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دختر كوچولویي با موھاي طالیي فرفري و لباس ھاي كھنھ و یھ دستھ گل توي 
جلوم و گفت شما خانم خوبي ھستین ، مطمئنم جاتون توي بھشتھ.دستش، اومد   

زدم و گفتم حتما شما ھم یھ فرشتھ ھستین كھ اومدین منو بھ بھشت  یھ لبخند 
 ببرین.

 با لحن بچگونھ گفت ،اگھ دوس داري میبرمت.

 البتھ كھ دوس دارم اونم با یھ فرشتھ خوشكلي مثل تو.

؟یعني سوار شم  

ن كھ ھمیشھ واسھ دیر برگشتنم یا زود برگشتنم ، بابا سرم با خودم گفتم خوب م
داد میزنھ ، ھنوز بابت رفتن بھ تولد مریم كبودي زیر چشمم خوب نشده. من كھ 

دیگھ پوستم كلفت شده. خوب امشبم بزار واسھ دیر برگشتن بازم داد بزنھ، 
 عوضش مي ارزه كھ این فرشتھ كوچولو رو تا خونش برسونم. 

 ال.گفتم بپر با

برگشت با انگشتش یھ سوت زد و گفت بیا، از توي آینھ ماشین نگاه كردم یھ پسر 
 شروع بھ دویدن كرد. كھ یكم قد و ھیكلش از دختره بزرگتر بود بھ طرف ماشین 

 این داداشمھ. رضا. 

 منم گلرخ ھستم.

 بیاین باال. مي رسونمتون. حاال این بھشتتون كجاس؟

 چ دست راست.مستقیم برو اولین بریدگي بپی
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ھوا داشت تاریك میشد. تشنھ بودم ، گشنگي رو میتونستم تحمل كنم ولي تحمل 
 تشنگي رو نداشتم.

كنار یھ آبمیوه فروشي وایسادم و گفتم آقا رضا بپر برو سھ تا آبمیوه بگیر. من آب 
 انار دوس دارم ، واسھ خودتون ھر چي دوس داري بگبر.

 روش بود اومد توي ماشین. رضا با یھ سیني كھ سھ تا آب میوه 

قیافش یكم گرفتھ بود ، انگار بھ غرورش بر خورده بود كھ من حساب كردم، 
 گفتم آقا رضا دفعھ ي بعد مھمون شماییم ھا؟

 خوشحال شد و گفت چشم.

حاال بخورین كھ زود بریم.چشامو بستم تا قشنگ آب انارو توي دھنم مزمزه كنم. 
 ھمممممم، چھ مزه ترشي داره .

چھار چشمي دارن بھ آب میوه من نگاه میكنن. آب میوه    چشامو باز كردم دیدم
 رو عقب كشیدم و گفتم بھ آب میوه من نگاه چپ بكنین ،آب میوتونو مي خورم ھا!

 ِا... ِا..... مگھ با شما نیستم؟

 در ماشینو باز كردم و توي پیاده رو شروع بھ دویدن كردم.

 . آب میوه ھا ھم دستمون بود و مي دویدیم.اونا ھم دوتایي دنبالم اومدن 

زیاد نتونستم بدوم ، آخھ من حتي پیاده ھم زیاد راه نمي رفتم چھ برسھ بھ دویدن. 
 وایسادم و نفس زنان دستامو باال بردمو گفتم تسلیم.

آب طالبي و پرتقال سھ تاشو قاطي كردن و گفتن حاال   آب میوه مو گرفتن با 
 بخوریم .
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 اه بھ آب میوه انداختم. قیافم یھ طوري شده بود.با تعجب یھ نگ

گلي و رضا ھم بھ آب میوه ھا نگاه كردن و دو تایي زدن زیر خنده، اینقد 
 خندشون شیرین بود كھ منم بي اختیار زدم زیر خنده.

 ھر كي كھ رد میشد با تعجب بھمون نگاه میكرد. 

 ي شده بود . ھمون جا آبمیوه ھا رو بھ زور خوردیم قیافھ ھامون دیدن

 دوتایي شروع بھ دویدن بھ طرف ماشین كردن .

منم دنبالشون دویدم ، احساس میكردم ھواي توي ریھ ھام تازه شده ، قلبم داشت با 
 تمام قوا میزد.

 سوار ماشین شدیم ، گلي گفت حاال باید سوت بزني .

 منم با اعتماد بھ نفس كامل انگشتمو گذاشتم توي دھنم و فوت كردم.

 صداي فوت من جفتشون مردن از خنده.با 

منم ناراحت شدم، گلي بوسم كرد و گفت ناراحت نباش یادت میدم، اینجوري، 
 ببین!

 ھر كاري كردم نتونستم و فقط صداي فوت مي اومد.

 بعد از كلي خنده . روشن كردم كھ برسونمشون آخھ داشت دیرم میشد.

 تا بھ خونشون رسیدیم. از شھر خارج شدیم. ده دقیقھ اي جاده خاكي رفتم

ھوا تاریك شده بود ، گلرخ پیاده شد و رضا اومد جلو نشست، گفت گلي برو 
 خونھ درو قفل كن ، من خانم مھندس رو برسونم بر میگردم.
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 نمي خواد رضا جان من نمیترسم خودم میرم.

شما نمیترسین ، من كھ بي غیرت نیستم ، توي این جاده خاكي توي تاریكي شما 
 كنم. تا سر جاده اصلي باھاتون میام. رو ول

 بھ سر جاده اصلي كھ رسیدیم رضا خداحافظي كرد و پیاده شد.

توي راه بھ اینكھ چقد بھم خوش گذشت فكر میكردم ، نزدیك خونھ كھ شدم یھ 
 ساعتي دیر كرده بودم.

 باید آمادگي ھر چیزي رو میداشتم.

 ساده بود، سالم كردم.كلید كھ بھ در انداختم، بابا باالي پلھ ھا وای

 كجا بودي ؟

 دو تا بچھ رو سر راھم رسوندم.

 زد زیر خنده ، فكر كردي من خرم؟

 با امید بودي؟

 امید كیھ بابا؟

 خفھ شو.

 بابام ، توي بیمارستان بھ ھوش اومدم ، سرم بھ لبھ ي پلھ  ِ با یھ سیلي محكم
 خورده بود.

 بزار كھ كبود نشھ.یخ  دردش اذیتم نمیكرد. فقط بھ پرستار گفتم 
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البتھ تقربا ھمھ ي ھمكارام بھ كبودي ھاي من عادت كرده بودن، فقط نگاه ھاشون 
 اذیتم میكرد.

 یھ بار با مریم بھ ماموریت رفتیم و شب توي ھتل موندیم. 

 رفتم توي اتاق كھ لباسمو عوض كنم ، یھو مریم درو باز كرد و اومد توي اتاق.

ودي جاي كتك ھاي دیشب بابا واسھ رفتن بھ با تعجب بھم نگاه میكرد، كب
 ماموریت ، روي بدنم بود. دردش اینقد اذیتم نكرد كھ مریم اونا رو دید.

 اومد بغلم كرد ومنم بي اختیار زدم زیر گریھ.

 وقتي از ماموریت برگشتم با حرفاش اذیتم میكرد.

تي این چرا با خودت نیاوردیش ، میاوردي با افتخار معرفیش میكردي و مي گف
 دوس پسر جدیدمھ.

 بسھ... من آمادم بزن!  رفتم جلوش نشستم و گفتم

 موھامو گرفت و كف اتاق كشیدم. صداي كنده شدن مو ھامو از ریشھ میشنیدم.

 با لگد بھ كمرم میزد.

 حاملھ اي؟

 تا میتونست كتكم زدو پرتم كرد یھ گوشھ.

 توي بیمارستان تمام این اتفاق ھا واسم مرور شد.

بیمارستان كھ برگشتیم رفتم روي تختم ، ھمش بھ غروب فكر كردم كھ چقد از 
 خوش گذشت.
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میخواستم سوت زدن رو یاد بگیرم. انگشتمو توي دھنم گذاشتم و ھي فوت 
میكردم. با صداي فوت یاد خنده ھاي گلي و رضا مي افتادم، خودمم خندم گرفت 

بود یھو یھ سوت بلند  ، خوابم نبرد، ھي تمرین میكردم ، ساعت دو و سھ شب
 كشیدم ، از ترس سریع رفتم زیر پتو و خودمو زدم بھ خواب.

 بابام اومد توي اتاقم و از پنجره بیرونو نگاه كرد. كسي نبود رفت.

 نفھمیدم كي خوابم برده بود.

صبح بیدار شدم توي آینھ نگاه كردم ، پیشونیم كبود بود، با باند یھ طوري 
 فھمھ.چسبكاریش كردم كھ كسي ن

 بازم نگاه ھاشون بھ طرفم خیره شده بود.

مھندس كاوه بعد از جواب ردي كھ بھ خواستگاریش دادم انگار ھمچي بدش نمي 
 اومد منو تو اون حال ببینھ.

كھ گلي و  یھ ساعت زود تر از ھمیشھ رفتم كھ برم پیش گلي، سر چھا راھي 
 رضا گل مي فروختن رفتم، نبودن.

خیلي خوشحال شدو گفت گلي ببین كي   درو باز كرد، رفتم در خونشون ، رضا
اومده خانم مھندس، رفتم توي خونھ، یھ حیاط كوچولو كھ یھ درخت توت داشت 

 كھ دور تا دورشو گلدون گذاشتھ بودن.   كھ سایش كل حیاطو گرفتھ بود.و یھ اتاق

 واي چھ بھشتي ، فرشتھ كوچولو پس كجایي؟

 لم و كلي بوسم كرد.نفھمیدم گلي از كجا یھو پرید بغ

 گلي اگھ بدوني دیشب چي شد؟ یھ نگاھي بھ پیشونیم كرد و گفت كتك خوردي؟
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نمیخواستم الاقل پیش اون دو تا بچھ غرورم بشكنھ گفتم نھ پام سر خورد خوردم 
 بھ پلھ.

 اینو كھ نمي گم، دیشب یھ سوت بلند زدم، آخرش یاد گرفتم، ببین....

 اَه ،نشد بزار دوباره...

 كاري كردم نشد، ولي باور كنید من دیشب سوت زدم. ھر 

یكم پیششون نشستم و حواسم بود كھ دیر نشھ، سر وقت اومدم خونھ و رفتم غذا 
 درست كنم، خیلي گشنم بود.

 بي سر و صدا شام خوردیم و رفتیم توي اتاقمون.

ھر روز یھ ساعت زودتر میرفتم تا برم پیش گلي و رضا. اونجا واسھ من یھ 
 ت بود ، یھ بھشت روي زمین.بھش

 پدرم چند روزي بود كھ كاري بھ كارم نداشت، مشكوك بود.

فرداش كھ رفتم خونھ گلي، ھنوز چند دقیقھ اي نگذشتھ بود كھ صداي در اومد، 
 رضا رفت درو باز كنھ ، كھ دیدم پرت شده وسط حیاط، داد زدم رضا چي شد؟

 چھ رو چیكار داري؟دیدم بابام و مھندس كاوه توي حیاطن، گفتم ب

 گفت پس خبر مرگت میاي اینجا واسھ خوش گذروني؟

 چي میگي بابا ؟ كي اینا رو بھت گفتھ ؟ 

 اینا فقط دو تا بچھ ي معصومن!

 تو گفتي و منم باور كردم؟
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 مھندس شما یھ چیزي بگین. چرا این كارو مي كنید؟

 خفھ شو دختره ي بي حیا.

وب گوشھ ي حیاط پیدا كرد و شروع كرد حرف زدن من فایده ھاي نداشت ، یھ چ
بھ زدن من، رضا و گلي ھم ھمش گریھ مي كردن و سعي میكردن جلوشو 

 بگیرن.

واسھ خودم نمي ترسیدم واسھ گلي و رضا مي ترسیدم كھ چیزیشون نشھ. داد زدم 
كھ برن كنار. ضربھ ي چوبي كھ بھ پام خورد ، باعث شد نتونم دیگھ از جام 

 تكون بخورم.

 م گفت تو باعث ننگ مني ، حق نداري پاتو توي خونھ ي من بزاري. بابا

 كاوه دستشو گرفت و با ھم رفتن.

 نمي تونستم تكون بخورم دردم شدید بود.

 فكر كنم پام شكستھ رضا! 

 طفلي بچھ ھا عین بید مي لرزیدن.

رضا رفت و آقا مھدي پسر ھمسایشون كھ یھ تاكسي داشت رو آورد كھ منو ببرن 
 بیمارستان.

گلي از توي اتاق یھ نایلون آورد و داد بھ رضا و گفت بیا این پولو بگیر الزمت 
 میشھ.

یكم با ھم پچ پچ كردن ، خواھر و مادر آقا مھدي اومدن كمك و منو بردن 
 بیمارستان.

www.takbook.com



ن..... وع  وع   ...........................................................................ط  س.ط

١٣ 
 

پام شكستھ بود ، گچ گرفتن ، یھ شب توي بیمارستان بودم و بعدش با مسئولیت 
 برگشتیم.خودم از بیمارستان 

براي یھ مدت مرخصي گرفتم و گفتم كھ پام  فرداش بھ رییسم زنگ زدم و 
 شكستھ ولي نمي خوام كسي بدونھ.

توي اون مدت رضا و گلي ھر چي پول واسھ خریدن تلویزیون پس انداز كرده 
بودن واسھ من خرج كردن. كلي بھم میرسیدن، انگار كھ اونا پدر و مادر من 

 لوسشون.بودن و من بچھ ي 

 یك ماھي میشد كھ از جام تكون نخورده بودم ، كالفھ بودم.

خواھر و مادر آقا مھدي ھم بھمون سر میزدن. یواش یواش با كمك عصایي كھ 
 آقا مھدي واسم آورده بود، مي تونستم چند قدمي راه برم.

 تا گلي و رضا از سر كار بر میگشتن منم ، واسشون غذا مي پختم.

 شد. كم كم حالم بھتر

فرداش گلي حالش بد شد ،انگار مسموم شده بود، سر كار ش نرفت و رضا 
 مجبور بود تمام گل ھا رو تنھا یي بفروشھ.

بھ رضا گفتم كھ حوصلم سر رفتھ منم میام كمكت. یكم سوپ براي گلي 
 كردم و بھ خواھر آقا مھدي گفتم كھ مواظبش باشھ. آماده 

م از گل ھا رو بھ من داد كھ بفروشم. و سر جاي ھمیشگي گلي وایسادم و رضا یك
 ور خیابون.  خودش رفت اون

 گل نمي خره!  چقد آفتاب اذیت مي كرد، پس چرا ھیشكي
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یھ نگاه بھ رضا انداختم كھ خودش داره مي ره طرف ماشین ھا و بھشون گل مي  
 فروشھ.

شد منم بھ كمك عصام بلند شدم و رفتم نزدیك ماشین ھا، یھ ماشین با سرعت رد 
 و من از ترس زمین خوردم. سریع بلند شدم تا رضا نبینھ. 

 ھمھ ي گل ھا رو با خودت مي خرم.  یھ ماشین نگھ داشت و گفت

پیاده شد درو باز كرد و گفت سوار شو. گل ھا رو انداختم و لنگان لنگان رفتم 
 طرف رضا.

دي با رنگم پریده بود. رضا فھمید چي شده داشت مي رفت طرف مرده كھ آقا مھ
 تاكسیش جلوشو گرفت و خودش رفت و دعواشون شد.

دماغش خون مي اومد. ھم رضا ھم آقا مھدي عصباني بودن ولي چیزي نگفتن. 
 بابام اینجور موقع ھا منو كتك میزد.

 بیچاره رضا ھمھ ي گل ھاش بھ خاطر من خراب شد.

 رفتیم خونھ گلي بھتر شده بود. 

ا اومد و دستمو گرفت و گفت غصھ نخور خیلي ناراحت بودم رفتم بخوابم، رض
 فداي سرت .

 خدا بزرگھ.

دیگھ تقریبا پولي توي خونھ نبود، و منم نمیزاشتم اونا بھ كارو زندگیشون برسن. 
 و ھي واسشون دردسر داشتم.

كارت پولم رو دادم بھ مادر آقا مھدي و ازش خواھش كردم واسھ فردا شب یھ 
 بچھ ھا. تلویزیون خوب بگیره و بیاره واسھ
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عصري آقا مھدي و مادرش اومدن دنبالم كھ خودتم باید باھامون بیاي خیابون تا 
 حال و ھوات عوض بشھ.

 ولي آخھ من با این پا نمي تونم!

 پیاده كھ نمي شیم توي ماشین مي موني.

 قبول كردم و باھاشون رفتم. 

 بعد از انتخاب تلویزیون ، رفتیم واسھ شب یكم خرید كنم.

از مادر آقا مھدي خواھش كردم كھ شام تشریف بیارین اونجا و آقا برگشتني 
 مھدي ھم تلویزیون رو برامون راه بندازه.

 بچھ ھا كھ تلویزیون رو دیدن، گلي خیلي خوشحال شد ، ولي رضا نھ.

 بازم بھ غیرتش بر خورده بود.

 گفتم اگھ قبول نكني منم دیگھ یھ لحظھ اینجا نمي مونم.

 با دستاي گرمش دستمو گرفت.پا شدم كھ برم ، 

 گفت، بھ یھ شرط قبول میكنم.

 گفتم چھ شرطي؟

 گفت باید یھ سوت بزني.

یھ نفس عمیق كشیدم و با اعتماد كامل دستمو توي دھنم گذاشتم و توي دلم گفتم 
 خدایا كمكم كن.

 چشامو بستم و یھ سوت بلند كشیدم.
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در بودن ، كلي بھم واي چشامو باز كردم آقا مھدي و مادر و خواھرش توي 
 خندیدن.

 از خجالت داشتم مي مردم.

 ھمشون دست زدن و گفتن مباركھ.

 گلي تعارفشون كرد . و ھمھ رفتیم توي خونھ .

آقا مھدي كھ تلویزیون رو داشت نصب مي كرد. بچھ ھا مشغول آماده كردن سفره 
 شدن.

ي بھ ھم ھمھ چي خیلي خوب بود ، خوشحال بودم ولي میترسیدم كھ این خوشحال
 بخوره.

 تلویزیون راه افتاد و گلي و رضا از كنارش تكون نخوردن.

 خواھر آقا مھدي ھمھ ي كارا رو كرد.

 سر سفره نشستیم كھ صداي زنگ در اومد.

 ترسیدم .

 بابامھ من مي دونم!

 نترس دخترم ما اینجاییم.

 درو باز نكنید، خواھش میكنم! 

 بدنم مي لرزید ، اشكم بند نمیومد. 

 داد مي زدم درو باز نكنید. 
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 درو باز كردن ...

 بابام بود. اومد طرفم.

 دستمو گذاشتم روي سرم ، ترسیده بودم.

 اومد كنارم نشست ، دستشو باز كرد و بغلم كرد و منو بوسید و گفت منو ببخش . 

 ترسیدم از بغلش فرار كردم و گفتم از اینجا برو نمي خوام ببینمت.

 خواھش میكنم. گفت منو ببخش دخترم.

دیروز مھندس كاوه بھم زنگ زد ، تصادف كرده و پاھاش شكستھ ، رفتم 
بیمارستان، ھمھ چي رو واسم تعریف كردو گفت كھ بھ خاطر تالفي جواب ردي 
 كھ بھ خواستگاریش دادي خواستھ اذیتت كنھ و اون دروغ ھا رو بھ من گفتھ بود.

 خواست كھ بھت بگم حاللش كني.

 مد.گریم بند نمیو

فرداش با پدرم رفتیم سر چھار راھي كھ گلي اونجا بود یھ دستھ گل خریدم و 
 رفتیم بیمارستان عیادت مھندس كاوه.

 گفت حاللم كن!

 گفتم بھ یھ شرط.

 چھ شرطي؟

 یھ سوت بلند بزني!
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 غزال   
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لباسمو عوض كردم و رفتم آتیش روشن كنم   صبح زود از خواب بیدار شدم ،
واسھ پختن نون محلي ، آتیش ُگر گرفت صداي سوختن چوب توي آتیش و بوي 
دود مستم كرده بود . چند تا نون پختم و سفره ي صبحونھ رو با كره ي محلي و 

پا و كمر خواب  كشك آماده كردم ، بیدارشون نكردم آخھ طفلي ھا شبا از درد
 ندارن دلم نیومد بیدارشون كنم. 

فھمیدم كھ   رفتم جلوي آینھ موھامو شونھ كنم ، شونھ رو كھ بھ موھام كشیدم
موھام خیلي بلند شده و كوتاه كردن میخواد، چون با كاراي زیادي كھ سرم ریختھ 

.توي فكر رنگ موھام بودم كھ نوكش  بود حتي فرصت شونھ كردن ھم نداشتم 
پیچ و تابي كھ موھام داشت مجذوبم كرده بود ، نھ   الیي بود و ریشش خرمایي، ط

رو كھ بابا واسم گرفتھ بود بھ   گل سر صورتي  ، دلم نیومد كوتاھش كنم. .
بھ خودم اومدم كھ گفت قربون دختر گلم برم كھ روز    موھام زدم. با صداي بابام

و بوسید ، منم كھ لپ ھام سرخ بھ روز خانم تر میشھ و منو بغل كرد و پیشونیم
ھر چند كھ بھ خاطر شكم بزرگش دستم   شده بود ، دستمو دور كمرش حلقھ كردم

 كامل بھ دور كمرش نرسید. 

گفتم صبحونھ آمادس ، من گوسفند ھا رو میبرم بیرون ، واسھ خودم ھم نون بردم 
 . 

دیگھ نمي نگراني رو توي چشماي پدرم میدیدم ولي مجبور بودیم ، چون پدرم 
 تونست زیاد كار كنھ و پاھاش درد میكرد و قلبش مریض بود.

 چوب دستي مو ورداشتم و گوسفند ھا رو راھي كردم. 

از كوچھ ھاي روستا كھ رد میشدم چشمام لب ھاي مردم رو میدید كھ پچ پچ مي 
میشنید. چشمامو   كردن و گوش ھام صداي آواز پرنده ھاي روي درخت ھا رو

فقط صداي آوازشون رو بشنوم. از روستا كھ بیرون رفتم مثل پرنده مي بستم تا 
اي كھ از قفس آزاد شده باشھ شروع بھ دویدن كردم. من و گرگي ، سگ گلھ ، 

دویدیم روي تپھ ھا و دشت ھاي اطراف.  گوسفند ھا رو یھ جا گذاشتیم و دو تایي  
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سرم گذاشتم ، با  اطرافمون پر از گل بابونھ بود، یھ تاج گل درست كردم و روي
چوب دستیم اداي فرشتھ ھا رو در آوردم، گرسنم شده بود سفره رو باز كردم و 

گرفتم و یھ لقمھ دھنم گذاشتم ، با دھن ُپر ، چوب دستیمو بھ   یھ تیكھ نون دستم
 طرف گرگي گرفتم و گفتم دوس داري تو رو تبدیل بھ چي كنم؟ 

ین مرد دنیا... سرم بھ طرف یھ صدا از پشت سرم خندید و گفت خوشبخت تر
 صدا برگشت.

 یھ مرد بود ، از لباس ھاش معلوم بود كھ شھریھ. بھ طرف من اومد.

چشماتو در میارم. گفت من كھ   داد كشیدم سر جات بمون، نزدیك نشو و گرنھ
 كاریت ندارم ، یعني نمي خواي با نون محلي مھمونم كني؟

پاتو خورد میكنم كھ دیگھ نتوني راه  گفتم اگھ یھ قدم دیگھ جلو بیاي ھمچي قلم
 بري.

 عجب! شنیده بودم روستایي ھا مھمون نوازن!

 اشتباه شنیدي، حاال گم شو.

خیل خوب ما این پشت داریم سد میسازیم من مھندس كامران ھستم. اومدم یھ 
 گشتي این اطراف بزنم.

وي بیش از حدش بھم نزدیك شد، چوب دستي رو توي دستم چرخوندم و جاشو ت
دستم محكم كردم و چشامو بستم و نفھمیدم بھ كجاش زدم ، بیچاره فقط داد میزد و 

 مي نالید ، تو دیوانھ اي ، واي پام..

چشامو باز كردم فكر كنم پاشو قلم كرده بودم، از موفقیتم خوشحال بودم و قیافھ ي 
شدیم و حق بھ جانبي بھ خودم گرفتم و گوسفند ھا رو از اونجا بردم، یكم كھ دور 

 خیالم راحت شد ، عذاب وجدان گرفتم، ولي چاره اي نداشتم.
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 گوسفند ھا رو بردم طرف غار باالي تپھ كھ گیاھش واسھ گوسفند ھا بیشتر بود. 

امسال بارون خوبي اومده بود و گیاه ھا خوب رشد كرده بودن ، و ھمھ جا سر 
تن خوردن.سبز شده بود و گوسفند ھا ھم كیفشون كوك بود و تا مي تونس  

روي یھ سنگ صاف زیر سایھ یھ درخت واسھ خودم نشتم. و چشمم بھ 
بود كھ گوسفند ھایي كھ دور میشدن رو بر میگردوند، آفرین گرگي. گرگي   

چشمم بھ گل ھاي بنفش اطراف افتاد یھو یاد تاج گل بابونھ افتادم. دستمو روي 
ویزونش كردم بھ شاخھ سرم گذاشتم ، ھنوز روي سرم بود. آوردم نگاش كردم و آ

 ي درخت.

درخت كھنسالي بیرون مي   بلند شدم و گوسفند ھا رو طرف چشمھ اي كھ از زیر
 اومد ، بردم . خودمم خیلي تشنھ بودم.

صورتمو شستم و كمي آب خوردم. گوسفند ھا ھم ھر كدوم یھ طرف ولو شدن و 
 خوابیدن.

نخواب. آخ كھ چقدر خوابم مي اومد. واي گرگي، نھ ! تو دیگھ  

ھم خوابش برده بود. گرگي    

ني كھ پدر بزرگم بھم داده بود رو از توي كیسھ در آوردم و شروع كردم بھ 
 زدن.

بي اختیار اشكم در اومد، دلم مي خواست پدر و مادرمو یھ دكتر خوب ببرم ولي 
 چھ جوري ، ما كھ پولي نداشتیم.

چند نفري از دور بھ گوشم اشكامو پاك كردم و ني رو توي كیسھ گذاشتم. صداي 
 رسید ، فكر كردم از مردم ھاي روستا ھستن كھ اومدن پاي چشمھ.
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، چند تا مرد بودن با ھمون لباس ھاي مھندس كامران كھ انگار   نزدیك كھ شدن
 توي حالت عادي نبودن. گوسفند ھا رو جمع كردم كھ بریم .

؟صداي یكیشون اومد كھ گفت حاال بودي كجا تشریف میبرین  

اھمیتي ندادم و راھمو گرفتم كھ برم. یھ مرد قد كوتاه چاق اومد جلومو گرفت.   

ھم ھي پارس مي كرد. گرگي   

گفتم از سر راھم برو كنار و گرنھ... نزاشت حرفم تموم بشھ گفت و گرنھ چي؟   

چوب دستي رو بلند كردم كھ بزنم، كھ از دستم گرفتش، خیلي ترسیدم دورو برمو 
چھار نفري دورمو گرفتھ بودم ، گوسفند ھام ھم ھمھ پراكنده   نگاه كردم ، سھ

شدن، گرگي یكي از مرد ھا رو گرفت و منم فرار كردم ، تا مي تونستم مي دویدم 
ولي اونجا ھمھ سنگ و كوه و دره بود و نمي تونستم تند تر بدوم. یكیشون دنبالم 

دوندم یھو توي یھ بود. پشت سرمو نگاه كردم داشت نزدیك میشد، سرمو كھ برگر
 دره افتادم و لباسم از یھ شاخھ گیر كرد و گوشھ ي دامنش پاره شد.

سراشیبیش زیاد نبود و تونستم خودمو كنترل كنم ولي پیشونیم زخمي شد و خون 
 مي اومد.

 واي خدایا گوسفند ھام، باال رو نگاه كردم خبري نبود.

شد و گفت دستمو بگیر.سعي كردم بیام باال، كھ دست یھ مرد بھ طرفم دراز   

 باال رو نگاه كردم نور خورشید نمي زاشت صورتشو ببینم. 

 دستمو بھ درختي كھ اونجا بود گرفتم و باال رفتم . مھندس كامران بود .

حالت خوبھ؟ ببخشید دوستاي من زیاده روي كرده بودن، قول میدم برگردم 
 حسابي تنبیھشون كنم.
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یاد.كمك نمي خواین؟ پیشونیتون خون م  

خواست با دستمال خونشو پاك كنھ ، دستشو كنار زدم ،سرم گیج مي رفت. پام 
 پیچ خورده بود.

فقط واسھ من زرنگین؟ پس چرا با چوب دستیتون بھ اونا   عصباني شد و گفت
 نزدین؟

 باشھ پس من میرم...

 واقعا داشت مي رفت. دور شد، گوسفند ھامو نمیدیدم، داد زدم گوسفند ھام.

 مكثي كرد و بدون اینكھ بھ طرفم برگرده دوباره بھ راھش ادامھ داد. 

 خواھش میكنم.

 بلند شدم و با كمك چوب دستیم بھ طرف گوسفند ھام رفتم .

منو كھ توي اون حال دید ، مثل یھ مرد داد زد روي سرم و گفت نمیخواد تو  
 بشین خودم جمعشون میكنم.

در مي  این یكي رو مي آورد اون یكي شروع كرد بھ جمع كردن گوسفند ھا ، 
 رفت، واي مردم از خنده ، مھندس مملكت بلد نبود دو تا گوسفند رو جمع كنھ.

 با تعجب بھم نگاه كرد ، كھ توي اون حالم داشتم از خنده مي مردم. 

گفتم زحمت نكشین اینجوري پیش برین تا شب جمع نمیشن ، خودم جمعشنوم 
 میكنم.

جمعشون كردم و ازش تشكر كردم ، و صورتمو شستم و بھ آروم آروم با گرگي 
 طرف خونھ راه افتادم.
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توي راه روستا با وجود فشاري كھ روي پام بود سعي كردم خوب راه برم كھ 
 كسي متوجھ نشھ ولباسمو یھ طوري گرفتم كھ نفھمن پاره شده.

 خونھ كھ رسیدم مادرم متوجھ شد و ماجرا رو واسشون تعریف كردم.

ي كھ توي دل پدرم بود از چشاش معلوم بود. گفت دیگھ نمي خواد بري ، غصھ ا
 گوسفند ھا رو مي فروشم.

 ناراحت بودم ، بھ جاي اینكھ بتونم كمكشون كنم، بیشتر اذیتشون مي كردم.

تا صبح خوابم نبرد. ھمش تو فكر اتفاقي كھ افتاد بودم. چشماي سیاھش یھ لحظھ 
 از جلوي چشمم نمي رفت.

ردم تب دارم، صبح بھ سختي از جام بلند شدم. احساس ك  

ھم ناراحت بود. پدرم گوسفند ھا رو برد كھ بفروشھ. گرگي   

مادرم داشت نون مي پخت. یاد مھندس افتادم كھ گفت : منو بھ نون محلي مھمون 
 نمي كني؟

از مادرم خواھش كردم كھ چند تا نون محلي واسشون ببرم؟ نگراني رو توي 
ولي با اصرار من اجازه داد.چشماش میدیدم   

نون ھا رو توي سفره گذاشتم وبا گرگي از پا یین كوه بھ طرف محل كارشون 
 رفتیم. پام ھنوز درد میكرد. 

بچھ ھا داشتن میرفتن مدرسھ، از كنارم كھ رد میشدن حرفاشونو میشنیدم كھ مي 
 گفتن: آره دیدي؟ 

 راستي چطوري اتفاق افتاده؟

www.takbook.com



ن..... وع  وع   ...........................................................................ط  س.ط

٢۵ 
 

 آخي بیچاره ؟

ي دونستھ اونجا خطر ناكھ ؟مگھ نم   

 آخر روستا باغ مش صفر بود ، بھ اونجا كھ رسیدم ، مش صفر توي باغ بود.

داد زد دختر كجا میري؟   

 گفتم كار دارم میرم تا این نزدیكي و برمیگردم.

 گفت مواظب باش از كنار دشت مین ھا نري.

گفتم مي دونم مش صفر.   

موقعي كھ داشتھ میومده طرف روستا ، ھي بیچاره مھندس دیروز با ماشینش 
 رفتھ روي مین. شنیدي؟

 گفتم نھ كدوم مھندس؟

مھندس كامران ، مھندسي كھ قسمت سد سازي اون ور كوه كار میكرد.   

مثل مرده متحرك بھ راھم ادامھ دادم، نزدیك میدان مین ھاي خنثي نشده رسیدم یھ 
فتھ روي این مین ھا، رفتم نگاھي بھ دشت انداختم، مھندس كامران با ماشینش ر

 توي دشت و داد زدم مھندس كجایین؟ 

 سالم!

ما روستایي ھا مھمون نوازیم، واستون نون داغ آوردم.   

ھمش پارس میكرد. گرگي   

 اَه گرگي ساكت باش مھندس صدامو بشنوه.
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 مھنس كامران؟ 

 سالم.

 سالم غزال.

من كھ غزال نیست!سالم مھندس كجا بودین واستون نون داغ آوردم. ولي اسم   

 ولي مثل غزال تیز پا بودین.

 ببین چھ دشت قشنگیھ دلم مي خواد بدوم ، تو نمیاي غزال؟

 مھندس اینجا پر از مینھ ، ندویین.

 مھندس ندوین خواھش میكنم، مھندس ، نون ھاتون؟

ھر چي داد میزدم صدامو نمیشنید، شروع كردم بھ دویدن ، پام از یھ سنگ گیر 
وردم، نون ھا از دستم افتاد. آخر دشت مھندس وایساد تا من بھش كرد و زمین خ

 برسم. داد میزد یاال پاشو دیگھ.

 بلند شدم لباس ھامو تمیز كردم. وخودمو بھ مھندس رسوندم.

ھم  واي از دست شما میگم اینجا خطرناكھ. نون ھا از دستم افتاد. ببین گرگي 
 ھمش پارس میكنھ. بیا بریم.

ن مردم روستا ھم دارن میان، چرا داد میزنن؟ مگھ چي شده؟اونجا رو نگاه ك  

 چیزي نیست مین تركیده بیا بریم.
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 زیباترین باران...
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منتقل شدم. "سرسبز"براي گذراندن طرحم بھ یھ روستاي   

بعد از كار توي روستا یھ خونھ گرفتم و اونجا میموندم.  (خانھ بھداشت)كنار مطبم
ھر روز اطراف روستا با دختر ھا مي رفتیم میگشتیم، خیلي جاي سرسبز و با 
صفایي بود، از بچگي عاشق رنگ سبز بودم و دیدن این ھمھ سرسبزي منو بھ 

 وجد مي آورد.

وقتي میرفتم توي جنگل احساس میكردم یھ سایھ مواظبمھ و اصال احساس ترس 
 نداشتم.

م پنجره رو باز كردم ، متوجھ یھ كاسھ پر از آلوچھ صبح كھ از خواب بیدار شد
 جنگلي شدم كھ پشت پنجره گذاشتھ شده بود، 

اطرافو نگاه كردم یھ پسر با لباس ھاي محلي رو دیدم كھ از فاصلھ ي دوري منو 
 نگاه میكرد.

ھر روز دیگھ عادت كرده بودم و منتظر آلوچھ ھاي جنگلي اون مرد جوون بودم 
طعم ترش اون آلوچھ ھا بگذرم. و نمي تونستم از  

نمي دونستم كھ اون مرد كیھ و كجا زندگي میكنھ، خیلي دوس داشتم بپرسم ولي 
نمي خواستم مردم فكر ھاي بدي بكنن، واسھ ھمین منتظر شدم تا خودش نزدیك 
بیاد. یھ شب تا صبح پاي پنجره خوابیدم تا وقتي میاد زود پنجره رو باز كنم و 

 ازش تشكر كنم.

صداي پاھاش از خواب پریدم و پنجره رو باز كردم ، اما اون فقط بھ من زل  با
زده بود و منم نتونستم چیزي بگم ، چند دقیقھ اي فقط ھمدیگرو نگاه كردیم و بعد 

 اون برگشت و شروع بھ دویدن كرد، مي خواستم صداش كنم ولي نتونستم.

مي اومد قلبم تند تند نمي دونم چم شده بود ولي ھر روز منتظرش بودم، وقتي 
ساعت ھا بشینم   میزد ، دیگھ دوس نداشتم آلوچھ ھا رو بخورم، دوس داشتم فقط

 و بھشون نگاه كنم.
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ساعت رو كوك میكردم نكنھ خواب بمونم، اون روز زودتر بیدار شدم رفتم 
بیرون وقتي آلوچھ رو گذاشت توي پنجره برگشت كھ بره من از پشت راھش رو 

كردم و گفتم ، آلوچھ ھا خیلي خوشمزه ھستن ممنون، ھنوز  سد كردم و سالم
 حرفم تموم نشده بود كھ منو كنار زد و فرار كرد. 

دیگھ داشتم دیونھ میشدم ، میدونستم دوسم داره ولي ھیچي نمیگفت و این منو 
واه بھش    كالفھ میكرد، با خودم میگفتم حتما منتظره من بھش ابراز عالقھ كنم!

كمرویي باشھ . نمیومد كھ مرد  

ولي من اصال نمي تونستم ھمچي كاري كنم یعني اصال مرد ھمچي كاري نبودم، 
 فقط دعا میكردم...

ولي كم كم دیگھ خودشم نمیدیدم و دیگھ از آلوچھ خبري نبود، توي روستا كھ 
 میدیدمش ھمینطوري میزد كنارم بدون اینكھ حتي سالم كنھ.

یكھ با خودش چي فكر كرده بود؟ نھ حاال بھ كارد میزدي خونم در نمي اومد . مرت
 دست و پاش مي افتم كھ آره من عاشقت شدم!

تصمیم گرفتم ھر طور شده انتقالي بگیرم ، كلي زحمت كشیدم تا با انتقالیم موافقت 
شد، از یھ طرف دلتنگ بودم و از طرف دیگھ وقتي كم محلي ھاشو میدیدم 

ا برم، یھ روز توي بیمارستان با حرصم مي گرفت و میخواستم زودتر از اونج
ھمكارام نشستھ بودیم كھ بارون گرفت، خودم دلم گرفتھ بود ، بارونم زد ، دیگھ 

 بدتر شد گفتم اَه آخھ حاال وقتھ بارونھ؟

بارون شدید میبارید و بخار پنجره ھا رو گرفتھ بود ، متوجھ نگاه ھمكارا شدم كھ 
ھ چیزي مینوشت، بي اختیار از جام بھ پنجره خیره شدن، یكي داشت روي شیشھ ی

بلند شدم و بھ طرف پنجره رفتم، نوشت دوست دارم، پنجره رو باز كردم یھ كاسھ 
بود، سریع از اتاق بیرون رفتم و دنبالش دویدم، رفتم جلوش  آلوچھ پشت پنجره 

 داد كشیدم روي سرش، بي اختیار مثل بارون میباریدم.

www.takbook.com



ن..... وع  وع   ...........................................................................ط  س.ط

٣٠ 
 

شكامو پاك كرد.دستمو گذاشت رو قلبش ، خیلي با دستمالي كھ از جیبش در آورد ا
تند میزد با لباش گفت كھ دوسم داره، آروم آروم از كنارم دور شد زانو ھام سست 

ونشستم ، اون نمي تونست حرف بزنھ ... شد   

از بارون اون روز خوشم نیومد غافل از اینكھ اون بارون براي من پر از 
شھ گفت و من از خودم بدم میومد كھ اینو احساسھ پر از حرفاییھ كھ بھ زبون نمی

 نفھمیده بودم. اون بارون زیباترین بارون عمرم بود
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گمانیک تصور،یک   
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دختر ھر روز صبح زود میرفت پای چشمھ و کوزشو پر از آب میکرد و شونشو 
شونھ میکردو زیر لب با پرنده ھای خیس میکرد وموھای بلندشو یواش یواش 

 دور و برش زمزمھ میکرد...

  غافل از اینھ یھ عاشق شیدا تمام کارھاشو زیر نظر داره...

چند روزی می شد دختر زود تر از ھمیشھ پای چشمھ میرفت و بعد از پر کردن 
کوزه بھ سمت غاری کھ کمی باالتر چشمھ قرار داشت میرفت... چند دقیقھ ای 

  می موند و بر میگشت...توی غار 

  وقتی بر میگشت دوباره کوزشو پر میکرد...

  عاشق قصھ ی ما ھم کھ گیج شده بود با خودش فکر کرد حتما کسی توی غاره...

  ھر کسی باشھ میکشمش...  رگ غیرتش بھ جوش اومده بود...

یھ روز کھ دختر داشت کوزشو پر از آب میکرد... عاشق شیدا از باالی چشمھ 
  بمیره...  می خوره آب  پسر از    ده ای رو توی آب ریخت تا وقتی کھسم کشن

  کوزه رو پر کرد و داخل غار رفت... خستھ بود ...  وقتی دختر

ھاشون با ھم   چیزی نگفتن چون زبون ھمدیگر رو نمیفھمیدن... فقط با نگاه
  حرف میزدن...

  بغچشو باز کرد و کمی خوراکی درآورد...

  .شروع بھ خوردن کردن..

  اون متوجھ بوی سم داخل آب شد...

  وقتی دختر میخواست آب بخوره...
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  اون ازش عصبانی شد... 

  دختر نفھمید اون چرا عصبانی شده آخھ زبونشو متوجھ نمیشد... 

دختر ترسید و کمی عقب تر رفت سعی کرد با نگاه مھربونش اون رو آروم 
  کنھ...

  اما اون ھمچنان داد میزد...

  شنھ بود... تشنھ تر از ھمیشھ... کوزه رو سر کشید...ولی دختر خیلی ت

غروب اھالی روستا جسد دختر رو توی غار کنار یھ سگ چالق کھ یھ کاسھ آب 
  و خوراکی کنارش بود پیدا کردن...  و کمی نان

 

 

   

www.takbook.com



ن..... وع  وع   ...........................................................................ط  س.ط

٣۴ 
 

  

  

  

  

  

   

 شیشه
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مادرم توي حیاط نشستھ بود و داشت سبزي پاك میكرد ، من ھم با عروسك پارچھ 
 اشتم بازي میكردم. درست كرده بود د اي كھ مادر برام 

 مادرم چند وقت یك بار از پشت عینكش بھ من نگاه میكرد و مواظبم بود.

 مادر من گشنمھ.

باشھ دخترم بذار سبزي ھا رو پاك كنم االن نرگس خانم میاد و من ھنوز سبزي 
 ھاش رو پاك نكردم.

  .زنگ در بھ صدا در آمد

 برو در رو باز كن دخترم.

 سارا و پدرش بودند.

داشت خم شد و منو بوس كرد .  مھربانيپدر   

 حالت چطوره خانم خانم ھا؟

 خوبم مرسي.

 سبزي ھایي كھ مادر برایشان آماده كرده بود را گرفتند و رفتند.

مي آید؟  مادر پدر كي  

 مادر زیر لب آھستھ گفت امیدوارم ھیچ وقت نیاد.

 آخ چقدر حرف مي زني دختر دستم برید.

ھمسایھ رو شكستھ؟مادر پدر شیشھ كدوم   

 شیشھ خیلي گرونھ نمیتونیم پولش رو بدیم؟
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 چي میگي دختر؟

 شیشھ چیھ؟ ھمسایھ كدومھ؟

 آخھ دیروز بچھ ھا توي كوچھ مي گفتن بابات شیشھ میكشھ.

 فكر كنم منظورشون این بود شیشھ میشكنھ!

 مامان چرا بابا شیشھ ھا رو میشكنھ؟

ي كنن.بگو این كارو نكنھ ، بچھ ھا منو مسخره م  

بغل كرد و شروع بھ گریھ كردن كرد.  مادرم منو   

 مادر چرا گریھ مي كني ؟

 من حرف بدي زدم؟

 نھ دختر گلم تو حرف بدي نزدي.

 در حیاط نیمھ باز بود ، صداي نرگس خانم بود كھ گفت :

 سالم علیكم

 صابخونھ؟

 مادر با صداي لرزاني تعارفش كرد .

 بفرمایید نرگس خانم.

چاي واسھ نرگس خانم بیار تا سبزي ھاشو آماده كنم.دخترم برو یھ   

 بفرمایید بشینید نرگس خانم.

 حالت خوبھ سمانھ جوون؟ چیزي شده؟
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 چیزي مھمي نیست.

 شوھرت بر نگشتھ؟

 خدا نكنھ برگرده، مي گن این بار زده تو كار شیشھ.

 الھي بمیره از دستش راحت شم.

 بیچاره دخترم شده مضحكھ دست بچھ ھا.

نباش خدا بزرگھنگران   

نرگس خانم كھ رفت مادر ھم چند تا تخم مرغ نیمرو كرد كھ با ھم بخوریم، ولي خودش ھیچي 
 نخورد.

 فقط بھ سفره خیره شده بود.

 چند روز بعد توي حیاط صداي بابا اومد.

 پریدم توي بغلش سالم بابا جوون

 سالم دختر گلم

 مامانت كجاست ؟

ن دیگھ بر میگرده.رفتھ سبزي ھمسایھ ھا رو بده، اال  

 منو از بغلش جدا كرد و رفت توي اتاق و گفت سر و صدا نكن مي خوام یكم بخوابم.

حیات زیر درخت توت نشستم و با عروسكم بازي كردم   منم رفتم یھ گوشھ  

 بعد از چند ساعت بابام بیدار شد و رفت توي زیر زمین چند دقیقھ اي اونجا بود ، وقتي اومد باال

بود و عرق كرده بود، یھ طوري نگام میكرد. ترسیده بودم ، داشت بھ طرفم  صورتش قرمز
 میومد
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 بھ بھ! چھ مرغ چاق و چلھ اي، بیا جلو نترس

 بابا مي خواي بازي كنیم؟

یھ نگاه بھ دورش انداخت و چاقویي كھ مادر باھاش سبزي پاك میكرد رو از لبھ ي حوض 
 برداشت.

دخترم بخوره.بیا مرغ خوشكلم میخوام تو رو بدم   

 چاقو رو كھ دیدم خیلي ترسیدم

 صدام میلرزید و بي اختیار از چشمام اشك مي اومد

 بابا من از این بازي خوشم نمیاد

 بیا خالھ بازي كنیم

عروسكم بچمون میشھ. منم مامان ،   تو بابا شو،   

 دور حوض مي چرخیدم و بابام ھم دنبالم میومد.

 وایسا دیگھ مرغ بد!

 بابا!

وون!بابا ج  

 من مرغ نیستم .

 من مریمم. مریم گلي .

 یادت نیست؟

 بابا بازم شیشھ ھمسایھ رو شكستي كھ عصباني شدي؟
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 بابا تو رو خدا !

 بابا تو رو خدا دیگھ شیشھ نشكن.

 توي دستاي بابام گیر افتادم با یھ چاقوي بزرگ توي دستاش

خونھ یھو در حیاط باز شد مامانم با چند تا مامور پلیس اومدن توي  

 مامور ھا سریع بابامو گرفتن و بھ دستاش دستبند زدن

 مامانم منو بغل كرد و ھي گریھ میكرد، خدا رو شكر بھ موقع رسیدم

 وقتي كھ داشتم بر میگشتم باباتو دیدم كھ اومد توي خونھ.

 خوبي عزیزم؟

 جاییت زخمي نشده؟

م این بازي رو دوس ندارم گوش نھ مامان خوبم. داشتیم بازي میكردیم، ولي ھر چي بھ بابا گفت
 نكرد.

 دنبال بابام رفتم و گفتم آقا پلیسھ تو رو خدا بابامو نبرین.

 بابام كار بدي نكرده .

قول میدم.  با مامانم سبزي پاك میكنم و پول شیشھ اي كھ شكستھ رو میدم،  

 تو رو خدا بابامو نبرین.

نیم .نمي تو  مادرم منو گرفت و گفت پولش خیلي گرونھ دخترم  

 بابا جوون!؟

 بابا!؟
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