فروداومد و قسمت جلو یضربه رو نیآخر

 فرو رفتم.... یخبر یو به عالم ب دمینفهم یزیو با تار شدن چشم هام چ دمیکش یرو گرفتم و آخ بلند سرم

 

 دمیروز قبل رو دوباره د یاز چشم هام رو باز کردم و همون اتاق بهدار یکی یال یسخت به
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 چشمم رد شد یتمام اتفاقات از جلو 

 گفتم وزود دستم رو برداشتم یگذاشتم و ازشدت درد آخ دمید بیچشم آس یرو رو دستم

  ختیر نییدهانش گذاشت و اشک هاش پا یسرم ظاهر شد و دستش رو جلو یباال مانیا

 صحرا یشد داریب_

 روزاتو نیا نمیکور شم نب یبگردم،اله دورت

 

 شده  سیرو با درد بستم پام رو با درد تکون دادم که حس کردم پام خ چشمم

 دمید یگشاد شده پتو رو کنار زدم و با درد از جام بلند شدم که شلوارم رو سرخ و خون یچشم ها با

 شدم و زمزمه کردم رهیخ مانیبغض و اشک به ا با

 بچم؟_

 دستم رو گرفت و گفت مانیا

 ،بچه خوبه ینگران نباش آج_

 شده فندق خاله تیاذ یبوده از شدت ضربه ها کم کیکوچ یلیگفت چون خ دکتر

 به خودش وارد نشده یخدارو شکر ضربه ا اما

 

 گفتم  یهام رو بستم و آروم خداروشکر چشم

 عشقم هنوز پابرجا بود یکه تنها ثمره  خداروشکر

 شکمم مشت کردم وگفتم یرورو دستم

 ادیسرت ب ییبال زارمینم_
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 مراقبتم خودم

 بهم زد که گفتم یلبخند مانیا

  هیچ انیجر یدونیتو م_

 افتاده؟ یاتفاق چه

 چشم هاش رو بست وگفت مانیا

 دهیم حیبرات توض اریبعد آقا شهر_

 ندارم یادیاطالع ز من

 

 نگفتم  یزیچ گهیهام رو بستم و د چشم

 گفت مانینکردم که ا یاتاق به صدا در اومد توجه در

 یآج امیاالن م_

 شد یچشم هام جار یاز اتاق اشک هام از گوشه  مانیخروج ا با

 آرسام یجور که باش هر

 نمکیعشقت رو فراموش نم یجور چیبه خاطر تو به ناحق کتک خوردم و جون بچم به خطر افتاد بازم ه نکهیبا ا یحت

 آرسام شهیمن در تو خالصه م زیچ همه

 .... خرمیرو به جون م یخاطر تو و بچمون همه چ به

 صحرا جان _

 انداختم که گفت مانیبه ا ینیرو باز کردم و نگاه سنگ چشمم

 میاگه حالت خوبه بهتره به خونه برگرد گنیم اریآقا شهر_
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 به اسمت  لعنت

 رو ازم گرفت میبه وجودت که زندگ لعنت

 پدر کرد یبچم رو ب و

 میحالم خوبه ،بر_

 دستم خواستیبه سمتم اومد و م دنمیبا د اریاومدم که شهر رونیاتاق ب اومدم و از در نییاز تخت پا مانیکمک ا به

 دمیکه دستم رو پس کش رهیروبگ

 داد رونیب یموهاش فرو برد و نفسش رو عصب یرو تو دستش

 رفت جلوتر

 رو باز کرد نیعقب ماش در

 مینیبش تا

 

 دادم هیتک شهیاکراه سوار شدم و سرم رو به ش با

 نکردم یتوجه نیکتریبه خودم شدم اما کوچ نهیاز آ نشیسنگ ینگاه ها متوجه

 سوختیدلم براش م قبال

 االن فقط ازش متنفر بودم اما

 سوختیاگر دلش به حال من نم یحت

 بزنه بیخودش آس یخودشه چطور دلش اومد به بچه  یبچه  نیا کردیم فکر

 .....دمیپرسیحتما ازش م دیبا دمیاز کجا متوجه شده که من آرسام رو د فهممینم اصال
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 دمیبه سمت اتاقم رفتم و دراز کش مانیبه عمارت با کمک ا دنیرس با

 و گفت دیتنم کش یپتو رو رو مانیا

 جون به تنت نمونده یبخور ارمیب یزیچ هیبرات  رمیم_

 ستیگرسنه ام ن_

 حرف نباشه_

 ...گردمیبرم زود

  دیچرخیم اریعشق آرسام و نفرت از شهر نیکردم ذهنم رو آروم کنم اما ذهنم مدام ب یهام رو بستم و سع چشم

 

 باز شد یبه آروم در

 در چارچوب در چشمم رو بستم وگفتم اریقامت شهر دنیپلکم رو باز کردم و با د یال

 نمتیبب خوامینم رونیبرو ب_

 رو کنارم حس کردم حضورش

 نشست و گفت کنارم

 ت نبوددرسته که کارم درس_

 هم نه به خاطر تو به خاطر بچه اون

 گرفتمیجونت رو م نجایهم وفتادیبچه جونش به خطر نم نیاگه ا خورمیقسم م اما

 گشاد شده بهش زل زدم وگفتم یچشم ها با
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  تهیعذر خواه یجا نیا_

  ییچشم و رو یتو چقدر ب آخه

 

 یزاریقرار م گهینامحرم د هیکه با وجود شوهر با  ییچشم و رو تو یب_

 ؟یزنیاز کدوم قرار حرف م_

 زد وگفت یپوزخند

 زنمیاز کدوم حرف م ادینم ادتیکه  یمگه چندبار قرار گذاشت_

 اصل حرفت رو بزن_

 زنمیحرف م هیاز قرار امروزت با اون پسر شهر_

 نکهیمدت اون رو از تو دور کردم اونوقت به محض ا نیتو ا من

 ادیب دنتیبه د یگفت یدیرو دور د چشمم

 

 دارم  یارتباط لهیوس ای زنمیم رونیآخه مگه من از خونه ب_

 اد؟یباهاش قرار گذاشتم و گفتم ب یچطور

 ومدیم دیامروز که من نبودم با نیپس چطور هم_

 ندارم یمورد اطالع نیمن از ا_

 باهام حرف زد یچوپان ها رو بدم سرراهم سبز شد و چندکلمه ا یرفتم تا غذا رونیب یوقت اما

 و گفت دیچشم هاش کش یرو رو دستش
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 باور کنم  دیچطور با_

 یتو که باور نکرد_

 حال و روزم نبود نیا یکردیم اگر

 بهم حق بده صحرا _

 که گفت دمیاز چوپان ها شن یکیاز  یوقت

 یزدیحرف م یداشت دهیمرد اتو کش هیرودخونه با  کنار

 داد حس کردم.... حیمشخصاتش رو برام توض یوقت و

 دم ....کر حس

 منم مثل اون دختره خائنم؟ ؟کهیچ یحس کرد_

 در هم شد اریشهر یها اخم

 

 انداختم  نییرو پا سرم

 گفتم یچشمم گذاشت که آخ یدستش رو رو که

 کنه؟یدرد م یلیخ_

 نه _

  یکنم چون خودت هم گناهکار بود یازت عذر خواه تونمینم_

 تکرار نکنم گهید دمیقول م اما

 ینکن کیشک من رو تحر چوقتیه گهید یقول بد دیبا اما

 پتو بردم ریزدم و سرم رو ز یپوزخند
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 نداره  یبشه چه نشه برام فرق ختهیشکت برانگ چه

 زارمیزمانش که برسه من هم تنهات م چون

 ستمیمتعلق به تو ن چوقتیمن ه چون

 داشته باشم..... یبهت حس تونمیهرگز نم و

 

 نج روز گذشته بودو پ ستیبودم ب دهیکه آرسام رو د یروز از

 بود وفتادهین یاتفاق خاص چیمدت ه نیتو ا و

 اومد دنمیآرسام به د گهید نه

 زدم یحرف خاص اریبا شهر نه

 از مادرم خبر داشتم نه

 بده یواقع یمعنا میکه به زندگ یتازه ا زیچ چینه ه و

 کردمیعشق من بود و هرروز و هرشب باهاش صحبت م یبود که تنها ثمره  یمدت بچه ا نیتو ا میدلخوش تنها

  ادیزودتر ب تا

 نجات بده ییتنها نیو من رو از ا ادیب

 هام دوبرابر شده بود و خان دستور داده بود کار

 منه یشستن لباس نگهبان ها و چوپان ها هم به عهده  که

 زدن مشک ها رو هم به من سپرده بود  نیهمچن

 ثابت کنه خواستیرو م یارهاش چک نیباا دمیفهمینم واقعا

  کردمیرو ترک م نجایا شیوقت پ یلیدادن من بود خ یقرار به قرار اگر
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 برام نداره یتیاهم نیکتریکوچ اریخوب شدن حال شهر و

 موندنم مادرم ،برادرم و بچمه لیدال تنها

 ستین تیدر امن چکدومیجون ه دونمیم که

 بودم و درحال تکون دادنش بودم ستادهیمشک ا یدوساعت بود که پا بایتقر

 شدیاز شدت درد صاف نم کمرم

 شهیم تیبچه اذ ینجوریاستراحت کن،ا کمی_

 زدم که گفت اریبه شهر یپوزخند

 یاز من متنفر نقدریچرا ا دمیفهمیکاش م_

 نگفتم که به سمتم اومد و گفت یزیچ

 انجام بده مانیا گمیرو م شیول کن بق_

 کنمیخودم کارم رو تموم م_

 یواقعا سرتق_

 طاقتم طاق شده بود واقعا

 ستمیسرپا با تونستمینم گهید

 دمیکش میشونیبه پ یباغچه نشستم و دست ی لبه

 شد رهینشست و بهم خ اطیح یتخت تو یمن رو یرو به رو اریشهر

 کردیم تمیهاش اذ نگاه

 تو صورت من؟ یگم کرد یزیچ_

 آره_
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 یکرد دایپ دیپس ادامه بده شا_

 اد؟یمن بدت م واقعا چرا از_

 ادیبدم نم_

 ادیچرا کامال مشخصه که از من بدت م_

 دست از سرم بردار ادیگفتم بدم نم_

 خشونت به سمتم اومد با

 دستم رو گرفت و فشرد مچ

 کنمیگوش کن دختر االن دو سه ماهه دارم تحملت م_

  ارویمسخره باز نیبس کن ا گهید

 یایپس بهتره باهام راه ب یکن یتموم عمرت رو با من زندگ دیبا تو

 شهیواسه خودت سخت م وگرنه

 شده بودم و گفتم رهیسرد بهش خ یچشم ها با

 من راحتم_

 اما من ناراحتم_

 یسخت در اشتباه هیاون پسر شهر شیپ یکه بر کنمیولت م یکارارو کن نیا یفکر کرد اگه

 کنمیم نابودش

 گفتم  دهیترس

 که دستم رو ول کن هیپسر شهر یگیچرا چرت و پرت م_

 از ما گفتن بود_
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  میآقا آقا زود برس بدبخت شد_

  میبهت به سمت نگهبان برگشت با

 ادامه داد که

 گرفته شیانبار آت_

 ....دیرو رها کرد و به سمت در دو اردستمیشهر

 

 باال انداختم و باخودم زمزمه کردم ییابرو

 ؟یگرفته ،چطور شیآت_

 باال انداختم و به کارم مشغول شدم یا شونه

 ازاتمام مشک زدن  بعد

 آشپزخونه رفتم تا شام آماده کنم به

 به کمک چوپان رفته بود و هنوز برنگشته بود و کارم لنگ مونده بود مانیا

 توجهم رو به خودش جلب کرد اطیح یتو ییحال سرخ کردن کتلت ها بودم که سرو صدا در

 

 زنهیاومده و با نگهبان حرف م اطیکه به ح دمیشدم و خان رو د یستون آشپزخونه مخف پشت

 آشفته داخل شد و بلند داد زد یبا ظاهر اریشهر بالفاصله

 دونمیکاره گودرزه م نیا_

 اگر نسوزونمش ستمین مرد

 اریشهر ریآروم بگ_
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 کار اونه؟ یدونیازکجا م تو

 ادته؟یکرد  دمونیتهد یبا چ شیپ یخان بابا دفعه  هیپس کار ک_

 کنه یتالف ینجوریا دیچون جنس ما زود تر از مرز رد شد با حاال

 ساکت باش_

 تو اتاقم ایب

 شدم و گفتم رهیگرد شده به رو به روم خ یبه سمت ساختمان عمارت با چشم ها اریرفتن خان و شهر با

 

 زده شیآت ه،چرایگودرز ک_

 زد؟یکدوم جنس حرف م از

 توجهم به گاز جلب شد  یظیدود غل دنید با

 در حال سوختن بودن تابهیماه

 انداختم ییرو به ظرفشو تابهیماه یگاز رو بستم و با پارچه ا ریسرعت ش به

 شده بود ریبه شدت درگ ذهنم

 دونستمیبود که من نم ییخونه خبرها نیا تو

 ازاون بپرسم دیخبر داشته باشه با مانیا دیشا

 

 ذهنم مشغول بود  دایکه شد یرداختم در حالبه سرخ کردن کتلت ها پ دوباره

 خودم یسالم به مامان کوچولو_

 و گفتم دمیکش ینیه



 صحرا

 
313 

 

 مانیا این ینجوریچندبار بگم ا_

 ستیدست خودم ن دیبابا ببخش یا_

 یراه انداخت ییبه چه بوها به

 شهیگوجه ها رو خورد کن داره تموم م ایب_

 به چشم_

 گوجه ها مشغول شد وگفت یبه شستشو مانیا

 خبر بد هی یراست_

 ؟یچه خبر_

 

 یشیمطمئنم ناراحت م_

 و تعجب به سمتش برگشتم وگفتم یناراحت با

 شده؟یبگو چ_

 گردنیشهره خانم و عمه خانم فردا از شهر برم_

 باال انداختم و گفتم ابروهامو

 گشتنیبرم دیخودشونه به هرحال که با یخونه _

 عمه ناراحت شده بودم یدلم واقعا از حضور دوباره  ته

 ستیدر انتظارم ن یخوب یروزا دونستمیم و

 

 مانیا یراست_
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 بله_

 زدن؟ شیانبار رو آت یدیفهم_

 و گفت دیسر خودش کوب یبلند شد و تو مانیا

 خاک بر سرم نییییه_

 ؟ی؟کجا؟چطور یک

 دونمینم_

 آشفته بودن یلیو پدرش که خ اریشهر

 اوردیهم مدام اسم گودرز رو م اریشهر

 ه؟یگودرز ک یدونیم تو

 

 زده؟ شیگودرز خان آت یگیم یعنی یوا_

 گودرز؟ نیا هی،آخه ک دونمیمن نم_

 باالتر از ما یخان روستا_

 بزرگتره یلیما خ یروستا از روستا اون

 باهم ناسازگارن شهیو تجارت خودشون هم یسر مسائل کار و

 کار خودش باشه ستین دمیبع

 باال انداختم وگفتم ییابرو

 عجب_

 ه؟یو پدرش چه کارن؟تجارتشون چ اریاصال شهر خب
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 گفت دهیو ترس دیرنگش پر یکم مانیا

 صحرا جان دونمیم...من آخه چه م_

 کننیم کاریچ گنیبه من م مگه

 هیکارشون چ یندون یینجایهمه سال ا نیا شهیمگه م_

 دونمیمن نم گهیخب د_

 پرسمیم اریباشه از خود شهر_

 یبدون یخوایم یحاال براچ یصحرا جان خواهر بهتره نپرس_

 گهیبده وقتش که بشه خودش م اجازه

 

 که من ندارم؟ یخبر دار یزیتو از چ_

 من دونمینه بابا چه م_

 ... ومدهیتا صداشون درن میشام رو بکش ایب

 میو خودمون هم در آشپزخانه شام خورد میدیرو چ زیم مانیکمک ا با

 ؟یخوریکنار شوهرت غذا نم زیصحرا ،تو چرا سر م یراست_

 با خان و خانزاده دارم آخه یمن چه نسبت_

 بخوام مزاحم خلوتشون بشم  که

 دختر حالت خوبه؟ یگیم یوا چ_

 شهیبهتر از هم_
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 گفتنیداشتن م زشونیبه حضور من سر م یاون ها عالقه ا اگر

 بودم دهینشن یزیچ نیهم همچ کباری یحت اما

 شدیکه هست خراب تر م ینیبا حضور عمه اوضاع از ا گهیکه د خصوص به

 

 ظرف ها به اتاقم برگشتم یباال انداختم و بعد از شستشو یشونه ا الیخیب

 شدم رهیباغ خ یکیطاقچه نشستم و از پنجره به تار یرو

 باغ بود نیا یکیمن هم به تار سرنوشت

 کشهیانتظارم رو م یزیچه چ دونستمیخودم خبر نداشتم و نم یاز فردا یحت

 باز کرد و وارد اتاق شد یدر رو به آروم اریشهر

 انداخت  ،بهمینگاه

 سرش گذاشت ...... یو دستش رو رو دیدراز کش سرجاش

 

 ؟یخوابیچرا نم_

 سرم رو به سمتش برگردونم گفتم نکهیا بدون

 ادیخوابم نم_

 باشه پس اون چراغ روخاموش کن_

 سمت چراغ رفتم که سرجاش نشست و گفت به

 م؟یحرف بزن یکم یحوصله دار_

 تعجب نگاهش کردم که گفت با
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 کشهیحرف نزنم غمباد منو م یاگه با کس کنمیدلم گرفته و حس م_

 سوخت اریشهر یبرا دلم

 کس بود یمن ب یاون هم به اندازه  واقعا

 سمتش رفتم و رو به روش نشستم که گفت به

 

 بگم یاصال چ دونمینم_

 کنهیم ینیدلت سنگ یکه رو ییزایهمون چ_

 بهم انداخت و گفت یپر حسرت نگاه

 یدیراجع به من شن یچ دونمینم_

 کنهیتا آسمون فرق م نیزم دمیکه من کش یزیبا اون چ گنیم هیکه بق یزیبدون اون چ اما

 یزنیحرف م یراجع به چ دونمینم_

 بودم جیدانشگاه کمبر یتو یسیزبان انگل یترم پنج رشته  یمن دانشجو_

 آشنا شدم یرانیپسر ا هینداشتم اما همون موقع بود که با  یکس توجه چیتو کار خودم بود و به ه سرم

 

 کردمیچون و چرا قبول م یکه حرف هاش رو ب کردمیم تیمیباهاش احساس صم اونقدر

 خوندمیکه درس م یاون دوسال تو

 بخوام از اون بخورم نکهیبود چه برسه به ا نیمشروب برام سنگ یواژه  یحت

 ها باز کرد یمن رو به مهمون یپا یرانیپسر ا اون
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اما من هم کم کم وارد خط مشروب و قرص و  اوردمیدر م یباز زهیپاستور یادیاول بقول بچه ها ز یدو مهمون یکی تو

 بند و بساطا شدم نیاز ا

 

بد چشمم رو  نیحال سنگ نیو درع بایز یلیدختر خ هی یمهمون هیکه تو گذشتیم یچندماه امیمهمون ی هیقض از

 گرفت

 نه ایبود که من بتونم مخ اون دختر رو بزنم  یسر شرط بند اولش

 رو بکنم نکاریتونستم ا یوقت یول

 شدم فتشیدل نه هزار دل ش هی

 داره یاون دختر چ دمیفهمینم اصال

  یمعمول ی افهیق هی

 به شدت جذب کننده یول یمعمول کلیو ه قد

 بود  ایگلور اسمش

 

 ارگیو خودم رو مشروب و س شدمیمجنون م دمشیدینم یکه اگر روز یجور شدیم شتریب ایبه روز عالقم به گلور روز

 کردمیآروم م

 بود یبیغر یواسه من واژه  عشق

 باورش نداشتم چوقتیه و

 خودم بهش دچار شدم نکهیا تا

 کرد رییبه شدت تغ ایرفتار گلور یاز مدت بعد

 دادیم ونیخط درم هیهام رو  جواب
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 کردیم یو پرخاشگر ومدینم دنمیبه د اصال

  دیکشیازم پول م یهم به بهونه ا هربار

 اما.... دمیرو براش خر دیمروار یها سیسرو نیاز گرونتر یکی تشیرضا یآخر برا در

 دیپست رس هیناشناس برام  هیروز از طرف  کی

 

 مختلف درحال معاشقه بودن یپسر بود که در حالت ها کیو ایگلور یاون بسته عکس ها یتو

 نوشته شده بود رشیز و

 که نوشته شده بود برسونم یباور ندارم همون لحظه خودم رو به آدرس اگه

 تله باشه هی کردمیفکر م دمیترس اولش

 اثبات شدن به خودم رفتم یبرا اما

 

 داد و دستش رو به سرش گرفت ونرینفسش رو با صدا ب اریشهر

 دیکشیآوردن اون خاطرات عذاب م ادیکه از به  انگار

  دمیدر باال پر یبه اون خونه رفتم واز رو_

 دمیرو د ایپنجره گلور یتو از

  دمشیبا همون پسر د همراه

 و کتک زدن اون پسر دادیچشمام رو گرفت داخل خونه رفتم و شروع کردم به داد و ب یجلو خون

 دمیکمرش کوب یبود رو زیم یکه رو یبه سمتش برگشتم و با گلدون ایگلور کیرک یو حرف ها غیج با

 کرد دایاون پسر فرصت حمله کردن به من رو پ نیزم یرو ایافتادن گلور با
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 که ازهوش رفتم دیسرم کوب یتو یبا چ ادینم ادمی یحت

 برم رونیب شونینکنن که از زندگ تیحاظر شدن از من شکا یها هم به شرط اون

 یلیدردناک بود صحرا خ یلیخ

 دیکشیم ریو زجه زدم که با هر اشکم قلبم ت ختمیاشک ر اونقدر

 از بغض کردن خسته شده بودم گهید

 درد داشت ،اون ضربه که از اون دختر به من وارد شد  یلیخ

 رو از من گرفت یزندگ تمام

 

 انداختم نییسرم رو پا یناراحت با

 قلبم رو به درد آورده بود اریخاطرات شهر واقعا

 کردمیاون رو درک م من

 حس رو داشتم نیمن هم هم دمید حانهیتاب ر یآرسام رو ب یوقت

 دور شم کشهیسقفش نفس م ریز ایکه گلور ییگرفتم از جا میتصم_

 رو رها کردم و به روستا برگشتم  درسم

 کردم یروستا زندان نیا یتو نجایپنج ساله که خودم رو ا االن

 شب رو صبح کنه تونهیکه بدون الکل نم یمعتاد الکل هیشدم  و

 

 از اون اتفاق پنج سال گذشته_

 زنهیبه خودت صدمه م یدار ؟فقطیزاریالکل رو هم کنار نم یرو فراموش کرد ایهمونطور که گلور چرا
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 زد وگفت یپوزخند اریشهر

 نجاستیمشکل من ا_

 به چشمام انداخت و ادامه داد ینگاه

 کنم  رونیرو از قلبم ب ایو عشق گلور ایمن هنوز نتونستم گلور_

  کنمیم یفقط دارم با خاطراتش زندگ و

 یآدم رو نیو بدتر نیاگر اون عشق ظالم تر یکه بتونه عشقش رو فراموش کنه،حت یکنیم دایعاشق رو پ کدوم

 باشه نیزم

 

 شد یگونه هام جار یاراده اشک هام رو یب

 با احساس باشه  نقدریا اریشهر کردمیفکر نم چوقتیه

 کنار بگذاره تونهیقلبش رو نم یعشق تو چوقتیعاشق ه هی گفتیراست م اون

که از گناهش  ستیاگر اون گناهکار باشه قلب تو اونقدر عاشقش ن ی؟حتیگردیبرنم ایگلور شیخب پس چرا پ_

 بگذره؟

 سوزوندیرو م یزد که تا عمق وجود هر آدم یلبختد تلخ اریشهر

 شد یهاش رو به سقف دوخت و به سرعت اشک هاش جار چشم

 شدم که گفت رهیتعجب بهش خ با

 

 فکر رو کردم نیقبل از تو ا_

 زده بودم ابونیبه کوه و ب یاز فرط دلتنگ گهیبود که د شیسه سال پ قایدق
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 کنم و از گناهش بگذرم یروراض ایگرفتم برگردم و گلور میبودم که تصم دهیدرد کش اونقدر

 ..... اما

 ؟یاما چ_

 شد  رهیبه چشم هام خ اریشهر

 خون شده بود یهاش کاسه  چشم

 یسرشار از غم و سخت و

 دمیرس رید_

 رید یلیخ

 

 ه؟یمنظورت چ_

 شهیو درجا کشته م کنهیدرست شش ماه بعد از رفتن من تصادف م ایگلور_

 دیچک نییدهانم گذاشتم و اشکم پا یو دستم رو رو دمیکش ینیه ناباور

 درهم شد اریشهر ی افهیق

 داد  هیپشت سرش تک واریو بعد به د ختیآروم اشک ر اولش

 ؟یچرخ گردونه صحرا باور دار ایدن گنیم_

 ختمیاشک ر ارینگفتم و به حال تلخ شهر یزیچ

 

ل انتقام د ینجوریهان؟من که ازش نخواستم ا رهیانتقام من رو ازش بگ ایاما من که از خدا نخواستم با کشتن گلور_

 پس چرا رهیمن رو ازش بگ
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 گفتم رلبیکه ز دیپشت سرش کوب وارید یسرش رومحکم تو اریشهر

 نکن ،تورو خدا نکن_

 یریمیمشروب نخور م گنیم_

 کشهیسقف آسمون نفس م ریز گهید ایگلور ادیم ادمیاگه نشروب نخورم که همش  آخه

 اون رفته چرا من نرم هاااااان اگه

 دیکوبیم وارید یو سرش رو محکم تو زدیم ادیفر اریشهر

 

 بود یکه اشک هام به مهابا جار یسمتش هجوم بردم و سرش رو در آغوش گرفتم درحال به

 نکن نکاروینکن ،توروخدا ا_

 آخه چرا رفت چرا_

 دور کرد شتریو اون رو ازم ب دشیچرا خدا نبخش دمیکه گناهشو بخش من

 رو ازم گرفته بود ید که قدرت هر حرفبو زیتلخ و غم انگ اریشهر یحرف ها اونقدر

 یتونیبازم م یتو دوام آورد_

 رو باخودت نکن نکاریا توروخدا

 آروم تر شد گفت نکهیکه بعد از ا ختمیاشک ر اریهمراه شهر اونقدر

 صحرا یمن یایگلور هیشب یلیتو خ_

 رتهیهمش ذهنم درگ یروستا باهام برخورد کرد یکه بار اول جلو یوقت از

 یشمیکه پ خداروشکر
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 گلوم رو قورت دادم آب

 نشست میشونیپ یرو یشکمم گذاشت که عرق سرد یرو رو دستش

 شده شتریب یزندگ یادامه  یبرا زمیبچه وجود داره انگ نیا دمیفهم یمخصوصا از وقت_

 بچه باش صحرا نیمراقب ا توروخدا

 دیشما دو نفر دمیام ی همه

 هیشما رو از دست بدم وگرنه مرگم حتم تونمینم گهید

 

 انداختم  نییرو پا سرم

 اومد یداشت به سرم م دمیترسیکه م یزیازچ

 خواستمیبچه رو نم نیبه ا اریشهر یوابستگ من

 ستیتو ن یبچه ،بچه  نیا گفتمیم دیچطور با آخه

 چونه ام گذاشت و سرم رو باال آورد ریرو ز دستش

 نباش نیغمگ گهید_

 روز ننداخته نیمن رو به ا یو خوش یخوشبخت یکردم تا بدون فیرو برات تعر زیهمه چ من

 نهیحال و روزم ا یچارگیفرط فالکت و ب از

 

 ستیدرست ن ینجوریار،ایشهر یبد رییرو تغ تیزندگ دیتو به خاطر خودتم که شده با_

 زد وگفت یلبخند اریشهر

 ندهیاسمم از زبون تو خوشا دنیچقدر شن_
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 زدم  یکمرنگ لبخند

 به خاطر خودم نه _

 زیچ چیندارم به ه یتعلق خاطر نیکتریمن کوچ چون

 بدم رییرو تغ میزندگ خورمیبه خاطر تو و بچم قسم م یول

 

 اریخوب بشه شهر تیباهات نداره زندگ یصنم نیکتریکه کوچ یحداقل وجود بچه ا کاش

 کنمیها رو آرزو م یخوب نیبرات بهتر یهمه سخت نیقلبم بعد از ا میصم از

 سوال بپرسم؟ هی تونمی،م یراست_

 بله خانم بپرس_

 ه؟یشغل تو وپدرت چ_

 درهم شد وگفت یحساب اریشهر یابروها

 ه؟یچه سوال نیا_

 ادیم شیپ یهرکس یبرا گهیخب سواله د_

 

 یبدون یزیتو چ ستیفعال صالح ن_

 باال رفته گفتم یابروها با

  هیداره اگه من بدونم شغلتون چ یچه اشکال_

 از شغل و کار ما نپرس یزیچ گهید کنمیم دیصحرا ،دارم تاک_

 تکرار نکن ییجا و
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  یبدون یکه تو بخوا ستین یجالب زیما چ شغل

 به تعجبم و شکم چند برابر اضافه شده بود واقعا

 ....کردیم یاز به زبون آوردنش خوددار نقدریکه ا کردنیچه کار م مگه

 پرسمینم یزیچ گهیباشه د_

 یاستراحت کن یصبحه بهتره کم کینزد

 هم چراغ رو خاموش کردم و به سمت رختخوابم رفتم   خودم

 دمیگردنم کش یرو تا رو پتو

 صحرا_

 بله؟_

 یممنون که به حرفام گوش کرد_

 نگفتم یزیچ گهیزدم و د یلبخند

 رفتم... به خواب یکه از فرط خستگ دینکش یهام رو بستم و طول چشم

 

 خاک به سرم صحرا االناست که برسن هنوز ناهار حاظر نشده_

 حاال دست تنها یکنیکارمیبرم دشت چ دیبا منم

 اه مانیاسترس وارد نکن ا نقدریا_

 به کارم برسم بزار

  رشدهید کشهیدم م یبرنج ک نینگاه کن بب هیخب  لهیخ_

 گرسنه موندن چوپانا
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 به شدت استرس داشتم و از صبح مشغول کار کردن بودم اریخاطر اومدن عمه و مادر شهر به

 

 و لباس ها روشستم و ناهار آماده کردم میخونه رو آب و جارو کرد یهمه  مانیکمک ا با

 ناهار آماده شد نکهیازا بعد

 دادم  مانیچوپان ها رو در ظرف مخصوصشون گذاشتم و به دست ا یغذا

 صحرا _

 برگشتم و بالبخندگفتم اریسمت شهر به

 بله_

 دم در ،عمه و مادر اومدن میبر ایب_

 

  اریدهانم رو با سروصدا قورت دادم و همراه شهر آب

 رفتم یدر ورود یجلو

 دادیاز نگهبان ها اون رو حرکت م یکیکه  اریمادرشهر لچریعمه وارد شد و بعد و اول

 سالم عمه _

 جان  اریسالم شهر_

 به عمه سالم کنم که سرش رو برگردوند و ازکنارم گذشت خواستمیزدم و م یلبخند

 رو جمع کردم لبخندم

 

 زانو زد  لچریو یبه سمت مادرش رفت و جلو اریشهر
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 و گفت دیمادرش رو بوس دست

 دلتنگت بودم مادر_

 زدم اریشهر یهمه غم صدا نیبه ا یمحزون لبخند

 دادینشون نم یعکس العمل چیشده بود و ه رهیشهره خانم فقط به رو به رو خ اما

 

 کردم  یتر شدم و سالم کینزد بهشون

 صحرا شهیرو متوجه نم زیچ چیمادرم ه_

 طور کامل مغزش از کار افتاده به

 تکون دادم یسر یناراحت با

 گفتم  و

 هوا سرده مادرت رو به اتاقش ببر_

 مادرش رو به داخل عمارت حرکت داد لچریو و دیکش یآه اریشهر

 پزخونه رفتمهم به آش من

 

 ظهر بود  وقت

 ناهار ایببرم  ییو چا وهیم دیکه االن با دونستمینم

 بره رونیب خواستیکه م دمیرو د اریشدم که شهر رهیهاج و واج به روبه روم خ ینجوریهم

 سایوا اریشهر_

 سمت نگاه کرد و گفت به
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 شده؟یچ_

 زهیکه ....چ گمیم_

 کردیبا تعجب نگاهم م اریشهر

 ببرم؟ ییو چا وهیم ایناهار بکشم  دیاالن با دونمیخب من نم_

 و گفت دیخند اریشهر

 نداره ییرایبه پذ ازین ستیعمه که مهمان ن_

 کمکت... امیرو بکش ،االن م ناهار

 

 از فرط تعجب باز موند  چشمام

 به من کمک کنه؟ خواستیار؟میشهر

 زد وگفت یلبخند

 یکنینگاه م ینجوریچرا ا_

 بهت کمک کنم؟ یخواینم

 خوش نشون بده و بخواد کمکش کنه؟ یتا حال رسمه خان زاده به عروس خون بس رو یاز ک_

 میهم زمان به سمت عمه برگشت اریو شهر من

 

 درهم بود یهاش حساب اخم

 عمه جان..._

 اریتو ساکت شو شهر_



 صحرا

 
330 

 

 بزن دختر حرف

 بگم؟ دیبا یچ_

 کمک کنه  یبه توکه عروس خون دیبا اریچرا شهر_

 من ازش نخواستم بهم کمک کنه_

 دیخودش بپرس از

 

 چه زبون دراز و گستاخ_

 ضرب دست من تنگ شده نه؟ یبرا دلت

 گفت اریبگم که شهر یزیچ خواستمیهام رو بستم و م چشم

 گوش کن عمه_

 تو دامن من نیکه شما گذاشت هیزیچ نیا

 کنم مویزندگ دیبزار پس

 حامله ست صحرا

 دیبا من طرف دیبهش دست بزن اگه

 کشهیو عذاب م کشهیزحمت م نجایداره ا یحدکاف به

 

 قراره نسل خان رو ادامه بده؟ نیدختر حامله است؟ا نی؟ا یگفت یتو چ_

 گفت اریبهم اشاره کرد که شهر ریتحق با

 دیو دست از سر صحرا بردار دیها رو گفتم عمه لطفا بس کن یگفتن_
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 میتو سالن تا غذا رو بکش دینیبش دیبر

 به سمت عمارت رفت ظیغل یبا اخم ها عمه

 دیشدم و اشکم چک رهیخ نیرو شکمم گذاشتم و به زم یدست

 

 ؟یکنیم هیصحرا چرا گر یه یه_

 رو تکون دادم وگفتم سرم

 ستین یزیچ_

 کنمیتازه اولشه ،عادت م نیا

 تکون داد و به سمت ساختمان عمارت رفت یسر یبا ناراحت اریشهر

 دمیکه داشتم غذا رو در ظرف کش یذوق تیجام بلند شدم و با نها از

 من اومدم ییسالم صحرا_

 

 نگاه کردم و گفتم زدیکه نفس نفس م مانیا به

 یسالم ،خسته نباش_

 ؟یزنینفس نفس م نقدیا چرا

 دمیکل راه رو دو_

 دمیبهت کمک کنم ،فکرکنم به موقع رس امیب

 رسوندت بیخدا ازغ_

 تو سالن میها رو ببر نیا ایب
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 آب بخورم فقط وانیل هیباشه بزار _

 

 میدیچ زیم یو رو میغذا رو به سالن برد یها ینیس مانیکمک ا با

 نداشت یتموم اریعمه در گوش شهر یپچ ها پچ

  شهیعمه جان ،غذا سرد م_

 لطفا دییبفرما

 از من گفتن بود_

 بهم انداخت و گفت یاکراه نگاه با

 خورش آخه  گنیهم م نیبه ا_

 مونهیآب حوض م هیشب

 مرغاهم که له شدن نیا تموم

 نداده دختر؟ ادیبه تو  یزیچ مادرت

 

 کردم با قورت دادن آب گلوم رفع کنم اما نشد یگلوم خونه کرده بود رو سع یکه تو یبغض

 برم رونیزد و اشاره کرد که ب یانداختم که بهم لبخند اریبه شهر ینیغمگ نگاه

 بزنم بگم نه عمه خانم ادیفر خواستیم دلم

 میبخور میخورش به قول شما آب حوضم نداشت چوقتیو مادرم ه من

 

 که پدرم زنده بود  یدوران یاحتی یدوران مجرد یمادرم تو دیشا
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 خوردیخوب م یغذا

 باشه تونهیم یچ ریندارم غذا جز نون و ماست و پن ادی یمن از بچگ اما

 نعمت بود نیداده بود بزرگتر ادیبهم  یرو به صورت شفاه زایچ نیطبخ ا نکهیهم

 امیکوتاه ب تونمینم گهیکنه د ریتحق خوادیهرچقدر م حاال

 بودن..... چارهیشدم از ب خسته

 

 "شش ماه بعد"

 

 دمیشکمم کش یرو یدادم و دست هیباغچه تک یگوشه  ب

  یخوریوول م نقدیبچه جون؟چراامروز ا هیچ_

 مثل من دلت واسه بابات تنگ شده مگه نه توهم

 دمشیکه ند شهیبا امروز چند روز م یراست

 گذرهیکه آرسام اومد روستا شش ماه و پنج روز م یروز ازاون

 شدم  رهیآسمون شب خ یو به ستاره ها دمیکش یقیعم آه

 

 زدم  ینیبرگشتم و لبخند غمگ اریدور گردنم آروم به سمت شهر ینشستن دست با

 وگفت دیرو آروم بوس قمیشق یرو

 نشسته باشه نیصحرا خانم غمگ نمینب_

 کرده؟ تتیعمه اذ بازم
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 وگفتم دمیخند

 به حرف هاش عادت کردم گهینه د_

 کنمینکنه تعجب م رمیغر نزنه و تحق اگه

 بگم؟ یزیچ هی تونمیم اریشهر

 زمیبگو عز_

 

 میدکتر نرفت کبارهمی یباردارم حت دمیفهم یراستش ....از وقت_

 بچه چندوقتشه نیا میدونینم و

  میدونیم یحدود فقط

 میدکتر خوب بر هی شیو پ میتا شهر بر شهیم یکاریروز که ب کی

 کنه آخه.... دایپ یبچه مشکل ترسمیم

 انداخت وگفت نییسرش رو پا اریشهر

 صحرا یزنیو دم نم یشیم تیاذ نقدریشرمندتم که ا_

 فکر خودم هم بود یتو

 انتقال اجناس بودم یکارها ریمدت چقدر درگ نیتو ا یدیتو که د یول

 

 زدم یپوزخند

 و پدرش شده بودم نفرتم از خان چند برابر شده بود اریمتوجه کار شهر یکه به طور مخف یروز از

 اریشهر یکار مزخرف رو کنار بزار نیا شهیم_



 صحرا

 
335 

 

 تو کار مواد؟ یبزن یخوایم یهنوز به طور کامل الکل رو کنار نگذاشت تو

 زد و گفت یقهقهه ا اریشهر

 شدمیم شیمعتاد بشم که همون چندسال پ خواستمیمن،اگه من م زیآخه عز_

 نباش نگران

 میشهر تا از اوضاع بچه مطلع بش میریباش فردا م آماده

 

 عادت نکرده بودم اریشهر یهم به ابراز عالقه ها هنوز

 تر نکرده بود دراز مشیمدت اصال پاش رو ازگل نیتو ا اریبود که شهر درست

 کردیم تمیداشت اذ شیوابستگ اما

 آرسام رو فراموش کنم تونستمینم چوقتیه من

 وجودم در حال رشد بود یعشق اون تو یمن بود و ثمره  یزندگ اون

 سخت تر بود شیفراموش نیهم یبرا

 

 صبحانه آماده کردم اریخودم و شهر یشدم و برا داریزود ب یلیخ صبح

کمک بهم استخدام کرده  ینفر رو برا هیشده بود و انجام کار ها برام سخت شده بود خان  نیکه وزنم سنگ یوقت از

 بود

 دونستمینم یجا مشغول کاره ول هیکه مادرم هم به دستور خان  دمیاز صادق نداشتم فقط شن یخبر نیکتریکوچ

 و کجاست هیاون چه کار
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 من با مادرم نشد به مالقات یهم که بود خان راض یبه هر خواهش و التماس و

 صحرا جان؟ یآماده ا_

 میآره بر_

 راه افتادم اریهن کنان کمربند لباسم رو سفت کردم و به دنبال شهر هن

 رو برام باز کرد نیماش یجلو در

 سوارشدم یسخت به

 میزود به راه افتاد یلیخ

 شلوغه شهیشهر هم یمارستانایب_

 نشه رمونیکه د میکاش زود برس فقط

 

 میرسیهنوز که آفتاب هم نزده حتما زود م_

 ذوق دارم صحرا یلیخ_

 پسر؟ اینظرت بچمون دختره  به

 و ساکت شدم ومدیلفظ بچمون خوشم ن از

 ؟یگیم یهان چ_

 دونمینم_

 باباش قربونش بره یاله_

 شکمم بود تو فکر آرسام بودم یدستم رو هیکه  یدادم درحال هیتک شهیرو به ش سرم
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 ارینه شهر زدیبود و از شوق بچه حرف م یم نجایا دیاالن با اون

 ...یچ ستیبچه مال خودش ن نیا دیفهمیم اریشهر یروز اگر

 روتکون دادم  سرم

 بابااز کجا قرار بود بفهمه نه

 نداشت اجازه بدم بفهمه امکان

 

 میدیتا به شهر رس میراه بود یدوساعت تو حدود

 شدت خسته بودم و کمر درد گرفته بودم به

 گه؟ید میرسیم یک_

 میرسیتحمل کن م گهید یجلوتره کم مارستانیب_

 رو بستم  چشمام

 رو متوقف کرد و گفت نیماش اریبعد شهر یکم

 کنمیکمکت م امیاالن م سایوا_

 شد و به سمتم اومد در رو باز کرد ادهیبه سرعت پ اریشهر

 رو گرفت ودستم

 شدم ادهیپ و

 

 میو وارد شد میرفت مارستانیبه سمت ب باهم

 رو انجام بدم رشیپذ یمن برم کارها زمیعز نجایا نیبش_
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 شدم... رهیخ اریرفتن شهر رینشستم و به مس یصندل یرو

 

 به سمتم اومد  اریشهر

 شد؟یچ_

 مارستانهیب یتو مانی،از شانس خوبمون امروز دکتر زنان و زا زمیعز میبر_

 میمطب بر ستیالزم ن و

  میسالن انتظار نشست یو تو میعبور کرد یاز سالن اریهمراه شهر به

 صدامون کنن تا

 ؟یاسترس دار_

 نگاه کردم و گفتم اریشهر به

 ؟یچ یمن ؟نه برا_

  یچیپیآخه مدام انگشتات رو در هم م_

 زدم وگفتم یلبخند

 نگران بچم کمینه ،_

 باشه شیزیچ ترسمیم

 باشه؟ شیزیچ دی،چرا با هیچه حرف نیعه ا_

 خب ...دلواپسم دونمینم_

 ست،مطمئنمین یزیچ_
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 میصدامون کردن و باهم به اتاق پزشک رفت نکهیتاا میربع نشسته بود هی حدود

 سالم خانم دکتر_

 دییسالم بفرما_

 انداختم که گفت ینشسته بود نگاه زیکه پشت م ییدکتر خوش رو به

 لطفا دینیبش دییبفرما_

 اد؟یاز دستم برم یکمک چه

 به حرف اومد وگفت اریشهر

 همسرم بارداره خانم دکتر دینیبیهمونجور که م_

 میو اوضاع بچه رو چک نکرد میتاحاال دکتر نرفت اما

 د؟یکه چک نکرد هیمنظورتون چ_

 دیچطور ممکنه تااالن وضعش رو چک نکرده باش رسهیهشت ماهه به نظر م ایخانم شما هفت  نمیبیکه من م اونطور

 انداخت وگفت نییسرش رو پا اریشهر

 بوده ینجوریمتاسفانه ا_

 از دست مردم جاهل ما  یوا_

 ایدختر با من ب پاشو

 رفتم یازجام بلند شدم و به همراه دکتر به سمت اتاق پشت یسخت به

 تخت دراز بکشم و لباست رو باال بزن یرو_

 حرف دکتر گوش کردم و با خجالت لباسم رو باال زدم به

 پوشوند یژله ا یشکمم رو با ماده ا یوپشت دستگاه نشست و ر دکتر
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 شکمم به حرکت درآورد  یرو رو کیدستگاه کوچ کی

 دختر خوب؟ یچندهفته شد یدونیم_

 چندهفته؟_

 و هشت هفته و پنج روز  ستیب_

 یوارد هشت ماه شد یعنی

 نمونده یزیچ مانتیتا زا و

 

 رو داشتم انتظارش

 گذشتیکه آرسام جداشدم هشت ماه م یزمان از

 پسر؟ ایخانم دکتر بچم دختره _

 گمیاالن م سایوا_

 خب  خب

 تو راهه یکاکل زر هی

 زدم و گفتم یقیعم لبخند

 پسره؟_

 بله_

 دهانم گذاشتم  یرورو دستم

 ذوق کرده بودم که حدو حساب نداشت اونقدر
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 قلبش یهم صدا نیا_

 قلب بچه  یپخش شدن صدا با

 شد یگونه ام جار یهام رو اشک

 پسرم رفتم یدلم قربون صدقه  یتو و

 یقلبم پسرمون روبشنو یکه صدا ییکجا آرسام

 کردمیآشنا م شیپسرم رو با پدر واقع دیچطور با ایخدا

 پاک کردن شکمم از جا بلند شدم و همراه خانم دکتر از اتاق خارج شدم.... با

 

 و نگران به فکر فرو رفتم ستادمیسرجام ا هوی

 اما بچه هشت ماهه بود میبود که ازدواج کرد میهفت ماه و ن اریو شهر من

 بکنم دیبا کاریبگه چ اریشهر یجلو یزیدکتر چ اگه

 صحرا حالت خوبه ؟_

 زدم وگفتم یانداختم و لبخند زورک اریبه شهر ینگاه

 

 آره خوبم_

 گهیم یچ مینیدکتر بب شیپ میبر ایب_

  میبه سمت دکتر رفت باهم

 ه نگ یزیکه دکتر چ گفتمیذکر م رلبیز

 شدمیم چارهیب کردیلب باز م اگه
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 نداره یخب خداروشکر که بچه کامال سالمه و مشکل_

 کنمیم زیکمک به رشدش تجو یبرا یتیتقو یچندتا دارو فقط

 مصرف کن حتما

 

 بچه مشخص نشد؟ تیخانم دکتر جنس_

 کرد وگفت یبه من نگاه دکتر

 مگه خانمت بهت نگفت؟_

 ه؟ینه نگفت،بچه چ_

 زد یلبخند دکتر

 گفت  و

 پس بعد ازخانمت بپرس_

 نگفتم یزیبگم اما من  چ یزیتا چ شدیم رهیکنجکاو بود و مدام بهم خ یلیخ اریشهر

 

 رو نکرد یزیکه دکتر چ خداروشکر

 خوردمیبه مشکل برم مانیمطمئنا موقع زا یول

 گفتمیم دیبا یچه دروغ گهیموقع د اون

 گهید هیخب بگو بچه چ دیصحرا جونم به لبم رس_

 زدم وگفتم یندلبخ

 واسه تو؟ کنهیم یچه فرق_
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 کنهینم یخب فرق_

 

 هیبدونم بچم چ دینبا یول

 پسره_

 ستادیا مارستانیب یشد و وسط محوطه  رهیبا دهان باز بهم خ اریشهر

 ؟یستادیچرا ا_

 بچم پسره؟ ؟یگیتو راست م_

 ومدیبچم خوشم ن یلفظ کلمه  از

 آره_

 مردم من رو در آغوش گرفت و گفت یدرمقابل چشم همه  اریشهر

 واقعا ازت ممنونم صحرا_

  یا هیهد نیبهتر تو

 دیمن یزندگ یموجود کوچولو همه  نیوا تو

 

 زدم وگفتم یتلخ لبختد

  اریزشته شهر_

 کننی،مردم دارن نگاه م میبر ایب

 خب نگاه کنن_

 میهمه بفهمن ما چقدر خوشبخت بزار
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 جدا کردم مارستانیب یرو از محوطه  اریبود شهر یهر زور و زحمت به

 میشد نیسوار ماش باهم

 خستم یلیمن خ اریشهر_

 میزود برگرد توروخدا

  زمیباشه عز_

  میبر ییجا هیاجازه بده تا  فقط

 

 کجا؟_

 یفهمیخودت م_

 پارک کرد یفروش ینیریش هیدرب  اریوشهر میبازار شهر شد وارد

 چرا؟ نجایا_

 و بخورن؟پسرم ر ینیریش خوانیمردم نم_

 شد ادهیپ نیلبخند از ماش با

 شد یفروش ینیریوارد ش و

 

 معطل بودم نیماش یساعت بود که تو مین

  دیکشیچقد طول م ینیریجعبه ش هی دیخر مگه

 شدم یفروش ینیریش یاز مغازه  اریرو باز کردم که متوجه خروج شهر نیبرم در ماش اریگرفتم به دنبال شهر میتصم
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 بزرگ بود یدستش چندجعبه  یتو

 دستشون بود یو بزرگ تو کیکوچ یجعبه  یسرش هم دو مرد راه افتاده بودن که کل پشت

 شده بودم رهیاومدنشون خ ریتعجب به مس با

 ؟یعنیواسه ما بود  ینیریهمه ش اون

 

 شدم گفتم ادهیپ نیماش از

 ها همه واسه مائه؟ نی؟ا اریچه خبره شهر_

 کمه؟ ای هیبله خانم،صحرا به نظرت واسه کل روستا کاف_

 شدم و گفتم رهیدهان باز بهش خ با

 ؟یبد ینیریکل روستا رو ش یخوای؟میشد وونهید_

 خبر پسردار شدن من رو بفهمن دیهمه با زمیآره عز_

 

 صندوق جا دادن یو تو نیرو عقب ماش ینیریش یکمک اون مرد ها جعبه ها با

 میناهار برس یبرا دیظهره با کهینزد گهید میبر نیبش_

 به سرعت حرکت کرد   اریشهر

 آروم تر برو کمی یدار یآخه چه عجله ا_

 میسام رو به همه بد ریو خبر اومدن ام میزود برس دیبا_

 

 ؟یک_
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 گه؟ید رسامیام_

 ه؟یک رسامیام_

 پسرمون؟_

 دمیهام رو درهم کش اخم

 من اسم بزاره یبچه  یرو خواستیم یبه چه حق اریشهر

 رسام؟یحاال چرا ام_

 اسم بودم نیعاشق ا یاز بچگ دونمینم_

 سام بذارم ریپسردار شدم اسمش رو ام یبا خودم عهد کردم اگر روز و

 

 باخودم فکر کردم یکم

 رسام؟یام

 مشابه اسم آرسام بود یلیخ

 رسامیو ام آرسام

 زدم یتلخ لبخند

 اسم آرسام بود  هیبه نظر اومد چون شب نیریاسم برام ش نیا

 اسم موافقم نیمن هم کامال باا_

 قشنگه یلیخ

 

 دیبه صورتم پاش یلبخند اریشهر
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 رو گرفت دستم

 دنده گذاشت یدست خودش رو ریز و

 کردمیاحساس معذب بودن م  یکم

 یبالخره تا ک اما

 از آرسام نداشتم یخبر نیکتریکوچ گهیماه بود که همسر من بود و من د نیاالن چند اریشهر

 راحت من رو کنار گذاشته بود یلیخ

 ...رفتینم رونیچرا ازدل من ب یول

 

 خوابم برد یبود که از فرط خستگ ریمس اواسط

 مییروستا کیکرد و گفت که نزد دارمیب اریکه شهر دینکش یطول اما

 میدیزود رس یلیکرده بود که خ یط عیرو سر ریمس نیاونقدر ا جانیشدت شوق و ه از

 

 ست؟یبهتر ن میها رو پخش کن ینیریصحرا به نظرت خودمون ش_

  یوا_

 ینیریش دییبفرما میدرخونه مردم بگ میار؟بریشهر یبچه شد نقدری،چرا ا شهیتو ش کوبونمیسرم رو م گهید االن

 بچمون؟

 خنده و گفت ریزد ز یپق اریشهر

 زدم جانیه نقدریچرا ا فهممیواقعا نم_

 کنمیم کاریچ فهممینم اصال
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 یبرو خونه مردم از گرسنگ مینکن ،مستق یکار چیه_

 

 دیآخ آخ ببخش_

 ینخورد یزینبود از صبح چ حواسم

  یبکشم و همونجا من رو رستوران یگرسنگ گذاشتیآرسام بود نم اگه

 کردیدعوت م یزیچ

 شهیآرسام نم چوقتیه اریکه شهر فیح اما

 

 درب عمارت یتوقف جلو با

 شم ادهیپ نیکرد از ماش کمک

 رو صدا زد مانیا ادیبا فر اریشهر میشد اطیوارد ح نکهیازا بعد

 چه خبره ،گوشم درد گرفت _

 دیعه ببخش_

 اومد و گفت مهیسراس مانیا

 سالم آقا_

 ن؟یکارم داشت بله

 واسه خانم اسفند دود کن _

 بکن یدونیم یهرکار دونمیمرغ بشکن ،نم تخم
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 اریشهر هیکارا واسه چ نیآخه ا_

 شو الیخیب

 زمیحرف نباشه عز_

 ؟یچ یچشم بخور اگه

  دمیرو به زور بلع خندم

 ه؟یبلبشو واسه چ نیار؟ایشهر شدهیچ_

 عمه جون سور بده _

 ؟یسور واسه چ_

 عمه،بچم پسره میشیپسر دار م_

 زد وگفت یلبخند محو عمه

 خب باشه_

 همه مردم پسردار شدن نیا

 وقال نداره که داد

 

 چرا عمه داره_

 شهیداره پسردار م خان

 زد  یلبخند عمه

 صحرا جان تو برو ناهارتو بخور_

 شتیپ امیهمه پخش کنن بعد م نیها رو به نگهبان ها بسپارم که ب ینیریش برم
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 عمه هم پشتش رو به ما کرد و به عمارت برگشت اریرفتن شهر با

 به سمتم اومدو در آغوشم گرفت مانیا

 

 رهیقدم پسرمون خ...که ،انشاالیخواهر گمیم کیتبر_

 زدم  ینیغمگ لبخند

 یاز حال نر یبرات بکشم بخور یزیچ هی میبر ایب_

 میوارد آشپزخانه شد مانیهمراه ا به

 نشد یخبر اریاز شهر یخوردنم تموم شده بود ول غذا

 بود به آشپزخونه اومد وگفت اطیح یکه تو مانیا

 

 گرم شده ها یلیهوا خ_

 ومد؟ین اریشهر_

 باهاش داره یخان احظارش کرد و گفت کار مهم یول نجایا ادیب خواستیعه چرا اومدن م_

 پدرش رفته شیپ

 به اتاقم برم تا لباس هام رو عوض کنم وارد ساختمون که شدم خواستمیتکون دادم و م یسر

 زدیاتاق خان بدجور بهم چشمک م یراهرو

 نبودم  یفضول آدم

 داره اریبا شهر یچه کار مهم کنجکاو شده بودم که خان نقدریچرا ا دونمینم اما

 سمت اتاق خان رفتم.... به
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 ستادمیپشت در ا آروم

  دیرس یواضح به گوش م بایتقر صداها

 از دوماه طول بکشه شتریمحموله ممکنه ب نیاما خان بابا حمل ا_

 صحرا و پسرم رو رها کنم  تونمینم من

 یشلوارتو باال بکش یتونستینم روزیتو تا د_

 یواسه من خانواده دوست شد حاال

 

 آخه بابا...._

 اریآخه و اما نشنوم شهر_

 میمحموله رو گرفت نیتا ا میجون کند یکل ما

 االنشم داره نیگودرز هم یدونیم

 کنهیم مونیعربه رو پش اروی اون

 میکنیضرر م یبار از دستموم بره کل نیا اگه

 سکوت کرده بود اریو شهر زدیحرف م خان

 

 جاشون امنه نجایزن و بچت ا_

 دردش گرفت  هروقتم

 باالسرش ارمیروستا که م نیقابله هست تو ا یکل
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 یمحموله رو رد کن گهیهفته د دیبا تو

 دست بچه ها سپردمشیمهم نبود م اگه

 یباش دیفقط تو با اما

 گوش کن خان بابا_

 روش کبارمی نیا

 خرمیرو به جون م بتاشیمص همه

 شمیدور م نجایو از ا رمیگیدست صحرا و بچمو م نیبعد از ا اما

 شمینم کیشر ایکثافت کار نیتو ا گهید

 

 راه بنداز  نویتو فعال ا_

 فردا شد فکر فردا باش چو

 از اونجا دورشدم و به سمت اتاقم رفتم عیسر یلیخ

 طاقچه نشستم یرو عوض کردم و رو لباسم

 دمیاون کش یانداختم و دستم رو رو یشکمم نگاه به

 تو خطرناکه یبرا یلیخ نجایپسرم ،ا_

 پدرت شیپ میکردم همه باهم بر دایمادربزرگتو پ نکهیبه محض ا دمیم قول

 ....دمیقول م بهت
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 رهیزد خ رونیالکل روبه دست گرفت و از در عمارت ب ی شهیکه ش یاریشدم و به شهر رهیخ اطیپشت پنجره به ح از

 شدم

 سوختیم اریشهر یدلم برا واقعا

 بود دهیکش یسخت یلیخ

 االن هم به شدت به ما عادت کرده بود و

 ومدیسرش م ییچه بال کردمیترکش م اگه

 شدیکه هست نابودتر م ینیا از

 نداشتم یچاره ا اما

 بهش ندارم یکنم که عالقه ا یرو صرف کس میکه زندگ ستمیاونقدر فداکار ن من

 کردمیبزرگ م شیپدر واقع ی هیرسایبچم رو ز دیبا من

 

 ومدین اریشب رو پشت پنجره به انتظار نشستم اما شهر تمام

 نگرانش بودم یلیخ

 نداشتم یکه بهش عشق درسته

 بود یآدم خوب اما

 که داشته یسخت یبهش احساس ترحم داشتم بابت گذشته  نسبت

 دلسوزش بودم کیکوچ یبچه  هیمثل  و

 

 ومدیبعدهم ن یروزها اریشهر
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 از اون نداشت یخبر چکسیه و

 زده بود  بشیغ اریپنج روز شده بود که شهر امروز

 بشه دایازش پ یاثر دیبودم تا شا رهیمن دل نگران هرروز و هرشب به در خ و

 صحرا....._

 شده بود رهیبهم خ نیبرگشتم که غمگ مانیسمت ا به

 شده؟یچ_

 ....اریآقا شهر_

 

 و گفتم دمیجا پر از

 سرش اومده؟ ییچه بال_

 نگران نباش ستین یزیچ_

 عازم شده یسفر کار هی یبرا

 نامه رو به دستم رسوند تا بهت بدم نیا

 چنگ زدم و باز کردم مانیرو از دست ا نامه

 طاقچه نشستم و مشغول خوندن اون نامه شدم یرو دوباره

 

 زمیعز یصحرا_

 رفتم ینجوریکه ا ببخش

  رمیکجا دارم م یدونیکه خوب م دونمیم
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 کنم یظازت خداحاف تونستمینم

 برم دنتیکردم بدون ند یسع نیهم یبرا

 نیمن هست زیو پسرم همه چ تو

 باش رسامیخودت و ام مراقب

 نمشیو من نب ادیب ایکه به دن نگرانم

 دوستت دارم یلیکه شد بدون خ یچ هر

 یهست ایگلور هیشب نکهیصرفا به خاطر ا نه

 صحرا رو دوست دارم من

 صحرا ...... فقط

 

 دمیآوردم وبا تعجب به صورتم دست کش نییرو پا نامه

 ختم؟یچرا اشک ر من

 بود یچ ختنیاشک ر یمن برا لیدل اصال

 دمیدینم یمدت یرو برا میفقط هم اتاق من

 کردمیبا پسرم آماده م یزندگ یخودم رو برا دیبا

 

 شدم اطیزدم و وارد ح رونیدر ب از

 به صورتم برخورد کرد یگرم یهوا

 کلمه تنها شده بودم یواقع یدر معنا حاال
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 تنها یتنها

 نه مادر بود.... گهید

 آرسام.... نه

 .....ارینه شهر و

 بارش دادم یحوض نشستم و به اشک هام اجازه  کنار

 خاطرات از ذهنم عبور کرد ی همه

 خاطراتم با مادرم  از

 اریبا شهر دمیخاطراتم با آرسام تا خاطرات جد و

 بود؟ ییتنها شهیچرا سهم من هم یراست به

 رو حس کنم..... یکه من هم طعم خوشبخت دیرسیم یروز ایآ

 

 اطیتو ح یاز بس نشست یصحرا عرق کرد_

 حمام؟ یآب گرم کنم بر برات

 انداختم مانیبه ا ینگاه

 گفتم و

 جان مانیاصال حوصله ندارم ا_

  رمیم فردا

 تخت نشست وگفت یکنارم رو مانیا
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 ؟یصحرا تو خوب_

 زدم وگفتم یلبخند

 آره خوبم _

 یرسیاما اصال خوب به نظر نم_

 الغر شده یلیخ صورتت

 یرسیبه خودت نم اصال

 به فکر بچت باش یستیبه فکر خودت ن اگه

 نگفتم یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 دستم گذاشت و گفت یدستش رو رو مانیا

 یودتتو خ یلیرفته خ یاز وقت گذرهیم اریکه از رفتن آقا شهر مهیماه و ن کیاالن _

 یعمه هم ساکت یها کهیمقابل طعنه و ت یحت گهید

 

 رو ندارم یچیه یحوصله  گهید ست،فقطین یزیچ_

 نداره اریبه شهر یربط

 یگیباشه که م نجوریهم دوارمیام_

 بخور یزیچ هی ایب

 جان مانیاشتها ندارم ا_

 استراحت کن برو

 صدام کن یداشت یباشه پس اگه کار_
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 شدم رهیزدم و طبق معمول هر شب به حوض آب خ یلبخند

 

 دمیو باال پر دمیکش یبلند نیه یراندازیت یصدا دنیشن با

 زدیتند م قلبم

 شدن اطیزود نگهبان ها مسلح وارد ح یلیخ

 عیبرو داخل دختر سر ایب_

 شد و بااخم بهم تشر زد اطیخان که عصا زنان وارد ح دنید با

 ازم گرفته شده بود یبودم که قدرت هرحرکت دهیترس اونقدر

 گرفته بود یدیدرد شد رشکممیز

  مانیا_

 دخترو ببر داخل نیا ای،بییکجا مانیا

 

 آقا کار افراد گودرزه _

 کننیدرست م شیتو روستا تشو دارن

 د؟یکنیامر م یچ

 دیکن رونشونیاز روستا ب یزیبدون خون و خونر_

 بعد به حساب گودرز برسم تا

 دیرسیهنوز هم واضح به گوش م یراندازیت یصدا

 داخل توروخدا تو چت شده میبر ایصحرا ب_
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 به لباسم انداختم  ینگاه

 ....مانیا_

 مانیا

  ادمیفر یصدا با

 خان به سمتم جلب شد توجه

 کرد و گفت یهم به لباسم نگاه مانیا_

 آقا میخاک برسر شد_

 کنه مانیزا خوادیم

 گفت آروم

 آبت پاره شده  سهیاز ترس ک_

 میکن کاریبچه نارس باشه چ اگه

 

 شدیبه لحظه به شدت دردم افزوده م لحظه

 یهست یاحمق منتظر چ یببرش داخل دختره _

 خانم رو ببر باالسرش تا بفرستم دنبال قابله عمه

 رو فشار دادم مانیزدم و دست ا یغیشدت درد ج از

 کن میصحرا تورو خدا همراه_

 تو اتاق کنار آشپزخونه میبر ایب
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 ایراه ب کمی تااونجا

 

 زدمیرو چنگ م مانیو محکم دست ا ومدیصورتم فرود م یمهابا رو یهام ب اشک

 که بود خودم رو به اتاق رسوندم ..... یهر زور و زحمت به

 

 توروخدا کمکم کن مانیا رمیمیدارم م_

 و گفت ختیریمن اشک م یهم پا به پا مانیا

 بخدا ادیاز دستم برنم یکار_

  ستمیبلد ن یچیه

 باز شد و عمه خانم وارد شد در

 مانشه؟یوقت زا_

 از آب شد سیو لباسش خ دیترس یراندازیت یصدا دنیخانم جان،با شن دونمینم_

 بعد هم دردش شروع شد و

 

 کنه پس مانیزا خوادیم یوا یا_

 کننیم رونیرو از روستا ب راندازایخان دارن ت افراد

 روستا یدنبال قابله  فرستمیرو م یکی

 ؟یبهدار مشیببر شهیخانم جان نم_

 دختر ابله_
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 پرستار زن. هیدکتر مرد داره و  هیفقط  یبهدار

 فهمهیم یچ مانیاز زا پرستار

 دست دکتر مرد؟ میعروس خان رو بسپر میرو دفن کن رتمونیغ ای

 

 رهیمیآخه داره م_

 خبه خبه_

 روستا همشون مردن؟ نیکردن تو ا مانیهمه زن زا نیا

 بحثاشون رو نداشتم دنیتحمل شن اصال

 شدیم شتریهرلحظه ب غمیو ج ادیفر یصدا

 رو دنبال قابله بفرسته یرفت تا کس رونیب عمه

 

 کننینم یپس چرا کار_

 خدا  یا رمیمیم دارم

 ....ماااااانیا

 تحمل کن توروخدا گهید کمیجان دلم ،دردت تو سرم خانم جونم _

 مانیا رمیمیمن االن م_

 گهید رمیمیم االن

 مراقبش باش سپرمیرو به تو م بچم

 صحرا  یگیم یچ_
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 کنهیم یتو و پدرش زندگ ی هیسا ریو ز ادیم ایبه سالمت بچه دن االن

 آخ آرسام_

 

 ؟آرسام؟ یچ_

 بود دهیپر رونیاسم آرسام از دهنم ب یچطور دونمینم

 جواب گذاشتم یرو ب مانیزدم و سوال ا یادیفر

 دمیکشیم غیساعت ج مین حدود

 دمیچیپیاز درد به خودم م و

 شهیم هیبند بند وجودم داره از هم تجز کردمیم حس

 

 در باز شد و عمه تو چارچوب در ظاهر شد هوی

 تو بدو زود باش ایب_

 رهیمیدختر داره م نیا

 ادیخان ب یسر نوه  ییبال دینبا

 کارت باش..... مراقب

 

 اومد و کنارم نشست دیرسیزن که به نظر همون زن قابله به نظر م کی

 و گفت دیشکمم کش یرو یدست

 آروم باش بچه_
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 ریبگ آروم

 گفت مانیبه ا یزدم که فور یغیج

 عیسر اریب یچیآب گرم و پارچه و ق_

 رفت رونیاز اتاق ب عیسر مانیا

 بعد هم برگشت یکم و

 

 اومدنش بکن ایسالمت به دن یپس تمام تالشت رو برا ادیب ایبه سالمت به دن دیبچه با نیدختر ،ا_

 زدم  ادیفر اونقدر

 زدم  غیج

 ختمیو عرق ر دمیکش درد

 شده بود رهیعمه خانم هم نگران و پربغض بهم خ یحت که

 رمق شده بودم  یخسته و ب اونقدر

 زدن هم نداشتم غیتوان ج گهید که

 ساعت بعد مین

 

 صورتم گرفته بود قابله بچم رو از پا مقابل زن

 دیمحکم پشت کمرش کوب و

 بچم ی هیگر یصدا دنیشن با

 دمیخند هیاوج گر در
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 شکرت ایخدا_

 خان بزرگ پسره یمبارکه ،نوه _

 دل گفتم در

 اومد ایآرسام پسرمون دن 

 شینیکه بب یستین

 ....یستین

 

 کنمیرو با در آغوش گرفتن پسرمون رفع م دنتیدوباره درآغوش کش حسرت

 ..... دمینفهم یزیچ گهیشد و د نیسنگ چشمام

 

 "از زبان آرسام"

 دیآماده کن یبعد به خوب یجلسه  یکه خودتون رو برا دوارمیام_

 .دینباش خسته

 زدم  رونیرو جمع کردم و از کالس ب زیم یرو یو دفتر ها کتاب

 شدم دیدفتر اسات وارد

 کردنیکره ممذا یاز دوستاش نشسته بودن و راجع به مسئله ا یکیو  دیول

 

 استاد دیخسته نباش_

 گفتم یآروم متشکرم
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 نشستم یصندل یو رو ختمیقهوه ر یخودم کم یبرا

 یشیشما قانع نم یمیبابا جناب کر یا_

 کنمیبه شما ثابت م لیبا سند و دل من

 وگفت دیخند دیول

 منتظر سندتون هستم دکتر_

 تنها شدم  دیول با

 

 چه خبر آقا آرسام_

 یشگیهم یخبرا یچیه_

 از مامان بابا چه خبر؟_

 ام رو هم زدم و گفتم قهوه

 رانیا گردنیو برم شهیخانم دکتر تموم م یلیفارغ التحص یکارها ندهیتا ماه آ_

 شد یطوالن یلیموندنشون خ_

 از شانس خوب من بود نمیآره ا_

 همه باهم تنهام بزارن که

 ؟یصحرا رو فراموش کن یهمه مدت نتونست نیبعد از ا_

 

 هم فراموش بشه یکه به راحت ومدیدلم ن یتو یصحرا به سادگ_

 زدم و به قهوه خوردن مشغول شدم یپوزخند
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 از دانشجوهام وارد شد یکیگفتنم  دییشد و با بفرما دهیاتاق کوب در

 اجازه هست استاد؟_

 تو رضا ایب_

 

 دانشجوها هم وارد شدن نیاز بهتر گهیرضا پنج نفر د همراه

 بچه ها؟ شدهیچ_

 میمزاحمتون شد یدانیم قاتیاستاد راستش راجع به اون تحق_

 اگه بشه میخواستیم

 د؟یکن یداشته باشه رو بهمون معرف نیکه گفت ییها یژگیاون و یخوب که همه  یجا هی خودتون

 

 فکرکردم  یکم

 شد جادیدر ذهنم ا یجرقه ا و

  یدانیم قاتیتحق یبرا

 جا بود نیبهتر کردیم یکه صحرا دراون زندگ ییروستا

 مجدد صحرا بود دنید یبهونه برا نیبهتر و

 خوب سراغ دارم یجا هیمن _

 گمیبعد بهتون م ماه

 امیهم همراهتون م خودم

 استاد؟ دیگیم یجد_
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 ممنونم شهیخوب م یلیخ

 

 مطمئن شدم ممیاز تصم یبا دانشجوها صحبت کردم و وقت یکم

 زدم یبخش نانیاطم لبخند

 ا بودصحر دنید یبهونه برا نیبهتر

 اومده بود ایتااالن بچش هم به دن حتما

 عشقم..... ی بچه

 

 "از زبان صحرا"

 

 درد چشمام رو باز کردم با

 انداختم یبه اطراف نگاه و

 اتاق خودم بودم.... یتو

 به شکمم انداختم یو بچم افتادم و نگاه مانیدرد،زا ادی هوی

 بچم کجاست؟_

 دیچیشکمم پ یتو یکه درد بد دمیجام پر از

 رو گاز گرفتم لبم

 بود خودم رو به در رسوندم یبا هر زحمت و

 رو صدا زدم مانیاسم ا ادیفر با
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 ؟ یی،کجا مانیا_

 

 به سمتم اومد مهیسراس مانیاواسط راهرو رفته بودم که ا تا

  یخاک به سرم صحرا چرا بلند شد_

 بچم کو ها؟کجاست؟_

 دمیکش ادیکه فر اشاره داد یبا تعجب نگاهم کرد دستش رو به سمت مانیا

 کجاست؟_

 چت شده وونهید_

 پدربزرگشه.... شیپ

 موفق نبودم ادیدر فرو بردن خشمم داشتم اما ز یهم گذاشتم و سع یرو رو چشمام

 

 راه افتادم و به سمت اتاق خان رفتم به

 صحرا تورو خدا صبر کن_

 شدن ممکنه برات خطرناک باشه، صبر کن بلند

 به اتاق دنیبا رس مانیا یتوجه به حرف ها یب

 اجازه در رو باز کردم  یب

 وارد شدم و

 گهواره گذاشته بودن کی یرو تو بچم

 که با ورود من عمه اخم کرد کردنیو خان هم بالبخند نگاهش م عمه
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 خان لبخندش رو حفظ کرد وگفت یول

 

 تو عروس ایب_

 دمیسابیهامو بهم م دندون

 سمت بچه رفتم به

 بودمش دهیند هنوز

 شدم رهیبغض بهش خ با

 قشنگم... پسر

 توجه به اون دونفر خم شدم و بچم رو بغل کردم یب

 دمیگونه ام گذاشتم و عطر وجودش رو بو کش یرو رو سرش

 پسرم... یخوش اومد_

 داد و چشم هاش رو باز کرد یکوچولوش رو تکون یها دست

 چشمام جمع شد یچشم هاش اشک تو دنید با

 آرسام بود یها چشم یاهیدرست به س چشماش

 

 .... ییبایبه همون ز و

 کردن هیصورتش فرود اومد که شروع کرد به گر یهام رو اشک

 بهش نگاه کردم که عمه گفت دهیترس
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 شیبده بچه رو ترسوند_

 یا دهیبچه ند مگه

 بهش نگاه کردم و گفتم یناراحت با

 ن؟یمگه شما مادر نشد_

 ن؟یداشت یچه حس نیدیبار اول که بچتون رو د یبرا

 نگفت... یزیانداخت و چ نییسرش رو پا عمه

 

 خودم باشه شیپ خوامیم میکمکم کن بچه رو تو اتاقم ببر ایب مانیا_

 گرسنه ست حتما

 متوقفش کرد یبه سمتم اومد که خان با اشاره ا مانیا

 دیباش رونیب_

 عروس حرف دارم با

 دیرو هم ببند در

 بچه رو هم باخودش ببره که خان گفت خواستیم عمه

 بزار باشه_

 

 رفت رونیبرگردوند و از در ب یبا اکراه سر عمه

  نیبش_

 خان نشستم که گفت یبه رو رو
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 تشکر کنم یزیعادت ندارم بابت چ_

 ممنونم یکه بهم داد یبابت نوه ا اما

 دهانم رو قورت دادم که ادامه داد آب

 یدار یفیضع ی هیتو بن_

 نوه ام پروار بشه خوامیم من

 رمیگیم هیبراش دا پس

 

 دمیگردنم رو به گوش شن یتک تک مهره ها یگردنم رو باال آوردم که صدا عیسر اونقدر

 ن؟یگفت یش...شما چ_

 عادت ندارم حرفم رو دوبار تکرار کنم_

 کنار بچه باشه بهتره هیدا

 تره؟ کیاز مادر بهش نزد هیدا_

 د؟یم جدا کناز االن من رو از بچ دیخوایم شما

 نه دختر_

 ستین ییاسمش جدا نیا

 یاز نوه ام مراقبت کن یبه خوب یتونی،نمیتجربه و خام یب تو

 یریبگ ادیبگذره و روال کار رو  یبده مدت اجازه

 

 جام بلند شدم و گفتم از
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 دیگوش کن_

 گرفت دنیهوا تکون دادم و اشک هام بار یرو تو انگشتم

 بسه گهیاما د نیسرم آورد نیتااالن خواست ییهر بال_

 دیریبچم رو هم ازمن بگ دمینم اجازه

 گوش کن دختر..._

 زدم رونیشدم بچه رو در آغوش گرفتم و از در ب خم

 اون مردک گوش بدم فیصبر نکردم که اراج گهید ی هیثان یحت و

 

 وارد اتاق شدم و در رو پشت سرم بستم  یسخت به

 ختمیریک مرو سفت در بغل گرفته بودم و اش پسرم

 از من جداش کنه یکس دمیترسیکه م انگار

 شدم رهیخ باشیطاقچه نشستم و به صورت ز یرو

 

 یعشق من ی وهیتو م_

 رتیاز من بگ چکسیه دمینم اجازه

 دمیپسرم بهت قول م میریم نجایاز ا ما

 دمیبوس یگونه اش رو به نرم یرو

 افتاد هیگر به

 گرسنه اش بود فکرکنم
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 بدم ریرو کردم تا به پسرم ش میبلد نبودم اما سع نکهیباا

 خوردن کرد ریشروع به ش نیریو ش بایز یلیهم خ اون

 شد یمملو از شوق وصف نشدن قلبم

 شد.... یاشک هام جار و

 

 افتادم و اشک هام شدت گرفت اریشهر ادی

 خودش نبود یبچه  د،هرچندیدیبچه رو م نیاگه ا شدیخوب م چقدر

 ...شدیخوشحال م یلیخ حتما

 زدم و گفتم یحرفش لبخند ادآوردنیبه  با

 رسامیام_

 من و آرسام پسرم،پسر

 دمیاون کش یخوابوندم و پتو رو رو یرختخواب گرم و نرم یو اون رو رو دمیپسرم روبوس ی گونه

 

 طاقچه نشستم یزدم و دوباره رو یلبخند

 شدم رهیبا دو به سمت در عمارت رفت،با تعجب به حرکاتش خ مانیا

 کردیم ییرو به سمت ساختمون عمارت راهنما یکس ییدر بغل گرفت و گو یکه گذشته بقچه ا یکم

 شدیاضافه م رتمیبه لحظه بر ح لحظه

 

 چنگ انداختم شهیجا بلند شدم و به ش از
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 ستادیا مانیشدم که درکنار ا یزن ی رهیخ

 مادر...._

 .....مامانمهمامانم

 آوردم و به سمت در هجوم بردم نییصدام رو پا رسامیام دنید با

 ختیر یفرو م یاپیهام پ اشک

 اومده باشه نجایمادرم به ا کردمینم باور

 شم که با مادرم روبه رو شدم اطیوارد ح خواستمیشدم و م ریپله ها سراز از

 

 باز بهش نگاه کردم  یتعجب و دهان با

 مامان..._

 صحرا دورت بگردم مادر_

 مادر... جان

 مینشست نیزم یآغوشم گرفت و باهم رو در یسخت به

 مامان یمامان تو کجا بود_

 بدون تو ... دمیکش یچ یدونیم

 ...رمیبرات مادر بم رمیبم یاله_

 مادرم فاصله گرفتم اشک هام رو پاک کردم از

 

 نمیتر بب قیمادرم رو دق یچهره  تا
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 بودمش دهیکه ند یسال کی نیا تو

 شدت الغر شده بود به

 پوست کامال مشخص شده بود.... یصورتش ازرو یاستخوان ها و

 

 و گفتم دمیصورتش کش یرو رو دستم

 آخه؟ یشد یقربونت برم چ یروز افتاد نیچرا به ا_

 مادر؟ یمن رو ول کن دختر تو خوب_

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 خوبم_

  گفتمیم دیبا اما

 ستمیمادر اصال خوب ن نه

 کسم یبم،بی،تنهام،داغونم ،دل تنگم،غر خستم

 مادرم..... ستمین خوب

 

 دیاشک هامون ته کش نکهیازا بعد

 مامان رو گرفتم و گفتم دست

 رو نشونت بدم یکی خوامیمامان جان م ایب_

 نگاهم کرد یبا کنجکاو مامان

 که داشتم رو فراموش کرده بودم یمادرم درد دنید با
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 کرده باشم  دایازوجودم رو پ یا کهیکه ت ییگو

 

 به اتاقم رها نکردم دنیمامان رو تا رس دست

  کردیهم با لبخند پشت سر ما حرکت م مانیا و

 در اتاقم رو باز کنم گفتم نکهیاز ا قبل

 مامان جان چشمات رو ببند_

 آخه هیکارها واسه چ نیدختر ا_

 گمیرو م لمیشما ببند من دل_

 زد و چشم هاش رو بست یلبخند مامان

 

 میوارد اتاق شد آروم

 پسرم شدم یدست و پازدن ها متوجه

 بود دارشدهیب حتما

 چشماتم باز نکن ستایوا نجایمامان هم_

 سمت پسرم رفتم به

 بازش رفتم و در آغوش گرفتمش یچشما یآروم قربون صدقه  یلیخ

 سمت مامان گام برداشتم و روبه روش قرار گرفتم به

 

 حاال چشمات رو باز کن_
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 آغوشم یتو رسامیام دنیبا باز کردن چشم هاش و د مامان

 کم لبخندش جمع شد و گفت کم

 بچه؟ نی...ایا_

 تو یپسرمنه ،و نوه  نیآره مامان ا_

 دیلرزونش رو به سمت سام کش یمادرم اشک حلقه زد و دست ها یچشم ها یتو

 به دستش دادم آروم

 به سام بود رهیخ رتیبا اشک و ح مامان

 فشرد و با اشک گفترو در آغوش  اون

 قربونش برم یاله_

 منه یصحرا یبچه  نیفداتون شم ،ا یاله

 

 هام رو پاک کردم  اشک

 کردمیموضوع رو با مامان مطرح م عتریسر یهرچ دینظرم با به

 رمیگیمورد مواخذه قرار م دایشد دونستمیم

 میفرار کن نجایتر از ا عیکردم سر دایبود که تا مامان رو پ نیبهتر ا اما

 کردم وگفتم مانیبه ا ینگاه

 یاریاز مادرم ب ییرایواسه پذ یزیچ هی یبر شهیجان م مانیا_

 زد و از اتاق خارج شد یلبخند مانیا
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 رو بستم و روبه مادرم گفتم در

 بهت بگم یزیچ دیبا نیمامان لطفا بش_

 بود گفت رسامیام دنیکه محو د مامان

 ؟یکرد مانیزا یمادر ک_

 روزید_

 ب نگاهم کرد وگفتبا تعج مامان

 پس یستادیخاک به سرم چرا ا_

 یاستراحت کن دیبا نیبش ایب

 نیمن خوبم مامان بش_

 میندار وقت

 

 شده؟یچ_

 خودم نشوندمش یرو گرفتم و روبه رو دستش

 به صورتش نگاه کنم تونستمینم

 کالفه شدم یلیخ

 چونه ام گذاشت و سرم رو بلند کردوگفت ریز یدست مامان

 که تو چشماته یبگو اون غم_

 رونیب زیبر بگو

 حرف مامان بغضم رها شد نیا با



 صحرا

 
379 

 

 به هق هق افتادم و

 

 مامان من...من خطاکارم_

 دختر؟ یگیم یچ_

 به سام انداختم و گفتم ینگاه

 بچه... نیا_

 به بچه انداخت وگفت ینگاه مامان

 ؟یبچه چ نیا_

 بچه.... نیا_

 تمام موند مهیبازشدن در حرفم ن با

 شد.... رهیدر درگاه ظاهر شد و با پوزخند بهمون خ عمه

 

 دیرس بیکه از غ میداشت ازیجمع شده فقط سردسته شون رو ن نیاطیها و ش تیجمع افر گهیخوبه د_

 انداخت نییزد و سرش رو پا یهم متقابال پوزخند مامان

 به سمتم اومد و گفت یخانم عصب عمه

 یاریب نجایبه تو اجازه داد بچه رو ا یک_

 

 واضح جوابش رو دادم یلیخ نیهم یعمه عادت کردم برا یحرف ها به

 منه یبچه ،بچه  نیا_
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 رونیب دیباز نکردم بر نیاز ا شتریپس تا دهانم رو ب مونهیمن م شیپ و

 و گفت دیهم ساب یکرد و دندون هاشو رو یو تعجب بهم نگاه تیبا عصبان عمه

 

 کنمیم تیزبون دراز حال یدختره _

 گوشم بزنه  یتو خواستیم

 گذاشت نیزم یبچه رو رو عیمامان سر که

 هوا گرفت یدست عمه رو تو و

 نبود توران خانم یبرات کاف یگوش من زد یاونقدر تو_

 ؟یمنم بزن یتو گوش بچه  یخوایم

 زد وگفت یلبخند عمه

 

 مونده ادتیخوبه که _

 سابق رو سر تو و دخترت آوار نکردم یتا بالها پس

 دیباش لتونیفکر جمع کردن بار و بند به

 خان زاده.... یبدون بچه  البته

 میرو انتخاب کن یکیتا  نجایا انیم هیچند تا دا گهیساعت د کیکه تا  دیباش ملتفت

 کرده باشن یسرم خال یرو رو خیاز آب  یسطل بزرگ انگار

 زد خی کبارهیتنم به  تمام
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 من؟امکان نداره یبچه  یه؟برایدا_

 زد  یپوزخند عمه

 رونینندازمتون ب نجایاگه مثل سگ از ا ستمیتوران ن_

 زد رونیدر ب از

 رفتنش نگاه کرد ریگرد شده به مس یدستش بود با چشم ها یتو وهیهم که ظرف م مانیا

 خانم باز چش بود تیافر نیوا ا_

 به من افتاد و گفت نگاهش

 

 تو؟ یشد یشکل نیخاک به سرم صحرا چرا ا_

 متم اومد و دست هام رو گرفت و گفتبه س مامان

 مادر جون تورو خدا آروم باش_

 منو نگاه کن صحرا

 دیمامان رو نگاه کردم و اشکم چک یسخت به

 مامان رنیبچم رو ازم بگ خوانیم_

 مادر نترس  کننینم یکار_

 

 شهینم یزیصحرا جان چ گهیراست م_

 در رو بست و اومد کنارم نشست و آروم گفت مانیا

 خودمون باشه ها نیب_
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 زدنیاالن که عمه و آقاحرف م یول

 دمیشن یدر بودم که اتفاق پشت

 اومده  ایبچش به دن دهیشن یاز وقت اریشهر آقا

 برگرده خوادیکرده و م لیرو تعط کار

 دهیآقا بهش اجازه نم اما

 گردهیمن مطمئنم که برم یول

 بزرگ کنه هیبچش رو دا دهیاجازه نم و

 

 زدم یبچه لبخند نیبه ا اریآوردن عشق شهر ادیبه  با

 بزرگ کنه هیبچش رو دا دادیمطمئنم اون هرگز اجازه نم ومدیم کاش

 ادیب دوارمیام_

 

 زد رونیحرف زدن از اتاق ب یهم بعد از کل مانیپاهاش بود که ا یمشغول خوابوندن سام رو مامان

 مادر گهیصحرا بگو د_

 یبگ یخواستیم یچ ادیاون زن ب نکهیاز ا قبل

 زدم و گفتم یلبخند

 بود ینبود مامان جان دلتنگ یخاص زیچ_

 ار؟یشهر یبرا_
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 نگفتم یزیزدم و چ یلبخند

 آرسام یاز همه برا شتریو ب اریشهر یبرا آره

 ادیب شیمناسب پ طیتا شرا گفتمیبه مادر نم یزیچ اریبرگشتن شهر تا

 نجا؟یسرت اومد ؟چرا حاال آوردنت ا ییبال ؟چهیمدت کجا بود نیمامان تو ا_

 و گفت دیکش یآه پرحسرت مامانم

 

 بگم مادر یچ_

 یسال فقط زجر بوده و بدبخت کی نیا تو

 نیتو وآرسام خان رفت نکهیازا بعد

 هرروزم مشغول شدم  یزندگ به

 شدیم شتریتو وصادق ب یهرروز دلشوره و آشوب من برا اما

 روستا نیا یاز مردها یکیدوماه بعدش  نکهیا تا

 پدرت بود یمیقد یاز دوستا که

 موتور خودش رو بهم رسوند و گفت با

 فرار کن یچیبدون ه_

 یخودت باش و پاهات و زود فرار کن که اگر بمون فقط

 زنیریو پسرش خونت رو م خان

 بود نطوریهم هم واقعا

 ارنیسرم ب ییبودن که ممکن بود هربال یاز من عصبان اونقدر
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 بهم نداشتن یکار گهینسبت بهم سرد شدن د کمیچون بعدها  دیشا

  یا هیبا وانت کرا دیهمون موقع بود که رش خالصه

 برد یپ هیقض نیاز ا یبه شهر بره وقت خواستیم

 بهم جا دادن شییمن رو به شهر برد و منزل دا عیسر

 بودن واقعا دستشون درد نکنه برام کم نذاشتن یفیشر یانسان ها یلیخ

 

 کرد دایمن رو پ یزود جا یلیچطور شد که خان خ دونمینم اما

 رو کتک زدن چارهیب رزنیو پ رمردیبه خاطر من اون پ یحت و

 حدود هفت ماهه االن

 من رو بردن کردستان تا اونجا براشون کار کنم که

 انجام دادم یکه بگ یمدت هرکار نیا تو

 یو آشپز دنیردوشیگرفته تا ش یو کشاورز یو کلفت یچوپان از

 

 خان اومد وگفت یاز آدما یکیبود که  شیروز پ سه

  میبر نجایاز ا دیبا

 .... ارهینگفت که قراره من رو به عمارت ب اما

 

 وگفتم دمیمامان رو گرفت و بوس دست
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 برات مادر رمیبم_

 یدیبه خاطر ما عذاب کش شهیهم

 نگو دورت بگردم_

 دیمن یبرا امرزتیپدر خداب یادگارایتنها  شما

 دارم جز شما یچ

 انداخت و گفت نییسرش رو پا مامان

 ؟یندار یاز صادق خبر_

 

 تکون دادم و گفتم یسر

 کننیبرسه قصاصش م یبه سن قانون یزندانه نوجوانانه و وقت دونمیفقط م_

 زد وگفت هیرگریز مامان

 برا بچم رمیبم یاله_

 مردونش کار دستش داد رتیغ یچطور نیبب

 بچم رو بکشن زارمینم

 

 چرا صادق شاهرخ رو کشت؟ ه؟اصالیمردونه چ رتیمنظورت از غ_

 آخر یکه اون روزا کننیم فیتعر نطوریا یمادر ول دونمیمنکه نم_

 گفتهیو مدام از من و پدرت بد م کردهیم یصادق باز رتیباغ یلیخ شاهرخ
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قلب شاهرخ  یرو تو شهیش هیو  کوبهیم وارید ینوشابه تو ی شهیو صادق هم ش شهیروز باهم بحثشون م هی گهید

 کنهیفرو م

 

 رو با درد بستم چشمام

 آدم بکشه ییبحثا نیپرجرئت باشه که به خاطر همچ نقدریصادق ا کردمینم فکرشم

 هممون رو به فنا داد یبحث زندگ هیبه خاطر _

 انداخت و گفت نییسرش رو پا مامان

 یحروم شد شتریوسط تو ازهمه ب نیمادر ،ا اههیروم س_

 جهنم بوده باشه دیبا توران با یگزند دونمیم

 کنه؟یبا تو خوب رفتار م شوهرت

 

 زدم وگفتم یلبخند

 عشق سابقشم هیآره چون شب_

 داره یاون کرده و باهام رفتار خوب نیگزیرو جا من

 تنگ شده بود اریشهر غیدر یب یمحبت ها یبرا دلم

 ....ومدیزودتر م کاش

 

 دنبال مادر اومد و گفت که خان باهاش حرف داره دیدادم و خوابوندمش اون خدمتکار جد ریبه سام ش نکهیازا بعد

 رفت رونیب دهیپر یهم با رنگ و رو مادر



 صحرا

 
387 

 

 ادیازمادر بدش م نقدریو خان ا ترسهیازخان م نقدریهست که مادر ا یچه سر دونستمینم

 اتاقم برگشتمخودم و مادر برداشتم و به  یبرا یآشپزخونه رفتم و ازشام شب کم به

 منتظر مادر بودم تا بالخره برگشت یساعت مین حدود

 

 داشت؟ کارتی؟چ شدیچ_

 گفت یبا ناراحت مادر

 بگه حواسم بهتون هست  خواستیفقط م یچیه_

 دیمراقب رفتاراتون باش و

 ن؟یناراحت نقدریپس شما چرا ا_

 ستمینه مادر جون منکه ناراحت ن_

 رو بخور  شامت

  یریجون بگ کمی

 تکون دادم و به خوردن شام مشغول شدم .... یسر

 

 دمیراحت کنار مادرم و پسرم خواب الیشب رو با خ اون

 شدیم داریراحت هم نبود و سام در طول شب چند بار ب هرچند

 هام رو کنارم داشتم نیرتریدونفر از عز اما

 خوب سام رو پوشوندم  نکهیو بعد ازا میاتاقم صبحانه خورد یرو تو صبح
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 میتازه نفس بکش یهوا یتا کم میشد اطیادرم وارد حم با

 کنهیم کاریچ مانیا نمیتا بب ریتخت سام رو بگ یرو نیبش یمامان جا_

 یصحرا مادر توهنوز خوب نشد_

 ستیسرپا نا ادیز

 باشه مامان جان_

 آشپزخونه شدم وگفتم وارد

 دیخسته نباش_

 مامان خانم یسالمت باش_

 ؟یخوایکمک نم یکنیم کاریچ_

 ستین ینه بابا کار خاص_

 برو استراحت کن میندار یکنه کار یآشپز ادیفرشته هم ب االن

 خاله کجاست؟ فندق

 

 ،بغل مامان اطهیح یتو_

 جانم بزار برم بخورمش یوا_

 رفت فرشته اومد وگفت اطیبه ح مانیا

 دیرو باخودتون ببر دیصحرا خانم آقا تو اتاق منتظرتون هستن و گفتن ام_

 ه؟یک دی؟امیچ_

 گهیبچه د_
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 هام گشاد شد و گفتم چشم

 ده؟یمن ام یگفته اسم بچه  یک_

 آقا گفتن_

 آقا غلط کرد_

 

 دهانش گذاشت یو دستش رو جلو دیکش ینیه فرشته

 رفتم مانیزدم و به سمت مادر و ا رونیاز در ب تیعصبان با

 چنگ زدم  مانیرو ازدست ا بچه

 مادر؟ شدهیچ _

 معلوم کنم اروی نیرو با ا فمیتکل میبر دیبا_

 صحرا...._

 راست به سمت اتاق خان رفتم کیمادر توجه نکردم و  یبه صدازدن ها_

 

 دمیخان د زیزن رو کنار م کیدر زدن در رو باز کردم که  بدون

 عروس؟ یدر بزن دمینشن_

 اومدم باهاتون حرف بزنم_

 در رو ببند_

 دیکوبیدهانم م یکه قلبم تو یبه سمتش رفتم درحال آروم

 بود یزن ک نیا
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 دهیام ی هیزن از امروز دا نیا_

 بهش زل زدم وگفتم تیعصبان با

 

 من اسم داره یاوال بچه _

 اسمش رو پدرش انتخاب کرده و

 نداره هیبه دا ازیمن ن یبچه  دوما

 زد و گفت یپوزخند خان

 ینشناخت دیتااالن اونقدر باهات مهربون رفتار کردم که منو اونطور که با_

 ....یکنیم ایمن اوال ثان یو برا یروبه روم نشست ینجوریا که

 

 دهانم رو پر سروصدا قورت دادم  آب

 سام بلند شد ی هیگر یکه صدا دیکوب نیزم یعصاش رو محکم رو خان

 کردم که خان ادامه داد آرومش

 کهیزن یستیا یمن م یتو رو ینجوریبار آخرت باشه ا_

 اما ...._

 اما اگر نداره_

 

 دهیمن ام یاسم نوه  اوال

 رهیگیاسم براش شناسنامه م نیبه ا رهیم ادیپدرش ب تا
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 ایثان و

 دهیام ی هیزن دا نیا

 ست هیکنار اتاق دا اتاق

 و مراقبشه دهیم ریش بهش

 یتوهم بهتره تا به کارهات برگرد یبرا

 هیکاف گهید استراحت

 کردنیم یکشاورز  یچوپان شدنیبلند م عیسر کردنیم مانیتا زا میقد یهم زن ها زن

 

 یدوروزم استراحت کرد تو

 سرکارت برگرد

 زدم  رونیب یحرف چیه یسخت بود ب یلیبغضم رو ببلعم اما خ کردمیم یسع

 اون زن هم پشت سرم راه افتاد و

 گفت میکه دور شد یکم

 خانم...._

 

 برگشتم سمتش و گفتم تیباعصبان

 ؟ یخوایم ی؟چ یگیم یچ_

 زد وگفت یمحزون لبخند

 رمیبچت رو ازت بگ ومدمیمن ن_
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 از بچه سخته یچقدر دور دونمیم بخدا

 ؟یکن کاریچ نجایا یپس اومد_

 دارم ازیکار ن نیمن به پول ا_

 

 کنمیکه ازبچه مراقبت م دمینشون م هیبق یجلو من

 ستین ینجوریکه ا یدرصورت

 دمیشما انجام م یخونه رو به جا یکارها من

 دینکن رونیتوروخدا من رو ب یول

 بدون پول برگردم  تونمینم

 هام گرسنن بچه

 انداختم نیینگاهش کردم و سرم روپا یدلسوز با

 

 شرمنده شدم واقعا

 باوجدان باشه کردم،اونقدریفکرنم

 زدم وگفتم یلبخند

 ممنونم ازت یلیخ_

 من ممنونم خانم جان_

 

  میرفت اطیبود به ح نیاون زن که اسمش پرو همراه
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 .... میکنار مادر نشست و

 

 گذشتیعمارت ده روز م یاقامت مادرم تو از

 نشده بود اریاز شهر یهنوز خبر و

 به قولش عمل کرده بود نیپرو

 مراقبت از سام کمکم کرده بود  یمدت فقط تو نیا یتو و

 کردیمن کار م یخونه به جا یکارها یتو و

 

 نگهبان ها باهم به سمت در رفتن دمیبودم که د اطیآب و جارو کردن ح مشغول

 بهشون نگاه کردم تعجببا

 باال انداختم  یا شونه

 لباس ها کنار حوض شدم یمشغول شستشو و

 

 دمیرو پشت سرم شن ییپا یصدا

 از نگهبان ها بود  یکی حتما

 پا پشت سرم متوقف شد یکارم مشغول شدم که صدا به

 کردم یبه پشت سرم نگاه دهیجا بلند شدم و ترس از

 دمیرو د اریشهر که

 تعجب بهش زل زدم  با



 صحرا

 
394 

 

 هاش بلند شده بود شیر

 

 شده بود یمخف شیچهره اش پشت ر و

 سالم صحرا جان_

 اریشهر_

 شد و من رو درآغوش گرفت کمینزد ییهوی یلیخ

  دمیکشیخجالت م نکهیباا

 معذب بودم و

 

 چرا آرامش گرفتم و دونمینم اما

 زدم  یلبخند

 یخوش اومد_

 فاصله گرفت و گفت ازم

 یالغر شددوباره که _

 و گفتم دمیخند

 الغر بودم_

 پسرم کجاست؟_

 دنشیواسه د زنمیله له م دارم
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 دمیزدم و دستش رو گرفتم و به سمت اتاقم کش یلبخند

 ازمن رفت و گفت جلوتر

 تو کجا عه بزار با پسرم تنها باشم_

 منم باشم دینه با_

 در روباز کرد و وارد شد زودتر

 در متوقف شد یجلو و

 

 زدم جلورفتم و بچه رو از رختخوابش برداشتم  یلبخند

 رفتم که هنوز هاج و واج بود اریآروم به سمت شهر و

 که بچش نبود درسته

 بده لیتشک یکردم تا حداقل بعد ازمن بتونه زندگ کیخوشحال بودم که حداقل حس پدرانش رو تحر اما

 

 به پسرم سالم کن_

 اریشهر آقا

 حلقه زد.... اریشهر یچشم ها یتو اشک

 

 واقعا پسر منه؟ نیصحرا ا_

 رو جمع کردم لبخندم

 انداختم نییسرم روپا و
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 دستم گرفت و محکم در آغوش فشرد از

 دشیو بوس دشییبو

 شکرت ایخدا_

 ...یلیخوشحالم خ یلیخ صحرا

 

 کرد و درآغوش گرفت کیبه خودش نزد گهیدست د هیدست گرفت و من روهم با  هیبچه رو با  اریزدم شهر یلبخند

 دعا کن صحرا جان شهیخانوادمون هم یداریپا یبرا_

 خوب رو ازدست بدم یزندگ نیا خوامینم چوفتیه من

 هام رو بستم چشم

 

 خوامیرو نم یزندگ نیکه من ا گفتمیم دیبا چطور

 فرار یبرا میدنبال فرصت و

 شدیاز سام جدا نم یلحظه ا اریشهر

 آورد ییوچا وهیم نیپرو

 همچنان مشغول حرف زدن با سام بوداون  و

 ه؟یزن ک نیا_

 انداختم نییرو پا سرم

 

 ه؟یصحرا با توام؟ک_
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 د؟یام ی هیدا_

 با تعجب نگاهم کرد اریشهر

 ادیم شیدوتا سوال پ_

 د؟یو ام هیدا

 یبهتره از پدرت بپرس_

 گرفته؟ هیو در حضور مادرش براش دا دیمن رو گذاشته ام یپدرم اسم بچه _

 

 دیانداختم و اشکم چک نییرو پا سرم

 باشه؟ یچ دیمن به تو نگفتم اسم پسرم با_

 یگیم یدار یچ اریبزنم شهر یحرف پدرت حرف یرو تونمیمگه من م_

 زد رونیاز در ب تیبچه رو به دستم داد و باعصبان اریشهر

 رو اخراج کنن چارهیب نیبگه که پرو یزیچ نکنه

 گفتمینم یزیچ کاش

 

 پام گذاشتم و مشغول تکون دادنش بودم  یرو رو سام

 سام بلند شد یکه صدا دیبا حرص در رو باز کرد و کوب اریربع بعد شهر هی

 تکون داد وگفت یسر

 لحظه ... هی دمیبودم نفهم یواقعا متاسفم،عصب_
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 زدمیشونه ام گذاشتم و پشتش م یرو رو بچه

 آخه؟ شدهیچ_

 میریئن باش ممطم میریم نجایمن بهت قول دادم که از ا_

 تعجب بهش نگاه کردم  با

 خب؟ رسامهیاسم پسر من ام_

 هم حق نداره به بچه دست بزنه صحرا هیدا اون

 نمیبیبشه از چشم تو م کیبهش نزد یحت اگه

 نگفتم.... یزیشدم و چ رهیبهش خ یناراحت با

 

 اون روز رو چشم از سام برنداشت اریشهر

 دمیترسیم یوابستگ نیبودم که خوشحاله اما از ا د،خوشحالییبویو م گرفتیاون رو در آغوش م مدام

 

 به سام وابسته بشه نیاز ا شتریب اریاجازه بدم شهر تونستمیزمان فرار من و پسرم و مادرم بود،نم حاال

 ومدیم شیپ تشیموقع دیبا فقط

 

 گذشتنیهم م یاز پ روزها

 شدیم باتریو ز کردیم رییتغ شتریسام بزرگتر و چهره اش ب و

 رفتیم رونیکمتر ازخونه ب اریهرش

 دمیترسیبه شدت م یوابستگ نیو من از ا گذروندیتمام روزش رو با سام م و
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 کردیمن کار م یبه جا نیپرو

 کردینم تیشکا یزیو از چ ومدیبود و نطقش هم در نم یزرنگ و کار زن

 دمیرسیاز سام راحت بود به کارهام م المیکه خ یمن هم وقت اما

  کردمینم دایصحبت با مادر پ یماه گذشته بود و هنوز فرصت الزم رو برا کی

 

 تعلق خاطر داشتم اریو شهر نجایمن هم به ا دی،شا نداختمیپشت گوش م دیشا دونمینم

 میتخت نشسته بود یرو رسامیام با

 مشغول صحبت با پسرم بودم  و

 گفتمیبلندم براش م یاز آرزوها و

 نیاهم خلوت کردبه به مادر و پسر خوب ب_

 انداختم و لبخند زدم اریبه شهر ینگاه

 

  دیرو بوس قمیشق یشونه ام گذاشت و رو ینشست و دستش رو رو کنارم

 جمع شد.... لبخندم

 کردیهم من رو معذب م کشیکوچ یتماس ها نینشد اما هم کیبهم نزد گهید چوقتیه اریکه شهر درسته

 صحرا ...._

 بله_

 کرده ریذهن من رو درگ یلیسوال خ هی_
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 ؟یچه سوال_

 

 ؟ هیچشم هاش مشک رسامیچرا ام هیمن و تو که هر دو رنگ یچشم ها_

 استرس و ترس چشم هام رو بستم و گفتم با

 اخه هیچ...چه سوال_

 از اجدادش رفته  یکیبه  حتما

 باال داد و گفت ییابرو

 دیشا دونمینم_

 توئه ها هیشب شینیب یول

 دلم نشست یترس تو بیعج

 بهم شک کرده اریشهر کردمیم حس

 بود دهیواقعا وقت رفتنم رس دیشا

 

 هم نزاشتم یرو تا صبح چشم رو شب

 ختمیریاز ترس مدام اشک م و

  دیازخواب پر هینصف شب چندبار با گر سام

 زدیم یغر اریهربار شهر که

 کردیاعصابمو خورد م داشت
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 به سمت اتاق مادرم رفتم دیطلوع خورش با

 مشغول نماز خوندن باشه  دیبا دونستمیم

 .....دمیاتاق رو باز کردم و اون رو نشسته پشت سجاده د در

 

 شونه اش گذاشتم یکنارش نشستم و سرم رو رو آروم

 تعجب گفت با

 مادر؟ یکنیم کاریچ نجایصبح ا نوقتیا_

 بود یجمله کاف هی نیاشک هام هم ختنیفرور یبرا

 شدیمادرم لحظه به لحظه افزوده م تعجب

 گهیشده؟حرف بزن د شیسام بچم طور_

 حال من بده مامان_

 

 یچت شده دختر دل نگرونم کرد_

 رو به شما بگم یقتیحق هی دیمن....من با_

 نگاهم کرد رهیخ مامان

 بهش بگم دیچطور با دونستمینم

 گفتنش یبرا دیچرخینم زبونم

 یبگو صحرا جان ،جون به لبم کرد_

 مامان_
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 .....رسامیام

 ؟یچ رسامیام_

 

 انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 ستین اریپسر شهر رسامیام_

 ام رو گرفت سرم رو باال آورد و گفت رچونهیپاهاش سر خورد و ز یمادر از چادر رو یها دست

 دختر یگیم یچ یمعلومه دار _

 ست؟یکه پسرش ن یچ یعنی

 مامان توروخدا آروم حرف بزن_

 ستین آره

 

 با ترس و تعجب آب دهانش رو قورت داد و گفت مامان

 صحرا ینگو که خاک برسرم کرد_

 ه؟یبچه مال ک نیا

 شدیم یگونه ام جار یو رو گرفتنیم یشیهام به سرعت از هم پ اشک

 پسر آرسامه...._

 ساکت شد مامان

 بهم زل زد تیو تعجب و عصبان رتیبا ح و

 تونستیبزنه اما نم یحرف خواستیم
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 دیصورتم کوب یدستش رو باال آورد و با قدرت تو هوی

 هقم رو خفه کردم هق

 صورتم گذاشتم یدستم رو رو و

 یکرد اهمیروس_

 یباش یدختر خلف یکیتو کردمیفکرم

 اون پدرت دردنکنه  دست

 برام گذاشت و رفت ییبچه ها چه

 کردن افتاد  هیبه گر مامان

 

 دستش گذاشتم  یرو رو دستم

 دستم رو پس زد  که

 یخبرندار یچیمامان توروخدا گوش کن تواز ه_

 دختر یآبروم کرد یب_

 زمیبه سرم بر یچه خاک دیبا حاال

 دخترم رفت درس خوند بگم

 یرفت ه*ر*ز*گ* ای

 شدت گرفت و گفتم اشکام

 ستین ینجوریمامان به خدا ا_



 صحرا

 
404 

 

 نکردم یبد یکار من

 به من محرم بود آرسام

 .اطالع خانوادش ... با

 

 با تعجب بهم نگاه کرد  مامان

 شمردم متیرو غن فرصت

 دادن حیشروع کردم به توض و

 دادم حیرو توض زیاول تا آخر همه چ از

 مادر میبر نجایاز ا دیما با_

 آرسام شیبرگردم پ دیبا من

 شهیم شتریروز به روز عالقش نسبت به سام ب اریشهر

 ....سکهیر هی نیا

 

 یتوحتما عقلت رو از دست داد_

 سوزوننتیو زنده زنده م گذرنیو خان ازت نم اریشهر

 ستین یعمل رونیب ایفکر ب نیا از

 بزرگ بشه شیپدر واقع شیبچم پ خوامیمامان من م_

 با عشق داشته باشم یزندگ هیخودمم  و

 دهیمن رو عذاب م اریچقدر بودن با شهر یفهمینم
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  خوادیدلم م زنهیبهم دست م یوقت

 و زمان رو بهم بدوزم نیزم

 .... تونمینم گهیخفت رو تحمل کنم مامان د نیا تونمینم

 شونه ام گذاشت  یبارش اشک هام مامانم دستش رو رو با

 گفت و

 نیکردیوباهم بچتون رو بزرگ م یاالن کنار پدر بچت بود ،وگرنهیواسه ما پاسوز شد شهیبرات که هم رمیبم_

 

 مامان یکنیممنون که درکم م_

 میریم نجایاومد ازا شیپ یقرصت مناسب نکهیمحض ا به

 سام با عجله ازجام بلند شدم  ی هیگر یصدا دنیشن با

 آرومش کنه تونهینم یول دهیکالفه داره وسط راهرو تکونش م اریشهر دمیرفتم که د رونیب و

 

 کردن هیبچه هالک شد از گر یتیمسئول یب نقدری؟چرا ا ییتوکجا_

 تفاوت بچه رو از بغلش گرفتم یب

 دیخواب ردادمیبهش ش نکهیبه اتاق برگشتم بعد ازا و

 هم لباس هاش رو عوض کرد و گفت اریشهر

 

 دشت هوامون عوض بشه یتو میتاهوا خوبه باهم بر_
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 رو آماده کن  گردم،ناهارمونیبرم ظهر

 میخوریدشت م یناهار رو تو میریو تو و پسرم م من

 نبود یبد شنهادیپ

 شده بودم واریخونه مونده بودم رنگ درو د یاز بس تو خودمم

 گفتم.... یا باشه

 

 رو تحمل کنم نجایا یلحظه ا خواستمینم گهیبشه چون د یادموندنیگردش به  نیا خواستیم دلم

 کارها شدم ی هیسپردم و خودم مشغول آماده کردن ناهار و بق نیرو به پرو بچه

 شد داشیپ اریبود که شهر ازدهی ساعت

 بشه تیبلد نباشه و بچه اذ دمیترسیکه خودش بچه رو آماده کنه اما م خواست

 دنبالش رفتم و خودم بچه رو آماده کردم به

 که آماده شدم خودمم

 ...میو به پسرم به سمت دشت راه افتاد اریکردم و همراه شهر لیرو بقچه بند لیوسا ی هیغذا رو بق ی قابلمه

 

 "از زبان آرسام"

 میکه به همراه دانشجوها به روستا اومده بود شدیم یته اهف هی

 بودم دهیبار صحرا رو د نیکه اول ییهمونجا

 ....دیدویکه به دنبال گاو م یوگل سیخ یاندام با

 زدم  یلبخند
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 میروستا بود و قرار بود فردا صبح زود برگرد یروز اقامتمون تو نیآخر امروز

 صحرا نشده بودم دنیهنوز موفق به د و

 کار بچه ها تموم شده بود و مشغول خوردن ناهار شدن که گفتم بایتقر

 گردمیو زود برم رمیم ییمن تا جا دیخوریتا ناهار م_

 

 که صحرا اونجا کنار همسرش خوشحال بود ییباال رفتم جا یشدم و به سمت روستا نمیماش سوار

 زدم و به سرعتم افزودم یپوزخند

 دمیساعت بعد به روستا رس کی

 دمیرو ند چکسیدر عمارت گذشتم اما ه یجلو از

 

 نگهبان هم نبود یحت

  ستادمیا یگوشه ا دیناام

 کردمیم کاریچ دیبا حاال

 زدم؟یدر خونه و باهاش حرف م رفتمیم

 ستیدرست ن نه

 بد بشه شیزندگ یبرا دیشا

 رو روشن کردم و به راه افتادم نیماش

 دمیکه صحرا رو بار آخر اونجا د یاون مکان ادیلحظه به  کی
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 افتادم 

 

 نمیبب گهید کباریاونجا رو  خواستیم دلم

 همون سمت به راه افتادم به

 اون درخت نشسته بود ی هیسا ریبار صحرا ز نیبرم که آخر یشدم که به سمت درخت ادهیپ نیماش از

 زن و مرد و شدم هیمتوجه  اما

 کردنیم یباز کیکوچ یبچه  هیاونجا نشسته بودن و با  که

 

 بابا یا

 وردمیشانس ن نجاهمیا از

 رهیخ دمیدیو دوباره به اندام اون زن که چهره اش رو نم ستادمیا یکه لحظه ا نیبرگردم به سمت ماش خواستمیم

 شدم

 صحرا بود هیشب یلیخ اندامش

 مرد از جا بلند شد و بچه رو بغل گرفت  اون

 

 نمیتونستم چهره اش رو بب تازه

 بود  اریشهر اون

 اون زن ....اون هم صحرا بود پس

 بچشون ..... و
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 موهام فرو بردم یرو ناباور تو دستم

 به گلوم هجوم آورده  یمیبازم اون بغض قد کردمیم احساس

 کردیم یقرار یبه شدت ب قلبم

 .....یخوشبخت یخانواده  چه

 سه نفره بودن ... حاال

 

 از اونجا دور شد اریشهر دمید یوقت یاز اونجا دور بشم ول عتریه سربرم و هرچ نیبه سمت ماش خواستمیم

 با صحرا حرف بزنم یتا کم دمیرو مناسب د فرصت

 کردم و به سمتش رفتم پاتند

 ستادمیسرش ا پشت

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 

 یدار یخوشبخت یخانواده  گمیم کیتبر_

 ستادیسرعت به سمتم برگشت و دستپاچه سرپا ا به

 برو نجایتوروخدا ازا_و اطرافش رو نگاه کرد وگفت  دور

 کنهیبرگرده خون به پا م اریشهر اگه

 زدم و گفتم یپوزخند

 خاطر شن؟ دهیشوهرتون رنج نیترسیم یوا_
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 آقا آرسام توروخدا_

 رمیباشه م_

 یلیخ ینامرد یلیبهت بگم خ خواستمیم فقط

 یکنیم یامش زندگبا آر یکم نبوده که االن دار دمیکه کش ییدردا تاوان

 خدا بترس..... ازسکوت

 شد و گفت یگونه اش جار یهاش به سرعت رو اشک

 آرسام ....._

 

 هام رو بستم چشم

 اسمم از زبون اون لذت بخش بود دنیشن چقدر

 یهست که توخبر ندار ییزایچ_

 کشونده نجایخواست خدا بود که تورو ا نیا دیشا

 دارم ازیبه کمکت ن من

 ؟یهه کمک، چه کمک_

 

 کرد که گفتم یانداخت و اونقدر خودخور نییرو پا سرش

 ؟یبگ یزیچ یخواینم شهیم داشیاالن شوهرت پ_

 آرسام منو ببخش ...._

 تعجب بهش نگاه کردم و گفتم با
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 ببخشمت؟ دیبا یدر رابطه با چ_

 شد و گفت رهیاشک بهم خ با

 

 یاما خدا خواست و تو اومد امیب شتیفرار کنم و پ نجایزود ازا یلیخ خواستمیمن م_

 ؟یفرار کن ؟چرایفرار کن یچ یعنی_

 پسرمون...._

 رو باال دادم و گفتم ابروهام

 ؟یچ_

 یدید اریاون بچه که دست شهر_

 من و توئه ی بچه

 درشت گشاد شد  یگردو هی یبه اندازه  چشمام

 

  مدویبه زبونم نم یزیچ یول کردمیباز و بسته م یگفتن کلمه ا یرو برا دهانم

 االن زود برو زود باش دمیم حیرو برات توض زیعمارت اونجا همه چ یدر پشت ایلطفا شب ب_

 باشه دهیچسب نیکه پاهام به زم انگار

 رو نداشتم  یکار چیه قدرت

 که برم خواستیباالتماس ازم م صحرا

 

 چرا قفل کرده بودم دونمینم اما
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 شدم و از اونجا دور شدم نیسوار ماش یبود از اونجا کنده شدم و به سخت یهر زور و زحمت به

 

 "از زبان صحرا"

 بودم اریکنار شهر نکهیازا

 نداشتم یبد حس

 کنمیبارآخر دارم خوشحالش م یبرا نکهیداشتم ازا یحس خوب دیشا

 سرگرمش کنه  دیازم خواست تا بچه رو کنار گاوها ببره تا شا اریکه شهر یوقت

 

 رفتمیپذ یچرا به راحت دونمیاون رو با پسرم تنها بگذارم اما نم خواستیدلم نم نکهیباا

 رمیآرامش بگ الشیتنها باشم و با خ دمیبار آرسام رو د نیکه آخر ییجا خواستیدلم م دیشا

 آرسام یصدا دنیشن با

 دمیزده و متعجب ازجا پر رتیح

 

 دمیدیواقعا داشتم خواب م دیشا

 بود ییبایز یایرو چه

 داشت قتیحق نیا اما

 برم ششیبشه که من قصدداشتم پ داشیپ یزمان قایکار خدا بود که آرسام دق دیشا

 چطور تونستم زبونم رو حرکت بدم و به آرسام راجع به پسرم بگم دونمینم
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 از دستش بدم یبه راحت تونستمیزمان بود و نم نیبهتر نیا اما

  رهیممکن بود بچم رو ازم بگ یمطمئنم حت دیدیمن رو با آرسام م اریاالن شهر اگه

 ادیعمارت ب یدادم که آخر شب در پشت شنهادیبه آرسام پ نیهم یبرا

 میازاونجا باهاش همراه بش تا

  دمیکش یقیرفتن آرسام نفس عم با

 

 ومدیکه از دور به سمتم م اریشهر دنیبا د و

 هام رو پاک کردم و مشغول آماده کردن ناهار شدم اشک

 نبودم اریشهر یمتوجه حرف ها اصال

 میکردیفرار م دیبود که چطور با نیتمام فکرم معطوف ا و

 وفتادیدر خطر نم مونیکه زندگ یجور

 

 رفتمیپذ لیبرگشت رو داد که با کمال م شنهادیپ دیمن رو د یها یحوصلگ یهم از بس ب اریشهر

 نکرده بودم یشده بود و من هنوز کار غروب

 دمیسپردم و به سمت اتاق مادرم دو نیام رو به پروبه عمارت س دنیرس با

 هراسون در رو باز کردم و بستم یوقت

 

 از جاش بلند شد و گفت دهیترس مادر

 ؟ شدهیچ_
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 دادن ..... حیو چشمام رو بستم و شروع کردم به توض دمیکش یقیعم نفس

 

 "از زبان آرسام"

 که برگشته بودم  یلحظه ا از

 و قرارم رو از دست داده بودم آرام

 ممکنه؟ یعنیمن؟ پسر

 موضوع فکرنکرده بودم نیخودم به ا چرا

 

 گذشتیاز ازدواجش م یاومده بودم صحرا مدت کوتاه نجایبار اول ا یکه برا یموقع

 .... و

 تکون دادم  یسر کالفه

 مونده بود یآخر شب هنوز پنج ساعت تا

 بچه ها هرچقدر اصرار کردن  و

 به شام خوردن نشدم یراض

 

 زدمیاسترس داشتم و مدام قدم م تقدریچرا ا دونمینم

 باال راه افتادم یمونده به ساعت مقرر به سمت روستا دوساعت

 رو جلب نکنم یتوجه کس ادیز کردمیم یسع

 عمارت پارک کردم یدرب پشت یبن بست روبه رو یرو تو نیو ماش دمیساعت بعد به روستا رس کی
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  ادیصحرا زودتر ب دیدوختم به در تا شا چشم

بازشد و صحرا همراه بچه به دم در اومد و  یبعد در به آروم قهیبه در موندم که حدود چهل و پنج دق رهیخ اونقدر

 به دور و اطراف انداخت ینگاه

 دیچیو شالش رو دور بچه پ دیتوجهش رو جلب کردم که به سمتم دو نینور چراغ ماش با

 من بود.... یواقعا اون بچه  یعنیتر شد  قیعم لبخندم

 

 کرد ینشست و سالم عیرو از داخل براش باز کردم که سر نیماش درب

 شال بودم ریز یبه بچه  رهیخ

 قشنگ بسته اش یچشم ها اون

 کوچولو.. یاون دست ها و

 یبد حیصحرا من منتظرم برام توض_

 هاش رو بست و گفت چشم

 بدون نویبگم اما فقط ا دیچطور با دونمیمن واقعا نم_

 پسر توئه  رسامیام

 

 باردارم دمینگذشته بود که فهم اریاز ازدواجم با شهر یادیز مدت

 که .... ییاز اونجا و

 انداخت وگفت نییتکون دادم که سرش رو پا یچ یرو به معن سرم
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 نداشتم اریبا شهر یارتباط چیکه من ه ییاز اونجا_

 بچه مال توئه نیا دمیفهم

 دمیزدم و دست پسرم رو گرفتم و بوس یلبخند

 

 منه هان؟ یبچه  نیا ینگفت یباردار یچرا همون موقع که گفت_

 مادرم بودم تیدرکم کن من اون موقع نگران وضع_

 از بابتش راحت شده المیخ یاالن که اومده کم و

 پس کجاست مادرت _

  میبر دیبا دیرو تلف نکن وقت

 دییبو قیو عم دیو بچه رو بوس یشد یاشکاش جار صحرا

 سمتم دراز کرد و گفت به

 رو باخودت ببر رسامیام_

 

 باال انداختم وگفتم ییابرو

 ؟یچ_

ما  یآب خوش از گلو دنیدر کار بوده و اجازه نم یقبل ینقشه  فهمنیمطمئنم همه م میبش بیاگه همه باهم غ_

 بره نییپا

 غدر دارن  یلیدشمن خ هی اونا

 رهیه حتما انگشت اتهامشون به سمت اون مشد دهیاول بفهمن بچه دزد اگه
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 تکون دادم که گفت یسر

 آرسام کهیکوچ یلیمن خ یبچه _

 مراقبش باش  توروخدا

 امیب شتیهمراه مامان پ گهیمن چندروز د تا

 آرسام؟ یبده مراقبش باش قول

 زدیو قلبم رو مدام چنگ م ومدیگونه اش فرود م یرو یاپیصحرا پ یها اشک

 

 با صحرا بود حق

  شدنیم بیغ ییکهوی اگر

 شدیهممون گرون تموم م یبرا

 رو از دستش گرفتم و گفتم بچه

 ادیب شمونیمامانش پ گهیمراقبشم تا چندروز د_

 داد هیهق هق کرد به شونه ام تک صحرا

 

  ومدیاز دست من برنم یو کار دیکشیداشت درد م چقدر

 دیصورت پسرم کش یرو یهاش رو پاک کرد دست اشک

 و گفت دیدستش رو بوس و

 خدا به همراهتون_
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 دیدورش نجایاز ا زود

 به جلو پرت نشه یکنیم یرانندگ یبالش رو جلوش بگذار تا وقت نیا

 کنمیکن خواهش م یرانندگ آروم

 زدم وگفتم یلبخند

 

 راحت باشه التیخ_

 آخر چشمش به ما بود یشد و تا لحظه  ادهیپ نیافتاده از ماش نییپا یو سر یناراحت با

 دمیکش یپرسوز آه

 بچه رو درست کردم یجا

 آروم به راه افتادم که همزمان صحرا وارد عمارت شد و در رو بست و

 

 تماس گرفتم و گفتم نیاز مسئول یکیسرعت از روستا دور شدم و با  به

 صبح همراه بچه ها برگردن گردمیاومده و دارم برم شیبرام پ یکار که

 شدم جاده  وارد

 ومدیبود که اصال خواب به چشمم نم بیعج اما

 

 ....من پسردار شده بودم پسرم

 من دوماهش بود و من تازه ازوجودش باخبر شده بودم ی بچه

 داشتم یخوب یلیخ حس
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 بود دهیو آروم خواب بایچقدر ز کردمیبهش نگاه م نهیآ یاز تو و

 از من و صحرا بود ییبایز بیترک

 عشقمون ی ثمره

 با عشق مراقبشم .... ادیکه مادرش کنارمون ب یروز دیبه ام و

 

 "از زبان صحرا"

 از قلبم رو جدا کردن یا کهیت کردمیم حس

 و هق هق افتادم هیدر عمارت سر خوردم و به گر پشت

 پسرم رو از خودم جدا کردم چرا

 خودم نرفتم چرا

 رو از دست دادم .... میفرصت زندگ نیبهتر

 طول نکشه و به سمت عشقم و بچم برم شتریوسه روز بد خورمیقسم م اما

 

 کنهیازقرص خواب آور رو مصرف م ییدوز باال اریمادر شهر یخواب یبه خاطر ب دونستمیم ازقبل

 حل کردم و به خوردش دادم اریشهر ییچا یچندتا قرص رو تو نیهم یبرا

 به خواب رفته بود قایهم عم اون

 سام نگاه کردم و هق هقم رو در گلو خفه کردم یخال یسمت اتاقم برگشتم و به جا به

 

 اما خواب به چشمم حروم بود  دمیدراز کش سرجام
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 کردم آروم باشم یهام رو پاک کردم و سع اشک

 کنمیسرشار از عشقم رو شروع م یزندگ گهیتا چندروز د من

 صبح خوابم برد  یکه دم دما ختمیچقدر اشک ر دونمینم

  دارشدمیخواب باز  یدیشد یتکون ها با

 روبه روشدم اریبه خون نشسته شهر یبا چشم ها که

 

 کردم که آفتاب کامال زده بود یپنجره نگاه به

 شده؟یچ_

 سام کجاست؟_

 سام نگاه کردم یخال یجا به

 کنم یباز لمیکردم خوب ف یسع و

 و گفتم  دمیجا پر از

 بچم کجاست؟_

 بچه کجاست؟ پرسمیمن دارم از تو م_

 

 دمیصداش رو نشن گهیو د دیدادم که آروم خواب رشیمن...من نصف شب ش_

  دمیسر کردم و به دنبالش دو یو به سمت در رفت من هم شال دیاز جا پر اریشهر

 زدیم ادیفر اریشهر

 دیپرسیاز سام م و
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 دهانم گرفتم و اشک هام شروع به بارش کرد یرو جلو دستم

 

 فرشته.... مانین،ایپرو_

 سه به همراه عمه  هر

 اومدن  اطیبه ح دهیدونفر از نگهبان ها ترس و

 عمه جان؟ شدهیچ_

 پسرم کجاست ؟_

 کردنیبا تعجب به هم نگاه م همه

 باشه؟ تونهیکجا م دیام یچ یعنی_

 رسامینه و ام دیاوال ام_

 ایثان

 شده بیست،غین

 

 و گفت دیصورتش کوب یتو عمه

 میخاک برسر شد یدید_

 نتونست مراقب بچم باشه کهیزن نیا یدید

 ظاهرشد و گفت وانیا یباال خان

 ار؟یشهر یزنیچرا عربده م_

 شده بیغ ستیخان بابا پسرم ن_
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 دنشیدزد حتما

 دیرسیهم که نگران به نظر م خان

 و گفت دیکوب نیزم یعصاش رو با

 حتما کار گودرزه _

 اتاقم .... ایب

 

 بهم انداخت و به سمت اتاق پدرش رفت ینگاه اریشهر

 به سمتم اومد و با خشونت گفت عمه

 یمادر بودنم ندار اقتیل_

 .... تیمسئول یب یچطور خاک برسرمون کرد نیبب

 

 انداختم و هق هقم رو ازسر گرفتم نییپا سرمو

 شده زونیبه قلبم آو نیسنگ یوزنه ا کردمیبود که پسرم کنارم نبود حس م یروز نیاول

 تخت نشستم  یرو

 پام گذاشت و گفت یبعد مادرم هم کنارم نشست دستش رو رو یکم

 دختر ریآروم بگ_

 دونمیم یمادر

 

 دونمیتنگه بچته م دلت
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 صبر کن کمی یکه خودت انتخاب کرد هیراه نیا اما

 شمیم وونهیمامان دارم د تونمینم_

  تونمینم گهید ستهیمیداره ازکار وا قلبم

 کتش رو گرفتم و گفتم یبه سمتش رفتم و گوشه  ومدیم نییپله پا که از اریشهر دنید با

 

 کن دایتوروخدا بچم رو پ_

 بهم انداخت و گفت ینگاه محزون اریشهر

 ازشون بسوزونم .... یپدر هیدزدهاش درنظر گرفتم  یبرا یو تاوان سخت کنمیم داشیپ_

 از کنارم گذشت و به همراه نگهبان ها رفت اریشهر

 و ناله کردن یزار هیشده بود گر کارم

 

 کردم که لعنت برخودم باد خودم

 رو بکنم... نکاریبچم رو نداشتم چطور تونستم ا یکه طاقت دور یمن

 ناراحت شه نیاز ا شتریو اون هم ب نهیکنارم بش خواستیدلش نم اریکه شهر کردمیم یقرار یب اونقدر

 گذشتیهفته از رفتن بچه م کی

 کنم دایفرار پ یبرا یمن هنوز نتونستم راه و

 

 تا دور خونه رو نگهبان گذاشته بودن و امکان فرار وجود نداشت دور

 دیرسیبه ذهنم نم یاما راه چاره ا شدیاضافه م میبه روز به شدت دلتنگ روز
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 و با گودرز بحث داشت رفتیباالتر م یهرروز تا روستا اریشهر

 هم گودرز منکر وجود بچه اونجا بود هربار

 کردیم شیاز پ شتریرو ب اریخشم شهر که

 

 رهیو به حوض خ نشستمیتخت م یو رو شدمیم اطیچندروز دم غروب وارد ح نیهشتم بود که طبق عادت ا روز

 شدمیم

 گرفتنیم یشیهم از هم پ یزییسرد پا یروزها

 خبر بودم یمن از بچم ب و

 آشفته بود اریشهر

 در آروم کردنش داشت یسع خان

 رسامیبه ام اریشهر دیشد یعالقه و وابستگ اما

 هاش رو کور کرده بود چشم

 

 شام نخورد  یعمه و خان کس جز

 زود به اتاقم رفتم  یلیخ

 رو داشته باشم یخواب یچندروز ب نیبتونم بخوابم و جبران ا دیشا تا

 ومدیخواب به چشم هام ن اما

 خسته به اتاق اومد و المپ رو خاموش کرد وگفت اریشهر

 نکن دارمیشد ب یبخوابم هرچ دیخستم قرص خوردم تا شا یلیمن خ_
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 پتو بردم.... رینگفتم و سرم روز یزیچ

 

 شد و به فکر فرو رفتم یهام جار اشک

 بلند شد اریخرخر شهر یکه صدا دینکش یطول

 فکرکردم یکنار زدم و کم پتورو

 فرار کردن یفرصت بود برا نیفرورفته بود بهتر یقیدرخواب عم اریشهر تا

 از جا بلند شدم و لباس هام رو صاف کردم آروم

 

 که به شدت لرز به تنم افتاده بود یدرحال ستادمیا اریسر شهر یباال

 خودم انداختم یرو یروپوش

 زدم رونیاز در ب یسر کردم و به آروم یمشک شال

 سمت اتاق مامان رفتم  به

 .....دمیدرکمال تعجب مامان رو ند اما

 مامان  یوقت شب کجا رفت نیا_

 شب گذشته بود مهیاز ن دوساعت

 نکردم داشیجا پ چیرفتم اما ه نییپا یسرو صدا به طبقه  بدون

 تکون دادم یسر کالفه

 

 بودساختمون به راه افتاده  یکه جلو یظیکه چشمم افتاد به دود غل شدمیم مونیپش ممیاز تصم داشتم
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 شدم  رهیتعجب به اون دود خ با

 که دور تا دور ساختمون رو احاطه کرده بود یشیبعد هم آت و

 

 کردم  یرو پشت ستون مخف خودم

  کردمیم کاریچ دیبا حاال

 دمیگزیانگشتام رو م دهیشد و ترس یزود جار یلیهام خ اشک

 از مادر نبود  یخبر یحت

 به سمت راه پله جلب شد توجهم

 اومد نییمامان هراسون پا که

 مامان_

 زود باش میبر ایب ایب یبود توکجا

 

 دور تا دورساختمون رو گرفته صحرا  شیآت_

 میبر ینجوریا میتونینم

 فرصته نیبهتر نیمامان ا_

  میبر دیمتوجه نشده با یکس تا

 کرد ینگران بهم نگاه مامان

 کردمیرو انتخاب م یکیبازهم  اریو شهر میزندگ نیب دیمن با اما

 رو نابود کنم میبازهم زندگ یبا ازخودگذشتگ تونستمیبار نم نیا اما
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 ادیاز پس خودش برب تونستیخودش م اریشهر

 باشم مینوبت من بود که به فکر زندگ حاال

 بردم  یرو کشون کشون تا درب پشت مامان

 باز کنمبود تونستم در رو  یبود اما به هرسخت دهیشعله کش شیهم آت اونجا

 

 هنوزهم دلش به رفتن نبود  مامان

 دمیکش رونیرو به زور ب اون

 بود وارهاید یرو ختنیر نیمشغول بنز رونیشدم که ب یمتوجه شخص نقاب پوش که

 رو رها کرد و به سرعت ازاونجا دور شد نیمن گالن بنز دنیبا د و

 بودم  رهیرفتنش خ ریگشاده به مس یهم با چشم ها هنوز

 خودم اومدم و گفتم به

 میدورش نجایازا دیمامان زود باش ما با_

 

 صحرا دختر عجله نکن_

 ادیم شیپ یچ مینیو بب میروستا بمون یحداقل تا صبح تو ایب

 ؟یشد وونهیمامان د_

 کننیم دامونیصبح پ تا

 رنیگیم یما رو به جرم آتش سوز و
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 مامان میبر ایب

 صحرا تو برو _

 که حداقل زنده بمونن دختر تو برو  کنمیکمکشون م من

 امکان نداره _

  دارشدنیاحتماال تااالن ب اونا

  میبر ایب باشه

 میمونیروستا م یتو

 میبر ایب فقط

 

 میپشت مدرسه پناه برد یکه بود همراه مادر به خرابه  یهر زحمت به

 میسرد بود و به شدت به لرزه افتاده بود هوا

  میبرگرد اینشده دختر ب ریهنوز د_

 بفروشم مویزندگ گهیامکان نداره د_

 گردمیبرنم من

 نگفت.... یزیتکون داد و چ یناراحت سر مامان

 

 دستام رو گرم کنم یدهانم کم یبا هوا کردمیم یو سع گرفتمیدهانم م یدستام رو جلو مدام

 نداشت دهیاما فا دمیکشیبازوهام م یدستام رو رو و

 سرد بود یلیخ هوا



 صحرا

 
429 

 

 روستا یبه سمت باال هجوم مردم از

 

 همهمه و سروصداها مشخص بود و

 افتاده  یبد اتفاق

 و استرس به قلبم نشست ینگران

 به مامان انداختم ینگاه

  کردیچشماش رو به زور باز و بسته م که

 بازوش گذاشتم وگفتم یرو رو دستم

 حالت خوبه مادر؟_

 

 خشک و ترک خوردش رو تکون داد وگفت یلب ها یسخت به

 بر..گردم..ص..حرا دیم...ن با_

 مامان یگیم یچ_

 ؟یبرگرد کجا

 افتاد  نیخورد و به زم زیپشت سرش ل وارید یاز رو کمرش

 خاک برسرم مامان _

 شده مامان... چت

 رو گرفت و گفت دستم
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 پشت عمارت یمن رو برسون تا کوچه _

 اگه من اونجا باشم  حداقل

 کنمیرو از تو و نبودت پرت م ذهنشون

 گفتم رلبیو ز دیهام چک کاش

 مامانم..._

 میزود باش صحرا وقت ندار_

 

 لب از لب باز کنم تونستمینم یخفه ام کرده بود و حت بغض

 که بود دستم رو چنگ زد و از جاش بلند شد یبه هرسخت مامان

 قربونت برم میصحراجان، بر میبر_

 

 میدیدو یپشت یدستش رو گرفتم و باهم به سمت کوچه ها یجار یاشک ها با

 شدنیعمارت وارد م یاز سمت جلو مردم

 نهیما رو نب یتا کس میرفتیم یپشت یمن و مامان از کوچه ها اما

 رفتیراه م یبه سخت مامان

 تا خودش رو هم قدم کنه کردیم یسع اما

 

  میستادیعمارت ا یدرب پشت یرو روبه

 شدم رهیکه هنوز خاموش نشده بود خ یو به آتش زدمینفس م نفس
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 به شدت شعله ور بود آتش

 

 اونجا  یبر دیمامان تو نبا_

 ...هیشیچه آت ینیبینم مگه

 تو نگران من نباش دختر_

 کنمیپنهان م تیجمع یخودم رو ال به ال من

 شمیوارد م و

 

 میکه االن بود ییهمونجا برو

 دمیو خبرها رو بهت م امیفردا م من

 برو زود باش پس

 مامان توروخدا...._

 هولم داد و گفت مامان

 زود باش ،دور شو عجله کن_

 شدیم یهام مدام جار اشک

 کردمیهق هق م و

 

 بود از اونجا دور شدم  یهربدبخت به

 خرابه برگشتم  واریپشت اون د و



 صحرا

 
432 

 

 کز کردم واریکنج د و

 مادرم ادی به

 آرسام و پسرم ادی به

  ختمیکردم اشک ر هیگر

 خدارو در دل صدا کردم و

 سرد بود  اونقدر

 

 چوب خشک شده بود کهیت هیتمام بدنم مثل  که

 کرده بود ریتمام قلبم رو تسخ یاز عمارت نداشتم و نگران یخبر چیه

 کردیآفتاب طلوع م گهید ی قهیشده بود و چنددق شیگرگ و م هوا

 شدیم کیرو که بهم نزد ییپا یصدا

 دهیو ترس دمیشن

 

 پنهان کردم واریخودم رو پشت د شتریب

 بزرگ بود ی سهیک هیکه سر کرده بود ظاهر شد و دستش  یبا چادر مشک مادر

 مامان...._

 سمتش رفتم و بغلش کردم به

 حالت خوبه دخترم؟_

 ؟یمن خوبم ،تو خوب_
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 تکون داد و گفت یسر مامان

  وفتادهین یخوب یاصال اتفاقا_

 مادر؟ شدهی؟چیچ_

 شد یمامان جار یها اشک

 شدم رهیبهش خ دهیترس

 مامان؟ شدهیبگو چ_

 دختر زنهیم شیعذاب وجدان داره قلبم رو آت_

 میبهت گفتم بزار برگرد چقدر

  میهمه رو خبر کن و

 گفتم... چقدر

 بگو چه خبرشده یزنیمامان چرا حرف نم_

 

 جون سالم به در نبرده  یاز اون آتش سوز چکسیهمه مردن ...ه_

 و مبهوت به دهان مادر چشم دوختم  مات

 ومدیگونه اش فرود م یرو یاپیبه اشک هاش که پ و

 نگهبان ها رو کشته بودن یهمه  رهیبگ شیخونه آت یجلو نکهیقبل از ا_

 بعد از فرار ما تک به تک وارد اتاق ها شدن  و
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 اتاق خان اول

 اریاتاق شهر بعد

  نی،فرشته و پرو مانیاتاق ا بعد

 اتاق عمه خانم بعد

 دنیرو به آتش کش همه

 دستام گرفتم  نیهام رو بستم و سرم رو ب چشم

 چرخهیدور سرم م ایتمام دن کردمیحس م و

 آتش نزدن ییتنها اتاق شهره خانم رو به تنها_

 دنید یجزئ بیو آس مارستاننیب یهم االن تو شونیا که

 

 بلند رو از سر دادم  ی هینشستم و گر نیزم یرو

 دمیسرم کوب یتو و

 ..مانمیمن،ا ی چارهیب اریشهر_

 برن  نیازب شناختمیکه م ییکسا یشبه همه  هیممکنه  چطور

 رممکنهیغ نیا

 

 چرا .... یکنیبا من م نکارویچرا آخه چرا ا ایخدا

 بکشم  یچقدر بدبخت گهید

 شدم  خسته
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 و گفت دیسرم کش یکنارم نشست و دستش رو رو مامان

 آروم باش مادرجون_

 ریبگ آروم

 بوده نیقسمتشون ا اوناهم

 مغفرت طلب کن براشون

 رفتارام نداشتم  یرو یبود و کنترل یگونه ام جار یهام رو اشک

 

 نمونده یباق چکسیصحرا مادر حاال که ه_

 سمت قسمتت  یبر دیبا

 یبچت و پدر بچت باش شیپ و

 مامان؟ یپس تو چ_

 ؟یبمون یخواینمونده کجا م چکسیه

 رو به اون خانواده ادا کنم نمید دیمن با_

 کنمیاز شهره خانم مراقبت م من

 رو نداره  چکسیه گهید چارهیزن ب اون

 

 میبر ایمامان توروخدا ب_

 رو  نکارایا نکن

 نکن داغونم
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 دور شو نجایو زود ازا ریرو بگ نایدختر ا ایب_

 تونمیمامان نم تونمیمن نم_ 

 گفتم برو صحرا برو _

 

 شده بود نیسنگ یلیخ سرم

 داشتم یکرخت احساس

 پول برداشت و بهم داد و گفت یکرد و مشت سهیدست تو ک مامان

 خورهیشوهرت به دردت م شیپ یاما تا برس ستنین ادیپوال ز نیا_

 

 مامان من...._

 بس کن دختر _

 غذا و آب و لباسه  یتوش مقدار سهیک نیا

 خورهیدردت م به

 باش برو زود باش زود

 داد و گفت هولم

 یهست یعطل چتا هوا روشن تر نشده برو دختر م_

 شدم و محکم درآغوشش گرفتم کیمادر نزد به

 وگفتم دمیرو بوس دشیسف یموها یرو

 من رو ببخش مامانم _
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 من رو ببخش توروخدا

  دیهم منو بوس مامان

 گفت و

 زمیمراقب خودت باش عز_

 بچت باش مراقب

 رو از نو بساز و به فکر من نباش تیزندگ

 

 مملو از غم شد قلبم

 از قلبم رو رها کنم یا کهیت شدمیهم مجبور م باز

 دمیاز مادر دورشدم و تمام راه رو دو یسخت به

 دمیدو اونقدر

 دمیرس یاصل یساعت بعد به جاده  میحدود ن که

 کردیعبور نم نیماش ادیمنطقه ز نیا از

 کرد نانیاطم شدیهم نم یکنم،به کس یط ادهیراه رو پ شتریمجبوربودم ب پس

 که دروجودم بود حس ترس هم اضافه شده بود ییها حس ی هیعالوه بر بق حاال

 

 شده بودم  خسته

 نرفته بودم نقدرراهیا تاحاال

 رد نشده بود یا گهید نیوانت بار ،ماش نیماش کیاما جز چندتا موتور و  رفتمیکه راه م شدیم یساعت کی
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 دیرسیجاده به گوش م یاز تو ینیماش یبعد صدا یکم

 ادیبه سرعت جلو م یمشک نیماش هی دمیکردم و د یپشت سرم نگاه به

 

 کردمیتکون دادم و با تضرع خدا خدا م یدست براش

 کم شد  نیسرعت ماش از

 من توقف کرد یجلو نکهیتاا

 دیکش نییرو پا نیماش ی شهیش

 بود ییو خوش رو یمسن مرد

 س..سالم_

 سالم دختر جان_

 ؟یکنیم کاریچ ابونیب نی...تو ا ادهی...پتنها

 

 خودم رو به شهر برسونم دیمن با_

 د؟یکمکم کن دیتونیم

 مردد نگاهم کرد و گفت یکم مرد

 سوارشو ایباشه ب_

 دوبرابر شده بود ترسم

 نداشتم یچاره ا اما

 توان راه رفتن نداشتم گهید
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 شدمیدور م نجایاز ازا عتریهرچه سر دیبا و

 رو باز کردم و آروم نشستم نیماش درعقب

 به راه افتاد مرد

 که برقرار بود یسکوت با

 فرورفتم یقیافکار عم به

 

 به مادرم فکر

  چارهیب اریشهر به

 ...آه مانیا به

 و به سرعت پاکش کردم دیزدم که اشکم چک پلک

 د؟یدار یشما مشکل_

 دهانم رو قورت دادم و گفتم آب

 ؟ینه چه مشکل_

 ستیحالتون خوب ن ادیبه نظر م دیرنگ به صورت ندار_

 نه خوبم_

  دیرسیبه نظر نم یبد مرد

 دمیترسیم نقدریچراا دونمینم اما

 

 نبود هیشب ییروستا یهم به آدم ها ظاهرش
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 ؟یترسیاز من م_

 شدم شوکه

 ؟یچ_

 ندارم یاز من نترس من خطر_

 انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 ترسمینه من از شما نم_

 گهیم یا گهید زیاما نگاهت چ_

 گفتم رلبیز

 کنهیمن غلط م نگاه

 بهرحال من پزشک هستم_

 بتونم کمکتون کنم دیشا ستیحالتون خوب ن اگر

 ممنون  یلیخ_

 ندارم یخاص مشکل

 

 تکون داد و گفت یسر

 دخترم کنمیم یفضول دیببخش_

 ن؟یمجرد هست شما

 دهانم رو با سروصدا قورت دادم وگفتم آب

 نه_
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 پس همسرتون کجاست؟_

 ه؟یچ یسوال ها برا نیا_

 یمحض کنجکاو_

 کون دادم و گفتمت یسر

 در شهر منتظرمه_

 

 خوبه یلیخ_

 نگفتم  یا گهید زیچ

 نداشتم یباهاش احساس خوب یاز هم صحبت راستش

 خواستیم دلم

  شدیم ساکت

 کنم امیبدبخت ریذهنم رو درگ تا

 کنم یو عزادار زمیاشک بر ارمیشهر یبرا ریدل س کیتا  شدیساکت م کاش

 اریشهر آخ

 رو ببخش من

 کنهیرو ول نم بانمیوجدان درد تاآخر عمر گر 

 رو ببخش .... من

 

 کس و کار شده باشم یشبه ب کی کردمینم باور
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 که تنها کس و کار من هستن رمیم ییکسا شیبود که دارم پ نیبه ا دمیام تمام

 رفتم یقیبه خواب عم یکه از خستگ دینکش یرو بستم و طول چشمام

 

  دمیاز جا پر نیتوقف ماش با

 دورو اطرافم رو نگاه کردم و

 زد و گفت یکردم که لبخند یمرد نگاه به

 نیخسته هست یلیخ نکهیمثل ا_

  میدیبه شهر رس اما

 شیبره سمت زندگ دیبا یهرک و

 و مقصدم تهرانه شناسمیمن شمارو نم هرچند

 خوشحال شدم دنتونیاز د اما

 بگم اما عاجز شدم یزیچ خواستمیم

 آقا..._

 

 بله؟_

 واقعا ازتون ممنونم نیهست یخوب یلیشما مرد خ_

 .... اما

 شده؟ ی؟طوریاما چ_

 تهرانه  میمن هم مقصد اصل_
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 د؟یمن رو همراهتون ببر شهیم

 پول داشتم  یکردم و هرچ بمیتو ج دست

 به روش گرفتم و گفتم رو

 دییبفرما_

 دیبردار دیدونیم هرچقدر

 هم کمه.... اگر

 

 زد و گفت یلبخند مرد

 هیچه کار نیا_

 یتو همسن دخترمن مطمئنم

 دمیبتونم برات انجام م یهرکار من

 االن فقط

 ظهره  ساعت

 م؟یستینماز و ناهار با یجا برا کی هیچ نظرت

 به شما زحمت دادم یبه حد کاف_

 شرمندتون شدم و

 هیچه حرف نیبابا ا یا_

 دکتر یآقا دیببخش_

 نکردم یخودم رو معرف دیببخش_
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 هستم یگیب رضا

 رو دارم مادام؟ یبا چه کس ییآشنا خارافت

 

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 صحرا_

 یواو چه اسم بکر_

  یدار ییبایاسم ز یلیخ

 ممنونم_

 رستوران متوقف شد کی یزود جلو یلیبه راه افتاد و خ یگیب یآقا

 میاریاز عذا درب یدل میدخترم بر ایب_

 اما من..._

 گهیاما و اگر نداره زود باش د_

 شدم ادهیپ نیخجالت از ماش با

 به راه افتادم یگیب یپشت سر آقا و

 دیکش رونیمن ب یرو برا یمحترمانه صندل یلیخ

 

 گفتم یلب ریانداختم و تشکرز نییرو پا سرم

 من نشست یبه رو رو

 بعد از اومدن گارسون و
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 نکرد یمن هم توجه یغذارو سفارش داد و به اعتراض ها نیبهتر

 صحرا جان؟_

 باال آوردم و گفتمرو  سرم

 بله؟_

 ؟ینیغمگ نقدریبپرسم چرا ا شهیم_

 بود یبغض دوباره ام کاف یحرف برا نیا

 گلوم جا خوش کرده بود گفتم یکه تو یانداختم و با بغض نییرو پا سرم

 گفته من ... یک_

 

 بگه یکس ستیالزم ن_

 صدات و غم نگاهت  بغض

 از غم و اندوه تو خودش جا داده  یبار کوله

 یهنوز به من اعتماد ندار دیشا

 روان پزشکم کی من

 بغض ساده شروع شده باشه کیمثل تو کارشون با  دیبوده که شا ییکارم با آدم ها سالهاست

 بتونم کمکت کنم دیشا اما

 با من حرف بزن لطفا

 دمیدوست و فقط به حرفات گوش م کیمثل  شمیکن م باور

 رونیب زیبغض و غم دلت رو بر اون
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 با باال آوردن سرم همزمان

 شد یگونه ام جار یهام رو اشک

 زد و گفت یلبخند دکتر

 حاال بگو_

 نکن یهم اصال توجه انتینگاه اطراف به

 دکتر یبگم آقا یچطور_

 بگم میکدوم درد و بدبخت از

 کشمیکه متولد شدم دارم عذاب م یجا داشت اما من از لحظه ا یلیو غم خ یدیهمه ناام نیا یمن برا کیکوچ قلب

 

 دردات رو به من بگو  یدیعذاب کش یاز چ_

  دمیکش یقیتکون دادم آه عم یسر

 کردن  فیشروع کردم به تعر و

 شبید نیتا هم امیبچگ از

 گفتم  یهمه چ از

 کشته شدنش یپدرم و نسبتش با خان و چطور از

 میسواد یهام و ب یاز چوپان و

 آرسام و کمک هاش و باسواد شدنم از
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 اش صادق و کاره از

 برگشتنم به روستا به عنوان عروس خون و بچم تا

 و عالقه اش  اریشهر و

 و کشته شدن همه ... شبید یآتش سوز تا

 و گفت دیکش یآه دکتر

 دخترم کهیدرام رمانت یها لمیبه ف هیتو شب یزندگ_

 ادامه داره یمثل تو نداشتم اما زندگ یحاال مورد تا

 

 یرو بباز تیزندگ گهید کباری اریمادر شهر شیو خانوادش و موندن مادرت پ اریبا کشته شدن شهر ستین قرار

 یدار تیبزرگ تو زندگ دیاالن دوتا ام تو

 عشقت یثمره  گهید یکیعشقت و  یکی

 دمیم لیتو رو شخصا به آرسام تحو من

 یاز تعلقاتت جدا بش گهیاز هم بپاشه و بار د تیزندگ گهیاجازه نده د یطیشرا چیه تحت

 

 زدم  یلبخند

 خوب من رو درک کرده بود  نقدریبود که ا یشخص نیاول دکتر

 رو کم کرده بود میاز التهاب درون یبا حرف هاش کم و

 صحرا؟ گمیم یچ یفهمیم_

 تکرار بشه تیزندگ ینزار تو یطیشرا چیتحت ه گهیکه افتاد رو د یاتفاق
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 فهممیبله م_

 رو از نو شروع کنم دمیجد یندگبه آرسام و پسرم ز دنیکه با رس نهیمن ا دیام

 

 شدم اریمتوجه مرگ شهر یاز وقت اما

 کنهیم هیوجدان داره قلبم رو تجز عذاب

  یکردیبه تو نداره،اگر فرار نم یارتباط چیه اریمرگ شهر_

 یسوختیو پدرش به راه انداختن م اریکه شهر یشیآت یباش تو هم تو مطمئن

 آروم باش پس

 نگفتم یزیتکون دادم و چ یسر

 ودکتر گفت میبه غذا خوردن مشغول شد هردو

 

 آرامش قلبت بلند شو و نماز بخون یبرا_

 آمرزش کن یآرزو اریشهر یبرا و

 از خدا کمک بخواه و

 معتقدم ییبه شدت به اون باال من

 زدم و گفتم یلبخند

 ممنون از لفظ آرومتون_

 نینجات من هست یحتما فرشته  شما
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 زد و گفت ینیلبخند غمگ دکتر

 آرامش خاص خداست_

 دخترم پاشو

 میهمراه دکتر به مسجد کنار رستوران رفت به

 از نماز خوندن بعد

 از سجاده برداشتم دستام رو باال گرفتم و گفتم سر

 مهربونم یخدا_

 یپشت و پناه من بود شهیکه هم ییخدا

 تو اومدن رو درپناه خودت نگه دار شیپ شبیکه د ییکسا یو همه  اریشهر

 از گناهانشون بگذر و

 بده هیپر آرامش هد یزندگ کیبه من  و

  میزدیرو با دکتر گپ م ریرفتم ....تمام طول مس رونیزدم و از پشت سجاده بلند شدم و ب یلبخند

 کردیم مییراهنما شتریو ب شدیم ایجو میاز زندگ شتریب اون

 آرومم کرده بود یلیخ

 بشه یآرامش کس ی هیبا حرف هاش ما تونهیانسان چطور م هیبودم  عجب در

 دهید یسخت شیاون هم در زندگ دیفهم شدیحرف هاش م یال به ال از

 میدیتا به تهران رس میهشت ساعت درراه بود حدودا

 نه خسته شدم نه خوابم برد  شهیبار برخالف هم نیا اما
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 با دکتر به شدت به وجد اومده بودم یهمصحبت از

  اریهم شهر  نیخب ا_

 م؟یبر دیکجا با حاال

 آرسام االن آپارتمان خودش باشه  دمیراستش احتمال م_

 برم یرو با تاکس ریمس ی هیبق نیبهتون زحمت دادم لطفا اجازه بد یلیخ نجاشمیتاا

 صحرا شمیدارم ازت دلخور م گهید_

 قول دادم دستت رو تو دست آرسام بزارم بعد برم  من

 حرفشم نزن پس

 انداختم و با خجالت گفتم نییرو پا سرم

 سمت... دیپس لطفا بر_

 

 صحرا؟ یدار یچه حس_

  دونمینم_

 و خانوادش  اریمرگ شهر یکالفم ،از طرف واقعا

 آرسام و پسرم  یاز طرف و

 شده دکتر لیتکم تمیظرف کنمیم حس

 کنهیم زیو سرر رهیپذیرو نم یدیجد زیچ چیمغزم ه کنمیم حس

 هیعیحس طب نیا_

 یرو پشت سر گذاشت یبد یبحران ها تو
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 با جفتتون حرف بزنم دیبا آرسام با تیمحض شروع زندگ به

 

 چرا؟_

 رو بدونه ییزهایچ دیآرسام با_

 رمیبگ ییازتون قوال گهیدر حضور جفتتون راجع به هم د دیبا

 کردم یتم و با انگشتام بازانداخ نییرو پا سرم

 نزدم یا گهیبه آپارتمان جز آدرس دادن حرف د دنیرس تا

 نجاستیممنون دکتر هم_

 دییبفرما گهید شما

 رو بزن دخترجون فونیبرو آ_

 ؟یخونه نباشه چ اگه

 و گفتم دمیهام رو برچ لب

 ممکنه؟ یعنی_

 گهیبله ممکنه ،برو د_

 

 رو فشردم  فونیآ یآهسته به سمت در رفتم دکمه  یقدم ها با

 بار ،دوبار ،سه بار  کی

 ومدین ییصدا اما

 ستین نکهیمثل ا_
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 رفته باشه تونهیکجا م یعنی_

 فکر کردم و گفتم یکم

 پدرش یخونه  میبر شهیدکتر م_

 اونجا باشه دیشا

 میسوار شو بر_

 رو به حرکت انداخت نیسرعت سوار شدم و دکتر ماش به

 

  دمیجویو ناخن هام رو م بردمیبه دهان م یکی یکیرو  انگشتام

 و گفت دیدستم کوب یدکتر با دست رو هوی

 عه یچه کار بد_

 ؟یشد بچه

 تعجب نگاهش کردم با

 انداختم و گفتم نییو سرم رو پا دمیخجالت کش بعد

 بچم رو کجا برده دکتر من نگرانم  یعنی_

 صحرا جان یهست ینگران چ_

  شیپدر یخونه  میریم االن

 گهیاونجاست د حتما

 دوارمیام_
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 عمو فرزاد هزار بار مردم و زنده شدم یبه در بخونه  دنیرس تا

 دمیپر رونیب عیرو باز کردم و سر نیتوقف درب خونه ، در ماش با

 رو چند بار پشت سرهم فشردم  فونیآ

 در رو باز نکرد یبازهم کس اما

 شد و گفتم یگونه ام جار یرو اشکم

 پسرم ..._

 دست رو شانه ام گذاشت و گفت دکتر

  زمیآروم باش عز_

 ؟یازشون ندار یا گهید آدرس

 نه نه_

 گرفتمیکه ازشون آدرس م رفتمیمن کجا م آخه

 شمیم وونهیدارم د ایخدا

 پسرم رو کجا برده آرسام

 از آشناهاشون رو داشتم یکیآدرس و تلفن  کاش

 

 افتادم دیول ادیبه  یناگهان یلیخ

 دیول_

 آرسام کجاست دونهیاون حتما م آره

 دوست آرسام بود نه؟ دیول_
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 ؟یرو دار آدرسش

 میقبال همراه خاله به دفتر کارش رفته بود_

 که کجا بود ادیم ادمی یحدود

 میبر وفتیراه ب_

 میرفت دیدکتر به سمت محل کار ول با

 دیکوبیدر دهانم م قلبم

 داشتم یاحساس بد نقدریچراا دونمینم

 دکتر نگه دار لطفا نگه دار _

 ساختمونه... همون

 

 رو متوقف کرد نیماش دکتر

 یدکمه  میعجله به سمت ساختمون رفت با

 رو فشردم آسانسور

 اومد نییکه پا دینکش یطول

 

 رفتم و گفتم یبا عجله به سمت منش میشد دیدفتر ول وارد

 هستش؟ دیخانم،ول_

 د؟یول_

 ادینم ادمیرو  شیلیخدا فام یا_
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 دفتر اشاره کردم و گفتم به

 بود نجایقبال دفترش ا_

 ن؟یشناسیشما نم یعنی

 دیگیرو م یاسری یآهان آقا_

 ن؟یداشت یقبل وقت

 شناسهیصحرا اومده حتما منو م دینه فقط بهش بگ_

 

 نیاجازه بد_

 تماس گرفت و گفت یمنش

 داره یبه اسم صحرا اومده و باهاتون کار فور یخانم یاسری یآقا_

 به سرعت باز شد و گفت دیدستگاه درب اتاق ول یتلفن رو یکردو همزمان با قرار دادن گوش ینگاه یبه گوش یمنش

 ؟یصحرا خودت شهیباورم نم_

  دیول_

 سمتش رفتم که گفت به

 یاصال عوض نشد_

 تو... یبود کجا

 ... دیتوروخدا کمکم کن ول_

 

 ؟یآشفته ا نقدری؟چرا ا شدهیچ_
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 پسرم ،پسرم کجاست؟_

 زد و گفت یلبخند دیول

 یگیاون شازده قشنگه رو م_

 قربونش بره  عموش

 تعجب نگاهش کردم که گفت با

 نگران نباش حالش خوبه_

 پس آرسام کجاست_

 پدرش؟ یخودشه نه خونه  یخونه  نه

 به دکتر کرد که گفتم یاشاره ا دیول

 هستن یگیدکتر ب یآقا شونیا_

 دنیکش شونیرسوندن من تا تهران رو ا زحمت

 

 با لبخند بهش دست داد و گفت دیول

 خوشبختم جناب دکتر تونییسالم ،از آشنا_

 از لطفتون ممنونم

 از لطف نبود یبا شما و صحرا جان خال یی،آشنا دیینفرما_

 توروخدا بگو بچم کجاست؟ دیول_

 برگشتن هیمدت کوتاه انایخاله و عمو فرزاد و آر_

 رفتن به سمت شمال یخانوادگ حیتفر یباهم برا همه
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 میو خانمم هم قراره بهشون اضافه بش من

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 خانمت؟_

 رو روبه روم گرفت و با لبخند گفت حلقش

 بله،زن گرفتم _

 دیبلند بلند خند و

 زدم وگفتم یلبخند

  یمبارک باشه خوشبخت باش_

 گفت کیهم با لبخند تبر دکتر

 شمال رفتن یگفت_

 ؟یریم ی،کیبر یخوایتو هم م و

 به ساعتش انداخت و گفت ینگاه دیول

 

 برگردم خونه دیاالن که با گهید_

 میریصبح م فردا

 تورو خدا دیمن رو هم باخودت ببر ول کنمیخواهش م_

 هیحتما صحرا جان چه حرف_

 میبر ایهم با من ب االن
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 نهیرو بب رسامیمامان ام شهیخوشحال م یلیهمسرم خ مطمئنم

 زدم و گفتم یلبخند

 م از لطفتممنون_

 

 برگشتم و گفتم یگیسمت دکتر ب به

 دکتر  یازتون تشکر کنم آقا یبه چه زبون دونمینم_

 کنه یشما بهم خوب یبه اندازه  تونستینم چکسیه

 زد وگفت یلبخند دکتر

 بهت کمک کنم دخترم یخوشحالم که تونستم تا حدود_

 نوشت و گفت یزیبرگه کاغذ چ هی یتو دکتر

 آدرس و تلفن منه صحرا جان نیا_

 نره حرف هامو ادتی

 ایمن ب شیبا خانوادت پ نیبه تهران برگشت نکهیمحض ا به

 

 ممنونم یلیباشه چشم ،از لطفتون خ_

 منتظرت هستم_

 دیو مراقبش باش دیبرسون اریصحرا رو به دست  دیول آقا

 راحت التونیبله چشم دکتر خ_

 ارخطر خدانگهد یسفرتون ب گهید رمیمن م_
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 با دکتر یاز خداحافظ بعد

 رو از اتاقش برداشت و گفت  فشیک دیول

 میبر_

  میشد نشیسوار ماش دیول همراه

  میبه سمت خونه اش رفت و

 کرد  چمیسوال پ یکل درراه

 حرف زدن نداشتم و ساکت موندم .... یواقعا حوصله  اما

 

 ؟یساکت نقدریصحرا جان چرا ا_

 ؟یگینم یزیسرت اومده چرا چ ییبال چه

 خستم  کمیندارم فقط  یمن مشکل_

 ؟یاز اونجا خارج بش یو االن چطور تونست یکرد یزندگ یمدت با اون خانواده چطور نیتو ا یگیچرا نم_

 انداختم نییرو پا سرم

 و گفتم دمیکش یقیعم آه

 

 اون خانواده کشته شدن  یهمه _

 و گفت دیترمز کوب یپاش رو رو دیول

 ؟؟چطور ممکنه یگیم یچ_

 ادیپشت سرمون باعث شد به خودش ب یها نیبوق ماش یصدا
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 به راه افتاد وگفت دوباره

 رن؟ی؟چطور ممکنه همه بم یگینم یزیچرا چ_

 از اونجا فرار کردم شبیمن د_

 ..... و

 کردم  فیتعر دیول یرو برا اناتیتمام جر نکهیاز ا بعد

 

 و گفت دیدور لب هاش کش یدست

 بگذره  راتشونیخدا از سر تقص_

 رنیخانواده باهم بم هی ینجوریسخته ا یلیخ واقعا

 نگفتم یزیقورت دادم و چ یرو به سخت بغضم

 در رو از دور باز کرد موتیتوقف کرد و با ر یدرب خونه ا دیول

 رو پارک کرد نیاون ساختمون شد وماش نگیپارک وارد

 ام؟یمن همراهت م یبه همسرت خبر داد_

 آره خبرداره_

 

 پنجم توقف کرد یطبقه  یکه تو دینکش یو طول میآسانسور شد وارد

 منتظره نیریصحرا جان ،ش ایب_

 خونه رو فشرد زنگ

 در ظاهر شد یجلو یو خوش پوش بایباز شد و خانم ز در
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 سالم_

 دییبفرما یخوش اومد یلیخ زمیسالم عز_

 کرد ییرو گرم فشرد و من رو به داخل خونه راهنما دستم

 لطفا دینیبش دییبفرما_

 دیتعارف نکن اصال

 ممنونم_

 

 انداختم یکه داشت نگاه یکیش ونیمبل نشستم و به خونه ودکوراس یرو

 رفت ییبه سمت راهرو دیول

 هم به آشپزخونه رفت نیریش و

 رودر هم فرو بردم  انگشتام

 شدم رهیجلوم خ زیبه م و

 اومد و رو به روم نشست.... ینیریشربت و ش ینیس کیبا  نیریکه ش دینکش یطول

 

 بفرما گلم _

 باعث زحمت شدم  دیببخش_

 هیچه حرف نیا_

  رسامیمامان ام نمتیبیخوشحالم که م یلیخ

 زدم وگفتم یلبخند
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 ن؟یدیشما پسر من رو د_

 اومدن  نجایبا بچه ا انایبود که آرسام و آر شیآره سه روز پ_

 د؟یبا خانوادشون دار یادیز ییشما آشنا_

 میبود رستانیدب یهم کالس انایراستش من و آر_

 اونجا با خانوادش آشنا بودم از

 رو تکون دادم و گفتم سرم

 ؟یازدواج کرد دیباول یپس چطور_

 زد یلبخند

 

 کردمیکار م دیدفتر ول نییشرکت واحد پا یبود که تو یمن مدت_

 ...  گهیشد و د میپا پ شتریسال ب کی نیتو ا شناختیهم که من رو از قبل م دیول

 بادا بادا مبارک بادا_

 میدیو همه باهم خند میبه سمتش برگشت دیحرف ول نیا با

 انداختم نییهمسرش نشست دستش رو دور گردنش حلقه کرد که سرم رو پا کنار

 

  یبهمون شام بد یخواینم یخانم_

  میتلف شد یگرسنگ از

 دیآخ آخ ببخش_

 کنمیشام بکشم صداتون م رمیم من
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 کمکتون امیم ممن ه_

  نیصحرا جان شما مهمان ماهست هیچه حرف_

 زمیعز نیبش

 راحت ترم  ینجوریا_

 تکون داد و گفت یسر نیریش

 میبر ایباشه گلم ب_

 شدم  ینقل یوارد آشپزخونه  نیریسر ش پشت

 غذا شد دنیمشغول کش نیریش

 دمیچ زیم یهم ظرف ها رو رو من

 

 و نشستم دمیکش رونیب یصندل

 هم کنار هم نشستن نیریو ش دیول

 زمیبکشم برات عز_

 تو یخجالت نقدریا چرا

 زدم و گفتم یلبخند

 کشمینه خودم م_

 لمیم یب کمی

 شد رهیو غذاش خ دیکش یآه دیول

 با تعجب بهش گفت نیریش
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 انگار زنت مرده یکشیآه سوزناک م یجور هی دیوا ول_

 

 و گفت دیخند دیول

 دور از جونت عشق من_

 بد افتادم زیچ هی ادی

 زود باش بگو ،بگو بگو یچ یچ_

 جان نیریعه ش_

 گفت نیریبه من کرد که ش یا اشاره

  دیآهان ببخش_

 دیکن لیشامتون رو م دییبفرما

 داشتم یاحساس خوب نیریو ش دیول یمیجمع صم درکنار

 کردیرهام نم یلحظه ا چارهیب اریشهر ادی یول

 ...دمشیدینم چوقتیه گهیو د دمشیبار آخر د یبود که برا شبید نیهم

 کردم  یسال وچندماه رو درکنارش و با کاراش و رفتاراش زندگ کینداشتم اما  یحس هرچندبهش

 ....کردمیرو باور نم نبودش

 بشقاب گذاشتم و گفتم یرو تو قاشق

 نیممنون به زحمت افتاد یلیخ_

 ومد؟یمن خوشت ن ی،نکنه از غذا یوا صحرا جان تو اصال دو لقمه هم نخورد_

 نه واقعا خوشمزه بود_
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 بخورم نیاز ا شتریب تونمینم

 زمیعز یدونیهرجور خودت م_

 شام خوردن نکهیاز ا بعد

 گذاشت  ییظرفشو نیماش یظرف ها رو تو نیریش

 نشست دیکنار من و ول ییچا ینیس کیبا و

 زدیحرف م یبود و از هر در یمهربون و خونگرم یلیخ دختر

 حرف زدن نداشتم یکه من اصال حوصله  فیح

 

 کرد مییراهنما نیریکه ش یرو خوردم و بعد به اتاق ییچا

 دمیتخت دراز کش یو رو رفتم

 کردن سیزود اشک هام بالش رو خ یلیخ

 بس نبود دمیکه تااالن کش ییها بتیها و مص درد

 و خانوادش هم مثل خوره به جونم افتاده بود اریعذاب وجدان کشته شدن شهر که

 ینوشت اهیسرنوشت من رو س نقدریچرا ا ایخدا

 کشتیشاهرخ رو نم چوقتیاگه صادق ه شدیم یچ

 

 شدمیمن به عنوان عروس خون وارد اون خانواده نم و

 شناختمیرو نم اریهرگز شهر و

 کردمیسر م دیدرد چطور با نیباا حاال
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 آرام و قرار نداشتم اصال

 شدمیاز سرجام بلند م مدام

  زدمیم قدم

 رفتمیپنجره م کنار

 کردیبدتر م بیسرد حالم رو عج یهوا اون

 

 دستام گرفتم و آروم گفتم یتخت نشستم سرم رو تو یرو بستم و رو پنجره

 توروخدا من رو ببخش اریشهر_

 من بگذر از

 خوابم برد یک دمیکردم که نفهم هیو اونقدر گر دمیتخت دراز کش یرو

 کردیکه به شدت حالم رو خراب م دمیدیم یبیعج یها کابوس

 نزده بود رونیهم ب هنوزآفتاب

 بود یو سرد یشب طوالن چه

 ستادمیگرفتم و به نماز ا وضو

 

 طلوع کرد  دینماز خوندم و سر به سجده بردم که متوجه نشدم خورش اونقدر

 اتاق زده شد در

 که گفتم یدییبفرما با

 گفت دیوارد شد و من رو تو اون حالت که د نیریش
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 خانم چه وقت نمازه ریصبح بخ_

 وقته زده ها یلیخ آفتاب

 ریصبح بخ_

 دونمیم آره

 

 نازمون ین ین شیپ میبر میوفتیراه ب دیکم کم با میصبحانه بخور ایب_

 زدم و از جام بلند شدم یلبخند

  میجاده شد یو راه میزود صبحانه خورد یلیخ

 من همراهتونم؟ دونهیآرسام م_

 و گفت دیخند دیول

 بشه که در جا سکته رو رد کنه زیسورپرا ینه قراره جور_

 گفتم یخدانکنه ا رلبیز

 

 نمیدل خوشحال بودم که قراره پسرم و عشم رو بب ازته

 گذروندم  رونیشدن به ب رهیرو با خ ریمس طول

 میدیبعد که رس چندساعت

 عمو فرزاد رفت یالیراست به سمت و هی دیول

 تو دلم نبود دل

 همه مدت قرار بود باهاشون رو به رو بشم نیاز ا بعد
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 کننیم یراجع به من چه فکر یعنی

 داده یحیراجع به بچه چه توض آرسام

 در رو باز کرد  یرمردیکه پ دینکش یو بوق زد طول ستادیا یپشت در دیول

 رو به حرکت انداخت و گفت نیکرد دوباره ماش یو باهاش احوال پرس ستادیا دیول

 اطیتو ح ستادهیآرسام ا_

 نشو تا بهت اشاره کنم باشه ادهیپ تو

 حرفاش نشدم متوجه

  کردمینگاه م یبه آرسام فقط

 ستادهیا رونیبا بچم ب که

 شد یگونه ام جار یرو اشکم

 

 کردم یخودم رو مخف یصندل پشت

 شدن ادهیپ نیریو ش دیول

 دمیشنیباز بود حرف هاشون رو م نیدر ماش چون

  نیخوش اومد یلیخ_

 نیکرد رید نقدریا چرا

 جاده شلوغ بود آرسام جان_

 عسل رو  نیریش نیجان دلم بده به من ا یا_
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 یخاله چقدر بزرگ شد رسامیام

 بچم  یبرا رفتیقنج م دلم

 گفت آرسام

 داخل همه منتظرن میبر_

 میمهمون با خودمون آورد هیراستش داداش ما _

 هست مهمونتون یچه خوب ک_

 شهینم ادهیپ چرا

 خواد؟ینامه م دعوت

 کرد و گفت یدار یمعن یخنده  دیول

 زمیعز نییپا ایب_

 شدم ادهیرو باز کردم و آروم پ نیرو حبس کردم و در ماش نفسم

 

 شد رهیاز صورت آرسام پاک شد و با بهت وتعجب بهم خ لبخند

 لب گفت ریز

 صحرا_

 شد کینزد آروم

 صورتم بود به سمتش رفتم یشگیکه مهمان هم یهم با اشک من

  ستادیبه روم ا رو

 صورتم گذاشت یرو باال آورد و رو دستش
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 دیهاش رو بست و محکم در آغوشم کش چشم

 من  یصحرا_

 یمن ....بالخره اومد یزندگ

 آرسام..._

 نکن نفس آرسام هیگر_

 نکن هیگر گهید یما اومد شیپ بالخره

 زدن ینیلبخند غمگ نیریو ش دیول

 با بچه به سمتم اومد وگفت نیریش

 از شازدت نمیا یمامان ایب_

 

 اومدم رونیآغوش آرسام ب از

 گرفتم و سرش رو به صورتم فشردم نیریرو از ش رسامیام

 پسرم _

 ...زدلمیمامان چقدر دلتنگت بود عز یدونیم

 کردن هیاون رو ترسوند و شروع کرد به گر ختیریصورتش م یهام که رو اشک

 شدم که آرسام اون رو از دستم گرفت و آرومش کرد  رهیبهش خ نیاون ناراحت و غمگ ی هیگر با

 

 کنهیم یبیباهام غر شناسهیمنو نم گهیبچم د_
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 هیچه حرف نیا زدلمیعز_

 کنهیم یبدقلق نیخوابآلوده واسه هم کمی اون

 میستادیا نجایتو چرا ا میبر

 ننتیبب شنیخوشحال م یلیخ نایا مامان

 دمیشنینم یزیچ گهیمن د اما

 کردمیفکرم نیبه ا همش

 شناسهیمنو نم گهیبچم د که

 اشتباه کردم از خودم دورش کردم چقدر

 

 موندیحتما اون هم زنده م ینجوریا میدادیادامه م مونیبه زندگ اریکنار شهر کاش

 میرفت الیدستش رو پشت کمرم گذاشت و باهم به سمت ساختمون و آرسام

  میداخل شدن بعد هم ما رفت نیریو ش دیاز ما ول قبل

 دیلبشون ماس یبودن که چشمشون به من خورد و لبخند رو نیریو ش دیبا ول یو عمو مشغول احوالپرس خاله

 ؟ییصحرا مادر تو_

 زدم و به سمت خاله رفتم یلبخند

 رو در آغوش گرفت و بوسه باران کرد من

 

 دلم زیعز یدرد و بالت به جون خاله بالخره اومد_

 اومدم خاله جان_
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 دخترم  یخوش اومد_

 دیمنتظره من رو در آغوش کش ریغ یلیسمت عمو فرزاد برگشتم که خ به

 دیرو بوس میشونیپ و

 ممنونم عمو جان_

 انایآر_

 مادر یآر

 یشرق یبایز یبا چهره  یقد بلند و خوش اندام دختر

 به سالن اومد و گفت یمشک ی دهیکش یچشم ها و

 

 جانم مامان جان_

 یاومد نیریش عه

 

 داد وگفت یبود که به سمتم برگشت و سالم آروم دیو ول نیریبا ش یسالم و احوال پرس مشغول

 د؟یکنینم یمعرف_

 گرد شدو آرسام گفت انایآر یدوباره کنارم اومد دست دور شونه ام انداخت چشم ها آرسام

 حدس بزن_

 آخه دونمیمن چه م_

 رسامیصحراست،عشق من و مادر ام نیا_

 صدسال من رو شناخته باشهکه از  ییباال انداخت و گو ییابرو انایآر
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 تکون داد و گفت یسر تنها

 خوشبختم_

 جمع شد لبخندم

 بود ... یخواهر شوهر نیهمچ هیکه کم داشتم فقط  یزیچ تنها

 

 دییتوروخدا چرا هنوز سرپا دینیبش_

  میو آرسام کنار هم نشست من

 شدم دنشیرو ازش گرفتم و مشغول بوس بچه

 عمر دلتنگش بودم کی یاندازه  به

 کردینگاهم م یجور رسامآ

 باشه دهیسال من رو د انیبعداز سال ییگو که

 

  وردیتاب ن بالخره

 رو گرفت و بلند شد وگفت دستم

 میشیما چند لحظه از حضورتون مرخص م_

 زدنیلبخند م کردنیخوب مارو درک م یلیهم که انگار خ هیبق

 میآرسام ازپله ها باال رفت همراه

 میشد یوارد اتاق و

 زمیعز نیبش ایب_
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 ... ترسمیبدم اما م ریبه بچم ش خوادیدلم م_

 

 اتفاقا گرسنشه امتحان کن_

 کشمیچطور به آرسام بگم از حضورش خجالت م دونستمینم

 و گفت دیانگار متوجه نگاهام شد بلند خند اما

 رمینم رونیب نجایمتاسفم من از ا ی،ول یحق دار_

 آرسام...._

 باش بچم گرسنشه م،زودیآرسام ندار_

 ربدمیآرسام به بچم ش یبود مجبورشدم جلو یهر بدبخت به

  یدرکمال ناباور اما

 

  کردینم یو اصال بدقلق خوردیم ریبا ولع ش رسامیام

 دیزدم و همزمان اشکم چک یلبخند

 پاکش کردم زود

 بهم انداخت وگفت ینینگاه غمگ آرسام

 نکن هیگر نقدریصحرا توروخدا ا_

 آخه شدهیچ

 یمن شیپ گهیکه د ناال

 ینیغمگ نقدریچراا
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 آرسام..._

 جان دل آرسام_

 نفس آرسام بگو

 

 همه عشق زدم نیبه ا یلبخند

 چرا حاال خوشحال نبودم اما

 به خاطر من مرد اریشهر_

 افتاد وگفت نییدستم سر خورد و پا یآرسام از رو دست

 مرده؟ اری؟شهریچ_

 گرفتن شیو اشک هام دوباره راه خودشون رو در پ دیترک بغضم

 افتاده ینکن توروخدا فقط بهم بگو چه اتفاق هیصحرا گر_

 

 کردم فیآرسام تعر یاشک چشم تمام اتفاقات رو برا با

 اش گذاشت و گفت نهیس یدستم گذاشت و سرم رو رو یدست رو یبا ناراحت آرسام

 زدلمیناراحت نباش عز_

 دهبو نیهم قسمتش ا اون

 ینبود یکاره ا تو

 وفتهیاتفاق براشون ب نیا یخواستیکه نم تو
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  کردمیو خبرشون م گشتمیاگه من برم_

 مردنینم چکدومیه

 ادیسرت ب ییممکن بود بال یگشتیناراحت نباش صحرا اگه توهم برم_

 که االن حالت خوبه خداروشکر

 میکنارت رسامیمن و ام گهید

 ناراحت نباش پس

 هام رو پاک کرد و گفت اشک

 منو نیبب_

 من نگاه کن به

 نگاه کردم که گفت بهش

 

 ادیز یلیدوستت دارم صحرا خ یلیخ_

 زدم و گفتم یلبخند

 نطوریمنم هم_

 بود  دهیرو که خواب رسامیام

 و همراه آرسام  دمیتخت گذاشتم و پتو روش کش یرو

 ...میرفت نییپا یطبقه  به

 

 زد و به آشپرخونه رفت یما لبخند دنیبا د خاله
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 که خاله با اسپند برگشت میمبل نشست یرو

 سرمون تاب داد وگفت دور

 که شما رو ازهم جداکردن یحسود یبترکه چشما_

 ماشاال

 ن؟یدیاسپند دود نم دیخاله جان واسه من و ول_

 رفت و اسپند رو دورسرشون تاب داد و گفت دیو ول نیریبه سمت ش خاله

 

 دیشیم یمیقد دیدار گهیشما د_

 دیآرسام باش یبه فکر عروس دیبا

 زد یپوزخند زشت انایشدم که آر متوجه

 آرسام رو گرفتم وگفتم یبازو

 ؟یعروس_

 زمیآره عز_

 رهیبگ یبرامون عروس دیبا گفتیم شهیهم مامان هم یایب نکهیاز ا قبل

 شهیاما نم_

 

 چرا؟_

 رسام؟یگن؟امیم یمردم چ_

 هست دخترم شهیحرف مردم هم_
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 توجه کرد دیانب

 اما عمو جان_

 من با نظرش موافقم بابا_

 عروسشون اول جا پاشو سفت کرد و بچه دار شد گن،کهیم یچ مردم

 لباس عروس بپوشه؟ خوادیاالن م بعد

 نداره یبه تو ارتباط هیقض نیا انایتودخالت نکن آر_

 

 اما بابا_

 شکست شیازپ شتریقلبم ب کردمیواقعا حس م انایآر یحرف ها از

 که متوجه حال من شد گفت آرسام

 انایآر خوادیاز تونظر نم یکس_

 پس ساکت شو کنهیدخالت نم یکس یازدواج کن یخواستیم هروقت

 واقعا که شما چتون شده_

 از جاش بلند شد و رفت انایآر

 دیبد باهاش برخورد کن نقدریالزم نبود ا_

 

 رو گفت قتیحق اون

 مادر  هیچه حرف نیا_

 تند مزاجه کمیکه کامل خوب نشده  شیماریو ب تشیبخاطر وضع انایآر
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 ریبه دل نگ تو

 زدم یلبخند

 سر به سام بزنم هی رمیمن م_

 ام؟یهمراهت ب یخوایم_

  دنیخند انهیو مخف ریز ریانداختم که ز هیبه بق ینگاه

 گردمیاالن برم کنمیآرسام جان فرار نم_

 و سرجاش نشست دیرفتاراش تابلو شده خند یلیهم که متوجه شده بود خ آرسام

 

 کردیم یبود و با دستاش باز دارشدهیب رسامیچون ام دمیموقع رس به

 یمامان یدارشدیمن ،ب یکوچولو_

 تنبل خان  میبر پاشو

 رفتم نییرو بغل گرفتم و پا رسامیام

 آرسام گفت که

  دارشدهیپسر بابا ب_

 زدم  یلبخند

 کرده بودم  دایکه پ یخوب یخانواده  به

 که االن داشتم  یخوشبخت به

 چرا خوشحال نبودم اما

 کردمیفکرم اریمدام االن به بودن کنار شهر چرا



 صحرا

 
480 

 

 

 وجود نداشت گهیکه د یعمه ا یغرزدن ها به

 نبود گهیو د کردیخودش م عیو همه رو مط گفتیکه زور م یخان به

 خوش زبونم  مانیا به

 مهربونم

 مییتنها یروزها اری

 و فرشته .... نیپرو به

 

 خائن بودم هیمن نسبت بهش فقط  یمهربونم که عاشقانه دوستم داشت ول اریشهر و

  دمشیدینم چوقتیه گهیکه د نمینازن اریشهر

 دمیدو رونیمتعجب همه ب یبغل آرسام گذاشتم و مقابل چشم ها یرو تو سام

 کردم هیعمارت نشستم و از ته دل گر پشت

 چرا آخه چرا ایخدا_

 

 چقدر گذشت که آروم شدم دونمیزجه زدم و نم اونقدر

 شونه ام نشست یرو یدست

 کنهیبهم نگاه م یکه با ناراحت دمیعقب برگشتم و آرسام رو د به

 کنم برات صحرا کاریچ_

 یکنم آروم ش کاریچ بگو
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 ختمیرو در آغوشش انداختم و هق زدم و اشک ر خودم

  زدلمیصحرا جان عز_

 

 میبخور یزیچ هی میپاشو بر زم؟حاالیباشه عز رهیهم آرامش بگ اریروح شهر یکه حت میشیاونقدر خوشبخت م ما

 ینخورد یدرست حساب زیتاحاال چ شبیگفت از د نیریش

 ندارم... لیم_

 ها مینداشت_

 مادرش پروار بشه ریبا ش دیبچم با پاشو

 

 مینشست زیهمراه آرسام سر م به

 دنیخندیو م گفتنیم همه

 که انگار ارث پدرش رو از من طلب داشت انایکه حال من رو عوض کنن جز آر کردنیرفتار م یجور و

 کردمیم یمحل ینسبت بهش ب نیهم یرو نداشتم برا دیجنگ اعصاب جد یحوصله  گهیمن د اما

 

 میمشغول ظرف شستن شد نیریاز صرف غذا با ش بعد

 صحراجان_

 جانم_

 یکشیزجر م نقدریا یدار یتو از چ دونمیمن نم_

 زمیعز شهیدرست نم یزیبا عذاب دادن خودت چ دونمیم اما
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 دیرو باآرسام زود درست کن تا هردوتون به آرامش برس تیزندگ

 برادر من آرامش بده؟ یبه زندگ تونهیدختر چطور م نیا یکنیفکر م_

 انایآر_

 

 فشردم ییرو بستم و دستم رو محکم به ظرفشو چشمام

 سمتش برگشتم و گفتم به

 دم؟بهت کر یمن چه بد_

 زد و گفت یپوزخند

  یریگیخانوادم رو ازم م یتو دار_

  تیبرو رد زندگ یخوایم یچ گهید یبچه آورد هی

  رسامهی؟اون مادر ام یگیم یدار یچ انایآر_

 کنار بچش باشه دیبا

 

 ما رو از هم بپاشونه یبلند شده اومده که زندگ شناسهینم یکه کس یاخاذه ،از ته داهات هیاون فقط _

 ابونیاسمش ،ب بااون

 و گفتم ستادمیروش ا روبه

  یهست یروان ماریب هیتوواقعا _

 رو هم بدون  نیا

  یستین یبزرگ تر از تو رو رد کردم تا کنار عشقم و بچم باشم تو که عدد یلیخ یها بتیمص من
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 هوا گرفتم و گفتم یگوشم بزنه اما دستش رو تو یرو باال آورد تا تو دستش

 به بعد دم پر من نشو نیا دستت رو بنداز و از_

 

  ستین میزندگ یتو تو یبرا ییدارم که جا یبدبخت اونقدر

  دمیکش رونیها رو از دستم ب دستکش

 افتادن نیزم یکه رو دمیکوب نشیتخت س یرو

 اتاق انداختم  یباال رفتم و خودم رو تو یراست  طبقه  هیزدم و  رونیآشپزخونه ب از

 تخت نشستم وگفتم یرو

 گمیم یمن چ یدونیم یکیکردن هم ندارم تو هیگر یحوصله  گهیباور کن د ایخدا_

 انداختم نییرو پا سرم

 

 اتاق باز شد و آرسام همراه پسرم وارد شدن در

 صحرا؟ یخوب_

 آره خوبم_

 خوابش گرفته  رسامیام_

 خوابونمشیبده من م_

 روگرفتم که گفت رسامیام

 میعقدمون رو درست کن یتهران و کارا میبرگرد عتریه سرهرچ دیبا میمونیم نجایصحرا فقط فردا رو ا_
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 باشه_

 آرسام یراست

 جانم؟_

 ؟یبه خانوادت داد یحی...چه توضرسامیراجع به ام_

 و گفت دیخند آرسام

 بگن  دیبا یچ_

 گهیمبارکه د گفتن

 عه آرسام_

 باش یجد

 گمیم یخب جد_

 نیوگفتم شما نوه دار شد اومدم

 ارمیمادرش رو هم م گهید چندروز

 زود قبول کردن یلیخ یشروع کردن به غرزدن ول یعیطب یلیهم خ اونا

 

 انداختم و گفت نییرو پا سرم

 ؟یدیحاال مثال خجالت کش_

  رونیپاشو برو ب_

 صحرا جان عه یشرور نبود نقدریتو که ا_

  یبه درس خوندن ها وقت ندار یشروع کن دیبا میبرگشت یصحرا وقت یراست
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 گفتم یراحتنا با

 رو رد شدم؟ میامتحان قبل یعنی_

 ینمره قبول شد نیبا بهتر زمینه عز_

 وقت کمه  یواسه کنکور بخون دیبا

 شدم .... رهیو واج بهش خ هاج

 

 رو پشت سر گذاشتم یباور کنم قبول شدم و سد بزرگ تونستمینم اصال

 هم داشتم گهید دیام هی االن

 رشته در دانشگاه نیبا بهتر یبه قبول دیام

 شدیآرسام م یچشم ها دم،ازیآسوده کنارپسرم خواب یشب رو کم اون

 

 دنیکش رونیکنار ما بمونه اما پدر و مادرش به زور اون رو ب خوادیدلش م یلیکه خ دیفهم 

و از من ر توننیفکرنکنن م انایو امثال آر انایتا آر امیدرب یفیتکل یب نیاز ا عتریهرچه سر خواستیدلم م خودمم

 عشقم و بچم جدا کنن

 

  دارشدمیسام ب ینق زدن ها یبا صدا صبح

 دادم لباس هاش رو عوض کردم رشیش یکم

 شده رهیو به در اتاقم خ ستادهیلنگه پا ا کیآرسام  دمیبرم که د رونیاتاق رو باز کردم که ب در

 من دستپاچه گفت دنید با
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 نیشد داریب یک ریعه صبح بخ_

 لمبغ ایبابا ب نفس

 

 رو به دستش دادم و گفتم سام

 ریصبح بخ_

 ؟یینجایا یک از

 میصبحانه بخور میبر ایب الیخیاوم ب_

 رفتم نییزدم و پشت سر آرسام پا یلبخند

 میآشپزخونه شد وارد

 به همه گفتم یریبخ صبح

 دمیهم شن یگرم یها جواب

 انایآر جز

 ما سرش رو برگردوند دنیبا د که

 

 شدمیرو متوجه نم شیدشمن لیدل اصال

 عروس نازم شمیپ نیابشیصحرا خاله ب_

 زدم و کنار خاله نشستم که گفت یلبخند

 خوش بگذرون هیامروزم تحمل کن و کنار بق هی_

 تونیسر خونه زندگ دیکه بر میکنیخدا کارهاتون رو درست م دیو به ام میگردیبرم فردا
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 انشاال..._

 

 کردیو من رو خجالت زده م گرفتیبرام لقمه م سام

 انداخت نییزد و سرش رو پا یپاش رو لگد کردم که لبخند آروم

 م؟یبخور یکباب یماه ایامروز لب در هینظرتون چ_

 شد قیعم لبخندم

 داشتم  یرو از بچگ یکار نیهمچ یآرزو واقعا

 

 بچه رو از آرسام گرفت و به باغ رفت انایآر

 بخاطر نفرت از من  انایبودم که نکنه آر نگران

 کنه یبچم هم بدخلق با

 من شد گفت یانگار که متوجه نگاه ها خاله

 ریدختر رو به دل نگ نیا یصحرا مادر رفتارا_

 یو بچه  هیخوب یمطمئن باش عمه  یحالش بده ول نقدریبه سرش اومده که ا یچ کنمیم فیبرات تعر سرفرصت

 خودش دوست داره یبرادرش رو مثل بچه 

 

 نگفتم یزیزدم و چ یلبخند

 نیریکمک خاله و ش به

  میآماده کرد کین کیپ یرو برا لیوسا
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 بود یهوا سرد و ابر میبه راه افتاد ایزود به سمت در یلیخ و

 سرش مرتب کردم یو کاله رورو چوندمیرو دور سام پ پتو

 سرده یلیآرسام هوا خ_

 رساممیام نگران

 نگران نباش بابا ،لوسش نکن_

 پوست کلفت بشه دیبا

 

 آرسام یگیم یچ یوا_

 ؟یبشه چ ضی،اگه مر کهیکوچ یلیخ

 میگردیقابل تحمله برم ریغ تیوضع میدی،اگه د زمیعز کنمیم یشوخ_

 میدیرس ایتا به در دیطول کش یا قهیچنددق

  دیبار یم یزینم نم ر بارون

 هوا هم سرد بود و

 

 آتش به پا کردن ونیو بالفاصله آقا مینشست یقیآالچ ریز

 قابل تحمل بود  یو کنار آتش کم قیآالچ ریز

 بودم چوندهیرو هم خوب با پتو پ بچه

 صحرا مادر نگران نباش_

 لباس تنشه یگرم تره کل یکیبچه از تو  اون
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 شه خاله ضیمر ترسمیم_

 که گفت دمیکه ازپشت سرم رد شد رو شن انایآر یزمزمه  آروم

 نگران بچشه  یلیکه مثال خ ارهینمونه رو درم یمادرا یادا_

 

 ندادم تیرو بستم و اهم چشمام

 دنیخندیم نیریبا ش اشیو شوخ دیول یگذاشتن و همه به حرف ها شیآت یها رو رو یماه

 بود ییایخوشمزه و رو یلیاز صرف ناهار که خ بعد

 آتش گذاشتن یرو ییچا

 که باتعجب نگاهش کردم و گفتم ستادیسرم ا یباال آرسام

 شده؟ یزیچ_

 رو به سمتم دراز کرد وگفت دستش

 میپاشو بر_

 کجا؟_

 

 بچه رو سفت بغل کردم وگفتم دیرو کش دستم

 ؟یکنیم کاریآرسام چ_

  میقدم بزن یکم میخوایمن و صحرا م  یرو نگه دار رسامیام یتونیمادر م_

 دیباشه پسرم شما بر_

 رودست خاله سپرد رسامیام
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 میرفت ایو کنار در دیروکش دستم

 

 صحرا ..._

 بله؟_

 بپرسم؟ یزیچ هی شهیم_

 آره بپرس _

 ؟یعالقه داشت اریتو به شهر_

 که... نهیا منظورم

 ... کین کیپ یباهاش رفته بود آخه

 زدم و گفتم یلبخند

  یایتو ب نکهیقبل از ا_

 امیب شتیفرار کنم و پ خواستمیخطر کرده بودم و م احساس

 دمتیو به موقع د یبه دل من راه داشت یادیانگار تو ز یول

 خاطره رو باه من و پسرش داشته باشه نیآخر خواستمیم

 

 اخم کرد و گفت آرسام

 ه؟ی؟پسرش؟منظورت چ یچ_

 پسرشه و بهش وابسته بود رسامیام کردیفکر م اریخب شهر_

 انداختم که آرسام گفت نییپا یرو با ناراحت سرم
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 ؟یبمون ششیپ خواستیدلت م یلیاالن؟خ یخب چرا ناراحت_

 آرسام یگیم یدار یچ_

 کردم و دروغ گفتم و باعث مرگش شدم  انتیبهش خ من

 ....گمیم یچ یفهمیم ارهیدرد داره منو از پا در م وجدان

 

 تکون داد و گفت یسر آرسام

 من رو ببخش صحرا_

 حرفو زدم نیچرا ا دونمینم

 پسره .... رسامیام یگفت یوقت

 میاصال بحثش رو نکن الیخیب

 نگفتم و به راهم ادامه دادم یزیچ

 دنبالم اومد دستم رو گرفت و کنارم قدم زد آرسام

 لبهام نشست یرو یقیحرف زد که لبخند عم ندهیخوب آ یاز آرزوها اونقدر

 

 دادیم یو انرژ دیدر کنار آرسام و پسرم بهم ام یفکر زندگ واقعا

 و گفت ستادیبه روم ا رو

 صحرا ...._

 جانم ؟_

 رم دوستت دا یلیخ_
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 زمیمن هم دوستت دارم عز_

 کرد کیصورتش رو به صورتم نزد آرسام

 دیکوبیدر دهانم م قلبم

 

 آورد  نییرو مقابل صورتم پا صورتش

 آرسام_

 میبه عقب برگشت دهیترس مونییدوتا انایآر یصدا با

 گفت رلبیز آرسام

 برخرمگس معرکه لعنت_

 ؟یآر هیچ

 و مرض یآر_

 شهیم ضیسام مر رهیگیداره بارون م میبر نیایب گهیم مامان

 میایباشه تو برو ما م_

 زد و رفت  یپوزخند انایآر

 که خاله گفت میرفت قیآرسام به سمت آالچ با

 

 ن؟یعه بچه ها زود برگشت_

 میشد رهیخ انایمن و آرسام جمع شد و به آر لبخند

 هم دستپاچه گفت اون
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 من خستم  گهید میما...مان بر_

 شهیم ضیهم سرده بچه مر هوا

 رو به تاسف تکون دادم وگفتم سرم

 خاله گهیراست م_

 گهید میبر

 میرفت نیو به سمت ماش دمیمونده بود رو با خودم کش انایآر ی رهیرو که هنوز با اخم خ آرسام

 ادیخونش درنم یکارد بزن کردمیو ناراحت بود که حس م یعصبان اونقدر

 

 آرسام_

 فهممیرو نم شیدشمن لیدل یول نمیبینگو صحرا ،دارم م یزیچ_

 نداره حتما خسته شده بود یبیع_

 جواب نداد آرسام

 میالبرگشتیو به و میشد نیماش سوار

 خوابش برد نیماش یخسته بود و تو سام

 

 کردیصحبت م یباغ با گوش یکه تو دمیرو د آرسام

 تعجب گفتم با

 زنهیحرف م یسرما با ک نیتو ا یعنی_

 رفتم نییو پا دمیپوش یگرم لباس
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 بزنم که آرسام وارد شد و گفت رونیاز در ساختمون ب خواستمیم

 ؟یینجایعه ا_

 

 ؟یزدیحرف م یبا ک اطیآرسام هوا سرده تو ح_

 آها اون_

 دادم حیرو توض طتیو شرا زدمیحرف م لمیبا وک داشتم

 برهیزمان نم ادیکه ز گفت

 میرخواست بدرو زود د یشناسنامه المثن دیبا فقط

 فوت همسر سابقت  یگواه و

 زمیعز شهیهفته کارهامون درست م کیعرض  در

 زدم وگفتم یلبخند

 خوبه یلیخ_

 باشه ینجوریا کاش

 

 مینشست نهیدست دور شانه ام انداخت و باهم کنار شوم آرسام

 صحرا ... دهیم یزندگ دیسقف با تو بهم ام هی ریز یفکر زندگ_

 کنم ... یعمر زندگ هیدر کنارت  خوادیم دلم

 

 میحرف زد ندهیصبح با آرسام از آ یشب رو تا دم دما اون
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ته دلم حس عذاب  یول کردمیم یکه بهش عالقه داشتم خوشحال بودم و احساس خوشبخت یبودن کنار کس از

 کرده بود بیوجدان وجودم رو تخر

 

 میبعد از خوردن صبحانه به سمت تهران راه افتاد صبح

 آرسام طاقت نداشت صبر کنه که  ییاونجا از

 قبل با پدرش صحبت کرده بود از

 رهیبازهم برامون وقت محضر بگ که

 میداشته باش یموقت تیکه کارهامون درست بشه محرم یتازمان و

 میکن یکنار هم زندگ میبتون تا

 عمو رفتن نیبا ماش انایو عمو فرزاد و آر خاله

 میهمراه شد دیو ول نیریو آرسام هم با ش من

 

 که اصال متوجه گذر زمان نشدم  میدیو خند میگفت یاونقدر از هر در ریطول مس در

 میدیبه تهران رس نکهیبعد ازا بالفاصله

 میبه سمت محضر رفت هیبق همراه

 سر داد  یبلند یخنده  دنمونیآقا با د حاج

چه اون ب نکهیشک نکنه به ا وقتیداده بودم تا  نیریرو دست ش رسامیام یدم،ولیدوبارش خجالت کش دنیاز د واقعا

 منه ی
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 شدن عقد موقت یاز جار بعد

 من و آرسام رو به آپارتمان آرسام رسوند دیول

 شدم رهیخ دمیام یلبخند به خونه  با

 صحرا جان یکنینگاه م یبه چ_

 تو هوا سرده میبر

 آرسام ینیبیم_

 و؟یچ_

 خونه رفتم و حاال با لبخند همراه بچم دوباره اومدم نیبار آخر چطور با اشک چشم از ا نکهیبه ا_

 دست دور کمرم انداخت و گفت آرسام

 

 عشق من  یغصه نخور_

 میکنیخونه رو هم عوض م نیا یبخوا اگه

 زدم وگفتم یلبخند

 شه؟یواقعا م_

 چرا نشه _

 میخونه رو عوض کن نیا خوادیدلم م یلیخ_

 رهیگیداشتم حالم رو م نجایکه ا یبد خاطرات

 باشه ریخانمم دلگ نمیعه نب_

 فروش یبرا دمیم شویفردا آگه چشم
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 میو همراه هم وارد آپارتمان شد میزد یلبخند

 

 شام سفارش داد و بعد ازاون  رونیاز ب آرسام

 میدیتخت آرسام دراز کش یکنارهم رو مونییتا هرسه

 داشت خواب اون شب کنار خانوادم یآرامش چه

 قشنگم و همسرم که واقعا دوستش داشتم  پسر

  میصبح زود به همراه آرسام دنبال کارامون رفت از

 میقبلش سام رو به خاله سپرد و

 راحت نبود انایازبابت آر المیهنوزم خ اما

  میرفت لیوک شیازهمه پ اول

  اریدادگاه و استعالم فوت شهر بعد

 میرفت ییشناسنامه و کارت شناسا یکارها دنبال

 

 تموم نشده بود  هرچندکارهامون

 میکارها رو به روز بعد موکول کرد ی هیبق و

 میرفت یآرسام به کتابفروش همراه

 میکنکور رو گرفت یچندکتاب الزم برا و

 گفت آرسام

 رهیپرستار بگ رسامیام یبرا خوادیراحت ترشدن درس خوندن من م یبرا که
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 افتادم چارهیب نیپرو ادیبا آوردن اسم پرستار به  اما

 مشیتی یبچه ها و

 که من درسم رو بخونم ینبود حداقل تازمان بدهم

 

 "چهار ماه بعد "

 "از زبان سوم شخص"

 

 و وارد شد دیرو کوب در

 بود دهیتخت دراز کش یمطلق فرو رفته بودو مرد هم رو یکیاتاق در تار شهیمعمول هم طبق

 دیمرد رو شن فیضع یکه صدا ستادیتخت ا یکینزد در

 اون خونه چه خبره؟ یتو یدی؟فهمیدار یخبرچه _

 بله آقا _

 رسما باهم ازدواج کردن شیها سه ماه پ اون

 

 تونستن یان ا ید یشیو با آزما 

 اسم پسرشون رو وارد شناسنامه هاشون کنن یبه راحت 

 چشم هاش رو بست مرد

 تخت رو در مشت گرفت یملحفه  و

 ؟یکن کاریچ دیکه با یدونیم_
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 بله آقا _

 رو در هوا تکون داد و بالفاصله از اتاق خارج شد دستش

 شد و گفت رهیخ رونیپنجره به ب از

 شهیبالخره تموم م_

 هاش رو بست و به فکر فرورفت چشم

 

 "از زبان صحرا"

 آرسام یوا یوا_

 بابا گهیبردار د دست

 مداد رو بده من  اصال

 ها کردمیراحت داشتم حل م خودن

 کن یو خوب ایب_

 رو  چشم و یب

 رونیب رمیمن م اصال

 یکنیم میآره آره زودتر برو اه عصب_

 نمک یبشکنه دست ب_

 زد رونیزدو از در ب یپوزخند آرسام

 زدم اشیباز وونهید نیبه ا یلبخند
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 کتابام خم کردم یو سرم رو تو 

 داشت عادت

 گشتیکه از سرکار برم هرروز

 کردیم یو وراج ومدیکمک کردن من به اتاقم م یبهونه  به

 رو حل کنه کمیزیف یداشت مسئله  یسع امروزم

 مشکل داشت کیزیف یتو رستانیدب یکه آرسام از دوره  دونستیرو م نیا گهید یهرکس حاال

 

 کرده بودم دایدرس هام تسلط پ شتریب یرو بایروزتا کنکور مونده بود و من تقر ستیب فقط

 بودم فیضع اتیاضیر یتو یکم فقط

 پزشک حاذق بشم و مادرم رو خوشحال کنم هیبود که  نیا آرزوم

 زدم ینیغمگ لبخند

 ازش نداشتم یخبر نیکتریبودم و کوچ دهیدرست چهار ماه بود که مادرم رو ند االن

 میزد یگیبه دکتر ب یسر رسامیاز ازدواج همراه آرسام و ام بعد

 

 میلشون برخوشحال شد و از ما قول گرفت تا به منز یلیمن به همراه خانوادم خ دنید از

 رفتن هم نداشتم رونیب یبرا یدرس خوندن شدم که وقت ریاونقدر درگ اما

 اومدم رونیدر از فکر ب یصدا با

 گرفته بود رسامیام یپرستار یبرا شیکه آرسام همون چهارماه پ یفیدختر ظر رایسم

 زد یپسرم وارد شد و لبخند همراه
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 یپسرم اومد_

 چقدر دلم برات تنگ شده بود آخ

 خانم رخوردنشهیوقت ش_

 خورهینم یکه درست حساب غذاهم

 مونده فیضع نقدریکه ا نهیآره واسه هم_

 انداخت یرو به روم نشست و به کتابام نگاه رایسم

 به سام شدم... ردادنیهم مشغول ش من

 

 ؟یدرس بخون خوادیدلت م_

 خانم ؟من؟ یهوم چ_

 نباش یبا من رسم نقدریهزار بار گفتم ا_

 خانم ستیندست خودم _

 بگو ص...ح...ر...ا_

 بله صحرا خانم_

 کاسه چرخوندم وگفتم یرو تو چشمام

 نمیخب بگو بب لهیخ_

 چرا که نه خانم _

 گرفتم پلمید یبا معدل خوب من

  کردمیکار م دیبا اما
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 نتونستم درس رو ادامه بدم گهید

 دانشگاه من معلوم شه فیبزار تکل_

 یبد یکه سال بعد کنکور خوب یبخون دمیرو م کتابام

 دستتون درد نکنه خانم اما من ..._

 اما اگر نکن_

 مهیموقع هم خدا کر تااون

 بله درسته_

 آرسام رفت؟_

 نه خانم تو اتاق کارهستن_

 کنمیم لیدرس رو تعط گهید کمیتو شامش روبده من هم _

 چشم_

 

 بود به دستش دادم دهیرو که خواب رسامیام

 خوندنم مشغول شدمدرس  یبه ادامه  و

 درس خوندن بودم  یپا یساعت کی

 رفتم  رونیدادم و از اتاق ب یبه کمرم کش و قوس بعد

 نشسته بود و باخالل دندون  ونیزیتلو یروبه رو آرسام

 کردیم زیهاش رو تم دندون
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 ؟یخورد ینوش جون آقا چ_

 چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 با من حرف نزن_

 وا آرسام_

 

 رون؟یب یچرا منو انداخت_

 خانم دکتر  یمن به جا خوادیخب تو دلت م_

 برگردم؟ یبه چوپان باز

 بهم نگاه کرد وگفت یبا ناراحت آرسام

 صحرا؟ یزنیحرفا رو م نیچرا ا_

 خجالت نکش یکه بود یزیاز چ چوقتیه

  دمید یبار من تو رو همونجور نینره اول ادتی

 ارین ادمیآرسام  یوا_

 ....تیاون وضع با

 

 یبلند یخنده  آرسام

 سردادو گفت 

 صحرا یوا_

 یبااون چوب بلندت که دنبال گاوها افتاده بود لباسات
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 دمیسرش کوب یزدم و تو یغیج

 بودم یگذشتم فرار ادآوردنیاز به  نقدریچرا ا دونمینم_

 مادرت رو برگردونم خوامیصحرا م_

 انداختم و گفتم نییسرم رو پا ناراحت

 انهیندست اون هنوز ز دونمینم یمن حت_

 برگردم اونجا کنمیجرئت نم گهید

 

 زمینگران نباش عز_

 اونجا میریم انهیمخف یزود به

  میاریمادرت رو م و

 غصه نخور گهید

 یبه فکر کنکورت باش دیفعال با تو

 روستا میریاز اون م بعد

 تکون دادم  یسر

 ازجام بلند شدم و

 که هنوزغرق درخوابه دمیاتاق پسرم رفتم و د به

 بستم یرو به آروم در

 شام خوردم یکم نکهیبعد از ا و

 زود به تختم برگشتم یلیخ
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 و به شدت خسته بودم کردمیخواب رو درک نم یروزها اصال معن نیا

 فرورفتم.... یقیکه به خواب عم دینکش یطول

 

  یچقدر کند گهید میبر ایصحرا ب_

 پشت در یمونیم بندنیدر حوزه رو م 

 رو جا نگذاشته باشم یزیوقت چ هی نمیبب یساکت ش کمی شهیاه آرسام م_

 انداختم و گفتم رایبه سم ینگاه

 باش رسامیتوروخدا سفارش نکنم مراقب ام_

 

 استرس دارم شینجوریهم من

 نداشته باشم گهیسام رو د استرس

 زد و گفت یلبخند

 راحت صحرا خانم  التونیخ_

 چشمام مراقبشم نیع

 دیباش موفق

 فرستادم براش یهوا بوس یتو

 میرفت رونیدستم رو گرفت و کشون کشون از در ب آرسام

 به فروش رفته بود  خونه
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 میعمو گرفته بود یبه خونه  کینزد بایرو تقر یدیجد یبا آرسام خونه  و

 میکردیم یبه اونجا اسباب کش گهید یهفته  کیتا  که

 کنکور روح و روانم رو مشغول کرده بود استرس

 ستمیبلد ن یچیه کردمیحس م و

 بده میدلدار کردیم یسع آرسام

 همون سکوتش بهتر بود یول

 شلوغ بود یلیآزمون خ یحوزه  درب

 صحرا منو نگاه کن_

 کرده خیدستات  نقدریکن....چرا ا نگاه

 

 کنمیخراب م دونمیآرسام م یوا_

 ستمیبلد ن یچیه

 خنده وگفت ریبلند زد ز آرسام

 یخونیم یتو چندماهه شبانه روز دار_

 ینداره بلد نباش امکان

  یگردیبرم یشیخانم دکتر م یریم

 یکنیم کاریچ نمیبب برو

 برام دعا کن_

 خدا پشت و پناهت عشق من _
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 زدم یقیعم لبخند

 فرستادم و وارد شدم رونیرو ب نفسم

 بهم استرس وارد شده بود یلیاون همه داوطلب خ دنید با

 

 سواالت روبه روم قرار گرفت یدفترچه  یوقت اما

 تر شد قیعم لبخندم

 و جواب ها رو بلدم دمیسوال ها رو قبال د یهمه  کردمیم حس

 تمام وقتم رو سرجلسه نشسته بودم کامال

 زدم رونیدادم و از در ب لیآزمون با لبخند برگه رو تحو انیبه صدا دراومدن زنگ پا با

 بود ستادهیکرده بود منتظر ا ادمیدرست همونجا که پ آرسام

 شد و گفت کمینزد جانیسمتش رفتم که باه به

 شد؟یچ_

 زدم وگفتم یکیکوچ لبخند

 روکردم  میتمام سع_

 با خداست شیبق

  یشیموفق م دونمیمن م_

 دکتر خانم

 

 رو روشن کرد و زود به راه افتاد نیکه آرسام ماش میشد نیماش سوار
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 یتیصفا س میبر میزد رونیب یصحرا تاامروز مجرد_

  میبخور یزیچ هی

 نه آرسام دلم برا بچم تنگ شده یوا_

 تلف شده یحتما تااالن از گرسنگ خورهینم غذا

 باشه؟ رونیب میریهرروز م کارمیبه بعد ب نیا از

 روشو برگردوند یبا ناراحت آرسام

 نگفت یزیچ و

 

 نداشت یکردم اثر یهم منت کش یهرچ

 قبول کنم تونستمیواقعا نم یول

 کنار بچم باشم شتریبه بعد ب نیازا خواستمیم

 پارک کرد نگیپارک یرو تو نیماش آرسام

 زدم یتوجه به من به سمت آسانسور رفت،لبخند یب و

 قهر کردن هم بلد نبود یحت

 در اومد یبه همراه پسرم جلو رایباز کرد که سم دیرو باکل در

 سالم پسرقشنگم_

 اومده  مامان

 

 باشه ارتیاختدربست در  خوادیبه بعد م نیمامانت از ا زمیآره عز_
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 با پوزخند به سمت اتاق رفت آرسام

 باتعجب گفت رایسم

 شده صحرا جان؟ یزیچ_

 ناراحته کمی ستین یزینه بابا چ_

 خورده؟ یزیچ سام

 خورهیکه غذا نم دیدونیم_

 مبل نشستم یرو یتکون دادم و باناراحت یسر

 رخوردیسام ش نکهیازا بعد

 ارمیرواز دل آرسام در ب یاتاق رفتم تا دلخور به

 

 ....یآرسام_

 چشماش گذاشته بود گفت یبود و بازوش رو رو دهیتخت دراز کش یکه رو آرسام

 بخوابم خوامیبرو لطفا صحرا خستم م_

 یامکان نداره بزارم با شکم گرسنه بخواب_

 یبامن تنها باش یخوایصحرا نم یبرات مهمه؟تو اصال منو دوست ندار یلیعه خ_

 

 نگاهش کردم و گفتم زونیآو یبا لب و لوچه  ناراحت

 ؟ یکنیفکرم ینجوریواقعا ا_

 رو تکون داد سرش
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 تخت نشستم و سرش رو در بغل گرفتم وگفتم یرو آروم

 کم نشده یآرسام باور کن احساس من به تو ذره ا_

 تو بود یو پافشار قیدرس خوندم به خاطر تشو نقدریا اگرم

 ....یول سمیاسمم رو بنو رمیبگ ادی خواستمیچوپان فقط م منه

 

 لبم فشرد و گفت یانگشتش رو رو آرسام

 صحرا سیه_

 زمیعز یگیم یدار یچ

 کردمیلوس م یخودم رو کم داشتم

 حرفا رو نینشنوم ا گهید

 زدم و گفتم  ینیغمگ لبخند

 ؟ یدوستم دار_

 زد یطونیلبخند ش آرسام

 تخت هولم داد یرو

 همراه با لبخند زدم  یفیخف غیج

 دیسرمون کش یرو رو پتو

 

  نیریو ش دیبه مناسبت کنکور من شب عمو و خانوادش رو به همراه ول آرسام

 رستوران دعوت کرد به
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 از عذا درآوردم یبود و بعد از مدتها دل یخوب یلیخ شب

 زدیذوقم م یبد تو اریمادرم و صادق و شهر یخال یجا واقعا

 خانوادم لبخند بزنم یشاد یمجبور بودم برا اما

 کمتر شده بود اما هنوزم بداخالق بود انایبد آر یها نگاه

 

 خاله یگفته  طبق

 شهیم شیهمکالس ی فتهیو ش عاشق

 رهیگیحاد م یو از اون روز افسردگ دهیبهش دست م ی،شوک بزرگ نهیبیم انتیاون رو در حال خ یوقت اما

 سوختیدلم براش م راستش

 نهیبیم انتیمعشوقش رو درحال خ یعاشق وقت هی کنهیم دایپ یچه حال واقعا

 غذا بگذارم رسامیداشتم به زور دردهان ام یتکون دادم و سع یسر

 کردیقبول نم اما

 هم اون رودست آرسام سپردم و به شام خوردنم مشغول شدم من

 

 میدیبود که به خونه رس روقتید

 کردیم یبه شدت بدقلق رسامیام

 ه اتاقش ببرمو اونجا بخوابونمشدست آرسام گرفتم تا ب از

 شد و به خواب رفت نیدستام تکونش دادم تا کم کم چشم هاش سنگ یرو اونقدر

 به سمت تخت خوابش بردمش آروم
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 تنش مرتب کردم یخم شدم و پتو رو رو 

  یو خوفناک اهیس ی هیرو باال آوردم که با سا سرم

 چشمش مشخص بود مواجه شدم کیفقط  که

 زدم غیتمو از ته دل جهام رو بس چشم

 وارد شد دهیکه آرسام ترس دمیکش یبلند یها غیشد ج یهام جار اشک

 برخورد کرد.... واریکه درب اتاق با د یطور

 

 صحرا؟ شدهیچ_

 دوباره به هوا خواست رسامیام ی هیگر یصدا

 بسته به بالکن اشاره کردم یچشمها با

 اونجاست اونجاست_

 نمیاونجاست؟چشماتو بازکن بب یچ_

 چشم هام رو باز کردم هیترس و گر با

 تو بالکن نبود گهیاون د اما

 آرسام بخدا اونجا بود _

 

 تکون داد و گفت یکالفه سر آرسام

 ؟یآخه ک_
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  اهیس ی هیسا هی دونمینم_

 بود دهیطرف صورتش پوش هی

 فقط چشم چپش مشخص بود و

 به طرف بالکن بره خواستیم آرسام

 دستش رو گرفتم و گفتم که

 نرو نرو توروخدا نرو خطرناکه_

  یاه صحرا چه خطر_

 ستیاونجا ن یکس

 رو بردار هالک شد... بچه

 داشتم آرومش کنم یرفتم وسع رسامیترس سمت ام با

 

 کردیخودم رو آروم م دیبا یکی اما

 اونجا نبود چکسیاما ه دیبالکن رو د آرسام

 بود بیعج یلیخ برام

 نشده بودم یاالتیمطمئن بودم که خ من

 اونجا بود اهیس ی هیسا اون

 رو خوابوندم  رسامیام نکهیاز ا بعد

 همراه خودم به اتاقم بردمش به

 قفل کردم رونیدر اتاقش رواز ب و
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 ارهیسرمون ب ییواقعا وجودداشته باشه و بال اهیس ی هیکه اون سا دمیترسیم راستش

 اونجا نبود یصحرا؟کس یکنیبچه رو چرا بدخواب م_

 

 اخم به طرف آرسام برگشتم و گفتم با

 مگه من مرض دارم دروغ بگم آرسام_

 دمیرو با چشمهام د هیاون سا من

 نگرانم  من

 بهتره میبر نجایاز ا عتریسر یکنم،هرچیرو جمع م لیزود وسا یلیفردا خ از

 شانه ام گذاشت و گفت یرو یدست آرسام

 یتو بگ یهرچ زمیباشه عز_

 آروم باش فقط

 

 کردمیو در و پنجره ها رو چک م رفتمیو از ترس مدام راه م دمیکش یخواب یتا صبح بشب رو  اون

 میها رو جمع کرد هیو خاله اسباب و اثاث رایعرض سه روز به کمک سم در

 میکرد یاسباب کش دیروز چهارم به آپارتمان جد و

 آسوده تر شده بود  المیخ یکم

 از اون خونه و تمام خاطرات تلخش جدا شدم نکهیا از

 

 هست که ما رو از هم جدا کنه یو کس ستین یمن کنار آرسامو بچم طوالن یزندگ کردمیچرا مدام حس م دونمینم
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 صحرا ؟_

 بله؟_

 بشه؟ دهیتا کل خونه چ کشهیچقدر طول م_

 نداره یاسباب بزرگ که کار_

 زیر زیر لیوسا یچهارروزم برا سه

 خب امروز جمعست لهیخ_

 روستا میریم گهید یهفته  یباش جمعه  آماده

 شدم که گفت رهیتعجب به آرسام خ با

 گهیقوله د ؟قولیکنینگاه م ینجوریچرا ا_

  میبود بعد کنکور بر قرار

 میریم پس

 دلم خوشحال شدم  ته

 اونجا بودم اریبه عنوان همسر شهر یکه روز رفتمیم ییبه جا نکهیاز ا اما

 ...گرفتیدر اونجا وجود نداشت واقعا دلم م یاریشهر گهیحاال د و

 

 ببرم  شیپ یشتریمادرم باعث شده بود تا کارهام رو با سرعت ب دنید دیام

 خونه بزنه آرسام رو مجبور کرده بودم که تمام پنجره ها رو حفاظ بزنه نیبازم دزد به ا نکهیترس ا از

 روستا میکه بر یآرسام مطمئن_

 اد؟یسرمون نم ییبال 
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 ؟ یچرا نگران_

 نکرد دایمن رو پ چکسیآخه بعد ازاون اتفاق ه_

 کار خود من باشه؟ یمعلوم که فکرنکنن آتش سوز ازکجا

 

 به فکر فرورفت و گفت آرسام

 نگران نباش_

 میکنیاستتار م یحساب

  نکیچادر ع کاله

 متوجه نشه یدم دستته بردار که کس یزیهرح خالصه

 ؟یچ رسامیپس ام_

 م؟یکن یمخف یرو چطور اون

 ؟ میببر دیمگه اونم با_

 وا آرسام _

 رو تنها بزارم کمیکوچ یکه بچه  تونمینم

 

 میکنیم شیکاریخب  لهیخ_

 سفر حرف زدم  نیا اتییشب روبا آرسام درمورد جز تمام

 کرده بود ریوجودم رو تسخ ینگران

*** 
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 صحرا؟ یآماده ا_

 رو برداشتم و به سمت آرسام رفتم رسامیام

 میبر_

 میشد نگیپارک وارد

 میو وارد جاده شد میشد نیسرعت سوارماش به

 نگران بودم و دل تو دلم نبود یلیخ

 

 همه نگران بودم نیچرا ا دونستمیبده اما نم دیبده و بهم ام میدلدار کردیم یسع آرسام

 میدیبعد به روستا رس چندساعت

 به چشم زده بود یآفتاب نکیکاله سر کرده بود و ع آرسام

 دمیصورتم کش یهم چادرم رورو من

 بود و نگران اون نبودم  دهیسام خواب خوشبختانه

 صحرا؟ میحاال کجا بر_

  دونمینم_

 میسر به اون عمارت بزن هی

 مامان اونجا باشه دیشا

 

 اما اونجا که سوخت_

  مشناسیرو فعال نم یا گهید یجا دونمینم_
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  دیچیبه سمت عمارت پ آرسام

 رو اصال باور نداشتم دمیدیکه م یزیاون چ اما

 بود کسانیوجود نداشت و با خاک  گهیعمارت د اون

 شد یدهانم گرفتم و همزمان اشک هام جار یرو جلو دستم

 شهیمن باورم نم یخدا_

 آروم باش صحرا_

 .....نی،پرو مانیار،ایشهر_

 

 زدم هیگر ریبلند ز و

 ریآروم بگ یکنیم داریصحرا جان االن بچه رو ب_

 چادر خفه کردم ریهقم رو ز هق

 کنم از جات تکون نخور ییپرس و جو هیها  هیاز همسا رمیمن م_

 نگفتم یزیچ

 رفت هیشد و به سمت زن همسا ادهیپ نیاز ماش آرسام

 دیچرخیعمارت م نیزم یهام مدام رو چشم

 ذهنم مجسم کردم یکردم رو تو یسال دراون زندگ کیکه  یاون عمارت و

 

 باورش هم برام سخت بود  یحت

 من ی چارهیب اریشهر
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 من بود من کشتمت ریتو تقص مرگ

 بودم ختهیاشک ر ازبس

 و سردرد گرفته بودم دیتهوع شد حالت

 اومد نیبه سمت ماش آرسام

 و سوار شد درروبازکرد

 م؟یبر نجایازا دزودتریبا_

 شده؟یچ_

 یهمونطور که خودت حدس زد_

 دوننیم لیدخ هیقض نیا یها تورو هم تو اون

 نگفتن سیاز تو به پل یزیاون زن چ یبه گفته  اما

 دونهیرو نم لشیهم دل چکسیه و

 

 شدم و گفتم رهیبهش خ رتیح با

 پس مامانم؟_

 برگشته تونیقبل یاون به همراه همسر خان به خونه _

 آخه مگه ممکنه؟_

 فعال که ممکنه _

 خودت رو بپوشون  کامال

 خودتون  یبه سمت روستا میریم
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 متالطم بود قلبم

 هم شد بدتر

 نگفته بودن سیازمن به پل یزیچرا چ یعنی

 ممکن بود چطور

 

 دمیبه دهان گرفتم و ناخن هام رو دونه به دونه جو انگشت

 گفت یحرص آرسام

 گوشتتو یاه بس کن صحراکند_

 تونمینم تونمینم_

 شمیم وونهیتمرکز ندارم آرسام دارم د اصال

 میبا مادرت هم صحبت کن دیفعال آروم باش با_

 به پسرم نگاه کردم  یناراحت با

 ...کردمیم کاریچ دیبا حاال

 

 که  یصورتم گرفته بودم طور یرو کامال رو چادر

  دمیدیپام رو به زور م یجلو

 و در خونه رو زد دیکالهش رو جلو کش آرسام

 دهانش گرفت یآرسام دستاش رو جلو دنیدر اومد و با د یجلو مادر

 لبش گذاشت یکه آرسام انگشتش رو به عالمت سکوت رو 
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 به مامان گفت یزیچ

 دیکوب نشیس یکرد و به عالمت قربون صدقه رو یمامان بهم نگاه که

 هام پراز اشک شد چشم

 شدم  اطیشدم و تند تند وارد ح ادهیپ نیآرسام از ماش یکردم و با اشاره  یچادر مخف ریرو ز رسامیام

 دمیرو باال آوردم و مامان رو رو به روم د سرم

 کردم زمزمه

 مادر_

 جان مادر_

 برم صحرام،قربونت

 

 دیمحکم در آغوشم کش مادر

 رفت یقربون صدقم م و

 شد و در روپشت سرش بست اطیوارد ح آرسام

 آغوش مادر جدا شدم  از

 نگاه کرد وگفت رسامیام با عشق به که

 مادر زدلیعز یپسرم چقدر بزرگ شد_

 رو دربغل گرفت و غرق دربوسه کرد سام

 وگفت دیدست مادر رو ببوسه که مادرم دستش رو پس کش خواستیبعد ازاون آرسام رو دربغل گرفت آرسام م و
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 کاررو پسرم نینکن ا_

 یخراب شده نجات داد نیدستت رو ببوسم که دخترم رو ازا دیبا من

 خاله جان هیچه حرف نیا_

 منه یزندگ یهمه  دخترشما

 میندار یادیراستش ما وقت ز مادر

 میبرگرد دیبا

 میدیکه شن ییزایخصوص با چ به

 م؟یشما رو همراهمون ببر میاومد

 باتعجب به آرسام نگاه کرد و گفت مادر

 پسرم؟ امیکجا ب_

 کنمیتهران خواهش م میباما بر ایمامان ب_

 

 زد و گفت یلبخند مامان

  دیبر نجایزود از ا دیشما با یول دیمن جام راحت و امنه نگران من نباش_

 نکردن؟ یمعرف سیپس چرا من رو به پل دوننیمن رو هم مقصر م دمیمادر من شن_

 شونهیمخف یهم کارا نیبگم مادر ا یچ_

 هیاون ک دونمیاما نم کنهیداره مردم روساکت م یکی

 ستیهم برات امن ن نجایا یبه توندارن ول یفعال کار نیهم یبرا
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 مامان؟ شتهیهنوز پ اریمادر شهر_

 

 زد و گفت یلبخند مامان

 میبود یمیصم یدوستا یمن و شهره خانم از بچگ_

 میایخوب باهم کنار م یلیهم خ االن

 رو نداره  یترکش کنم مادر اون کس ستمین حاظر

 اما مامان...._

 از بابت من راحت باشه التیبرو دخترم خ_

 نطوریبرادرت هم هم هم از

 دمشیبار زندان رفتم و د کی

 حالش خوب بود؟_

 هم خوبه  یلیآره مادر خ_

 بهتره یلیمن و تو خ از

 ما رو تباه کرد که خودش خوب باشه یآره زندگ_

 

  میبر دیصحرا جان با_

 دردسر سازه ادیز موندن

 شدم و گفتم رهیبه مامان خ یناراحت با

 ؟یاینم یمامان مطمئن_
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 به سالمت دینه مادر جون بر_

 نیاین نجایو تا خطر رفع نشده ا دیهم نگران من نباش گهید

 شدم رهیشد و با غم به مامان خ یهام جار اشک

 بچه رو از مادر گرفت و گفت آرسام

 زمیعز میبر_

 مامان رو گرفتم و گفتم دست

 مامان_

 و گفت دیهم اشک هاش چک مادر

 زمامانیبرو عز_

 

 دمیمادرم رو بوس ی دهیآغوشش رفتم و دست چروک در

 ازش دل کندم یبه سخت و

 میشده دور شد نینفر یدور از اون روستاها یلیو خ میشد نیسوارماش

 

 داشتم جهیکردم و به شدت سرگ یراه رو با غم و اشک سپر تمام

 تر بود که مادرت اونجا راحت یدیناراحت نباش د نقدریا گهیصحرا جان بسه د_

  گردهیما برم شیزمانش برسه پ هروقت

 شد ییآرسام چرا سهم من و مادرم جدا_
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 بردن نیما رو از ب ینحس زندگ یخانواده  اون

 زدلمیعز_

 ات هم فکرکن ندهیبه خودت و آ ،توروخدایهم دار دیجد یخانواده  هیتو  االن

 مادرت هم برادرت حالشون خوبه هم

 آرسام فکرکردم متوجه شدم کامال حق بااونه یکه به حرف ها یکم

 .... یبه خودم مسلط باشم و به فکر خودم همسرم و پسرم باشم ول یکردم کم یسع

*** 

 ن؟یاوردیرو ن انایخاله جان چرا آر_

 یشناسیرو که م انایبابا صحرا جان آر یا_

 زدم و گفتم یلبخند

 به حال خودش باشه دیبزار_

 بهتر بشه دیشا

 نگرانم مادر یلیآخه خ_

 بدتر بشه  نیاز ا ترسمیم

 خاله جان شهینم یزیچ_

 دادم هیگرفتم و به اوپن تک جهیچندهفته سرگ نیرو بردارم که طبق معمول ا ییچا ینیس خواستمیم

 

 رو به سرم گرفتم دستم

 ؟یهات دکتر نرفت جهی؟تو هنوز واسه سرگ یصحرا خوب_
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 رو برداشتم و به سمت خاله رفتم و گفتم ینیس

 ستین داشیداره صبح تا شب پ یتابستون سیکه خاله آرسام تدر ینیبیبابا م یا_

 ؟یایما نم شیچرا پ رهیخب اگه حوصلت سر م_

 نیبگم واال حق دار یچ_

 برم ییبا بچه جا ییتنها دهیآرسام اجازه نم یول

  میریهروقت اومدم باهم م گهیم

 خوابهیاونقدر خسته ست که فقط م ادیم میوقت

 

 واه واه چه حرفا_

 کرده  خودیب

  میدیتا پارک حوصلمون سررفت تو خونه پوس میبر پاشو

 خاله ... یول_

 مینداره پاشو بر یول_

 خبر به آرسام بدم هیمن  دیبزار_

 نباش لیبابا صحرا شوهرذل یا_

 شد با من .... یهرچ میبر ایب

 بود خاله من رو باخودش همراه کرد یهر زور و زحمت به

 میقدم زد ابونیبچه گذاشتم وبا خاله تا پارک سر خ یکالسکه  یرو تو سام
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 دخترم مینیبش نجایا ایب_

 کردم  میخودم و خاله تنظ یرو جلو کالسکه

 دیخندیبچه ها ذوق کرده بود و بلند م یباز دنیاز د رسامیام

 رفتیهم قربون صدقش م خاله

 فراموش کردم قرص بخورم  یوا یا_

 به خاله کردم که گفت ینگاه

  یآب بخر یبطر هیتااون فروشگاه  یبر یتونیمادر م_

 انداختم و گفتم یفروشگاه نگاه به

 

 گردمیمن االن برم دیباشه خاله مراقب سام باش_

 سرعت از اونجا دور شدم و به فروشگاه رفتم به

 معطل شدم یکم نیهم یبود برا شلوغ

 ستادهیسر کالسکه سام ا یپوشه باال اهیکه کامال س یمرد دمیسمت خاله برگشتم و ازدور د به

  کنهیخاله با تاسف بهش نگاه م و

 زد خی کبارهیتنم  تمام

 اون مرد از پشت اندام

 بود اریبه اندام شهر هیشب یلیخ

 دیلرزیدست هام م یآب تو یبطر
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 اون مرد بودم که خاله متوجهم شد وگفت یچندقدم در

 صحرا جان؟ یاومد_

 رخ بهم نگاه کرد میرو صاف کرد و از نقامتش  مرد

 چشمش مشخص بود  کیفقط  اما

 از دستم افتاد آب

 بودم دهیبالکن د یبود که تو یهمون چشم هیشب قایچشم دق اون

 آخر متوجه دستش شدم  یاز اونجا دور شد ودر لحظه  عیمن سر دنید با

 بود دهیکامال سوخته وچروک که

 

 قلبم گذاشتم که خاله گفت یرو رو دستم

 مادر چت شده؟ یخوب_

 خا...له اون مرد...._

 مادر اون مرد  یشد ینجوریچرا ا_

 بود ابونیولگرد خ هی چارهیب

 طرف صورتش.... کیچطور سوخته دستاش سوخته بود و  چارهیب ستین معلوم

 امکان نداره... نیا ایخدا_

 امکان نداره صحرا  یچ_

 دختر چته

 ونهخ میخاله بر_



 صحرا

 
529 

 

  میما که تازه اومد_

 خونه میتوروخدا فقط بر_

 باشه؟ اریممکن بود اون مرد شهر یعنی

 چطور ممکنه اون که مرده اما

 مرده... اون

 

 به سمت خونه برگشتم عیرو حرکت دادم و سر رسامیام ی کالسکه

 دختر بزار منم برسم یریچقدر تند م _

 خاله نبودم یمتوجه حرفا اصال

 قلبم پر از آشوب شده بود تمام

 باشه اریاون واقعا شهر اگه

 انتقام از من برگشته یبرا

 بچم .... ایخدا

 رو حس کردم یدیتهوع شد حالت

 رو به خاله سپردم بچه

 در چرخوندم وارد توالت شدم  یرو تو دیسرعت کل به

 معدم رو باال آوردم اتیتمام محتو و

 

 خدا مرگم بده دختر تو چت شده آخه _
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 گرفتم  یدیشد ی جهیسرگ

 در چرا بازه  نیصحرا ا_

 دختر چش شده نیا نیبب ایب یآرسام مادر اومد_

  کردیم هیبغل خاله گر یتو رسامیام

 سقوط کردم نیو همزمان به زم دمیآرسام رو د ی دهیترس یلحظه چهره  نیآخر در

 

 "از زبان آرسام"

 میکه از روستا برگشته بود یوقت از

 کرده بود رییتغ یلیصحرا خ یها رفتار

 زنهیحفظ تظاهر لبخند م یکه فقط برا ییگو

 شدیو کمتر با من هم کالم م کردیگرم م رسامیرو با ام سرش

 ندادم و عصر رو به خونه برگشتم  لیدرخواست دانشجوهام کالس اخر رو تشک به

 

 شدنم از آسانسور  ادهیپ با

 شد ریبه قلبم سراز یر بود ترس و نگراند یبچه که جلو یباز آپارتمان و کالسکه  در

 گفتم بلند

 در چرا بازه نیصحرا ا_

 مواجه شدم نیآخر فقط با سقوط صحرا به زم یحرف مادر به سمت راهرو رفتم که در لحظه  با

  زدمیصورتش م یرو دربغل گرفتم و تو سرش
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 زمیصحرا ،صحرا جان عز_

 دارشویب

 نجا؟یچه خبره ا مامان

 

 روآروم کنه گفت رسامیام کردیم یگران بود و سعن یلیکه خ مامان

 مادر دونمیبخدا نم_

 شدیچ هوی

 نکردم و صحرا رو دربغل گرفتم  یمامان توجه یشونیپر به

 میرفت مارستانیو به سمت ب میشد نیزود سوار ماش یلیخ

 اورژانس بردن یاز اتاق ها یکیرو به  صحرا

 تو دلم نبود دل

 برده بودم ادیرو از  رسامیام ینگرانش بودم که حت اونقدر

 بغل مادر جداش کردم و تکونش دادم وگفتم از

 کنهیم هیپسر بابا چرا گر_

 ادیم زنهیاالن آمپول م یمامان

 ؟آره بابا گرسنته

 

 تکونش دادم که چشم هاش گرم شد و به خواب رفت اونقدر

 رو در آغوش مادر گذاشتم  اون
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 چرخوندم و به سمتش پاتند کردم ومدیم رونیبکه از اتاق صحرا  یرو به سمت دکتر سرم

 دکتر؟ یآقا_

  ن؟یخانم هست نیبله؟شما همراه ا_

 هست؟ یحالش چطوره؟مشکل جد_

 زد و گفت یلبخند دکتر

  ینه چه جد_

 ضعف کردن کمی فقط

 شهیاستراحت درست م یکم ست،باین یمشکل

 فرستادم و گفتم رونیرو ب نفسم

 واقعا ممنون_

 

 اومد یهمون لحظه پرستار در

 رو به دکتر داد تا امضا کنه یا برگه

 کنن نهیخانم رو معا دیلطفا دکتر زنان رو خبرکن یعیخانم رف_

 جمع شد و گفتم لبخندم

 که ستین یمشکل نیدکتر شما گفت_

 ؟یزنان واسه چ دکتر

 ن؟یمگه شما اطالع ندار_

 ؟یاز چ_
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 باال انداخت و گفت ییابرو دکتر

 خانم شما بارداره _

 باشه شونیاول باردار یروزها دمیاحتمال هم نم و

 ن؟یچطور خبرندار شما

 زده به دکتر نگاه کردم رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 تعجب رو گرفت یکم کم خنده جا و

 صحرا بارداره ؟ نیگیشما م یعنی... یعنی_

 

 بله مبارک باشه_

 دهانم گرفتم یرو جلو دستم

 وارد اتاق شدم و

 شده بود رو نگاه کردم رهیخسته بهم خ یرو با چشم ها صحرا

  شیشونیپ یسمتش رفتم و رو به

 کاشتم ی*و*س*ه اب

 ؟یخوب زدلمیعز_

 شدم من  ینجوریاره خوبم ،چرا ا_

 مون ورودش رو اعالم کرد ین ین ستین یزیچ_

 چشم هاش رو گرد کرد و گفت صحرا

 ؟یچ_
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 شهیبرادر دار م ایخواهر  یسام دار ریام_

 

 آرسام ،مگه ممکنه؟ یگیم یچ_

 صحرا رو دوست نداشتم یچشم ها یتو اشک

 خبر خوشحال نشده بود نیاز ا چرا

 حاال که شده صحرا جان_

 دمیوجود تو ند یرو تو رسامیرشد ام من

 بچم  نیشاهد رشد ا حاال

 ؟یستین توخوشحال

 

 شد و گفت یگونه اش جار یصحرا رو یها اشک

 االن وقتش نبود آرسام نه_

 دوم رو ندارم یبچه  یاالن آمادگ من

 وارد شد دیبا روپوش سف یاتاق به صدا دراومد و خانم در

 سالم _

 اومدم نهیمعا یزنان هستم برا دکتر

 شد کینزد دکتر

 جام بلند شدم وگفتم از

 منتظرم رونیب_
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 زدم و به سمت مامان رفتم رونیدر ب از

 ؟ حالش خوبه؟ شدیچ_

 اره مامان خوبه نگران نباش_

 سام رو نوازش کردم وگفتم یانگشت شست گونه  با

 بارداره_

 باتعجب گفت مامان

 یمادر ،چه خبر خوب یگیراست م_

 باشه مبارکتون

 مامان ستیاما صحرا خوشحال ن_

 چرا دونمینم

 ناراحت شده یکم کهیکوچ یلیخب چون بچش هنوز خ_

 براش شهیم یعاد

 بودم  ینجوریهم ا من

 

 رو باردار شدم انایکه آر یهنوز چهارماهه بود تو

 دادم  رونیب یرو با ناراحت نفسم

 کردیصحرا به شدت ناراحتم م یرفتارها رییتغ نیا

 اومدن دکتر به سمتش رفتم و گفتم رونیب با
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 که نداره خانم دکتر؟ یمشکل_

 ندارن ینه خداروشکر مشکل_

 نشیاریچکاپ کامل مطب ب یبرا فقط

 تکون دادم و وارد اتاق شدم یسر

 تخت نشسته بود یبا اشک رو صحرا

 

 سمتش رفتم و گفتم به

 خونه می؟بر یصحرا جان آماده ا_

 آرسام ..._

 جانم؟_

 وجود نداره تا.. یراه_

 حرفشم نزن صحرا _

 یکنیم میعصبان یدار

 ؟ینابودش کن یبچه رو خدا به ما داده چرا قصد دار اون

 انداخت و گفت نییرو پا سرش

 آرسام ترسمیم یلیخ_

 رو گرفتم و با اخم گفتم دستش

 میزنیخونه بعد باهم حرف م میپاشو بر_

 دنبالم راه اومد صحرا
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 دربغل گرفت و غرق دربوسه کرد دیرو که د رسامیام

  دمیفهمینم یناراحت یرو برا لشیدل اصال

 

 میرو به خونه رسوندم و بعد از اون به خونه رفت مامان

 از صحرا ناراحت شده بودم یلیخ خواستهنا

 رو از اون جدا کردم و باال رفتم رسامیام

 هم پشت سر ما اومد اون

 تختش خوابوندم یبود رو دهیرو که خواب رسامیام

 تخت نشست یاتاقم برگشتم لباسام رو عوض کردم که صحرا وارد شد و رو به

 آرسام_

 ندادم که گفت یجواب

 

 توروخدا ازدست من ناراحت نباش_

 واقعا نگرانم  من

 یچ امیازپس دوتا بچه برن اگه

 کهیکوچ یلیهنوز خ رسامیام

  یصحرا توکه قصد ندار_

 ؟یببر نیخدا رو از ب ی هیهد

 بچه نشونه عشق ماست اون
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 انداخت وگفت نییسرش رو پا صحرا

 زمیمنو ببخش عز_

 یگیدرست م تو

 شکمش گذاشت و گفت یرورو دستم

 میکنیباهم بزرگشون م_

 *د*میرو ب*و*س* شیشونیزدم و پ یلبخند

 ...میکنیعشقمون رو باهم بزرگ م یآره گلم ما ثمره ها_

 

 "از زبان صحرا"

 که متوجه شدم باردارم یوقت از

 ناراحت و دمق شده بودم یلیخ

 فکر کنم که دوتا بچه رو باهم بزرگ کنم نیبه ا تونستمینم اصال

 درسم هم هنوز معلوم نبود فیتکل و

 

 زدمیدرس خوندن هم م دیق دیبا

 کردم یرو ادهیمتوجه شدم ز یوقت اما

 آرسام رو ناراحت کردم و

 گرفتم خودم و سرنوشتم رو به خدا بسپارم میتصم
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*** 

 دختر  ییصحراااا کجا_

 صحرا

 انداختم ییظرفشو یرو تو دستکشم

 باترس به سمت آرسام رفتم و

 مبل نشسته بود و لپتاپ رو دربغل گرفته بود یرو که

 مرده؟ یآرسام کس شدهیچ_

 شد وگفت قیلبخندش عم آرسام

 خانم گمیم کیتبر_

 و؟یچ_

 سور میسور بد دیبا_

 ؟یسور واسه چ_

 

 شه؟یدختر باورت م یقبول طد یسه رقم یرتبه  هیبا _

 ه؟یچ یسه رقم یرتبه  ؟یچ_

 وگفت دیخند آرسام

 رفت مامان کوچولو یخانم دکتر شد یعنی_

 گرد شده بهش نگاه کردم وگفتم یچشم ها با

 ؟یگفت یتوچ ی...چیچ_
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 آروم باش زمیعز_

 داد جهیهات نت تالش

 یشیرشته م نیامسال وارد بهتر تو

 مبل نشستم و گفتم یرو

 اما چطور ممکنه؟_

 

  یباز چ_

 تو صحرا یگیم یچ اوف

 سخت بشم؟ یرشته  هیوارد  دیمن با دوتا بچه چطور با_

 ؟یباز توحرف زد_

 اومد  ایبچه به دن یوقت خب

 نگران نباش میریگیجفتشون پرستار م یبرا

 آرسام  یول_

 گهیو اما و اگر نداره د یول

 زدم لبخند

 

 تر شد قیعم و

 وگفتم دمیخند بلند

 مامان  یوا_
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 ینیبب ییکجا مامانم

  شهیدست وپات داره دکتر م یو ب دخترچوپان

 شد لیخنده هام به اشک تبد ناگهان

 شروع کردم به هق هق کردن و

 با تعجب نگاهم کرد آرسام

 نهیبب تامویکه موفق ستیآخه چرا مامانم ن_

 ستنین چکدومشونیچرا ه آرسام

 کنارم نشست آرسام

 رو دربغل گرفت و گفت سرم

 

 زدلمیعز یخوریغصه م نقدریچرا ا_

 یما رودار تو

 و بچه هات من

 تو یهم مثل خانواده  من یخانواده  و

 مادر و پدر و برادرت باشه یجا تونهینم چکسیکه ه درسته

 میبد نیاز دردات رو تسک یکم میبتون دیشا اما

 هام رو پاک کردم وگفتم اشک

 دیخوب یلیشما خ_

 دیمن زیاالن همه چ شما
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 داره ییبو یهر گل اما

 

 تکون دادم و از جام بلند شدم و به آشپزخونه برگشتم یسر

 خوشحال بودم  یلیبرسم و پزشک بشم خ میبچگ یبه آرزو خواستمیم نکهیا از

 .....زدیذوقم م یتو یلینبود خانوادم خ اما

 

 آرسام افتاده بود یدانشگاهم به عهده  یکارها یرشته و همه  انتخاب

 کنمیم یرو ط یششم باردار یزنان مشخص کرده بود که هفته  دکتر

 که مشخص بود  نطوریا

 کردمیم مانیزا دیع کینزد

 کردمیدانشگاه رو تحمل م یکالس ها دیتااون موقع با و

 

 یپارک فراموش کنم روزها از پ یاون مرد مشکوک رو تو دنیباعث شد که به طور کل د میدانشگاه و باردار یماجرا

 هم گذشتن 

 سردتر از گذشته شده بود  یمن و آرسام کم یزندگ

  دمیفهمیرو نم لشیدل یول

 گذشته عاشقش بودم  یهنوزهم به اندازه  من

 آرسام بود یدور لشیدل دیشا

 شدمیخونه تنها بودم و از آرسام دور و دورتر م یتو رسامیتا شب با ام صبح
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 درکم از کار افتاده بود  یچرا قوه  دونستمینم

 

 انداختم  یهرشب بحث راه م و

 کردمیگله م شیاز نبودش و از دور و

 کردیم اریاخت آرسام هربار سکوت و

 همه کالس گرفته بود نیچرا درتابستون ا دونمینم

 شده بود شیوارد زندگ یدیشخص جد دهمیشا ایوقتش رو بامن بگذرونه؟ خواستیاز من متنفر بود و نم یعنی

 خبرنداشتم  یزیچ از

 میدیمهرماه رس یو گذشت تا به روزها گذشت

 روز دانشگاهم بود و به شدت استرس داشتم نیاول

 برآمده شده بود یبود و شکمم کم یچهارم باردار ماه

 

 اومده بود رسامیاز ام ینگهدار یدوباره برا رایکه سم شدیم یچندروز و

 ؟یصحرا جان آماده ا_

 شونه ام مرتب کردم و گفتم  یرورو فمیک

 میآره بر_

 کنه میروز دانشگاه همراه نیاول یتو خوادیگفته بود که م آرسام

 خودش هم در دانشگاه من هرچند

 داشت کالس
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 ؟یصحرا؟استرس ندار یخوب_

 استرس نداشت شهیآره خوبم ،مگه م_

 

 شهیم یبرات عاد زی،از فردا همه چ هیعیطب_

 ینینکن که توبهتر فراموش

 درس خوندن مکتیکه همه بال استثنا دوازده سال پشت ن ینیشیم ییآدم ها نیب تو

 یدکتر بش یه رفتن تونستکه بدون مدرس ینخبه ا کیتو  اما

 زدم وگفتم یلبخند

 استادم خوب بوده_

 خانم خانما نیارداریاخت_

 شکمم گذاشت و گفت یرورو دستش

 ها  ینکن یطونیپسر بابا ش_

 مامانت خوب درس بخونه بزار

 تر شد قیعم لبخندم

 

 بودم ریدلگ یدوم هم پسره کم یبودم بچه  دهیفهم نکهیازا

 عاشق دخترها بودم اما ... من

 خداست ی هیهم هد نیا

 ...رساممیپسر خوب و حرف گوش کن مثل ام هی
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 پارک کرد وگفت نگیرو در پارک نیماش آرسام

 زمیشو عز ادهیپ_

 گفتم  رلبیال....ز بسم

 پشت سر آرسام راه افتادم .... و

 

 رفتمیآرسام راه م یبه شانه  شانه

 زدم یو لبخندبه آرسام کردم  ینگاه یرچشمیز

 دارم یهمسر نیچن نکهیبه ا کردمیافتخار م دیشا

  پی،خوش رو ،مهربون و ازهمه مهم تر خوشت موفق

 انداختن مونیم ادیمن رو  یبیچندتا دختر جلومون سبز شدن که به طرز عج ییهوی

 

 سالم استاد_

 نمتونیبیخوشحالم دوباره م یلیخ

  نیقبل که من رو انداخت ترم

 ترم باز با خودتون گرفتم نیا

 گه؟ید نیدار هوامو

 بابت رد شدن از درس شما دمیغر شن یاستاد ،من هم کل گهیراست م_

 به تالش خودتون داره خانما یبستگ_

 زدیذوق م یتو دایکه شد ییاز حدشون و رنگ موها شیب شیآرا با
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 شباهت به مترسک نبودن یب

 

 تعجب نگاهشون کردم  با

 دستام حس کردم یرو تودست آرسام  یگرما

 دخترها که به دستامون افتاد نگاه

 گفتن

 استاد دوست دخترتون هستن؟ دیکنینم یمعرف_

 رو باال انداختم  ابروهام

 انداخته بود نگاه کردم و در دل گفتم نییآرسام که بااخم سرش رو پا به

 اون نجابتت بشم من یفدا یا_

 لبخند گفتم با

 همسرشون هستم ریخ_

 

 کرده باشم فیبراشون جوک تعر ییکه گو دخترها

 خنده ریزدن ز یپوق

 شد  رهیناخن بلند و الک قرمزش خ یانگشت اشارش رو باال آورد چشمم رو شونیکی

 دیخندیو م دادیمن و آرسام تکون م نیاشارش رو ب انگشت

 گفت یعصبان آرسام

  دیاالن سرکالستون حاظر نش نیاگه هم_
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 اول ترم حذفتون نکنم نیکه هم دمینم قول

 لبخندشون جمع شد دخترها

 از ما دور شدن عیسر یلیخ و

 گفت رگوشمیز آرسام

 جذبه رو یحال کرد_

 

 زدم یلبخند

 گفتم و

 شهیاالن کالسم شروع م گهید میبر_

  شهیکالست اونجا برگزار م ینیبیخب اون ساختمون رو م لهیخ_

  گهید یکن داشیپ یتونیم خودت

  زمیآره عز_

 خوشکلم  یموفق باش_

 کردم و به سمت ساختمون راه افتادم ... یآرسام خداحافظ از

  دیچیبازوم پ یتو یکه ناگهان درد بد کردمیلبخند به ساختمون ها و دانشجوها نگاه م با

 پخش شد نیزم یکه رو ییها وبرگه

 

 جمع کرد  نیزم یخم شد و برگه هاش رو از رو عیسر یلیکه خ یدختر و

 رو باال آورد وگفت سرش
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 متاسفم حواسم نبود یلیخ_

 زدم و گفتم  یلبخند

 کنمینه خواهش م_

 دانشجو باشه  خوردیچهره اش نم به

 کمکتون کنم؟ نیخوایم_

 زد و گفت یلبخند دختر

 ممنونم زمینه عز_

 ادیبال سرم م نیکه ،هرروز هم ستیاول ن بار

 دیجمع کن شتریخب حواستون رو ب_

 

 کنم نکارویهم دیبا گهیآره د_

 خوشحال شدم تییهستم از آشنا الیمن ش یراست

 رو به سمتش دراز کردم  دستم

 گفتم و

 من هم صحرا هستم خوشبختم _

 دخترجمع شد و گفت لبخند

 برم عجله دارم  دیمن با_

 بود اما ... بیعج یزدم و رفتنش رو نظاره کردم کم یلبخند

 فتم ر شدیکه کالسم اونجا برگزار م یساختمون به
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 کردم دایزود کالسم رو پ یلیخ و

 کالسم نیاول

 بود یدرس تخصص کی یبرا

 گفت شدیم و

 کالس دختر و نصف کالس پسر بودن  نصف

 و اونجا نشستم.... دمید یرو خال یکنار دختر یدوم صندل فیرد در

 

 که کنارم نشسته بود نگاهم کرد وبا لبخند گفت دختر

 سالم_

 زدم و گفتم یلبخند تیهم به تبع من

 سالم _

 کالسته؟ نیتو هم مثه من اول_

 تکون دادم وگفتم یسر

 بله_

 سمت شکمم رفت که مانتوم رو مرتب کردم  نگاهش

 دیپا و اون پا کرد و پرس نیا یکم

 ها هیفضول دونمیم_

 

 ؟ی....تو باردارزهیچ یول
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 تکون دادم وگفتم یسر

 بله_

 یگیراست م نییییه_

  یندرس بخو یخوایم یچطور پس

 ؟ شهیم یچ بچت

 کرد یادآوریرو بهم  کردمیکه مدام از فکر بهش فرار م یزیچ

 خدا بزرگه _

 هم دارم کتریپسر کوچ کی من

  کنهیم یازش نگهدار پرستار

 گرد شده نگاهم کرد و گفت یباچشم ها دختر

 ؟یتو...تو دوتا بچه دار_

 تو چندسالته ؟ مگه

 سال ستیب یدر آستانه _

 

 گرفته یداراست که پرستار شبانه روز هیپس حتما شوهرت از اون ما_

 کارست؟یچ

 دانشگاه نیهم یاز استادا یکی_

 ؟جون من؟ یگیاوه ال ال راست م_

 آره _
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 ؟یبعد نشونم بد شهیم_

 وگفتم دمیخند

 باشه_

 دمیرو د الیبه سمت در رفت که درکمال تعجب ش نگاهم

 ستاستاد نش زیوارد شد و پشت م میمستق

 وگفت دیکوب زیم یرو صاف کرد و باکتاب محکم رو صداش

 میکنیشروع م_

 نام خدا به

 هستم  یخان الیش من

 درس شما  نیا استاد

 

 ترم کیدرطول  میدر خدمتتون هست نیهست یشما ترم اول شتریب احتماال

 زد خی کبارهیاسمش تنم  دنیشن با

 بود مگه نه یتشابه اسم کی نیا دیشا

 و بااخم بهم نگاه کرد دیرو د نمیشده بودم که نگاه سنگ رهیخ بهش

  میکنیشروع م ابیخب با حضور غ لهیخ_

 به خواندن تک تک اسم ها کرد شروع

 بعد مکث کرد  یکم

 مشت شد زیم یمتوجه شدم دستش رو و
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 ییصحرا بابا_

 رو به سرعت باال آورد سرش

 اسمم رو صدا کرد و دستش رو مشت کرد الیکه ش اونطور

 شد لیتبد نیقیبه  شکم

 الستیهمون ش نیا

 ....من مطمئنم اریشهر خواهر

 آخه چرا ومدیسرمن م دیبال با نیچرا ا ایخدا

 شدم که گفت رهیخ بهش

 ن؟یهست ییشما صحرا بابا_

 سرم رو تکون دادم که گفت یسخت به

 

 ؟یزبون ندار_

 لرزون گفتم یدهانم روقورت دادم و با صدا آب

 بله استاد_

 اسم ها رو خوند ی هیاخم ازم رو برگردوند و بق با

 نداختیبهم ن ینگاه نیکتریکوچ سیتدر نیح در

 کردیم ریروز دانشگاهم با استرس شروع شده بود خدا تا آخرش رو به خ نیاول

 هیامروز کاف یبرا دیخسته نباش_
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 بزنم مه گفت رونیبه سرعت از کالس ب خواستمیدادم و م رونیرو ب نفسم

  ییصبرکن خانم بابا_

 

 به سمتش برگشتم یسخت به

 شکمم گرد شد یچشمش رو که

 شدیکالس پخش م یکفش هاش تو یشد به سمتم اومد صدا یکالس خال نکهیازا بعد

 کرده بود فیبرام تعر اریکه شهر یهست یهمونجور_

 ت دادمقور یدهانم رو به سخت آب

 تر فیاما کث_

 نه تو زدیبت پاک حرف م کیاز  اریشهر

 ؟یباردوم حامله ا یکه تو برا گذرهیاز مرگ برادرم م چندوقت

 رو سفت گرفت و گفت قمی

 برادرم چه خبر یاز بچه  یراست_

 ؟یکنم هنوز از بچت خبرندار باور

 

 یزن ی...حرف ..میراجع...به چ_

 فشار داد و گفت شتریرو ب گلوم

 ؟یراجع به چ_

 آره یزنیم یخودت رو به نفهم هنوزم
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 یخانوادم رو توکشت ی همه

 اشت...باه  یدا...ر_

 ه*ر*ز*ه کنمیمن اشتباه نم_

 رو رها کرد  قمی

 شدم.... دهیکوب نیبه زم که

 

 گفت الیرو رها کردم و گلوم رو ماساژ دادم که ش نفسم

  یکالس من بزار یپات رو تو یحق ندار یول یدرس رو حذف کن نیا یتونیو نم یترم اول_

 نه؟ ای یدیفهم

 چشم هاش نگاه کردم وگفتم یازجام بلند شدم و تو ینگفتم و به سخت یزیچ

 من بد کردم نیشما حق دار_

 اریشما و ازهمه مهم تر به شهر یخودم به خانوادم به خانواده  به

 ومدمیبرادر شما ن یخودم به زندگ لیمن به م دیرو فراموش نکن نیا اما

 باردارم که .... دمیفهم یوفت

 

 بس کن دهنت رو ببند_

 بشنوم یزیچ گهید خوامینم

 چشمام گمشو یازجلو

 زدم رونیزدم و ازدرب کالس ب یتلخ پوزخند
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 بگذرونم  ینجوریکالسم رو ا نیکه اول کردمیتصورش رو هم نم یحت

 کنه ریرو بخ شیباق خدا

 فکر بودم یقاتویعم

 الیش یبه حرفا فکر

 حق داشت اون

 ظلم کردم اریبه شهر یلیخ من

 درآخر هم من باعث مرگش شدم و

 گفتم ارمیسرم روباال ب نکهیقبل ازا یبرخورد به شخص با

 آقا حواسم.... دیببخش_

 

 آرسام چشم تو چشم شدم که گفت با

 ؟ یفکر نقدرتویهات غرق شده که ا یخانم دکتر کشت_

 سرعت چشم هام پراز اشک شد که لبخند آرسام جمع شد وگفت به

 ؟ی؟درد دار ستیچته صحرا؟حالت خوب ن_

 دادیگلوم بهم مجال حرف زدن نم یلونه کرده تو بغض

 دمیشنیاما انگارحرف هاش رو نم زدیحرف م آرسام

 که آرسام گفت مینشست مکتین یرو یخلوت یراهرو یتو

 

 بخدا جون به لب شدم_
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 آخه؟ چت شد بگو

 بهش انداختم و گفتم ینیغمگ نگاه

 ؟یدونستیتو م_

 و؟یچ_

 انداختم وگفتم نییرو پا سرم

 ... نکهیا_

 کنهیم سیدانشگاه تدر نیا یهم تو اریشهر خواهر

 گفت رتیبازوم سر خورد و باح یآرسام از رو دست

 نجا؟یار؟ایخوا...هر شهر_

 رو از رو بست رشیآره اون من رو شناخت و از اول شمش_

 نمیکن بب فیبهت گفته؟از اول تعر یبد زیصحرا؟چ یگیم یچ_

 کردن فیدهانم رو قورت دادم و شروع کردم به تعر آب

 تا حرف آخرش دمیرو د الیکه ش یاول یلحظه  از

 

 تکون داد وگفت یسر آرسام

 زنمیباهاش حرف م شهینم ینجوریا_

  کردمیفکرنم چوقتیه یول شناسمیوقته م یلیخانم رو خ نیا

 داشته باشه اریبا شهر یارتباط

 شو الیخینه آرسام توروخدا ب_
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 رمیسرکالسش نم من

 موضوع رو فراموش کن نیباشه؟فقط ا رمیگیکالس م گهیاستاد د هیبعد با  ترم

 اما..._

 کنمیاما واگر نداره آرسام خواهش م_

 گفت یدستم رو گرفت و باناراحت آرسام

 زارنیرو زنده نم چکسیه ادیسرت ب ییبخدا اگه بال_

 زدم وگفتم یلبخند

 

 نگران نباش شهیدرست م زیهمه چ_

 بود  الیتمام فکر و ذکرم سمت ش یبعدم حاظر شدم ول یکالس ها سر

 باهاش رو در رو بشم ینجوریا کردمیفکرنم چوقتیه

 فراموشش کردم  دنشیکم کم با ند یول

  شدمیبه رشته ام عالقه مند م شتریبه روز ب روز

 کردمیم یرو سر کالس ها و درس خوندن ط یشتریوقت ب و

 

 دورم  رسامیروز رو از ام شتریب نکهیناراحت ازا یهفته بود که وارد دانشگاه شده بودم ول سه

 کردمیکه اونقدر خسته و کالفه بودم که استراحت م دمیرسیبه خونه م یوقت و

 هم سخت تر بود  رسامیاز ام طشیکه شرا سوختیدومم م یبچه  یبرا دلم

 .... نکهیهمسرم و بچه هام پابرجا بود تاا نیوجود عشق من ب نیباا
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 صحرا گفتم کالس صبح رو نرو_

 تو؟ یوقت دکتر ندار مگه

  هیبخدا کالس مهم شهینم_

  یشناسیرو که م یواعظ استاد

 کنهیکنم حذفم م بتیجلسه غ هی اگه

 گهینم یزیچ کنمیمن باهاش صحبت م_

 رمینه آرسام جان بعد کالس م_

 به دو کردم تا قانع شد کالسم رو برم یکیراه با آرسام  ونیم اونقدر

  رفتمیو نم دادمیکاش به حرفش گوش م یا اما

 

 مشخص شده بود میبزرگ شده بود که کامال باردار یبه حد شکمم

 درب دانشگاه توقف کرد و گفت آرسام

 دنبالت مراقب خودت باش امیم گهیصحرا جان دوساعت د رمیمن م_

 دوشم انداختم و گفتم یرو رو فمیک

 منتظرتم زمیباشه عز_

 دمیسمت کالسم رفتم و خوشبختانه به موقع رس به

 معمول گلشن برام جا گرفته بود طبق
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 ؟یخوب یسالم مامان_

 کنهیم یبشنوه چه فکر یکینگو دختر آخه  نویسالم ،هزاربار نگفتم ا_

 ؟ کنهیم یچه فکر_

 واال یکنه نوبر یزن استاد آرسام باشه بعد ازهمه مخف مآد

 چپ نگاهش کردم که گفت چپ

 خب گمیواال راست م_

 اومدن استاد کالس درسکوت مطلق فرو رفت با

 گوش دادم  ریاستاد پ نیا یتمام به حرف ها دوساعت

 خشک شده بودم یصندل یرو و

 

 که گفت یدیخسته نباش با

 ازسرجام بلند شدم که گلشن گفت عیسر

 کجا؟_

 برم وقت دکتر دارم دیبا_

 ؟یپس کالس بعد چ_

 یبا یامروز با ستمیاون رو ن_

 زدم و به سمت درب دانشگاه رفتم رونیب ازکالس

 و منتظر آرسام شدم ستادمیدرب ا یجلو

 پام توقف کرد و گفت یجلو ینیکه ماش ستادمیا یکم
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 سالم خانم_

 بعد گفت یجواب ندادم ول نیهم یمه برافکرکردم مزاح اول

 

 همسرتون هستم یخانم من از شاگردا_

 آرسام کارداشتن من رو فرستادن دنبالتون  آقا

 کردم وگفتم یبود نگاه نیماش یکه تو یپسرجوان به

 به من نگفت یزیاما آرسام چ_

 دیاومد من رو فرستادن لطفا سوارش شیبراشون کار پ ییهویبله _

 پسر رو فرستاده  نیخودم گفتم حتما آرسام ا شیتکون دادم وپ یسر یانترس و نگر با

 رو از کجا داشته یاطالعات نیهمچ وگرنه

 

 پهن شده گفتم یلیجعبه ها و وسا یرو اهیس یپارچه  هی دمیرو باز کردم که د نیعقب ماش در

 نم؟یبش دیپس کجا با_

 هست نیماش ی لهیخانم ،اون عقب وس دیببخش_

 دینیجلو بش لطفا

 اما ..._

 ستین یچاره ا گهید دیببخش_

 در جلو رو بازکردم و جلو نشستم یکالفگ با

 نباشم کیبه اون پسر جوان نزد ادیز کردمیم یبه در چسبوندم و سع شتریخودم رو ب نیحرکت ماش با
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 بود یساکت و مرموز یلیخ پسره

 رو رد کرد که گفتم رفتیکه به سمت مطب دچتر م یتقاطع

 

 ن؟یریم نیکجا دار نیزدیدور م نجایاز ا دیبا_

 زنمینداره از چهارراه بعد دور م یبود اشکال نجایعه ا_

 بودم دهیکه به شدت ترس یدهانم رو قورت دادم درحال آب

 بعد رو هم گذروند که گفتم چهارراه

 یریم یمعلوم هست کجا دار_

 شم ادهیپ خوامیدار م نگه

 رو فشرد وگفت یمرکز قفل

 ختمیتا خونت رو نر یت رو ببندبهتره دهن_

 دیکوبیدردهانم م قلبم

 کردمیدست وپاهام رو به وضوح حس م لرزش

 جرئت حرف زدن نداشتم.... اما

 

 شکمم مشت کردم یبند اومده بود دستم رو رو زبونم

  خوردیو مدام تکون م کردیم یتاب یازمن ب شتریب یلیخ پسرم

 دهانم رو قورت دادم وگفتم آب

 یشیاز شهر خارج م یدار_
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 آخه یهست ی...کتو

 ؟ یخوایاز جون من م یچ

 نگفت یزیبهم زد و چ یپوزخند

 

 متوجه بشه یکس دیتا شا دمیکوبیم نیماش ی شهیش یو تو کردمیم نییدر رو باال پا ی رهیدستگ

 گذاشت مینیدهان و ب یجلو یگرفت و دستمال یپشت یدستام رو ازصندل یناگهان کس که

 .....دمینفهم یزیچ گهیو د تار شد چشمام

**** 

 سرم فشردم یتنم چشمام رو باز کردم و دستم رو رو یحس سردرد و کرخت با

 فرورفته بود یکیدر تار اتاق

 شدیازپنجره وارد اتاق م یتنها نور کم و

اول مثل مته در مغزم فرو رفته  یازهمون لحظه  یصندل یکه صدا خوردیتکون م یصندل یرو یپنجره شخص یجلو

 بود

 

 از جام بلند شدم وگفتم باترس

 ن؟ی...هستیش..ما ک_

 متوقف شد  یصندل

 بگه یزیچ ایبه سمتم برگرد  نکهیبدون ا ستادیمرد سرپا ا و

 فرو برد بشیرو در ج دستاش
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 نمیدرست بب تونستمینم ینبود و حت صیقابل تشخ یادیز زیچ

 باردوم زبون در دهان چرخوندم و گفتم یکرده بود برا ریوجودم رو تسخ ینگران استرسو

 ن؟یگینم یزیچرا چ_

 ن؟یخوایاز جون من م یچ

  دیبه سمت من چرخ مرد

 کابوس وحشتناک بود هیمثل  زیچ همه

 دمیدیخواب م دیشا

 

 کردیم داریخواب ب نیو من رو از ا کردیم یسرم خال یسطل آب رو هی یکاش کس یا

 تر شد کیو نزد کینزد مرد

 داشتمیمن به عقب قدم برم و

 اتاق متوقف شد  وسط

 انداخت یو صداش تمام وجودم رو به لرزه نم شکستیکاش اون سکوت مرگبار رونم یا

 یمن رو فراموش کرد یزود نیهم م؟بهیمن ک یدونیچطور نم_

 شد یمهابا جار یهام ب اشک

 امکان نداشت نیا

 درست بود اتمیتمام حدس یعنی

 نه ای میمن ک یدی؟فهمیچرا الل شد_

 زمزمه کردم رلبیز
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 ....اریشهر_

 

 وسط اتاق روشن شد چراغ

 چشمام گذاشتم یرو جلو دستام

 چشمم به نور عادت کرد یوقت و

 چشمام برداشتم یدستم رواز جلو یسخت به

 دهانم گذاشتم یو دستام رو جلو دمیکش یبلند غیمقابلم ج یصحنه  دنیباد و

 اریشهر ؟منمیکرد ه؟وحشتیچ_

 ؟یدیشاهکارت ترس از

 بخدا من.... اریشهر..._

 شد وگفت کمینزد

 

 ه*ر*ز*ه یچ ؟بخدایبخدا تو چ_

 گذرمیم یکیتو ریاز خ یکرد فکر

 کرد و من سوختم انتیخوردم کرد ،خ یدختر فرنگ اون

 شتریبا شدت ب یول یهم همونکارو کرد تو

 عاشق تو شدم  من

 صحرا عاشق

 ؟یکرد کاریچ تو
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 نه یدیخند میو به سادگ شمیبه ر یرو بست گهید یکی یو بچه  یمن سواستفاده کرد یمست از

 زدیم تیحرف هاش رو با حرص و عصبان یهمه  اریشهر

 حق داشت گفتیم یداشت هرچ حق

 ظلم کردم اریبه شهر یاز اون دختر خارج شتریب من

 روگرفت و گفت قمیشد  کینزد اریشهر

 ؟یکارکردیمگه نگفتم عاشقتم صحرا به جاش چ_

 کنم و خوشحال باشم یخام خودم زندگ الیباهمون خ یگذاشتیخودم دونستم م یاون بچه رو بچه  منکه

 

 یرو باهام کرد نکاریچرا ا 

 صورتش اشاره کرد و گفت به

 منه تیوضع نیا_

 من سوختم شیاون آت یتو

 خانوادم از دست رفتن  تمام

  رمیمن زنده موندم تا انتقام تمام خانوادم و قلب شکستم و اعتمادم رو ازت بگ اما

 ومدیازدستم برنم ختنیجز اشک ر یکار

 دنیمثل جنون گرفته ها شروع کرد به خند اریظلم کرده بودم اما شهر اریواقعا به شهر من

 

 زانوهاش خم شد یکه رو دیخند اونقدر

 گفت و
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 مشتم بودن هیکه تمام دخترا تو یاری،همون شهر ارمیمن شهر_

 دنشیکوب نیکه به دونفر اعتماد کرد و همون دونفر به زم یاحمق اریشهر همون

  رمیاون نتونستم انتقام بگ از

 رمیگیقلبم رو ازتو م انتقام

 خان بابا  انتقام

  چارهیب یو اون کلفًتا عمه

 شدم  رهیخ اریترس به حرکات شهر با

 

 شد وگفت رهیشکمم خ به

 یبا من بدکرد ید کردب_

 شکمم گذاشتم وگفتم یرو رو دستم

  یحق دار_

 کنمیاجازه بده من هم حرف بزنم خواهش م یول یحق دار یبگ یهرچ

 شکمم بود ی رهیو همچنان خ دیشنیمن رو نم یانگار صدا اریشهر اما

 برداشت  یچوب بزرگ زیرفت و از پشت م زشیسرعت به سمت م به

 زد خی کبارهیتنم به  تمام

 کرده بودم قفل

 

 کرد و به سمتم اومد و گفت پاتند
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 حر*و*م*ز*ا*د*ه نیا دمیاجازه نم_

 ادیب ایبه دن هم

 اون دزد ناموس یمادر بچه ها یبازم بش دمینم اجازه

 ...ار تورو...خدایشه..ر_

 نداشت یا دهیاما فا دمیچیرو محکم دور شکمم پ دستام

 ومدیشکم و پهلوم فرود م یچوب بود که رو یاپیمحکم و پ یها ضربه

 شدیکه دل سنگ هم ذوب م دمیکشیم ییادهایفر

 شدن بود هیاز درددرحال تجز وجودم

 

 فرود آورد که خودش خسته شد میتن آزرده وزخم یاونقدر اون چوب رورو اریشهر

 نداشتم دنیادکشیفر یبرا یتوان

 چشم هام تار شده بودن و

 پاهام حس کردم  یرو رو یعیآخر ما یلحظه  در

 فرورفتم.... یخبر یب یایهام رو با درد بستم و در دن چشم

*** 

 آخ..._

 باز کردم  یدر دستم چشم هام رو به سخت یزیفرورفتن جسم ت با

 بود دیجا سف همه

 هام رو دوباره باز و بسته کردم چشم
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 واضح تر شد ریبار تصاو نیا

 بازم گفت یهاچشم  دنیسرم بود که با د یباال یپوش دیسف زن

 یخداروشکر که به هوش اومد_

 قرارتن یب ایلیخ رونیب اون

 ب...چم_

 رفت رونیبگه ب یزیچ نکهیزن بدون ا اون

 

 حس نکردم یزیچ یشکمم آوردم ول یدستم رو رو یهام رو بستم و به سخت چشم

 هام رو با درد باز کردم چشم

 رو در آغوش داشت در چارچوب در ظاهرشد رسامیبالفاصله در باز شد و قامت آرسام که ام که

 انایبعد ازاون خاله و عمو فرزاد و آر و

 وارد اتاق شدن نیریو ش دیول

  رساممیام دنید با

 شد یکرد و اشک هام جار دنیشروع به تپ قلبم

 موفق نبود یول رهیاشک هاش رو بگ یجلو کردیم یسع آرسام

 سرخش مشخص بود اون هم در عذابه یاز چشم ها و

 پسرم_

 

 کردن هیمن شروع کرد به گر دنیهم باد رسامیام
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 کردیم ونیپسرم هم به حال بد مادرش ش ییگو

 تن و بدنم کوفته بود اونقدر

  رمینداشتم پسرم رو در آغوش بگ ییتوانا یسقوط کردم و حت یانگار از کوه بلند که

 رو خم کرد رسامیام آرسام

 تونستم گونه اش رو ببوسم  تا

 گفتم یشد و به سخت یهام جار اشک

 آرسام _

 جان دل آرسام خانمم_

 بگو که بچمون حالش خوبه _

 انداخت  نییسرش رو پا آرسام

 

 بچه رو به مادرش داد و به سرعت از اتاق خارج شد و

 خاله..._

 با اشک گفت خاله

 خاله یخدا روشکر که به هوش اومد_

 در چشممون خشک شد نیروزه پشت ا پنج

 حس کردم انایآر یچشم ها یتو یاشک رو حت برق

 خاله ...بچم ؟_

 انداخت و گفت نییسرش رو پا خاله



 صحرا

 
570 

 

 

  دینبود شما هنوز جوون ایمادرجون عمرش به دن_

 دیشیبازم بچه دار م ندهی...در آانشاال

 بود تا منفجر بشم یحرف جرقه ا نیا

 و بلند بلند زار زدم به بخت بدم دمیصورتم کش یرورو پتو

 بود ایکه عمرش به دن یبه بچه ا و

 تاوان گناه مادرش رو داد .... یول

 

 "از زبان آرسام"

 "پنج روزقبل"

 شدم زونتیمن هم آو یکاردار دونمیببخش داداش م_

 دیول یزنیم هیچه حرف_

 چکاپ یصحرا رو ببرم دکتر برا دیبعد ازاون با رسونمیسرراه م تورو

 لبخندزد وگفت دیول

 ها میداداش خودمون یول_

  یعجول یلیخ

 بهم نگفته بابا یکیتوراهه ،اونوقت من سن پدرت رو دارم هنوز  تمیدوم

 

 وگفتم دمیخند
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 از خودته برادر من  رادیا_

 رشدید گهیبه کارشو د دست

 دیبازوم کوب یو با مشت تو دیخند دیول

 ستیعه آرسام اون صحرا ن_

 شد نیسوار اون ماش چرا

 تعجب گفتم با

 آژانسه دیدونم،شاینم_

 نه؟یشیو جلو م رهیگیآژانس م_

 کردم که گفت توقف

  لنگهیم هیقض یجا هی_

 وفتیراه ب یسادیوا چرا

 کنه دشیتهد یخطر دیشا

 

 یکنیم شیسیرو پل هیچرا قض دیول یچه خطر_

 کردم گفته با آژانس برم رید دمنیشا

 نداشتم نیقی گفتمیکه م یزیخودم هم ته دلم به چ اما

 چرا.... دونمیبه صحرا اعتماد کامل داشتم اما نم هرچند

 رو روشن کردم و به دنبالشون رفتم نیماش دیاصرارول به

 دور شده بودن اما
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  میکن داشونیدپیحاال کجا با_

 ستنین

 گاز بده کمیبرو  میتو فعالمستق_

 رفتم نیکردم و به دنبال اون ماش شتریرو ب نیماش سرعت

  دمشیازدور د بالخره

 کردم بشیتعق و

 

 بوداره هیقض نیآرسام ا شهیچرا داره ازشهر خارج م_

 جورو متشنج نکن من خودم آرامش اعصاب ندارم نقدریا دیول_

 یدار فیتشر یروان انمیبله در جر_

  نیاز اون ماش یدورتر یفاصله  با

 کردمیم یرانندگ

 شهر بود و ممکن بود متوجه من بشن رونیب جاده

  دیچیپ یجاده خاک هیتو

 تا دورتر بشن ستادمیوا یکم

 بعد دنبالشون رفتم و

 شدن و در رو بستن  یوارد خونه ا دمیبود فقط د ادیز فاصله

 آرسام بروپشت اون ساختمون خرابه_

 انداختم یاشاره کرد نگاه دیکه ول ییجا به
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 سالم بود وارشیقسمت د کیبود اما ختهیر بایبود که تقر یگل ی خونه

 کردیم یهمه مخف دیچند درخت دور و اطرافش کامال مارو از د و

 توقف کردم و گفتم واریاون د پشت

  دیچه خبره ول نمیداخل بب دبرمیبا_

 شمیم وونهیدارم د 

 نمیبب ویچ نجایا ستادمیا

 صبر کن آرسام کمی_

 ازاونجاخارج بشن دیشا

 دادم رونیرو کالفه ب نفسم

 کردیم کاریچه خبر بود صحرا داشت چ نجایا واقعا

 نشد یخبر یول میبه اون در موند رهیخ یساعت مین حدودا

 

 داخل رمیصبر کنم من م تونمینم گهید_

 رو گرفت وگفت ددستمیروباز کردم که ول نیماش در

 ادیم نیماش یآرسام صدا نیبش_

 انداختم نییپا یرو آروم بستم و سرم رو کم در

 شد و به سمت اون خونه رفت ما رد یازجلو ینیماش

 پوش بودن اهیمرد س چند
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 از اون مردها دردست داشت  یکیکه  یاسلحه ا دنید با

 کنهیم دیصحرا رو تهد یخطر دمیو فهم ستادیاز کار ا قلبم

 

 ؟یدید دیول_

 و؟یچ_

 م؟یکن یچه غلط دیاونا اسلحه دارن با_

 میخبر بد سیبه پل دیصبر کن با_

 ؟یچ وفتهیاما اگه جون صحرا به خطر ب_

 شهینم یزینترس چ_

 درآورد و گفت شرویگوش دیول

 دهیشانس آنتن نم نیلعنت به ا_

 ... شدینم نیبدتر از ا دشدیناام دمیرو نگاه کرد و ام میهم گوش من

 

 م؟یکن کاریچ دیحاال با_

  میکن دایکه حداقل آنتن پ ییبه جا میتا برس میبر نجایاز ا دیبا_

 تو برو  دیبرم ول تونمیمن نم_

 مونمیم نجایهم

 شد و گفت رهیبهم خ دیول

 آرسام _
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 ؟ انهی یاعتماد دار بهم

 دیحرفاست ول نیاالن چه وقت ا_

 انه؟ی یدار_

 چشمام شتریآره داداش ب_

 مونمیم نجایپس برو من ا_

 جونت رو به خطر بندازم  تونمینم

 

 اون تو یریاگه من برم تو م دونمیم

 منتظرتم زود باش نجایهم من

 امکان نداره برم_

 ستیآرسام وقت تعارف کردن ن_

 باش برو زود

 نگاهش کردم مردد

 یچ ومدیم دیسر ول ییبال اگه

 ؟یقول بده داخل نر_

 وگفت دیخند دیول

 یکنیم حتیحاال تو منو نص یکه تو داخل نر یبر فرستمیبابا من دارم تورو م یا_

 باش برو زود

 ستادیشد و پشت اون خرابه ا ادهیپ نیماش از
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 تلف نکردم  وقت

 

 رو به راه انداختم نیزود ماش یلیخ

 دورشدم و

 دمیدیم کیشهررو از نزد گهیجلو رفتم که د اونقدر

 تماس گرفتم سیبا پل عیسر یآنتن گوش دنید با

 تااونا برسن ستمیآدرس دادم قرارشد سرجاده با و

 دمیرو شن سیپل ریآژ یمنتظر شدم تا صدا یا قهیدق ستیب حدود

 تکون دادم و به راه افتادم یدست

 ومدیهم دنبالم م سیپل

 اومد و گفت رونیب دیول میاون خونه شد کینزد یوقت

 

 دمیصحرا رو شن ادیو فر غیج یصدا هییخبرا هیآرسام عجله کن اون تو _

 پراز درد بود صداش

 حبس شد نهیدرس نفسم

 رفتم وگفتم سیسمت پل به

 جناب سروان دیله کنتوروخدا عج_

 دیکن یکار هیسر زن من آوردن توروخدا  ییبال هی اونا

 دیو وارد اون خونه نش دیستیکنار با_
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 پشت سرهم راه افتادن سیپل یها نیماش

 وارد خونه شدن و

 که برام حکم مرگ داشت  قهیاز حدود ده دق بعد

 ازافسرها بهم اشاره کرد یکی

 

 دو داخل شدم که گفت با

 ندارن یخوب تیمتاسفانه همسرتون وضع_

  میاورژانس خبرداد به

 داخل دیبر شما

 گلوم رو احاطه کرد یبغض

 شدم  یوارد اتاق یسخت به

 بود کیتار بایچراغ روشن داشت و تقر هیفقط  که

 افتاده نیزم یکه رو دمیرو د صحرا

 بود دهیچسب نیبه زم پاهام

 حرکت کردم و کنار صحرا نشستم یسخت به

 

 دمیسرم کوب یشدم و تو رهیکه تمام شلوارکرم رنگش رو سرخ کرده بود خ یخون به

 صحرا ....صحرا جانم_

  یشنویرو م صدام
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 سرت اومده نفس آرسام ییبال چه

 نمیآست ی باگوشه

 رو پاک کردم وگفتم شینیب خون

 بال روسرت آورده صحرا نیا یک_

 کنمیم نابودش

 کردم که جناب سروان گفت ینگاهاتاق به صدا دراومد به پشت سرم  در

 

 ستین نیکه شما گفت یاز اون اشخاص یاثر چیمتاسفانه ه یدولیباش یزیچ نیشاهد همچ دیمتاسفم که با یلیخ_

 داشتن ییراه در رو نکهیا مثل

 رو بستم وگفتم چشمام

 دیکن داشونیپ کنمیخواهش م_

 نیایب یهمراه ما به اداره آگاه دیاطالعات با یسر کی دنیپرس یبرا_

 امیکجا نم چیهمسرم روشن نشه ه تیتاوضع_

 

 دیآرسام آمبوالنس رس_

 زود وارد اتاق شدن یلیخ

 آمبوالنس گذاشتن یبرانکارد گذاشتن و اون رو تو یصحرا رو رو و

 اصرار کردم اجازه ندادن کنار صحرا باشم یهرچ

 زود به حرکت در آوردم و پشت سر آمبوالنس به راه افتادم.... یلیرو خ نیماش
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 دمیکشیهم خجالت نم ختنیاز اشک ر گهید

 ،عشقم ،وجودم  میزندگ تمام

 بود و حالش خوب نبود نیاون ماش یتو

 براش افتاده یمعلوم نبود چه اتفاق و

 داشته باشه یبا صحرا دشمن تونستیم یک

 دیرسینم یکه آزارش به کس صحرا

 بوده باشه الیکار ش نکنه

 انتقام برادرش به

 

 دگفتیتکون دادم که ول یسر

 ؟یبه خانوادت خبر بد یخوایآرسام نم_

 ازچه قراره هیقض نمیبزار بب دیبگم ول یخبربدم چ_

 شدم و به دنبال صحرا وارد اورژانس شدم ادهیپ نیبه سرعت ازماش مارستانیبه ب دنیرس با

 فرورفتم یر عالم نگراناتاق رو بستن و من باز د در

 دیطول کش یساعت میخروج دکتر از اتاق ن تا

 سمتش هجوم بردم گفتم به

 

 حالش چطوره؟ دیدکتر فقط بهم بگ یآقا_
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 همسرتون هستن؟_

 بله؟_

  ریتاث شونیبارور یرو تونهیشکل م نیاون هم به ا یمتاسفانه از دست دادن بچه در ماه پنجم باردار_

 بزاره یجد

 ستیبدن شونیحال عموم اما

 ضربه به سروارد نشده خوشبختانه

 ندارن یمشکل و

 کننیرو تحمل م یادیدرد ز انیبه هوش ب یوقت

 بوده یضربه ها به شدت جد چون

 انیتا به هوش ب میمنتظر باش دیبا

 

 دادم و سُر خوردم هیتک وارید به

 به سرمون اومده بود یچ

 من رو زده بود یصحرا ینجوریا یک

 نابودش کنم خورمیو قسم م کنمیم داشیپ

 به مادر و پدرم خبرداده بود دیول

 وارد بخش شدن یو زار ونیاوناهم با ش و

 بدم دیبا یچه جواب دونستمینم

 افتاده یاتفاق دونستمچهیهم نم خودم
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 حرف بزنه ادویتا صحرا به هوش ب موندمیمنتظر م دیبا فقط

 

 عمرم بود گذشت یروزها نیکه برام بدتر یروز پنج

 پرستار خبرداد که صحرا به هوش اومده نکهیتاا

 رودر آغوش گرفتم و واردشدم رسامیام

 شکمش بود یرو دستش

 شهیرو متحمل م یبد یروح یصحرا ضربه  دونستمیم

 دادیبه شدت آزارم م تیاون وضع یتو دنشید

 

 دیاز بچش پرس یوقت

 حرف بزنم دیچطور با دونستمینم

 کرده بود گلوم رو خفه بغض

 رفتم رونیاتاق ب از

 ستادمیپشت در ا و

 دمیصحرا رو شن یها هیگر یصدا یوقت

 دادم  هینشستم و دستم رو به سرم تک وارید کنار

 شونه ام گذاشت وگفت یکنارم نشستو دستش رو رو دیول

 روزا داداشم نیا گذرهیم_

 نخور غصه
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 بکشه یبدبخت نقدریا دیچرا صحرا با_

 غم و غصه گذروند یرو تو شیروحس کنه اما تمام زندگ یکردم تا طعم خوشبخت یهرکار

 کنم کاریچ دیبا دونمینم گهید

 دادم دنیبار یانداختم و به اشک هام اجازه  نییرو پا سرم

 دلش خواست بگه یهرچ خوادیهرکس م بزار

 ....میندار یراه چاره ا هیجز گر بیوقت ها ما مردها هم عج یبعض

 

 "از زبان صحرا"

 اتاق زده شد وبالفاصله آرسام وارد شد در

 دمیکشیآرسام خجالت م از

 دونهیبه خاطر کشته شدن بچه اش من رو مقصر م کردمیم حس

 کردن؟ دایمن رو چطورپ اصال

 کجا بود؟ اریشهر

 خانمم؟ یخوب_

 نگفتم که گفت یزیانداختم و چ نییرو پا سرم

 ازت چندتا سوال بپرسه خوادیم سیست کن پلرو در تتیوضع کمیاگه حالت خوبه _

 

 خوردم وگفتم جا
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 چرا؟ سیپل_

 بوده یکار ک میبفهم دیبا_

 چشم هام جمع شد یتو اشک

 سرم مرتب کردم یشالم رو رو و

 گفت یدییبفرما آرسام

 دنیشن یوارد شدن و سالم کردن که جواب آروم سیمامور پل دوتا

 بالتون دور باشه خانم دوارمیام_

 نیچندتا سوال رو جواب بد الزمه

 دمیبله فهم_

 ن؟یشناختیروز انداخت م نیکه شما رو به ا یکس_

 غم سرم رو تکون دادم که آرسام با تعجب گفت با

 هیبهم بگو اون ک ش؟فقطیشناسیم_

 مکث کردم وگفتم یکم

 

 هم..همسر سابقم _

 دیوضوح رنگ از رخسار آرسام پر به

 کردم زمزمه

 اریشهر_

 زنده است؟ اریشهر یبگ یخواینه صحرا ؟مچ...چطور ممک_
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 آقا نیلحظه اجازه بد هی_

 دیکن فیما تعر یرو که الزمه برا یزیلطفا هرچ خانم

 مبل نشست یموهاش برد و رو یتو یدهان باز آرسام شدم که کالفه دست ی رهیباال آوردم و خ یرو کم سرم

 دهانم روقورت دادم  آب

 کردن فیاز اول شروع کردم به تعر و

 

 گفت سیپل مامور

 رهیباال م یلیخ یخان یجرم آقا نیکه شما گفت نجوریخب ا_

 درب دانشگاه یشما از جلو دنیخودشون رو مرده جلوه دادن به عالوه دزد شونیا

 دیو شتم شد ضرب

 قتل فرزند شما و

 چشم هام جمع شد و گفتم یتو اشک

 شه؟یم یحاال چ_

 میکنیم دایرو پ شونیا دینگران نباش_

 من فقط نگران بچم هستم_

 ارهیب رسامیسر ام ییبال ترسمیم

 دیرو از خونه خارج نش یو چندروز دینگران نباش_

 بدونم؟ دیهست که با میا گهید زیچ
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 تکون دادم یبه عالمت منف یسر

 کردن یآرسام خداحافظ با

 نبود  ایدن نیا یآرسام اصال تو یول

 آرسام؟_

 رو به سمتم برگردوند وگفت سرش

 ؟یدونستیتو م_

 نداشتم ینه بخدا من اطالع_

 .... فقط

 ؟یفقط چ_

 ...دمیبالکن اتاق د یهم که تو یمطمئنم اون_

 انداخت وگفت نییسرش رو پا آرسام

 گهید هیبتیچه مص نیا_

 دمشیهم د گهیکباردی_

 نکنه باز..._

 

 که همراه مادرت پارک رفته بودم ینه اون روز_

 خوردیچرخ م رسامیکه دور و ور ام دمیرو د اون

 ؟یگیرو به من م زایچ نیا یصحرا چرا االن دار_

 هام رو پاک کردم وگفتم اشک
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 اونقدر اتفاقات مختلف افتاد که فراموش کردم بخدا_

 که چشم هام رو بستم.... دیرفت در رو محکم کوب رونیکالفه از جاش بلند شد و ب آرسام

 

 مرخص شده بودم  مارستانیهفته بود که از ب کی

 از من به خونه آورده بود یپرستار یو مادرش رو برا شدیم داشیخونه پ یکمتر تو آرسام

 دیدیبالها رو از چشم من م نیا چرا

 بود یمن چ گناه

 که از درد کتک خوردن بچم رو از دست دادم یمن

 

  نیشتوقته تنهاش گذا یلیعمو خ شیپ نیبهتره شما برگرد گهیخاله من حالم خوبه د_

 تورو تنها بزارم مادر تونمیآخه نم_

 دست و بدنت خوب نشده هنوز

 رو لعنت کنه شیباعث و بان خدا

 دیمن خوبم خاله جان نگران من نباش_

 مردد نگاهم کرد و گفت خاله

 واال  دونمینم_

 راحت باشه؟ المیخ یعنی

 

 زدم وگفتم یلبخند
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 آره خاله_

 مدت باعث زحمتتون شدم نیا دیببخش

 که کامال خوب نشده بودم درسته

 بدنم هنوز کوفته بود و

  دادمیکم کم کارام رو خودم انجام م دیبا اما

 زدمیو باهاش حرف م شدمیبا آرسام تنها م یکم و

 هاش رو جمع کرد و با آژانس به خونه برگشت لهیزود وس یلیخ خاله

 

 ردقبول ک یمعطل یدلتنگ خونه اش و همسرش شده بود که ب یلیخ کنمیفکرم

 رفتم هنوز خواب بود رسامیزدم و به اتاق ام یلبخند

 تختش نشستم  کنار

 آروم گفتم و

 کنه تتیاذ یاز تو مراقبت کنم و اجازه ندم کس دمیرو نجات بدم پسرم اما قول م تینتونستم داداش_

  دمیرو شن یدر ورود یصدا

 

 رفتم رونیبلند شدم و ب ازجام

 آرسام سالم کردم  دنید با

 سالم،مادر کجاست؟_

 رفت خونه_
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 رفت ؟ ه؟چرایمنظورت چ_

 خودش  یخونه  گشتیدبرمیخب من حالم خوبه اون هم با_

 تکون داد  یسر

 به اتاق بره که گفتم خواستیرو در آورد و م کتش

 باهات حرف بزنم  خوامیم_

 ؟یراجع به چ_

 

 پا و اون پا کردم و گفتم نیا یکم

 ریراجع به اتفاقات اخ_

 من خستم _

 آرسام لطفا_

 خسته بهم نگاه کرد  یچشم ها با

 مبل نشست و گفت یاوپن انداخت و رو یرو رو کتش

  شنومیم_

 آرسام لطفابس کن _

 یکنیرفتار م ینجوریبامن ا چرا

 ره؟یمن باعث شدم که بچه بم مگه

 

 وگفتم دمیکوب نمیس یرو



 صحرا

 
589 

 

 دمیمن درد کش_

 دمیدرد کش میازاول زندگ من

 هم با درد از دست دادم بچم

 انداخت و گفت نییسرش رو پا آرسام

 بسه صحرا عذابم نده _

 من باعث عذابتم؟_

 نه نه _

 یستیمتوجه ن چرا

 یکشیدرد م یتوهمش دار نکهیاز ا کشمیدارم عذاب م من

 

 تعجب نگاهش کردم وگفتم با

 ...یعنی_

 کشمیبلکه دارم زجر م دونمیمن تورو مقصر نم_

  یکشیدرد م ینتونستم بفهمم تو چقدر دار نکهیازا

 دردات رو کم کنم تونمینم یجور چیه نکهیازا

 دستش گذاشتم و گفتم یدستم رو رو ختمینشستم اشک ر کنارش

 کنمیحرف رو نزن آرسام خواهش م نیا_

 

 دیوپسرم قوت قلب من تو
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 ندارم یغم چیتا ابد کنارتون باشم ه اگه

 محکم در آغوشم گرفت و گفتنگاهم کرد و بعد من رو  آرسام

 وفتهیبرات ب ینزارم اتفاق گهید دمیقول م_

 دمیاجازه نم گهید

 لبخند بهش نگاه کردم وگفتم با

  یتو پناه من_

 تو جام امنه کنار

*** 

 اون شب  یفردا از

 دانشگاهم رو شروع کردم یها کالس

 درس فاصله گرفته بودم و ترس وجودم رو فراگرفته بود از

  دمیترسیم اریشهر از

 

 دمیترسیم ادیدوباره سمتم ب نکهیا از

 شهینم المیخیمطمئن بودم ب و

 شدم الیکه از دور متوجه اومدن ش رفتمیراهرو راه م یتو

 زد خی بدنم

 هم به شدت وحشت داشتم اریخواهر شهر از

 برگردم که متوجه من شد خواستمیم
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 راهم ادامه دادم به

 وگفت ستادیا کنارم

 ؟یهنوز زنده ا_

 شدم رهیبهش خ بااخم

 زد وگفت یپوزخند

 یهنوز زنده باش اریشهر یبا اثر ضربه  کردمیفکرنم_

 به شکمم انداخت وگفت ینگاه

 حاال یبهتره خوش اندام شد ینجوریا_

 وگفتم دمییهم سا یتر شدم دندونام رو رو کینزد بهش

 وسط نخود آش نباش نیا_

 دیمن یقاتل بچه  شما

 

 دیفکرنکن راحت فرار کرد پس

 مقنعه ام رو مچاله کرد وگفت یعصبان الیش

 نکبت یدختره _

 میهم نداشت کشت یکه هنوز وجود خارج یما بچه ا اگه

 یما رو کشت ی توخانواده

 رو ... همشون
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 و رفت دیکوب نمیس تخته

 کنم ... یریاشک هام جلوگ زشیکردم از ر یدادم و سع رونیرو ب نفسم

 

*** 

 بله؟_

 ؟یسالم صحرا جان خوب_

 دادم  صیرو تشخ دیول یصدا

 رو صاف کردم وگفتم صدام

  دیسالم آقا ول_

 جان خوبه؟ نیریشما خوبه ؟ش حال

 میبله ممنون خوب_

 ؟یبهتر شما

 ن؟یفقرا کرد ریاز فق یادی شدهیبله خوبم ،چ_

 

 فردا شب دعوت کنم یعمو فرزاد رو دعوت کنم به مهمون یشما و خانواده  خواستمیغرض از مزاحمت م_

 جانه  نیریش تولد

 هم با آرسام تماس گرفتم یهرچ

 بود خاموش
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 بله حتما سر کالسه_

 ممنون از دعوتتون  یلیخ

 میایم حتما

 به آرسام خدانگهدار دیسالم برسون_

 خداحافظ_

 دادم رونیرو قطع کردم و نفسم رو ب یگوش

 داشتم ازین یبود که واقعا به مهمونحالم گرفته  اونقدر

 

 بهتر شده بود  یکم انایکه برام افتاد رفتار آر یاز اتفاق بعد

 بود نیبازهم سر و سنگ اما

 بود یهاش مشغول باز یاسباب باز نیکه ب رسامیبه ام ینگاه

 و کنارش نشستم انداختم

 پسرم _

 حوصله ات سررفته نه؟ توهم

 زدمیحرف م یبابا من هم باک یا

 دمیشنیهم نم یجواب یحت

 بلند شدم و مشغول شام درست کردن شدم ازجام

 آرسام وارد شد وگفت که

 سالم سالم من اومدم_
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 سالم_

 چرا خاموشه؟ تیگوش

 

 تموم شده  میباتر_

 کرد زونیرو آو کتش

 فردا شب بهش گفتم یکه راجع به مهمان دیروبغل کرد وبوس رسامیام

 اون هم موافقت کرد و

 ستم که آرسام گفتنش کنارشون

 شهیم ضیتو خونه بچه مر ادیباد سرد م یپنجره رو ببند شهیم زمیعز_

 بردم رونیسرم رو ازپنجره ب یشگیسمت پنجره رفتم و طبق عادت هم به

 

 چراغ برق شدم ریت ریز یکه متوجه شخص ارمیسرم رو داخل ب خواستمیسرد و خلوت انداختم م یبه کوچه  ینگاه

 حبس شد نهیدر س نفسم

 بود دهیبود پوش دهیکه من رو دزد یرو زده بود که روز یپیت همون

 قفل شد  زبونم

 آورد  نییبهم انداخت و کالهش رو پا یرو باال آورد نگاه سرش

 قدم زنان دور شد و

 آ...رسام_

 گهید ایب یکنیرو نگاه م یچ رونیصحرا اون ب_
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 ...ایآرسام توروخدا ب_

 گفت دهیترس آرسام

 شده؟یچ_

 

 به سمتم اومد و

 شد ورفت ینیسوار ماش اریبالفاصله شهر اما

 چت شده صحرا_

 ؟یکنیم هیباز گر چرا

 اریشهر_

 ار؟ی؟شهر یچ_

 برد و نگاه کرد و گفت رونیرو ازپنجره ب سرش

 ؟یگیم یصحرا جان چ ستین یکه کس ابونیتو خ_

 وگفتم دمیبرق کش رچراغیرو به ت انگشتم

 اونجا بود_

 بود  ستادهیاونجا ا بخدا

 

 فشرد وگفت نشیس یسرش رو کالفه تکون داد و سرم رو رو آرسام

 عشق من شهیروزا تموم م نیا_

  یکجا در امان دونمینم
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 نکنه  دتیتهد یکجا ببرمت که خطر دونمینم

 من و آرسام گذاشت یپا یراه بره به سمتمون اومد و دستاش رو رو یبود کم ادگرفتهی یکه به تازگ رسامیام

 زدم و غم هام رو فراموش کردم یدلبخن

 نداشت.... ییآرامش جا نیا یتو اریپسرم و همسرم آرامش محض بود و شهر حضور

 

*** 

 آرسام راستشو بگو_

 ؟یدیبه خودت رس نقدریا یک واسه

 وگفت دیخند آرسام

 فقط واسه خانمم_

 دروغ نگو_

 ....یاون دختر عمه  نکنه

 یتوکه حسود نبود زمیعه عز_

 ستین یمهمون یتو بهیگفت که غر دیول نه

 رشدید گهید میباشه بر_

 

 کنان تا آسانسور بردم یرو گرفتم و تات رسامیام دست

  میرفت دیول یآرسام به سمت منزل پدر همراه

 میدیرس انایبا عمو فرزاد و خاله و آر همزمان
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 به سمتم اومد و باهام گرم سالم کرد  انایبار آر نیاول یبرا

 ام نگاه کردم که لبخند زدبه آرس باتعجب

 رو بغل زد و رفت رسامیام

 صحرا جان؟ یخوب_

 ممنون من خوبم_

 شده؟ یزیچ

 زم؟یبشه عز ینه چ_

 یرسیآخه خوشحال به نظر م_

 گونه اش گذاشت و گفت یرو دست

 

 ستین یخاص زیچ زمینه عز_

 کنمیم فیبرات تعر میبر

 به شدت منو کنجکاو کرده بود انایآر بیعج یرفتارها

 میسالم کرد نیریوش دیو با ول میشد وارد

 شده بود بایز یلیخ نیریش

 گفت انایکه آر مینشست یا گوشه

 کنم یبدم ازت معذرت خواه یرفتارها یبابت همه  خواستمیراستش من م_

 

 اصال دست خودم نبود رفتارهام
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 خوب نبود  حالم

 زدم و گفتم یگرم لبخند

 گلم دمیازت ند یبد_

 ناراحتم که نتونستم کمکت کنم یلیخ

 یرو به من فهموند یزندگ یواقع یکه معن یتو بود نینه واقعا ا_

 نابود شدم انتیو خ یشکست عشق هیبا  من

 دمیتورود یوقت اما

 قرارداد ریبه شدت من روتحت تاث تیشجاعتت و صبور 

 تا االن یدیکش یسخت تیروززندگ نیاز اول تو

 یکنیم دایکنارخانوادت پ رو با بودن تیبازم شاد اما

 

 حرف ها هم بلد باشه نیازا انایآر شدینم باورم

 دستم گذاشت وگفت یرو دست

 زمیخوشحالم عز یلیمثل تو آشنا شدم خ یبا آدم بااراده ا نکهیاز ا_

 کنمیشروع م مارستانیب یکارم رو تو گهید یکردم و ازهفته  دایالزم رو پ ی زهیبگم من هم انگ دیبا درضمن

 خوشحال شدم لبخندزدم وگفتم یلیخ

 یموفق باش دوارمیجان ام انایواقعا خوشحالم آر_

 دوارمیام زمیممنون عز_
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 و آرسام غافل شدم رسامیبودم که پاک از ام انایگرم صحبت با آر اونقدر

 دیلطفا توجه کن انیخانم ها و آقا_

 نگاه کردم  دیول به

 بود ستادهیچندپله ا یباال که

 رشهم کنا نیریش و

 از حضورتون متشکرم  یلیخ_

 تااالن بهتون خوش گذشته باشه دوارمیام

 میدورهم جمع شد زمیبه مناسبت جشن تولدهمسرعز امشب

 

 تشکر کنم نشیازوجود نازن خوامیم زانیتک تک شما عز یچشما یو جلو نجایهم از

  دهیدبخشیجد یو سرزندگ یمن شاد یاون به زندگ حضور

 چشم هاش نگاه کرد  یتو قیرو گرفت و عم نیریش دست

 زدم باشونیبه عشق ز یلبخند

 لب باز کرد و گفت نیریش

 خودم و همسرم شرکت بدم یشاد یشما رو تو یجاداره همه _

  میشیم مونیدونفر یدر خانواده  یدیصاحب عضو جد یبه زود ما

 نگاه کرد وگفت نیریبا تعجب به ش دیول

 د؟ی؟بگو مرگ ول نیریش یگیم یچ_
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 خب چرا مرگ تو رو قسم بخورم گمیعه راست م_

 شد ریبود که به سمتشون سراز کاتیتبر لیو س رخندهیزدن ز تیجمع ی همه

 دیچشم هم دستان همسرش رو بوس یجلو دیول

 خوشحال بودم نیریو ش دیول یشاد یته دلم برا از

 کنار گوشم گفت آرسام

 ؟یحسود که نشد یخانوم هیچ_

 وگفتمبه عقب برگشتم  دهیترس

 آرسام ؟ یتوکجا بود_

 دور و اطراف نیهم_

 شهیهم داره پدر م دیکه ول خوشحالم

 آره من هم خوشحالم_

 ادیبودن بهش م پدر

 

 من چطور؟_

 دمیکردنو خند یآرسام نگاه ی دهیباال پر یابروها به

 ادینه به تو نم_

 خودتون لیبچتون تحو دییعه پس بفرما_

 دمیرو بغل گرفتم و بوس سام

 با عشق آرسام رو نگاه کردم و
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 بود یمرد دوست داشتن نیا چقدر

 صحرا میبرقص میپاشو بر_

  ستمیمنکه بلد ن_

 نداره یبابا کار میبر ایب_

 دمیخودم رو تکون م یالک ستمیبلد ن منم

 خنده ریزدم ز یپوق

 ها شدیم شیزیچ هیبشر  نیا

 

 سپردم  انایرو دست آر بچه

 به اصرار آرسام  و

 رقص تانگو به وسط سالن رفتم یبرا

 گردن آرسام حلقه کردم وگفتم یرو رو دستام

 آرسام_

 جان دلم؟_

 ؟یهنوز هم منو دوست دار_

 زد  یلبخند آرسام

 جلوتر اومد  جلو

 لبهام گذاشت  یبالفاصله لب هاش رو رو و

 دیازسرم پر برق
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 به هوا خاست.... تیو دست جمع غیج یصدا و

 

 کردمیهجوم خون رو به صورتم حس م انداختم و نییروپا سرم

 ؟یدیخجالت کش یخانم هیچ_

 کشمتیساکت شو آرسام ،م_

 دیبلند خند آرسام

 رفتم   انایسمت آر یسخت به

 کردمینشستم نگاه همه رو به سمت خودم حس م زیم پشت

 

 عروس خانم یخسته نباش_

 گرفتم وگفتم انایرو از آر سام

 شرمندم نکن گهید یکیتوروخدا تو _

 وگفت دیخند

 چرا  یشرمندگ_

 که خجالت نداره یعاشق

 رو دوست داشتم  دیجد یانایآر 

 خوب شده بود یلیخ رفتارهاش

  دونستمیکه نم فیح

 کوتاهه یلیمن خ یها یخوش عمر
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 هیهمراه بق به

 میو به سمت خونه رفت میکرد یخداحافظ نیریو ش دیول از

 خوش گذشت نه؟_

 آرساااااام_

 

 ه؟یعه چ_

 فتآبروم ر_

 عشقمون رو به همه نشون دادم زانیاتفاقا م زمینه عز_

 آره جون خودت_

 قفل در چرخوند و وارد شد  یرو تو دیو کل دیخند آرسام

 رو روشن کرد چراغ

 هر دومون بسته شد شیهمزمان ن که

 ...نجا چه خبره آرسام؟یا_

 من دونمیچه م_

 ؟یعنیزده به خونه  دزد

 بود دهیخونه بمب ترک یکه تو انگار

 شکسته و پخش بودن لیوسا ی همه

 ها کنده شده بود  پرده

 سمت اتاقم رفتم که آرسام گفت به
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 تو اتاق باشه یکس دیصبر کن شا_

 

 آباژور رو که خورد شده بود برداشت  ی هیپا

 به سمت اتاق ها رفت  و

 اتاق ها رو باز کرد که گفت در

 ستین یخبر_

 هم کم از سالن نداره نجایا یول

 گذاشتم وبه سمت اتاق خوابم رفتم  نیزم یرو رو امرسیام

 تماس گرفت سیبا پل آرسام

 گلوم رو خفه کرده بود بغض

 بود؟ اریکار شهر یعنی

 دست از سر من برداره؟ خواستیواقعا نم یعنی

 زود پر از اشک شد یلیرو باز کردم وارد شدم که چشم هام خ رسامیاتاق ام در

 

 مو به تنم راست شد و

 بزرگ نوشته شده بود  یکنار وارید یرو

 "نمونده.... یزیچ انیبه پا"

 وارد شد و گفت مهیو اسم آرسام رو صدا کردم که سراس دمیکش ادیفر

 شده؟یچته؟چ_
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 شده بودم نگاه کرد و گفت رهیکه خ یسمت به

 آخه خوادیازجون ما م یچ یلعنت نیا_

 کردم و گفتم هیافتادم و گر نیزم یرو

 امآرس شهیم یحاال چ_

  ارهیسرمون ب ییچه بال خوادیم

 تحمل کنم تونمینم گهید من

 

 بگم که آرومت کنم تونمینم یچیه_

 دمیخودمم ترس چون

 وفتهیب یقراره چه اتفاق فهممینم واقعا

 شد یگونه ام جار یهام رو بستم و اشک هام رو چشم

 کجاست؟ رسامیام_

 آرسام گرد شد وگفت یها چشم

 ومد؟یتو ن شیمگه پ_

 تعجب و ترس بهش نگاه کردم  با

 میدیباهم از جا پر همزمان

 ....میدیبه سمت سالن دو و

 

 مامان؟سام... رسامیام_



 صحرا
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 دمیکش غیشد و ج یهام جار اشک

 آخه ییمامان کجا_

 نکرد دایاز بچم پ یاثر یاتاق ها وحمام وآشپزخانه رو گشت ول آرسام

 گرفته ربغلیاون رو ز اریه شهرک دمیآخر پسرم رو د یسمت پنجره رفتم که درلحظه  به

 شد و به سرعت دور شد نیماش سوار

 دمیسرم کوب یو رو دمیکش غیج

 

 در اومدن یها جلو هیکه به سرعت کل همسا دمیکش ییادهایفر

 همه رو کنار زد وارد شد وگفت آرسام

 هان؟ شدهی؟چ یزد غیچرا ج_

 بردش _

 رو برد پسرم

 برد؟ یک_

 

 درد تو چشم هاش نگاه کردم وگفتم با

 بردش  اریشهر_

 نشست نیو به زم دیسر خودش کوب یتو آرسام

 وارد شدن  تیجمع یها از البه ال سیپل
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 خونه عکس گرفتن یهمه  از

 رو ثبت کردن رسامیام دنیدزد و

 ترسمیبخدا م ترسمیم یلیخ_

 ستین یآدم نرمال اریشهر

 ... برهیم نیرو از ب بچم

 زدم هیرگریبلند ز و

 

 از من هم داغون تر بود  آرسام

 درست حرف بزنه تونستینم یحت و

 کردم و زار زدم هیگر رسامیخود صبح کنار تخت ام تا

 کردیدود م گاریسالن نشسته بود و س یآرسام هم تو و

 میرشدیشبه پ کی

 ....میدیترسیم اریشهر یها یباز وونهیبه شدت از د چون

 

 بودن  دهیاز کجا فهم نایخاله ا دونمینم

 زود خاله و عموفرزادو یلیخ صبح

 و بغض وارد شدن یبا ناراحت نیریو ش دیول اناویآر

 مادر؟ شدهیبچم چ_

 شدیچ هوی متونیدید شبیکه د ما
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 شد و در آغوش خاله فرو رفتم یگونه ام جار یهام رو اشک

 کنار آرسام نشست و مشغول حرف زدن با اون شد دیول

 زدیآرسام درست حرف نم اما

 

 شده بود رهیبااشک بهم خ انایآر

 داشت رسامیبه ام یادیز ی عالقه

 دیکوبیخودش م یپا یرو هیمبل نشست و باگر یرو خاله

 خوردیو مدام حالم بهم م ومدیجو به وجوداومده اصال خوشم نم از

  دادیوعمو فرزاد رو م دیجواب ول یبا کالفگ آرسام

 برگشتم  رسامیاتاق ام به

 نداشت یخودش هم حال خوش نکهیهم به دنبالم اومد و باا انایآر

 دادیم یمن دلدار به

 حال من رو درک کنه تونستیم یکدوم حال یول

 ...ومدیسرش م ییبود و معلوم نبود چه بال یجان هیکه بچه اش دست  یمادر حال

 

*** 

 نکرده بود دایپ اریاز شهر یسرنخ چیه سیپانزده روز پل نیا یو تو گذشتیم رسامیپانزده روز از نبود ام قایدق

 یو زار هیکار ما شده بود روز و شب گر و

 میبه روستاهم رفته بود یحت



 صحرا
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  میدیها پرس هیاز تک تک همسا و

 نداشت یخبر اریاز شهر چکسیه اما

 اون مُرده کردنیهم فکرم وهنوز

 از برادرش خبرداره الیمطمئن بودم ش من

 دادیبروز نم یچیه اما

  میاما به بن بست خورد میکرد بشیبارها و بارها تعق یحت

 میبه کدوم در بزن دیبا میدونستینم گهید

 که به دست اومده یبود که باتوجه به شواهد نیبودم ا دهیکه شن یو دار تنها خبر ریگ نیا یتو

 

 شاهرخ رو نکشته یعمد صادق

 که مرتکب شده یجرم یفقط برا و

 دنیسال براش حبس بر دوازده

 شدیکاش اعدام م اما

 بودم یخودم شاک یاز برادر خون من

 متنفر بودم ازاون

 من رو صادق به فنا داد اون باکشتن شاهرخ یزندگ چون

 من باز بشه یزندگ یتو یروان اریشهر یشد که پا باعث

 دمیبخشیصادق رو نم چوقتیه من



 صحرا
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 .....هرگز

 ها بود و من طبق معمول هرروزم ابونیکوچه و خ یاز صبح تو آرسام

 

  رسامیاتاق ام یتو 

 دمیبوسیو م دمییبویهاش رو م لباس

 که پسرم نبود یوقت از

 و رو شده بود ریمن و آرسام هم ز یزندگ

 و نه اون به من دادمیبه اون نشون م ینه من عالقه ا گهید

 به خواب رفتم رسامیرو کنار تخت ام شب

 دارشدمیصورتم ازخواب ب به دیبا برخورد نورخورش صبح

 

 شدم که شب قبل کنارم نبود یمتوجه پتو و بالش و

 کار آرسام بود حتما

 دمیرو شن لشیزنگ موبا یصدا

 در روباز کردم یکم

 بله؟_

... 

 ؟یخوایم یفقط بگو چ_

 دمینشن یزیچ گهیکه د دادمیتعجب به حرف هاش گوش م با
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 دیاز ساختمون رفت و در رو کوب رونیب به

 

 کردیصحبت م ینجوریا یآرسام باک یعنی

 رفتم  رونیتعحب ازاتاق ب با

 آرسام برگشت  قهیمبل نشستم که بعد ازچنددق یرو یکم

 نگاهم کرد و کنارم نشست کالفه

 دستم گذاشت و گفت یرو رو دستش

 کنمیخالصت م ایناراحت نیو از ا شهیتموم م زیهمه چ یبه زود_

 رمیگیآروم نم نمیو سالم نب حیآخه ؟من تا بچم رو صح شهیچطور م_

 کنمیم داشیپ_

 باش.... مطمئن

 

 برم ییجا دیفردا با من

 شب برنگشتم برو خونه بابا اگه

 یکه ممکنه شب برنگرد یبر یخوایم ؟کجایچ یعنی_

 انجام بدم دیدارم که با یکار هی_

 ه؟یکارت چ نیا یگیچرا به من نم_

  زمیعز گمیبعدا بهت م_

 نباش یزینگران چ گهید



 صحرا
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 زدم و سرم رو تکون دادم .... ینیغمگ لبخند

 

 نگران بودم یلیخ

 ازش نداشتم یرفته بود وهنوز خبر رونیصبح تا حاال آرسام ب از

 دادیشب رو نشون م ی قهیدق یبه ساعت انداختم که نه وس ینگاه

 چشم هام فشردم و اشک چشم هام رو گرفتم یرو رو دستام

 

 نداشتم ختنیاشک ر یبرا یتوان گهیکرده بودم د هیچند روز اونقدر که گر نیا تو

  ستادمیا یو کنار پنجره م زدمیقدم م مدام

 نشد یخبر اما

 ساعت نگاه کردم به

 پنج صبح شده بود ساعت

 دمیاذان رو از مسجد محل شن یصدا که

 هام رو بستم  چشم

 دمیکش یقینفس عم و

 ستادمیگرفتم و به نماز ا وضو

 برنماز صبح  عالوه

 پسرم و آرسام هم نماز خوندم یسالمت یبرا

 



 صحرا
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 سجاده نشستم و دست هام رو به آسمان دراز کردم وگفتم پشت

 مهربونم یخدا_

 یکرد میبنده هات تقس نیها رو ب یخوب یکه همه  ییخدا

 من خوب نبود یبرا آرسام

 بنده ات بود نیبهتر

 

 یکرد بیبود که به من نص یخوب نیبهتر

 و سالم بهم برگردون حیوپسرم رو صح اون

 همه درد  نیبار ا ریز شمیدارم له م ایخدا

 نکن... شیاما من رو با پسرم و همسرم آزما دمیامتحانات جواب پس م یمقابل همه  

 

 دمیزنگ تلفن خونه از خواب پر یخودم حرف زدم که همون سر سجاده خوابم برد با صدا یچقدر با خدا دونمینم

 ردمزده به تلفن نگاه ک وحشت

 دادیرو نشون م میو ن ازدهیساعت نگاه کردم که  به

 عجله به سمت تلفن رفتم با

 الو؟_

 

 ن؟یهست یانیسالم خانم ،شما همسر آرسام ک_

 شما؟_



 صحرا
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 ن؟یهست یی،شما صحرا بابا رمیگیتماس م یآگاه یبنده از اداره _

 شده؟ یبله،از پسرم خبر_

 دیاریب فیتر تشر عیهرچه سر تیهو صیتشخ یلطفا برا_

 ه؟یچ تیهو صی؟تشخیچ_

 خدمتتون خدانگهدار کنمیعرض م دیاریب فیتشر_

 پخش شد یبوق آزاد در گوش یصدا

 

 هیچ تیهو صیمنظورش از تشخ_

 انیبه اداره ب میو عمو فرزاد تماس گرفتم و از اونا خواستم مستق دیول با

 رسوندم... یآگاه یهم به سرعت باآژانس خودم رو به اداره  من

 تماس گرفتم دیو با ول ستادمیدر ا کنار

 د؟ییشما کجا دیول_

 امیداخل االن م یصحرا تنها نر کنمیرو پارک م نیدارم ماش_

 

 همراه باهم به سمتم اومدن دیرو قطع کردم و منتظر شدم که عمو وول یگوش

 دخترم؟آرسام کجاست؟ شدهیچ_

 شد و گفتم یگونه ام جار یرو اشکام

 ستیعمو ،ن دونمینم_

 ستیروزنید از



 صحرا
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 دختر یگیاالن م یدار نویچرا ا_

 گفت دیندادم که ول یانداختم و جواب نییرو پا سرم

 چه خبر شده مینیداخل بب میبهتره بر_

 

 میوارد سالن اداره شد هیبق همراه

 کرد ییجلوتر رفت و پرس و جو دیول

 سمتمون اومد و گفت به

 سالن  یانتها میبر دیبا_

 اومد یدییبفرما ید که صدارو ز یدرب اتاق میدنبالش رفت به

 خودمون مرد گفت یوبعد از سالم کردن ومعرف میشد وارد

 

 ؟ییمن شخصا باشما تماس گرفتم خانم، درسته؟صحرا بابا_

 چه خبر شده دیبله خودمم ،لطفا بگ_

 گذاشت دست هاش رو در هم قفل کرد و گفت زیم یرو رو نکشیع مرد

 بگم دیچطور با دونمینم_

 وحشتناکه یلیکه افتاده خ یاتفاق

 فرورفته باشه خیتمام بدنم در  ییگو

 نیو به حرف هام گوش بد دیلطفا آروم باش_

 میما دراشتباه باش دیشا



 صحرا
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 د؟یزنی...حرف م ی....شده؟راجع به چ یچ_

 

 دادم  هیرو به سرم تک دستم

 گفت که

 صبح از منزل خارج شدن روزیآرسام د یآقا نکهیبعد از ا_

 بوده نیماش یتو ابیکردن اما رد بیرو تعق شونیما ا یها دستگاه

 به راه ادامه دادن یا گهید نیرو ترک کردن و با ماش نیماش شونیا

 ما قطع شد زیو گر بیتعق نیهم یبرا

 کجا رفته بود جناب؟_

 نگاه کرد وگفت دیبه ول مرد

 گمیم نیاجازه بد_

 من نگاه کرد و گفت به

  مینکرد دایپ یزیاما چ میرو به اون منطقه اعزام کرد روهاین_

 ....نکهیتاا

 

 گفتم باعجله

 ؟یچ نکهیتاا_

 دیو سقوط در دره به ما رس نیماش کیامروز صبح خبر انفجار _

 رو دردست گرفتم  قلبم
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 وگفتم دمیجام پر از

 به آرسام داره؟ یچه ربط نیا_

 خانوم دیلطفا آروم باش_

 سر پسرم اومده ییچه بال دیآقا بگ_

 تکون داد وگفت یسر مرد

 با توجه به شواهد و مدارک موجود اون جسد..._

 انداخت وگفت نییرو پا سرش

 باشه  یانیآرسام ک یمربوط به آقا دیاون جسد با_

 

 اون مرد یشدم به دهان بسته  رهیخ

 بگه  یزیچ نیشد که تونست لب باز کنه و همچ داینفر پ کی ایدن نیا تو

 نست آخه؟تو چطور

 دروغه نیا_

 متاسفم یلیمن خ_

 مبل رها شده و اشک و ناله سردادن یکردم که هرکدوم رو ینگاه دیبه عمو فرزاد و ول یجیگ با

 نه؟ دیکنیحرفا رو باور نم نیشم...ا که ا_

 نگاهم کرد وگفت یاشک یبا چشم ها عمو

 دخترم مینشست اهیبه خاک س_

 نگاه کردم گفتم سیپل به



 صحرا
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 پسرم؟_

 

 بود و حرف زدن براش تلخ بود دهیهم شدت درد من رو فهم سیپل ایگو

 بگم دیچطور با دونمیمن نم_

 میکرد یو تمام ساختمون رو بررس میکرد دایشده بود رو پ یاونجا مخف یخان اریکه شهر یمکان یوقت یول

 میکرد دایلباس رو از بچتون پ نیتاسف تنها ا تینها با

 میدیباتوجه به شواهد احتمال م که

 بچه رو هم به قتل رسونده باشن اون

 

 نامرد یایدن یا

 وفا یب یایدن یا

 کرده بود ینیدوشت سنگ یمن چقدر رو یآرزوها مگر

  قهیدر عرض چنددق که

 یسرم آوار کرد یآرزوهام رو رو سقف

 چرا با من؟چرا.... ایخدا

..... 

 آنقدر خسته و شکسته است  دلم

 ایپشت به دن یگوشه ا خواهمیم که

  میرا بغل کنم و بگو میزانوها
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 … کنمینم یباز گریمن د ایخدا

 

  یدانم چرا رفت ینم

 دانم چرا  ینم

 خطا کردم  دیشا

 تو  و

  یآنکه فکر غربت چشمان من باش یب

 دانم کجا  ینم

 چه ؟  ی!!! برا یک تا

 ...یرفت یول

 

 دیچرخیدور سرم م ایدن

 ست؟ین گهیبچمم هم د یمرد االن گفت که حت نیا

 مرد.... نیا

 من  یاز زندگ یمرد چ نیا

 ستنین شمیپ گهیبه من گفت همسر و بچم د یکه با سنگدل دونهیمن م یاز دردا یچ

 سقف نگاه کردم به
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 یکیحس کردم و بعد تار زیآخر برخورد سرم رو با م یشد ودر لحظه  نیشدم که چشم هام سنگ رهیاونقدر بهش خ و

 مطلق....

**** 

 

 گهید رونیب ایآرسام ب کهیتار یلیخ نجایا_

 ؟یشد میتو کجا قا آخه

 نمونده یزیچ گهید ایب_

 نمتیبب تونمینم_

 آخه؟ ییکجا

 جلوتر ایب_

 همه جا رو گرفته بود یکیتار

 دمیدیپام رو هم نم یجلو و

 چشم هام گرفتم یجلوم روشن شد که دستم رو جلو ینور هوی

 

 منو نگاه کن صحرا_

 چشم هام برداشتم یرو از جلو دستام

 شدم رهیبه آرسام خ و

 دیسف راهنیپ دیسف شلوار

 بود یبود و چهره اش نوران دهیپوش
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 زدم وگفتم یلبخند

 آرسام_

 ؟یتو مرد گفتن

 زمیعز کنمیترکت نم چوقتیمن ه_

 تر شد وگفتم نیسنگ بغضم

 هم مرده رسامیام گنیم_

 میتو قلبت شهیمن و پسرم هم_

 خونه میبرگرد ایآرسام ب_

 میکنیم داینجات پ ایسخت نیباهم از ا ما

 

 وگفت دیخند آرسام

  زمیعز یدیخواب یلیخ_

 یبرگرد دیبا

 خوب حق توئه  یزندگ هی

 قول بده باشه؟ بهم

 اما آرسام تو...._

 زد ییبایز لبخند

 انداخت و به عقب برگشت  نییرو پا سرش

 شد بیو رفت تا از نظرم غ رفت
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 کنمیازت خواهش م یبامن برگرد دیآرسام منو تنها نزار با_

 

 باز کردم یدستم چشم هام رو به آروم یحس سوزش تو با

 من دنیبا د پرستار

 زد وگفت لبخند

 خداروشکر_

 رفت و بعد همراه چنددکتر و پرستاربرگشت .... رونیسرعت ب به

 

 به اونا نگاه کردم یجیگ با

 روشن کرد و چشم هام رو باز و بسته کرد یچراغ یدکتر

 زدیدست و پام رو ضربه م یدکتر

 تعجب به حرکاتشون نگاه کردم با

 د؟یکنیم ینجوریشده؟چراایچ_

 اد؟یم ادتیدخترم اسمت رو _

 فکرکردم وگفتم یکم

 صحرا_

 

 زد وگفت یلبخند دکتر

 ؟یبار کجا بود نیآخر ادتهی_
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 چشم هام رد شد یاز جلو زیهام رو بستم و همه چ چشم

 دادن بچم  ازدست

 رسامیشدن ام دهیدزد

 آرسام رفتن

 و خبر مرگ آرسام وپسرم یمن به آگاه رفتن

 تخت بلند شدم که دکترجلوم روگرفت یهام رو باز کردم و از رو چشم

 دخترجون آروم باش نیبش_

 رسامیآرسام...ام_

 کجان؟ اونا

 نگفت یزیبهم نگاه کرد و چ ینیبالبخند غمگ دکتر

 

 مشکل حافظه ندارن  شونیا رسهیخب دکتر به نظر م_

 از جمجمه و مغز عکس گرفته بشه دیبا شتریب نانیاطم یبرا_

 دیلطفا آمادش کن پرستار

 چه خبر بود  نجایا

 دادنیجواب منو نم چرا

 با شمام؟_

 کجاست؟ آرسام

 لطفا دیآروم باش_
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 ستیاصال خوب ن تتونیوضع یبرا

 وگفتم دمیام کوب نهیس یاشک رو با

 من به درک تیوضع_

 راست باشه کنمیکه بهش فکرم یزیمرگم اگر اون چ قیال من

 پرستار روگرفتم وگفتم دست

 

 مگه نه؟ یدونیشما م_

 و پسرم زنده ان؟ آرسام

 انداخت وگفت نییسرش رو پا پرستار

 جوابت رو بدن  توننیکه م ستادنیا ییکسا رونیاون ب_

 اطالع ندارم من

 یگیدروغ م_

 بهم بگو یدونیم تو

 به دکتر گفت پرستار

 قبلش  دیدکتر اگر صالح بدون_

 ننشیبب خانوادش

 باهاش حرف بزنن و

 وقته پشت اون در منتظرن یلیها هم خ چارهیب اون

 تکون داد یسر دکتر
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 رفتن رونیب هیبه همراه بق و

 بود یهام همچنان جار اشک

 داشته باشه قتیذهنم بود حق یکه تو یزینداشت اون چ امکان

 

  دینکش یطول

 وارد اتاق شدن انایخاله و عمو فرزاد و آر که

 ستادنیبافاصله ازمن ا یکم

 بود یهر سه جار یکه اشک از چشم ها یحال در

 دهانش گذاشت یدستش رو جلو خاله

 گفت و

 صحرا یخداروشکر که خوب_

 کنمیشکر م خدارو

 هیگر ریبلند زد ز و

 

 چه خبره خاله؟ نجایا_

 رسامی...ام آرسام

 افتاد و از ته دل شروع به زجه زدن کرد نیزم یرو خاله

 یفلک چه به روزم آورد یا

 از تو گله دارم ریتقد یا
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 رحم کن یزندگ یا

 دمیکش رونیو سوزن ها رو ازدستم ب سرم

 شد یخون از دستام جار که

 شدم و به کت عمو فرزاد چنگ انداختم بلند

 

 نه؟ یستیعمو ....توکه دروغگو ن_

 دروغه  بگو

 انداخت نییسرش رو پا عمو

 وگفت

 رفتن دخترن_

 رفت ،پسر جوونم پرپر شد رمردمیش

 بهت نگاهش کردم  با

 

 آرسام من بود؟ منظورش

 کردیو هق هق م کردیبهم نگاه م ینگاه کردم که بابدبخت انایآر به

 شدم رهیعمو خ به

 هجوم اشک رو به چشم هام حس کردم و

 دمیکوب وارید یکنارم برگشتم و محکم سرم رو تو واریسمت د به
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 چرا ....چراااااا ....آخه چراااا_

 اونا چقدر جا اشغال کرده بودن آخه چراا مگه

 جدا کردن واریمن رو از د انایو آر عمو

 زدم ادیو از ته دل فر دمیکوب نیزم یرو به رو خودم

 آرسام ....آرسام من.. _

 .... پسرم

 

  زمیبر کدومتون اشک یبرا

 پاره کنم قهیکدومتون  یبرا

 نیدوتاتون وجودم بود که

  تونمیچقدر درد بکشم نم گهید

 کم آوردم بخدا

 جگر سوز بود یادیمن ز یدرد برا نیا

 کشمینم گهید

 امیهم باهاتون م من

 

  امیمن هم باهات م آرسااااام

 چشم هام بود یجلو ینیسنگ یاشک یکه پرده  یرو باال آوردم درحال سرم

 ختنیرینشستن و همراه من اشک م نیکه به زم دمیو خاله رو د عمو
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 ....کردنیو اشک هاشون رو پاک م ستادهیدر اتاق ا یکه جلو یتیجمع و

 

 وگفتم دمیکوب نیزم یرو رو دستم

 خاک تو رو ببلعه  زارمینم_

 من  ی بچه

 هام شدت گرفت وگفتم اشک

 سالش نشده بود  کیبچم _

 رمیبراش جشن تولد بگ خواستمیم

 کنم خاک اونا رو به خودش برگردوند باور

 حرفم هق هق چندنفر بلند شد نیباا

 دردناک بود؟ نقدریحال من ا مگه

 

 اونا بگذرونم دنیبدون د دیعمرم رو با ی هیباور کنم بق دیحاال چطور با_

 شمیدارنمیب رساممیام ی هیگر یصبح با صدا گهیباور کنم د چطور

 بسه گهیبسههههه د ایخدا

 یزندگ نیازا دمیبر گهید

 رو برگردون و منو ببر زامیعز

 شهیآزما نیبدتر نیا

 به سرعت به سمتم اومد  یببررررر.....پرستار منو
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 بازوم روگرفت و

 بلندم کنه نیزم یآرومم کنه و ازرو خوادیفکرکردم م اول

 روپس زدم دستم

 دردستم فروبرد یبا زور بازوم رو گرفت و سرنگ اما

 

 گرفت دنیهام بار اشک

 ولم کن منو نخوابون _

 رهینم ادمیبخوابم دردام  هرچقدر

 ستیمن تو جسمم ن درد

 درد ...دا..ره روحم

 شد و به خواب فرو رفتم .... نیهام سنگ چشم

*** 

 انایو آر عمو

 بازوم رو گرفته بودن دوطرف

 بردن یمن رو به سمت درب خروج و

 روز بود که به هوش اومده بودم پنج

 مرخص شدم وامروز

  زیبعد از برخورد سرم به م انایآر یگفته  به

 جمجمه داشتم یزیخونر
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 روز به کما رفته بودم ستیب و

 دادم رونیانداختم و نفسم رو بادرد ب نییسرم رو پا 

 مزارش نبودم یهمسرم هم باال یدر مراسم خاکسپار یحت

 سرم هم نداشتماز مزار پ یخبر چیه و

 گفت انایکه آر دیهام چک اشک

 دختر یشیهالک م_

 کارو باخودت نیا نکن

 دادیواسه تو جون م آرسام

 نهیبیم ینجوریتورو ا کشهیداره عذاب م االن

 داداشم هم پسرش جاشون تو بهشته هم

 اون خوبه یجا

 

 از توهم راحت باشه الشیخ بزار

 مقدسات قسم  یبه همه  تورا

 که انگار آرسام مرده دیرفتارنکن یجور

 باور کنم درقلب من زندست دیبزار

 نبود؟ یکاف دمیکش یو سخت ییتمام عمر تنها ایخدا

 کردم دایغم هام رو پ کیشر یوقت
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 ؟یکردیاز من جداشون م دیبا میزندگ یعشقم شد همه  ی وهیم و

 ؟یبالها رو آورد نیهم هم هیسربق

 

 رو جهنم کنه شونیوجودداره که زندگ ینام اریهم شهر هیبق یزندگ تو

 عادت ندارم یزیجهنم بود و جز جهنم به چ میکه درهر لحظه زندگ ستین یازیمن رو به بهشتت ن ایخدا

 

 شدم  نیبود سوار ماش یهر سخت به

 که به راه افتاد گفتم نیماش

 عمو_

 جانم دخترم؟_

 سر مزار آرسام؟ دیمنو ببر شهیم_

 ....دیبا ستیاما دخترم تو حالت خوب ن_

 آرسام شیپ دیتوروخدا منو ببر_

 ماه حقمه خاک شوهرم رو لمس کنم کیبعد از  حداقل

 انداخت وگفت نییسرش رو پا یباناراحت انایآر

 دتیواسه قلب داغ د رمیبم_

 شدم .... رهیو به جاده خ دمیرو بلع بغضم

 

 پارک کرد یرو کنار نیماش عمو
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 اطراف نگاه کردم یقبرها به

 بستم  خیبه تنم راست شد و  مو

 دهانم گذاشتم و هق هقم به هوا خواست یرو جلو دستم

 دنیخاک سرد خواب نیا ریباور کنم آرسام و بچم االن ز چطور

 نه کنمیباور نم من

 

 یستین نجایتو ا گنینه آرسام دروغ م_

 بهم نگاه کرد و گفت عمو

 شهیسر مزار حالت بدتر م یبر ینجوریاجازه بدم ا تونمینم ستیدخترم تو حالت خوب م_

 برم دیتوروخدا من با_

  نجاستیحس کنم که آرسام ا دیبا

 نجاباشهیا کنمینم باور

 تکون داد و گفت یسر

 همراهش برو  انایآر_

 امیب تونمینم من

 

  میشد ادهیپ نیماش از

 دهیآرسام من اونجا خواب گفتنیکه م میرفت ییبه سمت جا و

 قلبم گذاشتم  یرو رو دستم
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 بود یکه اشک هام جار یحال در

 اشاره کرد و گفت یو به مزار ستادیا انایآر

 اونجاست _

 زارمیم تنهات

 قورت دادم یدهانم رو به سخت آب

 به همون سمت راه افتادم و

 تابلو رو خوندم یو اسم رو ستادمیمزار ا یباال

 

 "یانیآرسام ک"

 

 مزار انداختم یهام به سرعت پر اشک شد و خودم رو رو چشم

 میزندگ یآرسامم...همه _

 مگه نه یینجایتو ا گنیم دروغ

 آرسامممم رهیگیرو جا نم دتیرش یقد و باال یوجب هیخاک  نیا

 آرسام خواستمیتورو واسه زنده موندنم م من

 معرفت؟ یزنده بمونم هان ب دیچطور با یستیکه ن االن

 بود عشق من... نیا یعاشق رسم

 یزود ترکم کرد یلیخ

 یهم باخودت برد تیادگاری یحت
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 نینفس هام بود لیچطور نفس بکشم که شما دل دیتو و پسرم با یب من

 و ادامه دادم دمیروبوس خاک

 تو رو از من گرفت کیخاک سرد و تار نیا_

 

 امیم شتونیپ امامنم

 زنده بمونم خوامینم گهید امیزودم یلیخ

 بمونم خوامینم گهید

 و گفتم دمیخاک کش یرورو دستم

 عشقم  ینیبیم_

  رشدمیسال پ ستیدو یاندازه  به

 زنهینم گهیقلبم د کنمیم حس

 زدم ... یسرد پوزخند

 

 ازت متنفرم صادق_

 نبود اریمن شهر یایبدبخت عامل

 خودم بود یخون برادر

 صاااااااادق خورهیازت بهم م حالم

 اعدامت کنن  دیبا
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 و با هق هق گفتم دمیخاک کوب یرو

 

 یلعنت ادیازت بدم م_

 یکسم رو ازم گرفت همه

 یو وجودم رو ازم گرفت پناهم

 نیرو ازم گرفت بچم

 با هق هق و اشک دستام رو گرفت وگفت انایآر

 میبر گهیبسه د_

 کشهیروح داداشم داره عذاب م نیبر

 توروخدا ولم کن بزار اونقدر زجه بزنم_

 شوهرم شیبچم پ شیو منو ببره پ ادیدل خدا هم به رحم ب که

 

 خانوادم شیبرم پ دیبا

 ....ولم کن توروخدا

 باعث شد تا باهاش همراه بشم انایرمق شده بودم که زور آر یاونقدر ب اما

 چرا من؟ دمیاز خدا پرس بارها

 بودم بتیهمه زجر و مص نیا قیشدم که ال ییمرتکب چه گناه ها یزندگ در

 پوچم  کردمیم حس

 ازهرگونه احساس یعار
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  یهر حس زندگ از

 امشب بود  ییبه تنها دمیام اتنه

 رفتمیو کنار همسرم و پسرم م کردمیخودم رو رها م که

 

 خسته ام ختنیاز اشک ر یحت گریسوگند که د دگانتیبه تمام آفر ایخدا

 زارمیب میگلو یلعنت بیس نیا از

 دردناکم یتنها ناظر روزها یا کندیخشنودم نم یزیتمام مقدسات عالم سوگند که تنها جز مرگ چ به

 قلبم قیعم یتنها شاهد دردها یا

 

 سلول تنم فرو رفته اند نیتر قیتا عم تیزندگ یها غیت بدان

 ...بخشمیسکوتت را نم ایخدا

 یاوردیو دم بر ن یدیرا د میدردها

 یاوردیو خم به ابرو ن یدیرا د میها زخم

 یصبر کرد یو از من تقاضا یدیسوخته ام را د جان

 صبر مانده یبرا یجان مگر

  یده میاری خواهمینم گرید

 یدار نیقیو کافر شدم به هر آنچه که به آن  یداد دیاز هر آنچه تو مرا به آن ام دمیبر که

 

 من است  انیپا نیا
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 صحرا...... انیپا

 

 شدم ادهیپ یرو کنار در پارک کرد به سخت نیماش عمو

 چونهیپیهاش رو در هم مو نگران دست  ستادهیدر ا یکه در آستانه  دمیرو د خاله

 دیسمتم اومد و محکم در آغوشم کش به

 

 در آغوش گرفتن خاله نداشتم یبرا یقدرت یرمق دستام کنار تنم افتاده بود و حت یروح و ب یمن ب اما

 یدورت بگردم مادر خداروشکر سالم_

 خاله؟ یکنیچرا سالم بودن من رو شکر م_

 با تعجب نگاهم کرد که گفتم خاله

 جهنم نیرو برد و من رو تک و تنها گذاشت تو ا نامیزتریچرا عز یاز خدا بپرس دیبا_

 شد یگونه اش جار یخاله به سرعت رو یها اشک

 

 و قفل کردم دمیباال رفتم و در رو کوب ینکردم و داخل شدم به سرعت به طبقه  ییکدوم اعتنا چیه به

 در سُر خوردم و نشستم پشت

 رو دربغل گرفتم و اونقدر زار زدم که همونجا زانوهام

 دمیدراز کش نیزم یبرد و رو خوابم

 دمیدیم یمبهم یها خواب

 کردیآشوب م شتریروان و ذهنم رو ب که



 صحرا

 
638 

 

 دارشدمیبهم وارد کرده بود ازخواب ب نیکه زم ییسرما از

 هم سراغم رو نگرفته نبود... یشده بود و کس کیتار هوا

 

 فکر فرو رفتم سرجام نشستم و به یکم

 کردم  یحمام نگاه به

 بلند وارد حمام شدم یجام بلند شدم و با گام ها از

 نگاه کردم  وارید زیآو به

 نبود غیت اما

 خودم رو نگاه کردم وگفتم نهیآ در

 آرسام شتیپ امیم_

 ...زدلمیعز امیم

 افتاد نیزم یهاش رو کهیشد و ت کهیت کهیکه ت دمیکوب نهیآ یرو برداشتم و محکم تو شامپو

 رو برداشتم نهیاز آ کهیت کیلرزون خم شدم و  یدست ها با

 دمیوان دراز کش یتو

 

 گردنم گذاشتم یرو رو شهیش و

 دمیترسیمرگ نم از

 رفتمیم زامیو کنار عز شدمیپر درد راحت م تیوضع نیاز ا چون

 صورتم حس کردم یگرمم رو رو یهام رو بستم و اشک ها چشم



 صحرا

 
639 

 

 دمیکش یقیخط رو عم نیاول

 دمییهم سا یچشم هام بازشد و از درد دندون هام رو رو که

 ... دمیکش یو پردرد فیخف غیانداختم و ج یقیگردنم هم خط عم ی گهید سمت

 آخ آرسامم_

 اممممیپسرم....دا...رم م آخ

 دستم هم باز کردم یرو یقیشل و ول خط عم یبا دستها یینها یضربه  یبرا

 

 خون بود که حمام رو سرخ کرده بود... لیاز دستم افتاد و س شهیکه ش 

 که چشم هام تار شد و بسته شد .... دینکش یطول

 

 "دیاز زبان ول"

 یموندیکاش خونه م ستیتو حالت خوب ن نیریش_

 مینیصحرا رو بب میبر دیخوبم ،با زمینه عز_

 دخترم... نینگران حال ا واقعا

 رو تکون دادم وگفتم سرم

 عذاب بکشه دیبا نقدریدختر ا نیکه ا هیحکمت خدا چ دونمینم_

 

 خدا صبرش بده  کاش

 بده یزندگ دیبهش ام و
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 دوارمیام_

 

 شدم ادهیپ نیاز ماش نیریدر منزل آقا فرزاد پارک کردم و همراه ش دم

 گفت  غیبا ج انایرو فشار دادم که آر فونیآ ی دکمه

 ایتوروخدا زود ب ایزود ب دیول_

 نگاه کردم و در رو هول دادم و با دو رفتم  نیریترس به ش با

 دمیو داد رو از باال شن غیج یساختمون شدم که صدا وارد

 وگفتم دمیباال رفتم و همه رو پشت در د یطبقه  به

 چه خبر شده؟_

 

 دهیصحرا جواب نم میدر رو بشکن دیکمکم کن با ایب دیول ایب_

 سر خودش آورده ییبال مطمئنم

 کنار  دیبر_

 که در شکست دمیرفتم و محکم به در کوب عقب

 دنیکش یگوش خراش یها غیبا دو وارد اتاق شدن که بالفاصله ج انایو آر خاله

 رو بستم و دستم رو به سرم گرفتم وگفتم چشمام

  یاعلی_

 برات صحرام  رمیبم_

 واسه دردات مادررر رمیبم
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 ت شدو مو به تنم راس دمیاتاق شدم و حمام غرق خون رو د وارد

 با اورژانس تماس گرفتم عیسر

 آدرس خونه رو دادم و گفتم و

 

 اورژانس دنیلطفا تا رس_

 دیببند زیتم یهاش رو با پارچه  زخم

 از جاش بلند شد و به دنبال پارچه رفت انایآر

 روح صحرا نشسته بود یو پر درد کنار تن سرد و ب شونیپر یلیخاله خ یول

 شده بود رتریسال پ ستیب یهم به اندازه  خاله

  ستادهیشوکه شده دم در ا دمیانداختم که د نیریبه ش ینگاه

 

 دادم وگفتم تکونش

 باتوام نیریجان....ش نیریش_

 نگاهم کرد که گفتم یسرد به

  نییبرو پا_

 نییآروم برو پا امیمن االن م برو

 زد رونیزده از در ب رونیاز حدقه ب یبا چشم ها نیریش

 بلند شد  فونیا یصدا که

 رفتم.... نییپا یبا دو به طبقه  و
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 "از زبان سوم شخص"

 اورژانس به سرعت وارد اتاق شدن  یها دکتر

 منتقل کردن مارستانیبرانکارد گذاشتن و به ب یصحرا رو پانسمان کردن و اون رو رو یها زخم

 صحرا قیعم یزخم ها میو ترم هیبخ

 

 دیاون چند ساعت به طول انجام یپاره شده  یرگ ها میو ترم 

 نیریو ش دیو ول یانیک ی خانواده

 انیو ذکر گو انیگو دعا

 دنیکشیدر اتاق عمل انتظار م پشت

 سالن کز کرده بود یبه گوشه  حیشهال با اشک چشم تسب خاله

 

 اومد  رونیاز اتاق عمل ب دکتر

 گفت دیو فرزاد به سمت دکتر هجوم بردن و ول دیول

 دکتر حالش چطوره؟_

 خون ازشون رفته و یلیمتاسفانه خ یول میرو قطع کن یزیو خونر میبد وندیرگ ها رو بهم پ میخداروشکر تونست_

 از بانک خون، برامون خون بفرستن میمنتظر

  دیصبر کن دیبا
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 داد هیتک واریفرزاد به د آقا

 گفت و

 دختر گوش کن  نیخودت به داد دل ا ایخدا_

 به نفعشه خودت نگهش دار ایدن نیعمرش به ا یدونی،اگر م دهیکه چقدر عذاب کش یشاهد خودت

 جاش کنار شوهر و بچشه خودت درد دلش رو گوش کن و اونو ببر کنارشون یدونیاگر م و

 

  شیسالمت یدست به دعا برا هیو بق کردیبا مرگ دست و پنجه نرم م صحرا

 منتقل شد مارستانیصحرا به ب یبه سرعت خون از بانک خون برا خوشبختانه

 به هوش اومد یهوشیروز ب کیبه بخش منتقل شد و بعد از  صحرا

 بعد از به هوش اومدن  یول

 زدیحرف نم یا کلمه

 

 حاد صحرا بود یدکتر ها به افسردگ نظر

 اون گرفت یرو برا یلیتحص قیصحرا رو به دانشگاه برد و تعل یو روانپزشک یمدارک پزشک دیول

 برگرده و درسش رو ادامه بده یصحرا به زندگ نکهیا دیام به

 از اون دوا کنه .... یدرد تونستینم چکسیو ه زدیصحرا ماه ها حرف نم اما

 

 "از زبان صحرا"

 شده بودم رهیخ اطیپنجره به ح از
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 امروز چند شنبست دونستمینم

 کدوم ماه  ای چندمه

 نحس.... یروزها نیچند از ا ی قهیساعت چنده و دق دونستمینم یحت

 صحرا جان ما در چه حاله؟_

 کردیم لیتحل هیبود رو تجز دهیکه شن ییبا تعجب صدا مغزم

 خودش بود؟ یعنی

 

 لبهام نشست یرو یلبخند محو یگیدکتر ب دنیکردم و با د یبه پشت سرم نگاه یآروم به

 ...یگیدکتر ب_

 لبخند اومد و کنارم نشست و گفت با

 دخترجوندلم برات تنگ شده بود _

 ؟یومدین شمیپ گهید چرا

 حرف بزنم خوادیدکتر دلم م دنیبا د کردمیاز ماه ها از گذشتن مرگ آرسام و پسرم احساس م بعد

 از حد مملو از غم شده بود شیب قلبم

 کرده بود  ییراهنما یمن رو به خوب شهیهم دکتر

 دادیبهم نشون م یبارهم راه چاره ا نیا دیشا

 صحرا جان؟ یزنیچرا حرف نم_

  یزنیحرف نم چکسیباه دمیشن

 هم آره؟ بامن
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 به سرعت پر ازاشک شد وگفتم چشمام

 چه به روز من اومده؟ دیدونیمگه شما نم_

 یکن فیخودت برام تعر دیبا_

 رو قبول ندارم هیبق فیتعر من

 درد گفتم با

 آرسام ولم کرد و تنها رفت_

 با خودش برد بچشم

 تنها گذاشتن منو

 کردم فیرو تعر زیهقم باال گرفت و از اول همه چ هق

 حال و روزم نیاالن و ا نیهم تا

 کردم که دکتر با غم گفت فیرو تعر همه

 کنم؟ فیداستان تعر هیبرات  خوادیدلت م_

 دکتر  ازهیمنو به داستان چه ن_

 داستان دارم؟ دنیشن ینظرتون من حوصله  به

 

 وگفت دیخند دکتر

 ستیتو گوش بده بد ن_

 داد وگفت رونیرو تکون دادم که دکتر نفسش رو ب سرم
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 نبود  یکیبود  یکی_

 نبود چکسیمهربون ه یخدا رازیغ

 گرفته بود یمدرک روانشناس یوپنج ساله بود که به تازگ ستیپسر جوون ب هی

 داشت ازین کیشر هیزدن مطب به  واسه

 ساختمونش بود آشنا شدم  یمن قبال بنا ساختمون ساز که از قضا پدر هیبا  نکهیگذشت و گذشت تاا خالصه

 حال تک دخترش رو خوب کنم و کمکش کنم نکهیبه شرط ا رفتیبا من رو پذ شراکت

 حاد بود یمبتال به افسردگ دخترش

 درمان دخترش بودم ریدرگ اونقدر

 .... دادمیرو براش باعشق انجام م نکاریمدت ا نیا یهمه  دمینفهم که

 

 بود ییبایدختر ز فاطمه

 و زود رنج یبه شدت احساسات و

 فاطمه شده بودم ریدرگ اونقدر

 نمشیهنوز درمانش کامل نشده تا هرروز برم بب گفتمیبه دروغ م که

 نبود لیم یهم به من ب فاطمه

 و بهش ابراز عالقه کردم  ایروز دل رو زدم به در کی

 میبگذار ونیدر اسرع وقت با خانواده هامون موضوع رو درم دیخوشحال شد و گفت که با یلیخ

 

 هم معطل نکردم و خانوادم رو جلو فرستادم من
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 ،تنها فرزندش بود و براش سخت بود اون رو به من بسپره میپدر فاطمه رو به رو شد دیبا مخالفت شد اما

 کرد  دمیتهد اونقدر

 دخترش هم براش مهم نبود یدرد و زار یحت که

 دیشن یبرخودکش یفاطمه رو مبن دیتهد یوقت

 فاطمه روطرد کرد یکرد ول موافقت

 میرو شروع کرد مونیزندگ کیشهرستان کوچ کی یو فاطمه تو من

 .... اما

 

 تعجب گفتم با

 ؟یاما چ_

 وگفت دیخند دکتر

 منم برات جالب شد نه؟ یداستان زندگ_

 میبعدش زود بچه دار شد خب

 و تپل بایدختر ز کی

 اسم فائزه به

 میداد لیتشک یخوب یزندگ

 

 زود معروف شدم و اسم در کردم یلیخ کیاون شهر کوچ یتو

 شدم یگرفتم و به تهران معرف یمختلف یها زهیجا
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 میمجبور به برگشت به تهران شد و

 

 هرگز... میگشتیکاش هرگز برنم یا

 فائزه

 ساله شده بود هشت

 شهیدوباره داره افسرده م کردمیمادرش دلتنگ شده بودو حس م یبه شدت برا فاطمه

 رفت شیبه منزل پدر یوقت

 رفتشیتعجب پدرش با آغوش باز پذ درکمال

 

 موند شیپدر یهمراه فائزه خونه  یرفع دلتنگ یچندروز برا فاطمه

 کنن.... دایپدرش که نقطه ضعف پدرش رو پ یدشمن ها یاومد برا شیپ یوفرصت

 دمیطمه ودخترم رو ندهرگز فا گهید

 حرف دکتر با دهان باز نگاهش کردم وگفتم نیباا

 ؟یچ یعنی_

 

  دنیفاطمه رو بر نیپدرش ،ترمز ماش یدشمن ها_

 به خونه  دنیفاطمه قبل از رس و

 پل پرت شد و همراه دخترم .... از

 قلبم گذاشتم وگفتم یرو رو دستم
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 فوت شدن؟_

 زد وگفت یلبخند جان سوز دکتر

 بله...._

 

 چطور ممکنه؟_

 د؟یشما هم به درد من دچار یعنی

 داغ تو هنوز تازست دخترم_

 و فائزه  فاطمه

 به رحمت خدا رفتن شیسال پ هفده

 کنم دایتا خودم رو پ دیطول کش یلیخ

 برگشتم یتا به زندگ دیهشت سال طول کش حدود

 

 اشتباه من بود نیبزرگتر نیوا

 کردم  یخودکش بارها

 بدم انیپا میخواستم به زندگ بارها

 بود نیاشتباهم هم اما

 گذرهیحال و روزت م نیکه تنها پنج ماه از ا گمیم ییرو به تو نیدارم ا حاال

 دادمیواجازه نم ومدمیمن خبر داشتم همون روز اول سراغت م اگر

 یاریرو سرخودت ب نیسنگ یبال اون
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 صحرا ستیرنیاالن هم د اما

 برگرد

 ادامه بده تیبه زندگقدرت برگرد و  با

 

 یکشینفس م یکه هنوز دار یو به دشمنات ثابت کن هنوز زنده ا برگرد

 رفت فاطمه

 رفت فائزه

  هیها جاشون عال اون

 بهتر از من وتو حداقل

 رفت آرسام

 رفت رسامیام

 یدیعذابشون م یبدون تو دار اما

 از بابت تو راحت باشه الشونیخ اگر

 هیعال یباش جاشون عال مطمئن

 فکر فرورفتم به

 بادکتر بود حق

 ها همه رفته بودن اون

 ....میکردن داشت یو حق زندگ میدیکشیما هنوز نفس م اما
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 کنم دکتر؟ کاریچ دیمن با_

 دیکمکم کن شما

 یاول قدرتمند بش دیتو با_

 یریانتقام بگ اریاز شهر یبتون تا

 که من انتقام گرفتم همونطور

 داره یحس خوب انتقام

 آرامش داره.... حس

 دانشگاه یبرگرد دیبا زیازهرچ قبل

 یدرست رو تموم کن و

 یبش یپزشک قابل دیبا تو

 یقوت بد هیپا نیرو برهم تیزندگ و

 

 ارهیکردن شهر داینوبت پ نیازا بعد

 امیپا به پا همراهت م ریمس نیا یتو

 یبه سرنوشت من دچار بش دمیاجازه نم و

 دختر؟ یدیفهم

 زدم وگفتم یلبخند

 دمیبله فهم_

 داشتم یخوب حس



 صحرا

 
652 

 

  یبرگشت به زندگ حس

 شدیخوشحال م ممیآرسام هم از تصم مطمئنم

 .... موندمیم یگیدکتر ب یحرف ها ونیرو مد میزندگ تاابد

 

 به دانشگاه برگشتم  یگیو دکتر ب دیزود به همراه ول یلیخ

 داشتم ازیانتقام مرگ اوناهم که شده به قدرت ن یاما برا شدیاز ذهنم پاک نم یآرسام وپسرم لحظه ا ی خاطره

 و سخت مشغول درس خوندن شدم  سفت

 

 جلوتر برسونم یرو برداشتم تا خودم رو کم یشتریب یها واحد

 گذروندم و ترم بعد رو شروع کردم اما.... یدومم رو هم به سخت ترم

 کردم  یروز سخت رو در دانشگاه سپر کی

 گرفته بود دنیبود و بارون به شدت بار روقتید

 نبود  ینیماش چیه

 شده بود ینیاز هر ماش یآژانس هم خال یحت و

 ستادیپام ا یجلو ییبایز نیماش

 خودم انداختم و خندم گرفت شونیپر ی افهیبه سر و ق یتعجب نگاه با

 

 مواجه شدم الیکه با ش دیکش نییرو پا نیماش ی شهیش

 رسونمتیم ایب_
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 یکنینم دایپ نیماش

 گفتم تیخشم و عصبان با

 الزم نکرده_

 دور شم که گفت خواستمیم

 سوار شو  ایگفتم ب_

 هم باهات حرف دارم رسونمتیم هم

 رفتمیم دیگفتن حرف هام که شده بود با یمردد بودم اما برا یکم

 دمیترسینم یزیاز چ گهید من

 شدم و در رو بستم سوار

 گفت الیش

 کجاست؟ رتیمس_

 دادم و گفتم آدرس

 

 بزارم؟ یچ یلطفتون رو پا نیا لیدل_

 از اندازم شیمحبت ب یپا_

 زدم وگفتم یپوزخند

 تونه؟یمگه شما محبت هم حال_

 گوش کن دختر_

 ازش ندارم یاالنم خبر یسهم رو دارم من حت نیتو کار برادرم کمتر من
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 ادیسرت ب ییبال نینبودم همچ یهرگز راض من

 یمن رو نابود نکرد یعمدا خانواده  تو

 ینداشت یا گهید یچاره  کنمیکه فکر م حاال

 من رو ببخش کرد،لطفایکار رو م نیتو بود هم یجا یزن هر

 

  کردیصحبت م یزن داشت راجع به چ نیا

 بخشش؟

  بخشمیرو نم چکدومتونیمن ه_

 بخشمیرو نم میاز افراد زندگ چکدومیه

 خود آرسام یخودش در حقم ستم کرد حت یبه اندازه  هرکس

 انداختم و گفتم نییرو پا سرم

 اون هم با تنها گذاشتنم بهم ستم کرد...._

 

 انداختم ینگاه الیش یچهره  به

 ناراحت باشن ای مونینبود که پش ییبه کسا هیشب اصال

 آدم اعتماد کنم نیبه ا تونستمینم یجور چیمشخص نبود ه زیچ چیچهره اش ه یتو

 کرد  ادهیپ عمو یمن رو دم در خونه  یوقت

 شدم و در رو بستم ادهیزود پ یلیتشکر کردن خ بدون
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 ها بره لهیجمع کردن وس یبرا یاجازه ندادم کس یاز مرگ آرسام هرگز به اون خونه برنگشتم و حت بعد

 اتاقم شدم و در روبستم  وارد

 .... کردمیرو اصال درک نم الیش یکار و حرف ها یتخت نشستم و به فکر فرو رفتم معن یرو یکم

 

**** 

 دیبعد آماده کن یآزمون جلسه  یخودتون رو برا هیامروز کاف یخب برا_

 دینباش خسته

 گذاشتم و به گلشن گفتم فمیهام رو جمع کردم و در ک جزوه

 برگردم خونه  دیمن با_

  یایامتحان فردا آماده شم تو نم یبرا

 نه گلم _

 برم کتابخونه دیبرو ،من با تو

 

 دانشگاه راه افتادم یکردم و به سمت درب خروج یگلشن خداحافظ با

 امتحانات بود که متوجه اطرافم نبودم ریذهنم درگ اونقدر

 اتوبوس شدم منتظر

 شدم که تنم در آتش فرو رفت رهیساعتم نگاه کردم و به روبه رو خ به

 شدم رهیخ کردیکه بهم نگاه م یاریدهان باز به شهر با

 شمیلحظه به لحظه شعله ور تر م کردمیم حس
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  کردمیخون به صورتم و گوش هام رو حس م هجوم

 

 شد که به سمتش راه افتادم یچطور دونمینم

 دست خودم نبود  حرکاتم

 دمیعجله به سمتش دو با

 ها بلند شد  نیها گذشتم که بوق ماش ابونیاز وسط خ و

 رو چنگ زدم .... قشیسمتش هجوم بردم و  به

 

 *و*م*ز*ا*د*هح*ر یعوض_

  یکنیم یچه غلط نجایا

 ؟ینیمنو بب یبدبخت یاومد شرفیب

 آدم اطرافمون جمع شدن  یلبخند بهم زل زد و اصال براش مهم نبود که کل با

 من؟ یچارگیهااااان به ب یخندیم یبه چ_

 

 آروم باش_

 دمیگوشش کوب یگرفتم و محکم تو گُر

 شرفیب یکرد اهیآروم باشم؟روزگارم رو س یخوایآروم باشم ؟از من م_

 کردن  نیکرد و اشاره کرد که دونفر بازوهام رو گرفتن و من رو به زور سوار ماش یپشت سرش نگاه به

  دیولم کن_
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  ایعوض دیکن ولم

 کن ولمممم

 

 کردنینم یو حرکت کردنیبا تعجب به من نگاه م مردم

 گرفتنیم لمیازم ف نیبا دورب تنها

 دمیترسیمرگ نم از

  امیاز پس انتقام از اون بر ب تونستمیتنها هم نم یول

 رو حرکت دادن و دوتا قلچماغ کنارم نشستن نیماش

 هم جلو نشست اریشهر

 ؟یکنیم یچه غلط یدار_

 یرو کشت ش،شوهرمیو کشت یدیدزد بچمو

 ده؟یهم نوبت من رس حاال

 پس ینکرد نکارویزودتر ا چرا

 

 زمیآروم باش عز_

 ینبود یعصب نقدریکه ا تو

 خوردیسوختش بهم م ی افهیاز حرف هاش و اون ق حالم

 طرف صورتش  کی

 سوخته و مچاله شده بود  کامال
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  پوشوندیبا کاله و شال صورتش رو م یکم و

 باز هم حال بهم زن بود ... اما

 

 شکمم حس کردم یرو رو یزیبگم که ت یزیچ خواستمیگرفتم و م شیحرفش آت از

 لبش به عالمت سکوت گذاشته یانگشت رو دمینگاه کردم که د میمرد کناردست به

 نگفتم یزیچ گهیهام رو بستم و د چشم

 

 یبار برخالف بار قبل جلو نیا

 درست وسط شهر پارک کرد و گفت ییالیو

 دیش ادهیپ نیاریدرب یشلوغ باز نکهیبدون ا_

  میشد الیو اطیو وارد ح میشد ادهیپ نیماش از

 وگفتم دمیکش رونیدست اون دو قلچماغ ب یرو از تو دستام

 راه برم  تونمیخودم م_

 نیاز سرم بردار دست

 تکون داد دییبه عالمت تا ینگاه کردن که با لبخند سر اریشهر به

 

  میساختمون شد وارد

 گفت اریو شهر ستادنیا رونیب اریشهر یآدمها

 زمیعز نیبش ایب_
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 باش راحت

 هم گذاشتم وگفتم یهام رو باخشم رو چشم

 ؟یخوایاز جون من م یبگو چ_

 نه؟ یخفم کن یدوست دار یلیخ_

 

 دمیکه د یهست یموجود نیتو پست تر_

 حقته ادیسرت ب ییهربال

 کرد و گفت یقروچه ا دندون

 آروم باش هان گمیمگه نم_

 باش آروم

 نکن یعصبان منو

 باش.... یخوب دختر

 .....دمیلحظه به خودم لرز کیلحنش  از

 

 یگفتیخب م_

 نگاهم رو ازش گرفتم بااخم

 دمیترسیشدن به چهره اش هم م رهیاز خ یحت

 ...زمیعز_

 ؟ یخوایاز جونم م یبگو چ_
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 آهان خوبه _

 سر اصل مطلب.. یاومد،رفت خوشم

 خشم بهش نگاه کردم که گفت با

 یدوباره باهام ازدواج کن دیبا_

 شدیازدهانم خارج نم یوقاحتش چشم دوختم و حرف نیباز به ا یچشم ها با

 

 کردیلبخند بهم نگاه م با

 نه؟ یزده شد جانیزم؟هیعز هیچ_

 ؟یزد یتو االن چه زر_

 صحرا یتو مال من_

 کنم یزندگ تونمی،من بدون تو نم یمن زیهمه چ تو

  رهیدستم رو بگ خواستیم

 دستش رو پس زدم و ازجام بلند شدم و انگشت اشارم رو به سمتش تکون دادم و گفتم که

 منو نیبب ،خوبیعوض نیبب_

 هوس توام یقربان من

 باختم بخاطر تو زمویهمه چ مویزندگ

 شد و گفتم یگونه ام جار یرو اشکهام

 

  یچرا درک نکرد_
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 گستید یکیو عشق من  یزندگ

 اون مغز داغونت چرا

 قبول نکرد چرا قتویحق نیا

 و ادامه دادم دمیکش ادیفر

 یرو نابود کرد کیکوچ یپسرم ،اون بچه _

  یمتیبه چه ق یرو ازم گرفت میو پناه زندگ هی،سا شوهرم

 ؟یخواستیبه جاش فقط منو م هان

 شدو گفت رهیبهم خ یباناراحت اریشهر

 صحرا ستیعشق من هوس ن_

 

 کنمیو آسمون رو جابه جا م نیبه خاطر تو کل زم من

 ستین یزیآدم ها که چ جون

 عشق من نگو هوس ... به

 زدم وگفتم یپوزخند

 تو  یزندگ کیدوباره بشم شر یاگر روز_

 کنم  یباتو زندگ و

 اون روز  خورمیم قسم

 باشه.... میآخر زندگ روز

 بهم انداخت و گفت ینگاه بد اریشهر
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 یبا من ازدواج کن یتو مجبور یول_

 

 گفتم باپوزخند

 منو محبور کنه  خوادیم یوقت ک ؟اونیجد_

 من..._

 و فحش جد و آبادش  راهیشروع کنم به بد و ب خواستمیم

 زد و به طور کل دهانم رو بست یحرف که

 ؟یبا من ازدواج کن دیتو به خاطر پسرت با_

 ؟یگفت ی...تو االن چیچ_

 

 ؟ینیپسرت رو بب یخوایمگه نم_

 هام شدت گرفت و با لکنت زبون گفتم اشک

 پس...رم زنده ...است؟_

 و گفتانداخت  نییسرش رو پا اریشهر

 اون بچه کجاست دونهینم چکسیجز من ه_

 یبه حرف من گوش بد دیبرات مهمه با یلیاگر خ پس

 

 رفتارهام نداشتم یرو یکنترل اصال

 پاش افتادم وگفتم یجلو
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 کنمیالتماست م اریشهر_

 قسم  زاتیتو رو به روح عز اریشهر

 بچم شاد کن دنیرو به د دلم

 کنمیم التماست

 بلندم کرد و گفت نیزم یدستم رو گرفت و از رو اریشهر

 صحرا یکنیم ینجوریچرا ا_

 نفس من  نکن

 نمیتورو بب یاشک ها رمیمیم من

 ...نکن

 

 برم ریدهان ش یپسرم حاظر بودم تو دنید یحالت تهوع بهم دست داد اما برا اریشهر یحرف ها از

 کنم کاریفقط بگو چ_

  یدیرو بهم م بچم

 بچم رو بهم بده فقط

 دستم رو فشرد وگفت اریشهر

  یکه باهام عقد کن یلحظه ا_

 پسرت شیپ برمتیم میمستق

 

 گفتم دهیبر دهیو بر دیترک بغضم
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 نکن ...بامن _

  ارینکن شهر نکارویمن ا با

 نکن دمیبه خداقسمت م تورو

 که گفت دمیدستش کش ریرو از ز دستم

 بار ازت بگذرم نیصحرا امکان نداره ا_

 یریرو بگ متیتصم دیزودتر با یهرچ

 انه؟ی یمادر اون بچه هست تو

 نه؟ ای یخوایرو م بچت

 

 نشستم نیزم یزانو رو دو

 صورتم گرفتم و بلند زار زدم یرو جلو دستم

 اهمیبختم ...به سرنوشت س به

 تلخ نوشتم.... به

 یکنیم ینجوریچرا بامن ا ایخدا_

 به درگاهت کردم یمگه من چه بد ایخدا

 کنم هان یچه غلط دیبا حاال

 کنم کاریچ دیبا

 کنارم نشست و گفت اریشهر

 ستیاصال سخت ن یریگ میتصم_
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 ینیبچت رو زودتر بب یخوایم اگه

  میبر دینشده با لیمحضر تعط تا

 هم گذاشتم و در دل گفتم یرو محکم رو چشمام

 

  رمیتا بچم رو پس بگ گذرمیم گذرم،منیبچم از خودم م یمن برا ایخدا

 کمکم کن خودت

 ؟یرو گرفت متیتصم شدیچ_

 دارم؟ میمگه من حق انتخاب_

 نه _

 پس خفه شو...._

 

 دیگنجیپوست خودش نم یتو اریشهر

 خوشحال بود  یلیخ

  میشگیمعمول هم طبق

 از شانس بدم و

 بود و کارش رو راحت تر کرده بودم فمیک یتو شهیهم شناسنامم

 میدیمحضررس به

 بود ومدهیاشکم بند ن یدر تمام طول راه لحظه ا و

 میدفتر شد وارد
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 نشسته بود گرم سالم کرد زیکه پشت م یبا مرد اریشهر

 من  اما

 قرار بودم یو ب شونیپر برنیرو به کشتارگاه م یکه گوسفند ییگو

 

 که شروع به خواندن خطبه کرد میدفتر عاقد نشست یتو

 کردیم یقرار یب نهیدرس قلبم

 قرار بود شروع بشه ؟ اریسختم با شهر یهم روزها باز

 پسرم رو گرفتم هرجور شده از دستش خالص بشم یکه وقت خورمیقسم م اما

 

 صحرا جان با تو هستن_

 خودم اومدم و گفتم  به

 ؟یچ_

 لم؟یعروس خانم وک_

 و آروم گفتم دیرو بستم که اشک هام چک چشمام

 بله_

 داد  رونینفسش رو ب اریشهر

 بشر متنفر بودم نیاز ا نقدریا چرا من

 گرفتیبودن کنارش عوقم م از
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 که بالفاصله گفتم میرفت رونیبلند شدم و بعد از امضازدن ها ب ازجام

 بچم شیمنو ببر پ_

 ها یقرار نبود عجول باش_

 

 و گفتم دمیرو سفت چسب قشی

 یعوض یبریبچم م شیمنو پ میتا عقد کن یتو گفت_

 صحرا یکنیم میعصب یدار_

 ستمیاصال صبور ن من

 که؟ یمتوجه

 میشده بود رهیهم خ یخشم به چشم ها با

 دمیکش نییپا قشیرو از  دستم

 گفتم و

 یتو قول داد_

 رسامیام شیببر پ منو

 

 یباشه خودت خواست_

 شو سوار

 شدم نیسرعت سوار ماش به

 خارج از شهر رفت ییروحرکت داد و به جا نیماش اریشهر
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 ؟یبرد رو کجا ؟بچمیریکجا م یدار_

 صبور باش_

 زدم یلبخند

 شدمیبا بچم رو به رو م دیواقعا چطور با ایخدا

 شدت دلتنگش بودم  به

 خودت کمکم کن... ایخدا

 

 دیرس کیکوچ یروستا کیروادامه داد تا به  ریمس اونقدر

 گه؟یکجاست د نجایا_

  ینیبچت رو بب یخوایمگه نم_

 شو ادهیپ

 شهیرد نم نیماش نجایا از

 شدم ادهیپ نیبهش نگاه کردم و ازماش باتعجب

 و گفتم میدیرس یتپه ا یباال به

 راه برم؟ دیبا گهید ؟چقدریمسخرم کرد_

 فعال ایب_

 

 میدیرس یراه افتادم که به مسجد اریدنبال شهر به

 بود نیساکن یدور و اطرافش گورستان محل که
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 کار؟یچ میاومد نجایا_

 تفاوت گفت یب یبا ظاهر اریشهر

 نجاستیپسرت ا_

 متوجه منظورش نشدم وگفتم اول

 کجا؟تومسجد؟_

 انداخت نییسرش رو پا اریشهر

 برد و گفت یمزار یو باال دیرو کش دستم

 سنگ قبر رو بخون_

 کردم یسنگ قبررو نگاه یشم و دودل با

 کردمیم حس

 خالص رو به قلبم زد ریت روزگار

 

 *یانیک رسامی*ام

 

 افتادم نیزم یرو

 دمیخاک کش یدستم رو رو یبا بهت و ناباور و

 مادر رسامیام_

 دروغه مگه نه نیا

 بهم بگو دروغهههه ایخدا
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 دمیکش غیمزار کوچک بچم انداختم و زار زدم و از ته دل ج یرو رو خودم

 اریخدا لعنتت کنه شهر_

 نخواد  ریبرات خ خدا

 یبختم کرد اهیس یکرد بدبختم

 نشست و گفت کنارم

 

 صحرا توروخدا آروم باش_

 خاک پرتش کردم وگفتم یدادم و رو هولش

 خفه شو ،فقط خفه شو_

 یگولم زد بازهم

 مرگ بچم رو باور کردم من

 یو منو تصاحب کرد ینقطه ضعفم سواستفاده کرد از

 ستممممیبخدا ن ستمیعروسک ن من

 

  تیبا مظلوم اریشهر

 رو جمع کرد و بهم نگاه کرد پاهاش

 دمیمنکه گفتم اجازه نم_

 رهیبگتورو ازمن  چکسیه
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  یهست یروان ضیمر هیتو _

 کنمیم تیشکا ازت

 زنمیگدار به آب نم یمن ب_

 ؟یچ یعنی_

 تا به ابد یکن یبا من زندگ یتو ناچار_

 زدم  پوزخند

 و از جام بلند شدم دمیبچم رو بوس قبر

 رو تکوندم و گفتم خودم

 باش الیخ نیبه هم_

  یصحرا تو مجبور_

 خانوادت دست منه به خصوص  یتک به تک اعضا جون

 ....مادرت

 شد رهیپوزخند بهم خ با

 زدم  ادیرو با درد بستم و از ته دل فر چشمام

 خدااااااا...._

 

 نه صحرا؟ ای گمیم یچ یفهمیم_

 یمن یو قانون یاالن همسر شرع تو

 کنمینابودت م یبزار رونیخونه ب نیاجازه پات رو از در ا یبار ب نیا
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 و گفتم دمیکش رونیرو از دستش ب بازوم

 وونیدست از سرم بردار ح_

  یکشوند نجایو من رو با دروغ ا یحاال که به زور گولم زد یفکرکرد

 کنم؟یلحظه تحملت م کی

 یدر اشتباه سخت

 

 افتادم نیگوشم زد که به زم یو محکم تو ستادیبه سمت در فرار کنم که جلوم ا خواستمیم

 کنارم نشست وگفت اریگفتم که شهر یسرم گرفتم و آخ یرو رو دستم

 نکن صحرا یمنو وحش_

 ادیممکنه از دستم برب ییچه کارا یدونینم تو

 زدم وگفتم یپوزخند

 مثل تورو خوب شناختم  یاتفاقا آشغال_

 یستین شتریب یوحش وونیح هی تو

 و چشماش رو بست دیگردنش کش یرو یدستش رو عصب اریشهر

 

 یکنیم یزندگ نجایو از امروز ا ی،بزن بگو که شوهر کرد یزنگ بزن یخوایم یهر خرپاشو برو به _

 زدم وگفتم یصدادار پوزخند

 پنبه دانه ندیشتر در خواب ب_

 به سمتم حمله کرد اریشهر
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 بلندم رو  یموها

 دور دستش تاب داد و از جا بلندم کرد دورتا

 و گفتم دمیدرد کش یاز رو یغیج

 ولم کن یولم کن عوض_

 خورهیازت بهم م حالم

 ...آخ

 باال برد یو من رو کشون کشون تا اتاق طبقه  دیکش شتریموهام رو ب اریشهر

 

 رو باز کرد من رو وسط اتاق پرت کرد  در

 شد و در رو قفل کرد وارد

 کردیرو دونه دونه باز م راهنشیپ یها دکمه

 دهانم رو با سروصدا قورت دادم وگفتم آب

 ؟یکنیم یچه غلط یدار_

  زمیعز ستین یزیچ_

  یکنیم عادت

  وفتهیکه قرار بود ب یشد و از فکر اتفاق یگونه ام جار یهام رو اشک

 دمیلرزیخودم م به

 داشتم ینه راه فرار گهیبار د نیا
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 مست بود اریشهر نه

 نداشت یهام اثر التماس

  ریتصو نیآخر

 شلوارش بود یدکمه  یرو اریگذاشتن شهر دست

 من و..... یالتماس و زجه ها و

*** 

 بود اریبه تمام ع یروان کی اریشهر

 اون  ی انهیوحش یحمله ها از

 بدنم به درد اومده بود تمام

 شوهرم و بچم کم بود یسوختن به پا درد

 و درد تجاوز هم به دردهام اضافه شده بود انتیخ درد

 ...دادمیادامه م میبه زندگ دیوجود چطور با نیباا

 

 پاشو برو به اونا خبر بده_

 باز بشه هیقض نیبه ا سیپل یدنبالت بگردن و پا خوامینم

 ....میریکشور م نیاز ا شهیهم یو برا میفردا پرواز دار ما

 شدم وگفتم رهیخ اریباز به شهر یدهان با

 ؟یگفت ی...تواالن چیچ_

 یدیشن نکهیهم_
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  یخونیدرست رو اونور م ی هیبق

 خراب شده بمونم نیتو ا خوامینم یلحظه ا گهید

 

 خفه شو _

 امیبا تو قبرستون هم نم من

 اریخدا قسم شهر یخداوند به

  یدور کن نجایمن رو از ا اگر

  یکنیرو اونور خاک م جسدم

 نه؟ ای یدیفهم

 شد و گفت رهیتفاوت بهم خ یسرد و ب یبا ظاهر اریشهر

 زنگ بزن_

  شهیبه ضرر خودم تموم م یوپرت بگ چرت

 یاز دست بد یخواینم گهیه درو ک مادرت

 شد یهم گذاشتم و اشک هام جار یهام رو رو چشم

 

 من چه کردم ایخدا

 یبالها رو سرم آوار کرد نیمرتکب شدم که ا یمگه من چه گناه ایخدا

 بودم یخوب یمنکه بنده  ایخدا

 ؟یریگیازم م ویچ تاوان
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 زنگ زدن به خاله  یجا به

 رو گرفتم یگیدکتر ب ی شماره

 دل دعا کردم در

 رو جواب بده یگوش که

 بوق ...دوبوق....سه بوق... کی

 بله؟_

 یگیدکتر ب_

 ؟ییصحرا دختر تو_

  ییکجا روزید از

 نگرانن یکل خانوادت

 

 انداختم وگفتم یبود نگاه ستادهیسرم ا یکه باال اریشهر به

 دکتر هیطوالن شیقض_

  اریشهر یو دروغ ها دیبا تهد من

 ..عقدش دراومدم و.. به

 دکتر به هوا خواست ادیفر

 ؟یگیم یدار یتو چ_

 تو یگیم یسرجاشه ؟چ عقلت

 من نبود دکتر بخدا که... ریتقص_
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 نگاه کردم اریشهر به

 دیگردنش کش یبه عالمت کشته شدن انگشتش رو رو که

 درد چشمهام رو بستم وگفتم با

 تلخ منه یزندگ نیدکتر ا_

 رمیبم یبدبخت نیسرنوشته من که باا نیا

 

 که نگران نباشن نیخاله و عمو فرزاد خبر بد به

 امیکنار م یزندگ نیمن باا ای

 ادیبا من کنار م یزندگ ای

 ....خدانگهدار

 الو گوش کن صحرا...._

 رو قطع کردم یگوش

 دوزانو نشستم و زار زدم یرو

 اریخدا ازت نگذره شهر_

 .... اریلعنتت کنه شهر خدا

 

 بس کن _

 خورهیاز اشکات بهم م حالم

 انه؟ی یختیاشک ها رو واسه مرگ منم ر نیا
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 یو فرار کرد یمنو کشت یوقت

 انه؟ی یکرد هیگر چارهیب اریشهر یبرا هم

 

 تو اریشهر یتو منو کشت_

 گودرز تو وخانوادت رو نابود کرد اون

 گردن من شیندازیم چرا

 ؟یدیبه من ربطش م چرا

 صحرا یفرار کرد یسوز شیآت یتو لحظه _

 ادیبه سرشون م یاون خونه چ یمهم نبود اون همه آدم تو برات

 ؟یبه خودتو هوست فکر کرد فقط

 

 اریهوس شهر یگیچطور به احساس من م_

 یدونیمن م یاززندگ یچ تو

 ؟یدونیمن چه م یبتایاز دردها و مص تو

  دونمیکه الزمه رو م ییزایاون چ_

 دونمیرو م زیچ همه

 بودم نیگناه تر یتو ب یگناها ینگاه به خودت بنداز صحرا،من تو هیتو  یول

 یبالها رو سرم آورد نیچراا

 یگول زد تومنو
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 عاشقت بشم یکرد یکار

 

 که .... یدر صورت یمن بست شیاون بچه رو به ر و

 تکون داد وگفت یرو با ناراحت سرش

 خواستمیمن تورو نم_

  یگفتیاز روز اول م اگر

 وجودداره  اناتیجر نیا

 شوهرت شیپ کردمیروز اول پرتت م همون

 یتو بد کرد اما

 

 پوزخند گفتم با

 ؟یکردیمنو پرت م یراحت نیآره به هم_

 عروس خون بودم من

 دیرسیبه گوششون م یزیچ نیاگر همچ دنیبریسرم رو م یعنی

 حرف نزن خودیب پس

 بلند شدم وخواستم به اتاق برگردم  ازجام

 گفت اریشهر که

 کجا؟_

 استراحت کنم خوامیم_



 صحرا

 
680 

 

 خانم یاشتباه گرفت_

 

 ستیعمارت خان ن نجایا

 یکن یخانم که

 نیهست نه پرو مانیاز ا ینه خبر گهید نجایا

 گرسنمه ناهار درست کن من

 نیو پرو مانیاسم ا دنیشن با

 گفت اریکه شهر ختیصورتم ر یبه درد اومد و اشک هام رو قلبم

 یکنیم هیگر نمیبب گهیاگر بار د_

 ارمیرو درم چشمات

 هم گفتم قبال

 که نازت رو بخرم ستمیچشم و ابروت ن عاشق

 برو به کارت برس... گمشو

 

 انداختم و با خودم گفتم نییرو پا سرم

 یمرتکب شد اریکه در حق آرسام و شهر هییها همه تاوان گناها نیبکش،ا_

 اول راهه هنوز

 دادم.... دنیبار یدادم و به اشک هام اجازه  هیتک وارید به
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**** 

 تورو قرآن ولم کن اریشهر_

 توروخدا امینم من

 دمیکشیرو پس م خودم

 بود  ستادهیحرفش ا یرو یعوض اریشهر یول

 به خارج ازکشور بره شهیهم یبرا خواستیها م سیفرار از دست پل یبرا و

 بس کن صحرا_

  وفتینشدم راه ب یروان تا

 

 باشه؟ میکن یزندگ نجایهم ایب_

 ؟یفرار کن یخوایم یک تا

 وفتیخفه شو راه ب_

 من رو کشون کشون  اریشهر

 انداخت نیماش داخل

 کردمیم هیطول راه رو تا فرودگاه گر تمام

 نمشینب گهیکشور برم و د نیقراره از ا کردمینم باور

 نمیمزار پسرم و شوهرم رو بب گهینتونم د یوحت

 زدیمدام سرم داد م اریشهر

 که اگه بس نکنم کردیم دمیتهد و
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 کشهیم رونیرو ب چشمام

 

 واقعا دلم پر بود  اما

 ... زیهمه چ از

 ...از مادرم از برادرم  میزندگ از

  ازپدرم

 شوهرم ،از بچم  از

 سرنوشتم از

 خودم یاز خدا یحت و

 بودم.... ریهمه دلگ از

 پارک کرد نگیرو درپارک نیماش اریبه فرودگاه شهر دنیرس با

 رو قبول کرده بودم سرنوشتم

 خودم رو بهش سپرده بودم و

 بگذرونمش یو زار هیبا گر تونستمینم گهید

 شدم خسته

 

 ادامه بدم ینجوریا تونمینم گهید

 میودر سالن منتظر شد میپروازمون رو گرفت یکارت ها اریشهر همراه

 انداخته بودم نییرو پا سرم
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 دستم گذاشت و گفت یدست رو اریشهر که

 میکن یخوب زندگ ایصحرا توروخدا ب_

  ستمین یآدم بد من

 خوامیم میتورو اززندگ فقط

  یمن ی؟تو متعلق به زندگ یفهمیم

 خوامیفقط تورو م من

 ....دمیکش رونیدستش ب ریرو از ز دستم

 شدم رهیخ ماهایبه هواپ شهیجام بلند شدم و از پشت ش از

 پروازمون اعالم شد ی شماره

  میشد مایهواپ سوار

 میترک کرد سیتهران رو به مقصد پار و

 وداع من با کشورم بود نیآخر نیا

 و احساساتم و عشقم رو در اون جا گذاشتم .... میکه زندگ یشهر و

 

**** 

 صحرا_

 جان با توام صحرا

 افتاد و گفتم زیم یرو خودکارم

 ؟یگفت یزیچ_
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 حواست کجاست کنمیدوساعته دارم صدات م_

 کردمیکر م،به گذشته ف دونمینم_

 که چشم هام رو بستم دیصورتم کش یکنارم نشست و دستش رو رو اریشهر

 

 ؟یکنیبه گذشته ها فکر م نقدریچراا_

 هنوز هم به حرف هاش عادت نکرده بودم اریباشهر یوجود گذشت ده سال از زندگ با

  کردمیفراموش نم چوقتیه و

 اون قاتل پسرم و همسرمه که

 ...زمیعز_

 کردم چشم هاش نگاه به

 ترسوندیهاش من رو م چشم

 رهینم ادمی اریبا شهر یسخت زندگ یها سال

 که ازش خوردم .... ییها کتک

 

 و کبودم کرد اهیکه با کمربند به جونم افتاد و س ییروزها

 که با زغال داغ دستم رو سوزوند یروز

 دوتا نبود یکی دمیکش اریاز شهر یزندگ یکه تو ییها عذاب

  سیاز ورودمون به پار بعد

 زبان رو شروع کردم یفشرده  یها کالس
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 دوباره به دانشگاه برگشتم و

  خوندمیآخر تخصصم رو م سال

 مورد عالقم تخصص گرفتم یرشته  ودر

 ....مانیزنان و زا متخصص

 ؟یی....مام کجایمام_

  ایدخترم ب نجامیا_

 یسالممم من اومدم مام_

 دمشیرو در آغوش گرفتم و بوس دخترم

 یخوش اومد_

 سیماه بعد از اومدن به پار کی

 شدم که باردارم متوجه

 

 ببرمش نیکردم از ب یناراحت شدم و بارها سع یلیخ

 بودو من از پدرش متنفر بودم اریشهر یچون بچه  فقط

  رمیازش انتقام بگ یقسم خورده بودم روز و

 رفتن نداشت نیچنگ انداخته بود و قصد از ب یبچه به زندگ نیا اما

 خودم رو به سرنوشت سپردم بازهم

 سیاومدن آل ایاز به دن بعد
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 رو به اون رو شد نیاز ا میزندگ

 رو کنار گذاشتم اریکل شهر به

 

 سرم رو به بزرگ کردن دخترم گرم کردم و

 ان کرده بودرو جبر شیخال یرو برام نگرفته بود اما به شدت جا رسامیام یجا سیآل

 شدیاز ذهنم پاک نم یو آرسام لحظه ا رسامیام یو خاطره  ادی

 نکردم دایپ اریدر قلبم نسبت به شهر یحس نیکتریکوچ چوقتیه و

 ....کردمیتحمل م سیرو فقط و فقط بخاطر آل یزندگ نیا و

 

 مارستان؟یب یریامروز م_

 فتمیآره ش_

 برسونمت ایب_

 رو بزارم کالس سیاونور هم آل از

 رمینه خودم م_

 ؟یکنیم یچرا لجباز_

 رو تکون دادم و گفتم سرم

 نگو یزیچ گهید میفقط بر_

 صداش رو نداشتم اصال دنیشن ی حوصله
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 کرد و رفت ادهیپ مارستانیبه کالسش من رو  درب ب سیو بعد ازرسوندن آل میشد نیماش سوار

 شدم و با همکارا سالم کردم وارد

 اتاق استراحت کردم یرو چک کردم و تو مارهایب

  دمیچشم هام د یرو جلو رسامیدادم ام هیتک یصندل یرو بستم و به پشت چشمام

 میشگیهم نیریش الیخ

 

 نمی....بهتر آرسامم

 رفتمیگیخونه ها جشن م میتیها و  یستیبهز یرو تو رسامیتولد آرسام و ام یسال بود که روزها ده

  زدیبه شدت مخالف بود وکتکم م لیاوا اریشهر

 عادت کرد یسبک زندگ نیبعد خودش هم به ا اما

 

 اومدم رونیاز فکر ب یگوش یصدا با

 چشم هام رو بستم اریشهر یشماره  دنینگاه کردم و با د میگوش به

 زنگ جواب دادم وگفتم نیدوم با

 شده؟یچ_

 ؟یدیچرا جواب نم_

 کارداشتم_

 رانیا رمیمن دارم م_

 نگاه کردم یتعجب به گوش با
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 حالت خوبه؟ یگیم یچ_

 مادرم مرده_

 شدیبه لحظه به تعجبم اضافه م لحظه

 ؟یچ یعنی_

 زد و گفت  ادیفر

 مادرم مرده گمیاحمق م یشیمتوجه نم_

 برمیرو هم باخودم م سیآل رمیدارم م من

 گلومو گرفت و گفتم بغض

  یگیم یچ یدار اریشهر_

 یرو کجا ببر سیآل

 یگیم یچ توروخدا

 

 نهیبار مزار مادربزرگش رو حداقل بب نیاول یرو ببرم تا حداقل برا سیآل_

 میگردینباش زود برم نگران

 رو قطع کرد گوش

 جواب نداد... گهیهرچقدر تماس گرفتم د و

 

 سرعت لباس هام رو عوض کردم به
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 با آژانس خودم رو به خونه رسوندم  و

 قفل چرخوندم با دو داخل شدم  یرو تو دیکل

 سی.آل.. اریشهر_

 از اونا نبود یخونه رو گشتم اما اثر ی همه

 

 دیموندم ،اشک هام چک زیبه م رهیمبل نشستم و خ یرو

 اریشهر یبازم بچم رو ازم جدا کرد_

 مدارک افتادم ادی یا کدفعهی

 دمیپر ازجام

 و رو کردم ریمدارک رو ز فیک

 کردم  دایفقط مدارک مربوط به خودم رو پ اما

 رو گرفتم اریشهر یشماره  دوباره

 و بارها  بارها

 جواب نداد گهید اما

 تماس گرفتم لیسرعت با وک به

 

 بله؟_

 سالم جان_

 صحرام من
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 دختر؟ یصحرا چطور یه_

 رو هم برده سیرفته آل اریجان ،شهر_

 بله متاسفانه خبردارم_

 بره رانیبار همراهش به ا نیاول یهم برا سیفوت کرد و خواست که آل مادرش

 حاظر کن جان مدارک من رو_

 رمیم رانیبه ا من

 نگفته بود یزیبهم چ هیقض نیراجع به ا اریصحرا؟شهر یگیم یچ_

 بشه یممکنه عصبان یبر اگر

 

 که بهت گفتم رو انجام بده یتو کار_

 ریبگ مایهواپ طیزودتر برام بل هرچه

 برم دیبا

 داد و گفت رونینفسش رو ب جان

 دمیانجام م ادیاز دستم برم یهرکار_

 رو قطع کردم یگوش

 دادم  هیرو به سرم تک دستم

 

 مضطرب و ناراحت بودم که مدام حالت تهوع داشتم اونقدر

 کرده باشه نکارویا اریشهر کردمیهم باور نم هنوز
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 برگردونه رانیرو به ا سیبدون من آل دیبا یچ یبرا

 در سر داره .... ینقشه ا حتما

 

 گذشت یزمان چطور دمیکه نفهم کردمیقدم زدم و باخودم فکر م اونقدر

 زنگ تلفن به خودم اومدم یصدا با

 هجوم بردم یسمت گوش به

 بله جان؟_

 صبح پروازه10صحرا کارهات درست شد ،فردا ساعت _

 دادم وگفتم رونیرو ب نفسم

 ممنونم جان_

 کردم  یخداحافظ

 هام رو جمع کردم ... لیسمت اتاقم رفتم و وسا به

 

 دم دست بود برداشتم یمهم زیهرچ

 تماس گرفتم  مارستانیبا ب و

 دادم یمدت ینبودنم رو برا وخبر

 هم نگذاشتم یو چشم رو دمیخود صبح نخواب تا

 کنم دایبچم رو پ نکهیبه خاطر ا اول
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  رانیمجدد ا دنید یبرا یدوم بخاطر نگران و

 و مرور خاطراته... خانوادم

 نه ایو فرزاد برم خاله وعم دنیبه د تونمیاصال م دونمینم

 ...انهیبرم  رسامیسر مزار آرسام و ام تونمیم دونمینم

 قبل از پرواز خودم رو به فرودگاه رسوندم دوساعت

 منتظر اعالم شماره پرواز شدم و

 

 فرو رفته خیتمام تنم در  کردمیمضطرب بودم که حس م یحد به

 شدم مایهواپ سوار

 شدیچشمم رد م ی،خاطرات از جلو ریطول مس تمام

 برگردم رانیبه ا خواستمیکه م حاال

 خاطراتم زنده شده بود دوباره

 فکرنکنم یزیکردم به چ یهام رو پاک کردم و سع اشک

 بعد چندساعت

 فرود اومد... رانیدرخاک ا مایهواپ

 

 اومدم نییپا مایلرزون از هواپ یپاها با

 زدم  رونیدر سالن ب از

 رفتمیکجا م دیبا االن
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 کنم دایرو پ اریشهر دیکجا با دونستمینم یحت

 گرفتم میتکون دادم و تصم یسر

 بزنم یخاله سر یبه خونه  اول

 اگه هنوز همونجا باشن البته

 

 رو به راننده دادم آدرس

 میدیعمو فرزاد رس یتا به خونه  میراه بود یساعت تو کی حدودا

 شدم  رهیدرب خونه خ به

 بود یهم همونجور هنوز

 کرده بود سیهام به سرعت صورتم رو خ اشک

 جلوتر رفتم  یکم

 ستادمیدر ا یروبه رو و

 زمیآرسام عز_

 بدجور عذابم داده تیخال یجا میزندگ یتو

 

 انداختم که در باز شد نییرو پا سرم

 سرعت سرم رو باال آوردم که با عمو فرزاد رو به رو شدم به

 شده بود رهیبهت و تعجب بهم خ با

 شدیهم متقابال از فرط تعجب دهانم باز نم من
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 بود رشدهیچقدر پ زمیعز یعمو

 شده بود دیسف موهاش

 گذشتیم دارمونید نیسال از آخر ده

 

 دختر؟ یصحرا؟خودت_

 عمو جان..._

 کردیجلو اومد و با تعجب بهم نگاه م یقدم عمو

 همه سال نیا یکجا بود_

 میچقدر دنبالت گشت یدونیم

 سرت آورده ییبال یاون قاتل عوض میفکرکرد

 کنمیم فیتعر ویاش مفصله عمو جان همه چ هیقض_

 کجاست؟ خاله

 دخترم میبر ایب_

 میدلتنگت بود یلیداخل ،خ میبر ایب

 

 کرد تمیدستش رو پشت کمرم گذاشت و به داخل خونه هدا عمو

 نمونده بود یباق یزیعمو چ یخونه  اطیو بزرگ ح بایاون باغ ز از

 خونه و اهل خونه داشت... نیشدن ا رینشون از پ نیزم یشده رو ختهیزرد ر یبرگ و برگ ها یب یها درخت
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 خانم _

 ؟ ییخانم کجا شهال

 رونیب یمگه نرفته بود_

 ؟یزود برگشت چه

 خاله لک زده بود یصدا دنیشن یبرا دلم

 هام پرازاشک شد چشم

 آقا فر..... یزنیچرا حرف نم_

 ستادیمن شوک زده سرجاش وا دنیبا د خاله

 قلبش فشرد و چشم هاش روبست یرو رو دستش

 

 شهال جان حالت خوبه؟_

 به سمت خاله رفت عمو

 من همچنان بااشک بهش زل زده بودم و

 دروغه فرزاد؟ نیا_

 دختر صحرا باشه نینداره ا امکان

 زد یفرزاد لبخند عمو

 من آورد گفت شیو پ دیخاله رو کش دست

 قتهیچرا حق_

 شمونیخودشه،برگشته پ خوده
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 انداختم نییغم به عمو نگاه کردم وسرم رو پا با

 

 منو ببخش خاله_

 بهتون بد کردم ... یلیخ

 شد رهیبه چشم هام خ شیاشک یچونه ام گذاشت و با چشم ها ریدستش رو با لرز ز خاله

 صحرا مادر_

 چقدر چشم به راحت بودم یدونی،م یاومد بالخره

 دختر قشنگم... یبود کجا

 

 کرد هیبلند گر یسخت در آغوشم گرفت و باصدا خاله

 کرد دنیمن هم طبق معمول در سکوت شروع به بار یها اشک

  یلیخ دمیدرد کش یلیخاله....خ_

 قلب صبورت مادر یبرا رمیبم_

 یدیند تیروز خوش تو زندگ هی

 دخترم نیبش ایب

 بهت گذشت یده سال چ نیکن ا فیبرام تعر ایب

 

 خاله نشستم کنار

 عمو فرزاد روبه رومون نشست و
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 بود رشدهیشکسته و پ یلیخ خاله

 به دستاش لرزش افتاده بود و

 زدیعمو فرزاد قلبم رو چنگ م یشده  دیدست سف کی یموها و

 افتادم هیروزگار و دوباره به گر یهمه نامرد نیشکست از ا قلبم

 نکن  هیدورت بگردم صحرا ،گر_

 دل شکستت یبرا رمیبم

 مادر خودتو سبک کن  بگو

 بزن... حرف

 

 اریدروغ شهر انیاول جر از

 رسامیبه زنده بودن ام راجع

 کردم فیخاله و عمو تعر یتا به امروز برا را

 زدیهردوشون برق م یچشم ها یتو اشک

 و گفت دیپاهاش کوب یرو خاله

 یکنیمحو نم نیقاتل رو از روزم نیخدا چرا ا یا_

 خبر بودم یومن ب دیهمه درد کش نیهمه سال ا نیم تو اکه دختر رمیبم

 

 فرزاد اشک هاش رو پاک کرد و گفت عمو

 بگم دخترم یچ دونمینم_
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 بگم شرمندتم تونمیم فقط

 یینجایحاال که ا اما

 میکنیم شیمعرف سیو به پل میریگیرو ازش پس م دخترت

 راهه نیبهتر نیا

 ارهیشهر یدستا یاالن جون مادرم و دخترم تو یبله عمو ،ول_

 نداره یاصال تعادل روان اون

 کنم؟ داشیپ دیبا کجا

 شهیروستا برگزار م یتو یحتما مراسم خاکسپار_

 اونجا میکن بر عجله

 

 به عالمت مثبت تکون دادم و ازجام بلند شدم یسر

 و سالم برگردونش حیصح سپارمیدست تو م نباریفرزاد دخترم رو ا_

 خاله؟ یایمگه شما با ما نم_

 بگم مادر یواال چ_

 انایآر شیبرم پ دیحال و اوضاعم با نیبا ا من

 آورد ایدومش رو به دن یبچه  روزید نیهم

 دهانم گرفتم یرو جلو دستام

 با تعجب و لبخند گفتم و

 ازدواج کرد و دوتا بچه داره؟ انایآر_



 صحرا

 
699 

 

 گفت نیبا لبخند غمگ خاله

 

 شیآره مادر اون هم رفت سرزندگ_

 شهیحس م یلیخ رسامیآرسام و نوه ام امبچم  یخال یجا فقط

 شد  یخاله جار یها اشک

 که عمو فرزاد گفت ختمیاز اون اشک ر تیمن هم به تبع که

 بس کن خانم_

 یکنیدختر رو ناراحت م نیا نقدریچراا

 مگه دهیعذاب کش کم

 زدم وگفتم یلبخندمحزون

 گردمیحتما برم دنشید یکه من برا دیو بهش بگ دیبگ کیتبر انایبه آر_

 باشه مادر خدا پشت وپناهتون_

 کردم  یخداحافظ باخاله

  میشد نیعمو سوار ماش با

 

 میبه سرعت وارد جاده شد و

 بود نیریمن پر از خاطرات تلخ و ش یجاده برا نیا یجا یجا

 دادیچشمم جولون م یهرلحظه آرسام جلو یتو

 دوتا انگشتم با
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 چشمام رو گرفتم اشک

 عمو گفت که

 دخترم دهیاشک هات عذابم م_

 زیاشک نر نقدریا

 باش آروم

 یباش یقو یلیخ دیبا تو

 من بود که نتونستم از امانت پسرم مراقبت کنم ریها همش تقص نیا

 کنمیببخش خواهش م منو

 

 غم نگاهش کردم و گفتم با

 حرفا نینزن از ا یپرستیکه م ییعمو تورو به خدا_

 رهیگیم دلم

 نیمن کم نزاشت یبرا یزیچ شما

 که االن پسرتون کنارتون نباشه میو سرنوشتم باعث شد من

 زد و گفت یلبخند عمو

 دختر هیچه حرف نیا_

 اون شوهر تو نبود مگه

 یدیتو درفراقش زجر نکش مگه

 من جوون مرگ بشه یبود بچه  نیخدا ا یو اراده  خواست
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 داد خودش هم گرفت خودش

 بهتره یلیاز من و تو خ جاش

 

 شدم رهیلبخند به رو به رو خ با

 آرسام داشت یمشابه آرامش حرف ها یعمو فرزاد آرامش یحرف ها چقدر

 و به فکر دخترم افتادم دمیکش یقیعم نفس

 کردمیم داشیکجا پ دیبا حاال

 شدیم کیداشت تار هوا

 من هم کم کم کور  دیام و

 باشه..... نجایهنوز ا اریبود که شهر نیا دمیام تنها

 

 میدینه شب به روستا رس ساعت

 میخان رفت یعمارت قبل به

 شده بود سیبه نام خان تاس یکوچک یاون مرکز درمان یبه جا اما

 نداشتن یخبر چکدومیاما ه میها پرس و جو کرد هیاز همسا یکم

 کردیم یبا مادرت زندگ اریصحرا جان مادر شهر_

 میمادرت سر بزن یبه خونه  میبر بهتره

 

 ن؟یعمو شما از مادرم خبر دار_
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 نش؟یدیچندسال د نیا تو

 زد وگفت یلبخند عمو

 میزنیدوبار با شهال به مادرت سرم یسال_

 مشیدیبود که د شیبار دوماه پ نیآخر

 چشم هام حلقه زد یتو اشک

 نداشتم یسال بود که از مادرم خبر ده

 از صادق خبردار بشم خواستمینم یلحظه ا یحت

 بل ازش متنفر بودمازق شتریب یلیخ

 من بود یها یبدبخت یعامل اصل اون

 

 دمشیبخشینم هرگز

 مادرم.... اما

 میدیساعت بعد درب خونه رس میون میخودمون راه افتاد یعمو به سمت روستا با

 آرام و ساکت بود روستا

  میشد ادهیپ نیاز ماش اطیاحت با

 کردم یاطراف نگاه به

 سمت در خونه رفتم به

 اشک چشم به در خونه چشم دوختم و با درد چشم هام رو بستم با

 دمیرو کوب در
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 و دوباره و سه باره... کباری

 دهانم گرفتم وهق هقم رو در گلو خفه کردم یدادم و دستم رو جلو صیمادرم رو تشخ یشده  ریپ یصدا که

 شد رهیبا غم بهم خ عمو

 ا ممکن نبوداشکم رو مهار کنم ام یپشت در پنهان شدم تاکم من

 باز شد در

 ن؟ییآقا فرزاد شما_

 د؟یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیا

 سالم ساره خانم_

 دیشیخوشحال م یلیخ دنشیباهامه که از د یکس

 گفت یبا خوشحال مامان

 ؟کجاست؟ نیشهال رو آورد_

 

 ادیب رونیبه مامان اشاره داد تا ب عمو

 طرف مادرم برگشتم به

 آورد رونیرو از در ب سرش

 برگرده که دوباره بهم چشم دوخت خواستیم و

 شد رهیاز حدقه زده بهم خ رونیب یبا چشم ها و

 داد وگفت هیرو به در تک دستش
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 ...نیحس ای_

 دروغه  نیا

 منه فرزاد خان؟ یصحرا نیا

 مادر_

 چشمهاش رو بست و کنار در افتاد مامانم

 نشستم سرش رو دربغل گرفتم وزجه زدم کنارش

 

 شتیمامان پاشو توروخدا ،من اومدم پ_

 صحرات اومده نیاومدم پاشو بب بالخره

 نامرد اومده  یصحرا

 ماماااااان

 کردمیهق م هق

 عمو گفت که

 داخل میها متوجه نشدن پاشو کمک کن مادرت رو ببر هیتا همسا_

 یتکون دادم و بااشک و زار یسر

 ....میو به داخل خونه رفت میعمو دست مامان رو گرفت باکمک

 

 خوابوندم یرو گوشه ا مامان

  دمیصورت مامان آب پاش یآب آوردم و تو وانیل کی یبا اشک و زار و
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 مامان جان تورو خدا پاشو_

  دارشویگلم ب مامان

 شتیپ اومدم

  دمیصورتش آب پاش یرو اونقدر

 

 زدم که کم کم چشم هاش رو باز کرد یلیبه صورتش س و

 شده بود دیدست سف کیشده بود و موهاش  دهیکچرو صورتش

 شد یصورتم جار یهام به پهنا اشک

 یشد ریمامانم چقدر پ_

 روبه روم نشست  مامانم

 کردیصورتم رو نگاه م یجا یبهت جا با

 

 رو با لرزش باال آورد دستش

 صورتم گذاشت یرو و

 هام رو بادرد بستم  چشم

 صحرام_

 مادر؟ یخودت

 آره مامان منم _

 هیگر ریبلند زد ز یدر آغوشم گرفت و باصدا مامان



 صحرا

 
706 

 

 کردیو از دردهاش ناله م کردیهق م هق

 یخدا ده سال دخترم رو ازم گرفت یا_

 یساله پسرم رو ازم گرفت ازدهی

 شکرت ایخدا شکرت

  یبالخره صحرام رو بهم برگردوند که

 

 رفت... رونیو از در ب دیچشم هاش کش یفرزاد،دستش رو رو آقا

 کردمیکردم و زار زدم که حس م هیدر آغوش مادر گر راونقد

 داشتمیچشم هام رو باز نگه م یشده که به سخت نیهام اونقدر سنگ چشم

 بخواب رو پام مادر ایب_

 عطر تنت تنگه .... یدلم برا ایب

 شدم رهیبغض بهش خ با

 مادرم گذاشتم یپا یسرم رو رو و

 

 به سرت اومده مادر یده سال چ نیبهم بگو تو ا_

 متوجه شدم یتا حدود هرچند

 مامان؟ یمتوجه شد ویچ_

 بود نجایتا بعد از ظهر ا اریشهر_

 دختر گلت همراه
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 مامان بلند شدم وگفتم یپا یسرعت از رو به

 بود؟کجاست مامان بچم کجاست؟ نجایس؟ایآل_

 مادر ریآروم بگ_

 امنه جاش

 

 بده بهم حیمامان توروخدا توض یچ یعنی_

 آروم باش  نجایا نیبش ایخب مادر ب لهیخ_

 برات بگم تا

 

 خب بگو لطفا بگو_

 بود که بهتر شده بود یشهره خانم دوسه سال_

 زدیحرف م یراه بره ول تونستینم

 تکون بده تونستیدستاش رو م یحت و

 خب خب..._

 بود  نقدریخب عمرش هم اما

 رفت ایسکته کرد و از دن شیروز پ سه

 

 خب بعدش_

 رفت وگفت یچشم غره ا بهم
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 اومدن یخاکسپار یو دخترت برا اریشهر روزیخب بعدشم که د_

 روستا شهره خانم رو خاک کردن نیهم یتو و

 در سکوت برگزار شد مراسم

 آرام و خلوت بود یلیخ

 نجایبه همراه دخترت اومدن ا اریازاون شهر بعد

 خب رفتن یبودن ول نجایبعد از ظهر ا نیتا هم روزید از

 

 مامان؟کجا رفتن؟ هیمنظورت چ_

 رفتن شهر..._

 شهر؟_

 آره رفتن تهران_

 و گفتم دمیکوب میشونیپ یتو

 ؟یچ یتهران برا_

 انجام بده دیداره و با یگفت کار دونمینم_

 دادم دنیبار یزانوهام گذاشتم و به اشک هام اجازه  یرو رو پاهام

 

 گشتمیدنبالشون م دیکجا با حاال

 کردمیم دایدخترم رو پ دیبا کجا

 صحرا... یراست_
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 شدم که گفت رهیاشک بهش خ با

 زدیحرف م یمهمان هیاز  اریشهر_

 شرکت کنه یمهمان یبه تهران بره تا تو خواستیم

 

 هام گرد شد و گفتم چشم

 مادر؟ یچه مهمان_

  ؟یزنیحرف م یاز چه مهمان یدار

 دخترجان دونمینم_

شرکت  اریشهر یاز دوستا یکی یمهمان یتهران برگردن وتوکه قراره به  دمیدخترت فهم یحرف ها نیهم ب من

 کنن....

 

 فکر فرو رفتم  به

 ؟ اری؟شهر دوست

 داشت؟ یتهران دوست یتو اریشهر

 سرم روشن شد یباال یلحظه چراغ هی

  اریشهر یتجار کیشر

 اوردیازش اسم م شهیهم اریبود که شهر ی...اون تنها کس کاوه

  

 بود مادر  یاسمش چ دونمینم_
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 اوردیازش اسم م دخترت

 بود کاوش بود کامران

 مامان چشم دوختم و گفتم به

 کاوه ...._

 کاوه نهیآره مادر هم_

 مادر؟ هیک یمهمان_

 کنمیفردا شبه فکرم_

 رفتم اطیو به ح دمیجام پر از

 عمو فرزاد_

 جان .... عمو

 حوض بلند شد و گفت یاز پا عمو

 دخترم؟ شدهیچ_

 

 تهران میبرگرد دیبا_

 ؟یکرد داشیچرا؟پ_

 میبرگرد دیبا کنمیم داشیپ ینه ول_

 روقتهید یلیدختر خ شهیاالن که نم_

 میوفتیزود راه م صبح

  نیبش کمی ایصحرا مادر ب_
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 وقت مونده یفردا شب کل تا

 وقت شب  نیا یبر یخوایم کجا

 مادر ریبگ آروم

 بغض گفتم با

 

 تونمیمامان نم تونمینم_

 که بشه بهش اعتماد کرد ستین یاصال آدم اریشهر

 مادر دونمیم_

 وقت هست یتا فردا هم کل یول

 تکون دادم  یفکر فرورفتم و سرم رو با ناراحت به

 یبمون نجایا زارمیبار نم نیمامان ا_

 یایو همراهم م یکنیجمع م التویوسا

 

 با تعجب بهم زل زد وگفت مامان

 دختر؟ امیمن کجا ب_

 رو رها کنم نجایا یهمه سال زندگ نیبعد ا تونمیچطور م من

 رو گرفتم وگفتم دستش

 مامان فهممیرو نم زایچ نیمن ا_

  یومدیو باهام م یکردیبه حرفم گوش م شیده سال پ اور
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 وفتادیاتفاقات نم نیاز ا چکدومیه دیشا

 داغون خونه چشم دوخت و گفت واریبه در و د یبا ناراحت مامان

 

  دنیبر یزندگ نیبرام سخته از ا یلیخ_

 کنمیمامان ازت خواهش م_

 یرها کرد اریهمه سال من رو به خاطر مادر شهر نیا

 شد؟یچ آخرش

 دخترم یخبر ندار یچیتو از ه_

 خبرداشته باشم یاز چ دیمن با_

 بگو؟ بهم

 

 موند رهیبا استرس بهم خ مامان

 بدونم؟ دیبا ویحرف بزن مادر من چ_

 از جا بلند شد  یبا کالفگ مامان

 یبدون دیبا یچ یچیمن ...ه_

 رو آماده کنم لمیوسا رمیم من

 رفتن مادر شدم مات

 خبرم بودم یوجود داشت که من ب یزیچ نیب نیمطمئن بودم در ا و
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 و با جان تماس گرفتم دمیکش رونیب فیرو از ک میگوش

 اونجا صبحه  دونستمیم

 بود داریجان حتما ب پس

 بله؟_

 سالم جان من صحرام_

 یمن صحرا خودت یاوه خدا_

 تماست بودم منتظر

 ؟یدیسالمت رس به

 بله جان _

 خواهش ازت دارم هی

 بتونم حتما زم،اگهیبگو عز_

 اریشهر یتجار کیمن آدرس شر_

 خوامیرو م درتهران

 کاوه

 

 بود که جان جا خورده با مکث گفت مشخص

 ؟یچ یکاوه؟اون برا_

 کن باشه؟ داشیفقط برام پ_

 دمیانجام م ادیاز دستم برب یباشه صحرا من هرکار_
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 منتظرت هستم_

 رو قطع کردم یگوش

 دمیدراز کش یبا خستگ و

 اونقدر بهم فشار آورده بود که بالفاصله چشم هام گرم شد یخستگ

 فرورفتم یقیبه خواب عم و

 آوردم یدر نم دمیدیکه م ییاز خواب ها سر

 

 گنگ و مبهم یها خواب

 هم شکل و هم اندام آرسام یمرد

 دور از من  اما

 هیمتوجه نبودم در حال انجام چه کار یحت

 دمیهراسون از خواب پر یزنگ گوش یصدا با

 نگاه کردم  یگوش به

 از طرف جان بود تماس

 دو نصف شب... ساعت

 گفتم یخواب آلود یصدا با

 بله جان_

 منو ببخش کنمیاوه صحرا خواهش م_

 هیاالن چه ساعت رانیحواسم نبود که ا اصال
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 ستین یمشکل_

 ؟یکرد داشیپ

 

 کن ادداشتیلطفا  زمیبله عز_

 طاقچه برداشتم و کف دستم آدرس رو نوشتم یاز رو یخودکار

 کردم یجان تشکر کردم و خداحافظ از

 خوابم نبرد گهیکردم د یهرکار

 شدم اطیبلند شدم و وارد ح ازجام

 بود  یزییپا هوا

 سوز داشت و

 شدم هریشب خ کیحوض نشستم و به آسمان تار کنار

 زدم یلبخند

 نمیحوض بش نیخونه وکنار ا نیا یبرسه که تو یبازهم روز کردمیفکر نم چوقتیه

 

 و.... دیحوض من رو مشغول ظرف شستن د نیکنار هم آرسام

 دمیرو پاک کردم که مادر رو به روم د اشکم

 خواب کردم یمامان شما رو هم ب دیببخش_

 دخترم هیچه حرف نیا_

 ادیتو خواب به چشمام نم دنیذوق د از
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 مادر زدم یبه رو یلبخند

 نشست که گفتم کنارم

 مادر؟_

 جان مادر_

 دیرو برام بگ اتیواقع شهیم_

 وجود نداره یزیکه چ دینگ کنمیم خواهش

 کنمیحس م من

 ناگفته مونده .... ییزایوسط چ نیا کنمیم حس

 

 تکون داد یشد و سر رهیبا اشک بهم خ مادر

 باشه مادر_

 گمیباشه م یرو بدون زیکه همه چ دهیوقت اون رس دیشا

 شدم رهیمامان خ یبه لب ها یکنجکاو با

 داد و گفت رونیرو با درد ب نفسش

 دخترم یدونیمادرت نم یراجع به زندگ یچیتو ه_

  یکنیکه هنوزه فکر م هنوز

 تنها فرزند پدربزرگ و مادربزرگت بودم .... من

 

 شدم وگفتم رهیتعجب به مادر خ با
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 ؟یچ یعنی_

  امرزمیپدربزرگ و مادربزرگ خدا ب_

 دختر داشتن دوتا

 و خالم شهال مادر آرسام نایش مادرم

 هم  مادرم

 مادرش صاحب دو دختر شد مثل

 بزرگش.... دختر

 سرش گذاشت یشد و دستاش رو رو رهیبااسترس بهم خ مادر

 مادر؟ یستیمگه دختر بزرگشون تو ن_

 ه؟یک یبعد دختر

 نه...نه صحرا جان_

 مادربزرگ و پدربزرگت هستم کیدختر کوچ من

 بزرگ پدر و مادرم دختر

 بود شهره

 

 سرم به صدا دراومدن یها باال ساعت

 چرخهیدور سرم م نیزم کردمیم حس

 لرز ازجام بلند شدم وگفتم با

 ؟شه...ره؟ یچ....چ_
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 شد  یگونه اش جار یمادر رو یها اشک

 مادر؟ یگیم یدار یچ_

 نه؟ یگیرو نم اریکه شهره مادر شهر تو

 مادر شدت گرفت یها اشک

 رو به عالمت مثبت تکون داد و گفت سرش

 چرا مادر_

 اریمادر شهر شهره

 بزرگتر من بود... خواهر

 

 دمیرو به سرم گرفتمو دور تا دور خودم چرخ دستم

 امکان نداره نیا_

 چطور ممکنه نیا

 مامان مگه نه یگیدروغ م تو

 آره؟ یزاریکارم ممنو سر یدار

 نه بخدا دخترم_

 وجود نداره یدروغ

 هضم کنم تونستمیوجه نم چیبودم رو به ه دهیکه شن یزیچ

 کنم یخودم زندگ یخون یهمه سال کنار پسر خاله  نیممکن بود ا چطور

 همه سال  نیبود ا چطورممکن
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 همه بال سرم آورده باشه؟ نیخودم ا ی پسرخاله

 

 یبگ یخوایم یعنی_

 خبر داشت هیقض نیاز ا اریهمه سال شهر نیا

 آره؟ دیگذاشت تو و صادق زنده بمون نیهم یبرا

 صحرا مادر آروم باش توروخدا_

 نییپا اریرو ب صدات

 بهم بگو مادر_

 ؟یو از مادرش مراقبت کن یهمه سال گذاشت زنده بمون نیا یتو خواهر مادرش دونستیچون م اریشهر

 به عالمت مثبت تکون داد یو اشک سر یبا ناراحت مامان

 االن برام روشن شده بود زیچ همه

 صادق  دنیبخش

 اتکا به چند سال حبس و

 

 گذاشتن مادرم بعد از فرار من زنده

 مادرم کناره شهره خانم بمونه نکهیاجازه دادن ا و

 بود  یشده ا نیمع یزهایها همه از اول چ نیا

 خبر بودم... یتنها من ازش ب که
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 آخه ؟چرایکرد یهمه سال ازم مخف نیرو ا زایچ نیرا اچرا مادر ؟چ_

 نشستم  نیزم یرو

 دیصورتم دست کش یکنارم نشست و رو هیمامان با گر که

 گوش بده مادر جون_

 یگوش بد دیرو هم با شیبق

 پوزخند به مادر نگاه کردم و گفتم با

 

 هم داره؟ هیبق_

 تکون داد وگفت یسر یچارگیب با

 بود ییبایخواهرم شهره زن ز_

  دنشیخان با د که

 گذاشت شیپسرش پا پ یبرا بالفاصله

 کرد یاز اون خاستگار و

 شمرد متیفرصت رو غن نیکشاورز بود و ا پدرم

 خان زاده دراومد یبه سرعت به همسر خواهرم

 وجود داشت یمشکل اما

 هشت سال بچه دار نشد شهره

 

 کرده دیباعث شد که همه از اون قطع ام نیا و
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 ن زاده خا یبرا و

 کنن زیت دندون

 حروم لقمه یخان زاده  اون

 من  به

 خواهر زنش چشم ناپاک داشت به

 تعجب به دهان مادر نگاه کردم که گفتم با

 گه؟ید یگیرو م اریپدر شهر_

 امکان نداره نیا

 رنیخان زاده زن بگ یشد که برا نیقرار برا یوقت_

 باردار شد شهره

 شد  یصاحب پسر و

 ...اریشهر

 

 پسر تاج سر همه شد اون

 خان و خان زاده ی دردونه

 اریاومدن شهر ایبعد از دن بالفاصله

 بزرگ  خان

 رفت ایاز دن اریپدربزرگ شهر یعنی

 اریاومدن شهر ایسال بعد از دن کی



 صحرا

 
722 

 

 دوباره باردار شد خواهرم

 اومد ایبه دن الیبار ش نیا و

 خان شدن یدردونه ها زیعز الیو ش اریشهر

 دو بچه کرد نیرو صرف ا شیتمام زندگ خان

 شد الیو ش اریخان به نام شهر یها نیروز تا به االن تمام زم نیاول از

 

 که گفتم دیکش یقینفس عم مامان

 خب بعدش_

 شدنیبزرگو بزرگتر م الیو ش اریشهر_

 چیخان به من کمرنگ تر که نشده بود ه فیکث ینگاه ها اما

 هم شده بود شتریب

 تر بودم  کیکنم ...من از خواهرم شهره ده سال کوچ خالصه

 روز کمک پدرم  کی

 کردمیکار م یکشاورز نیزم یرو

 که از قضا همه متعلق به خان بود ییها نیزم

 

 اون موقع هفده سال داشتم من

  امرزتیپدر خداب ینگاه ها یمعن و

 کردم یعشق تلق رو



 صحرا

 
723 

 

 خان بود یپسر عمو پدرت

 کار کنه نیزم یود روبه دستور خان ناچار ب که

  شدیما رد و بدل م نیکه ب یعاشقانه ا یها نگاه

 چشم خان دور نموند از

 اون روز نحس نکهیتاا

 اومد و.... نیزم به

 کنمیمامان بگو خواهش م یو چ_

 

 اشک هاش رو پاک کرد وگفت مامان

 خان به پدرم گفت_

 بچه دار شدن نداره ییتوانا گهیشهره د که

 اون قصدداره  و

 قبول کنه یرو به همسر من

 دهانم گذاشتم ... یو دست هام رو جلو دمیپر ازجام

 

 شد وگفتم یهام جار اشک

 بگو که دروغه مامان _

 دروغه بگو

 هق مادر هم به هوا خاست هق
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 نه مادر _

 امرزیخدا ن اون

 سکته کنه و فلج بشه یشد ،خواهرم در اوج جوان باعث

 الیاما....اما اونا گفتن بخاطر ش_

 زننیمردم م یکه جلو هیحرف نیا_

 

 شهره  وگرنه

 الیها قبل از خون بس رفتن ش سال

 حال و روز افتاد نیا به

 رو به سرم گرفتم دستم

 چرخهیدور سرم م ایتمام دن کردمیم حس

 که حاال برام واضح شده بود ییها قتیحق

 کردمیبود که بهشون فکر م ییزایاز اون چ فراتر

 باور کنم تونمینم هرگز

  یکه گفت ییها نیا_

 بود مادر مگه نه؟ داستان

 فقط تو داستان هاست زایچ نیا

 نداره امکان

 داره قتیدردها حق نیا یمتاسفانه همه _
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 ازاون اتفاق بعد

 

 پدرت متوجه ماجرا شد یوقت

 پدرم یاجازه  با

 میاومد رونیو از اون روستا ب میزود عقد کرد یلیخ

 پاک نشد مونیاز زندگ ینحس خان لحظه ا ی هیسا اما

 االن که االنه  نیهم تا

 شدن زامونیباعث درد و مرگ عز ینجوریا

 شد و گفتم یصورتم جار یهام به پهنا اشک

 پس اگه خاله فلج شد ،شاهرخ..._

 خان نبود یشاهرخ پسر واقع_

 بود یمیتی یاون فقط پسر بچه _

 گرفت و بزرگ کرد یخان اون رو به سرپرست که

 

 بود ایدن نیا یخان تو یتنها خوب نیا

 نبود و..... ایعمرش به دن ادیاون بچه هم ز که

 کنهیکارهاش رو جبران م ی...هروقت بچم صادق آزاد بشه همه انشاال

 مادر تکون دادم وگفتم یچشم ها یزده انگشتم رو جلو رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 گوش کن مامان_
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 یفکرکرد اگه

 که صادق سرم آوار کرد  یبتیهمه بال و مص نیباا

 یو حاظرم باهاش رو به رو شم کور خوند بخشمشیم

 

 پسر توئه  اون

 با من نداره... یارتباط اما

 گفت یباناراحت مامان

 گوش کن صحرا...._

 دمیروشن ایدنیشن_

 راجع به گذشته وجودداره؟ یا گهید زیچ

 تکون داد یبه عالمت منف یسر یبا ناراحت مامان

 ....دمیخونه شدم و سر جام دراز کش وارد

 

 خوابم نبرد دیجد یها قتیصبح از درد حق تاخود

 قلبم رو پاره پاره قیحقا نیبه ا فکر

 کردیم

 روز افتاد نیبه دست اون خان به ا چارهیب یشهره  خاله

 هم.... ومادرم

 زود بعد ازخوردن صبحانه صبح
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 .... میان شدتهر یمادر و عمو فرزاد راه همراه

 

 استرس داشتم اونقدر

 ترس از دست دادن دخترم  و

 دمینفهم ریاز مس یچیه که

 بعد چندساعت

 به تهران  دنیاز رس بعد

 میعمو رفت یخونه  به

 و مادر  خاله

 کردن و از دردهاشون گله کردن هیدر آغوش هم گر قهیچنددق تا

 ختمیو زمان گله کردم و اشک ر نیچندسال از زم نیا یتو اونقدر

 

 نداشتم گرانیگله واشک د دنید یبرا یتوان گهید که

 گرفتم یدوش عایسر

 هام رو عوض کردم لباس

  هیبق یباطن لیهفت شب برخالف م ساعت

 راه افتادم ییتنها به

 که جان بهم داده بود رفتم یبه سمت آدرس و

 شدن توسط نگهبان ها تونستم وارد عمارت بزرگ کاوه بشم نیج نیبدون س خوشبختانه



 صحرا

 
728 

 

 بود یباشکوه یالیو

 

 روشن شده بود الیو اطیبزرگ ح یسرتاسر با چراغ ها ولوسترها و

 دیرسیبه گوش م الیاز داخل و کیموز یبلند و زننده  یصدا

 رفتم شیلرزون پ یقدم ها با

 رو باز کردم در

 مواجه شدم تیبا موج جمع و

 کردمیم دایرو پ سیو آل اریشهر دیهمه آدم چطور با نیا نیب حاال

 دیرسیکه خلوت به نظر م ییجا تنها

 ....ومدیبه چشم م یکنار یراهرو یبود که از تو یا آشپزخانه

 

 ترس و استرس وارد راهرو شدم با

 کردم وارد آشپزخانه شدم یاطراف نگاه به

 اونجا نبود یکس

 از پشت سرم من رو سرجام ییبرگردم که صدا خواستمیم دیناام

 کرد خکوبیم

 توان برگشتن رو هم نداشتم یحت

 خانم؟ دیگردیم یدنبال کس_

 شمام... با
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 صدا نیمن ا یخدا

 آرامش صدا نیا

 خانم...._

 

 بسته بود خیکامال  تنم

 برگشتم  یآروم به

 از نوک کفشش تا چشم هاش باال اومد  نگاهم

 دیدور سرم چرخ سقف

 و تار شد رهیمقابل چشمانم ت ایدن و

 سقوط کردم .... نیگرفتم و به زم زیرو به م دستم

*** 

 سرد به صورتم  زیچ کیشدن  دهیحس پاش با

 هام رو با درد باز کردم چشم

 دمشیمقابل صورتم د که

 چشم هام رو بازو بسته کردم چندبار

 هنوز هم مقابل چشمانم بود اما

 دهانم گذاشتم یهام رو رو دست

 ازته دل هق هق کردم و

 



 صحرا

 
730 

 

 متوجه  یکس رونیبلند ب یبا توجه به صدا کنمیفکرم

 آشپزخونه نشده بود اتفاقات

 شما حالتون خوبه خانم؟_

 حرف اشک هام شدت گرفتم و زمزمه کردم نیا دنیشن با

 آرسام ...._

 

 بهم لبخند زد و گفت باشیهمون لبخند ز با

 خانم؟ ستیشما حالتون خوب ن_

  دیترک بغضم

 رو در دست هام گرفتم  سرم

 زجه زدم  و

 خانم گهیمن نشسته و به من م یکه جلو ستیآرسام ن نیبگو خوابه،بگو ا ایخدا_

 

 با بهت نگاهم کرد آرسام

 از جا بلند شد وگفت کالفه

  شمیواقعا متوجه حرفاتون نم_

 که برم صداش کنم؟ دیدار ییآشنا یمهمان نیا یتو دیبگ بهم

 نشستم و هق هق زدن رو از سر گرفتم زیم کنار

 کالفه جلوم نشست آرسام
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 روگرفت و تکونم داد بازوهام

 چتون شده دیتوروخدا بگ_

 دیکنیمنو کالفه م دیدار

 چشم هاش زل زدم به

 چشم ها همون

 چهره  همون

 که سابق بود همونطور

 

 رو با لرز جلو بردم  دستم

 دمیصورتش کش یرو

 موند رهیتعجب بهم خ با

 یمن آرسامم تو زنده ا یخدا_

 خانم  هیآرسام ک_

 ستمیواقعا من آرسام ن یمتاسفم ول من

 به عقب رفتم دهیترس

 کردمینم باور

 آرسام نباشه نیممکن بود که ا چطور

 ادین ادشیممکن بود منو  چطور

 چطور ممکن بود.... ایخدا
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 آرسام _

 افتاده هان؟ یچه اتفاق بگو

  شدهیچ بگو

 و گفتم دمیکوب نمیتخت س یرو

 منم صحرا_

 ادینم ادتی منو

 شد رهیبهم خ یبا گنگ آرسام

 آراسته بود شهیمثل هم ظاهرش

 بود دهیپوش یخوش دوخت یو شلوار مشک کت

 ادین ادشیمنو  گهیچطور ممکن بود د اما

 

 خدمت بود با لباس فرم وارد شد وگفت شیکه ظاهرا پ یمرد هوی

 ساسان یکنیم کاریچ نجایا_

 یباش دسرپستتیبا

 شنیم یعصبان آقا

 انداخت وگفت یمن نگاه به

 د؟یکنیم کاریچ نجایخانم؟ا نیشما جز مهمونا هست_

 گفت یمرد چ نیا
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 هیک ساسان

 آرسام گفت ساسان به

 چه خبر بود نجایا

 خانم با شما هستم_

 چشم هام رو بستم وگفتم یعصب

 

 گردمیم یخان اریمن دنبال شهر_

 دیصداش کن لطفا

 د؟یدار یخان یبا آقا یشما چه کار_

 شدم یعصبان

 و گفتم دمیکوب زیم یرو محکم رو فمیک

 داره  یبه تو چه ربط_

 نمیصداش کن بب برو

 عقب رفت و از آشپزخانه خارج شد یکم دهیترس مرد

 

 از آشپزخانه خارج بشه خواستیتکون داد و م یهم با تعجب سر آرسام

 دمیدو سمتش

 رو گرفتم وگفتم بازوش

 یبر ییجا دمیاجازه نم گهید هیقض نیتا روشن شدن ا_
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 و گفت دیکش رونیرو از دستم ب دستش

 دیدار یخانم شما مشکل روان_

 ستمین دیکنیکه شما فکر م یاون من

 

 بغض گفتم با

 شناسمیم یمن تو رو از هزار فرسخ_

 یکامال مطمئنم تو آرسام و

 کرد یچطور با ما باز دونمیسرنوشته که نم هیوسط باز نیا

 تکون داد یکالفه سر آرسام

 شد رهیبه چشم هام خ و

 به چشم هاش زل زدم یاشک یچشم ها با

 اخم کرد ناگهان

 رو با دست فشرد وبعد سرش رو با دستاش فشار داد چشمانش

 حالت خوبه؟_

 

 نشست و گفت یصندل یرو

 ن؟یآب به من بد وانیل هیلطفا  شهیم_

 ختمیر یآب وانیرو برداشتم و براش ل عجله پارچ آب با

 دستش دادم به
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 دینفس سر کش کی

 دیبه گوشم رس یکس یبگه که قدم ها یزیچ خواستیم

 شدم رهیبا اخم بهش خ اریشهر دنیرو باال آوردم و با د سرم

 انداخت یبه آرسام نگاه اریشهر

 دیوضوح رنگ از رخش پر به

 رو باال انداخت و با لرزش صداش گفت ابروهاش

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایصحرا ...تو ا_

 رفتم  جلو

  ستادمیا شیقدم کیرفتم در  جلوتر

 سمت چپ و راست گوشش خوابوندم یلیدو س بالفاصله

  رهیگیم تشیاالن در حد مرگ رگ عصبان دونستمیم

 دمیترسینم یچیاز ه گهید یول

 دیقفل شده غر یدندون ها یازال

 ؟یکنیم یچه غلط یدار_

 

 جدا کردن دخترم یبرا شیکی_

 نیا یبرا شیکیاون  و

 آرسام اشاره کردم به
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 از جاش بلند شد و باحالت ترس گفت آرسام

 خانم گفتم اشتباه گرفتن اما... نیآقا بخدا من به ا_

  ریشده و متح شوکه

 کنارم افتاد دستم

 شدم رهیباز به آرسام خ یبا دهان و

 تو ؟ یگیم یدار یچ_

 ه؟یچ آقا

 

 یبر یتونیم یخب تو مرخص لهیخ_

 تکون داد و ازکنارم رد شد یبااحترام سر آرسام

 بازوهام رو به چنگ گرفت وگفت اریشهر

 احمق یدختره  گمیم یچ نیگوش کن بب_

 زدوگفت یپوزخند

 اون آرسامه_

 اثبات کن یاگه تونست اما

  ادینم ادشیرو  یچیه اون

 ...  یچیه

 

 کردیبا پوزخند بهم نگاه م اریشهر
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 شد یصورتم جار یهام به سرعت به پهنا اشک

 کردمیباور نم دمیشنیو م دمیدیرو که م یزیچ

  دمیمشت کردم کوب اریشهر ی نهیس یهام رو رو دست

 

 دمیکوب هیگر با

 دمیزجه کوب با

 دمیدرد کوب با

 هام رو در دست گرفت مشت

 پاهام بند نبودم یرو

 نشستم اریشهر یپا یخم شد و آروم جلو زانوهام

 هام ناله کردم یچارگیاز دردها و ب و

 

 اریخدا لعنتت کنه شهر_

 آدم نیآشغالتر تو

 ییبه تمام معنا یدرنده  وونیح هینه تو  هه

 اریلعنتت کنه شهر خدا

 یتو جهنم خداهم جا ندار یحت تو

 یسال تمام من رو آزار داد ده

 یداد سال من رو تو غربت عذاب ده
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 رو بهم بگو  راستش

 هم زندست مگه نه؟ بچم

 یکرد یرو هم مثل پدرش ازمن مخف اون

 

 فرستاد وگفت رونیب قینفسش رو عم اریشهر

 میبر نجایاز ا دیپاشو صحرا با_

 وگفتم دمیکش غیج

 هم زندست؟ رسامیبگو ام_

 سمتم هجوم آورد د،بهیکه چهارستون آشپزخانه لرز دیکش یادیفر اریشهر

 دیکوب واریبلندم کرد و به د نیزم یرو گرفت از رو گلوم

 نه اون مرده_

 ...آرسام هم مرده بفهم

 

 رو محکم تر فشرد و گفت گلوم

 یبش هیقض نیا چیپاپ یاگر بخوا_

 ؟یدیفهم کنمیبار همه رو باهم نابود م نیا

 خانوادت ی،مادرت و همه  س،آرسامی،تو،آل من

 کنمیرو نابود م همه

 زنهیم رونیام داره از حدقه بچشم ه کردمیم حس
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 اما.... کردمیباز و بسته م یدهانم رو مثل ماه ژنیاکس یذره ا یبرا

 

 انداخت نیزم یکه گردنم رو رها کرد و رو دیچهرم د یتو یچ اریشهر دونمینم

 دادمیسرفه کردن افتادم ومدام گلوم رو ماساژ م به

 انداخت یو چنگ در موهاش م زدیکالفه قدم م اریشهر

 دمیدر آشپزخانه شن یرو جلو ییپا یصدا

 سر بلند کردم  یسخت به

 

 شده بود  رهیکه متعجب به من خ سیآل دنید با

 چشم هام جمع شد یتو اشک

 یتو هم اومد یمام_

 یاومد بالخره

 و خودش رو در آغوشم رها کرد دیسمتم دو به

 دست هام رو دورش حلقه کردم یسخت به

 چشم هام نگاه کرد و آروم گفت به

 یکرده مام تتیبازم بابا اذ_

 کتکت زده؟ بازم

 تکون دادم.... یسرم رو به عالمت منف یلبخند تلخ با
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  اریشهر_

 دیسرهامون به سمت در چرخ همزمان

 بود ستادهیدر چارچوب در ا یبلند قامت مرد

 تکون داد وگفت یکالفه سر اریشهر

 کاوه خوامیعذر م_

 برم دیافتاده من با یاتفاق هی

 بودم کاوه ست دهیکه تازه فهم یمرد اون

 

 نگاه کرد دستاش رو درهوا تکون داد وگفت بهم

 هستن؟ یخانم ک نیشده؟ا یزیچ_

 در رفتارهاش کامال مشخص بود نیبود و ا یکالفه و عصب یلیخ اریشهر

 بلند شدم  ازجام

 رو گرفتم وگفتم سیآل دست

 خوشبختم آقا کاوه_

 سیصحرا هستم،مادر آل نم

 زدم یلبخند و

 بردمیرو به کار نم اریلفظ همسر شهر چوقتیه

 

 دونستمیخودم رو متعلق به اون نم چوقتیه چون
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 زد وگفت یقیلبخند عم کاوه

 اوه صحرا جان_

 نمتیبیخوشحالم م یلیخ

 یبه من نگفته بود که تو هم همراهش اومد اریشهر

 دمیرس رترید یبله من کم_

 سالن االن وقت شام هست یتو دییخب بفرما_

 دیبر دیخوایم کجا

 وسط و گفت دیپر یعصب اریشهر

 میبر دیفعال با میشیممنون کاوه جان بعد مزاحم م_

 

 دیدونیهرجور خودتون صالح م_

 میو به سمت در سالن رفت میکرد یکاوه خداحافظ از

 رفت شیپ سیبلند تر زودتر از من وآل یبا گام ها یعصب اریشهر

 دیدر که رس یجلو به

 دوخت یرو به کس نشیخشمگ نگاه

 اون فرد آرسامه دمیتر شدم و د کینزد

 دیکوبی*ن*ه میقرار شد و محکم به س* یدوباره ب قلبم

 اون بودم  یتماشا محو

 شد رهیبازوم رو چنگ زد و با اخم بهم خ اریشهر که
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 میبر_

 

 نفرت ازش رو برگردوندم با

 دنبالش راه افتادم به

 کنهیبهم نگاه م یرچشمیمتوجه شدم که آرسام هم ز اما

 جلوتر افتاد اریشهر یا لحظه

 عقب برگشتم  به

 نگاهم در نگاه آرسام گره خورد و

 شده بود رهیهم به من خ اون

  ستادیکه کاله زده بود و مشخص بود نوجوانه کنار آرسام ا یآخر پسر یلحظه  در

 آرسام از من رو برگردوند و

 شد یگونه ام جار یرو اشکم

 بودم یداریهنوز هم منتظر ب 

 نمیبیدارم خواب م کردمیهم حس م هنوز

 رفتم رونیب یانداختم و از در خروج نییرو پا سرم

 

 شدمیخبردار م هیقض نیو از ا زدمیم رونیبهونه ب هیبه  دیبا فردا

 روباز کردم نیعقب ماش در

 نشست  سیآل
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 جلو نشستم  خودم

 رو برام تموم کرد.... یریکه بهم زد غافلگ یرو روشن نکرده بود که با تو دهن نیهنوز ماش اریشهر

 

 دهانش گذاشت یو دستش رو جلو دیکش یبلند نیه سیآل

 یدر حضور شوهرت به نامحرم چشم ندوز یزدم بفهم نویا_

 دادم هیتک شهیهام رو بستم و سرم رو به ش چشم

 

 شد یکامل اشکم جار درسکوت

 اریشهر یدیرو پس م نایا یروز تقاص همه  هی

 ستیدور ن ادیمطمئنم اون روز ز و

 رو نداشت ییتهران جا یتو اریشهر

 گرفته بود شیحتما راه هتل رو درپ پس

کنه و خودش  ادهیعمو پ یرو خونه  سیاونقدر حوصله داشتم تا باهاش بجنگم و ازش بخوام من و آل کاش

 ...رفتیم خواستیکه م یهرگورستون

 

 راه افتادم اریهتل دست دخترم رو گرفتم و جدا از شهر به دنیرس با

 رو انجام داد و به سمتمون اومد کارها

 انداخته بودم که گفت نییرو پا سرم

  میبر_



 صحرا

 
744 

 

 بهش نگاه کنم به سمت آسانسور رفتم نکهیا بدون

 

 میگرفت شیرو پ تییمورد نظر راه سو یبه طبقه  دنیرس با

 کامال مجهز بود تییسو

 دواتاق داشت و

 تخت دونفره کیاتاق  هی در

 نفره کیتخت  کی گهیدر اتاق د و

 بشنوه اریگفتم که شهر یجور

 جان سیآل_

 میخوابیاتاق م نیا یتو تو منو

 هیپدرت کاف ینفره برا کیتخت  اون

 باتعجب گفت سیآل

 یزنیمامان من کنارتم چرا داد م_

 لبم گذاشتم یاشارم رورو انگشت

  دمیرو د رایشهر ی هیسا که

 سیآل_

 

 گفت دهیترس چارمیب دختر

 بله بابا_
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 اتاقت یبرو تو_

 اتاق واسه مامان و باباست نیا

 تکون داد وگفت یسر سیآل

 چشم_

 کنار دخترم بخوابم خوامیاما من م_

 

 اتاق  یبا اخم هول داد تو اریشهر

 بلوزش  یشروع کرد به باز کردن دکمه ها و

 دلم لعنتش کردم یهام رو بستم و تو چشم

 ینه؟دم در آورد یکنار من بخواب یخوایکه نم_

 و هفت جد و آبادت ییخر تو_

 تخت هولم داد و..... یرو اریشهر

*** 

 شدم داریازخواب ب ییزود با سروصدا صبح

 مشغول آماده شدن بود اریشهر

 وگفت دیبازم رو د یچشم ها نهیآ یتو

 رمیم کینزد یاز شهرستان ها یکیعقد قرار دادبه  یمن برا_

 گردمیبرم زود

 یبزار رونیپاتو از هتل ب یندار حق
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 دیصورتم کش یزدم و پتو رو رو یپوزخند

 

 رمینم رونیفکرکرده بود من ب واقعا

 برم کنار آرسام نکهیا یفرصت بود برا نیبهتر نیا

 بسته شدم در یصدا با

 دمیجام پر از

 هشت صبح بود ساعت

 و صورتم رو شستم دست

 کردم.... داریرو ازخواب ب سیآل و

 

 زدم رونیسرعت ازدر هتل ب به

 تلف کردن نداشتم یبرا یوقت

 کاوه رسوندم یالیرا با آژانس به و خودم

 دارن؟ یمامان بازم مهمان_

 زدم و گفتم یلبخند

 کار مهم دارم هی زمینه عز_

 رو فشردم فونیو آ ستادمیدر ا کنار

 ه؟یک_

 صحرا اومده دیکاوه بگ یلطفا به آقا_
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 دیچندلحظه صبر کن_

 بازشد یفیضع یدر با صدا هیاز چند ثان بعد

 تو دییبفرما_

 شدم الیو اطیح وارد

 میشد رهیکه در شب مشخص نبود خ ییبایبه باغ ز رتیبا ح سیو آل من

 سهینویم یزیفرش نشسته و داره چ یا کهیت یکه رو میشد یمتوجه پسر بچه ا اطیح ی گوشه

 

 زدم یلبخند

 بچه  نیآرامش داشت ا چقدر

 رو باال آورد سرش

 ما بلند شد و گفت دنید با

 سالم خانم_

 بچه حض کرده بودم نیادب و شعور ا از

 سالم پسر خوب_

 دنشهیاون هم محو د دمیکردم که د ینگاه سیآل به

 دخترم برو با دوستت آشنا شو_

 گردمیو زود برم دمیکارم رو انجام م من
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 یباشه مام_

 به سمت اون پسر رفت سیآل

 داشت ییرایو گ یمشک یچشم ها چقدر

 آرسام.... یچشم ها هیشب

 دمیبه خودم لرز یا لحظه

 ممکن بود که اون ..... یعنی

 شهاب ...._

 انداختم یپشت سرم نگاه به

 به آرسام موندم رهیخ و

 بله بابا_

 انداختم  یپسر نگاه به

 گلوم بود  یکه تو یبغض حجم

 

 امکان داشت هرلحظه

 زهیبر رونیرو پاره کنه و ب حنجرم

 د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا_

 خوردیآرسام و پسر تکون م نیهوا ب یتو انگشتم

 شدیاز دهانم خارج نم یزیچ اما

 خانم؟ نیشد ینجوریباز که ا_
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 ست؟یخوب ن حالتون

 اون ....اون پسر شماست؟_

 شد یجار یاپیهام پ اشک

 شهاب ...بله پسر منه_

 شده؟ یزیچ

 

 که احتماال متوجه شد رفتیم جیاونقدر گ سرم

 رفت یمکتیرو گرفت و به سمت ن دستم

 نشستم که گفت مکتین یرو

 داره؟ یخاص لیحالتون دل نیا_

 د؟یشیم ینجوریا چرا

 صحرا...._

 آخ....._

 کاوه بود که منو به اسم صدا کرد یصدا

 

 دمیبه آرسام انداختم که د ینگاه

 رو در دستاش گرفته بود سرش

 چشم هاش رو محکم بسته بود و

 تو حالت خوبه آرسام؟_



 صحرا

 
750 

 

 دادینکرد و سرش رو فشار م نگاهم

 ساسان تو حالت خوبه؟_

 به کاوه انداختم یگنگ نگاه

 صحرا؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 شدم .... رهیدهانم رو قورت دادم و به کاوه خ آب

 

 چه خبره؟ نجایبگه ا یکی_

 نداشت یکه انگار حال نرمال آرسام

 دادیسرش رو تکون م مدام

 کنهیم تشیاذ نقدریا یچ دونستمینم

 کاوه نگاه کردم وگفتم به

 دیکمکشون کن شهیدارن؟م یمشکل شونیا_

 

 تکون داد وگفت یسر

 اومده سراغش شیشگیهم یحتما باز سردردا_

 دست آرسام رو گرفت کاوه

 ختمون شدوارد سا و

 هم به دنبالشون راه افتادم من

 امیاالن م نیصحرا جان لطفا بش_
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 نگرانم به دنبال آرسام بود یها چشم

 

 گلوم رو قورت دادم بغض

 مبل نشستم یرو و

 رو درهم گره زدم  دستام

 شدم رهیخ نیبه زم و

 یصحرا جان معطل شد دیببخش_

 گفت یبلند شدم که با ناراحت ازجام

 یشیچرا بلند م نیبش زمیعه عز_

 حالشون چطوره؟_

 بابا یا_

 شدینم ینجوریمدت بود ا هی

 شده ینجوریچرا امروز دوباره ا دونمینم

 

 نمت؟یبب یافتخار داد یزود نیچه خبر شده که صبح به ا نمیبگو بب خب

 وگفتم دمیکش یقیعم نفس

 راستش من..._

 خواستمیم

 یکنینگرانم م یشده؟داریبگو چ_
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 رو بدونم راجع به گذشته اش.... یمرد اطالعات نیراجع به ا خواستمیمن م_

 ؟ساسان؟ یک_

 هام رو بستم وگفتم چشم

 ستیاسمش ساسان ن_

 ؟یچ_

 

 ستیاسمش ساسان ن گمیم_

 ؟یشناسیاونو م ست؟تویکه ن یدونیتو از کجا م_

 کاوه لطفا بهم بگو _

 کنمیم فیرو برات تعر زیهمه چ بعدش

 برگشتم  رانیبه ا شیده سال پ یقتبگم صحرا....و دیبا یخب چ_

 شمال رفتم  یالیو به

 کردن دایپ الیباغ و یتو یبد تیاز افرادم اون رو در وضع دونفر

 شد وگفتم یگونه ام جار یرو اشکم

 ؟یتی....چه وضع یچ یعنی_

 

 بد بود یلیخب حالش خ_

 خورده بود ریتا ت سه

 شده شیباعث فراموش نیجمجمه اش  شکسته وهم میدیخورده که بعد فهم یبد یضربه  ومدیبه نظر م و
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 که بعد ده سال حافظش برنگشته؟ ؟چطورهیفراموش_

 

 واقعا دونمینم_

 کردم کمکش کنم یسع یلیخ

  دنشید یمختلف یدکترها

 ارهیبه خاطر ب یزیچ دیشا نهیسابقش رو بب یاز زندگ یزیچ دیگفتن که اون با یول

 دادم دنیبار یازه انداختم و به اشک هام اج نییرو پا سرم

 ؟یباغ چ یتو یپس ....پس اون پسر بچه _

 

 خب اون پسرشه...._

  دمیگردنم رو شن یشکسته شدن مهره ها یسرعت سرم رو باال آوردم که صدا به

 شدم رهیزده به کاوه خ رونیاز حدقه ب یچشم ها با

 اون پسرشه؟ یدونیاما ...تو از کجا م_

 

 سال رو پشت در رها کردن کی بایتقر کیکوچ یبچه  هیکردن ساسان، دایخب چندروز بعد از پ_

 میکرد دایلباسش پ ینامه تو کی و

 اون نامه مشخصات ساسان و بچه رو نوشته بودن یتو

 گفته بودن شهاب پسر ساسانه و

 میماهم باور نکرد اولش
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 میگرفت یان ا ید شیزود از جفتشون آزما یلیخ اما

 ساسانه یپسر خون بهمون ثابت شد که شهاب و

 نشستم و از ته دل زجه زدم نیزم یگرفتم و رو زیرو به م دستم

 

 منو  ؟صبریکن شیرو آزما یچ ی....خواست ایخدا_

 منو ...اعتقاد منو طاقت

 مونده؟ یاز من باق یچ نینگام کن بب ایخدا

 سرم رو باال گرفتم ییقدم ها دنیشن با

 درهم آرسام رو به رو شدم یبا چهره  و

 اشک هام شدت گرفت و

 با بهت و تعجب گفت کاوه

 افتاده یتوروخدا بگو چه اتفاق یترسونیمنو م یصحرا دار_

 شده؟یچ آخه

 افتاده آقا کاوه؟ یچه اتفاق_

 ساسان دونمینم_

 ستیحالش خوب ن صحرا

 

 شد رهیبهم خ آرسام

 اومد جلو
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 تر شد کیو نزد کینزد

 زانو زد کنارم

 و گفت دیکشچشم هام  یشالم رو رو ی گوشه

 صحرا _

 که آروم زمزمه کرد هیگر ریاسمم از زبون آرسام بلند تر زدم ز دنیشن با

 صحرا کنهیتاب م یمنو ب نقدریداره که ا یچشم هات چ دونمینم_

 آرسام_

 فکرکن توروخدا

 فکرکن کمی زتیبه همه چ تورو

 آرسام یاریممکنه منو به خاطر ن چطور

 

 و گفتم دمیکوب نمیس یرو محکم

 دیبهت رس یکه با بدبخت ییمن صحرام ....همون صحرا_

 اون پسر ...اون پسر ماست آرسام و

 رسامهیام اون

 ..... دونمیمنه م یبچه  اون

 بودن رهیباز به من خ یو کاوه با دهان آرسام

 دمیبه سرعت ازجام پر که

 دمیدو اطیبه سمت ح و
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  ستادمیستون ا کنار

 نگاه کردم سیو آل رسامیام یحلقه شده  یبه دست ها و

 دمیخفه کش غیدهانم گرفتم و از اعماق وجودم ج یرو جلو دستم

 بود یچه سرنوشت گهید نیا ایخدا

 بود یشیچه آزما گهید نیا ایخدا

 

 ....یسرم آورد ییبال نیکه همچ یدیمن رو اونقدر خوب و صبور د ایخدا

 کنمی.....التماس مکنمیخواهش م ایبرشون گردون خدا بهم

 زدم ادیفر گاهناخودآ

 رسامیام_

 شدن رهیو به من خ ستادنیو پسرم از حرکت ا سیآل

 دمیوقفه دو یمنتظر نشدم و ب گهید

 

 ستادمیپسرم ا یکیبه نزد دنیرس با

 از سر تا پا نگاهش کردم  چندبار

  دمیکش ادیته دلم فر از

 شکرت ای....خدااااااایخدا_

 کردم  یدیشد ی جهیضعف و سرگ احساس

 رو به آسمان بلند کردم سرم



 صحرا

 
757 

 

 دیخورش دیشد نور

 رو بدتر کرد حالم

 ....نیزم یشدنم رو دهیهمزمان شد با کوب و

 

*** 

 صورتم چشمام روبازکردم یرو یاحساس سرد با

 بوده باشه دارشدنمیب نیباتریز نیا دیشا

 نمیو آرسام رو مقابلم بب سیو آل رسامیدرست ام که

 صحرا جان؟حالت خوبه؟_

 

 کردم و سرم رو تکون دادم یکاوه نگاه به

 نجایا ادیتماس گرفتم داره م اریباشهر_

 و گفتم دمیاز جا پر ریت نیع

 نیچرا به اون گفت_

 کنم کاریخدا حاال من چ یا

 باتعجب گفت کاوه

 ه؟یصحرا منظورت چ یگیم یچ_

  یهمونطور که متوجه شد_

 ساسان شما شوهر من اهمونی آرسام
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 پسر من بوده رسامیامپسرش شهاب همون  و

 

 اون ها رو ازمن گرفت و گفت که مردن اریشهر شیده سال پ که

 رفت آرسام هم به دنبالش رونیبلند شد و از اتاق ب رسامیام

 شدیمانعم م یچ دونمیبچم اما نم دنیدر آغوش کش یبود برا ییدلم غوغا در

 به صالح نبود نجایکه بود فعال موندن من ا یهرچ

 جام بلند شدم از

 دمیدو رونیرو گرفتم و به ب سیآل دست

 دمیرو د رسامیسالن آرسام و ام یتو

 سمتشون رفتم و گفتم به

 میندار یوقت چیگوش کن آرسام ه_

 باورم کن توروخدا

  گمیم یجد بخدا

 

 هستن دنتیو پدرت و خواهرت منتظر د مادر

 من که سال هاست که با مردن شما مرد ینوا یقلب ب و

 دیزنده بمون زارهیبار نم نیا نجایبرسه ا اریشهر اگه

 یایبا من ب دیبا

 یفهمیرو م زیچ همه



 صحرا

 
759 

 

 نگاهم کرد وگفت یباگنگ آرسام

 یزنیحرف م یاز چ دونمیاما من نم_

 ؟یواقعا تو همسر من و مادر شهاب یعنی

 هام رو بستم و گفتم چشم

 بخدا هستم ،به جون بچه هام هستم_

 ؟یفهمیجونمون در خطره ....هممون م یایبا من ب دیبا تو

 دمیم حیبرات توض میبر ایب

 

 به من نگاه کرد فیبالتکل آرسام

 بلند شد فونیآ یصدا که

 دهانم گرفتم و گفتم یرو جلو دستم

 بدبخت شدم یوا_

 ....اریشهر

 دستم رو گرفت آرسام

 شدم رهیمات بهش خ که

 میکنیفرار م یاز در پشت ایب_

 رسامیرو گرفته بودم و آرسام دست ام سیو آل اریدست شهر من

 یدونینم یچیبگو ه اریکاوه لطفا به شهر_

 کنمیکن برات جبران م باور
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 کن پسر دایرو پ تیبرو زندگ_

 جونور رو بسپار به من نیا

 ....دیباش زود

 

 میرفت یسرعت به سمت درب پشت به

 اونجا پارک شده بود ینیماش

 رو فشار داد ریدزدگ آرسام

 باز شد نیماش

 میو به سرعت از اونجا دور شد میسوار شد همه

 م؟یکجا بر دیحاال با_

 

 نه؟ یتو من رو باور دار_

 نگاهم کرد یچشم ریز

 دهانش رو قورت داد و گفت آب

  ادینم ادمیازت  یزیچ_

 چرا بهت اعتماد دارم دونمینم اما

 ...یبرگردون میمنو به زندگ یبتون دیشا کنمیم حس

 

 کنمیم نکارویمطمئن باش ا_
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 ....یمام_

 جانم دخترم_

 ؟یکن فیواسه منم تعر یخواینم_

 شه؟یم یبابا چ پس

 هام رو بستم و گفتم چشم

 کنمیم فیرو تعر زیهمه چ_

 دیصبور باش یکم فقط

 عمو رو دادم یآرسام آدرس خونه  به

 مینداشت یوقت چیه

 دنبالمون باشه اریاالنم شهر نیهم دیشا

 

 عمو رو گرفتم یدمو شماره در آور فیرو از ک میگوش

 بله ؟_

 سالم عمو منم صحرا_

 سالم دخترم_

 ده؟یچرا صدات ترس شدهیچ

 براتون دارم جیمه زیسوپرا هیعمو _

 دیاز اون خونه خارج بش عتریسر یهرچ دیقبلش با یول

 دختر؟ یگیم ی؟چیچ_
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 میوقت داشته باش قهیدق ستیب دیعمو شا_

 دنبالمونه اریشهر

 ارهیسرمون م یبد یبار بال نیا

 شمال میریم ما

 

 میمونیجاده منتظرتون م کنار

 نیوفتیاالن همتون راه ب نیو هم دیرها کن زویهمه چ فقط

  نیهم خبر بد انایبه آر لطفا

 ....ستیدر امان ن چکسیه جون

 میکنیاالن حرکت م نیخب دختر هم لهیخ_

 رو قطع کردم یگوش

 شدم رهیبه جلو خ و

 شمال؟ میبر دیبا_

 رسهیکه به ذهنم م هیفعال تنها راه نیا_

 ؟یزدیحرف م یبا ک_

 زدم و گفتم یلبخند

 پدرت...._

 

 و گفت دیکش یقینفس عم آرسام
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 چه خبره نجایبفهمم ا دیبا ارمیهرچه زودتر حافظم رو بدست ب دیمن با_

 یفهمیزود م یلیخ یفهمیم_

 ه؟یک اریکن شهر فیبرام تعر_

 میو تو چطور باهم آشنا شد من

 میاز هم جدا شد چطور

 ادینم ادمی یچیچه خبر شده که من ازش ه نجایا

 

 عقب برگشتم  به

 شدم رهیبه پسرم خ و

 شده بود رهیخ رونیب یدر هم به منظره  یبا اخم ها که

 ....شهاب؟ریام_

 در خودش فرو رفت شترینگاه نکرد و ب بهم

 کنم پسرم دایبهم نگاه کن تا قوت حرف زدن پ_

 نیستیشما مادر من ن_

 دییدروغگو هی شما

 شهااااااب_

 

 آرسام تکون دادم یرو جلو دستم

 در حال پاره کردن حنجرم بود بغض
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 نیشما من و بابا رو تنها گذاشت_

 مادر بزرگ شدم یب من

 کردنیم فیکه دوستام ازمادرشون تعر ییهمه لحظه ها تو

 کردمیم فیاز پدرم تعر دیبا من

 چرا؟ نیما رو تنها گذاشت چرا

  دیکنیفکر م نیکه برگشت حاال

 نیشما ما رو دوست داشت کنمیغش کردن باور م هی با

 کرده بود سیاشک هام صورتم رو خ یک دمینفهم اصال

 

 باز به پسرم نگاه کردم یدهان با

 پر بود یلیخ کشیکه قلب کوچ یپسر

 بود یگناه من چ اما

 شبه باخت کیرو  شیساله و زندگ کی یکه بچه  یمادر گناه

 رو با سند و مدرک زیمن ....همه چ_

 شاهدام  یجلو

 پسرم.... یشیم قیحقا یهمه  یاون موقع متوجه  کنمیم فیو مادربزرگت تعر پدربزرگ

 

 میکرد یرو در سکوت سپر یساعت کی

  میوارد جاده بش نکهیاز ا قبل
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 میشد هیمنتظر بق یرستوران کنار

 کجان نیبب ریتماس بگ_

 عمو رو گرفتم یرو در دست گرفتم و شماره  میگوش

 د؟ییسالم عمو کجا_

 

 میبعد ازتماس تو حرکت کرد قهیسالم دخترم،پنج دق_

 میرسیبه تونل م گهید یکم

 میباشه عمو ما بعد تونل منتظرت_

 همراهته صحرا ؟ یک_

 زهیگفتم که عمو سوپرا_

 دینیبیم نیایب

 و قطع کردم و به آرسام گفتم یگوش

 رسنیم گهید قهیچند دق_

 ق؟یاون آالچ ریز نینیبش_

 لبخند بهش گفتم با

 مینیبش_

 مینشست قیتخت آالچ یبچه ها رو همراه

 

 میشد رهیاطراف خ یبایز یبه منظره  و
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 من یبایز یمنظره  اما

 مقابلم بود یچهره ها تنها

 و دخترم رسامیو ام آرسام

 بار هزارم به لرزش دراومد یبرا یگوش

 ول کن نبود اریشهر

 شدیم شتریهرلحظه ب زشیآم دیتهد یها امیپ

 تماس عمو از جا بلند شدم و گفتم با

 دینیبش نجایشما ا_

 ارمشونیب رمیم من

 دو به سمت جاده رفتم با

 شدنیم ادهیپ نیکه از ماش دمیوخاله رو د عمو

 

 خاله..._

 دیبه سمتم چرخ نگاهشون

 افتاده؟ یچه اتفاق ه؟بازیواسه چ ایموشم باز میقا نیصحرا مادر ا_

 نشده خاله یزیچ_

 کجاست؟ مامان

 ....نجایهم_

 شد ادهیپ نیباز شد و مامانم هم از ماش در
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 در آغوشش گرفتم محکم

 شدیلبهام پاک نم یاز رو لبخند

 میجلوتر بر نکهیقبل از ا_

 رو بهتون بگم یزیچ دیبا من

 دختر یما رو نگران کرد_

 چطور اومدم دمینفهم نجایتهران تاا از

 شده؟یچ بگو

 

 دیآروم باش کنمیخواهش م_

 سمه یجانیه هرگونه

 شما خاله.... یبرا مخصوصا

 شده؟یخدا مرگم بده چ_

 هاشون زدم  یبه نگران یلبخند

 و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 زنده هستن...... رسامیآرسام و ام_

 پنج تن ای_

 سُر خورد نیزم یداد و رو هیتک نیفاطمه...خاله به ماش ای

 داد هیتک نیهم چشم هاش رو بست و دستش رو به سقف ماش عمو

 کنار خاله نشست مامان
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 در آروم کردنش داشت یو سع دادیهاش رو ماساژ م دست

 گفت شدیکه لرز به وضوح دراون حس م ییبا صدا عمو

 

 ؟یکنیرو باما م یشوخ نیچرا همچ_

 عمو ستین یبخدا شوخ_

 زنده ان اونا

 ششونیپ میبر نیایب

 و بااشک گفت دیاز جا پر خاله

 بچه هام تورو ارواح خاک آقات منو ببر شیمنو ببر پ_

 برمیباشه خاله جان م_

 هست یمشکل فقط

 ؟یچه مشکل_

 ....ادینم ادشی یچیآرسام حافظش رو ازدست داده و ه_

 

 یاله رمیبم_

 بچم بخوره تو سر مادرش داغ

 ششیببر پ منو کنمینداره خودم حال بچم رو خوب م بیع

 خاله رو گرفتم  دست

 رفتم قیبه سمت آالچ و
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 و مامان هم پشت سرمون اومدن  عمو

 

 شده رهیرودخانه خ یکه آرسام به آب جار دمیدور د از

 زننیبچه ها هم با هم حرف م و

 آرسام....._

 سرش رو به سمتم برگردوند آرسام

 سرجاش بلند شد و به سمتمون اومد از

 مادرش نگاه کرد به

 شد رهیپا بهش خ ازسرتا

 خاله شدت گرفت یها اشک

 شد لیو ناله تبد یبه زار و

 دورت بگردم مادر_

 به سرم اومد پسرم یده سال چ نیتو ا یدونیم

 دمیکش یتو نبودت چ یدونیم

 

 شد رهیبه مادرش خ یبا ناراحت آرسام

 مادرش رو در آغوش گرفت یو جلوتر اومد و ناگهان جلو

 ند و گفتچسبو نشیرو به س سرش

 ادینم ادمیاز شما  یچیه نکهیباا_
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 کنمیچرا حس م دونمینم یول

 هم دلتنگ شما بودم من

 پسرم ....مادرت مرد_

 از نبودنت رشدمیپ

 نگذره.... شیاز باعث و بان خدا

 ما رو در آورد یدر آغوش پسرش ناله کرد که اشک همه  هیچند ثان خاله

 از اون آرسام به سمت پدرش رفت و اون رو در آغوش گرفت بعد

 

 بود  دهیعذاب کش یلیهم از نبودن پسرش خ عمو

 زهیباعث شده بود بغض مردونش بشکنه و در آغوش پسرش اشک بر نیهم و

 دنیرو بغل کردن و بوس سیو آل رسامیازاون همه ام بعد

 دادینشون نم یاصال واکنش خوب رسامیام اما

 من رو آزرده کرده بود یلیخ نیا و

 باخبر بشم قیاز حقا دیکردم و با دایمن شک ندارم که خانوادم رو پ_

 ناراحت نشو رسامیرفتار شها.....ام از

 رو گذرونده یبچه دوران سخت اون

 دچاره.... یافسردگ یبه نوع و

 

 افسرده باشه؟ دیچرا با یکیبه اون کوچ ه؟بچهیمنظورت چ_
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 رو بدون مادر گذرونده شیچونکه دوران مهم بچگ_

 باهوشه  یلیخ پسرم

 دهیها آموزش د یمرب نینظر بهتر ریبه لطف کاوه ز و

 ادینتونست با نداشتن مادر کنار ب چوقتیه اما

 

 گفتم رلبیشد و ز یهام جار اشک

 بچم یبرا رمیبم_

 شد ینجوریمنه که ا ریتقص

 تو نباشه ریتقص یزیچ دمیاحتمال م_

 ومدن که مادر پدرم هم ا حاال

 ؟ یکن فیتعر یخواینم

 هام رو پاک کردم و گفتم اشک

 کنمیم فیچرا تعر_

 میبر ایب

 آرسام همراه

 مینشست هیتخت کنار بق یرو

 

 شدنیو عمو فرزاد از نگاه کردن به آرسام خسته نم خاله

 در سکوت هیاز گذشته چند ثان بعد
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 و گفت دیکش یقینفس عم آرسام

 د؟یکن فیتعر نیخواینم_

 به عمو انداختم  ینگاه

 

 با آرامش چشم هاش رو باز وبسته کرد که

 کردن فیاول شروع کردم به تعر از

 روستا  یکه تو یلحظه ا نیاول از

  دید یرو مشغول چوپان من

 رو دادن رسامیرفت و خبر مرگ اون و ام رسامینجات ام یکه کنارم بود و بعد ازاون برا یلحظه ا نیآخر تا

 اریمن با شهر یاره موضوع ازدواج دوب تا

 دادیهاش رو مدام ماساژ م قهیدستاش گرفت و شق نیسرش رو ب آرسام

 پسرم نگاه کردم و گفتم به

 

 عمدا تنهاتون نگذاشتم؟ چوقتیکه من ه یبه سر مادرت اومده پسرم؟حاال متوجه شد یچ یدیحاال فهم_

 همه روان شده بود یگونه  یرو اشک

 مادر جون رسامیام_

 دهیمادرت عذاب نکش شتریداستان ها ب نیا یتو چکسیه

  شیاز دوران مجرد اون

 اریاز ازدواج خون بس با شهر اون
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 هم از ازدواج با آرسام اون

 رو بچشن یطعم خوشبخت تااومدن

 داد  بیسرش و با دروغ اون رو فر یرو آوار کرد رو زیهمه چ اریشهر

 دهنکر یانتقام صبور یمثل مادرت برا چکسیده سال ه نیا یتو

 

 کردیبه خاله نگاه م یاشک یبا چشم ها رسامیام

 شده بود  رهیرخم خ میبه ن یهم با ناراحت آرسام

 پر اشک آرسام یانداختم که غرق شدم در چشم ها یهام رو پاک کردم و به چشم هاش نگاه اشک

 شد یمن به سرعت جار یها اشک

 گونه ام گذاشت یرو باال آورد و رو دستش

 هام روپاک کرد و گفت اشک

 صحرا جان رمیگیاشک هات رو ازش پس م یتاوان همه _

 ادینم ادمی یزیاالن چ هرچند

 در گذشته ست یزیکردن چ دایپ یذهنم مدام در حال کنکاش برا هرچند

 

 فیتعار نیبا وجود ا اما

 بره نییبار نزارم آب خوش از گلوش پا نیا خورمیم قسم

 شدم یمرد ی رهیلبخند خ با

 بود  میزندگ یهمه  هک



 صحرا

 
774 

 

 نسبت به خودم حس کردم شیکه با وجود فراموش یرتیغ

 احساسم رو بست یو پا دست

 هیقلبم سرشار از خوش کردمیم حس

 گفت رسامیبگم که ام یزیچ خواستمیم

 مامان صحرا...._

 

 پسرم مات شد یبایز یچشم ها یو رو دیبه سرعت چرخ گردنم

 چهار دست وپا جلو رفتم و مقابلش نشستم و گفتم یرو

 ؟یگفت یتو....تو چ_

 با اشک چشم گفت رسامیام

 ؟یستیمگه شما مامان من ن_

 هام رو با درد بستم چشم

 گفتم رلبیاشک هام شدت گرفت و ز زشیر که

 

 شکرت ایخدا_

 واقعا ازت ممنونم  ایخدا

 ....شکر

 پسرم گذاشتم یگونه  یرو رو دستم

 بعد از گذشت ده سال پسرم رو در آغوش گرفتم و
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 کردن هیشروع به گر انمیاطراف ی همه

 هق هق مامان و خاله برخاست یصدا

 و از جا بلند شد.... دیکش یهم نفس کالفه ا آرسام

 

 رو غرق در آغوش پسرم بودم یا قهیچنددق

 بود ایحس دن نیباتریکه داشتم ز یحس

 به تاراج رفت شیکه تمام زندگ یزن یمنو درک کنه؟دردها یدرد ها تونستیم یکس

 مرتکب نشده یبه تاوان گناه ها و

 به فنا رفت میزندگ

 میواقع یکردن خانواده  دایپ با

 

 سالها رو با دروغ من رو کنار خودش نگه داشته نیتمام ا اریشهر نکهیبا علم به ا و

 هرگز قصد برگشت نداشتم گهید

 در اسرع وقت  و

 دادمیگزارش م سیرو به پل اریخالف شهر یکارها تمام

 دمیکه کش ییتمام دردها یهم به اندازه  اریشهر نکهیا دیام به

 بکشه و تاوان پس بده درد

 

 زدن یبعد همه سازگرسنگ یکم



 صحرا

 
776 

 

 ناهار سفارش دادن و

 بود رهیخ یجار یهمچنان به رودخانه  آرسام

 بلند شدم که به سمتش برم ازجام

 دستم رو گرفت یکس

 به دخترم افتاد و گفتم نگاهم

 جانم مامان جان؟_

 نداره و چشم هاش پر از اشک شده بود یکه حال خوب خوندمیدخترم م یچشم ها از

 شدم رهیو بهش خ نشستم

 مامان؟ زیعز شدهیچ_

 

 اونور مامان یایلحظه ب هی...شهیم_

 و منو باخودش  دیرو کش دستم

 دورتر برد یکم

 و گفت ستادیا

 یمام_

 شده؟یجانم گل قشنگم بگو چ_

 ؟یرو دوست دار رسامیام یآره؟بابا یرو دوست ندار اریتو بابا شهر_

 دمیکش یقیعم نفس

 رو پشت گوشش فرستادم وگفتم موهاش



 صحرا

 
777 

 

 گوش کن خوشکلم _

 یوقت دار یلیمسائل خ نیدرک ا یهنوز برا تو

 

 یهست یا دهیدختر فهم تو

 کرد تیاذ یلیکه بابات من رو خ یبدون نویا دیبا و

 بازهم ازش ممنونم  یول

 داد هیمثل تورو بهم هد یگل قشنگ چون

 دروغ اون نبود اگر

 دخترم یاالن نبود توهم

 عاشق توام من

 و  رسامیبرادرت ام عاشق

 .... دتیجد یبابا عاشق

 انداخت و گفت نییسرش رو پا سیآل

 نم؟یبیرو نم اریبابا شهر گهید یعنی_

 

 دخترم هیچه حرف نیا_

 ینیپدرت رو بب یتونیم یهروقت که بخوا تو

 صبر کن یفعال کم یول

 درست بشه بعد... زیهمه چ تا
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 یمام_

 جانم؟_

 ؟یمن رو هم دوست نداشته باش یرو دوست ندار ارینکنه چون بابا شهر_

 رو باال انداختم ابروهام

 بالبخند در آغوشش گرفتم و گفتم و

 گل نازم  هیچه حرف نیا_

 یمن زیهمه چ تو

 دخترم دمینم چکسیبه ه تورو

 تو رو دوست نداشت؟ شهیم مگه

 

 زمیعز گهیمامانت راست م_

 مثل شما رو دوست نداشت؟ یدخترخانم خوشکل شهیم مگه

 کردم  یآرسام نگاه به

 زدم ولبخند

 

 رو ازدست نداده بود شیطبع مهربون نیا

 ؟یزنیمن و مامان رو کتک نم یبش یعصبان یوقت یعنی؟یتوهم منو دوست دار یعنیعمو جون؟ یگیراست م_

 شد رهیبهم خ یآرسام جمع شد و باناراحت لبخند

 منه صحرا ریتقص یدیکه کش ییتمام بالها کنمیحس م_
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 شهیقلبم داره ذوب م کنمیحس م دمیکه فهم یازوقت

 

 شدم دست آرسام روگرفتم وگفتم بلند

 زمیعز هیحرفا چ نیا شیه_

 یآرامش قلب من تو

 ارمیشکر به جا ب یصدبرابرش سجده  دیبا یستادیهمه سال جلوم ا نیبعد از ا نکهیهم

 با بغض گفت آرسام

 صحرا دمیرو نم یناراحت یبهت اجازه  چوقتیه گهید_

 ارهیاشکت رو درب چکسیو ه زیچ چیه گهید زارمینم

 اش چسبوند نهیرودور گردنم انداخت و سرم رو به س دستش

 شد یبلوزش جار یهام رو اشک

 

 غم و غصه است  یاز هرچ دنیبر یعنی آغوشش

 شدمیبازوان محبوس م نیا نیتا ابد در ب کاش

 عالم جدا بشم.... نیا الیفکر و خ یاز همه  تا

*** 

  میزود حرکت کرد یلیخ

 میدیشب به چالوس رس و

  میعمو شد یالیو وارد
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 بکر عتیطب

 ....ایدر یآب

 قطرات باران و ازهمه مهم تر زشیمطبوع و ر یهوا

 خانوادم حضور

 

 دست به دست هم داده بودن یو همگ همه

 فارغ کنن ایدن نیا یمن رو از غم ها تا

 میهمراه نداشت یا لهیوس میعجوالنه راه افتاده بود یلیکه همه خ ییازاونجا

 صحبت کرد انایبا آر خاله

  ادیفردا صبح م هم بخاطر ترس جون بچه هاش گفت که اون

 دیاستراحت کن دیبهتره بر نیخسته ا یلیکه خ ییخب ازاون جا_

 ....هیهم روز بزرگ فردا

 

 رفتن  یو عمو به اتاق خاله

 از آرسام رو نداشت یطاقت دور رسامیام یخواستن که کنار من بخوابن و ازطرف یها هم با اشک و زار بچه

 شد  نیبرا میتصم نیهم یبرا

 من و مامان و آرسام و بچه ها که

 میسالن جا بنداز یتو نجایهم

 لبهام نشست یرو یو پراز شاد بایز لبخند
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 بود..... یمن و خانوادم ابد یبرا یشاد نیا کاش

 

 باش زدن داریاهل خونه ب یزود همه  صبح

 کنارهم بودن شوق داشتن یکه همه برا ییگو

 ازصرف صبحونه عمو گفت بعد

 دیبر تیشکا میتنظ یزودتر برا یهمراه آرسام هرچ صحرا جان بهتره_

 

 ندازنیم انیزود پرونده رو دوباره به جر یلیو خ رنیگیها از تهران استعالم م اون

 روتکون دادم وگفتم سرم

 م؟یادامه بد مونیبه زندگ یدردسر چیبدون ه شهیم یعنینگرانم عمو ، یلیمن خ_

 دخترم شهیانشاال که م_

 به سمتمون اومد وگفت آرسام

 اومده؟ شیپ یمشکل_

 نیرو راه بنداز تیو شکا یکالنتر دینه پسرم همراه صحرا بر_

 بهتر نبود؟ میکردیکارو م نیهمون تهران ا یاما اگه تو_

 پسرم  میاونجا بمون نیاز ا شتریب میتونستیما نم_

 

 که اون گرگ صفت باشه خطرناکه ییما جا یهمه  موندن

 به شدت در فکر فرو رفت آرسام
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 تکون دادوگفت یسر

 *ش*ر*ف فرار کردهیدنبال کارها اون ب* وفتنیو ب رنیها بخوان استعالم بگ سیپل نیتا ا_

 باخبر شم ایو از قضا رمیتماس با کاوه بگ هیمن  دیبزار

 کاوه رو گرفت  یشماره  آرسام

 از چند بوق کاوه جواب داد بعد

 .آرسامسالم آقاکاوه من ساسانم..._

 تا .... یریزودتر تماس بگ کردمی...دعا م دییساسان شما کجا_

 

 شده؟ یکاوه خان؟طور یتا چ_

 آدماش رو دم در گذاشته بود اریشهر نیشما فرار کرد یوقت_

 کردن  بتونیها تعق اون

 صبح راه افتاده نیهم کاوه

 باشه دهیاالنم رس نیتاهم دیشا

 دیفرار کن فقط

 در خطره.... دایبار جونتون شد نیا

 آورد  نییرو پا یزده گوش رونیاز حدقه ب یبا بهت و چشم ها آرسام

 گفتم که

 ؟یزنیآرسام؟چرا حرف نم شدهیچ_

 چه خبر شده؟ بگو
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 با لکنت زبان گفت آرسام

 ادیاون ....داره ....م_

 اد؟یداره م ی؟کیچ_

 

 شد دهیکوب وارید یسالن تو یدر ورود ناگهان

 دمیازجام پر غیج با

 اومدن رونیهم باتعجب از آشپزخونه ب هیبق

 هام به سرعت پر از اشک شد چشم

 ولش کن توروخدا بچمو ول کن یکنیم کاریتوروخدا چ اریشهر_

  یخون یبا چشم ها اریشهر

 

 گذاشته بود رسامیام ی قهیشق یرو رو اسلحه

 صحرا هان یکنیم یباز یدار یبا ک یدیحاال فهم_

 ه؟یک اریشهر یدیفهم

 ....دهیاون بچه ترس ینیبیمگه نم یعوض ی کهیمردت نییپا اریاون اسلحه رو ب_

 رو سمت آرسام گرفت وگفت اسلحه

 خفه شو  یکیتو_

 وضعم نبود آشغال  نیا کردمیفقط خفه شو اگه همون روز کارت رو تموم م تو

 .....کنمیهمتون رو نابود م امروز
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 دمیکش یخفه ا غیدهانم گرفتم و ج یرو جلو دستم

 وگفتم دمیآرسام پر یجلو ناخودآگاه

 کنمیالتماست م اریبال رو سر من ن نینکن ....توروخدا دوباره ا_

 نکن نکارویا

 زد و گفت یپوزخند اریشهر 

 طرف نیا اینکنم نه؟پس ب_

 هام گرد شد چشم

 

 گفت نیهم یبرا دمیحرفش رو نفهم یشد که معن متوجه

  میزودباش بر یایهمراه من ب دیتو با_

 جلو بره که دستم رو سد راهش کردم خواستیشد آرسام م یگونه ام جار یهام رو اشک

 *و*ز یپ*ف* ی کهیآخه مردت_

 کجا هان ادیتوب با

 رمیگیرو ازت پس م امونیبدبخت یهمه  تاوان

 یشناسیصحرا تو که منو م_

 نکنه یمنو عصبان ادیبهش بگو ز پس

 

 شمارمیپنج شماره م تا
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 ایب یازدست بد شهیهم یپسرت رو برا یخواینم اگه

 کردیپسرم افتاد که با چشم هاش بهم التماس م یاشک یبه چشم ها نگاهم

 شروع به شمارش کرد اریشهر

 ....کی_

 سیو آل رسامیام بخاطر

 دو..._

 مادرم ،خاله و عموفرزاد بخاطر

 سه...._

 به آرسام بخاطرعشقم

 حرکت کردم اریبرداشتم و به سمت شهر قدم

 

 زدیم ادیفر آرسام

 رونکنم نکاریا خواستیازم م و

 ....رمیانتقام بگ اریاز شهر یینوبت من بود که در تنها نباریا اما

 ستادمیا کنارش

 و بغل گرفتم دمیرو بوس پسرم

 اون رو به سمت پدرش فرستادم و

 گفت هیدستم رو گرفت و با پوزخند رو به بق اریشهر

 دیخودتون تلخ تر نکن یبهتره داستان رو برا_
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 ....دیفقط صبرکن شهیم شهیآب تر ازهم یخشک تر و ب صحرا

 

 میشد نیگرفت و من رو عقب عقب از در خارج کرد و به سرعت سوار ماش هیاش رو به سمت بق اسلحه

 میدور شد الیاز اون و و

 کنه اش رو از سرم کم هیسا اریقائله سر دراز داشت و حاالحاالها قرار نبود شهر نیا

 کردمیخالصش م دیبا خودم

 

 وجود نداشت یا گهید راه

 نه یدم در آورد یکرد دایعشقت رو پ_

 یو زود باهاش همراه شد یصبر نکرد یلحظه ا یحت

 بدم سنگسارت کنن؟ انتیکنم و به جرم خ تیاالن ازت شکا یخوایم

 حوصله گفتم یب

 اون امن تره  یچون اونجا برا یاوردیرو ن سیچرا آل پرسمیازت نم_

 کمتر تورو بشناسه به نفعشه یهرچ

 

و  کنمیم ادهیتو پ یوسط جاده رو نجایرو هم میحرف نزن چون تمام اعصاب خورد ادیحرف نزن صحرا باشه ز ادیز_

 شمیاز روت رد م نیچندبار باماش

 خفه شو...  پس

 زدم و ساکت شدم یپورخند
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 "از زبان آرسام"

 به خاطر آوردن گذشته یبرا ستیدلم ن یرو تحت عنوان خانوادم شناختم دل تو یکه افراد یلحظه ا از

  دمیکه صحرا رو د یاول یلحظه  از

 به تپش افتاده بود قلبم

 ارمیب ادیاون رو درست به  تونستمینم یبوده ول میاز زندگ یاون متعلق به قسمت کردمیم حس

 

 که در باغ عمارت کاوه  یوقت

 رو صحرا صدا زد  اون

 در ذهنم به صدا دراومد یکردم خاطره ا حس

 که افتاده بود خبردارشدم یو اتفاقات میزندگ قیکه ازحقا یوقت

 کردمیم یتیخاص یب احساس

 گذروندم یخبر یرو در ب میده سال از زندگ یعنی

 که عاشقش بودم  یاز شخص یخبر یب

 مراقبت کنم یبه خوب چکدومشونیمن نتونستم از ه یپسرم بود ول مادر

 

 رو جبران کنم اشیعمرم نزارم غصه بخوره و تمام ناراحت یلحظه  نیکنار رودخانه قسم خوردم که تا آخر همونجا

 الیدر و اریشهر ییهویباحضور  اما

 از قلبم جدا شد یا کهیبردن صحرا همراه خودش حس کردم ت و
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احمق نشستم و  یبکنم باز هم مثل آدم ها یوجودم رو ازمن جدا کرد و نتونستم کار گهید کباری یلعنت اریشهر اون

 سکوت کردم

 

 نکن باخودت ینجوریآرسام مادر توروخدا ا_

 بازهم باخودش بردش_

 بردش...  بازهم

  میپاشو بر_

  کردیبه بابا انداختم که کتش رو تن م ینگاه

 کجا؟_

 تهران میگردیبرم_

 میندازیم انیزودتر پرونده رودوباره به جر هرچه

 از بابا بلند شدم تیتبع به

 میهاشد نیسوار ماش هیهمراه بق و

 

 عمو؟_ 

 نگاه کردم وگفتم سیآل به

 جانم؟_

 ام؟یمن هم با شما ب نیدیاجازه م_

 بمونم رسامیکنار شما و ام خوادیدلم م آخه
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 من رو هم ببره اریبابا شهر ترسمیم

 لب گفتم ریهام رو بستم وز چشم

 سیمن رو نترسون آل_

 ترسهیبچش ازش م یکه حت هیماون چطور آد مگه

 

 نشست رسامیهم کنار ام سیآل

 میسرعت به سمت تهران حرکت کرد با

 دمیبشه من نجاتش م یصحرا قربان دادمیاجازه نم گهید

 شد یط یجاده چطور دمیبود که نفهم ریذهنم درگ اونقدر

 میچند ساعت بعد در تهران بود و

 میبابا گذاشت یها رو خونه  بچه

 ....میگرفت شیرو در پ یبالفاصله راه آگاه و

 

 "دو سال بعد"

 "از زبان صحرا"

 

 شدم و به سمت خونه رفتم نمیپوشم رو با لباس هام عوض کردم وسوار ماش رو

 که سالهاست برام جهنمه  یا خونه

 مادرم اونجا منتظرم نبود قطعا بستر من هم مرگ بود اگر
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 که نکرد ییها یبا من چه باز یزندگ

 شروع شد امیبدبخت یشهر بزرگ باز شد همه  نیکه پام به ا یروز از

 بشه اما شد نیکردم سرانجامم ا یفکرش رو هم نم دیشا شدمیکه از اون روستا خارج م یروز

 

 وارد خونه شدم  نیرفتم و بعد از پارک ماش الیو یتا ساختمان اصل نیباز کردم با ماش موتیرو با ر الیو یورود درب

 وارد شدم که مادرم به سمتم اومد و گفت یحرف چیه بدون

 

 یصحرا جان خوش اومد یخسته نباش_

 گفتم یتکون دادم و ممنون آروم یسر

 گفتینم یزیچ نیهم یحرف زدن من عادت کرده بود  برا نجوریهم به ا مادر

 دارم دخترم  یخبر خوب_

 حرفش شدم که گفت یبه مامان انداختم و منتظر ادامه  ینگاه

 

  شهیآزاد م یدق به زودصا_

 زدم و گفتم یمعنا دار پوزخند

 خوبه_

 زندان درست شده مطمئنم که.... یدوازده سال تو نیکرد تو ا یمادر اما اونم بچه بود نفهم یازش داغ دار دونمیم_

 بشنوم یزیچ خوامینم گهید هیکاف_
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 اتاقم رفتم و در رو محکم بستم...... یسمت پله ها رفتم تو به

 

 اون پرت کردم  یرو رو فمیتخت نشست و ک یرو

 بار سوم من رو از آرسام جدا کرد یبرا اریکه شهر ییجا قایبه گذشته پرتاب شدم دق و

 میبرگشت سیبعد از اون به پار بالفاصله

 رمیبگ اریقسم خوردم بالفاصله بعد از اتمام دانشگاه و گرفتن تخصص انتقامم رو ازشهر اونجا

 

 رو هم تحمل کردم سیها نبودن آل یسخت یوجود همه  با

 بزرگش کنم  ارینخواستم کنار شهر و

 دادیاز خودش نشون نم سیبرگردوندن آل یبرا یعالقه ا چیهم ه اریبود که شهر نیجالب تر ا ینکته  و

 یروز نیهمچ یخبر بودم رو هم تحمل کردم برا یکه سالها ازش ب یپسر نبودن

 سال بعد با اتمام درس من کی

 داد... تیبه برگشت رضا اریبود شش ماه شهر یقیبرگشت زدم و به هر طر ساز

 

 تنها نبودن من مامانم رو کنارم آورد یبود مه برا نیکه بهم کرد ا یتنها لطف و

 گشتمیو برم رفتمیسرکارم م یسنگ یشش ماه مثل مجسمه  نیا یتو

 نمیبودم بچه هام رو نب نگرفته اریتا انتقام کامل رو از شهر خواستیچرا دلم نم دونمینم

 ...کینزد ی ندهیدر آ کردیم دایتحقق پ ایرو نیا
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 مادر صحرا _

 ستیاز مادرشون ن یخبر چیو بازم ه رنیگیکردن که دوساله دارن سراغتو م یطفل معصوما چه گناه اون

 طفلک آرسام  اون

 یگردیتو برنم نهیبیاز حافظش برگشت اما م یتمام تالشش رو کرد تا کم که

 .....یزدیبهشون م یسر هیحداقل  یینجایکه ا حاال

 

 گذاشتم وگفتم زیم یرو رو یچا فنجون

 نمونده  یادیز زیبهشون بگو چ_

  گردونمیرو برم یخوشبخت من

 ...یزود به

 بگم مادر  یچ_

 کنمیاونجا به زور از دست بچه ها و آرسام فرار م رمیهروقت م بخدا

 شدم  میمن قا یکرده ول بمیبارهم تعق چند

 بازم دروغ بگم دیبا یچطور دونمیاما نم رمیدارم م امروزم

 

 رو بگو قیدروغ نگو مادر من حقا_

 شب نبود که بااشک چشم نگذرونه کیدوسال رو  نیمادرتون تمام ا بگو

 شما یبخاطر خوشبخت فقط

 رو کنار خودش تحمل کرد اریشهر فیکث یبگو مادرتون واسه نجات جون شما هربار الشه  بهشون
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 تا تونست مدرک جمع کرد اما

 یروز نیچن یرو جمع کرد برا اریشهر یتونست مدارک خالف تا

 ....کهینزد یخوشبخت بگو

 زدم رونیجام بلند شدم و از در سالن ب از

 

 هم شد شترینرفت و سال به سال ب نیطمعش نسبت به پول مواد مخدر از ب چوقتیه اریشهر

 م نبودمآرو گهید اما

 داره شیاون جمع کردم که بالشک حکم قصاص رو در پ هیعل یدوسال شبانه روز جون کندم و مدارک نیا یتو

 مدارکش دست منه دونهیهم م اون

 ارهیخواست به دستشون ب بارها

 دادمیفرصت رو از دست نم نیهرگز ا گهیکه تونست اما د یزیبا کتک با هرچ دیتهد با

 

 حرکت کردم.... مارستانیشدم و به سمت ب نمیماش سوار

 هام  ماریاز چک کردن ب بعد

 مطب رفتم به

 بود  یخسته کننده ا یلیخ روز

 دادمیمن کارم رو با عشق انجام م اما

 بود ایدن نیحس ا نیفرشته ها بودن بهتر یکه به پاک ییبچه ها وجود

 هام باشم مادرها کنار بچه ی هینتونستم مثل بق چوقتیکه من ه فیح اما
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 کردیم فیکه مامان تعر اونجور

 پر قو گذاشته بود یرو تو سیآل آرسام

 خودش هواش رو داشت یمثل بچه  و

 کردنیرفتار م سیخودشون با آل یواقع یوخاله هم مثل نوه ها عمو

 راحت بود المیخ نیهم یبرا

 کم نبود یدور درد

 شدمیراحت م میاز آفت زندگ دیمن با اما

 

 باز کردم و وارد شدم  دیرو با کل در

 شدم اریشهر یکنار در متوجه کفش ها که

 کردم به اعصابم مسلط باشم یهام رو بستم و سع چشم

 برگشته بود شیسفر کوفت نیزود از ا یلیخ

 اوپن گذاشتم و آروم سالم کردم یرورو فمیسالن شدم ک وارد

 

 سالم زدلمیعز_

 برام تنگ شده بود نه؟ دلت

 که از جاش بلند شد من رو در آغوش گرفت که با کراهت ابروهام درهم رفت نگاهش کردم یرگیخ با

 زور خودم رو جدا کردم وگفتم به
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 ...یزود برگشت_

 رفت شیپ کردمیکه فکرش رو م یزیزودتر از اون چ یلیخ تیمامور نیا_

 پوزخند گفتم با

 خوبه_

 افرادش داشتم نیکه ب یشده ا ریاج آدم

 عکس ها و مدارک رو برام آماده کرده بود بالشک

 

 اتاق مادرم رفتم  به

 ؟یمامان هست_

 تو دخترم ایب_

 شدم وگفتم وارد

 ؟یبرگشت یک_

 هست مادر یساعت مین_

 نشسته تو سالن کهیمردت نیا دمیاومدم د یوقت

 تکون دادم وگفتم یسر

 بچه ها خوب بودن؟آرسام؟_

 وگفت دیکش یقینفس عم مامان

 آره مادر خوب بودن فقط...._

 تعجب گفتم با
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 شدن؟ ضی؟مریفقط چ_

 

 نه مادر ،فقط دلتنگ تو هستن_

 گرفتنیسراغت رو م همش

 نمیاون طفل معصوم ها رو بب یها هیبرم اونجا و گر خوادیدلم نم گهید

 درد چشم هام رو بستم با

 بغضم رو قورت دادم و

 مامان شهیتموم م یهمه چ گهیچند روز د_

 بچه هام شیپ گردمیهم برم من

 نتونستم بغضم رو قورت بدم گهید

 دادم دنیبار یدادم و به اشک هام اجازه  هیتک واریاتاقم برگشتم به د به

 شدم سیرو قفل کردم و وارد سرو در

 ؟یکرد کاریچ_

 

 کنمیم لیمیمرتبه خانم االن براتون ا یهمه چ_

 تر بوده نیسنگ میکردیکه فکرش رو م یزیاز اون چ انیجر نیا

 ارهیشهر هیعل زیمدارک همه چ نیباا

 پوزخند گفتم با

 خوبه بفرست منتظرم_
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 باز کرده بودم رو باز کردم اریکه دور از چشم شهر یا انهیمخف لیمیا

 

 عکس ها رو با دقت نگاه کردم و

 قبل بود یبار بزرگتر از دفعه ها نیا محموله

 پر سود تر .... و

 شدم و گفتم رهیپوزخند به رو به روم خ با

 اریشهر کنمیبار نابودت م نیا_

 تقاص دردهام.... به

 زود به خواب رفتم یلیو با آرامش اعصابم خ دمیتخت دراز کش یرو

 

 باز کردم موتیرو با ر نگیپارک در

 ستادیا نیماش یجلو یشخص یناگهان یلیاز در خارج شم که خ خواستمیرو به حرکت در آوردم و م نیماش

 آوردم و با دقت بهش نگاه کردمرو در  نکمیع

 

 کردیم کاریچ نجایا آرسام

 دمشیبازهم بعد از دوسال د دمشید بالخره

 شم ادهیپ نیاشاره داد که از ماش بهم

 زهیو برنامه هام بهم بر نهیمارو بب اریشهر یدم آخر نیمبادا ا نکهیمن از ا اما

 اشاره کردم تا سوار بشه بهش



 صحرا

 
798 

 

 رو باز کرد و سوار شد نیماش در

 هر چه زودتر از اونجا دور شم دادمیم حیترج

 پدال گاز فشردم یرو رو پام

 از جا کنده شد نیماش و

 

 صحرا...._

 دهانم رو قورت دادم وگفتم آب

 آرسام؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 بهم نگاه کرد و گفت یرگیخ با

 خبر داشته باشه یزیروحم از چ نکهیم بدون اصحرا...من ناخواسته ده سال تنهات گذاشت هیمنظورت چ_

 ؟یخودت من و بچه هات رو ول کرد لیتو چرا دوساله خواسته و با م اما

  یمن به درک تو عاطفه ندار اصال

 

 اون طفل معصوما یبرا یندار احساس

 کنم یریاشک هام جلوگ زشیتا ازر کردمیهام رو باز وبسته م چشم

 بگو  یبگو چرا سراغمون رو نگرفت_

 رو دوست م چکدوممونیکه ه بگو

 ینداشت

 دمیبه دست آوردن حافظم جنگ یبرا یخودیمن ب بگو
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 شدم رهیپارک کردم و با اشک بهش خ یرو گوشه ا نیماش

 آرسام یحرفا رو بزن نیا یتونیچطور م_

 به من گذشته یسال ها چ نیا یهمه  یتو یفهمینم چطور

 

 ذشتمحفظ جون تو وبچه هام ازتون گ یبرا من

 ؟یشناسیو رنگ و رورفته رو م ریپ یصحرا نیمنو ...ا نیبب

 هستم؟ اهاتیرو هیشب من

 انداخت وگفت نییپا یسرش رو باناراحت آرسام

 رمیتمام دردهام انتقام بگ یکه از باعث و بان نهیا دمیام ینمونده آرسام همه  یاز من باق یچیه_

 شتونی،پس اجازه بده تمومش کنم و بعد برگردم پ کمیهدفم نزد به

 یکن کاریچ یخوای؟میگیم یدار یچ_

 ؟ یدر بنداز اریخودتو با شهر یخوایم

 

 کننیبکنه و درجا حکم قصاصش رو صادر م تونهینم یغلط چیازش دارم که مطمئن باش ه یاونقدر مدارک محکم_

 صحرا  ترسمیمن م_

 ارمیسرم آورد رو به خاطر م شیکه دوازده سال پ یینگران جونتم،تک تک بالها من

 

 ودست وپام رو بستن دنیسرم کوب ینجات پسرم رفتم تو یبرا یوقت

 ساعت و لباس هام رو ازم گرفتن بعدم
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 کردن کیرو بردن شمال و چند گلوله بهم شل من

 و قصاوت تمام منو کشتن و رها کردن یرحم یب با

 

 رمیخدا نخواست من بم اما

 خودم بزرگ بشه شیفرستاد تا حداقل پ رساممیام دارهیکاوه من رو نگه م دیکه فهم بعدم

 صحرا طانهیش هی اون

 ....دشیپل یاز فکرا ترسمیمن م بخدا

 

 زدم وگفتم یپوزخند

 کنمیم یزندگ طانیش نیساله دارم باا زدهیس_

 یاکتو براش خطرن نکهیدوسال با وجود دونستن ا نیچرا تو ا یکنیفکر م رسونهیبرسونه به من نم بیهرکس آس به

 تو گذاشته؟ شیزندت گذاشته و بچش رو پ

 

 خوادیاون فقط من رو م چون

 نداره تیبچش هم براش اهم ینداره و حت یکار چکسیبدونه من کنارشم به ه اگه

 داره  یمشکل روان اون

 نداشته یو بارها بهش گفتم اما اثر بارها

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال بهم بگو م_

 کنمیکمکت کنم خواهش م بزار
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 نه آرسام_

 ...لطفا

 رو خودم تموم کنم یباز نیا بزار

 

 اما ...._

 نیکه برگردم کنارتون دنبالم نباش ینگو،از االن تا روز یزیچ گهید_

 به نفع همه ماست ینجوریا

 آرسام یها اشک

 شد یگونه اش جار یمن...رو مرد

 شد دهیشدت قلبم خراش به

 نداشتم یچاره ا اما

 کردیمحو م نیزم یاون رو از رو دیفهمیرو م بیرق یاگر بو اریشهر

 

 داشته باشم به برگشتنت؟ دیپس....ام_

 زدم و گفتم  ینیغمگ لبخند

 حتما..._

رو باز کرد و سوار  نیشد و به سرعت در ماش مونیراه پش ی ونهیاما م رهیترس دستش رو جلو آورد تا دستم روبگ با

 شد و از اونجا دور شد ینیماش

 گذاشتم  نیفرمان ماش یرو رو سرم



 صحرا

 
802 

 

 چشم هام رو بستم و

  یکن هیگر دیآروم باش صحرا .. تو نبا_

 باش.... یقو

 

 بله..._

  میکنیم کسرهیرو  اریامشب کار شهر نیآماده باش هم_

 اما خانم..._

 مونمیمنتظر نم گهیکه گفتم د نیهم_

 رو قطع کردم و به سمت خونه برگشتم یگوش

 خونه نگه دارم امروز یهرطور شده اون رو تو تا

 شدم نگیپارک وارد

 رو باز کردم که وارد شم  در

 دمیدر د یرو جلو یمردونه ا ینا آشنا یکفش ها که

 وارد سالن شدم که .... یگنگ با

 

  هیکه اون ک دیفهم شدیاز فرم صورتش م ینبودم ول مطمئن

 امروز یصحرا چقدر زود برگشت مادر_

 مرد روبه روم شدم ی رهیخ

 تونستیبگه اما نم یزیچ خواستیدستپاچه م مامان



 صحرا

 
803 

 

 صحرا جان..._

 

 مادر؟ هیآقا ک نیا_

 صحرا...خواهر جون_

 شدم وگفتم رهیاخم و خشم بهش خ با

 ؟یکنیاسم خطاب م نیکه منو با ا یهست یخواهر جون؟تو ک_

 نگفت یزیانداخت و چ نییرو پا سرش

 کنه که گفتم یونیپا درم خواستیم مامان

 دمیسال کش زدهیس نیکه من توا ییایبس کن مادر تمام بدبخت_

 هیعوض نیسر ا ریز

 

 سرش رو باال آورد وگفت صادق

 دمیروز خوش ند هیبخدا که منم  _

 که کردم هم خودمو بدبخت کردم هم تورو یاشتباه با

 ادهیصورتش پ یمحکم رو یلیس هیسال رو در قالب  زدهیس نیو تمام داغ ا خودم رو کنترل کنم جلو رفتم نتونستم

 کردم

 آره؟ یدیکش یتوهم بدبخت_

 هان؟ یشدیچ یدیتو؟تو زندان خورد خواب یشد یچ

 ؟یخان روکرد ی؟کلفتیو کتک خورد یدیوآسمون حرف شن نیزم ؟ازیبس رفت خون



 صحرا

 
804 

 

 

 غربت و کتکت زدن ؟ اریو شوهرت رو کشتن؟تورو با دوزو کلک بردن د بچت

 تا حاال؟ یکرد نیهزار بار خودت رو نفر دنتیهر نفس کش یبرا

 انه؟ی یاز ترس جونشون تن به ذلت داد یول یکرد دایو بچت رو پ شوهر

 و بس یکدوم دردم بگم که باعثش تو بود از

 یکدوم غمم بگم که مقصرش تنها تو بود از

 و هق هق به پام افتاد هیبا گر صادق

 گفت و

 

 خواهر توروخدا منو ببخش_

 جون بچه هات ازم بگذر تورو

 خطا تو زندان گذروندم  هیرو سر  میو جوون یتمام بچگ من

 دمینفهم میاز زندگ یچیه

 .... ستمیپام وا یرو یازم بگذر تا بتونم کم توروخدا

 

 زدم  یپوزخند

 زدم وگفتم پسش

 گذرمینم یکیبگذرم ،ازتو  یاز هرکس_

 رونیخونم گمشو ب از



 صحرا

 
805 

 

 صحرا مادر توروخدا..._

 شما دخالت نکن مادر_

 آقا رونیب برو

 پر از اشک  یبا چشم ها صادق

 بلندشد نیزم یرو از

 رو در دست گرفت و گفت ساکش

 یآبج یحق دار_

 .... دمیبهت حق م من

 زد که مادر هم به دنبالش رفت.... رونیدر ب از

 

 تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم یرو با کالفگ سرم

 خونه نبود اریشهر داروشکرخ

 تخت رو باال بردم تشک

 اون همه پنبه  نیو از ب دمیقسمت وسط تخت رو بر یچیبا ق و

 دمیکش رونیو عکس ها رو ب مدارک

 شدم رهیبا پوزخند بهشون خ و

 

 اریکار توئه شهر انیامشب پا_

 ...اهمیس یشب ها تمومه



 صحرا

 
806 

 

 تخت انداختم که مامان گفت ریدر باز شد با هول مدارک رو ز ناگهان

 صحرا کنمیحاللت نم رمویش_

 هان؟ یبا برادرت کرد نکارویا چرا

 و اخم از جام بلند شدم وگفتم یگنگ با

 مامان؟ یگفت ی؟چیچ_

 ؟یکنیبه من حروم م رتویازم گرفت ش زمویکه همه چ یبخاطر صادق کس تو

 هزار بار گفتم اون موقع بچه بود _

 جلو چشمش رو گرفت یغرور نوجوان دینفهم

 ؟ینکرد یبزرگ توچرا

 

 صدام باال رفت و گفتم ناخودآگاه

 اون بچه بود...من چندسالم بود مامان هان_

 همش هجده سالم بود  منم

 نبودم واسه خان؟ فینبودم؟ح بچه

 با من دیکنیم ینجوریا چرا

 شدم بسه یروان گهید بسه

 

 با ترس نگاهم کرد وگفت مامان

 مادر نیتوروخدا بش_



 صحرا

 
807 

 

 ستیتو حالت خوب ن نیبش

 هان نمیرو بش یچ یچ_

 ازم گرفت زمویکه همه چ یکنیسرزنش م یبخاطر کس منو

 مامان؟ شهیروت م چطور

 

 ببخش دخترن توروخدا ببخش_

  دمیهمه سال د نیبعد ا بچمو

 رونیب شیازخونه انداخت ینجوریشدم ا ناراحت

 تنها باشم خوامیبرو مامان م_

 ....برو

 رفت رونیتکون داد و ب یسر یاشک و ناراحتبا  مامان

 

 رو مرتب کردم  تخت

 بدم لشونیتخت گذاشتم تا امشب تحو ریها رو همون ز برگه

فرار نکنه  ییحل کنم تا جا اریشهر یبار آخر خودم شام درست کنم و قرص خواب رو در غذا یرفتم تا برا نییپا

 دوباره

 دیپوشیو کفش م ستادهیمامان ساک به دست ا دمیرفتم که د نییپا

 

 ؟یریمامان...کجا م_



 صحرا

 
808 

 

 چادر اشکش روپاک کرد و گفت یگوشه  با

 مادر  رمیم_

 باشم تیمزاحم تو وزندگ گهید خوامینم

 پسرم و نوه هام شیپ رمیم

 زدم و گفتم یپوزخند

 یباشه توهم بدکرد ادتی ینه؟باشه برو ول یشد ییهوا یدیمامان پسرتو د هیچ_

 دختر یگیم یچ_

 یو از دست دادر عقلت

 

 تا سربارت نباشم رمیدارم م من

 بچه بزرگ کردنم نیدرد نکنه باا ؟دستمیدیمادرت م لیحرف ها رو تحو نیا یدار حاال

 شدم که گفت رهیبهش خ یناراحت با

 یبرسه که با مادرت هم بدرفتار کن یروز کردمیفکرشم نم یحت_

 یرو خوب کف دستم گذاشت مزدم

 بزنم..... یرفتنش شدم و نتونستم حرف ی رهیو مبهوت خ مات

 

 ترکم کرده باشه ینجوریمامانم ا شدینم باورم

سال ها  نیکه تو ا ییدردها یدونش همه  کی یکیپسر  دنیمن نبود با د یها بتیمص یاون شاهد همه  مگه

 رو فراموش کرد.... میدیکش



 صحرا

 
809 

 

 

 نداشت من مادرم رو دوست داشتم یبیع

 دور باشه نجایا به نفع اون بود که از فعال

 افتاد  ریگ اریشهر نکهیاز ا بعد

 گشتمیبرم کنارشون

 پختم یو غم به آشپزخانه رفتم و شام یناراحت با

 بود که گذر زمان رو حس نکردم ریفکرم درگ اونقدر

 دمیکش یبلند نیچشم هام گذاشت که از ترس ه یدستش رو رو یکس

 

 صحرا جان منم سیه_

 منم و زهرمار_

 چه طرز اومدنه؟ نی،ایداد سکتم

 کنم زتیسوپرا خواستمیم_

 برگردوندم و در دل گفتم رومو

 دارم  ییزایکه منم امشب برات سوپرا یدونینم آره

 به به یراه انداخت ییچه بوها_

 ؟یآقات رو درست کرد یمورد عالقه  یفسنجونه نه؟آفتاب از کدوم طرف دراومده که امشب غذا خورش

 زدم وجواب ندادم یپوزخند

 اشه بازم جواب ندهب_



 صحرا

 
810 

 

 

 لباسام رو عوض کنم رمیم من

 تکون دادم  یسر

 گاز رو خاموش کردم ی شعله

 ستین اریاز شهر یمطمئن شدم خبر یو اطراف رو خوب نگاه کردم وقت دور

 کردم یبودم خال دهیکش اریشهر یکه برا ییظرف خورش جدا یرو تو یهوش یاز اون مواد ب ییباال دوز

 وقت به سرش نزنه از خورش خودش به من هم بده کیدو ظرف جدا گذاشته بودم تا  عمدا

 گذاشتم  زیم یرورو غذاها

 شد دایسر و کله اش پ که

 

 و گفت دیرو به هم مال دستاش

 آخ جون چقدر گرسنمه_

 یکشیکه سرکارت م هیآره به خاطر زحمت_

 اخم نگاهم کرد وگفت با

 مار هم بدتره شیزبونت از ن شین_

 نییامشب غذا درست از گلوم بره پا هی بزار

 تکون دادم یسر یلبخند مصنوع با

 نگاه کرد و گفت زیم به

 ؟یچرا دو تا ظرف خورش گذاشت_



 صحرا

 
811 

 

 شدم و گفتم رهیبهش خ یسرد با

 مشکل کجاست ؟دوست دارم ظرف غذام جدا باشه_

 داد وگفت رونیرو کالفه ب نفسش

 اد؟یمامانت نم_

 

 نه_

 چرا؟_

 پسرش شیرفته پ_

 خنده وگفت ریزد ز یپوق اریشهر

 پس اون چلغوز بالخره آزاد شد_

 اکراه نگاهش کردم که گفت با

 دهیبه من مزه نم ینجورینوچ ا_

 میظرف باهام غذا بخور هیتو  ایب

 تکون دادم وگفتم یروبا کالفگ سرم

  گهیبس کن د_

 تو اتاقم رمیم کنمیول مشب ها  نیا یغذامو بخورم مثله همه  خوامیاونجور که م ینزار اگه

 

 ریخب بابا پاچه نگ لهیخ_

 اصال.... ینخور خوامیم



 صحرا

 
812 

 

 انداخت و به خوردن غذاش مشغول شد نییرو پا سرش

 کردیبه به و چه چه م و

 به غذا خوردن نداشتم یادیز لیم

 کردمیبا پوزخند به خوردنش نگاه م فقط

 شامت باشه انشاال..... نیآخر نیدل بخور که ا ریس

 .....اریبد نداشتم اما شهر یآرزو چکسیه یبرا میزندگ یتو 

 

 دیکشیم ازهینشسته بود و مدام خم ونیزیتلو یرو روبه

 شده بودم رهیآشپزخانه بهش خ یتو از

 برهیخوابش م یک نمیبب تا

 خوابم گرفته نقدریساعت چنده مگه من ا یوا_

 ترس و دلهره گفتم یکم با

 

 یکنیم تیاذخب پاشو برو بخواب چرا خودت رو _

 کنمیم یبخوابم احساس خستگ دیآره با_

 رو خاموش کرد ونیزیتلو

 تکون داد  یدست یدر پ یپ یها ازهیخم با

 پله ها باال رفت از

 منتظر شدم قهیدق پنج



 صحرا

 
813 

 

 فرو رفته بود استرس تمام وجودم رو گرفته بود خیتمام بدنم در  کهویچرا  دونمینم

 و ترس به سراغم اومده بود یدودل دوباره

 بود نیکار درست هم یعنی

 

 شدیسر خودم آوار م یو رو شدیباز خراب م نکهیاای

 زدم  ایتکون دادم دل رو به در یسر

 اتاقش رفتم در رو آروم باز کردم به

 داشت قشیومنظمش نشون از خواب عم یطوالن ینفس ها یصدا

 دمیهام رو پوش لباس

 زدم رونیگذاشتم و از در ب فیو در کمدارک آماده شده ر ی همه

 آژانس شدم منتظر

 کنم یرانندگ تونستمیاسترس داشتم که نم اونقدر

 دور شدم الیشدم و به سرعت از و سوار

 بود ریبه شدت درگ فکرم

 

 شدن به سرم بزنه الیخیبترسم که فکر ب نقدریآخر ا یلحظه  کردمیرو هم نم فکرش

  وفتهیتله ب یها تو یراحت نینبود که به ا یهم آدم اریشهر اما

 انتقام دلم ....بچه هام....آرسام شدیکه در دست داشتم م یبا وجود مدارک دیشا اما

 رمیبگ اریگذشت رو از شهر یریکه در اوج پ میهامون و مهم تر از همه جوون خانواده



 صحرا

 
814 

 

 خانم باشمام؟_

 اومدم رونیفکر ب از

 کردم یاطراف نگاه به

 راه افتادم یسست و لرزون به سمت آگاه یدم و با پاهاآژانس رو حساب کر هیکرا

 

 نداشت یاما اثر دمیکشیم قیعم یها نفس

 شدیرفع نم یجور چیقلبم ه یترس لونه کرده تو نیا

 برگشت ایادامه  یو مردد شدم برا ستادمیا یکم

 چشم هام گذشت یسال ها از جلو نیکل ا یلحظه ا یبرا

 هام رو بستم و به جلو قدم برداشتم چشم

 و گفتم ستادمیا یسرباز زیم کنار

 کار داشتم... یبا جناب سرگرد لطف_

 نیدیخانم ساعتتون رو د_

 دارن؟ یاداره چه کار یوقت شب جناب سرگرد تو نیا

 

 ییخانم بابا_

 احترام کرد یو ادا ستادیا سرباز

  نیسرگرد...چقدر حالل زاده ا_

 ن؟یب اومدوقت ش نیا شدهیچ



 صحرا

 
815 

 

 ومدهیبه تو ن ایفضول نیا_

 شده؟ یراه افتادم طور عیکردم سر افتیرو در غامتونیتا پ_

 رو بهتون بگم  یقیحقا دیبا_

 تو لطفا.... دییبفرما_

 میجناب سرگرد وارد دفتر شد همراه

 نشستم که گفت یصندل یرو

 ،سر تا پا گوشم... دییبفرما_

 

 سردم رو در هم فرو بردم و گفتم یها دست

 از کجا شروع کنم دیبا دونمینم_

 رو اعتراف کنم زینتونستم از اول همه چ اما

 نیبد حیلطفا واضح تر توض_

 سال ها نیا یهمه  یراستش تو_

 کردم یبا قاتل شوهرم و بچم زندگ من

 

 میدونستیم نویگه؟اید ارهیمنظورتون شهر_

 گشاد شده گفتم  یچشم ها با

 از کجا؟_

 هیو خارج یداخل یخالفکار ها نیاز بزرگتر یکی اریشهر_



 صحرا

 
816 

 

 م؟یمونیخبر م یب یآدم نینظرتون ما از همچ به

 دهانم رو قورت دادم وگفتم آب

 ....یپس چطور_

 نیلحظه اجازه بد هی_

 رو برداشت و گفت یگوش

 

 دفتر من انیب دیبگ یبه سروان احمد_

 دستگاه گذاشت و گفت یرو رو یگوش

 میوقته منتظرتون بود یلیخ_

 نیکرد یجمع آور یمدارک ییخودتون هم به تنها میدیفهم اما

 میمنتظرتون موند نیهم یبرا

 

 اوردمیحرف هاش اصال سر در نم از

 در به پشت سرم نگاه کردم یصدا با

 اومد رونیهام از حدقه ب چشم

 ....اوشیس_

 بهم زد یلبخند

 رسوندیبود و اطالعات رو به من م اریشهر یدار و دسته  یسال ها تو نیبود که تمام ا یهمون شخص نیا

 ...نجایتو ....تو ا_



 صحرا

 
817 

 

 دمیم حیصحرا خانم توض نیبش_

 نشستم وگفتم یگنگ با

 

 شدم جیمن واقعا گ_

 نیبد حیبرام توض لطفا

 یاحمد اوشیسروان س شونیا_

 مواد مخدر هستن ی رهیدا از

 شده اریچهارساله که وارد گروه شهر حدودا

 خوب نظرش رو جلب کنه یلیتااالن تونسته خ و

 کرده یاطالعات جمع آور یکل نیهم یبرا

 میدار ازین نیبدست آورد ییکه شما هم به تنها یبا به اطالعات اما

 

 باشه سیپل اوشیس کردمیهم باور نم هنوز

 د؟یاون مدارک رو به ما بسپار دیتونیخب م_

 پد رو به دستشون دادم یو آ فیتکون دادم و ک یسر

 دیکن دایپ دیتونیم نجایهست ا یهر چ_

 مدارک  یشروع کرد به بررس سرگرد

 زدیو لبخند م دادیتکون م سر

 



 صحرا

 
818 

 

 مدارک گفت یسطح یاز بررس بعد

 ییخانم بابا نیها عال نیا_

 هیقاتل و جان نیدار در انتظار ا یمدارک چوبه  نیباا

 ناراحت شدم یحرف ته دلم کم نیا دنیچرا از شن دونمینم

 کنن؟یرو اعدام م اریواقعا شهر یعنی_

 صحرا خانم نیدار اریاخت_

 نگاه کردم که گفت اوشیس به

 

 باند خالف و قاچاق رو داشته نیسال ها بزرگتر نیا یاون در ط_

 صدها آدمو گرفته جون

 نشونده اهیرو به خاک س ایلیخ

 یهمسر و بچت بودهمه سال داغ دار  نی...انیخودتو بب شما

 به کنار  نیا

 خانواده هم داغ دار شدن صدها

 مرگه.... قیآدم فقط ال نیا

 نگفتم.... یزیتکون دادم وچ یسر یناراحت با

 

 کنمیرو آماده م روهایمن ن یریحکم جلبش رو بگ یریبجنب سروان تا م_

  دیاز جاش پر اوشیس
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 گذاشت و از اتاق خارج شد ینظام احترام

 یاز خونه ات خارج نش میخانوادت و تا بهت خبر نداد شیپ یدخترم بهتره توهم بر_

 امیمن هم باهاتون ب نیلطفا اجازه بد_

 

 اما ممکنه خطرناک باشه_

 متوجه شده باشن و جونت در خطر باشه اریشهر یاالنشم ممکنه جاسوس ها نیهم

 انداختم وگفتم نییرو پا سرم

 رو بهش دادم تا نتونه فرار کنه یهوش یاز مواد ب ییدوز باال یکار نیاز همچ یریجلوگ یمن برا_

 و گفت دیخند سرگرد

 تهوفیقاتل و خالفکار به چنگ قانون ب نیهمه سال بالخره ا نیتا بعد از ا یکار رو انجام داد نیبهتر دیشا نیآفر_

 یایهمراه ما ب یتونیم هینجوریپس اگر ا باشه

 

 دلم داغ دار بودم  ته

  ادیبال سرش ب نیا خواستیدلم نم چوقتی...هاریدار شهر داغ

 خودش بود یاحمقانه  یو کارها یخودخواه ی جهیها همه نت نیا اما

 خبر داد که حکم جلب رو گرفته اوشیتا س میرو صبر کرد یا قهیچنددق

 میشد نیسرگردسوار ماش همراه

 ها جا گرفتن نیماش ی هیهم دربق روهاین هیبق و
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 حرکت کردن  الیسمت و سرعت به به

 دلم آشوب بود در

 کردم یکار نیمن بالخره همچ شدینم باورم

 کرده باشم دایکه بالخره جرئتش روپ کردمینم باور

 الیچشم دوختم به در و  یشد چهار چشم ابانیوارد خ سیپل نیماش تا

 از جا کنده شد نشیشد و ماش نشیسوار ماش سیپل یها نیماش دنیکه باد الیآخر ش یلحظه  ودر

 

 الستیاون ....اون که ش_

 صحرا خانم؟ شدهیچ_

 دم در پارک کرد سیپل نیماش

 زدم ادیباز خونه افتاد فر مهیچشمم به در ن تا

 رو برد... اریشهر_

  نهیاون ماش یتو اریشهر

 دنبالش دیبر توروخدا

 باتعجب نگاهم کرد که گفتم سرگرد

 کنمیفرار کردن خواهش م دیعجله کن_

 رفتن الیش نیبه سرعت راه افنادن و به دنبال ماش سیپل یها نیماش

 کردینم یرانندگ خودش
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 عقب نشسته بود و

 دنیکشیم ییال گهید یها نیماش نیاز ب الیش نیو ماش سیپل یها نیماش

 میبود و گمش کرد یحرفه ا یلیخ الیش نیماش یراننده  اما

 ...یارشاد ارشاد لطف_

 بله سرگرد_

 خارج شده دید دانیرنگ از م یمشک جیاسپورت نیماش_

 د؟یدار یبهش دسترس شما

 سرگرد ،از راهدار ما هم خارج شده.... ریخ_

 و گفت دیداشبورد کوب یرو رو مشیس یب تیعصبان سرگردبا

 ....یلعنت_

 

 م؟یواقعا گمشون کرد یعنی_

 بود درسته؟ اریاون زن خواهر شهر_

 بود؟ الیو یهم تو دیایشما ب نکهیازا قبل

 باشه ییکار همون جاسوس ها دمیاحتمال م ینه سرگرد،ول_

 من گذاشتن یبرا که

 جا هستن همه

 

 دیبد شد،اما نگران نباش یلیخ_
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 میکنیم داشونیپ

 جون شما و خانوادتون درخطره فعال

 شهیشما بد م یهمه  یبار برا نیا وفتهیرنیگ اریشهر اگه

 میرسونیم یانیشما رو به منزل ک االن

 میزاریحفاظت چند مامور رو در اون خونه م یبرا و

 گرفت دنیدادم و اشک هام دوباره بار هیتک شهیرو به ش سرم

 

 شدمیبا شکست روبه رو م دیچرا هر بار من با آخه

 گل کنه  شیامشب حس جاسوس نیهم دیبا الیش چرا

  کنهیما رو نابود م یبار همه  نیا اریشهر

 رو.... هممون

 شدمیبا خانوادم و بچه هام روبه رو م دیبعد از دوسال با ییبا چه رو حاال

 رنیمن رو بپذ تونستنیاونا م اصال

 من عمدا اون ها رورها کردم کننیفکر م ای

 بود ختهیافکار ذهنم رو بهم ر نیا

 

 میدیعمو فرزاد رس یساعت بعد به خونه  مین

 شدم رهیاسترس به در خونه خ با

 صحرا خانم؟ دیش ادهیپ نیخواینم_
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 شدم ادهیتکون دادم و با مکث پ یسر

 رو فشرد فونیشد و آ ادهیهم پ سرگرد

 ه؟یک_

 دیاریب فیلطفا دم در تشر یآگاه یهستم از اداره  یسالم سرگرد لطف_

 کرده بود خی تنم

 تمام جونم رو گرفته بود یو کرخت یسست احساس

 

 به سرعت بازشد و اندام آرسام در چارچوب در ظاهر شد و پشت سرش عمو فرزاد در

 انداختم نییتعجب به من نگاه کردن که سرم رو پا با

 وقت شب؟ نیا یکنیم کاریچ نجایجناب سرگرد؟صحرا بابا تو ا شدهیچ_

 بدم حیتا براتون توض دیبش اطی،لطفا وارد ح دیلطفا نگران نباش_

 تو دییمابله بله لطفا بفر_

 شده بود رو کنار زد رهیرو که مات و مبهوت به من خ یآرسام عمو

 وارد شدن هیمن و پشت سرم بق اول

 دنیوبه سمتم دو دنیکش ینیکه ه دمیدر سالن د یو مامانم رو جلو خاله

 

 دخترم؟ شدهیصحرا جان چ_

 میافتاده خاله جان بگو جون به سر شد یچه اتفاق_

 قدم شد و گفت شیپ سرگرد
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 دیلطفا گوش بد ستین یزیچ_

 به سمت سرگرد برگشتن که گفت همه

  یخان اریشهر هیعل یبا در دست داشتن مدارک محکم ییخانم بابا_

 اداره اومدن  به

 متاسفانه فرار کردن یدستمون بود ول یهم تو اریجلب شهر حکم

 دیصورت خودش کوب یتو مامان

  دیکش ینیه خاله

 

 شدن رهیعمو وآرسام با تعجب بهم خ و

 جناب سرگرد؟ شهیم یحاال چ_

 به خداست دمونیام میکنیکردنشون م دایپ یتالشمون رو برا یما همه _

 گذارمیم اطیح یمحوطه  یدر و تو یامشب چند مامور رو جلو نانیاطم یبرا

 دیمارو خبر کن نیدید یمشکوک زیچ اگر

 

 نشستم و سرم رو در دست گرفتم مکتین یرو

 کنارم نشست یکس

 آرسام اشک هام شدت گرفت دنیرو به سمتش برگردوندم و با د سرم

 ؟یخوریچشما چرا غصه م نیواسه ا رهیآرسام بم_
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 هام رو با درد بستم وگفتم چشم

 اریاسم مرگ رو ن گهیتوروخدا د_

 صحبت کن یاز زندگ کمی

 یچ یعنی یبفهمم زندگ خوادیم دلم

 داره یچه طعم یزندگ

 

 داره  یخوب چه حس یخانواده  داشتن

 داره یچه حس یقلب دوستشون دار میکه از صم ییکسا داشتن

 ها رو تجربه کنم آرسام نینتونستم ا چوقتیه من

 هیچ یزندگ یواقع یمعنا دمینفهم چوقتیه

از ترس جون خودمو بچه هام و خانوادم  دیرو بفهمم که بازهم فرار کرد و من با یزندگ یسال معن زدهیبعد از س اومدم

 خواب به چشمم نره

 

 خستم بخدا

 که از خدا گرفتم صدبرابرش امتحان شدم یعمر نیا یاگه به امتحان دادن تو بابا

 نشد؟ دهیسنج میواقعا صبور گهید

 انداختم وگفتم نییرو پا سرم

 بخدا خسته شدم منم آدمم...._

 کرد کیمن رو به خودش نزد دستش رو دور شونه ام انداخت و آرسام
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 ران پاش گذاشت  یرو رو سرم

 صورتم گذاشتم ریجمع کردم و دستام رو ز مکتین یلحظه باشه پاهام رورو نیکه مدت هاست منتظر ا یکس مثل

 

 دست در موهام فرو برد و گفت  آرسام

 کنم؟ فیداستان تعر هیبرات  یخوایم_

 نگفتم که گفت یزیچ

 نبود یکیبود  یکی_

 گنبد کبود دوتا کبوتر بودن ریز

 کبوتر ماده کیکبوتر نر و  کی

 مختلف بودن یایباهم نداشتن و از دوتا دن یتفاهم چیدوتا کبوتر ه نیا

 نداشت یتوجه چیبود و به کبوتر ماده ه یا گهینامرد د یماده  ینر دلباخته  کبوتر

 روز اون کبوتر ماده ناچارشد  هی نکهیتاا

 کنه  یندگکبوتر نر ز یلونه  یتو

 

 کردن یها مدت ها باهم زندگ اون

 رفته رفته بهم عالقه مند شدن و

 برسن شونیبه زندگ خواستنیکه از حسشون باخبر شدن و م یوقت

 شد و اون کبوتر ماده رو از جفتش جدا کرد دایجغد بدقدم پ کی یسر و کله  ییکهوی

 موفق نشد رهیزد تا جفتش رو پس بگ ینر به هر در کبوتر
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 یجوجه نر دوست داشتن هیآورد  ایبه دن یجفتش جوجه ا یکبوتر ماده برا نکهیتاا

 

 دایجغد نحس پ یشروع کنن که بازهم سر و کله  شونویکنم ،اون ها فکرکردن جغد بدقدم مرده اومدن زندگ خالصه

 از هم جدا کرد یمدت طوالن یشد واون ها رو برا

 

 جفت ها رو از هم جدا کنه تونهینم چوقتیکه ه دونهیاون جغد بدذات نم اما

 ببره نیهر دورو باهم از ب نکهیا مگر

 سکوت کرد  آرسام

 بود یصورتم جار یهام به پهنا اشک

 بغض گفتم  با

 ه؟یچ زیداستان غم انگ نیآخر ا_

 عجول نباش_

 

 ستیداشته باشه مطمئن باش به نفع اون جغد ن یانیداستان هر پا نیا

 فرورفتم..... ینیریدست آرسام به خواب ش یها زدم و با نوازش ینیغمگ لبخند

 

*** 

 چشمام رو باز کردم  یشاداب باحس

 دمیبالفاصله دوجفت چشم رو مقابلم د که
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 و بهت  یناباور با

 بزرگ شده باشن نقدریبچه هام ا شدیرو کنار زدم و نشستم باورم نم پتو

 دهانم گرفتم اشک در چشم هام جمع شد یروجلو دستم

 

 ؟یمام یبالخره اومد_

 گفت رسامیانداختم که ام نییرو پا سرم

 مامان؟ یتنهام بزار یخوایبازم م_

 قلبم رو پاره کرد که ناخودآگاه هر دو رو در بغل گرفتم  یگفتنش جور مامان

 شد یاشک هام جار و

 دمیقول م زارمیتنهاتون نم گهید_

 تنهاتون نزارم  یطیشرا چیتحت ه گهید خورمیم قسم

 هردو رو غرق در بوسه کردم یو رو سر

 و سرشون رودوطرف شونه ام گذاشتن دنیدراز کش کنارم

 

  دمیموهاشون کش یرو دست

 دمیهر دوروبوس یشونیپ و

  نیبابا بهم گفت شما برگشت یوقت_

  گهیدروغ م فکرکردم

 .... چونکه
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 پسرم؟ یچونکه چ_

 نیزود رفت یول نیچونکه شما قبال هم اومد_

 دادم وگفتم رونیرو ب نفسم

 پسر گلم یهست یتو پسر عاقل و باشعور_

 کرده تا جون شما رو نجات بده یزندگ یسال ها رو تورنج و بدبخت نیا یمادرت همه  یبدون دیبا و

 

 ستیهم جونمون در امان ن هنوز

 جاست نیامن تر نجایا اما

 ؟یمام_

 جانم دخترم؟_

 بود؟ اریشما ....فقط بابا شهر یرنج و بدبخت_

 انداختم نییروپا رمس

 پدرش مشوش بشه  هیذهن دخترم عل خواستمینم

 اون هم بهتر بود یبرا دیشا شناختشینبود بهرحال اگر م یچاره ا اما

 دختر نازم...عروسکم_

 یکرد یدوسال با پدرت زندگ نیرو به جز ا تیکل زندگ تو

 

 یشاهد کتک خوردن من بود هم

 خودت هم
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 بود ماریتو حالش خوب نبود،ب پدر

 میبرگرد ششیپ میتونینم گهید نیهم یبرا

 میشیمارمیما هم ب چون

 کردم زمزمه

 هرچند االن هم شدم_

 وونهیاون مرد د شیپ نیشما برگرد دمیاجازه نم گهیمن د_

 زدم وگفتم رتشیبه غ یمردم نگاه کردم لبخند ریش به

 

 پسرم ستیکلمه درست ن نیا_

 میماهم برگرد ستیقرار ن اما

 یآج دیمونیما م شیپ شهیهم یگفتم تو و مامان برا یدیهورا ،د_

 وگفت دیهم خوشحال دستاش روبهم کوب سیآل

 شهیخوب م یلیخ_

 تو و بابا آرسام بمونم... شیپ شهیتا هم خوادیواقعا دلم م من

 زدم یکالم بچه هام لبخند ییبایز به

 نکردم یخودشون مادر یهرکدوم به نوبه  یکه برا ییها بچه

 به صدا دراومد  دراتاق

 

 گفتم که آرسام با لبخند وارد شد وگفت یدییبفرما
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 ها نیداد لیخوب واسه خودتون جلسه تشک یلیشما مادر و بچه ها خ_

 نگفتم که ادامه داد یزیزدم وچ یلبخند

 خانم؟ رونیب نیایب نیخواین؟نمیدیساعت رو د_

 امیساعت از دستم در رفت االن م دیببخش_

 ادیتا مامان ب میبر نیای،بچه ها ب زمیباشه عز_

 بابا لطفا..._

 

 بدو بابا رسامیعه ام_

 رفتن رونیرفتن و همراه پدرشون ب نییاز تخت پا یها به سخت بچه

 مرتب کردم  نهییآ یلبخند خودم رو جلو با

 رفتم.... نییپا یبعد به طبقه  و

 

 شد یکه کنار آرسام نشسته بود بادم خال یکس دنیآشپزخونه شدم که با د وارد

 جوابم رو دادن ییگفتم که همه با خوش رو یریبخ صبح

 برگردم که خاله گفت خواستمیم

 جات کنار منه زدلمیعز ایب_

 نجایا نیبش ایب

 

 نداره  لیم زهیمن...چ_
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 قدم بزنم یکم اطیح یتو رمیم

 وگفت دیرو عقب کش شیصندل صادق

 صبحانت رو بخور نیخواهر لطفا بش رمیمن م_

 توجه بهش اخم کردم و کنار خاله نشستم یب

 هم از آشپزخانه خارج شد که عمو فرزاد گفت اون

 دخالت کنم کامال هم حق با توئه  خوامیصحرا جان دخترم من نم_

 

 در زندان تاوان پس داده باشه  شیصادق هم با از دست دادن جوان یکنیفکرنم یول

 ون در قفسو ا یدیعذاب کش رونیب تو

 در فکر فرورفتم یکم

 چشمم اومد یصادق تمام گذشتم جلو دنیبا د روزیواقعا د من

 من بوده یعذاب ها یبا خودم فکرکردم و متوجه شدم اون هم تاوان کارش به اندازه  یبعد کم یول

 میدیسال عذاب کش زدهیس هردومون

 مختلف یهرکدوم درشکل ها یول

 مادر گهیراست م_

 ستیاون صادق کله خر سابق ن گهیسرعقل اومده د برادرت

 

 داره  یتاوان هیکنه  یمتوجه شده هر کار گهید

 ببخشش دخترم... لطفا



 صحرا

 
833 

 

عموفرزاد توجهمون رو جلب  یزنگ گوش یبگم که صدا یزیچ خواستمیمادرم نگاه کردم و م نیغمگ یچشم ها به

 کرد

 کرد وگفت زیبرداشت چشماش رو ر شرویگوش عمو

 یباشه سر صبح ریبسم ال....خ_

 جناب سرگرد  سالم

.... 

 شده؟ یزیر،چیصبح شماهم بخ_

..... 

 تر شد یعمو طوالن مکث

 دیکش شیشونیپ یرورو دستش

 

 دادیگواه بد م دلم

 به جونم افتاده بود یبد ی دلشوره

 میایممنون از خبرتون ،ما االن م یلیخ_

 خدانگهدار

 رو قطع کرد گفتم یعمو گوش تا

 افتاده؟ یعمو جان؟اتفاق بد شدهیچ_

 به بچه ها کرد وگفت ینگاه عمو

 بچه ها صبحانشون رو بخورن رونیب میبهتره ما بر_
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 میرفت من و آرسام وخاله و مامان هم به دنبالش رفت رونیب عمو

 طاق شد وگفتم طاقتم

 

 چه خبره؟ دیتوروخدا بگ_

 بد ای هیخوبتو خبر  یخبر برا نیا دونمیآروم باش صحرا جان من نم_

 ...یول

 ؟یچ یول_

 اریشهر_

 زد رونیهام از حدقه ب چشم

 کرده؟ کاریچ دیتوروخدا بگ یچ اریشهر_

 ینیماش یامروز جسد خودش و خواهرش ورانندشون تو نکهینکرد تاا داشیپ یبعد از فرارش کس شبیمتاسفانه د_

 کردن دایکه به دره سقوط کرده و بالفاصله منفجر شده پ

 

 دیکش یبلند نیه مامان

 بودم رهیگشاد شده به عمو خ یچشم ها با

 بار هم مرده باشه نیا اریشهر کردمیباور نم دبازهمیشا

 مبل نشستم و گفتم یبهت رو با

 بار هم زنده نباشه؟ نیازکجا معلوم که ا_

 ییشناسا یبرا میبر دیبا_
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 هست..... ییقابل شناسا یچهرشون تا حدود ایگو

 

*** 

 اومدم رونیسرد خونه ب از

 دادم و شروع به سرفه و عوق زدن کردم هیتک واریرو به د دستم

 وگفت دیپشت کمرم رو مال آرسام

 بهت گفتم بزار من برم _

 ...زمیعز یکنیم تیخودت رو اذ چرا

 

 شد یگونه ام جار یرو لیهام به سان س اشک

 رخ نسوخته میاون ن کردمینم باور

 سوخته بود یباردوم هم فقط کم یبوده باشه که برا اریرخ سالم شهر مین

 بود دهیبود که شب قبل موقع شام خوردن پوش یگذاشته بودن همون سهیکه در ک یسوخته شده ا یها لباس

 شدت دلم گرفته بود به

 

 بودم  نیحد غمگ نیتاا اریچرا از مرگ شهر دونمینم

 خواستم؟یرو نم نیمن هم مگر

 ناراحت بودم نقدریپس چرا ا خواستمیمن نبودنش رو نم مگر

 صحرا جان..._
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 آرسام اون خودش بود _

 بار مطمئنم که خودش بود نیا

 رهیبم ینجوریکه ا شدیم یآدم بد نقدریا دیچرا با چرا؟آخه

 

 کردمیکار رو درحقش م نیا دیمن نبا دیشا

 شد وگفت یعصبان یکم آرسام

 یکرد یروان خودتیما رو با عذاب وجدان ب یمرده همه  اریشهر یقبل هم که فکر کرد یدفعه  ادتهیصحرا _

 حرفات روتکرار نکن نیبار دوم ا یبس کن و برا لطفا

 

 قبول داشتم یهاش رو تاحدود حرف

 دونستمیقبل هم خودم رو مقصر م بار

 کردم؟یم یزندگ دیبا یک پس

 دمیفهمیرو م یزندگ یواقع یمعنا دیبا یک

 

 به سمتم اومد وگفت سرگرد

 م صحرا خانمبگ یچ دونمیخب نم_

 دیحق به حق دار رس یبه گونه ا دیشا

 آورد گهید یاز جوون ها یلیکه سر شما و خ ییبالها یبا وجود همه  اریشهر
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 از محاکمه قصاص شد قبل

 باهاشون داشتن یدیشد یهمدست ایکه گو میکرده بود دایپ الیخواهرشون ش هیهم عل یمدارک یبه تازگ ما

 شنیمحاکمه م یقانون افتادن و به زود ریدار و دستشون هم گ ی همه

 کنمیرو آرزو م یخوش یروزها یهمه سخت نیقلب بعد از تحمل ا میشما هم از صم یبرا

 زدم وگفتم ینیغمگ لبخند

 لطفتون رو جبران کنم؟ دیچطور با دونمیاز محبتتون ممنونم واقعا نم یلیخ_

 

 خانم دکتر نیکرد یادیبه ما کمک ز اتونیکه باهمکار نیشما بود نیا_

  دیرس یرتبه گرفت و به درجه سرگرد عیهم ترف یسروان احمد ریخط تیمامور نیبگم بخاطر ا دیوبا

 دیبگ کیخوشحال شدم از طرف من بهشون تبر یلیخ_

 گفت آرسام

 

 کنه؟ینم دمونیتهد یخطر گهید میجناب سرگرد مطمئن باش_

 رفتن نیاز ب شدنیختم م اریکه در آخر به شهر ییکسا یهمه _

 راحت باشه التونیخ پس

 

 لبهام نشست یرو یقیعم لبخند

 میزد رونیب یقانون یآرسام از پزشک همراه

 گرفت و گفت یدستم رو ناگهان آرسام
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 خانم دکتر؟ یآماده ا دیجد یزندگ هیشروع  یبرا_

 دادم رونیب یرو با آسودگ نفسم

رو از  میآرسام ،عشقم،زندگ خواستمینم گهیسال همخونم بود اما د زدهیبودم که س یته قلبم عزادار نبود کس هرچند

 دست بدم

 زدم و گفتم یلبخند

 ....میبزن بر_

 

*** 

 "از زبان سوم شخص"

 ن؟یخوایمادر ...مهمان نم_

 پس... کجان

 اونجا  میبر ایب رسامیباغ نشستن ام یحتما تو_

 وارد باغ شدن  یگریپشت سر د یکیباغ رو باز کردن و  در

 بلند داد زد یبا صدا سیلآ

 از جانم زتریسالم بر مادر و پدر عز_

 

 نشسته بودن به سمت بچه هاشون برگشتن زیو آرسام که پشت م صحرا

 از جا بلند شدن  یبا خوشحال و

 به استقبال مهمان هاشون رفتن و



 صحرا

 
839 

 

 و همسرش به همراه دو پسرش سیآل

 و همسرش به همراه تک دخترش رسامیام

 و همسرش و دو فرزندش انایآر

 بچه نبود  یاز صدا یبودن اما در سرنوشت آنها خبر یسال بود در انتظار فرزند انیو همسرش که سال صادق

 کردنیم یدروسپریع یروزها

 

 عاشق بعد از شهیو آرسام هم صحرا

 در گلستان مهاجرت کردن ییخوش آب وهوا یبه نقطه  شهیهم یآرسام برا یبازنشستگ 

 شهیهم مثل

 و نشاط از نوه ها شون استقبال کردن یشاد درکمال

 کردن یسالها با عشق در کنار هم و فرزندانشون زندگ نیدرتمام ا و

 افکنده بود هیزوج سا نیا یتا سال ها بعد هم بر زندگ اریشوم شهر ی هیسا دیشا

  شدیصحرا و آرسام هر روزه محکم تر م انیعشق م یرشته  یول

 

 دم کنم ییچا رمیلطفا من م دینیبش دییبفرما_

 رمیمادر جون ،من خودم م خوادینم_

 گردمینه دخترم ،االن برم_

 دم کنه  ییبه آشپزخانه برگشت تا چا صحرا

 آرسام هم به آشپزخانه وارد شد بالفاصله
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 خانمم..._

 یکنیم کاریچ نجایآرسام تو ا نیه_

 ؟یکنار بچه ها نموند چرا

 از مردش دوست داشته باشه شتریه هاش رو ببچ یمن روز یکه صحرا ینرسه روز_

 صحرا نقش گرفت یلب ها یرو یبخش یو شاد قیعم لبخند

 

 گرفتیم یدیعشق و محبت جان جد یهمه سال با ذره ا نیوجود گذشت ا با

 حرف رو نزن آرسام جان نیا_

 صحرا رو در دست گرفت وگفت یجلو اومد دست ها آرسام

 دیبگو خواهدیبزار هر کس هرچه م_

 چه شود تا ابد عاشقت خواهم ماند هر

 زد وگفت ییبایلبخند ز صحرا

 عمر انیمن هم عاشقتم مرد من تا پا_

 همسرش کاشت  یشانیپ یرو یعاشقانه ا یبوسه  آرسام

 به هوا خاست هیو سوت بق غیدست، ج یصدا گریازسمت د و

 

 و آرسام با لبخند به خانواده اشون  صحرا

 نشد رهیعشقشون خ یثمره ها و

 باهم زمزمه کردن و
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 ستیعشق ن انیپا نیو ا_

 عشق دوباره...... یبرا یشروع

***** 

 ...ترسمیاز زندان نم من

 

 ...ازمرگش ہاز حبسش...ن ہن

 ...برگش ےب زییازپا ہن

 ...ترسمینم ایاز دن من

 ...دردش از ہن...اش ہاز غص ہن

 ...گنجش از ہاز رنج...و ن ہن

 ...ترسمینم ایاز در من

 ...البشیس ہاز طوفان...ن ہن

 ...گردابش ہاز موج...ون ہن

 ...ترسمیاز دشمن نم من

 ...ازخشمش ہ...نرشیاز ت ہن

 ...ترسمی...وازجنگش نمارڪیاز پ ہن

 ...ترسمیم دارید نیا انیاز پا من

 تو خواهم رفت... ادیاز  هڪ ےان روز از

 ...ــــــــــــــــــــــــترسمیم
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