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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 راوی: اول شخص مفرد

 20/4/1394: تاریخ

 : شخصيت ها

 نقش اول زن: یامين واال

 دلوکا کارلونقش اول مرد: 

 ) مادر کارلو ( دلوکا ماریا : نرگس شمس ) مادر یامين ( ، نقش مکمل  زن

 ) پدر کارلو ( دلوکا پائولو : نادر واال ) پدر یامين ( ، نقش مکمل مرد

 نقش های فرعی :

 برونو آنادوست یامين : هستی کمالی ، 

 خالصه داستان :
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دختری معتقد به دین اسالم، شجاع ، منطقی و دارای نفوذ کالم برای    یامين

 ادامه تحصيل به ایتاليا سفر ميکنه

کارلو پسری مسيحی که حتی دین خودشو درست و حسابی نميشناسه ، سرد   

، مغرور ، بی اعتنا به همه چيز و همه کس ميزبان یامين قصهههه ما در ایتاليا          

 ميشه

 خالصه برای مدیران :

 ين دختری با اعتقادات مذهبی برای ادامه تحصيل به ایتاليا سفر ميکنهیام

در ایتاليا خانواده دلوکا دوسهههت قدیمی خانوادگی و مورد اعتماد پدر یامين           

 ميزبان اون هستن

اما دانشگاه یامين در شهر ميالن هست و خانواده دلوکا در رم ساکن هستند       

شهر    سر خانواده دلوکا یعنی کارلو در  ستقل زندگی ميکنه ، چون  ، پ ميالن م

کارلو            یامين رو پيش  به شهههدت مطمبن بوده  کا  خانواده دلو یامين از  پدر 

 ميفرسته تا اونجا ساکن بشه
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 با ساکن شدن در شهر ميالن اتفاقات جدیدی برای یامين رخ ميده .

توجه : تمامی اسامی به کاربرده شده تصادفی بوده و هرگونه تشابه اسمی       _

 قبلی است.بودن نيت 

ستان باورهای نویسنده است و هيچ گونه        تمامی اعتقادات شخصيت های دا

 توهينی به اعتقادات مختلف مردم نيست.

 در ضمن کپی برداری بدون اجازه قبلی نویسنده ممنوع است.

____________________________ 

 مقدمه :

 

 ...من ... با تمام منطق و اعتقادم 

 ... تو با تمام غرور و بی اعتنایی ات

  ...من با کتاب مقدسی که تمام زندگی من است
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 ... و تو با صليبی که هيچ از آن نميدانی

 ...بين ما دنيایی فاصله است و در حالی که نزدیک ترینی به من 

انوس در دسهت می گيریم و برای روشهن تر کردن راهمان خدا را   فمن و تو 

 ... نگاه می کنيم

 ...راهی که رد پای خدا را می توانی ببينی 

 ...خدا ما را کنارهم قرار داد 

 ...من و تو ... با تمام فاصله ها یکی می شویم 

 ... می شویم "ما"من و تو...با تمام اعتقادات مان 

 ...شدن ما را خواست  "ما"و خدا 

 ...و خدا عشق را واسطه کرد 

 واسطه ی راهی روشن ... !
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دستی به چشمام کشيدم و صاف نشستم ، کمربندمو بستم ، هنوز منگ 

 خواب بودم .

سرمو سمت پنجره کج کردم ، نزدیک زمين بودیم ، دوباره گردنمو صاف  

 کردم و اینبار به مسافرای دیگه نگاه کردم .

اوه خدای بزرگ ، تقریبا همه خانما بی حجاب شده بودن و به جز من دو 

 خانم دیگه حجاب داشتن .

 کم کم هواپيما متوقف شد .

مانتومو صاف کردم ، جلو رفتم و از کمربندمو باز کردم و از جام بلند شدم  و 

کرد . پله ها پایين اومدم  ، هوا روشن بود و گرمای آفتاب زیادی اذیتم می  

وارد فرودگاه شدم ، ساکمو تحویل گرفتم و  راه افتادم ، با چشمام دنبالشون 

ميگشتم ، که یه دفعه یکی اسممو با لهجه ایتاليایی صدا زد ، آقای دلوکا بود 

زد و به ایتاليایی گفت :، لبخندی   

 سالم دوشيزه یامين ، به شهر رم خوش آمدی.
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پشت سرش خانم دلوکا هم سالم و خوش آمد گفت ، با خوش رویی جواب 

 هر دو رو دادم .

از فرودگاه خارج شدیم ، یک ليموزین منتظرمون بود ، راننده درو باز کرد و 

 هر سه نشستيم .

پرسيد : در طول مسير بودیم که آقای دلوکا  

آقای دکتر حالش چطوره ؟  -  

پدر حالشون خوبه و دلتنگ شما هم بودن ولی متاسفانه نتوستن منو  

 -همراهی کنن .

ساله بودی اما  15دختر خيلی بزرگ شدی ، در ذهنم یک دختر کوچولوی  

شيزه زیبا متعجب شدم .وبا دیدن یک د - 

 لبخندی زدم و تشکر کردم .

با معماری قدیمی و بزرگ با نمای کرم رنگ  ماشين مقابل یک ساختمان

 که اطرافش فقط سبزه بود ایستاد .
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داخل ساختمان فقط وسایل آنتيک و قدیمی به چشم ميخورد ، از این نوع 

 دکوراسيون زیاد خوشم نميومد .

 خانم دلوکا گفت :

عزیزم تا وقت نهار استراحت کن . -  

باال برد ، وارد اتاق که شدم  تشکری کردم و خدمتکار منو به اتاق های طبقه

 خدمتکار که لباس سرمه ای و سفيد تنش بود گفت :

اگر به چيزی احتياج داشتيد زنگ باالی تخت رو فشار بدید .  - 

 بعد هم رفت ، برعکس ما ایرانی ها اینا خيلی راحت و بدون تعارف هستن

مامان مثال اگر یکی اول صبح ميومد خونه ما صبحونه هم خورده بود بازم 

 به اکرم خانم ميگفت یه ميز مفصل صبحانه بچينه

به اتاق نگاه کردم، وسایل اتاق هم سبک قدیمی داشت ، یک تخت دو نفره 

و ميز آرایش و کمد بزرگ سراسری به سبک سنتی داخل اتاق وجود داشت 

 ، رنگ دیوار کاراملی بود .
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هست . دو تا در بود ، فهميدم یکی  سرویس بهداشتی و دیگری حمام  

ساکمو روی پاتختی پایين تخت گذاشتم و بازش کردم ، لباس راحتی 

 درآوردم و با لباسام عوض کردم .

روی تخت که دراز کشيدم گوشيمو درآوردم و با خونه تماس گرفتم و گفتم 

 که رسيدم و پاره ای توضيحات دیگه هم دادم و قطع کردم .

ی نفهميدم و خوابم برد چشمامو که بستم خيلی طول نکشيد که دیگه چيز

 . 

ساعت خوابيده  4از خواب که بيدار شدم فهميدم وقت نهار شده و من حدود 

 بودم .

لباس راحتيامو با تونيک چهارخونه  شکالتی که قدش تا زیر زانوم ميرسيد با 

 شلوار دامنی شيری رنگ عوض کردم .

به شال شکالتی رنگی که تو طرح های شيری رنگ داشت هم سرم کردم 

 طوری که همه موهام پوشيده باشه .
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 با پوشيدن صندل های شکالتی از اتاق بيرون رفتم .

پشت ميز نشستم و خدمتکارها غذا رو آوردن ، سه خدمتکار یعنی برای هر 

 نفرمون یک خدمتکار مشغول پذیرایی بودند .

خدمتکاری که داشت از من پذیرایی ميکرد اول تو بشقابم پاستا ریخت ، 

پاستایی که خوردم از لحاظ ظاهری و هم از نظر طعم با پاستایی که تو 

ایران خورده بودم بسيههههههار متفاوت بود ، ظاهرش رنگارنگ بود و رنگ 

قرمزش بيشتر به چشم ميومد ، طعم فوق العاده لذیذ و منحصر به فردی 

 داشت .

، عجيب مرحله دوم چند تکه سوخاری در بشقاب دیگری ربروم قرار گرفت 

بود نميتونستم تشخيص بدم که کدام یک از گروه های گوشت یا مرغ 

سوخاری شده ، تيکه برش دادم و داخل دهانم گذاشتم ، وای 

عالههههههههههيه، ترکيب گوشت گوساله با مرغ که سوخاری شده فوق العاده 

 بی نظير بود .
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نظر من مرحله سوم تکه ای تراميسو در بشقاب کوچکی جلوم گذاشت ، به 

طعمش خوشمزه ولی در حد همون تراميسوهای ایران بود نه بيشتر نه کمتر 

. 

و من در هر سه مرحله فقط مقداری از هر کدوم خوردم ، چون معدم 

. شتگنجایش این حجم زیاد رو ندا  

روی مبل های سلطنتی طالیی رنگ نشستيم ، پای چپمو روی پای راستم 

ورد ،انداختم ، خدمتکار برامون قهوه آ  

ساعت از ندیدن خانوادم نميگذشت و من دلم به  24عجيب بود که هنوز 

 طرز عجيبی براشون تنگ شده بود !

 آه عميقی کشيدم که با صدای آقای دلوکا به خودم اومدم :

دوشيزه یامين آه برای چی ؟ -  

ساعت دلم برای خانوادم تنگ شده  24خب ميدونم عجيبه ولی کمتر از  -

چجوری اینجا دوام بيارم ! نميدونم قراره  
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ميتونم بپرسم چرا اینجا رو برای ادامه تحصيل انتخاب کردی ؟ -  

خب من دلم ميخواست ادامه تحصيلم جایی متفاوت باشه و ترجيح دادم  -

به محيطی با فرهنگی برم که از کشورم خارج باشه و من از بچگی زبان 

اد گرفتم و انتخاب من به انگليسی و ایتاليایی رو به خواست پدر و مادرم ی

 پيشنهاد خانوادم کشور ایتاليا شد .

این خيلی خوبه ! -  

کمی از قهوه ام نوشيدم و با دقت به اطرافم نگاه کردم ، ظروف عتيقه و 

آنتيک گوشه به گوشه خونه بزرگ و باشکوه و دوبلکس خانواده دلوکا به 

ای کاراملی رنگ چشم ميخورد ، تابلوهایی با طرح های قدیمی به دیوار ه

نصب شده بود ، فرش های گردویی رنگ دستباف روی پارکت ها زیادی به 

چشم ميومد ، اوه اصال این چيزا با سليقه من سازگار نيست ، احساس ميکنم 

 وسط موزه نشستم و قهوه ميخورم !
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خانوم و آقای دلوکا بعد از نوشيدن قهوه برای استراحت به اتاقشون رفتن و 

ر قدم زدن در این اطرافو دادند .به من اختيا  

 نميدونم اینا زیادی راحتن یا ما خيلی سخت ميگيریم ؟!

 باالخره باید عادت کنم ، قراره دو سه سال اینجا زندگی کنم .

.  راه افتادم با همون تيپ از خونه بيرون اومدم ، به سمت پشت خونه  

، شروع به  پشت خونه یه زمين بزرگ بود که شرایط بازی گلف رو داشت

قدم زدن کردم ، هوا صاف و آفتابی بود ولی به نظرم گرفته دیده ميشد شاید 

 چون هوا برام غریبه ، حاال دلم هوای آلوده تهران طلب ميکرد .

با صدای ماشين سرجام ميخکوب شدم ، صدا از جلوی ساختمان بود ، سریع 

ر مخفی شدم پا تند کردم و خودمو به جلوی ساختمان رسوندم و پشت دیوا

تا ببينم کيه ، یه پسر جوان از ماشين مدل باالیی که من مدلشو بلد نبودم 

 پياده شد پشت سرش یه سگ  سفيد رنگ با جثه متوسط بيرون اومد .
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با سگش وارد  ساختمان شدند ، واقعا از سگ منزجر بودم ، حتی برای یک 

 دقيقه هم حاضر نيستم با یک سگ تو یک خونه باشم .

ندلی تراس نشسته بودم که خدمتکار اومد گفت که آقای دلوکا روی ص

 درخواست مالقات با من داره .

وارد سالن که شدم همون پسر جوان رو در حال صحبت با آقای دلوکا دیدم 

، اخمام از دیدن سگ که روی زمين کنار پای پسر نشسته بود توی هم 

 رفت .

، تمام رگام از سرمای با صدای سالم من سر هر دو به سمت من چرخيد 

چشمای پسر یخ بست ، هر دو پاسخم رو دادند و آقا دلوکا ازم خواست که 

 بنشينم .

 آقای دلوکا منو مخاطب قرار داد و گفت  :

دوشيزه یامين عزیز ميخوام پسرمو بهت معرفی کنم ، کارلو تک پسر  -

 خانواده دلوکا و مدیر فعلی شرکت بين المللی ...
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ا گفتم :رو به پسر دلوک  

خيلی خوشبختم . -  

اون هم خيلی سرد از دیدن من اظهار خوشبختی کرد ، رفتارش به شدت 

 مزخرف بود .

 دوباره آقای دلوکا منو خطاب کرد :

خب تو باید در مدت تحصيلت در خانه ی کارلو زندگی کنی ، با کارلو هم  -

 صحبت کردم مخالفتی نداره .

توصيف کنم ؟! نميدونم چهرمو تو اون لحظه چطوری  

آقای دلوکا به من باید ميگفت اون وقت جناب کارلو ميتونسته مخالفت هم 

 بکنه !

 نفس عميقی کشيدم تا آرامشو از دست ندم و در کمال ادب گفتم :
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بله پدر به من گفته بودند که بنده باید در خانه جناب کارلو اقامت داشته  -

مسلمان هستم و در خانه ای باشم و من هم از شما سپاسگذارم اما من یک 

 که سگ باشه نميتونم زندگی کنم .

آقای دلوکا متعجب شده بود و کارلو هم که اصال براش مهم نبود ، بعد از 

 گذشت چند ثانيه آقای دلوکا گفت :

چرا ؟ -  

چون سگ در اسالم نجس هست . -  

گ آقای دلوکا کمی فکر کرد بعد با اشاره ای با کارلو به اتاق رفتند و س

 مذکور هم به دنبالشون داخل اتاق رفت .

اینا دیگه زیادی راحت و بدون تعارف بودند حداقل یه عذر خواهی از من به 

 عنوان مهمان ميکردند بعد ميرفتند .

چشمامو بستم ، عادتم بود برای اینکه بتونم آرامش پيدا کنم چشمامو 

 ميبستم و به خدا توکل ميکردم ،
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بده تا بتونم در این کشور با این فرهنگ و از همه خدایا خودت به من یاری 

 مهمتر در خانه ی کارلو زندگی کنم .

موبایلمو از جيبم در آوردم ، باید یه سيمکارت از اینجا بگيرم ، همونجوری 

که نگاهم به گوشم بود و مدام با خودم تکرار ميکردم که سيمکارت نباید 

م از روبروی اتاق آقای دلوکا رد یادم بره به سمت اتاقم راه افتادم ، داشت

 ميشدم که با شنيدن اسمم کنجکاو گوشمو به در چسبوندم :

یامين در این کشور غریبه ، به غير از این نادر و خانوادش برای من عزیز  -

 هستند و من نميتونم دختر عزیزمو رها کنم .

دو سه اوه پدر دیگه زیادی اغراق ميکنيد ، من نميفهمم که من چرا باید  -

سال دوری از ردلی ، از دست دادن نسبی استقاللم ، اشغال شدن قسمتی از 

خونه ام و بسياری از مشکالت و معضالت دیگه رو به خاطر این دختر 

 تحمل کنم ؟
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چون من ميخوام ، کارلو نميخوام یادت بره که من پدرتم و موقعيت شغلی  -

يت هایی که من برات که االن داری مدیون من هستی ، به پاس تمام موفق

 رقم زدم درخواست منو باید قبول کنی .

دیگه باقيشو گوش نکردم و به مسيرم ادامه دادم تا به اتاقم رسيدم ، شالمو 

 درآوردم و به سرویس داخل اتاق رفتم ،

بسم اهلل گفتم و وضو گرفتم ، سجاده و چادرمو از ساکم بيرون آوردم ، قبله 

و سجادمو پهن کردم ، چادرمو سرم انداختم و برای رو با قبله نما پيدا کردم 

نماز ظهرم قامت بستم ، نماز از اون دسته کارایی بود که واقعا بهم آرامش 

 ميداد .

که دادم پيشونيمو روی مهر گذاشتم و شروع به صحبت  را سالم نماز عصر

با خدا کردم ، اینکه هميشه پشت و پناهم باشه ، هيچ وقت به حال خودم 

نکنه ، غرورمو حفظ کنه ، کمکم کنه هيچ زمانی بار اضافی و زحمت  رهام

برای کسی نباشم ، اگر عمری باقی بود این دو سه سال در این کشور غریب 

 تنهام نزاره .
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هنوز سر از سجده بلند نکرده بودم که تقه ای به دراتاق خورد ، سرمو بلند 

به راحتی در چشماش کردم و اجازه ورود دادم ، خدمتکار وارد شد تعجب 

شد ، گفت که آقای دلوکا خواسته من به سالن برم ، ولی من قبول  دیده می

 نکردم و گفتم فعال آمادگی ندارم .

چادرمو درآوردم و دوال شدم که سجادمو جمع کنم که گوشيم زنگ خورد ، 

سجاده رو رها کردم و گوشيمو برداشتم ، با دیدن اسم هستی بدون معتلی 

: جواب دادم  

جانم -  

سههههههالم یاميههههن -  

سههههههالم عزیزم . خوبی ؟ -  

مرسی . تو خوبی ؟ رسيدی ؟ کی رسيدی ؟ االن کجایی ؟ -  

چه خبرته ، یه نفس بکش ، من خوبم ، یه چند ساعتی ميشه که رسيدم ،  -

 االنم خونه آقای دلوکا هستم .
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 شيطون پرسيد :

آقای پائولو دلوکا یا کارلو دلوکا ؟ -  

شيطون نشو ، آقای پائولو دلوکا -  

 خنده ای کرد و گفت :

آخرش که قراره بری پيش جناب کارلو ، حاال اینا چه شکلی هستن ؟ -  

قراره چه شکلی باشن ! شکل آدميزادن -  

منظورم اینه که خوشگلن ؟ زشتن ؟ کوتاهن ؟ بلندن ؟ -  

 حرفشو قطع کردم و گفتم :

هستی خواهشا بی خيال . -  

خيلی بی ذوقی . خدایی -  

ذوق یعنی متر کردن مردم ؟ -  

باشه بابا فهميدم خواهشا رو فاز نصيحت نرو . -  
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خنده ای کردم و حدود یه ربع باهاش گپ زدم ، وقتی قطع کردم احساس 

 کردم چقدر دلم ميخواست هستی هم در اینجا کنارم بود .

*** 

، صندليمو عقب دستمالو از روی پام باال آوردم و دور دهنمو پاک کردم 

کشيدم و بلند شدم ، دستمالو روی ميز گذاشتم و خواستم به سمت اتاقم برم 

 که با صدای آقای دلوکا ایستادم :

نفره کنی ؟ 4دوشيزه یامين ميشه جمع ما رو برای قهوه خوردن  -  

 ناخودآگاه لبخندی روی لبام نقش بست ، برگشتم و پاسخ دادم :

بدید به جای قهوه ، چای با دستپخت بنده رو  البته به شرط اینکه اجازه -

 ميل بفرمایيد .

اوه با کمال ميل قبول ميکنم دوشيزه زیبا . -  

از خدمتکار که پرسيدم فهميدم فقط زعفران در آشپزخانه موجود هست ، 

سریع به اتاقم رفتم و از قوطی داخل ساکم چند تا هل برداشتم ، سریع چای 
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درحال گذاشتن فنجون ها داخل سينی بودم که مخصوص خودمو دم کردم ، 

یاد مامان و بابا و یاسين افتادم ، هر وقت دور هم جمع ميشدیم من چایی 

درست ميکردم و یاسين چقدر سر به سرم ميگذاشت ، قطره ی اشکی از 

گوشه ی چشمم روی سينی افتاد ، سریع با پشت دستم اشکامو پاک کردم و 

 نفس عميقی کشيدم .

دست وارد سالن شدم ، خانوم و آقای دلوکا لبخندی زدند و کارلو  سينی به

 هم خيلی بی تفاوت در حال کار با لب تاپش بود ،

سينی رو روی ميز وسط گذاشتم و نشستم ، قوری رو با دستگيره برداشتم و 

فنجون رو پر کردم ، اولين فنجون رو با نلبکی برداشتم و به دست آقای  4

د ، فنجون بعدی رو به خانم دلوکا دادم لبخندی به دلوکا دادم تشکر کر

 نشانه ی تشکر زد پاسخشو دادم ،

آخرین فنجون رو به سمت کارلو گرفتم اما اصال حواسش به من نبود و 

غرق در لب تاپ بود ، سرفه ی مصلحتی کردم اما انگار نه انگار ، دستم 

 خسته شده بود ، مجبور شدم بگم :
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. آقای کارلو بفرمایيد -  

سرشو بلند کرد و نيم نگاهی به من و فنجون در دستم انداخت و همونطور 

 که دوباره مشغول ميشد گفت :

من قهوه ميخورم . -  

از حرص لبامو روی هم فشار دادم ولی چيزی نگفتم ، فنجون رو جلوی 

 خودم گذاشتم ، کسی هم حرفی نزد ،

رفتار آقا وخانوم  رفتارشون زیادی برام غریب بود ، مدام در حال مقایسه

دلوکا با مامان و بابا بودم ولی باید عادت کنم که من در ایتاليا با فرهنگی 

 متفاوت هستم .

چایی که خوردیم از من تشکر کردند و خدمتکار سينی رو به آشپزخانه برد ، 

 که یکدفعه کارلو خطاب به من گفت:

گفتم که قهوه ميخورم . -  

خب من چيکار کنم ؟ -  
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قهوه بيار .برام  -  

آقای کارلو من شما رو به چایی دعوت کردم و شما هم دعوت منو رد  -

کردید و من هم به مزاج شما احترام گذاشتم ، وظيفه پذیرایی از شما بر 

عهده من نيست ، اگر هم به نوشيدنی دیگه ای ميل دارید ميتونيد به 

 خدمتکارها بگيد .

ن اینکه پاسخی بده یکی از همونطور خونسرد به من نگاه ميکرد ، بدو

 خدمتکارها رو صدا زد و سفارش قهوه داد .

××× 

با تعجب به مردمی که سکه مينداختند نگاه ميکردم که صدای کارلو از 

 کنارم شنيدم :

مردم دالیل متفاوتی برای انداختن سکه در حوض  فواره تروی دارن . تو  -

ی. البته الزم نيست هم ميتونی یک آرزو بکنی و یک سکه در حوض بنداز

نگران سکه ای که به آب می اندازی باشی چون پولی که هر روز از این 
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دالر برای حمایت غذایی از فقرای شهر  3500فواره جمع ميشه حدود 

ميشه ولی در کل من به این اعتقادی ندارم ، هر کار دوست داری  خرج

  .انجام بده .

نداشتم بيشتر به نيت حمایت از سکه ای از داخل کيفم درآوردم ، اعتقادی 

فقرا ميخواستم بندازم ، ولی خب ضرری هم نداشت اگر آرزویی ميکردم ، 

 چشمامو بستم و آرزویی کردم و سکه رو انداختم .

فاصله گرفتيم ، به نظر من فواره ی بی نظير و زیبایی بود  فواره ترویاز 

البته بشتر شبيه به یک بنای طرح سنتی بود که جلوش چند تا مجسمه آدم 

 داشت ،

کارلو منو به یک رستوران ربروی فواره برد ، رستوران فوق العاده شيک و 

 مجللی بود ، نشستيم و گارسون برامون منو آورد ،
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ا خوردن در این کشور رو نداشتم و ندارم به همين من که تجربه ی غذ

خاطر از کارلو خواستم برای من از همون چيزی که خودش ميخوره سفارش 

 بده ،

از صبح به خواست آقای دلوکا با کارلو به گردش اومدم و من هم ازشون 

درخواست نکردم که ما رو همراهی کنن چون خيلی خوب فهميده بودم اهل 

م ما ایرانی ها نيستند ،تعارف های مرسو  

که استادیوم عظيمی بود که بازی  "کولوسيوم "به پيشنهاد کارلو ابتدا به 

های گالدیاتوری در ایام قدیم رو در اونجا برگزار ميکردند رفتيم و بعد هم 

اومدیم و حاال که ظهر شده بود روبروی هم نشسته   "فواره تروی "به 

 بودیم و سوپ ميخوردیم !

موشکافانه و خيره اش کالفه شده بودم ، خودمو با سوپ سرگرم  زیر نگاه

کرده بودم ولی دست بردار نبود ، حرفی نزدم تا اینکه باالخره به حرف اومد 

: 
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هدفت از سفر به این کشور چيه ؟  - 

تحصيل -  

چرا در کشور خودت تحصيل نکردی ؟ -  

چون دلم ميخواست یک فضای جدید رو تجربه کنم . -  

د در فضای جدید خودتو وفق بدی .خب بای -  

من تمام تالشمو ميکنم . -  

اما اینطور به نظر نميرسه . -  

چرا ؟! -  

 اشاره ای به تيپم کرد و گفت :

دليلش واضحه . -  

پوزخندی روی لبام اومد ، نگاهمو روی ميز انداختم و اومدم جواب بدم که 

د .گارسون غذامونو آورد و مکالمه ما نيمه تمام باقی مون  
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با چاقو تکه ای بریدم و با چنگال داخل دهنم گذاشتم ، طعم الزانيا رو ميداد 

 ولی به نظرم الزانيای اکرم خانم خوشمزه تر بود .

 یعنی این غذای مورد عالقه ی کارلو بود ؟!

 سليقه خوبی نداشت ولی بد هم نبود .

 درسکوت کنار هم داخل ماشين نشسته بودیم و هيچکدوم قصد نداشتيم

 دنباله صحبت نيمه تمام داخل رستوران رو بگيریم .

نميدونستم مقصد کجاست ولی سوالی نپرسيدم چون برعکس خيلی از 

 دخترها ميتونم کنجکاویمو کنترل کنم .

 صدای موسيقی سکوت رو شکست :

gli amici di sempre 

 دوستان همیشگی

gli abbracci più lunghi 



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     30

 آغوشهای بازتر

la musica, i libri, aprire i regali 

 ترانه،کتابها،باز کردن هدیه ها

i viaggi lontani che fanno sognare 

 سفرهای دوری که میخوابانند

i film che ti restano 

 فیلمهایی که در قلبت

impressi nel cuore 

 تاثیرگذار باقی میمونند

gli sguardi e quell'attimo prima di un bacio 

لحظه ی قبل از یک ب*و*سهنگاهها و اون   
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le stelle cadenti il profumo del vento 

 ستارهای فرو افتاده و بوی خوش باد

la vita rimane la cosa più bella che ho 

 زندگی باقی میمونه زیباترین چیزی که دارم 

 

 دیگه متوجه بقيه آهنگ نشدم و در خاطراتم غرق شدم ،

بار دیگه آهنگ رو پلی ميکنم و تا هر ببين یامين خوب دقت کن ، یک  -

 جا که استوپ کردم رو باید ترجمه کنی .

وای یاسين سخته ، نميشه بيخيال بشی . -  

یامين خانم اوال واژه های درستی برای صحبت کردن انتخاب کن دوما  -

ساله هر روز بهت آموزش ميدم االن 2سخت نيست خيلی هم راحته ، 

فتی یا نه .وقتشه که ببينم خوب یاد گر  
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زیر لب غرغر کردم و با نارضایتی سرمو به نشانه موافقت تکون دادم ، 

قطع شد ، این پنجمين باری  آهنگ پلی شد و بعد از رسيدن به یک جمله

بود که یاسين این تيکه رو برام ميزاشت و من هر دفعه استرس ميگرفتم و 

 نميتونستم درست ترجمه کنم ،

سعی کردم تمرکز کنم تا زودتر تموم بشه و برم یاسين منتظر نگاهم کرد ، 

کارتون نگاه کنم ، وقتی ترجمه کردم یاسين لبخند رضایت روی لبهاش 

 نشست و دستشو دور شونم انداخت و گفت :

آفرین به خواهر کوچولوی خودم ، ميدونستم که خيلی باهوشی . -  

××× 

عد صدای ضربه در ساکمو بستم و زیپشو کشيدم ، زنگو زدم و چند ثانيه ب

 آرومی به در زده شد و من اجازه ورود دادم ، خدمتکار داخل شد و گفت :

امری داشتيد ؟ -  

این ساکو پایين ببر . -  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     33

چشم -  

ساکو بلند کرد و رفت ، یه بار دیگه اتاقو چک کردم تا چيزی رو جا نزارم ، 

واده وقتی مطمبن شدم از اتاق بيرون اومدم و مستقيم به سالن رفتم ، خان

دلوکا ایستاده و در حال صحبت بودند ، نزدیکشون رفتم ، آقای دلوکا 

 نگاهش روی من چرخيد و لبخندی زد ، پاسخ لبخندشو دادم و گفتم :

از شما و خانوم دلوکا خيهلی ممنونم . -  

 سرشو تکونی داد و بعد از خداحافظی با کارلو سوار ماشين شدیم .

ای تا وقتی که راه بيفتی حداقل نيم ساعت حاال در ایران از وقتی دم در مي

دقيقه طول کشيد اونم فکر کنم دیگه به خاطر  5طول ميکشه ولی اینجا 

 من خيلی طولش دادند .

به ماشين های اینجا عادت نداشتم ، روی صندلی که نشسته بودم احساس 

. ميکردم کالج و ترمز و اینا باید زیرپام باشه یا اینکه جلوم یه فرمون باشه  
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گوشيمو با هنذفری از کيفم درآوردم و بعد از گذاشتن هنذفری داخل گوشم 

 آهنگ سيروان خسروی رو پلی کردم و چشمام بستم :

 یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه

 ثانیه های تو داره میره امروزو زندگی کن فردا دیگه دیره

 نم نم بارون میزنه به کوچه وخیابون

ینه زندگی اینهیکی می خنده یکی غمگ  

 همه قشنگیش همینه

 خورشیدو نورو ابرای دور و

 هرچی که تو زمین و آسمونه بهم انگیزه میده

 رها کن دیروزو زندگی کن امروزو

 هر روز یه زندگی دوبارست یه شروع جدیدهــــــ



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     35

لبخند عميقی روی لبهام جاخوش کرده بود ، زندگی با تمام سختی هاش 

که  شاید زندگی اون جشنی نباشهبازم قشنگه ، به قول چارلی چاپلين 

.آرزوش رو داشتی اما حاال که دعوت شدی تا ميتونی زیبا برقص  

چشمامو که باز کردم نگاه متعجب کارلو روی من بود ، دليلشو نميفهميدم ، 

گاش کردم که گفت :سوالی ن  

تو صدای فوق العاده ای داری فقط چون فارسی خوندی چيزی متوجه  -

 نشدم ولی آهنگ صدات عاليه .

وای خدای من مثل هميشه که هنذفری ميزارم هيچی نميشنوم و تو ذهنم 

 زیر لب زمزمه ميکنم ولی از بيرون با صدای آروم ميخونم .

گفتم :لب گزیدم و با خجالت نگاهمو گرفتم و   

لطفا ادامه ندین . -  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     36

کارلو بازم تعجب کرد ولی چيزی نگفت و حواسشو به جاده داد منم دیگه 

 آهنگ گوش ندادم ترسيدم بازم زیر آواز بزنم .

از پنجره اطرافو نگاه کردم ، حاشيه جاده به صورت ردیف و مرتب درخت 

و کاشته شده بود و از پشتش زمين های کشاورزی مشخص بود ، جاده د

الین بود ولی نه مثل جاده های ایران که فقط یک خط ممتد باشه اینجا 

 بين دو الین جدول بود که وسطش چمن کاشته بودن ،

ماشين خيلی سرعتش کم بود ، بابا که در ایران قوانينو به نسبت خوب 

رعایت ميکرد ماشينمون شتابش از این ماشين بيشتر بود ، حوصلم سر رفته 

م ، سرمو به پشتی صندلی تکيه دادم و چشمامو بستم ، کم و کالفه شده بود

 کم خوابم برد .

دستی تکونم ميداد و اسممو صدا ميزد ، ميدونستم مثل هميشه مامانه که 

 تالش ميکنه بيدارم کنه ، صورتمو برگردونم و غر زدم :

ولم کن مامان ميخوام بخوابم .  - 
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اخم کردم و کمی بلندتر  صدای نامفهومی توی گوشم پيچيد ، کالفه شدم و

 گفتم :

نميخوام بيدار شم . -  

 دستی نوازشگر روی بازوم کشيده شد و اینبار صدا واضحتر شد :

یامين خواهش ميکنم بيدار شو ، من نميفهمم چی ميگی . -  

این صدای بم مردانه قطعا متعلق به مامان نبود ، یه دفه هوشيار شدم و 

دو گوی آبی رنگ دیدم ، زبونم از شوک چشمامو تا حد ممکن باز کردم که 

وارده بند اومده بود و اصال موقعيتمو درک نميکردم ، کم کم هوشيار شدم و 

سرمو عقب کشيدم ، دورمو نگاه کردم دست چپ کارلو روی بازوی راست 

 من بود ،

از حرص چشمامو روی هم فشار دادم و بازومو کشيدم ، کارلو هم دستشو 

کردم تا گلوم صاف بشه  ولی باز صدای گرفته عقب کشيد ، سرفه ای 

 بيرون اومد :



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     38

کجایيم ؟ -  

ميالن ، روبروی خونه من . -  

سرجام صاف نشستم و از آینه بغل خودمو دیدم ، شالمو که دور سرم پيچيده 

بودم کج شده و چند تار از موهام روی پيشونيم ریخته بود ، قرمزی سمت 

طبق معمول که از خواب بيدار ميشم چپ صورتم بدجور خودنمایی ميکرد ، 

 صورتم باد کرده ،

شالمو درست کردم و یه دستی به صورتم کشيدم ، از ماشين پياده شدم ، 

 کارلو چمدونمو  رو بيرون گذاشته بود و داشت در صندوقو ميبست ،

ربرومو نگاه کردم یه ساختمان مدرن سفيد که معماریشو واقعا دوست داشتم 

. 

من در حالی که دسته ی چمدونمو گرفته بود وارد خونه شد ،  کارلو جلوتر از

پشت سرش منم وارد شدم ، به اطراف نگاه کردم ، در یک کالم همه چيز 

 ساده و شيک و طبق مد دنيا .
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 کارلو وسط سالن ایستاد و به راهروی سمت چپ اشاره کرد و گفت :

تو جابجا کنی .اتاق سمت راست متعلق به توئه ، ميتونی بری وسایل ها  -  

تشکری کردم و دسته چمدون رو گرفتم و به همون سمت راه افتادم ، وراد 

تاق با دیوارهای سفيد در کنار تخت یاسی رنگ که اتاق شدم ، فضای ا

روتختی پفی با رنگ مخلوطی از یاسی و سفيد که روبروش  کمد بزرگ 

 سفيد و یاسی قرار گرفته بود بسيار زیبا به چشم ميومد .

باسامو داخل کمد آویزون کردم ، نيمه دیگه کمد قفسه بندی بود که کتاب ل

 و وسایل متفرقه چيدم ، لباس های زیر و روسری هم داخل کشو گذاشتم .

نياز به حمام آب گرم داشتم ، اینجا هم مثل خونه آقای دلوکا سرویس 

 وحمام داخل اتاق داشت منتهی فرقش اینه که اینجا حمام و سرویس یکيه

یعنی کنج دیوار دوش که زیرش وان قرار داشت و سمت دیگه توالت فرنگی 

 و روشویی نصب بود ،
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وارد حمام که شدم عطر خيلی خوشبویی مشاممو پر کرد ، وانو پر کردم و از 

بين شامپوها مخصوص بدن رو تشخيص دادم و به مقدار کافی داخل وان 

 ریختم ،

پامو داخل وان گذاشتم و دراز وقتی کف کرد آروم جوری که ليز نخورم 

کشيدم ، چشمامو بستم ، نميدونم چی شد که افکارم به سمت دوسال پيش 

 پر کشيد :

آدامسو تو دهنم چرخوندم و موهایی که تو چشمم ریخته بود با مقنعم پشت 

 گوشم انداختم و با عصبانيت گفتم :

. بيجا کرده -  

 شيما اومد حرفی بزنه که سریع گفتم :

یکی دیگه خفه شو .تو  -  
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قدم هامو تند کردم تا به دانشکده برسم ، وقتی رسيدم سریع وارد دستشویی 

شت سرم ميومد ، کولمو باز کردم و کيف پشدم ، شيما هم بدون هيچ حرفی 

کوچيکمو بيرون آوردم ، پنکک  و مداد چشم و رژ و رژگونمو درآوردم و 

 آرایشمو تمدید کردم ،

بن بشم تيپم مشکلی نداره ، جين روشنم با مانتوی یه نگاهی کردم تا مطم

کوتاه مشکی که آستينشو تا آرنج باال زده بودم که مشکلی نداشت ، موهامم 

که نصفشو توی صورتم ریخته بودم به طرز نامرتبی پشت گوشم زده شده 

 بود ،

مقنعمو درآوردم و موهامو باز کردم و دوباره بستم ، مقنعمو سرم کردم تا 

ره سرم فقط جلو کشيدم طوری که گوشام پيدا بود ، جلوی موهامو روی گي

 کج روی پيشونيم ریختم و برای اینکه اذیتم نکنه مرتب پشت گوشم بردم ،

 کيفمو جمع کردم و کولمو روی شونم انداختم و از دستشویی بيرون زدم ،
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خودمو به اون کالسی که ميدونستم اونجا هست رسوندم و درو با شدت باز 

دم ، همه بچه ها نشسته بودند ، به سمتش رفتم و داد زدم :کر  

هووووووی پشت سر من چی زر زر کردی ؟ -  

 از جاش بلند شد ، اونم بدتر از من داد زد :

هستی که بخوام پشتت حرف بزنم ؟ کی تو -  

یادت رفته دنبالم موس موس ميکردی که فقط نگاهت کنم ، به سرتاپای  -

زار نمی ارزی ، اونوقت رفتی همه جا جار زدی که خودت نگاه کردی ؟ دو 

 من بهت پيشنهاد رفاقت دادم !

 رو کردم به بچه ها که با چشمای گرد شده نگاهمون ميکردن داد زدم :

غلط آهههههههههای ، همه بدونيد این مرتيکه هر زری پشت من زد  -

 اضافی کرده .
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دای شيما رو شنيدم بعد هم بهش مهلت ندادم و از کالس بيرون اومدم ، ص

 که بلند ميگفت :

یامی یواشتر منم بهت برسم . -  

××× 

بغض به گلوم چنگ ميزد ، حتی از یادآوریشون هم عذاب ميکشم ، نفس 

 لرزانی کشيدم و کارمو زود تموم کردم و با حوله از حمام خارج شدم ،

 لباسای راحتی ولی پوشيده تنم کردم ، من دیگه یامی نيستم بلکه یامين

 هستم ، دختری که اعتقاداتش از جونش براش مهمتره ،

پا به سالن که گذاشتم چشمام گرد شد و فوری سرمو پایين انداختم ، کارلو 

 با شلوارک و باال تنه برهنه روی مبل نشسته بود و با موبایلش حرف ميزد .

روی مبل نشستم و سعی کردم نگاهم روی دستام باشه ، ناخودآگاه 

لب هام نقش بست ،پوزخندی روی   
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 صدای شيما از دورترین نقطه از سه سال پيش تو گوشم پيچيد :

اوه یامی این مسخره بازیا چيه ؟ سعيد فقط خواسته دستتو بگيره ، یعنی از  -

همين اول که سر یه دست گرفتن این کولی بازیا رو درآوردی نکنه دو روز 

انشگاه ؟! دیگه سر یه ماچ و ب*و*س  ميخوای مامانتو بياری د  

 با شنيدن اسمم حواسم جمع شد ولی نگاهم باال نيومد :

یامين حواست به من هست ؟ -  

بله بفرمایيد . -  

ولی واضحه حواست به دستاته نه به من چون اونا رو نگاه ميکنی . -  

خير ، من حواسم به شماست منتهی نميتونم نگاهت کنم . -  

چرا ؟ -  

مخصوصا بدن برهنش در اسالم گناهه .چون نگاه کردن به نامحرم  -  
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اوه چقدر دین اسالم مشکل و سخته ، خيلی خب من االن  لباس ميپوشم  -

 و ميام .

صدای قدم هایی که ازم دور ميشد رو شنيدم ، سرم رو بلند کردم ، خيلی 

 زود کارلو با تی شرت و شلوار سفيد اومد ،

 سرجای قبلش نشست و گفت :

در مورد این مدتی که قراره با هم زندگی کنيم  خب یامين من ميخوام -

 حرف بزنم ،

من هميشه به استقالل و حریم شخصی و همينطور اعتقادات دیگران  

االن من به خاطر احترام گذاشتم و ميزارم و همين انتظارو از دیگران دارم ، 

احترام به تو لباس پوشيدم همينطور سگم که خيلی برام عزیزه همراه خودم 

ردم پس تو هم پاسخ این احترام رو به درستی بده ، در طول مدتی که نياو

اینجا زندگی کنی متوجه ميشی که در برنامه هات دخالتی نميکنم و فقط 
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وست در چون در این کشور غریب هستی راهنمایيت ميکنم ، پس مثل دو د

 کنار هم زندگی کنيم بهتره .

 نفسی کشيدم و گفتم :

قط باید بگم که لمس کردن جنس مخالف هم در من با حرفت موافقم ف -

 اسالم گناهه ، لطفا دیگه مثل امروز تو ماشين به من دست نزن . 

 ×××  

من آماده ام . -  

نگاهش از روسریم شروع شد و در نهایت روی کفشم تموم شد ، دوباره 

 نگاهش باال اومد و اینبار به چشمام خيره شد و گفت :

ود ؟شغلت در ایران مدلينگ ب -  

اوه نه -  
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جالبه ، پس چطور استایل و صورت قشنگی داری و همينطور در این مدت  -

 لباسای خوش طرحی پوشيدی ؟

از صحبت صریح و بی پردش درباره اندام و صورت و لباسام خجالت کشيدم 

 ، فکر ميکنم االن لپام گل انداخته باشه ،

 سرمو ایين انداختم و گفتم :

سال باشگاه رفتم و بدنسازی کار  10ه اینجا بيام خب من تا قبل از اینک -

کردم ، در مورد صورتم هم به خانواده مادریم شباهت دارم و لباسام مربوط 

 به تربيت مادرم هست که از بچگی روی این موارد حساس بود .

حالت خوبه ؟ چرا صورتت قرمز شد ؟ -  

 خندم گرفت ، با صدایی که توش خنده موج ميزد گفتم :

لم خوبه ، ميشه بریم ؟حا -  
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ج اراز اینکه خندم گرفته بود تعجب کرد ولی دیگه چيزی نگفت و از در خ

 شد ،

 نفسمو محکم بيرون فرستادم و خودمو تو آیينه نگاه کردم ، 

مانتوی سفيد نخی که روی لبه های آستين و پایينش طرح سنتی زرشکی 

م پا و روسری داشت و قدش تا یک وجب باالی مچ پام بود با شلوار د

زرشکی با طرح های سفيد به همراه کيف و کفش سفيد به نظرم گزینه 

 مناسبی برای رفتن به دانشگاه به منظور تکميل ثبت نام هست .

معتل نکردم و بعد از بستن در به سمت ماشين رفتم ، کارلو به ماشين تکيه 

اوه هرچی  داده بود ، با دیدن من در سمت راستو باز کرد و منتظر من شد ،

 اخالق بد داره ولی تنها اخالق خوبش همين جنتلمن بودنشه .

ناخودآگاه لبخندی روی لبهام نقش بست و بعد از تشکر کردن نشستم ، درو 

 بست و خودشم سوار شد .
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حدود بيست دقيقه طول کشيد تا رسيدیم ، هر دو پياده و وارد ساختمان 

مدارکو به کارلو دادم و خودم هم شدیم ، مسيرهای داخلش برام ناآشنا بود ، 

 نقش هویج رو ایفا کردم و دقيقا مثل طفلی فقط دنبالش ميرفتم .

باورم نميشد عرض چند دقيقه کارمون تموم شده بود ، یادم نميره رفته بودم 

برای ثبت نام دانشگاه  یه مدارکی ميخواستن که به عقل جن هم نميرسيد 

ری ، هر روز یه مدرک جدید ميخواستن بعد یه دفعه نميگفتن که همه رو بب

، 

 اینقدر تعجب کرده بودم که نتوستم پنهانش کنم و کارلو فهميد و گفت :

چرا تعجب کردی ؟ -  

خارجی بی نظم جلوه بدم با  کمن که نميخواستم کشور خودمونو جلوی ی

 گفتن هيچی اجازه ندادم دیگه چيزی بگه .

حال توضيح درباره دانشگاه ، حمل  در راه برگشت به خونه بودیم و کارلو در

و نقل و ... بود ، توضيحاتش تکراری بود چون قبال خودم تو اینترنت خونده 
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بودم ولی چيزی نگفتم ، توضيحاتش که به پایان رسيد با لحن آرومی گفتم 

: 

امکانش هست من رو به یک مرکز خرید ببرید ؟ -  

نه -  

چون انتظار نداشتم اینقدر  از پاسخ صریح و ناگهانيش شوکه شدم ، شاید

 رک جوابمو بده ، من نميدونم کی به این فرهنگ غریب عادت ميکنم ؟!

 سعی کردم ناراحتيمو پس بزنم ، صداموصاف کردم و گفتم :

چرا ؟ -  

چون کار دارم . -  

چه زمانی وقت داری ؟ -  

فردا که آخر هفته و تعطيالته زمان خوبيه . -  

باشه . -  
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رو پایين بکشم ولی با روشن بودن کولر امکان پذیر دلم ميخواست شيشه 

نبود ، دليل اینکه تو ماشين خوابم ميگرفت رو نميدونم ، اکثر مواقع که تو 

ماشين ميشينيم خوابم ميگيره ، سرمو به پشتی نرم صندلی تکيه دادم و 

 چشمامو بستم .

رمزش مقنعمو محکم کشيد و من جيغ بلندی زدم ، خندید و دندونای تيز و ق

مشخص شد ، دستشو که نزدیک مانتوم آورد گوشامو گرفتم و بلند با گریه 

 دادم زدم :

نههههههههههههه ، خدایهههها نهههههههههههه -  

با دردی که توی صورتم پيچيد هوشيار شدم ، خبری از اون نبود و صورت 

کارلو جلوی چشمام بود ، نفس نفس ميزدم و تپش قلبم داشت گوشمو کر 

، با یادآوری خوابم چونم لرزید ولی سعی کردم گریه نکنم ، دست  کرد می

 کارلو دور شونم پيچيد و گفت :
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اوه معذرت ميخوام ، جيغ زدی هر چی صدات کردم بيدار نشدی ، تکونت  -

دادم ولی باز بی قراری ميکردی ، با صدای بلند که گریه کردی و داد زدی 

وم باش .مجبور شدم تو صورتت بزنم ، االن هم آر  

سعی کردم بی توجه به دستاش آروم باشم ، نفس لرزونی کشيدم و نگاهمو 

باال آوردم ، فکر کنم خودش موضوعو فهميد چون دستشو کشيد و به حالت 

 تسليم باال برد و گفت :

فراموش کرده بودم ولی در این کشور این موارد جز فرهنگ محسوب  -

 کس العمل من تغييری نمیميشه ، هر کس دیگه ای هم جای تو بود ع

 کرد .

دستمالی از کيفم درآوردم و اشکامو پاک کردم ، در این کشور اولين مرتبه 

که این کابوس لعنتی دوباره به سراغم اومده بود .می شد ای   
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ماشين که در جایگاه مخصوص پارک شده بود دوباره به حرکت دراومد و 

شم جواب داد و تا آخر مسير من اینبار سعی کردم نخوابم و خوشبختانه تال

 بيدار ولی غمگين بودم .

××× 

تا صلوات فرستادم که دیگه  14خوندم آخرشم توحيد آیه الکرسی و سه 

کابوس نبينم ، چشمامو که بستم سعی کردم به هيچ چيزی فکر نکنم ، 

 مغزمو از همه چيز خالی  کردم تا خوابم برد .

بود و من  1ساعت نگاه کردم با صدای شکستن ظرف از خواب پریدم ، به 

خوابيده بودم ، انگار هيچ برقی هم روشن نبود ، یعنی کارلو ظرف  11

 شکسته ؟ شاید هم دزد باشه !

ترسی وجودمو فرا گرفت ، تونيکی روی بلوز و شلوار خوابم پوشيدم ، شالمو 

 روی سرم انداختم و سعی کردم همه موهامو بپوشونم ،
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ش رو برداشتم و به سمت در رفتم ، گوشمو به گلدون کوچيک روی ميز آرای

در چسبوندم ، صدای آهنگ مالیمی ميومد و همينطور صدای حرف که 

 واضح نبود ،

و بيرون اومدم ، چند قدمی برداشتم تا راهرو  درو آروم و بدون صدا باز کردم

ندم و به سالن رسيدم ، با دیدن صحنه پيش روم دستم شل شد و راگذ ار

مين افتاد و شکست ،گلدون روی ز  

با صدای شکستن گلدون توجه همه به سمتم جلب شد ، تا االن همچين 

صحنه ای رو از نزدیک ندیده بودم ، بغض به گلوم فشار مياورد ، نميدونستم 

 چيکار کنم !

در یک لحظه عقب گرد کردم و مسير اومده رو برگشتم ، در اتاقو که بستم 

تم و درو قفل کردم ، دستم از روی قفل فوری کليدو از روی پاتختی برداش

ليز خورد و کنارم افتاد ، از دست چپم که به در تکيه داده بودم ليز خوردم و 

 روی زمين نشستم ،
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 سرمو به در تکيه دادم ، صداهاشونو به وضوح شنيدم :

اوه کارلو این دختره کی بود ؟ -  

چرا شبيه کولی ها لباس پوشيده بود ؟ -  

ضعيف به گوشم رسيد : صدای مست کارلو  

مهم نيست ، ادامه بدید . -  

اشکی روی گونم چکيد ، من تو این خونه امنيت داشتم ؟! نميدونم اشتباه  

 کردم که به جبران گذشته خواستم به حرف بابا گوش بدم ؟!

ای خدا خودت از من محافظت کن ، تو که ميدونی من فقط خواستم اعتماد 

ت بيارم .از دست رفته بابا رو به دس  

برد ، ميترسيدم  تو خواب یه بالیی سرم  پلکام سنگين بود ولی خوابم نمی

 بياد ، عين جوجه به خودم ميلرزیدم ،
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خاطرات گذشته باز هم به سمتم هجوم مياورد و نميزاشت لحظه ای آروم 

باشم ، بنده خدا شادی ببينه نتيجه یک سال درمان من به باد رفته عصبانی 

 ميشه .

صميمی شادی ، یادش به خير ، در بدترین شرایط ممکن باهاش ههههی 

شدم ، هرچند اون هم دست کمی از من نداشت ، هر دو مصيبت زده و 

داغون بودیم منتهی اون تونست خودشو کنترل کنه ولی من نتوستم چون 

 اون روانپزشک بود .

 یهو به ذهنم رسيد که بهش زنگ بزنم ، خودمو کشيدم و گوشيمو از روی

 پاتختی برداشتم ،

داخل مخاطب ها رفتم ، اسم شادی پيدا کردم ، انگشتم اسمشو لمس کرد 

اره شاید ولی لحظه آخر پشيمون شدم ، اون بنده خدا هم زندگی خودشو د

تماس من تنها خاطرات تلخ گذشته رو براش زنده کنه ، گوشيمو روی زمين 

 انداختم .
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خوابم برده بود ، کمی زمان برد تا  با درد گردنم بيدار شدم ، پشت در اتاق

 هوشيار شدم و اتفاقات شب قبل به یادم اومد .

سردرگم نميدونستم چيکار کنم ، ميرفتم مستقيم با خود کارلو حرف ميزدم 

 یا قبل از هر چيز به خونه زنگ ميزدم و جریانو ميگفتم ؟

کارلو که اینکارا جز فرهنگ و تربيتش محسوب ميشه پس صحبت کردن 

قط اسالمو در نظرش بدتر جلوه ميده ،ف  

 تنها گزینه زنگ زدن به خونه هست .

گوشيمو برداشتم و شماره خونه رو گرفتم ، بوق چهارم که خورد صدای 

 مامان پيچيد :

بله -  

الو ، سالم مامان ، یامينم -  

سالم دخترم ، خوبی ؟ چيکارا ميکنی ؟ جات راحته ؟ مشکلی نداری ؟ -  
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احته فقط مامان یه مشکلی پيش اومده خواستم شما به بابا خوبم ، جامم ر -

بگی ، دیشب کارلو پارتی گرفته بود ، اوه خيلی صحنه بدی بود دختر پسرا 

جفت جفت ... در هر صورت من اینجا احساس امنيت نميکنم ، این چيزا 

 اینجا عادیه ولی برای من زیادی غير عادیه .

دخترم باش ، با این کارای بابات من ای وای من ، خدایا خودت مواظب  -

 آخر دق ميکنم، به بابات ميگم خبرشو ميدم .

بعد از خداحافظی با مامان حس کردم آرامش تو وجودم سراریز شد ، مامان 

 کوه آرامش و صبر بود .

لباس مناسبی پوشيدم و از اتاقم خارج شدم ، نفس عميقی کشيدم و به 

از کارلو نبود ، یه ليوان شير ریختم و سمت آشپزخونه راه افتادم ، خبری 

پشت ميز مشغول خوردن شدم ، همونطور که شيرو مزه ميکردم فکرم وراد 

 منطقه ممنوعه ای که شادی برام قدغن کرده بود شد :
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سال با افکار  20ولم کنيد ، چی ازجونم ميخواید! دست از سرم بردارید ، -

ودم زندگی کنم ، ميخوام عقب مونده بزرگم کردید االن ميخوام برای خ

 نفس بکشم ، دلم ميخواد آزاد باشم .

مامان سری از تاسف تکون داد و دستشو باال آورد به معنای سکوت مقابلم 

 گرفت و گفت :

با کيا دوست شدی ؟ چقدر ازت غافل شدم ؟ شبيه الت ها حرف ميزنی ،  -

نگاه کردی برای خودم متاسفم بابت داشتن همچين دختری ، خودتو تو آینه 

 ؟! مانتوت داره تو تنت  پاره ميشه از بس تنگه قدش که حرفی نزنم بهتره ،

دیگه دختر من  تيپت شبيه دخترای ... استغفراهلل  ... یامين احساس ميکنم تو

 نيستی .

اه بسه ، فهميدم من یه دختر جلف قرتی بی بند و بارم خوبه ؟! فقط دیگه  -

م .هيچی نگيد ، نميخوام چيزی بشنو  
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مامان ناباورانه به من نگاه ميکرد ، باورش نميشد که من اینقدر دریده شده 

 باشم ،  اشک تو چشماش جمع شد و با بغض گفت :

یامين به خداوندی خدا قسم ازت راضی نيستم ، من بابت این کارای تو  -

باید در درگاه خدا جوابگو باشم و گناهان کارهای تو بر روی دوش من 

ه .سنگينی ميکن  

با صدای نفس نفس زدن کسی از منطقه ممنوعه خارج شدم ، کارلو با 

گرمکن شلوار ورزشی در حالی که طره ای از موهاش روی پيشونيش ریخته 

 بود از یخچال برای خودش ليوانی آب ریخت و آروم آروم جرعيد .

سالم آرومی کردم که اونم مثل خودم جوابمو داد ، از یخچال ليمو درآورد و 

آبشو گرفت و خورد ، قهوه ای برای خودش ریخت و روبروی من نشست ، 

 قهوه اشو شيرین کرد .
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دلم نميخواست باهاش بحث کنم یا اینکه با جلو کشيدن اسالم دیدشو 

نسبت به این دین بدتر بکنم ، سعی کردم تمرکز کنم ، با لحن آرومی گفتم 

: 

ه من اطالع بدید ؟امکان داره که هر وقت برنامه پارتی داشتيد ب -  

من هميشه  آخر هفته ها برنامه پارتی دارم . -  

تمام عضالت بدنم بی حس شد ، تمام جمالتی که اماده کرده بودم گم شد 

 ، آخر هفته ها یعنی هر هفته برنامه همين بود ؟!

 وای خدای بزرگ چه شکنجه ی سختی برای گناهانم در نظر گرفتی !

رسيد ، از جاش بلند شد واز آشپزخونه  صدای زنگ تلفن خونه به گوشم

بيرون رفت ، ليوان شيرمو برداشتم و کم کم خوردم ، با صدای بلند کارلو 

 گوشم تيز شد :
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پدر اوضاع دیگه داره غيرقابل تحمل ميشه ، من دیگه نميتونم این  -

 وضعيتو تحمل کنم .

... 

و پوسيده باید  اوه یعنی چی ؟ من به خاطر این دختر با عقاید عقب افتاده -

 قيد پارتيای آخرهفتمو بزنم ؟!

... 

این حرفتون اصال منطقی نيست ، واقعا زندگيم به طرز مزخرفی مسخره  -

شده ، اول که باید یه دخترو تو خونم اسکان بدم بعد باید به خاطرش از 

سگ عزیزم دور باشم حاال هم که باید پارتيامو تو خونم نگيرم اوه من از 

م که موارد دیگه ای به این ليست اضافه بشه .آینده ميترس  

... 

 صدای کارلو آرومتر شد :
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باشه پدر ولی این دیگه آخرین درخواستيه که در مورد این دختر ازتون  -

قبول ميکنم ، به مسيح قسم که دفعه بعد تمام قول و قرارمونو فراموش 

 ميکنم و این دخترو از اینجا بيرون ميکنم .

دم ، نميدونستم چيکار باید بکنم ؟! با یه تصميم ناگهانی دیگه صداشو نشني

از جام بلند شدم و آروم از آشپزخونه خارج شدم ، کارلو گوشی به دست 

پشت به من ایستاده بود ، قدم هامو بدون صدا برداشتم و با آخرین سرعت 

 وارد اتاقم شدم ،

اید فکر کنه نميخواستم بفهمه که من حرفاشو شنيدم ، نه به خاطر اینکه ش

من فضولم به این دليل که نميخوام احترام بينمون از بين بره ، اگر بفهمه 

که من شنيدم با خودش فکر ميکنه این دختره چقدر بی سرو صاحبه که با 

شنيدن توهينای من هنوزم اینجاست و اونوقت هرجور دلش بخواد با من 

..رفتار ميکنه .  

*** 
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ميکنم ، هيچ فرد آشنایی کنارم نيست ، همه اینجا زیادی احساس تنهایی 

 غریبن

کاش مامان بود یا شادی یا حتی بابا که نگاهمم نميکنه فقط بود همين 

 بودن بهم حس امنيت ميداد ،

 کاش ... 

قدمی برداشتم و نگاهمو دورتا دور چرخوندم ، جای دنجی نزدیک پنجره 

 پيدا کردم ، چند قدمی برداشتم و نشستم ،

ی حکم فرما بود و هر کس سرگرم کار خودش بود ، این روزا سکوت عجيب

 به طرز عجيبی احساس دلتنگی دارم ،

دلتنگ برادر ناکامم ، لبخند مادرم ، نگاه پدرم و روزهای بدون عذاب وجدانم 

، 
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گاهی هم دلتنگ وطنم ميشم ولی با خودم فکر ميکنم وقتی اعتماد خانوادمو 

ا باشم یا ایران ؟!از دست دادم چه فرقی ميکنه اینج  

بعضی اوقات به اتفاقاتی که پشت سر گذاشتم فکر ميکنم تا مقصر ماجرا رو 

پيدا کنم تا همه چيو گردنش بندازم تا بگم همه چيز تقصير من نبود ولی به 

 جز خودم به هيچکس نميرسم ...

 با صدای ظریفی حواسم جمع شد :

این صندلی جای کسی نيست ؟ -  

رنگش در نگاه اول زیبایيشو به رخ بيننده ميکشيد ، چشمای کشيده عسلی 

 لبخند ناخواسته ای رو لبهام نقش بست و گفتم :

اینطور به نظر نميرسه . -  

با همون لبخند شيرین اوليه نشست ، تمام حواسم  پيش دخترک زیبایی بود 

 که کنارم نشست ،
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 بعد از چند ثانيه پرسيد :

اسم شما چيه ؟ -  

یامين هستم -  

هل چه کشوری هستيد ؟ ا -  

به نظر ميرسه اهل چه کشوری باشم ؟ -  

شاید مصر -  

اهل ایران هستم -  

همه دختران ایرانی پوشش زیبا دارند ؟ من فکر ميکردم دختران ایرانی  -

 دشوارترین و زشت ترین حجاب رو دارند

خير، اکثر دختران ایرانی پوشش زیبا دارند -  

و به همين اندازه ... -  
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ورود استاد  سخن دختر زیبای غریبه که هنوز اسمش رو نميدوستم نيمه با 

 تمام موند ،

اولين جلسه کالسم برام به طرز عجيبی شگفت آور بود ، از ابتدا تا آخر 

 کالس هيچکس هيج صحبتی نکرد و

 جالب اینکه همه حواسشون فقط به درس بود ،

استاد هم برخالف استادان ایرانی هيچ صحبتی به عنوان اولين جلسه و 

 آشنایی نکرد و به محض ورود تدریس شروع شد . 

من هنوز اسم تو رو نميدونم ؟ -  

هستم . برونو آنا -  

اهل ميالن هستی ؟ -  

بله -  

 نزدیک ماشين آلبالویی رنگی ایستاد و گفت :



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     68

مایل هستی تا خونه ات برسونمت ؟  -  

نه مرسی -  

باشه ، خدانگهدار -  

خداحافظ -  

با راهنمایی های کارلو مسير خونه رو یاد گرفته بودم و حاال باید سوار مترو 

ميشدم ، وارد  مترو شدم ، همه چيز عجيب و غریب به نظر ميرسيد ، 

 طراحی جالبی داشت ،

فت و کارتمو که کارلو برام به صورت ساالنه گرفته بود درآوردم ، با اینکه ر

 آمد زیاد بود ولی یه نظم خاصی حکم فرما بود ،

مترو رسيد و همه با صف مرتبی وارد شدیم ، همه بدون عجله روی صندلی 

 های خالی نشستن و بقيه ایستادن و من جز افراد نشسته بودم ،
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نگاهم بين مردم چرخيد و نگاهم روی پسری با ظاهری عجيب و غریب 

ش خالکوبی و یه کاله شلی روی سرش و ثابت موند ، کل دستاش و گردن

تی شرت گشادی تنش بود ، فاق شلوارش وسط زانوهاش زیادی به چشم 

 ميومد ،

هنذفری تو گوشش و گوشيش تو دستش بود ، حواسش اصال به اطرافش 

نبود ، لحظه ای نگاهش باال اومد و روی پيرمردی که با ساک خریدی 

از جاش بلند شد و صندليشو به  ایستاده بود ثابت موند ، در کمال تعجب

 پيرمرد داد ،

این حرکت منو خيلی تحت تاثير قرار داد ، همه ما عادت کردیم از ظاهر 

 دیگران قضاوت کنيم و تصميم بگيریم ،

این پسر با ظاهر عجيب و غریبش کار خير و انسان دوستانه انجام داد ولی 

، وای بر ما انسان دو پا  خيلی ها با ظاهر نيکو اعمال ریاکارانه انجام ميدن

... 
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نگاهم باز هم چرخيد و روی دختر و پسری که خيلی عاشقانه با هم حرف 

ميزنند ثابت شد ، دختر با هيجان حرف ميزد و پسر با لبخند مليحی با عشق 

 نگاهش ميکرد ، دستای پسر دوری شونه های دختر حلقه شده بود ،

شکار شد وهر دو گرم یکدفعه وسط حرفای دختر لب هاش توسط پسر 

 مشغول شدند

و هيچکس حتی نگاهشونم نکرد و همه به طرز عادی مشغول کار خودشون 

 بودن ، انگار که این صحنه خيلی معمولی باشه ،

ولی من مثل همه ایرانی ها با چشمای گرد شده نگاهشون ميکردم ، بعد از 

 چند ثانيه از شوک دراومدم و خودمو جمع و جور کردم .

 چشمامو تا آخر مسير بستم ... 

*** 

پس بدون من حسابی بهت خوش ميگذره . -  
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نه ولی از اینکه در شرایط فعلی اینجا هستم و ایران نيستم راضی ترم . -  

چطور ؟ -  

همونطور که هنذفری تو گوشمو جابجا ميکردم به سمت آشپزخانه راه افتادم 

 همزمان جواب هستی هم دادم :

مردم خيلی برام غریب و سخت بود ولی االن کنار  خب اوایل فرهنگ -

اومدم و مزیت اینجا اینه که همه چی آرومه و هيچکس درباره من هيچی 

 نميدونه ، حداقل از محيط متشنج ایران فعال دورم .

این خيلی خوبه که آرامش داری . -  

فقط دوست های ایرانی یه چيز دیگه ان ، آنا خيلی دختر خوبيه ولی تو  -

ام از دوست فراتری و جای خواهر نداشتمی .بر  

ليوان آبی که برای خودم ریخته بودم یه جرعه ازش نوشيدم ، فکر کنم 

 بغض صدامو شنيد که با صدای گرفته اما شاد گفت :
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خوبه خوبه ، جمع کن هندونه هاتو ، پا شدی تنها تنها رفتی خارج پيش  -

ن بدبخت هنوز دانشگاه یه پسر خوشتيپ تنها زندگی ميکنی ، اونوقت م

 داغون خودمون دارم ميرم .

 لبخند کم رنگی زدم و گفتم :

واال من اون پسر خوشتيپ رو روزی یه دفعه هم نميبينم حتی غذاهامونم  -

 جدا ميخوریم .

برووووو ، مگه ميشه ؟ -  

واال ، تایم غذاخوردنمون با هم فرق ميکنه . -  

که مخ طرفو بزنی ، خدا بزنه تو خاک بر سرت ، رفتی اونجا به جای این -

 سرش بياد تو رو بگيره خودتو ازش قایم ميکنی ؟!

 نميدونم چرا ولی از شوخی هستی دلم گرفت و با بغض گفتم :
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یه بار مخ زدم ولی نگو مخ خودم زده شده ، با همين مخ زدنا بود که  -

 بدبخت شدم ، اومدم اینجا که خبری از مخ زدن نباشه .

ی که فکر نميکرد من ناراحت بشم سعی کرد از دلم دربياره بنده خدا هست

ولی من حال و هوام عوض شده بود ، زود به تماس پایان دادم ، اون 

 روزهای تلخ باز هم برام تکرار شد :

وای وای وای یامی خستم کردی ، دخترا همه دنبالشن براش له له ميزنن  -

 نميدونم مغزش عيب پيدا ، حاضرن فقط یه نيم نگاه بهشون بندازه ، حاال

کرده به تو پيشنهاد دوستی داده ، بيچاره دودستی بچسب و ولش نکن ، 

 مخشو بزنی خواستگاری هم مياد .

آخه ... -  

آخه و اما نداره عزیزم ، برو باهاش یه مدت بچرخ ، اگه ازش خوشت اومد  -

و به مخشو بزن بياد خواستگاریت اگه هم خوشت نيومد اونو به خير و تو ر

 سالمت .



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     74

 و سکوت منو پای رضایتم گذاشت ...

*** 

وارد خونه شدم ، یه لحظه دلم گرفت به یاد روزهایی که از دانشگاه به خونه 

ميرسيدم و مامان و اکرم خانم به استقبالم ميومدن ، دلتنگ روزهای شاد و 

 بی دغدغه ای شدم که دیگه هيچ وقت برنميگردن ، 

اکرم خانم رو کرده بودم ، شاید مقداری  به شدت هوس قرمه سبزی های

سبزی قرمه ميون مواد غذایی که مامان برام گذاشته بود پيدا بشه ، باید 

 نگاه کنم .

امشب کارلو خونه نمياد و طبق معمول این چند ماه به پارتی آخر هفته هاش 

 ميره ، 

لباسامو با تی شرت و شلوار گشادی عوض کردم و به دنبال سبزی قرمه 

ساکمو از کمد بيرون آوردم ، زیپشو باز کردم کيسه خوراکی رو پيدا کردم ، 
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با دیدن سبزی قرمه لبخندی روی لب هام نقش بست ، سبزی رو برداشتم 

 و کيسه رو سرجاش گذاشتم ،

خواستم در ساکو ببندم که چشمم به پيراهن های مردانه افتاد ، یادم اومد 

رادر ناکامم رفتم و به یادگار چند تا از روز آخر یواشکی به اتاق در بسته ب

پيراهن هاشو برداشتم و داخل ساکم گذاشتم تا وقتی دلتنگ شدم به 

 سراغشون بيام ،

پيراهن سفيد رنگ رو برداشتم و تو دستم فشردم ، یعنی دلم تو این چند ماه 

 براش تنگ نشده ؟!

 یا شاید خودم نخواستم برای تعلقاتم در ایران دلتنگی کنم !

 یا حتی ممکنه رفتارهای سرد ایتاليایی ها منو هم سرد کرده باشه !

پيراهن مچاله شده رو به دماغم نزدیک کردم و عطرشو با تمام وجود بویيدم 

 ، عطر گرم و خوش بو منو به روزهای خيلی دور برد :

ش ، ماشااهلل .اوای یاسين پيراهن سفيد چقدر بهت مياد ، ماه شدی داد -  
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صورتشو پر کرد و لپمو کشيد و گفت :خنده تمام   

آخ آبجی کوچيکه از االن داره خواهرشوهر ميشه . -  

 قهقهه ای زدم و کراواتشو از دستش کشيدم و گفتم :

بده من برات ببندم . -  

کراواتو دور گردنش انداختم و مشغول بستنش شدم ، نگاه خيره و پر 

 محبتش روم بود ، با ذوق گفتم :

تموم شد . -  

ی نوازشگر روی سرم کشيد و گفت :دست  

هميشه همينطور معصوم و پاک بمون ، هميشه برای من آبجی کوچيکه  -

بمون ، االن که یک ساله دانشگاه ميری ولی تا اخرش بزرگ نشو ، بزرگی  

خطرناکه ، آدم بزرگا زود به زود دلشون ميگره ، داداش بزرگه طاقت دیدن 

ه اخمت حاضرم جونمم فدا کنم .یه قطره اشکتو نداره ، به خاطر ی  

 دستمو روی دهنش گذاشتم و گفتم :
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این حرفا رو نزن ، روز نامزدیته حرفای خوب خوب بزن . -  

 دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و گفت :

به من قول ميدی هيچ وقت بزرگ نشی ؟ -  

 صدای مامان نزاشت من قولی بدم :

سر راه تحویل بگيریم .بچه ها بياید دیگه ، باید گل و شيرینی هم  -  

ای کاش اون روز کمی دیرتر ميرفتيم ولی من به داداش بزرگه قول ميدادم 

... 

پيراهنو روی تی شرتم پوشيدم و بعد از جمع کردن ساکم از اتاق خارج شدم 

 ، وارد آشپزخونه شدم و قابلمه برداشتم

 تصميم گرفتم به قدری درست کنم که فردا نهار هم داشته باشم ،

غول درست کردن شدم ، وقتی به خودم اومدم که سبزی هاشو ریختم و مش

 در قابلمه رو گذاشتم ،
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برنجمم در حال پخت بود ، خيار و گوجه و پيازم رو ميز گذاشتم که بعد از 

 نمازم ساالد درست کنم ،

رو نشون ميداد پس اذان مغرب گفته شده بود 5:30ساعتو نگاه کردم   

م وسط پذیرایی پهن کردم ، وقتی کارلو نيست من هم جانمازمو از اتاقم آورد

 آزادی عمل بيشتری دارم ،

قنوت بستم و نمازمو خوندم ، قرآن جيبيمو از کيفش درآوردم و صفحه 

 مربوط به سوره یس رو باز کردم ،

قرآن خوندن یکی از کارهای مورد عالقم هميشه بوده و هست ، شاید چون 

م هميشه کالس قرآن هم ميرفتم و طرز از بچگی در کنار تمام کالس ها

 صحيح خوندنش رو خوب بلدم ،

یادمه مدرسه که ميرفتم زنگ تفریح ها بچه ها یه جا دورم جمع ميشدن و 

 من براشون قرآن ميخوندم ، همه دوستام شيفته صوت و لحن من بودن ،
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ه دلم هوای اون روزها رو کرده بود ، به یاد اون روزها با صدای بلند شروع ب

 خوندن کردم ،

نميدونم از از دل شکستم بود یا اعجاز آیه ها که بغضم شکست و اشکام 

روی گونه هام راه پيدا کردن و روی کلمات خداوندی می افتادند ولی من 

 خوندن رو قطع نکردم و تا آخر ادامه دادم ،

وقتی تموم شد گریه ام شدت گرفت و سرم به سجده افتاد ، صدای کارلو با 

زبون ایتاليایی از پشت سرم گفت :همون   

این چی بود ؟! -  

سریع تو جام نشستم و به عقب برگشتم ، کارلو روی زانوهاش روی زمين 

 نشسته و دستش روی قلبش بود ،

 اینقدر شوکه شده بودم صدام درنميومد ، به سختی گفتم :

قرآن -  

قرآن ؟! -  
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کتاب ما مسلمان ها . -  

چرا حال من اینطوری شد ؟! اگر یه کتاب معموليه ، پس -  

 نميدونستم چه جوابی باید بهش بدم !

اومد جلو و قرآن رو برداشت و بازش کرد ، چند ثانيه ای مدام ورق ميزد ولی 

 چيزی سردرنمياورد ، آخر سر گفت :

این کتاب ترجمه ایتاليایی نداره ؟ -  

فتم و قرآن به عالمت مثبت سرمو تکون دادم و از جام بلند شدم ، به اتاقم ر

 به ترجمه ایتاليایی که همراهم بود رو آوردم ، 

 کتابو گرفت و گفت :

متشکرم ، ميخونم و برميگردونم ، فقط ميتونم بپرسم این کتاب ویژگی  -

 خاصی داره ؟

خب ویزگی های این کتاب همگی خاص هستند مثل معجزه بودن این  -

 کتاب .
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معجزه چه کسی ؟ -  

.پيامبر ما مسلمان ها  -  

 بدون هيچ حرفی از جاش بلند و وارد اتاقش شد .

جانمازمو جمع کردم و به اتاقم رفتم ، لباسمو با لباس مناسبی عوض کردم و 

 به آشپزخونه رفتم ،

پياز برداشتم و بعد از پوست کندن برای تکميل ساالد شيرازی روی خيار و 

 گوجه خورد شده ریزش کردم ،

م که کارلو وارد شد ، یه نفس عميق زیر برنج و خورشت رو خاموش کرد

 کشيد و گفت :

این بوی چيه ؟ -  

بوی غذای منه -  

غذای ایرانی ؟ -  
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بله -  

اسمش چيه ؟ -  

قورمه سبزی -  

بوی فوق العاده ای داره ، امکانش هست ازش تست کنم ؟ -  

دلم ميخواست از اون جوابای رک و بی پرده خودش بهش بدم و بگم نه ، 

ماه غربت نشينی ميخواستم دو وعده غذای مورد عالقمو آخه بعد از چند 

بخورم ولی در مرام ایرانی جماعت نميگنجه که بشينه جلوی یه نفر غذا 

 بخوره و اون یه نفر فقط نگاه کنه ،

سرمو به نشونه موافقت تکون دادم و دو بشقاب برنج و خورشت جداگانه 

دم گذاشتم ، دو کشيدم و یکيشو جلوی کارلو و یکيشم جلوی صندلی خو

پياله هم ساالد شيرازی و پارچ دوغ دست ساز خودم تکميل کننده ميز غذا 

 بود ،
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نگاه پر از سوال کارلو روی ميز بود ، شروع به توضيح دادن کردم که باید از 

خورشت روی برنج بزاره ، ميتونه توی ساالدش آبليمو و روغن زیتون بریزه 

 و ...

توجه ام به عکس العملش بود ، ولی کارلو شروع به خوردن کرد ، تمام 

قاشق های بعدی هم خورد و نظری نداد ، از چهره سرد و بی روحش هم 

 هيچ چيزی نميشد برداشت کرد ،

 نفس عميقی از حرص کشيدم و منم شروع به غذا خوردن کردم ...

با دستمال دور دهنمو پاک کردم و دستی به شکم صافم کشيدم ، 

دستم درد نکنه ، خيهههههلی چسبيد ،  

ولی کارلو هنوز داشت ميخورد ، ماشااهلل خوش خوراکه ، پس غذاهای 

خودشون خوب نيست که به اندازه معمولی ميخوره و هيکل روفرمی داره 

 اگر ایرانی بود مطمبنا یه شکم بزرگ زودتر از خودش وارد ميشد ،
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کنم ،  از تصور کارلو با شکم بزرگ خندم گرفت سعی کردم خودمو کنترل

نهایتا یه لبخند مليح روی لبهام شکل گرفت ، باالخره وقتی همه برنج و 

 خورشت تمام شد از خوردن دست کشيد ،

من با چشمای گرد شده فقط به قابلمه های خالی نگاه ميکردم ، کم کم از 

حالت تعجب به غمگينی رسيدم ، غم تمام وجودمو فرا گرفت آخه خير سرم 

م قرمه سبزی کوفت کنم !ميخواستم فردا ظهر ه  

ظرفا رو جمع کردم و با قابلمه شستم ، آشپزخونه که مرتب شد وارد پذیرایی 

 شدم ، با درکمال حيرت کارلو داشت قرآنو با سردرگمی نگاه ميکرد :

 ه اگر وضو داشته باشی بهتره .

 سرشو بلند کرد و گفت :

چی ؟ -  

 در حالی که به سمت اتاقم ميرفتم گفتم :
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هنگام خواندن قرآن وضو داشته باشی بهتره و اگر وضو نداشته باشی نباید  -

 دستت به نوشته ها بخوره .

وارد اتاقم شدم و کتابمو برداشتم و برگشتم که بيرون برم که با کارلو سينه 

 به سينه شدم ، پشت سرم وارد اتاقم شده بود ،

 نفس عميقی کشيدم و گفتم :

ندادند که وقتی ميخواید وارد مکانی بشيد ابتدا در کشور شما به شما یاد  -

 در بزنيد ؟!

 انگار گيج بود :

اوه متاسفم اصال حواسم نبود ... وضو چيه ؟ از کجا باید تهيه کنم ؟ -  

 خندم گرفت :

وضو یه کاری هست که باید انجام بدید و تهيه نميشه . -  

چه کاری ؟ -  
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یک پسر مسيحی وضو  فکر نميکردم یه روزی در یک کشور اروپایی به

 گرفتن یاد بدم ولی اینکارو انجام دادم ،

یک ليوان آب ریختم و ازش خواستم کنار سينک ظرفشویی بياد ، دليلشو 

 پرسيد گفتم که وضو نياز به آب داره ،

 با کالفگی دست به سينه شد و گفت :

 چرا تمام کارهایی که یک مسلمان باید انجام بده اینقدر پيچيده و سخته -

؟ یک کتاب خوندن واقعا نياز به این کارا داره ؟ من فقط یک کنجکاوی 

 ساده کردم اونم فقط به خاطر حالی بود که از شنيدن صدات پيدا کردم .

آدم در یک شرایطی که قرار ميگيره و استرس بهش چيره ميشه ذهنش 

 قفل ميکنه و از هر پاسخی عاجز ميشه ،

حکم فرما شد تا تونستم کمی فکرمو شاید چند ثانيه ای سکوت بينمون 

 منسجم کنم ، سعی کردم با آرام ترین لحن جواب بدم :
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ابتدا من یک سوال ميپرسم ، شما وقتی ميخوای به مالقات یک شخص  -

عالی رتبه بری چه تشریفاتی باید انجام بدی و از نظر ظاهری به چه شکل 

 باید لباس بپوشی ؟

 پوزخندی زد و گفت :

ساله هم ميدونه ، برای مالقات با یک  7سوال رو یک کودک پاسخ این  -

شخص عالی رتبه ابتدا باید وقت مالقات گرفته بشه و بعد در اون تاریخ سر 

ساعت مقرر به محل مالقات بری و از لحاظ پوشش هم باید بسيار تميز و 

 آراسته باشی ، همچنين بهترین لباست رو بپوشی .

سته ، پس این کارها فقط برای مالقات با یک بله این حرف شما کامال در -

شخصی هست که از جنس خود شماست یعنی اون شخص هم مثل شما 

 انسانه و از این لحاظ برتری خاصی نسبت به شما نداره ،

حاال دیدگاه ما مسلمان ها اینه که قرآن کالم خداونده و وقتی ميخواهيم 

به مالقات خداوند یعنی تنها قرآن یا نماز بخونيم به این معناست که داریم 
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خالق جهان ميریم و باید تشریفات رو رعایت کنيم ، تشریفات ما اینه که 

بهترین لباسمون رو بپوشيم و به وسيله وضو خودمون رو پاکيزه کنيم و بعد 

 به مالقات خداوند بریم .

نگاه پر از فکرش توی چشمام بود ، معلوم بود داره حرفامو حالجی ميکنه ، 

فعه با تمسخر گفت :یکد  

خداوند شما کجاست ؟ اون شخص عالی رتبه رو ما ميبينم ولی خداوندی  -

که تو داری ازش یاد ميکنی اصال قابل دیدن نيست ؟ شما با چه کسی واقعا 

مالقات می کنيد ؟ با یک شخص خيالی ؟ این بيشتر شبيه به خيال بافی و 

 رویا پردازیه .

جوابی بهش بدم از آشپزخونه بيرون رفت ،  بعد هم بدون اینکه بزاره من

 مات و مبهوت سر جای خودم مونده بودم ... 

×××  

همگی شغلتون مربوط به رشتتون هست ؟ -  
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همه دانشجوها تایيد کردند جز من چون من اصال شغلی نداشتم ، استاد 

حواسش به تک تک ما بود فوری متوجه شد من تایيد نکردم رو به من 

 پرسيد :

شغلت مرتبط با رشتت نيست ؟تو  -  

نه ، من اصال شغلی ندارم . -  

امکان نداره ، این با قوانين کشور مغایرت داره . -  

من شهروند این کشور نيستم و برای ادامه تحصيل به اینجا اومدم . -  

اهل چه کشوری هستی ؟ -  

ایران . -  

 لبخند تمسخر آميز استاد اخمامو توی هم برد :

که کار کردن در اونجا اصال اجباری نيست و آمار بيکاری ایران! کشوری  -

 زیاد داره .
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 واقعا نميدونستم چه جوابی باید بدم ، سکوت کردم ، خود استاد ادامه داد :

پایان کالس بيا دفترم . -  

 تا آخر کالس خودخوری کردم ، با حرف استاد بدجور بهم برخورده بود .

انيه ای نگاهم کرد و گفت :بعد از کالس به دفترش رفتم ، چند ث  

شاغل شو و یک برگه تایيده از رئيست بگير و برام بيار ، این کار باعث  -

ميشه حداقل با رشته خودت بهتر آشنا بشی ، این موضوع روی نمره پایان 

 ترمت تاثيری نداره ولی مطمبن باش از انجام این کار پشيمون نميشی .

م بدم چون واقعا خودمم قبول داشتم که به استاد قول دادم که اینکارو انجا

به عنوان یک دانشجوی فوق ليسانس مهندسی معماری هنوز به کارم وارد 

 نيستم .

 باید از کارلو برای پيدا کردن کار کمک ميخواستم ،
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باران شدیدی می بارید و سوز هوای سرد ماه دسامبر بدجور در استخون ها 

چتری که صبح با خودم برداشته بودم رخنه می کرد ، رفت و آمد زیاد بود ، 

 حاال باالی سرم باز بود ،

خداروشکر قسمت زیادی از مسير رو با مترو سپری کردم و باقی مسيرو 

سوار تاکسی شدم ، به علت بارش باران ترافيک شده بود ، هوای تاریک 

 بدجور دلواپسم می کرد ...

پياده طی ميکردم ، رعد و از تاکسی پياده شدم ، باید یه مسيری تا خونه رو 

 برق هوا بدجور دلمو آشوب کرده بود ،

هوای اون شبِ لعنتی هم دقيقا اینطور بود ، قدم هامو تند کردم ، قدم های 

تندم توی چاله های آب باعث ميشد گِل به شلوارم پاشيده بشه ولی برام 

 اهميتی نداشت ،

اونشب جلوی  خيلی وحشت زده بودم و استرس داشتم ، مدام صحنه های

 چشمام رژه ميرفت ،
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 توی افکار خودم غرق بودم که اسممو شنيدم یه نفر صدا ميزنه ،

 برگشتم یه ماشين کنارم ایستاده و سایه تاریک یه مرد مشخص بود ،

از وحشت زیادی که داشتم جيغ بلندی زدم که یکدفعه اون مرد از ماشين 

 پياده شد ،

پيدا کردم ، یه چهره آشنا در یک کشور  از دیدن چهره کارلو زیر نور آرامش

 غریب خيلی اتفاق خوبی به حساب مياد ،

موهاش که از قطرات باران خيس می شد روی پيشانيش می ریخت ، 

موهای مشکی با چشمان آبی رنگ که هر دو براق بودند هارمونی قشنگی 

 به وجود آورده بود ،

 با صداش به خودم اومدم :

خوای سوار بشی ؟یامين ، یامين ، نمي -  

 سریع سوار شدم و کارلو هم پشت سرم سرجاش نشست ،

 از حالتش معلوم بود ميخواد یه حرفی بزنه ، باالخره زبون باز کرد :
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اصال قصد دخالت در برنامه های زندگيت رو ندارم اما به عنوان یک  -

شهروند ایتاليایی ميخوام بهت توصيه کنم  وقتی هوا تاریک ميشه سعی کن 

 تنها بيرون نباشی .

درسته ولی به خاطر باران ترافيک زیاد بود به همين دليل دیر رسيدم . -  

به خونه که رسيدیم من زودتر از کارلو وارد خونه شدم ، لباسامو عوض کردم 

و مثل هميشه به آشپزخونه رفتم تا شام بخورم ، خوشحال بودم که قرار 

نم چون غذامو از دیشب آماده نيست با این حجم زیاد خستگی پخت و پز ک

 کرده بودم ،

کوفته رو از یخچال بيرون آوردم ، اکرم خانم از بچگی ما رو به غذاهای 

سنتی و خونگی عادت داده و اگر بگم تعداد انگشت شمار در عمرم فست 

 فود خوردم اغراق نکردم ،
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شاممو داغ کردم و روی ميز گذاشتم که کارلو هم وارد شد انگار اونم 

خواست شام بخوره ، این دومين بار بود که تایم غذاخوردمون یکی می مي

 شد ، بی اهميت بهش خواستم شروع کنم که گفت :

غذاهای ایرانی به نظر خوشمزه ميرسن ! -  

بازم ميخواست از شام من بخوره ، ولی این دفعه دیگه نميزاشتم ، ظرف 

خونه بيرون ميرفتم غذامو با یه تيکه نون برداشتم و همينطور که از آشپز

 گفتم :

دقيقا همينطوره . -  

غذامو توی اتاقم نوش جان کردم ، هم اینکه بهش رو ندادم باز ازم غذا 

 بخواد هم اینکه جلو چشمش نخوردم که عذاب وجدان بگيرم .

آشپزش که نيستم ، یه بار لطف کردم از سهم غذام بهش دادم نباید 

 سواستفاده بکنه ،

آشپزخونه بردم خبری ازش نبود ، ظرفای کثيفو که تو  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     95

 باید برای شغل سراغش ميرفتم ...

نزدیک اتاق کارلو که شدم صدای موسيقی آشنایی باعث شد خشکم بزنه ، 

 نوای پيانو طنين آشنایی بود که تمام وجودمو درگير می کرد ،

زانوهام سست شد و کنار دیوار ليز خوردم ، ناخودآگاه با موسيقی همراه شدم 

 : 

 نگران منی به تو قرصه دلم

 تو کنار منی نمی ترسه دلم

 بغلم کن ازم همه چیمو بگیر

 بذار گریه کنم پیش تو دل سیر

با دستام بازوهامو گرفتم و تو خودم مچاله شدم ، قطره اشکی از گوشه ی 

 چشمم چکيد
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 مگه میشه باشی و تنها بمونم

 محاله بذاری محاله بتونم

شمارهدلم دیگه دلتنگیاش بی   

 هنوزم به جز تو کسی رو نداره

 عوض می کنی زندگیمو

 تو یادم دادی عاشقیمو

 تو رو تا ته خاطراتم کشیدم

 به زیبایی تو کسی رو ندیدم

 نگو دیگه آب از سر من گذشته

 مگه جز تو کی سر نوشتو نوشته

 تحمل نداره نباشی

 دلی که تو تنها خداشی
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برای من یک موسيقی تنها  صورت خيس از اشکامو پاک کردم ، این فقط

 نبود ، بلکه عشق بود ،

 ناخودآگاه ذهنم به روزهای تلخ برگشت :

در تاریکی مطلق گوشه اتاقم کز کرده بودم ، گوشيم تو دستم بود و به 

عکس یاسين خيره بودم ، خنده ی عميقش اشکمو درمی آورد ، داداشم 

 برای خاک حيف بود بخدا ،

توی یک متر قبر جا شد ؟ این قد و باالی بلند چجوری  

 مگه این شونه های پهن و بازوهای تنومند توی کَفَن جا ميشه ؟

 مرده شور سختش نبود این موهای خرمایی پُرپُشت رو بشوره ؟

کم کم اشکام تبدیل به زجه شد ، زجه هایی که از جيگر سوختم درميومد ، 

پاک می شد کاش من جای یاسين ميرفتم هم لکه ننگ از پيشونی خانوادم 

 هم االن شادی عروس نشده بيوه نمی شد ،
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ناگهان یک موسيقی بسيار زیبا تو اتاق پخش شد و بعد از چند ثانيه صدای 

 گرم و آرامش بخشی گوشمو نوازش کرد :

 تو به جای منم داری زجر می کشی

 یکی عاشقته که تو عاشقشی

 تو به جای منم پُره غصه شدی

 نذار خسته بشم

 نگو خسته شدی

آهنگ قطع شد و صدای داداشم چنگ به قلبم زد :   

سههههههههههههالم یامين خانم گل گلههاب ، امروز تولدته ، روزی که یادآور 

به عادت هميشگی که  پا گذاشتن یکی از فرشته های خداوند روی زمينه ،

روز تولدت یک موسيقی بهت هدیه ميدم امروز ميخوام این موسيقی رو از 

ت قبول کنی ، احساس ميکنم این روزا مثل قبل نيستی ، طرف خان داداش

ميترسم پروبال فرشته کوچولوی خودمو بچينن ،         این موسيقی بهت 
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ی اصليتو با فایل کامل کمک ميکنه خود واقعيتو فراموش نکنی ، برای کادو

 این موسيقی بدو بيا اتاقم از خودم بگير .

نميومد ، کار هر سالش این بود پخش  اینقدر گریه کرده بودم که نفسم باال

اتاقمو تنظيم می کرد ميدونست عاشق این کاراشم ، یک دفعه از جام بلند 

 شدم و از اتاقم بيرون رفتم با حالت دو به سمت اتاق یاسين رفتم ،

جمعيت فاميل همه با تعجب نگام ميکردن ، وارد اتاقش شدم و شروع به 

کادومو پيدا کردم همراه یک فلش که  گشتن کمد و کشوها کردم ، باالخره

 ميدونستم حاوی همون موسيقيه ،

جعبه کادو رو باز کردم یک زنجير با پالک یک فرشته کوچولو که بالهاش 

  پُر از نگين بود ...

××× 
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سرمو باال گرفتم ، ساختمان مدرن و شيک مطابق با به روزترین معماری 

سمت آسانسور رفتم و داخل شدم ،  دنيا مقابلم بود ، وارد که شدم مستقيم به

 دکمه طبقه مورد نظر رو فشردم ،

با بسته شدن درب آسانسور یاد هفته پيش افتادم ، اون شب وقتی وارد اتاق 

ر مورد کارلو شدم در کمال تعجب دیدم که کارلو پيانو ميزنه ، وقتی ازش د

موسيقی پرسيدم گفت که این موسيقی رو از یک سایت موسيقی معروف 

پيدا کرده و وقتی نُت هاشو پياده کرده بسيار به این موسيقی عالقه مند 

 شده ،

کارلو ميدونست که آهنگسازش ایرانيه و با یک لهجه بامزه اسم مرتضی 

پاشایی رو گفت دلم ميخواست از خنده غش کنم ولی خيلی جلوی خودمو 

 گرفتم تا به یک لبخند ساده اکتفا کنم ،

استم که متوجه شدم خودش مدیر یک شرکت درباره شغل ازش کمک خو

بزرگ معماریه ، برای یک هفته بعد بهم وقت داد تا به مالقاتش برم تا از 

 من یک آزمون بگيره و سطح معلوماتم رو بسنجه ،
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یعنی پارتی بازی ممنوع و من هم مثل بقيه باید سنجش بشم ، آسانسور 

 ایستاد و من خارج شدم ،

داخل شدم ، به محض ورودم تحت تاثير طراحی درب شيشه ای باز شد و 

 داخلی بی نظير شرکت قرار گرفتم ،

به ظاهر یک دکوراسيون ساده بود اما بسيار تاثير گذار به نظر می رسيد ، 

دیوارهای سفيد رنگ با نورپردازی عالی در کنار وسایل کار مشکی بی نظير 

 جلوه می کرد ،

سيار شيک پشتش نشسته بود جلوتر رفتم و مقبل ميزی که یک خانم ب

 ایستادم ، خانم لبخندی زد و گفت :

سالم دوشيزه ، چه کمکی از بنده ساخته است ؟ -  

سالم خانم ، خواستار مالقات با آقای دلوکا هستم . -  

اسم شما خانم زیبا چيه ؟ -  

یامين واال هستم . -  
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خانم واال خواهش ميکنم چند لحظه بنشينيد . -  

مبل بسيار شيک سفيد رنگ نشستم ، حتی یک لکه  لبخندی زدم و روی

 کوچيک هم روی چرم مبل پيدا نمی شد ،

مبلش زیادی راحت بود ، همون خانم شيک کمی با سيستم کامپيوتر کار 

کرد بعد از جاش بلند شد و به سمت درب انتهای سالن حرکت کرد ، اندام 

ميومد موزون و بی نقصش در کت و شلوار مشکی رنگ خيلی به چشم 

خصوصا اینکه دکمه های اوليه پيراهن سفيد رنگش رو هم باز گذاشته بود و 

 پوست برنزه و گردن باریکش بسيار توجه رو جلب می کرد ،

دقيقا مثل مانکن ها راه می رفت ، صدای پاشنه کفشش بر اثر بخورد با 

سراميک در کل سالن پيچيده بود ، موهای بلوندش خيلی ساده باالی 

شده و انگار آرایشی نداشت و خودش واقعا زیباست . سرش جمع  

ضربه ای به در زد و وارد شد ، ناخودآگاه نگاهی به تيپ خودم انداختم ،  

مانتوی شکالتی رنگ که قدش تا سر زانوهام بود همراه دامن راسته به 
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حجاب شکالتی رنگ شيری در کنار شالی به رنگ دامنم که زیرش کاله 

نه سه سانتی چرم به رنگ مانتوم با کيف ستش سرم بود و کفش پاش

 انتخاب امروزم بود ،

فکر ميکنم انتخاب قشنگی داشتم ، نميگم تو این مدت که اینجا هستم دلم 

نخواسته که شبيه به دخترای ایتاليایی لباس بپوشم ، نه انکار نميکنم چون 

با  من قدیسه نيستم منتهی دلم نميخواد قولی که در شرایط سخت زندگيم

 خدا بستم در آرامش االنم از یاد ببرم ،

 با صدای همون خانم زیبا سرم به سمتش برگشت :

دوشيزه واال خواهش ميکنم بفرمایيد داخل . -  

درب همون اتاق انتهای سالن باز بود و خانم زیبا کنار درب ایستاده و 

 دستش به نشانه احترام به سمت اتاق بود ،

لب های خوش فرمش بود ، از جام بلند  لبخند جادویيش هم زینت بخش

 شدم و به سمت اتاق رفتم ،
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لبخندی به خانم زیبا زدم و داخل شدم ، درب پشت سرم فکر ميکنم توسط 

 همون خانم بسته شد ،

در یک کالم یک اتاق بی نظير ، طرف راست اتاق به جای دیوار کامال 

بود شيشه بود ، دو گوشه اتاق که وسطش ميز بزرگ مشکی رنگ 

آباژورهای بلند به رنگ ميز قرار داشت ، دیوارها مثل سالن سفيد بود ولی در 

 کنار رنگ مشکی خيلی خاص به نظر می رسيد ،

کارلو با ابهات خاصی پشت ميزش نشسته بود ، نگاه پرنفوذ سردش باعث 

 ميشد کمی دستپاچه بشم ... 

روم سالم کردم، گردنمو کشيدم تا سرم افتاده نباشه ، با صدای رسا ولی آ

 پاسخم رو داد و از جاش بلند شد و ایستاد ،

چند قدم بلند برداشت و کنار مبلمان مشکی رنگ ایستاد و تعارفم کرد که 

 بنشينم ،
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هر دو همزمان نشستيم ، کارلو در کت و شلوار رسمی مشکی با پيراهن 

يد ،سفيد و کراواتی به رنگ کتش  بسيار برازنده و باابهات به نظر می رس  

موهای مشکی رنگش که واقعا پرپشت بود به طرف باال هدایت شده ، با 

 صداش حواسم جمع شد :

دقيقه وقت داری تا به این سواالت پاسخ  20خانم واال باید بگم که شما  -

 بدی .

برگه ای جلوم گذاشت و خودش هم به مبل تکيه داد ، خودکار برداشتم و 

 شروع کردم ،

، واقعا دشوارترین تست هایی بود که تا به االن  تا سوال تستی بود 80

 دیده بودم ،

نهایت سرعت عمل و دقتو به کار گرفتم و فقط به خدا توکل کردم ، نگاه 

 عميق کارلو لحظه ای از روم برداشته نمی شد ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     106

دقيقه تونستم آزمون رو تمام کنم ، کارلو برگه رو ازم گرفت و یه  20سر 

، چند سوال تخصصی پرسيد و من هم توضيح نگاه اجمالی بهش انداخت 

 دادم ،

قبال مدارک تحصيليمو بهش داده بودم ، چند ثانيه ای سکوت حکم فرما بود 

 تا اینکه کارلو گفت :

ميتونيد برید ، با شما تماس گرفته ميشه . -  

دلم ميخواست با دستای خودم خفش کنم ، یعنی واقعا نميتونست خودش 

بده ؟!که اومد خونه بهم خبر   

از جام بلند شدم ، کارلو هم ایستاد ، قدش زیادی بلند بود ، برای اینکه بتونم 

 نگاهش کنم سرمو باال گرفتم ،

 با آرامش گفتم :

خيلی ممنون ، روز خوش ، خدانگهدار . -  
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با متانت به سمت در راه افتادم ، صدای خداحافظی کارلو به گوشم خورد ، از 

 اتاق خارج شدم ،

ا مشغول کارش بود ، تا چشمش به من افتاد لبخندی زد و گفت :خانم زیب  

به اميد دیدار مجدد . -  

 من هم اظهار اميدواری برای دیداری دیگر کردم و از شرکت خارج شدم ...

چند روز بعد همون خانم خوش صدا باهام تماس گرفت و گفت برای 

 صحبت های بيشتر به شرکت مراجعه کنم ،

مطابق با دکوراسيون و سبک لباس کارمندان شرکت لباس اینبار سعی کردم 

 انتخاب کنم ،

مانتو با شلوار مشکی رنگ از جنس پارچه سبک و نرم که بسيار خوش 

دوخت بود و خيلی خوب روی اندامم ميخوابيد در عين حال برجستگی های 

 دخترانه ام شکار نگاه مردان نمی شد ،
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م ، پالتوی خزدار به رنگ روسری سفيد رنگی به سبک ترکيه ای بست

 روسری ام هم تنم کردم ، پوت و کيفی به رنگ مانتوم برداشتم .

این دومين مرتبه ای بود که وارد این شرکت بی نظير ميشدم ، واقعا طراحی 

 داخليش منو به شدت تحت تاثير قرار ميده ،

همون خانم زیبا که حاال فهميده بودم اسمش کاترینا کوستا هست منو به 

اخل اتاق کارلو راهنمایی کرد ،د  

کارلو قرارداد دوساله ای پيش روم گذاشت تا شرایط رو مطالعه کنم ، قبال 

بهش گفته بودم روزهایی که کالس دارم حضور در شرکت برام مقدور 

 نيست و کارلو اینو در نظر گرفته بود ،

انایی شروع کردم البته که تو انجام دکوراسيون داخلیو من کارم با عنوان 

های من بيشتر بود ولی براساس اینکه تجربه کاری نداشتم کارلو حق داشت 

 که فعال در این حد بهم اعتماد بکنه ...
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روز اول کارلو جلسه ی معارفه ای ترتيب داد و منو با تمام پرسنل شرکت 

 آشنا کرد ،

در این بين متوجه شدم که یکی از کارمندان بخش حسابداری ایرانی هست 

این موضوع خيلی خوشحال شدم ،و از   

اتاقی در ابعاد کوچکتر اتاق کارلو ولی با همون معماری یعنی با پنجره 

 سراسری به جای یک دیوار کامل به من داده شد ،

پشت ميزم که نشستم احساس خوبی سراسر وجودم جریان پيدا کرد ، 

استفاده احساس مفيد بودن ، راکد نبودن ، در اجتماع و ميون مردم بودن و 

درست از مدرک و درسی که خوندم ، همه و همه باعث شده بود بعد از 

 مدت ها لبخند عميقی روی لب هام جا خوش کنه ،

فکر ميکنم بيشتر از نيم ساعت نبود که از ابتدای روز کاریم می گذشت که 

 کاترینا گفت باید هر چه زودتر به اتاق کارلو مراجعه کنم ،
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سوندم ، دستی به مانتوم کشيدم و در زدم ، وارد که فوری خودمو به اتاقش ر

شدم متوجه حضور مرد چشم سبزی شدم که روی مبل نشسته بود ، وقتی 

 منو دید ایستاد و لبخندی زد و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت :

سالم دوشيزه زیبا -  

پاسخشو دادم و بی توجه به دست دراز شدش روی مبل نشستم ، دستشو 

فرو کرد و روبروم نشست ، داخل جيبش  

کارلو با ریزبينی خاصی تمام حرکات ما رو زیر نظر داشت وقتی ما نشستيم 

یه لنگه ابروشو باال داد و از پشت ميزش بلند شد و کنار مرد چشم سبز 

 نشست ، رو به من گفت :

یکی از بزرگترین سرمایه گذاران شهر و البته  شِیفِررابرت شما رو با  -

 بهترین دوستم آشنا می کنم .

از این آشنایی خوشبختم . -  

 سپس دستشو به سمت من گرفت و رو به رابرت کرد و گفت :
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دوشيزه یامين واال طراح دکوراسيون داخلی اینجا هست . -  

 پوزخندی روی لب های رابرت شکل گرفت و به تمسخر گفت :

اهل چه کشوری هستيد که در ابتدای آشنایی با کسی فرهنگ آداب  شما -

 معاشرت بلد نيستيد و دست نمی دید ؟

 ابروهام به هم گره سختی خورد ولی آرامشو حفظ کردم و با متانت گفتم :

من اهل یکی از با فرهنگ ترین کشور های دنيا ، کشور ایران هستم و  -

اشرت محسوب نميشه و جز عادات باید بگم دست دادن جز فرهنگ آداب مع

 مرسوم یک کشور حساب ميشه .

اوه ایران ! یکبار به اونجا سفر کردم ، کشوری که ادعا ميکنه مسلمانه  -

ولی زنانش بسيار زیاد آرایش می کنند و لباس های اندامی و بسيار تنگ و 

 کوتاه ميپوشند و ميتونند به سادگی یک مرد رو تحریک کنند .

د ، واقعا نميدونستم چه جوابی باید بدم ، دهنم خشک شده بود دستام یخ کر

 ، به زور آب دهنمو پایين فرستادم ،
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چه جوابی باید ميدادم ؟ ميگفتم که ما نتوستيم به اهدافی که داریم دست 

پيدا کنيم ؟ یا اینکه کشورهای غربی موفق شدند که در فرهنگ ما نفوذ 

 کنند و ما در جنگ نرم شکست خوردیم ؟

واقعيت ها گاهی اینقدر تلخ هستند که خودت هم دلت نميخواد قبولشون 

 کنی !

ولی من نميتوستم در برابر یک بيگانه تسليم بشم و   

 بگذارم زنان کشورم تحقير بشن ...

با شجاعت کامل توی سبز منزجر کننده چشماش خيره شدم و با صدایی 

 محکم گفتم :

چکس دیگه ای اجازه نميدم ارزش من هيچ وقت نه به شما و نه به هي -

 زنان ایرانی رو پایين بيارید ،

ارزش زنان ایرانی از تمامی زنان دنيا باالتر و واالتره ، مطمبن باشيد یک 

 روز از گفتن این حرف به شدت پشيمون ميشيد ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     113

اعتقادات هر کس به خودش مربوط ميشه و ما ایرانی ها این موضوع رو یاد 

و افکار همدیگه احترام بزاریم به همين دليل هر نوع گرفتيم که به عقاید 

 پوشش در ایران دیده ميشه و

این موضوع با ادعای خيلی از امثال شما که ميگن در ایران آزادی وجود 

 نداره تناقض داره ، این پوشش های متفاوت نشان از آزادی زنان ما هست ،

مسلمان ها یاد نگرفتيم بله کشور ما اسالمی هست ، اسالم دینِ احترامِ ، ما 

به کسی بی احترامی کنيم وگرنه من در مورد کشورهای اروپایی و آمریکایی 

اطالعات زیادی دارم که بعضی هاش ميتونه شما رو از این بابت خجالت 

 زده بکنه .

کارلو با شگفتی به من نگاه می کرد انگار باور اینکه دختر آرومی مثل من 

کنار اومدم حاال اینطور محکم از کشورش دفاع که از روز اول با همه چيز 

 ميکنه براش خيلی سخته ،
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هه ،  پس خبر نداره یه روزی تو کل دانشگاه هيچکس نمی تونست از پس 

 زبونم بربياد ،

سبزی چشمان رابرت حاال به تيرگی ميزد ، واقعا نميدونم در وجود این بشر 

!چيزی به نام عقل ، شعور و فکر وجود داره ؟  

رابرت منقبض شده بود خواست حرفی بزنه که اجازه ندادم و رو به  فک

 کارلو گفتم :

گمان نکنم بنده رو بابت این دسته صحبت ها به اینجا خواسته باشيد ،  -

 درسته ؟!

به سرعت شگفتی در چشمان کارلو کنار رفت و سردی هميشگی 

 جایگزینش شد و پاسخمو داد :

برای طراحی دکوراسيون داخلی یکی از درسته ، رابرت با شرکت ما  -

ساختمان هایی که به تازگی ساختش به پایان رسيده قرارداد بسته ، کار شما 



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     115

از همينجا شروع ميشه ، باید ظرف مدتی که رابرت ميخواد اینکارو انجام 

 بدی .

چشمان باریک شده رابرت برق ترسناکی ميزد ، گوشه راست لبش به سمت 

مسخره ای روی صورتش شکل گرفته بود ، خودشو به باال رفته و پوزخند 

سمت جلو کشيد و آرنج دست هاشو روی زانوهاش قرار داد ، کف دستاشو 

 به آرومی به هم زد و گفت :

 20خهههههب ، این یکی از کوچکترین طرح های کاریمه ، یک برج  -

ماه هست . 6طبقه ، مدت زمانی که به شما تعلق ميگيره   

ماه بود اون هم اگر  9نداشت ، حداقل زمانی که نياز داشتم اما این امکان 

 شبانه روز روی کار وقت بزارم و هيچ کار دیگه ای انجام ندم ،

اما ميدونستم این آدم همين رو می خواد ، یعنی دوست داره من بگم که 

 نمی تونم ، دلم نميخواست جلوی این آدم اعالم ضعف کنم ،
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که در سخت ترین شرایط هم کمر خم نکرد  من یامين واال هستم ، دختری

 این که چيزی نيست ،

با اطمينانی که واقعا نميدونستم از کجا نشات ميگيره گفتم :   

ماه طراحی داخلی تمام شده . 6مشکلی نداره آقا ، سر  -  

××× 

فشار درس و کار هر دو زیاد بود و این برای من بسيار عالی بود چون باعث 

نداشته باشم ، ميشد وقتِ فکر کردن  

کم کم حال و هوای خيابان ها رو به تغييرات بود ، مرد و زن در برف 

 زمستانی دنبال تهيه تدارک جشن کریسمس بودند ،

برنامه کارلو برای جشن کریسمس رونميدونستم تا وقتی که اون روز مثل 

 هميشه خسته وارد خانه شدم ،
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مایشی به راه و خونه برعکس هميشه همه چراغ ها روشن بود ، سيستم گر

واقعا گرم بود ، بوی دلچسب غذا که اصال نتونستم نوعش رو تشخيص بدم 

 کل فضا رو عطراگين کرده بود ،

یک لحظه یاد خونه خودمون افتادم وقتی از دانشگاه ميومدم دقيقا همينطور 

 بود با این تفاوت که خونه خودمون کسایی بودن که به پيشوازم بيان ،

مت آشپزخونه راه افتادم ، پاهام که به درگاه آشپزخانه رسيد کنجکاو به س

 خشکم زد ،

کيفم از دستم رها شد ، با صدای برخورد کيفم به زمين به سمتم برگشت ، 

لبخند منحصر به فردی روی لب هاش شکل گرفت ، موهای مخملی به 

رنگ برف که به طرز زیبایی به یه طرف سنجاق زده بود ، پوست مهتابی و 

وشنش چشمها رو نوازش می کرد ، پيراهن سفيد رنگ اون رو بيشتر شبيه ر

 به فرشته ها کرده بود ،

 با شگفتی پرسيدم :
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شما کی هستيد ؟ -  

 اومد جلو و با صدایی بی نظير گفت :

من مادربزرگ کارلو هستم ، دخترک جوان شک ندارم که دوست دختر  -

 کارلو نيستی ، اینجا چه کار ميکنی ؟

همان آقای دلوکا هستم .من م -  

دستشو جلو آورد و روی صورتم کشيد ، نوازشش مثل نسيم خنکی بود که 

گونمو لمس می کرد و احساس خوشی در تک تک سلول هام تزریق می 

 شد ،

 با مهربانی گفت :

چه دختر لطيف و نابی هستی ، از کجا اومدی ؟ -  

ایران . -  

ایرانی هستن . به عقيده من زیباترین دختران ، دختران -  
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 لبخند محجوبی زدم و تشکر کردم .

شب وقتی کارلو اومد واقعا یک کارلو دیگر شده بود ، سردی و بی تفاوتی در 

 نگاهش حاال جاشونو به گرما و مهربانی داده بودند .

شام فوق العاده ای بعد از چند ماه کار و درس که طی همه شب هاش 

چسبيد .غذای حاضری خورده بودم واقعا   

از هميشه بيشتر خوردم ، تا آخرین قطره بشقابمو نوش جان کردم در آخر 

 گفتم :

خيلی ممنون خانم دلوکا . -  

نوش جان ولی وقتی ميگی خانم دلوکا احساس غریبی می کنم ، به من  -

 مادربزرگ بگو .

 با لبخند گفتم :

چشم مادربزرگ . -  

*** 
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رو پُر کرده بود ،  نگاهم به تکاپو پرده رو کنار زدم ، نقاط رنگی تمام شه

مردم کشيده شد ، انگار خيلی ها عجله داشتند ، زن  ومردی که با عجله تند 

راه می رفتند و پسربچه ای بانمک رو دنبال خودشون می کشوندند ، پسرک 

پالتوی مادرش رو مدام می کشيد و انگار درخواستی داشت ، ناگهان زن و 

ند شروع به صحبت با پسرک شدند ، نميدونم چی مرد توقف کردند و با لبخ

گفتن که لبخندی شبيه به زندگی روی لب های پسربچه جان گرفت و 

 دوباره حرکت کردند ،

نگاهم باز هم جستجو رو شروع کرد و اینبار روی دختر و پسر نوجوانی 

سال بودند ، شور و هيجان در نگاه  18،  17ایستاد ، هر دو در رنج سنی 

يداد می کرد ، لب های پسر کنار گوش دخترک بود ، دختر خودش هر دو ب

رو جمع کرده بود ، احساس کردم نفس های پسر داره به گوش من هم می 

خوره ، ناخوداگاه دستمو به سمت گوشم بردم ، نمی دونم خاطرات هر چقدر 

هم زمان ازش بگذره چرا هيچ وقت فراموش نميشه ، انگار نفس های 

ود عوضيش باز هم داشت به گوشم ميخورد :مشمبز کننده خ  
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اَه سعيههههد ، توروخدا سرتو بکش عقب ، مور مورم ميشه . -  

 سرشو کشيد عقب و با اخم شدید گفت :

تو باید عاشق نفس های گرم من باشی بعد مور مورت ميشه ؟! -  

نيستم ، من از این کارا خوشم نمياد . -  

ای ... پاستوریزه زیادی!  افتادت عقب رفتارای این با توام اَاَاَاَه -  

زد : پوزخندی  

! می کنم خارجت بودن استرليزه از من اما -   

 چشمام گرد و همزمان لبمو گزیدم ، وقاحت و پرویی در چه حد !

دستم باال رفت و روی صورتش محکم فرود آوردم ، از جام بلند شدم با 

 صدای بلندی گفتم :
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ین دوستی افکار مریض در سر داشتی پس چرا مرتيکه آشغال اگر از اول ا -

حرف اضافه زدی و گفتی هدفم آشنایی بيشتر برای ازدواجه ؟! از این به بعد 

 یه برنامه بزار دیگه نبينمت .

 همه مردم پارک با تعجب نگاهمون می کردند ...

 با صدای مخملی مادربزرگ از خاطرات زجرآورم دور شدم :

شه نميخوای بيای ؟دخترم االن جشن شروع  مي -  

دختر و پسر دیگه روی اون نيمکت نبودند ، پرده رو انداختم ، قطره اشکمو 

 با دست لرزونم پس زدم و با لبخند برگشتم :

ميام . -  

 با دیدنم چشماش برق زد و با شوق گفت :

چقدر زیبا شدی عزیزم ، در این رنگ نيلی فقط دو بال کم داری . -  

زیبا می بينه . چشمان شما همه چيز رو -  
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 لبخندی زد و خارج شد .

نزدیک در رفتم که خارج بشم اما لحظه آخر برگشتم و نگاه آخری به آینه 

 انداختم ،

لباس حریر نيلی رنگم که زیرش آستر به همون رنگ کار شده بود بلندیش 

تا روی پام می رسيد و آستين های کلوشی داشت و یقه اش تا زیر چونه ام 

ميداد ، شال حریر ست لباسمو دوال روی سرم طوری فيکس گردنمو پوشش 

کرده بودم که موهام معلوم نباشه ، گلوبند و دستبند و انگشتر مرواریدم برق 

قشنگی داشت ، صندل های صدفی رنگم باعث می شد کشيده تر نشون 

 داده بشم ، آرایش در حد یه کرم و رژ و خط چشم بود .

تاق خارج شدم ، درخت کریسمس کنار ظاهرم خوب و معقول بود ، از ا

پنجره سراسری برق ميزد ، کارلو در کنار یک دختر کنار درخت ایستاده بود 

، هر دو به گرمی می خندیدند ، در دست همه مهمانان و کارلو گيالس 

شراب دیده می شد ، موسيقی آرامی هم به گوش می خورد ، مستخدمين در 

 حال پذیرایی بودند ،
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رگ در باالترین نقطه سالن وصله ناجوری وسط مهمانان جوان حضور مادربز

محسوب می شد ، پامو که به سالن گذاشتم نگاه مهمانان به سمتم کشيده 

 شد ،

برق تحسين در اکثر نگاه ها به راحتی دیده می شد ، نمی دونم این تحسين 

از لباس هام نشات گرفته بود یا چيز دیگه ای اما هر چيزی که بود برای 

 اولين بار بی اعتنایی و سردی هميشگی در نگاه کارلو نبود ،

باوقار به سمت مادربزرگ رفتم ، لبخند آرامش بخشی زد و رو به کارلو  

 گفت :

وظيفه معرفی عسلم متعلق به توئه چشم آبی من . -  

کارلو تکيشو از پنجره گرفت و جام در دستشو رو ميز گذاشت ، به سمتم 

م گرفت و رو به همه گفت :اومد و دستشو به سمت  

معرفی ميکنم یامين واال همکار من در شرکت و همخونه ای من در این  -

 خونه .
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دختری که قبل از اومدن من کارلو باهاش در حال صحبت بود با صدایی که 

 حسادت به راحتی قابل تشخيص بود گفت :

ومد ؟این دختر همون دختر اون شب پارتی نيست که شبيه به کولی ها ا -  

صدای خنده همه بلند شد ، به جای کارلو مادربزرگ پاسخشو داد :   

در شهر شما همه کولی ها به این زیبایی و خوش لباسی هستند ؟  -  

دختر از حرص روشو برگردوند ، بقيه هم دیگه حرفی نزدند ، کم کم دوباره 

وضعيت به حالت قبل برگشت و همه مشغول صحبت شدند ، ولی کارلو 

ت خودشو عوض کرد و مشغول صحبت با یکی از همکاران شرکت همصحب

 شد .

به کنار پنجره رفتم و دستامو بغل کردم ، این روزها حریف افکارم نميشدم 

 مدام به سراغم ميومدند و روحمو آزار ميدادند ،

این روزها عجيب دلتنگ حضور یاسين هستم ، دلتنگ بودنش ، حمایتش ، 

چيزهای دیگهآغوش برادرانه اش و خيلی   
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هميشه هستی و شادی در اون روزهای افسردگی من می گفتند حکمت 

 خداوند در این بوده که برادرم در جوانی ناکام از دنيا بره

اما با خودم که فکر ميکنم به این نتيجه ميرسم یه موقع هایی خيلی از 

اتفاقات نتيجه حماقت خود ما آدم هاست و برای اینکه توجيحش کنيم به 

مت و صالح خداوند ربطش می دهيم ،حک  

 مرگ یاسين تنها مقصرش من بودم و بس !

قهوه ای که جلوم اومد منو از افکارم بيرون کشيد ، مادربزرگ مهربون که 

 بيشتر شبيه به قصه های بچگيم بود قهوه رو به دستم داد ، انگار حالمو می

نشسته در  فهميد که هيچی نپرسيد نه از سکوت زیادم نه از شبنم های

چشمانم نه از بغض کردن های هر روزم فقط مثل نسيمی بهاری با 

 حضورش منو نوازش می کرد ،
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جرعه ای از قهوه ام نوشيدم ولی از گلوم پایين نمی رفت بغضم تو گلوم 

سدی شده بود ، مادر بزرگ آروم بازومو نوازش کرد ، مایع داغ قهوه از گلوم 

 راهشو پيدا کرد و پایين رفت .

بعد از سرو شام موسيقی مالیمی در سالن پخش شد ، همه دختر و پسرها 

 جفت جفت شروع به رقص تانگو کردند ،

من هم گوشه ای از سالن فقط نظاره گر بودم ، دست های کارلو دور کمر 

دختر مومشکی حلقه شده و دخترهم دست هاشو دور گردن کارلو گره زده 

 بود ،

نی به بعد من در این جمع جایی ندارم ، به احساس کردم از این قسمت مهما

طرف اتاقم راه افتادم ، به اتاقم که رسيدم دستم که دستگيره رو لمس کرد 

دستی روی شونه ام نشست ، برگشتم رابرت با چشم های سبز خمار نگاهم 

 می کرد ،
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این مرتيکه از اول مهمونی خودشو با مشروب خفه کرد و من اصال حتی 

نکردم ،بهش سالم هم   

نگاه سبز روشنش حس خوبی رو انتقال نمی داد ، شونمو از زیر دستش 

 کشيدم و سوالی نگاهش کردم ،

 وقتی دهان باز کرد بوی تعفن کابوس های شبانه ام توی دماغم پيچيد :

بانوی زیههههههبا افتخههههههار یه رقص دو نفهههههره رو به من  -

 ميههههههده ؟

تم دراز کرده و کمرش که مقابلم خم شده بود نگاهی به دستش که به سم

انداختم ، سری از روی تاسف تکون دادم ، این زهرماری با آدميزاد چه می 

 کرد ؟

رابرت بزرگترین سرمایه دار این شهر این چنين خودشو خوار می کرد و در 

 مقابل یک انسان خم می شد ،

... اون سعيد پست فطرت هم که تبدیل به یک حيوون وحشی کرد  
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بی اعتنا بهش در اتاقمو باز کردم و وارد شدم ، خواستم درو ببندم که دیدم 

بسته نميشه نگاهم به دست رابرت افتاد که از بسته شدن در جلوگيری می 

 کرد ،

 منتظر نگاهش کردم :

از ...هع ...  بانوی زیبایی ... هع ... مثل شما ... هع ... بعيده که ... هع ...  -

ادب ... هع ... باشه !اینقدر بی   

سکسکه اش به شدت اعصابمو بهم می ریخت ، ميل شدیدی برای تف 

 کردن توی صورتش داشتم ،

 سعی کردم بر اعصابم مسلط باشم :

سعی کنيد احترام خودتونو نگه دارید ، حاال دستتونو بردارید . شِيفِر جناب -  

داد و قدمی به  قهقهه مشمبز کننده ای زد و با چشمای باریک شده درو هل

 داخل گذاشت ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     130

با اون پوست برنزه احساس می کردم گربه ای سياهه که ميخواد بهم چنگ 

 بندازه ،

خصوصا چشم های سبزش که حاال به شدت روشن شده بود به فکرم دامن 

 ميزد ،

استرس وجودمو فرا گرفته بود ، توی دلم به خدا توکل کردم و صلوات 

 فرستادم ،

زدیک می شد و من هم گام به عقب برميداشتم ، جایی کم کم داشت بهم ن

رسيد که من به دیوار چسبيدم ، حاال نفس های چندش آور رابرت به 

صورتم می خورد ، نفس هاش بوی افتضاحی ميداد ، انگار داشتم توی یک 

 طویله نفس می کشيدم ،

سرش داشت نزدیک می شد ، یکدفعه جای صورت رابرت چهره سعيد 

هام نقش بست ،مقابل چشم   
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انگار اون روز دوباره برام داشت تکرار می شد ، لرز تمام وجودمو فرا گرفت ، 

 جيغ بلندی زدم و فریاد کشيدم :

نهههههههه ، یکی کهههمکهههههههم کنه ، کمهههههههک ،  -

یاسههههههههههين ، یهههههههههههههاسين ، داداش توروخهههههههههدا نجاتم 

اد منو بی حيثت کنه ...بده ، این کثافت ميخو  

دیگه چيزی نفهميدم ، چشمامو که باز کردم چشمم به آسمون آبی افتاد ، 

سرم روی پای مامان بود ، داشت موهامو نوازش ميکرد ، چشمای بازمو که 

 دید بلند گفت :

یاسين بيا ، یامين بيدار شد . -  

می دوید ، سرمو بلند کردم ونشستم ، یاسين توی چمن ها به طرف زیرانداز 

 وقتی رسيد هيجان زده گفت :

یامين بلند شو بابا برامون تاپ بسته ببين . -  
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و به درختی اشاره کرد ، ذوق زده بلند شدم و همراه یاسين به سمت تاپ 

 دویدم ، با دیدن تاپ ذوق زده گفتم :

مرسی بابایی . -  

بيا دخترم ، بيا بزارمت روی تاپ . -  

و روی تاپ نشوندم ، یاسين پرید پشت سرم و  بابا دست انداخت بلندم کرد

 شروع به هُل دادن کرد ،

 با هر هُل با ذوق جيغ کوتاهی ميزدم ، مامان داد زد :

بچه ها مواظب باشيد . -  

بابا با لبخند نگاهمون ميکرد ، همه چيز خيلی قشنگ بود ، یکدفعه انگار از 

 روی تاپ کَنده شدم و دیگه هيچی نفهميدم .

ه باز کردم چهره نگران پيرزن زیبایی رو دیدم ، چشم های باز چشمامو ک

 منو که دید خوشحال شد و گفت :

عسلم  باالخره چشماتو باز کردی . -  
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من کجام ؟ شما کی هستنيد ؟ -  

من متوجه نميشم تو چی ميگی ؟ -  

 از جام بلند شدم سرم گيج رفت ، پيرزن شونمو گرفت و گفت :

زیزم .تو باید استراحت کنی ع -  

 با گيجی گفتم :

مامانم کو ؟ بابا و یاسين کجان ؟ -  

 پيرزن با درماندگی گفت :

من زبون تو رو نميفهمم دخترم ، فارسی حرف ميزنی ؟ -  

یک مقداری به چهره اش دقت کردم ، چهره این پيرزن عجيب آشنا بود ، 

 کجا دیده بودمش ؟

: کمی به ذهنم فشار آوردم کم کم همه چيز یادم اومد  
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اوه ببخشيد مادربزرگ ، من چند لحظه فکر کردم رویایی که در بيهوشی  -

 ميدیدم واقعی بوده .

لبخندی از روی مهربانی زد و کمکم کرد باز دراز بکشم ، دستمو تو دست 

 های گرم و پُر مِهرش گرفت و گفت :

از دیشب اجازه ندادم رابرت از خونه خارج بشه ، تو باید از دیشب حرف  -

ی .بزن  

دیشب ؟! دیشب چه اتفاقی افتاد ؟! مهمونی بود ، من خواستم وارد اتاقم 

 بشم ، رابرت جلومو گرفت و ... من بيهوش شده بودم !

 با زبونم لبمو تَر کردم و گفتم :

دیشب من بيهوش شدم . -  

من صدای جيغ تو رو شنيدم و فورا به  اتاقت اومدم ، تو بيهوش بودی و  -

ایستاده بود ،رابرت باالی سرت   
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من از رابرت توضيح خواستم و اون گفت که هيچ دخالتی در بيهوشی تو 

 نداشته و خودش هم با صدای جيغ تو به اتاقت اومده .

مردک کثيف دروغگوی پَست ، نفس لرزونی کشيدم ، سعی کردم عصبی 

 نباشم و تمام جریان دیشبو برای مادربزرگ تعریف کردم .

نی که در این چند روز من دیده بودم قطعا این مادربزرگ صبور و مهربو

 حجم عصبانيت به شدت ازش بعيد و دور از ذهن به نظر ميرسيد .

صدای عصبی و بلند مادربزرگ در کل خونه پيچيده بود ، ميترسيدم این 

عصبانيت آسيبی بهش برسونه ، باالخره سن کمی نداشت و واضحه که 

 عصبی شدن در این سن خطرناکه .

به سختی از جام بلند شدم ، وقتی ایستادم سرم گيج ميرفت به سختی 

تعادلم رو حفظ کردم و با قدم های سست به سمت درب اتاق رفتم ، دستمو 

به چهارچوب درب گرفتم و به صحنه ی روبرو نگاه کردم ، کارلو گوشه ای 

ایستاده  و سرش پایين بود ، چون چهره اش معلوم نبود نميتوستم بفهمم 
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حسش چيه ، مادربزرگ روبروی رابرت ایستاده بود و با صدای بلندی 

ميگفت که این دختر مهمونه ماست ، تو با این سن حتی احترام به مهمون 

رو بلد نيستی ! شعور و درک شرکت در مهمونی رو نداری ! مرد بودن برای 

تو به معنای حيوان بودنه ! ... همينطور ميگفت و رابرت هم سکوت کرده 

 بود ، 

با قدم های سست راه افتادم ، اینقدر قدم هام آهسته بود که کسی متوجه  

 حضورم نشد ، دستمو روی شونه مادربزرگ گذاشتم و ضعيف فشردم ،

به سمتم برگشت و دستمو گرفت ، همينطور که منو به سمت مبل راهنمایی 

 می کرد گفت :

 تو نياز به استراحت داری ، نباید راه ميافتادی .

وقتی نشستم به این فکر کردم چرا این زن مثل آدمهای این کشور سرد و 

 بی تفاوت نيست؟!

 مادربزرگ این دفعه به سمت کارلو رفت و گفت :
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دوستت رو از اینجا ببر ، اما کارلو دارم بهت هشدار ميدم این رابطه  -

دوستی رو همينجا پایان ميدی ، دلم نميخواد نوه ام با یک حيوان صفت 

شرت کنه ، حق نداری هيچگونه رابطه ای باهاش داشته باشی چه کاری معا

 و چه غيرکاری .

اینگونه رفتارها شبيه به ایرانی هاست و اصال تطابقی با این کشور نداره و 

 این موضوع منو بسيار متعجب کرده بود !

رابرت سرشو باال گرفت ، اوه یک طرف صورتش سرخ بود ، از دستان 

چنين سيلی ای بعيده !ضعيف مادربزرگ   

 صدای کارلو باعث شد نگاهش کنم :

حتی شما هم نميگفتی من خودم چنين تصميمی داشتم ، یک انسان که  -

از یک کشور دیگه آمده با این رفتار تنها برداشتش از فرهنگ ما اینه که 

مردهای ایتاليایی رفتارهای بيمارگونه و وحشيانه دارند و به حس طرف 
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 احترامی نميگذارند و فرهنگ شرکت در مهمونی برای اونها مقابلشون هيچ

 تعریف نشده است .

رابرت بدون هيچ حرفی به سمت در ورودی راه افتاد ، لحظه آخر ایستاد و 

 همونطور که پشتش بود گفت :

پروژه طراحی داخلی اون ساختمان به کجا منتهی ميشه ؟ -  

ميخواد اون پروژه رو تمام کارلو نگاهی به من کرد ، مطمبن بودم که دلم 

 کنم :

این پروژه در موعد مقرر تحویل داده ميشه . -  

××× 

همونطور که ميدویدم برگشتم و به سمت راستم نگاهی انداختم ، هنوز هم 

باورم نميشد مادربزرگ با این سنش صبح ها نيم ساعت برنامه دویدن داره ، 

 پس کارلو هم از مادربزرگش یاد گرفته .
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م به همين علته که مادربزرگ پوست شاداب و اندام زیبایی داره ، فکر ميکن

در هوای سرد و مرطوب ژانویه دویدن یک حس خوبی داشت و وقتی این 

حس خوب تکميل شد که مادربزرگ از خاطرات جوانيش ميگفت ، از اینکه 

سالگی عاشق ميشه ، از دوران عاشقانه ای که با پدربزرگ کارلو  16در 

نکه با مشکالت زیاد این عشق به ازدواج ختم شده ، سختی هایی داشته و ای

 که ناشی از وضع مالی نه چندان مناسب در اوایل ازدواجشان بوده و...

مادربزرگ چنان با عشق از آن روزها یاد می کرد که گویی پدربزرگ کارلو 

 در آن زمان تنها مرد روی زمين بوده ،

سرش یاد می کرد بغض صدایش سال قبل دوران بيماری هم 5وقتی از 

ماه دوران  6دلم را به درد آورد ، تنها عشق زندگی مادربزرگ پس از 

 بيماری سخت از دنيا ميره .

مادربزرگ وقتی از لحظه مرگ همسرش سخن ميگفت صدایش به وضوح 

سال هنوز  5ميلرزید ، یعنی عشق اینقدر زیبا و باشکوه است که بعد از 

قرار می دهد ؟! مادربزرگ را تحت تاثير  
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وارد خانه که شدیم موجی از گرمای لذت بخش به صورتم هجوم آورد ، به 

د از حمام برای صبحانه خواهم آمد ، وارد اتاقم که شدم مادربرزگ گفتم بع

کاله پشمی سفيد رنگم را برداشتم و گيره موهامو باز کردم خرمن خرمایی 

و همنجس کالهمم از موهام روی شونه هام لغزید ، شال گردن همرنگ 

دور گردنم باز کردم ، زیپ کاپشن دوالیه به رنگ شال و کالهمو پایين 

کشيدم ، به عقب برگشتم و خيلی دقيق به دختر داخل آینه نگاه کردم ، 

پوست سفيد صورتم از دویدن در سرما سرخ شده بود ، هستی عقيده داشت 

شگل !من خيلی خوشگلم اما شيما ميگفت بيشتر جذابم تا خو  

عمه سرور هميشه ميگفت که یاسين از من خيلی قشگنتره و من به عنوان 

 یک دختر زیبایی چندانی ندارم ،

تو مراسم ختم یاسين عمه سيمين جيغ ميزد خدایا چرا پسر به اون اميری و 

 خوشگلی رو بردی و این دختره رو دستمون گذاشتی ؟

ميکرد می گفت من خيلی هميشه خاله یاسی در حالی که با عشق نگاهم 

 زیبا و دلربا هستم .
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 افکارمو پس زدم و وارد حمام شدم .

از اتاق که بيرون اومدم همزمان کارلو هم از اتاقش خارج شد ، موهای 

خيسش نشان از استحمام می داد و این یعنی اینکه اون هم به ورزش اول 

 صبحش رفته .

از ورزش صبحگاهيشون اتفاق دیروز اصال باعث نشد مادربزرگ و نوه 

بيدارم کرد و در ورزش اول صبح    6بگذرن ، حتی مادربزرگ صبح ساعت 

باالجبار همراهش شدم چون اصال روحيه مناسبی نداشتم اما نميدونم از 

 دویدن در سرما بود یا همراهی مادربزرگ ، که روحيه ام خيلی بهتر شد .

ميز صبحانه مادربزرگ  زیر لب صبح به خيری گفتم و پاسخ هم شنيدم ، سر

چایی جلوی من و قهوه پيش روی کارلو روی ميز گذاشت ، به معنای واقعی 

شرمنده محبت های این خانم جوان با موهای سپيد بودم ، ميگم خانم جوان 

چون مثل یک بانوی کم سن فعاليت ميکنه و روحيه اش همانند یک دختر 

 جوانه فقط موهای سپيدی داره !
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ده شد مادر بزرگ گمان ميکنم دوبليط در دستانش بود که صبحانه که خور

 کنارم روی مبل نشست ،

 یک بليط به دست من و یکی هم به کارلو داد ، بليط چی بود ؟ کنسرت ؟

 هر دو سوالی به مادربزرگ نگاه کردیم که گفت :

بليط برای بازدید از تابلوی شام آخر اثر لبوناردوداوینچی هست که من از  -

ه قبل رزرو کرده بودم .چند ما  

چند ماه قبل ؟ اون موقع که مادربزرگ نميدونست من هم اینجا هستم ! 

 پس این یکی بليط برای خود مادربزرگ هست .

اما من نميتونم قبول کنم ، این یکی بليط برای خود شما بوده ، بازدید از  -

 این تابلوی ارزشمند به همراه نوه اتون حق شماست .

زد و گفت :لبخند نابی   

اینجا شهر منه پس بارها از این تابلو بازید کردم ، با دیدن تو دخترک زیبا  -

 و نجيب فهميدم همراه مناسبتری برای چشم آبی من هستی .
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 لبخند محجوبی زدم و سرمو به زیر انداختم .

در کمدمو باز کردم و به رگال پر از مانتوهای رنگارنگم نگاه کردم ، چشمم 

زیتونی رنگم افتاد ، اینو با شلوار ستش از مالزی خریده بودم ، به مانتوی 

چقدر اون روز ذوق داشتم و بابت قيمت نجوميش هم هيچ نگرانی ای 

نداشتم ، اون روزها من شادترین و خوشبخترین دختر روی زمين بودم ، اون 

موقع ها که سالی دو سه بار سفر خارجی یا داخلی می رفتيم و من نصف 

لباسامو از سفر به اروپا خریدم . وسایل و  

مانتو رو از رگال بيرون کشيدم ، جلوی آینه ایستادم و مانتو رو جلوی خودم 

گرفتم ، هارمونی قشنگی با چشمام به وجود اومد ، یاسين رنگ چشم هامو 

خيلی دوست داشت می گفت دوست داره ساعت ها بنشينه و به چشم هام 

ی خاصی بين ما وجود داشت که شاید از خيره بشه ، یک نوع جریان عاطف

خواهر برادری فراتر بود ، ما خواهر و برادر ، دو دوست صميمی ، دو همسفر 

، دو همراه ، دو همپا برای هم بودیم ، تمام احساساتمون رو با هم در ميون 

می گذاشتيم ، حرفی نگفته بين ما وجود نداشت ، یاسين خيلی خوب منو 
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عی می کرد در لفافه بهم بفهمونه م اون دو سال سمی شناخت در طول تما

مسير غلطی پيش رو گرفتم ، روزی که برای اولين بار از همه کسم از 

 داداشم سيلی خوردم رو فراموش نمی کنم :

از ماشين شاسی بلند ساسان پياده شدم و دستی تکون دادم ، وارد حياط  که 

به جونم افتاد و تمام  شدم هنوز چراغ های خونه روشن بود ، استرس بدی

خوشی ای که از این گشت و گذار گرفته بودم دود شد رفت هوا ، ساعت 

بود ،  10و عقربه بزرگه روی  1مچيمو نگاه کردم عقربه کوچيکه روی 

نفس عميقی کشيدم و به سمت خونه راه افتادم ، درو که باز کردم صدای 

 یاسين به گوشم خورد :

و اذیت نکن ، من بهت قول ميدم شده تمام مادرم عزیزم اینقدر خودت -

 شهرو زیر پا بزارم پيداش کنم .

 صدای گریه مامان بلندتر شد و در همون حال زجه زد :
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یاسينم پيداش کن مادر ، یه دختره تنها این موقع شب تو این شهر پر از  -

 گرگ ... ای خههههههههدا دخترمو از تو ميخوام .

شد :صدای پر از تحکم بابا بلند   

یاسين کجهههههها ؟ به پليس خبردادیم و همه جای این شهرو هم زیر پا  -

 گذاشتيم ، این موقع شب کجا ميخوای دنبالش بگردی ؟

من نميتونم بی قراری مامانو ببينم . -  

صدای قدم های یاسين رو که به در ورودی نزدیک می شد به گوشم خورد 

د ، که یکدفعه چشمش به من ، ظاهرش از هميشه آشفته تر به نظر ميرسي

 افتاد ،

خون چشماشو به وضوح دیدم ، رگ گردنش برجسته تر از هميشه به چشم 

ميومد ، با قدم های شمرده به سمتم اومد و جایی خيلی نزدیک به من 

 ایستاد ، با خونسردی ای که منو ميترسوند پرسيد :

تا حاال کجا بودی ؟ -  
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داداش با هستی ... -  

ن حرف تو دهنم نصفه موند ، سمت راست صورتم کج شده با سيلی یاسي

 بود ، دردم اومد ... نه از قدرت دست داداشم ... دردم از دردِ داداشم بود ...

 حاال مامان و بابا هم با صدای سيلی نزدیک به ما ایستاده بودند ،

 انگشت اشارشو به سمت گرفت و از الی دندون های کليد شدش گفت :

دليل ، 3زدم به  این سيلی رو -  

 انگشت اشارشو به سمت باال گرفت ،

یک به من دروغ ميگی که ميخوای با هستی بری بيرون در حالی که توی 

 احمق هنوز نفهميدی من چقدر تو رو خوب ميشناسم ،

 انگشت وسط رو باال آورد ،

دو لباسایی ميپوشی که همه دار و ندارت به معرض نمایش گذاشته می شه 

رایش می کنی که شبيه دلقک ها ميشی اونوقت منِ بی غيرت و اینقدر آ

 دهنمو بستم که یه وقت محدود نشی ،
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 انگشت حلقه رو باز کرد ،

سه تا این وقت شب معلوم نيست کدوم جهنمی بودی خوش گذروندی در 

 حالی که همه ما سه نفرو سکته دادی .

 بابا نزدیک یاسين شد و از پشت شونه اشو فشرد ،

صورت داداشم قرمز شده بود ،از خشم   

 یاسين با صدایی که بلندیش باعث شد گوشمو بگيرم غرید :

آخه دختره ی احهمههههههههق با خودت فکر نکردی یه مهههههههههادری  -

 دارم پههههههههدری دارم بهههههههرادر بی شههههههرفی دارم .

 مامان با التماس گفت :

سکته می کنيا .یاسين جان مادر بسه ، دور از جون  -  

با صدای در از خاطرات تلخ اون روزها جدا شدم ، کسی آرام به در ميزد ، 

درو باز کردم کارلو لباس پوشيده منتظر نگاهم ميکرد ، نگاهی به لباس های 

 تنم انداخت و پرسيد :
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هنوز آماده نيستی ؟ -  

دقيقه دیگه آماده ام . 5 -  

لند از اتاقم دور شد ، خيلی سریع معلوم بود باور نکرده ولی با قدم های ب

مانتوی زیتونی رنگ رو پوشيدم و شالی در همون طيف رنگ دور سرم 

دقيقه از اتاق خارج شدم ، کارلو با چشمان متعجب نگاهم  5پيچيدم ، سر 

می کرد ،  مادربزرگو ب*و*سيدم و همراه کارلو از خونه خارج شدیم ، کارلو 

ا سوار بشم ، ابروی چپم باالرفت ، این درب جلوی ماشينو برام باز کرد ت

ناپرهيزی ها از کارلو بعيد بود ، البته اگر بخوام انصاف داشته باشم هميشه 

موقع پياده شدن درب رو برام باز ميکنه اما ... در هر حال سوار شدم و کارلو 

 درب رو بست ، از جلوی ماشين رد شد و در جایگاه راننده قرار گرفت ،

راه افتاد ، چند دقيقه ای بيشتر نبود که راه افتاده بودیم که استارت زد و 

 کارلو خيلی ناگهانی گفت :
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معموال ایرانی هایی که به کشورهای دیگر سفر یا مهاجرت می کنند فقط  -

یک دليل داره اون هم آزادیه که تو ایران ندارند ، من درک نميکنم تو که از 

ی پس این حجاب برای چيه ؟فضای بسته ایران به آزادی اینجا رسيد  

چشمام گرد شد ، چقدر این بشر بی پروا بود ، سعی کردم با آرامش پاسخشو 

 بدم :

فکر نکنم مسائل شخصی بنده مثل حجاب به شما ربط پيدا کنه و اینکه  -

در ایران بسيار فضای آزادی وجود داره منتهی بستگی داره که برای آزادی 

، تعریف درست آزادی اینه که یک شهروند  چه معنایی در ذهن داشته باشی

فکر کنم  آزادی بيان داشته باشه و در جامعه خودش فعال و مفيد باشه ، اما

بعضی از آدمها تعریف غلطی از آزادی در ذهن داشته باشند با این تعریف که 

آزادی به معنای برهنگی و بی بند و باری هست و شما جز همين دسته 

هموطنان بنده هم چنين تفکر غلطی داشته باشند  هستی و شاید بعضی از

اشند ، خيلی از اما به این معنا نيست که صرفا تمام ایرانی ها بدین شکل ب

ایرانی ها روشن فکر هستند و هدف تعریف شده ای از مهاجرت یا سفر به 
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کشورهای خارجی دارند مثل من که هدفم تجربه تحصيل در یک کشور با 

 فرهنگ متفاوته .

وت کارلو چند دقيقه ای طول کشيد ، زیر چشمی نگاهش کردم چهره سک

 ی متفکری داشت ،

سکوت فضای ماشينو  انریکو دست برد دکمه پخش ماشينو زد و صدای 

 شکست ، لبخند پيروزی روی لب هام شکل گرفت .

ماشينو پارک کرد و هر دو پياده شدیم ، به سمت ساختمانی رفت که در 

ص کليسا کار سختی نبود ، به سمت ساختمان رفتيم همان نگاه اول تشخي

اما در کمال تعجب کارلو منو به سمت ساختمان کنار کليسا راهنمایی کرد ، 

نفره وارد شدیم ،  30بليط ها رو تحویل داد و به همراه اکيپ فکر ميکنم 

به سمت یک سالن راهنمایی شدیم ، تابلو روی یک دیوار کوچک سالن 

 نصب بود ،
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چند نفر کنار کارلو روبروی تابلو ایستاده بودیم ، عده ی زیادی هم  پشت سر

 پشت سر ما بودند ،

حقيقتا اطالعات زیادی از این تابلو نداشتم ، با صدای کارلو سرم به سمتش 

 چرخيد :

بچه که بودم پدربزرگ یکی از روایت های کشيدن این تابلو رو برام به  -

 صورت قصه می گفت ،

سعی  داشته که نيکی را در « شام آخر»هنگام کشيدن  داوینچیميگفت 

تصویر بکشد. برای  قالب شکل و شمایل مسيح و بدی را در شمایل یهودا به

هایی مناسب داشته . اتفاقاً روزی در یک مراسم  انجام این کار نياز به مدل

  خورد و آن را شمایلی می ی جوانی در گروه کر بر رایی به چهرههمسُ

کند و از  د. جوان را دعوت میبين ی مسيح می برای ترسيم چهره مطلوب

، در روزهای پایانی اثر که  گذرد دارد. زمان می می هایی بر اش طرح چهره

، زیر  ی یهودای خائن پيدا نکرده هنوز داوینچی مدل مناسبی برای چهره

پردازد تا  می تر اثر به جستجو فشار کاردینال کليسا برای اتمام هرچه سریع
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 ی خيابانی می پوش و مستی را در گوشه اینکه روزی جوان شکسته و ژنده

 آورد. از چهره و خطوط گناه یابد و او را به کمک دستيارانش به کليسا می

کند. جوان  برداری می پرستی جوان نسخه و پر از خود آميز و تاریک 

گردد با  کمی هوشيار میشود و  اش کاسته می شکسته وقتی از مستی

که  ! زمانی اماین تابلو را من قبالً دیده »:  گویدحالتی از اندوه و شگفتی می

ام هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاشی  رایی بودهدر یک گروه همسُ

« ی عيسی شوم چهره  

کارلو یک روایت ساده رو گفت اما این روایت خيلی زیاد جای فکر داشت ، 

ر یک پروسه زمانی یک انسان با  شرایط متفاوت می تواند هم نماد یعنی د

 بدی باشه هم نماد خوبی !

به راستی که ما انسان ها چقدر کوته فکر هستيم و به راحتی قضاوت می 

 کنيم ...
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بعد از دیدن تابلوی شام آخر کارلو پيشنهاد داد از کليسا هم دیدن کنيم اما 

ای به دیدن کليسا نداشتم ، قبال در  من پيشنهادشو رد کردم ، عالقه

 سفرهای اروپا زیاد از کليسا دیدن کردم و واقعا برام تکراری شده .

برای نهار به خونه رفتيم و باز هم دستپخت بی نظير مادربزرگ بود که از ما 

استقبال کرد ، بعد از نهار کارلو در حالی که روی مبل نشسته بود با لب 

 تاپش مشغول کار شد ،

ن هم به اتاقم رفتم و روی طراحی داخلی که باید سر موقع مقرر تحویل م

ميدادم کار کردم ، نميدونم چند ساعت بود مشغول کار بودم که درب اتاقم 

زده شد ، بعد از پرسيدن متوجه شدم مادربزرگ پشت دره ، سریع بفرمایيد 

که حاوی گفتم و وقتی وارد شد از جام بلند شدم ، مادر بزرگ با سينی ای 

 قهوه و کيک شکالتی بود وارد اتاق شد ،

 همونطور که به سمتم ميومد گفت :
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من اعتقاد دارم آدميزاد در تعطيالت باید استراحت کنه و کار و شغلش رو  -

به فراموشی بسپاره اما تو و کارلو مثل اینکه در تعطيالت هم کار کردنو از 

 یاد نمی برید !

گذاشت ، کمی نگاهم کرد و ادامه داد :کنارم نشست و سينی روی ميز   

حيف این چشم های زیبا نيست که برای کار اینقدر قرمز شده ؟! -  

چشم های آبی کارلوی من هم اکثر اوقات قرمزه ، هر چقدر هم ميگم کمتر 

خودت رو اذیت کن در ظاهر تایيد ميکنه اما در عمل باز هم کار خودشو 

 انجام ميده ،

م کمتر برای کار خودتو اذیت کن حاال ميتونی به حاال به تو عسلم ميگ

 حرفم عمل کنی یا مثل کارلو باشی.

 در لب تاپمو بستم و با لبخند گفتم :

به حرف شما عمل ميکنم . -  
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فنجون قهوه امو به دستم داد ، کمی از قهوه نوشيدم شيرین بود مثل خود 

 مادربزرگ !

م زدن این آرامش رو در سکوت قهوه می نوشيدیم و هيچکدوم قصد بر ه

 نداشتيم ،

زنگ گوشيم بلند شد و اسم شادی با لبخند زیبایش در حالی که دست 

یاسين دور گردنش بود روی صفحه گوشی نقش بست ، دایره سبز رو بزرگ 

 کردم و گوشيو به سمت گوشم بردم ، صدای زیبای شادی در گوشم پيچيد :

سالم یامين خانم گُل ، حالت خوبه ؟ -  

سالم شادی جان ، قربانت ، تو حال و احوالت چطوره ؟ -  

مادربزرگ سينی به دست از اتاق خارج شد ، این بشر چقدر باشعوره ، پاسخ 

 شادی حواسمو جلب کرد :

 حال من خوب است -
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 گم شدن گاه به گاه خیالی دور جز نیست  ماللی

 گویند به آن شادمانی بی سبب می مردم که

 باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرمعمری  اگه همه با این

 کسی در سینه بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمانم دل که نه

 حال من خوب است

 ! اما تو باور نکن 

 بغضمو قورت دادم و گفتم :

به زندگيت برس ، سعی کن فراموشش کنی ، این چيزا رو من نباید بهت  -

 بگم خانم روانشناس !

 فراموش کنی ؟! یاسين خود من بود ... تو ميتونی خودت رو -

 قطره اشکی روی یقه ام چکيد :
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پس فقط بلدی به من موعظه و پند و اندرز بدی ؟ که زندگی کن ،  -

 زندگی در جریانه و این حرفا .

حاال هم ميگم ، زندگی کن و عذاب وجدانی نداشته باش اما نگفتم  -

 برادرتو فراموش کن ... دیشب خوابشو دیدم .

 اال قلبم بی قرارتر از هميشه می کوبيد :ح

 خب ؟ -

 صدای شادی می لرزید :

توی خونه شما بودیم ، همگی خيلی خوشحال بودید اما انگار من  -

ميدونستم یاسين مرده ، یاسين بغل دستم نشسته بود و به عادت 

هميشگيش دستش دور کمرم بود ، یک نفر از بيرون یاسينو صدا زد ، بلند 

امان و بابا رو ب*و*سيد و به سمت خروجی رفت ، من آرام از شد دست م

تو پرسيدم مگه یاسين نمرده ؟ گفتی هيس هيچی نگو به روش نيار ناراحت 
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ميشه ندیدی مگه تازه االن ميخواد بره ، از جام بلند شدم و به سمت یاسين 

 دویدم ، اسمشو صدا زدم ایستاد و برگشت ، نزدیکش ایستادم گفتم :

 جا رفتی بدون من ؟هههه ک

هههه همه آدمها یک روزی ميرن حاال یکی زودتر یکی دیرتر ، ببخش که 

 اینبار نتونستم تو رو با خودم همراه کنم .

 هههه یاسين خيلی دلم برات تنگه .

 هههه دلت رو به خدا بسپار .

 هههه اینجا همه چيز به هم ریخته تو رو بخدا برگرد .

 ز درست ميشه به وقتش .هههه نميشه عزیزم ، همه چي

 هههه من بدون تو نمی تونم .

هههه به خودت فرصت تجربه عشق دوباره بده ، از یامين بی خبر نباش این 

 روزها به جز خدا کسی رو نداره .
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 بی هوا از خواب پریدم و صدای اذان رو از مسجد محل شنيدم .

عزیزم  قطره های اشکم پشت سر هم روی گونه هام می لغزید ، داداشم

 اون دنيا هم نگران منه !

اواخر عمرش که مدام نگران من بود یعنی اون دنيا هم این نگرانی ادامه 

 داره !

 عزیز دل خواهر در آغوش خدا آرام باش ، از من و این دنيا دِل بِکَن ...

هق هق ام بلند شده بود ، شادی با صدای خش دار سعی کرد لحنش شوخ 

 باشه :

امر کرده حالت رو بپرسم ، خيلی زود راستشو بگو ببينم خب خان داداشت  -

 در چه حالی ؟

از اول این سفر تا به االن رو با تمام جزئيات تعریف کردم و شادی با صبر 

 ذاتيش گوش داد و در آخر گفت :
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یامين چشم روی هم بگذاری درست اونجا تمام شده و برمی گردی ،  -

برسه به اون هدفی که ميخوای ، تمام تالشت رو بکن که این برگشت 

هميشه گفتم و االن هم ميگم در تمام لحظه ها خدا رو فراموش نکن ، خدا 

 هيچ وقت تنهات نميگذاره هميشه بهش رو بنداز روتو زمين نميندازه .

حرف های شادی هميشه مرحمی بود روی زخم های بسته نشده کهنه من 

! 

 پرسيدم :

 حالشون چطوره ؟ -

 نظورمو :زود فهميد م

 دلشون برات تنگه . -

 جالبه ! -
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خودت ميدونی هيچ وقت دروغ نگفتم و نمی گم ، مامان مدام بابا رو  -

مالمت ميکنه که چرا تنها بچه امو به کشور غریب فرستادی ، بابات هم 

حرفی نميزنه اما چشماش پر از غمه وقتی نگاهش به عکست ميفته یا وقتی 

گوش ميشه تا بفهمه حال و اوضاعت روبراهه یا به خونه زنگ ميزنی سرتاپا 

 نه.

 آهی پر از حسرت کشيدم :

 دلم تنگ شده ! -

 کسی اسمشو صدا زد :

یامين عزیزم من باید برم ، مواظب خودت باش و خدا رو هيچ وقت  -

 فراموش نکن .

از هم خداحافظی کردیم ، شادی قلب بزرگی داره وگرنه بخشيدن من براش 

 ر می بود !باید خيلی سخت ت
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××× 

با صدای جيغ های بلندی از خواب پریدم ، قلبم از تپش زیاد نزدیک بود از 

 سينه ام بيرون بزنه ، صدای جيغ ها قطع نمی شد ،

به سرعت لباس مناسبی پوشيدم و از اتاق خارج شدم ، هر چه به پذیرایی 

 نزدیکتر می شدم صدای جيغ ها هم نزدیکتر می شد ،

شدم پاهام به زمين ميخ شد ، صحنه ای که چشمام ميدید وارد پذیرایی که 

 زیادی غيرقابل باور بود ،

سال ميرسيد ، یک  5و  4تا بچه زیبا و با نمک که شاید سنشون به  2

 دختر و یک پسر داشتن از سر و کول کارلو باال می رفتن !

 اینا دیگه کی هستن ؟! 

 يلی آرام گفت :مادر بزرگ متوجه منِ متعجب شد ، نزدیکم شد و خ
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این بچه های شيرین فرزند خوانده های کارلو هستن ، در تعطيالت  -

رسمی کارلو بچه هارو به خونه اش مياره ، گاهی هم آخر هفته ها با بچه ها 

 به گردش ميره .

تعجبم  دو چندان شده بود ، من هميشه فکر ميکردم کارلو آخر هفته ها به 

 پارتی ميره !

 اشتباه منو ببخش . خدایا بابت قضاوت

یکدفعه دخترک که انگار از پسر کوچکتر  بود چشمش به من افتاد و با 

 هيجان منو به پسرک هم نشون داد ،

دو نفری خيلی کنجکاو به سمت من راه افتادند و با قدم های کوتاه به من 

 نزدیک می شدند ،

کوچولو و روی زمين با زانوهام نشستم تا هم قد اونها باشم ، دختربچه 

 توپولویی رهبری شونو به عهده گرفته بود ،
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نزدیک من ایستادند ، دخترک با انگشتان کوچک و توپولش به من اشاره 

 کرد و گفت :

 تو دوست دختر کارلویی ؟ -

 ابروی راستم باال رفت :

 نه . -

 همسرش هستی ؟ -

 سعی کردم نخندم :

 نه . -

 کالفه پرسيد :

 پس کی هستی ؟ -

 خودت رو معرفی کن . شما اول -
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 من آنجال دوست کارلو هستم . -

 من هم یامين همکار کارلو هستم . -

 دستشو آورد جلو ، با محبت دستشو فشردم :

 خيلی خوشبختم آنجال . -

لبخندی زد و دو چال روی گونه هاش افتاد ، این دخترک مو طالیی عجيب 

 زیبا بود .

 سرمو کج کردم خطاب به پسرک گفتم :

 تخار آشنایی با چه کسی رو دارم ؟اف -

 پسرک کمی بزرگتر ازآنجال روبروم ایستاد و خودش رو فرانکو معرفی کرد ،

دستشو فشردم و اظهار خوشبختی کردم ، موهای مشکی براق پسرک بسيار 

 پرپشت بود طوری که دلم ميخواست انگشتانم رو داخلشون فرو کنم .
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ن بچه ها صبح زود با کارلو و صبحانه رو به تنهایی خوردم ، گویا ای

 مادربزرگ صبحانه خورده بودند .

خونه هميشه ساکت و آرام کارلو حاال فقط صدای جيغ هيجان زده و خنده 

 بچه ها و در کمال تعجب صدای خنده های کارلو در خانه پيچيده بود .

 خنده کارلو بسيار عجيب بود مثل بارش برف در یک روز گرم تابستانی !

نهار کنترل دو تا بچه همزمان خيلی سخت بود ، کارلو واقعا به سر ميز 

 دشواری همزمان به هر دو غذا می داد ،

به سختی جلوی خودم رو گرفته بود که نخندم ، کارلوی مغرور که هميشه 

از باال به همه نگاه ميکنه و مدیر یک شرکت بزرگ بين المللی که در محل 

در حال غذا دادن به دو بچه ای بود  کار همه از جذبه اش حساب می برند

 که به طرز عيجيبی مقاوم در برابر خوردن بودند .

ای خدا من چرا نميتونم خندمو کنترل کنم ؟! اینقدر کلنجار رفتم تا خندم 

 منتهی به لبخندی مليح روی لب هام شد ،
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از کارلو خواستم اجازه بده من به فرانکو غذا بدم ، متعجب به لبخندم نگاه 

 رد ، یعنی واقعا نميتونست دليل خنده منو تشخيص بده ؟!ک

دوباره درخواستمو گفتم ، با کمی تعلل قبول کرد و پسربچه بازیگوش رو به 

 من سپرد ،

فرانکو روی صندلی کنارم نشوندم ، تيکه ای غذا به چنگال زدم و به 

یاد دهانش نزدیک کردم ، مقاومت فرانکو در برابر نخوردن آن تيکه بسيار ز

 بود ،

 سرمو نزدیکش بردم و آرام گفتم :

 دوست داری یک پسر جنتلمن باشی ؟ -

 کمی فکر کرد :

 مگر االن نيستم ؟ -

 لنگه راست ابروم باال رفت :
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 بله هستی اما منظورم اینه که درصدش باالتر بره . -

 خب دوست دارم بيشتر بشه . -

 .رد نکردن دست یک بانو ویژگی یک جنتلمن واقعيه  -

کمی نگاهم کرد ، چشم هاش شبيه به دو تيله بزرگ مشکی براق بود ، 

 حدس زدم حرفمو قبول کرده باشه ،

دست بردم چنگالو برداشتم و به دهانش نزدیک کردم ، دهانش که باز شد 

 لبخند پيروزی روی لب هام نقش بست ،

 غذای فرانکو رو کامل بهش دادم ، در طول خوردن برخالف قبل خيلی آروم

 نشست و بازیگوشی نکرد ،

مادربزرگ و کارلو هر دو متعجب بودند که چطور من در این زمان کم به 

 این پسربچه غذا دادم !
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خب بچه ها هم زبان مخصوص به خودشون رو دارند و فکر ميکنم کارلو 

 این زبان رو اصال بلد نيست !

ر کرد به مادربزرگ در جمع کردن آشپزخانه کمک کردم ، مادربزرگ اصرا

 که من بيرون برم و بهم اطمينان داد که کار خاصی نمونده .

از درگاه آشپزخانه که بيرون اومدم با دیدن صحنه ی روبروم لبخند روی لب 

 هام نقش بست ،

کارلو روی زمين خوابش برده بود ، آنجال دستاش دور گردن کارلو حلقه 

د ، فرانکو روی شده و سرش روی سينه اش و به خواب عميقی فرو رفته بو

شکم کارلو و دستاشو دور بدنش افتاده بود و نفس های آرومش نشان از 

 خواب شيرینی ميداد .

چرا کارلو اصال شباهتی به روزهای اوليه نداشت ؟! هر روز ابعاد متفاوتی از 

 شخصيتش نمایان ميشه !
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عصر با دیدن زمين سفيد پوش تصميم بر این شد که برای برف بازی به 

 ن بریم ،بيرو

پالتوی چرم بلند قهوه ای روشن با شلوار همرنگ گرمی پوشيدم ، موهامو 

گوجه کردم و کاله شکالتی رنگمو تا روی گوش هام پایين کشيدم ، شال 

 ست کالهمو دور گردنم پيچيدم .

هر چه به مادر بزرگ اصرار کردم همراهی ما رو قبول نکرد و گفت تا ما 

 د .بيایيم شام را آماده می کن

تو ماشين بچه ها عقب در حالی که کمربندهاشونو بسته بودند از کارلو 

 خواستن یک آهنگ بگذاره ،

آهنگی شاد فضای ماشينو  پر کرد و بچه ها شروع به دست زدن و شادی 

 کردن ،

 چقدر دنيای بچه ها پاک و قشنگه !
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 آنجال خودشو کشيد دستامو گرفت و کوبيد بهم و گفت :

 . دست بزن دیگه -

برگشتم عقب و همينطور که با لبخند نگاهشون ميکردم شروع به دست 

 زدن کردم .

پشت چراغ قرمز ایستاده بودیم و هنوز شادی بچه ها ادامه داشت ، من هم 

 موقيعتم همونطور مثل قبل گردنم به سمت عقب کج شده بود .

 سنگينی نگاه کارلو رو حس کردم ، لبخندم کمرنگتر شد و سعی کردم به

 روی خودم نيارم ،

چراغ سبز شد و ماشين دوباره حرکت کرد و سنگينی نگاه هم دیگه روم 

 نبود .

 به منطقه ای رسيدیم که سر تاسر از برف تميز و یکدستی پوشيده شده بود ،

 عده ی زیادی اونجا برف بازی ميکردن و آدم برفی ميساختن ،
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هلوم خورد ، فرانکوی محو منظره پوشيده از برف بودم که گوله برفی به پ

 شيطون بود

و این شد آغاز برف بازی ما ، من و فرانکو به سمت هم گوله پرتاب می 

 کردیم و آنجال و کارلو با هم .

من سعی ميکردم گوله های سبک و کوچيک درست کنم و طوری پرت 

ميکردم که اکثرا به پسرک زیبا برخورد نکنه ، اون هم فکر می کرد از من 

 ره ،خيلی قوی ت

یکدفعه گوله برف نسبتا بزرگ و سنگينی به بازوم خورد به پهلو برگشتم ، 

 نگاهم در آبی براق چشمان کارلو افتاد ،

ابروی سمت چپم باال رفت ، گوله ی بزرگی درست کردم و محکم به طرف 

 شکمش پرتاپ کردم ،
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حاال بازی بين من و کارلو شروع شده بود ، ضربه های من حتی اخمی به 

رت کارلو نمی آورد اما من تمام بدن من از پرتاب های مرد چشم آبی صو

 درد گرفته بود ولی دلم نميخواست کم بيارم ،

آخرین گلوله ای که به پهلوم خورد باعث شد دستمو به پهلوی دردناکم 

 بگيرم و به طرف پایين خم بشم ،

 کارلو به سمتم اومد و گفت :

 چی شد ؟ -

 ود ناليدم :همونطور که سرم پایين ب

 درد دارم . -

 اگر آسيب جدی ای هست به بيمارستان بریم ؟ -

سعی کردم صاف بایستم ، فکر ميکنم صورتم از  درد و سرما سرخ شده بود 

 که کارلو با دیدن چهره ام  ابروهاش بهم گره خورد ،
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 یکدفعه صدای جيغ بچه ها بلند شد ،

 کارلو هم همراه من اومد ،بدون توجه به درد پهلوم به سمتشون دویدم و 

هر دو در حال گریه بودند ، آنجال به پاهای من چسبيد و فرانکو هم خودش 

 رو در آغوش کارلو انداخت ،

روی زانوهام نشستم و آنجال رو در آغوش گرفتم ، دستمو به موهای 

 ابریشمی اش کشيدم و گفتم :

 عزیزم نميخوای بگی چی شده ؟ -

 هق زد :

 گلوله برفی زد اصال فرصت نداد من هم درست کنم .همش به من  -

 صدامو آرام کردم :

 مگر قرار نبود آدم برفی درست کنيم ؟ -
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یکدفعه گریه اش قطع و سرش از روی شونه ام برداشته شد ،  کمی فکر 

 کرد و اشکاشو پاک کرد :

 من برای درست کردن آدم برفی آماده ام . -

وشش چيزی زمزمه کرد ، کارلو سرشو آنجال سمت کارلو دوید و نزدیک گ

 سمت فرانکویی که در آغوشش بود کج کرد ،

چند دقيقه بعد همگی در حال درست کردن آدم برفی بودیم ، آنجال و 

 فرانکو هم اصال انگار نه انگار با هم دعوا کرده بودند !

سر آدم برفی که کامل شد دو تا شاخه درخت که در گوشه ای افتاده بود 

 و جای دست ها گذاشتم ، برداشتم

دو تا گوی که به پوت هام آویز بود از پوتم جدا کردم و جای چشم ها 

 گذاشتم ،

 کارلو هم یک تک دکمه از روی جيب کتش کند و جای دماغ گذاشت ،
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یک تکه شاخه که که به شکل نيم دایره بود جای لبخند آدم برفی گذاشتيم 

 رفی خندان انداخت ،، آنجال هم شال گردنشو دور گردن آدمک ب

کارلو گوشيشو درآورد و تعداد زیادی سلفی گرفت ، من هم یک دختر 

 نوجوانی رو صدا کردم و ازش خواستم از ما عکس بگيره ،

من یک طرف آدم برفی و کارلو طرف دیگر ایستاد ، آنجال و فرانکو هم 

 نفر یک عکس به یادگار در گوشی من 4وسط ما ایستادند و با لبخند هر 

 ثبت شد .

داخل ماشين که نشستيم آفتاب در حال غروب بود ، دقيقه ای نگذشته بود 

 که بچه های شيطون خوابشون برد ،

دستکش هامو درآوردم ، پوست سفيد انگشتانم به قرمزی گرایش داشت ، 

 دست هامو جلوی دریچه بخاری ماشين گرفتم ،
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لچسبی داد ، کم کم سرمای درون استخون های بدنم جاشو به گرمای د

سرمو به شيشه ماشين تکيه دادم و به دونه های برفی که مثل نگين های 

 درخشان روی زمين می نشستند نگاه کردم ،

ذهنم به گذشته پرواز کرد ، روزهای برفی ای که من و یاسين در حياط 

 بزرگ خونه برف بازی می کردیم و

 با کمک مامان و بابا آدم برفی می ساختيم ، 

رگ حياط خونه سپيد پوش که ميشد ردپای من و یاسين روی برف زمين بز

ها نقش می بست ، دنبال هم می دویدیم و صدای خنده های ما تمام 

 فضای حياطو پُر می کرد ،

روزهایی که یادآوریش مثل قرص زیر زبانی ميماند برای وقت هایی رگ 

 دلت از حجوم خاطرات می گيرد ،

ای چوبی کودکی هوس تجربه دوباره را به روزهایی که شبيه به آبنبات ه

 دل می اندازد ،
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روزهای قشنگی که تا ابد به دلم سنجاق شده و در طاقچه دلم هميشه 

 ماندگار است .

اینقدر غرق در افکارم بودم که متوجه نشدم کی به خانه رسيدیم ، بچه ها با 

تند و من غر غر از خواب بيدار شدند و با قيافه های درهم سر ميز شام نشس

 حاضرم قسم بخورم اصال متوجه نشدند شام چی بود و چه خوردند !

روزهای زمستانی تعطيالت کریسمس در خانه کارلو با وجود دو بچه شيرین 

 و خوشمزه به روزهای بهاری تبدیل شده بود ...

*** 

آخرین بافت هم زدم و با کِش بستم ، دست دختر کوچولوی زیبا رو گرفتم و 

بردم ، از دیدن دو گيس بافته شده روی شونه هاش از ذوق جلوی آینه 

جيغی زد و خودشو تو بغلم پرت کرد ، آنجال رو محکم به خودم فشردم ، 

 ب*و*سه ی دلچسبی به گونه ام زد و گفت :

 یامين ؟ -
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روز فهميده بود چطور با یامين گفتنش من نرم می شم  3این فسقلی بعد از 

: 

 جانم ؟ -

 جلو :دستاشو آورد 

 الک ! -

به ناخن ها کوچولوی دست ها و پاهاش الک صورتی زدم ، فوری از اتاقم 

بيرون دوید من هم با لبخند پشت سرش بيرون اومدم و به آنجالیی نگاه 

کردم که سعی داشت دست ها و پاهای الک زده اشو به کارلویی که سرگرم 

 بازی شبيه به پلی استيشن با فرانکو بود نشون بده ،

عنی هيچ فرقی بين فرانکوی کوچک و مرد بالغی به نام کارلو در حين ی

 بازی کردن نبود ، هر دو انگار که همسن و سال باشند با هم رقابت داشتند ،
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این بين آنجالی کوچک از بی توجهی کارلو عصبی شده بود ، رفتم جلو و 

 دست آنجال رو گرفتم و گفتم :

 کمک می کنی ؟در درست کردن کيک شکالتی به من  -

مادربزرگو وادار به استراحت کردم و با آنجال درست کردن کيک رو شروع 

 کردم ، البته دخترک شيطون که فقط خراب کاری می کرد ،

کيکو که داخل فر گذاشتم با صورت پُر از خامه و شکالت دختربچه ی 

 موطالیی برخورد کردم :

 اوه نه ، مواظب باش دستاتو به جایی نزنی . -

غلش کردم و به سمت سينک ظرفشویی بردمش ، کف دست های ب

 شکالتيشو نزدیک صورتم آورد :

 نه آنجال دستاتو به صورتم نزن ! -
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دست هاش به صورتم نزدیکتر می شد ، می دونستم ميخواد شيطنت کنه 

 اما اعصاب ضعيف من در اون لحظه کِشِش نداشت :

 االن وقت شيطنت نيست . -

 ورتم چسبوند ، روی زمين گذاشتمش و عصبی گفتم :اما دست هاشو به ص

مگر نگفتم دستتو نزن ؟! اصال بچه ی خوبی نيستی ، دیگه دوستت  -

 نيستم .

با عصبانيت از آشپزخانه خارج شدم و با گام های بلند وارد اتاقم شدم ، درو 

 که قفل کردم پشت در سُر خوردم ،

ار که امروز از پيش من امروز یامين هميشه منطقی خبری ازش نيست انگ

 رفته !

 از صبح خيلی تالش کردم حواسمو پَرت کنم تا یادم بره امروز چه روزیه ؛

 کاش ميشد دست بعضی از اتفاق ها رو گرفت تا نيافتند ...
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دلم از بغض پُر شده ، کاش امروز اینجا نبودم ، امروز دلم سنگ سياهی که 

 چهره یاسين روش حک شده رو می خواد ،

امروز سالگرد اون روز شومه ، روزی که حتی دلم نميخواد به یاد بيارم اما 

 خيلی چيزها در زندگی دست ما نيست ،

از جام بلند شدم ، در اتاقو قفل و تک پنجره اتاقمو باز کردم و سعی کردم با 

نفس های عميق همه چيزو فراموش کنم اما تصویر اون روز پيش چشمام 

 پر رنگتر شد :

درگير شدند ، رگ گردن داداشم در حال انفجار بود ، زور یاسين با اون با هم 

بازوهای عضالنی و هيکل ورزشکاری به سعيد که اندام متوسط و قد 

 کوتاهتری از یاسين داشت می چربيد ،

دستمو جلوی دهنم گرفته بودم و هق می زدم ، با مشت آخر یاسين , سعيد 

 بشه ،نقش زمين شد و نتونست از جاش بلند 
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یاسين سمت من اومد و در حالی که مقنعه امو دستم ميداد تا سرم کنم با 

 نگرانی گفت :

 یامين جان ، عزیزم ، حالت خوبه ؟ -

مقنعمو گرفتم و خودمو در آغوش پر از مهر یاسين رها کردم ، دست هاش 

 محکم دورم پيچيده شد ،

 هق زدم :

 داداش بخدا من نميخواستم ... -

 د :وسط حرفم پری

 هيس فعال هيچی نميخواد بگی . -

دست راستش به سمت سرم اومد و روی موهام نوازش گونه کشيده شد ، 

 آرامش از دست رفته ام کم کم نزدیک به بازگشتش بود که یکدفعه ...
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با صدای ضربه هایی به درب اتاق از خاطره ی تلخی که مرور هر ثانيه اش 

 ، ذره ذره روحمو از بين ميبره جدا شدم

دربو باز کردم ، مادربزرگ در حالی که دست انجال در دستش بود پشت در 

 انتظارمو ميکشيدن ،

 مادربزرگ با دیدن چهره ام لبخندش از بين رفت و به طرف آنجال خم شد :

 عزیزم برو پيش کارلو ، بعدا با یامين حرف می زنيم ، خب ؟ -

 کرد و رفت . دخترک انگار متوجه اوضاع ناآرام شد که فوری قبول

 مادربزرگ به آرامی وارد اتاق شد و درب رو پشت سرش بست ،

ناآرام لب تخت نشستم و سرمو ميون دستام گرفتم ، دست های لطيفش 

 روی شونه هام نشست ،

سرم گيج ميرفت ، احساس ميکردم دیوارهای اتاق هر لحظه به من نزدیکتر 

 ميشن ،
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 دورانی حرکت می کرد ،دست هاش هنوز روی شونه هام به صورت 

 سرمو به طرف پيرزن مهربان چرخوندم :

یکدفعه صدای آخ بلندی که گفت باعث شد سرمو از روی سينه اش بلند  -

 کنم ،

 بغضمو قورت دادم ,

چشمای عسليش بيش از حد درشت شده بود ، از پشت شونه های پهن 

آورد و من یاسين چشمم به سعيد افتاد که شی ای رو از بدن یاسين بيرون 

 چاقوی سرخ شده از خون داداشمو دیدم ،

یاسين در حال افتادن بود که از شونه اش گرفتم ، مانتوی سفيدم پر از خون 

 برادرم شده بود ؛

از شدت اشک دیگه نتونستم ادامه بدم ، صدای زجه ام از جگر سوخته ام 

 بلند شد ،
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 مچاله شد ،مادربزرگ منو به آغوش کشيد ، پيراهنش توی دستام 

هر چی زجه ميزدم حالم خوب نمی شد حتی دست هایی که روی کمرم هم 

 کشيده ميشد ذره ای منو آروم نمی کرد ،

 سرمو به سمت سقف گرفتم و فریاد کشيدم :

 خههههههههدا -

برای اولين بار قطره ی اشکو دیدم که از چشم های زیبای مادربزرگ روی 

 گونه اش چکيد ...

*** 

 اینکه عصبانيت کردم معذرت ميخوام .من بابت  -

 لبخندی زدم :

 موافقی کيکو از فر دربياریم ؟ -
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کيکو درآوردم و سطحشو با شکالت مایع پوشوندم و برای تزئين با اسمارتيز 

 یک لبخند روی کيک درست کردم ،

یاد نيم ساعت قبل افتادم که بعد از اینکه مادربزرگ از اتاقم بيرون رفت با دو 

ازی که برای یاسين خوندم باالخره آروم شدم و وقتی که بيرون رکعت نم

اومدم متوجه شدم تمام این مدت کارلو سَر بچه ها رو گرم کرده تا متوجه 

 صدای بلند زجه های من نشوند ،

کيک به دست همراه با آنجال از آشپزخانه خارج شدیم ، خداروشکر کيک 

 نسوخته و خيلی خوب مغز پُخت شده بود ،

نکو با دیدن کيک چشمانش برق زد و به سمت من دوید ، مدام قد فرا

 بلندی می کرد که به کيک دست بزنه و من هم کيکو باالتر می بردم :

 خيلی خب ، االن تقسيم می کنم همه با هم بخوریم . -

کيکو که تقسيم کردم مادربزرگ با سينی قهوه وارد پذیرایی شد ، حقيقتش 

 اه کنم ،روم نمی شد تو صورتش نگ
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 حاال که اون حرف ها رو از من شنيده چه فکری درباره ام می کنه ؟!

نهایت سعی ام رو ميکردم تا چشمم در نگاهش نيافته ، می ترسيدم در 

 نگاهش ترحم یا تاسف ببينم .

 کيک با قهوه که صرف شد دوباره کارلو با بچه ها سرگرم بازی شد ،

آروم وارد اتاقم شدم و  وقتی مطمبن شدم کسی حواسش به من نيست

 گوشيمو برداشتم ، مردد بودم اما باالخره انگشتم اسم مامان رو لمس کرد ،

 صدای سالم گفتنش توی گوشم پيچيد ، پاسخش رو دادم ،

 حالم رو پرسيد :

. گذشته ام درد می کند  فقط ... حالم خوب است -  

 

 آهی کشيد :

فکر ميکردم یادت نيست . -  
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 حرفش درد داشت :

مامان ... -  

جانم مامانم ؟ یامينم اونجا خانوادتو فراموش کن ، تو کشور غریب فکر ما  -

 داغونت می کنه .

 ميدونستم منظورش از خانواده و ما فقط یاسينه !

 ناليدم :

کاش ميتونستم ... -  

حداقل سعی کن . -  

 صدام لرزید :

تونه به نظرتون کسی که لباسش از خون برادرش رنگين شده می  -

 فراموش کنه ؟!

 فهميدم داره گریه ميکنه :
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دلم خونه ، یامين چی شد که به اینجا رسيدیم ؟! -  

خانواده چهار نفریمون خيلی خوشبخت بود ، همه ی فاميل حسرت ما رو 

داشتن ، حاال چی !  پسرم زیر خاکه و دخترم اونطرف دنيا در یک کشور 

وری شب هاش روز ميشه !غریب که نمی دونم حال و روزش چطوریه ، چط  

 هر دو هزاران فرسنگ دور از هم پشت تلفن گریه می کردیم ...

*** 

روز آخر از تعطيالت کریسمس هم در حال سپری شدن بود و من شک 

 نداشتم که دلم برای بچه ها تنگ می شه .

از اتاقم که خارج شدم بچه ها از اتاق کارلو با سرعت به بيرون دویدند ، با 

سریع به سمتم اومدند و به من چسبيدند ،دیدن من   

کارلو با چهره ای عصبانی در حالی که لب تاپش دستش بود از اتاق خارج 

شد ، حدس زدم که احتماال برنامه های کاری داخل سيستم توسط بچه ها 

 دستکاری شده ،
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کارلو کم کم جلو ميومد و فرانکو و آنجال هم بيشتر به سمت پشت من 

، تا جایی که کارلو روبروی من و بچه ها دقيقا پشت سر  متمایل می شدند

 من قرار گرفتند ،

 کارلو آرام گفت :

لطفا برو کنار . -  

 دو دستمو به سمت پشت بردم و سعی کردم ازشون حمایت کنم :

کودکی با همين اشتباهات معنا پيدا می کنه ، مطمبن باش اونا از کارشون  -

ی کنند .پشيمون هستند و معذرت خواهی  م  

 لب تاپو باال آورد و بازش کرد ، اوه خدای من !

 این دو وروجک چيکار کرده بودند ؟!

تمام دکمه های لب تاپ بخت برگشته از جاش دراومده بود ، واقعا خندم 

گرفت ، تمام تالشمو برای مهار خنده ام به کار بستم اما واقعا نتونستم 

 کنترلش کنم ،
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عد از مدت ها تمام فضای خانه رو پُر کرد ، اینقدر قهقهه ام برای اولين بار ب

 خندیدم که تمام عضالت صورتم درد گرفت ،

به سختی خندمو قطع و چشمامو باز کردم , با نگاه عجيب کارلو نگاهم گره 

خورد ، این برق نگاه کارلو از اتفاقات عجيبيه که اخيرا به وقوع پيوسته و من 

می شم !معنای این برق رو واقعا متوجه ن  

نگاه ازش گرفتم و متوجه شدم مادربزرگ هم با صدای خنده من به جمع ما 

 پيوسته .

سرفه ای مصلحتی کردم و بچه ها رو از پشتم به سمت جلو آوردم و طوری 

 که کارلو بشنوه گفتم :

من واسطه ی مناسبی برای برقرار کردن صلح بين شماها نيستم ، اگر  -

يد اگر یک درصد فکر بخشش در سرش من واسطه گری کنم مطبن باش

باشه اون یک درصد به صفر می رسه ، مادربزرگ واسطه ی مناسبتری 

 هست .
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اینبار صدای خنده ی کارلو بلند شد و مادربزرگ از همه ما برای این خنده 

 بيشتر متعجب بود !

*** 

بار دیگر آنجال و فرانکو رو درآغوشم فشردم و هر دو رو ب*و*سيدم ، 

موقع جدا شدن من از این دو شکالت خوشمزه فرا رسيده بود ، باالخره  

کارلو بچه ها رو صدا کرد ، به سمت بيرون هدایتشون کردم و تا زمانی که 

 سوار ماشين شدند دستمو براشون تکون دادم ،

 وابستگی به این بچه ها اشتباه بزرگيه که من مرتکب شده بودم !

به نظر می رسيد ، جای خاليه بچه ها و وارد خانه شدم ، دلگيرتر از هميشه 

 بيشتر از اون جای خالی مادربزرگ زیادی به چشم ميومد ،

مادربزرگ التيام بخش روح زخم خورده من و بچه ها شادی از دست رفته 

 برای من بودند ،
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با مادربزرگ آرامشی که مدت ها ازش دور بودم دوباره تجربه کردم و با بچه 

که با لب هام قهر کرده بود دوباره آشتی کرد .ها خنده ی از ته دلی   

لباس هامو با لباسی مناسب عوض کردم ، شام هم مثل قبل از اومدن 

 مادربزرگ دوباره حاضری خوردم ،

این روزها ایتاليا برایم غم انگيزتر از هميشه است و خانه ای که در طول 

ل آورترین تعطيالت بهترین روزهای عمرم درونش رقم خورد این روزها کس

 روزهایم در آن سپری می شود .

امتحانات پایان ترم فرا رسيد و فردا اولين امتحانم بود ، روی مبل چهار زانو 

 نشسته و سخت مشغول حل کردن مساله فيزیک بودم ،

ای بابا مدادم کجاست ؟! ، کتاب هایی که اطرافم روی مبل پخش کرده 

 بودم زیر و رو کردم اما خبری نبود ،

ی چرخش کليد خبر از اومدن کارلو می داد ، اگر من  در ایام امتحانات صدا

 اینجا درس بخونم برای کارلو مزاحمتی ایجاد می شه ؟!
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 آخه تو اتاق اصال نميتونم برای خوندن درس تمرکز کنم !

کارلو در حالی که پالتوشو در می آورد به سمت اتاقش رفت و اصال منو ندید 

، 

گمشده بودم که صدای متعجب کارلو رو در حالی  در حال جستجوی مداد

 که سالم می کرد شنيدم ،

 پاسخشو دادم و از جام بلند شدم و فکر کردم شاید مداد زیرم افتاده باشه ،

 پرسيد :

دنبال چه چيزی می گردی ؟ -  

 برگشتم سمتش :

مدادم ! -   

مردمک های آبی چشمانش از تعجب گِرد شد ، به سمتم دو گام بلند 

داشت و خيلی نزدیک به من ایستاد ،بر  
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 حيرت زده فقط نگاهش کردم ، در چشمانم خيره شده بود ،

 چرا آبی چشماش از نزدیک اینقدر روشن هست ؟!

دستش به سمت صورتم دراز شد ، صورتمو عقب کشيدم اما دستش جلو 

 اومد و به طرف کناره شالم رفت ،

شالم بيرون کشيده شد ،چيزی انگار از روی گوشم برداشته و از داخل   

 مدادمو جلوی چشمام گرفت :

منظورت این که نيست ؟! -  

قربون حواس جمع خودم برم ، بدون اینکه پاسخشو بدم آرام مدادمو از از 

دستش بيرون کشيدم و دوباره سر جای قبليم نشستم و حاال با مداد یافته 

 شده ميتونستم مساله امو حل کنم ،

و  10يد ساعتو نگاه کردم ، عقرب کوچيکه روی با ضعفی که در دلم پيچ

ایستاده بود ، 12بزرگه روی   
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وارد آشپزخانه شدم ، در یخچالو باز کردم چشمم به یک ظرف در بسته که 

 معلوم بود برای رستورانه خورد ،

 از یخچال بيرون آوردم و دربشو باز کردم ، وای خدایا چه پاستایی !

 یعنی برای شام کارلو بود ؟!

ه بابا االن که یک ساعته کارلو به خونه اومده و تا االن حتما شامشو خورده ن

، 

 شاید این غذا رو اضافه گرفته !

صدایی که از شکمم برخاست جای تعلل نگذاشت ، قاشقی برداشتم و غذا 

 رو به بشقاب منتقل کردم ،

و به با اشتهایی که انگار چند برابر شده بود همه اشو خوردم ، ظرفامو شستم 

 سمت خروجی آشپزخانه رفتم که با کارلو برخورد کردم !

کنار رفت تا من خارج بشم و بعد وارد شد ، روی مبل نشستم و دوباره 

 مشغول درس شدم ،
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 صدای کارلو از باالی سرم شنيدم که اسممو صدا ميزد ، سرمو بلند کردم ،

اده بود :بسم اهلل ... کارلو با ظرف خالی شده پاستا باالی سرم ایست  

تو غذای منو خوردی ؟ -  

ای وایِ من ! من غذای این مرد مغرورو خورده بودم ! بدون شک از این 

 بدتر نمی شه ...

 سعی کردم خودمو نبازم :

خب من نميدونستم این غذا متعلق به توئه ، متاسفم ! -  

االن تاسف تو برای من تبدیل به غذا می شه ؟ -  

سفارش دوباره غذا رو پرداخت می کنم .نه اما بابت تاسفم هزینه  -  

نيازی به این کار نيست ، من تعيين ميکنم بابت این تاسف چه کاری  -

 انجام بدی !

بفرمایيد . -  
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بعد از اینکه امتحاناتت به پایان رسيد هر شب یکی از غذاهای ایرانی رو  -

 باید برام سرو کنی .

 پسره ی پرروی فرصت طلب !

ات درست کنم ! نوکر کمر باریک که گير نياوردی !چشم حتما بشين تا بر  

 پوزخندی زدم :

امکانش برام وجود نداره . -  

 همونطوری که تلفن خونه رو برمی داشت گفت :

مشکلی نيست ، اما من فکر ميکنم به هر دینی مسيحی ، زرتشتی ،  -

اسالم و غيره فرقی نداره به هر کدام اعتقاد داشته باشی تنها چيزی که 

ميتش از همه چيز بيشتره اخالقه .اه  

حرفش عين حقيقته ، من غذاشو بدون اجازه خوردم و حاال برای جبران یک 

درخواستی از من کرده و من هم رد می کنم ! واقعا از نظر اخالقی درست 

 نيست ...



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     200

 شماره ای گرفت و گوشيو روی گوشش قرار داد ،

 مطمبن گفتم :

قبوله . -  

صحبت با تلفن و سفارش دوباره غذا شد . سری تکون داد و مشغول  

به آخرین و سخت ترین امتحانم رسيده بودم و از اول ترم فقط فوبيای این 

 درس تخصصی و امتحانشو داشتم ،

ساله به نظر می رسيد و  40استادش هم خانم دکتر روسسی بود که تقریبا 

 بسيار سختگير و جدی بود ،

رو خوندم اما اصال  102قط صفحه بار ف 10مدام راه می رفتم و حدود 

 مفهومش رو متوجه نمی شدم !

مرتبه آخر که باز نتيجه ای نگرفتم کالفه کتابو روی ميز وسط مبل ها 

 کوبيدم و نشستم ، سرمو به پشتی به مبل تکيه دادم و چشمامو بستم ،

 ای خدا چيکار کنم ؟! به آنا زنگ بزنم و ازش بخوام برام توضيح بده ؟
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شب بود ، شک داشتم که خواب باشه و  10:30اه کردم ، ساعتو نگ

 مزاحمت براش ایجاد کنم .

گوشيمو برداشتم و وارد تلگرام شدم ، آخرین زمان آنالینش مربوط یک 

 ساعت قبل بود ،

 بی خيال آنا شدم و به مغزم فشار آوردم که این موقع شب چيکار کنم ؟!

، صدای درب اتاق کارلو نشان از خروجش می داد  

ای بابا اینم که به خاطر یه ليوان آب مدام راه اتاق تا آشپزخانه رو طی می 

 کنه !

کارلو در حال عبور از جلوی چشمام بود ، با اعصابی داغون نگاهمو ازش 

 گرفتم که ...

 از جام پریدم ، ایهههههههنه ، من چقدر باهوشم خدایا !

، کارلو در حال لمس دستگيره اتاقش بود که صداش زدم  

 برگشت و منتظر شد که حرفمو بزنم :
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من فردا یک امتحان تخصصی دارم و درک یکی از مطالب درس برام  -

 دشواره ، امکانش هست برام توضيح بدی ؟

کمی فکر کرد ، اگه یکی از اون جوابای رُک بده و بگه نه من چه کار کنم 

 ؟!

 باورم نمی شد ، واال حضرت موافقت نمود ...

ر ایتاليایی هر اخالق بدی که داشته باشه اما بسيار زیاد باسواد حقيقتا این پس

 هست ،

رو برام توضيح داد و من فکر کردم یک  102خيلی مسلط و عالی صفحه 

استاد عالوه بر علم و دانش باید توانایی فهماندن درس به تمامی سطوح 

 هوش رو داشته باشه ،

کنم ، وقتی توضيحش تمام شد از من خواست یکبار تکرار  
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من که خيلی خوب یاد گرفته بودم توضيحش رو تکرار کردم اما به نظرم 

کارلو اصال حواسش به حرف های من نبود ، فقط به صورتم خيره شده بود ، 

 سنگينی آبی های خوشگرنش بدجور اذیتم می کرد !

توضيحم به پایان رسيد ولی نگاهش هنوز ادامه داشت ، برای خالص شدن 

زنه های سنگين چشمانش گفتم :از زیر فشار و  

درست بود ؟ -  

پاسخی نداد چون اصال حواسش نبود ، دوباره تکرار کردم ، کم کم حواسش 

 جمع شد و ابروهاش گره سختی خورد :

بله درست بود ، اميدوارم خوب یاد گرفته باشی و در امتحانت موفق عمل  -

 کنی .

جه به رفتارهای عجيبش و بدون اینکه منتظر پاسخی باشه رفت و من بی تو

 به خوندن ادامه دادم .
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امتحاناتم به پایان رسيد و نمره های بسيار خوبی اخذ کردم ، تقریبا نزدیک 

 به نمره کامل !

 و ترم بعد هم آغاز شد ...

*** 

سرکالس منتظر استاد جدیدی بودیم که به تازگی وارد دانشگاه شده و هنوز 

بود ، وارد نشده جذبه اش شهرت پيدا کرده  

 درب کالس باز شد و من هم مثل بقيه به احترام ورود استاد ایستادم ،

با دیدن فردی که به عنوان استاد از روبروم عبور کرد پاهام سست شد ، 

 دستمو به لبه ميز گرفتم و به سختی از خم شدن زانوهام جلوگيری کردم ,

ضربان قلبم از دستشو به عالمت نشستن پایين آورد و همه با هم نشستيم ، 

 هميشه تند تر ميزد ،

چشم هاشو باریک و نگاه زشتش منو شکار کرد ، پوزخند اعصاب خورد کنی 

 روی لب هاش شکل گرفت ،
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سعی کردم با شجاعت تمام نگاهش کنم و طوری  رفتار کنم که اصال 

 نميشناسمش !

از جاش بلند شد و دست هاشو داخل جيب های شلوارش فرو برد ، سه قدم 

داشت و روبروی ما ایستاد :بر  

هستم ، اميدوارم ترم خوبی رو با هم سپری کنيم . شِيفِررابرت  -  

جمله آخرو وقتی گفت که نگاه سبز منزجر کننده اش همراه با برقی 

 ترسناک روی من بود ...

از داشنگاه که بيرون اومدم ماشين مشکی شاسی بلندی جلوم پيچيد و من 

شتم و همزمان جيغ کوتاهی کشيدم ،از ترس قدمی به عقب بردا  

 شيشه ی دودی رنگ ماشين پایين اومد و صورت پر از نفرتش معلوم شد :

منتظر غافلگيری های بعدی رابرت باش . -  

*** 
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مدام طول و عرض اتاق را طی می کردم ، رابرت بدجور فکر من را مشغول 

 کرده بود ،

برایم ایجاد شود ،می ترسيدم در این کشور غریب مشکل و دردسری   

 از این به بعد تمام سعی خودمو در جهت نادیده گرفتنش می کنم ،

با دیدن ساعت سریع خودمو به آشپزخانه رسوندم ، حاال چه شامی بپزم که 

 جناب کارلو از غذای ایرانی لذت ببره ؟!

کاش اون شب پاستاشو نمی خوردم ! حاال یک شب با شکم گرسنه 

که !ميخوابيدم نمی مُردم   

در فریزر رو باز کردم ، چشمم به کدو و بادمجان که خورد سریع دست به 

 کار شدم ،

 برنجو که دم گذاشتم کاهو هم شستم و ساالد درست کردم ،
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از اینکه لباسام بوی غذا بگيره هميشه متنفر بودم کارم که تمام شد سریع 

ورودی رو لباسامو عوض کردم و به محض ورودم به پذیرایی کارلو هم درب 

 باز کرد ،

هر دو همزمان سالم کردیم که باعث شد خندمون بگيره ، البته خنده کارلو 

 که به هر چيزی شبيه بود جز خنده !

 کال آدم سرد و مغروریه که عکس العمل هاش بدون انرژیه .

بدون هيچ حرفی هر دو دنبال کارهای خودمون رفتيم ، من به سمت 

اقش رفت ،آشپزخانه و کارلو به سمت ات  

در قابلمه رو برداشتم ، وای چه خوش رنگ شده این خورشت کدو بادمجان 

 من !

زیر هر دو قابلمه رو خاموش کردم و برنجو برگردوندم ، ته دیگ سيب 

 زمينی رنده شده زعفرانی بدجور چشمک ميزد ،
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با ورود کارلو به آشپزخانه برنجو وسط ميز گذاشتم ، دو بشقاب هم خورشت 

با ساالد روی ميز چيدم ، ریختم و  

یک پارچ دوغ هم که با ماست خودم درست کرده بودم با دو ليوان تکميل 

 کننده ميز شام امشب بود ،

چشم های کارلو از دیدن رنگ غذا برق زد ، چشم هاشو بست و با لذت 

 نفس عميقی کشيد ،

 ته دیگو قسمت بيشترشو برای کارلو گذاشتم و فقط کمی خودم برداشتم ،

سه کفگير برنج براش ریختم تا رضایت داد ، یک کفگير سر خالی هم برای 

 خودم ریختم ،

با این اشتهای عجيب کارلو به غذای ایرانی اگر به اندازه ی اکرم خانم در 

غذا روغن استفاده می کردم االن کارلو شبيه به بابا یک شکم زودتر از 

 خودش وارد ميشد ،
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يگم تا قبل از مرگ یاسين بود ، یاسين خيلی البته این شکمی که از بابا م

تالش کرد که با ورزش هيکل بابا روی فرم بياره اما بابا وقتی ورزش ميکرد 

 از قبل هم بيشتر می خورد و حتی چاقتر هم شده بود ،

یاسين داداش نبودی ببينی که به چهلمت نرسيده شکم بابا به کمرش 

 چسبيد و پای چشماش هم گود افتاد ،

دای کارلو از افکارم خارج شدم :با ص  

در این غذا زَهر ریختی ؟ -  

اوه ، نه ! -  

پس چرا خودت هيچی نمی خوری ؟ -  

 لبخند تلخی زدم :

می خورم . -  

 و سعی کردم همون مقدار کمی که داخل بشقابم هست رو بخورم .
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من نتوستم غذامو کامل بخورم ولی در عوض کارلو واقعا غذای زیادی خورد 

خداروشکر که عادت به ورزش صبحگاهی داره حداقل ميدونم چاق نميشه ، 

! 

*** 

هوای ماه مارس خيلی سرد نبود و بوی بهار به مشام می رسيد ، هميشه 

وقتی به این ماه یعنی اسفند می رسيدیم مامان با اکرم خانم برای خانه 

 تکانی به تکاپو ميافتند ،

ينطور پرده های اتاق خواب به عهده پایين آوردن پرده های بلند سالن و هم

 یاسين بود ،

من هم ظروف داخل کابينت و بوفه ها رو در مياوردم و داخل ظرف شویی 

 می چيدم ،

 اکرم خانم هم دیوارها و درب های سالن و اتاق خواب ها رو تميز می کرد ،
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شستشوی آشپزخانه هم کار مامان بود یعنی اجازه نمی داد کسی کمکش 

 کنه ،

ا هم با کمک یاسين وسایل سنگينو جابجا می کرد ،باب  

 فرش ها و قاليچه ها هم به قالی شویی فرستاده می شد ...

درسته که کار کردن آدم رو خسته می کنه اما خونه تکانی عيد در کنار 

خانواده یک حال و هوای خوبی داره که دو ساله حسرتش به دل من مونده 

 ؛

که ميون دست هام گرفته بودم بلند کنم  صدای درب اتاقم باعث شد سرمو

 ، اجازه ورود دادم و کارلو وارد شد ،

این روزها به طرز عجيبی برخوردهای من و این پسر ایتاليایی زیاد شده بود 

 و من از این بابت اصال راضی نبودم ،

قبال هفته ای به ماهی شاید تو محل کار در حد سالم و عليک بود اما االن 

های ایرانی که براش سرو ميکنم هر شب می بينمش ،به سبب شام   
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 منتظر نگاهش کردم :

بعد از تعطيالت کریسمس بچه ها مدام سراغتو ميگيرن اما چون مشغول  -

امتحانات و کار بودی چيزی بهت نگفتم ، فردا تعطيلی آخر هفته است و من 

خاصی با بچه ها قرار داریم که به یک گردش بریم ، اگر فردا برنامه ی 

 نداری ما رو در این گردش همراهی کن لطفا .

شاید در کنار بچه ها دلتنگی ام برای عيد رو فراموش کنم و شاید التهاب 

 دیدن خانواده ام فروکش کنه ،

 نظر مساعدمو که اعالم کردم کارلو با گفتن شب به خير بيرون رفت .

اتاقش خارج شد  کيفمو برداشتم و از اتاق خارج شدم ، همزمان کارلو هم از

 و با هم رخ به رخ شدیم ،

 ثانيه ها کشدار شده بودند و نفس های هر دومون عميق !

ریسمان نگاهمون حتی برای لحظه ای نمی گسست و من برای اولين بار 

 حس جدیدی از این پسر چشم آبی دریافت کردم !
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ز به خودم اومدم ، من دارم چه می کنم ؟! چرا توانایی گرفتن نگاهمو ا

 چشمان روشنش ندارم ؟!

 چشم هامو بستم ، خدایا من رو ببخش ! گناهم ناخواسته بود ، باور کن !

رومو برگردوندم و سالم کردم ، بعد از چند ثانيه پاسخمو داد و جلوتر از من 

 راه افتاد ،

داخل ماشين که نشستيم تازه متوجه شدم ناخواسته لباس هامون همرنگه ، 

پوشيده بودیم . هر دو سر تا پا سفيد  

ماشين روبروی یک ساختمان ایستاد و کارلو پياده شد و چند دقيقه بعد با 

 بچه ها از ساختمان خارج شد ،

از ماشين پياده شدم و دست هامو باز کردم ، هر دو دست هاشونو از دست 

 های کارلو خارج کردند و به طرفم دویدند ،

، هر دو رو فشردم و  خم شدم و همزمان خودشونو تو بغلم انداختند

 ب*و*سيدم ،
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بعد از کمی رفع دلتنگی همگی سوار ماشين شدیم و به سمت مقصدی که 

 من هنوز ازش اطالع نداشتم راه افتادیم .

کارلو روبروی یک مرکز خرید ایستاد ، اگر قبال بود از خوشحالی جيغی می 

 زدم و دست هایم رو به هم می کوبيدم ،

از خوشی های کوچک قدیمی از وجودم رخت اما خيلی وقته که خيلی 

 بربسته .

همگی وارد مرکز خرید شدیم ، معماری جذاب و منحصر به فرد ساختمان 

 اولين چيزی بود که نظرمو جلب کرد ،

کارلو قصد داشت برای بچه ها لباس بخرد و ما رو به سمت فروشگاه لوکس 

،و باکالسی که فقط البسه بچه گانه داشت راهنمایی کرد   

چرا این پسر ایتاليایی این زمان رو برای خرید انتخاب کرده ؟ دقيقا نزدیک 

به عيد و زمانی که قبال هميشه من با مامان به خرید لباس برای عيد می 

 رفتيم !
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بغضی عجيب گلومو می فشرد ، سعی کردم قورتش بدم و خودمو سرگرم 

 دیدن لباس ها کردم ،

عث شد به سمتشون برم تا علت رو صدای بحث کردن آنجال با کارلو با

 بفهمم ،

 آنجال انگار کالفه بود :

نميخوام ، تو سليقه ات خوب نيست . -  

تو که هميشه به سليقه من لباس می خری حاال ایندفعه چی شده من  -

 نمی دونم !

دوستام مسخره ام ميکنن ، ميگن تاپ بنفش با شلوار سبز خيلی زشته . -  

نی افتاد که لبامو جمع کرده بودم تا نخندم ، یکدفعه انجال چشمش به م

 حتی تصور دو رنگ بنفش و سبز کنار هم خيلی فاجعه اس !

 دخترک چشم عسلی لجباز شد :
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فقط به سليقه یامين لباس می خرم چون اون خيلی قشنگ لباس می  -

پوشه و عکس هامونو که دوستام دیدن همه گفتن یامين شبيه به مدال 

م ميخوام شبيه مدال بشم .لباس پوشيده ، من  

 کارلو نگاه عميقی به من کرد :

خيلی خب ، به سليقه یامين بخر . -  

آنجال دست منو گرفت و به سمت رگال تاپ ها برد ، فرانکو هم با کارلو 

 همراه شد ،

تاپ صورتی رنگ دو بنده ای که روش شکل گل و پروانه و جنس بسيار 

 لطيفی داشت ،

ون سمت راستش یک قلب صورتی داشت ،شلوار سفيدی که روی ر  

کت سفيد آستين سه ربع که دور یقه و آستين هاش نوار صورتی دوخته 

 شده بود ،
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پيراهن عروسکی یاسی رنگ که آستين های کوتاه پفکی و دامن پفی 

 داشت ،

تيشرت سفيد رنگی که روش عکس السا و آنا شخصيت های کارتون فروزن 

 چاپ شده بود ،

بی روشن که لبه هاش به سمت باال تا خورده بود و کمربند شلوارک جين آ

 سفيدی داشت ،

 همه این لباس ها انتخاب من برای دخترک زیبا بود ،

آنجال دونه به دونه لباس ها رو پوشيد و سعی می کرد عين مدل ها راه بره 

و مدام می پرسيد االن شبيه مدل ها شدم و من تایيد می کردم ، تایيد من 

ود چون انصافا همه لباس ها خيلی زیاد به پوست سفيد و هيکل دورغ نب

 توپولی اش می آمد ،

فرانکو هم به تقليد از آنجال تک به تک لباس های انتخاب کارلو رو پوشيد 

 و تمام تالشش مبنی بر این بود که شبيه به آنجال راه بره ،
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قبول و برای حقيقتا سليقه کارلو در زمينه لباس های مردانه خوب و قابل 

 فرانکو بهترین ها رو انتخاب کرده بود ،

شلوار کتان سفيد با پيراهن چهارخانه قرمز رنگ ، تيشرت شکالتی رنگ با 

بامزه ای شلوارک کتان کرم رنگ ، کت اسپرت آبی روشن که به شکل 

آستين هاشو تا آرنج باال داده بود به همراه پيراهن سفيد و شلوار جينی 

کت ،همرنگ و همجنس   

 مجموعه ی انتخاب های کارلو برای پسرک چشم تيله ای بود .

پاکت های خرید رو کارلو داخل ماشين گذاشت و دوباره به خرید ادامه دادیم 

 ، این بار ميخواست برای بچه ها کفش بخره ،

کتانی صورتی رنگ و یک جفت کفش عروسکی سفيد برای آنجال ، کتانی 

ی فرانکو خریداری شد .شکالتی و کفش اسپرت سفيد برا  

کارلو اما قصد داشت برای خودش هم خرید کنه ، وارد فروشگاهی که 

 متعلق به یک برند معروف لباس مردانه بود شدیم ،
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مبلمان زرشکی که بسيار نرم به نظر می رسيد چشمک می زد که بيا روی 

 من بنشين ،

ی این زرشکی روی مبل نشستم ، یعنی زلزله هم بياد من حاضر نيستم از رو

 گرم و نرم بلند بشم ،

اطرافو نگاه کردم ، کاغذ دیواری شيری رنگ که موج بسيار ساده در عين 

 حال زیبایی داشت دیوارهای فروشگاه رو پوشانده بود ،

تمام پرسنل فروشگاه پيراهن زرشکی با شلوار شيری رنگ به تن داشتند ، با 

 مبل و دیوار خودشونو ست کرده بودن !

بسيار لطيفی که انگار صاحبش تالش زیادی برای نازک کردنش صدای 

 کرده بود توجهمو جلب کرد :

اجازه بدید من کمکتون کنم . -  
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یکی از همون پرسنل زرشکی پوش که موهای شرابی رنگشو باالی سرش 

گوجه کرده بود و رژ قرمز رنگش اولين چيزی بود که چشم ميومد تالش 

ه پيراهن یشمی بهش مياد ،می کرد کارلو رو راضی کنه ک  

آنجال و فرانکو هم مدام دور کارلو می چرخيدن و معلوم بود که کالفه اش 

 کردن ،

جلو رفتم و دست هر دو رو گرفتم ، قصد داشتم پيش خودم روی مبل نگه 

 دارم تا کارلو راحت باشه ،

 خواستم از کنار پسر چشم آبی رد بشم که پرسيد :

نظر تو چيه ؟ -  

ابی اجازه پاسخگویی به من رو نداد :زن مو شر  

من که گفتم بسيار زیاد روی اندام ورزیده اتون زیباست . -  

 و لبخند دلفریبی زد .

 کارلو بدون توجه بهش دوباره رو به من سوالشو تکرار کرد ،
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نگاه دقيقی بهش کردم ، نه این رنگ اصال به کالس این پسر ایتاليایی نمی 

 خورد :

رنگ برای تو زیبا نيست . به نظر من این -  

 و دوباره قصد کردم که برم ولی باز کارلو خطاب قرارم داد :

به نظر تو چه رنگی برای من زیباست ؟ -  

 عالقه ای به نظر دادن زیادی درباره یک پسر غریبه نداشتم :

من مشاور خوبی نيستم . -  

 و با اشاره به پرسنلی که منتظر ایستاده بود ادامه دادم :

اینجا مشاورهای ماهری داره . -  

با بچه ها نشستيم ، متوجه نشدم کارلو چه چيزهایی خریداری کرد اما تا 

وقتی که با ساک خرید به سمت درب ورودی رفت و همزمان اشاره کرد که 

 بریم دیگه سراغ ما نيومد .
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از روبروی فروشگاهی که ویترینش نورپردازی جذابی داشت رد می شدیم 

ميخ زمين شد و نگاهم روی لباس فيروزه ای رنگ ثابت موند  که پاهای من

، 

نه ، حداقل االن و در این بازه زمانی نه ، نمی تونم خرید کنم ، روحم این 

 حجم زیاد قدرتو نداره !

امسال سومين ساليه که خرید عيد ندارم ، خرید عيد دل خوش می خواد که 

 من خيلی وقته از دستش دادم .

دم و همراه بقيه مشغول گشتن در مرکز خرید شدیم ،دوباره حرکت کر  

 آنجال که دستم رو گرفته بود من رو مخاطب قرار داد :

یامين تو خرید نمی کنی ؟ -  

نه . -  

چرا ؟ -  

به چيزی احتياج ندارم . -  
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مگه فقط موقعی که آدم احتياج داشته باشه خرید می کنه ؟ -  

آره عزیزم . -  

نپرسيد ، بعد از یک ساعت گشتن و خرید اسباب آنجال متفکر دیگه سوالی 

بازی هایی برای بچه ها سوار ماشين شدیم و باز هم به سمت مقصدی که 

 من ازش خبر نداشتم راه افتادیم ،

مقابل یک رستوران ایستادیم و همگی پياده شدیم ، اصال حواسم نبود ظهر 

 شده و موقع خوردن نهار هست ،

نشستيم ، گارسون اومد سفارش گرفت ،همگی سر یک ميز چهار نفره   

من به همراه بچه ها برای شستن دست هامون به سرویس بهداشتی رفتيم 

از ته دل هم می خندیدیم ،  ، همونطور که از سرویس خارج می شدیم

آنجال جریان زمين خوردن کارلو رو جوری تعریف می کرد هر کسی می 

،شنيد از شدت خنده مطمبنا دلش درد می گرفت   
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همونطور که می خندیدم سرمو صاف کردم و با چشم ميزمون رو جستجو 

دست های دختر  کردم ، با صحنه ای که دیدم خنده روی لب هام ماسيد ،

مو مشکی دور گردن کارلو حلقه شده بود و من دست راست کارلو روی کمر 

 باریک دختر رو دیدم ،

وکه شده بودم ، مگر حال عجيبی داشتم ، نه ناراحت بودم نه خوشحال ، ش

نه اینکه کارلو از ابتدا به همين شکل رفتار می کرد پس چرا االن شوکه 

 شدم ؟!

 صدای آنجال باعث شدم به خودم بيام :

دختره ی دهن گشاد باز هم پيداش شد ! -  

 بهش تشر زدم :

آنجال درست صحبت کن ! -  

آخه خيلی ... -  

 به ميز رسيده بودیم :
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هيس ! -  

به گوش می رسيد :صدای کارلو   

کافيه ، دستتو بردار خفه شدم . -  

دختر حلقه دستاشو شل کرد و اخمی تصنعی به ابروهاش افتاد و خواست 

 چيزی بگه که دخترک شيطون سالم بلندی داد ،

سالم آنجال باعث شد کارلو دخترو کامل پس بزنه ، نفرت عجيبی داخل 

کرد ، چشمان دختر موج ميزد وقتی که به بچه ها نگاه  

من و فرانکو هم سالم کردیم اما جواب هيچ کدام مارو نداد و رو به کارلو 

 پرسيد :

با اینا اومدی بيرون ؟ -  

فکر ميکردم بينایی چشمات مشکلی نداشته باشه ! -  

بچه ها با صدای بلند و آزادانه زیر خنده زدند و من هم سرمو پایين انداختم 

 تا خنده ام معلوم نشه ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     226

ونستم بر خندم غلبه کنم و سرمو باال بگيرم ، کارلو خيلی جدی باالخره ت

بدون ذره ای شوخی به دختری که قبال در مهمانی کریسمس هم دیده 

 بودمش نگاه می کرد ،

دختر مومشکی باالخره بهش بَر خورد و بدون خداحافظی سر ميز دیگری 

 که یک خانم همسن و سال خودش نشسته بود رفت ،

حرفی نشستيم .همگی بدون هيچ   

غذا در فضایی آرام خورده شد و وقتی داخل ماشين نشستيم بچه ها 

خوابشون برد ، کارلو به خانه رفت و بچه ها روی تختش گذاشت و خودش 

 هم کنارشون خوابش برد.

من اما هيچ وقت به خواب عصر عادت ندارم به همين دليل فکر کردم که 

، یک عصرانه بعد از خواب حسابی می چسبه  
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داخل هر فنجانو پر کردم و همه رو داخل قابلمه گذاشتم ، وقتی که پختش 

کامل شد از قابلمه درآوردم و کيک های فنجانی رو داخل یک سينی 

 برگردوندم ،

داخل اتاق کارلو رفتم ، تا نگاهم به تخت افتاد چشمامو بستم ، کارلو بدون 

بچه ها یک سمت بود ،لباس و با یک شلوار خوابيده و خوشبختانه جدا از   

روی سمتی که بچه ها بودند نشستم و دو دستمو نوازشگر روی موهای نرم 

 و لطيفشون کشيدم ، آروم اسمشونو صدا زدم ،

فرانکو نشست و دستی به چشماش کشيد و خودشو تو بغل من انداخت و 

 دوباره خوابيد ،

ر حال همونطور که دستمو روی کمر فرانکو می کشيدم یک دست دیگرم د

 نوازش بازوی آنجال بود ،

 سعی کردم وسوسه اشون کنم :

باشه هر دو بخوابيد تا من به تنهایی کيک بخورم . -  
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یکدفعه هر دو ناگهانی چشم باز کردند و اعالم بيداری کردند ، خنده ای 

کردم و دست هر دو رو گرفتم تا از اتاق خارج بشيم که متوجه کارلو شدم 

ش تکيه داده و بدون هيچ حرف و لبخندی به ما نگاه که به آرنج دست راست

 می کرد ،

 تمام تالشم مبنی بر این بود که بهش نگاه نکنم :

برای عصرانه کيک آماده کردم اگر مایل بودی در خوردن کيک ما رو  -

 همراهی کن .

و با بچه ها از اتاق خارج شدیم ، صورت هر دو رو شستم و روی صندلی 

شستند ،های ميزنهارخوری ن  

جلوی هر کدوم یک کيک فنجانی گذاشتم ، از ظاهرش خيلی خوششون 

 اومده بود ،
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خواستم خودمم بنشينم که کارلو باز هم بدون بلوز وارد شد ، در حالی که 

نگاهم روی زمين بود کيک جلوش گذاشتم و خودمم کيک به دست نشستم 

، 

ب*و*سيد :کيک که خورده شد آنجال روی پاهام نشست و صورتمو   

یامين خيلی خوشمزه بود ، مرسی . -  

 من هم ب*و*سه ای از لپ های سرخ دخترک شيرین گرفتم :

نوش جان عزیزم . -  

آنجال که پایين پرید فرانکو جاشو گرفت و به تقليد از خواهرش منو 

ب*و*سيد و من هم مثل قبل پاسخشو دادم تا فکر نکنه بينشون فرق می 

 گذارم ،

آشپزخانه خارج شدند از جام بلند شدم و مشغول جمع کردن بچه ها که از 

ظرف ها شدم ، به بشقاب کارلو رسيدم و خواستم بلندش کنم که دیدم 

 کارلو بشقاب رو گرفته ،
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نگاهم روی ميز ثابت مونده بود و صبر کردم تا بشقاب رها بشود ، پسر 

 ایتاليایی خودشو کشيد جلو :

ام ؟ من از وقتی بيدار شدم نامرئی -  

نه ! -  

آخه دیدم بچه ها جز تو کسيو نمی بينند و نگاه تو هم اصال منو نمی بينه  -

 فکر کردم شاید اصال وجود ندارم !

حسود اولين واژه ای بود که درباره این پسر چشم آبی به ذهنم رسيد ، بدون 

اینکه پاسخی بدم باز تالش کردم که بشقابو بردارم اما باز از اون طرف 

شد :کشيده   

کيک خوبی بود . -  

این یعنی تشکر ؟! صفت مغرور برای چندمين بار در وصف این پسر در 

 فکرم تکرار شد :

ممنون . -  
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قصد نداشت بشقاب را رها کند ، دستمو عقب کشيدم و ظروف کثيف رو 

 داخل سينک گذاشتم و شروع به شستن کردم ،

به عقب  حضور بسيار نزدیک کارلو در پشت سرم حس کردم ، سرمو

برگردوندم در یک لحظه دست ها و پاهام یخ بست و تنم گرم شد ، حال 

 عجيبی بود که در اثر تالقی نگاه هایمان با هم در من به وجود اومد ،

شاید فاصله ام با پسر ایتاليایی به یک وجب می رسيد و من برخالف ميلم 

 پلک هامو بستم :

کاری با من داشتی ؟ -  

عث شد چشم هامو باز کنم ، کارلو دست چپشو از صدای برخورد ظرف با

کنارم عقب کشيد و من متوجه شدم قصد داشته بشقابشو داخل سينک 

 بگذاره ،

عقبگرد کرد و با چند قدم بلند از آشپزخانه خارج شد ، دستمو به لبه کابينت 

 گرفتم ، چند نفس عميق پی در پی کشيدم ،
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به کارلو اجازه بدم اینقدر به من  این چه حاليه من دچارش شدم ؟! من نباید

 نزدیک بشه ! پس چرا اون لحظه توانایی هيچ عکس العملی نداشتم ؟!

 صلواتی فرستادم و بر شيطان لعنت گفتم .

خورشيد در حال غروب بود که ماشين روبروی شهربازی توقف کرد ، بچه 

 ها از ذوق دست زدند و جيغ کشيدند ،

قه ای به شهربازی نداشتم ، شاید چون برعکس اکثر دخترها هيچگونه عال

سالگی جلوی چشم هام اون کابين که یک زوج جوان داخلش  6در سن 

نشسته بودند از ترن جدا شد و مامان جلوی چشم های من رو گرفت تا 

صحنه ی دلخراش روی زمين رو نبينم ولی هنوز بوی خون در مشامم حس 

دهای یا حسين مرد از ذهنم می کنم و صدای جيغ و گریه های دختر و فریا

 خارج نمی شود ،

چند سال بعد که بزرگتر شدم از مامان پيگيری کردم که چه اتفاقی برای 

اون زوج افتاد و در کمال ناباوری فهميدم نمرده اند ولی تازه عروس از ناحيه 
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رکت دست و پا رو از دست داده کمر قطع نخاع  شده و تازه داماد توانایی ح

که گاهی مرگ بزرگترین نعمته که خدا از آدم دریغ می کنه .، به راستی   

کارلو برای بچه ها بليط یک وسيله شبيه به ترن ولی در سایز کوچک و 

مخصوص کودکان رو تهيه کرد ، حجم زیاد هيجان بچه ها منو به خنده می 

انداخت ، کوچولوهای دوست داشتنی چقدر این وسيله براشون بزرگ و 

نظر می رسه ! هيجان انگيز به  

چند وسيله دیگر که باز هم خصوص کودکان بود بچه ها رفتند و بسيار لذت 

بردند ، اینقدر خوشحال و ذوق زده شده بودند که به این بی خبریشون از 

 دنيای واقعی حسودیم شد ،

باالخره از شهربازی خارج شدیم و من قبل از اینکه باز کارلو به تنهایی برای 

بگيره و ما رو به رستوران ببره بهش گفتم به خونه بریم  نفرمون تصميم 4

 من خيلی زود شام آماده می کنم .
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تا وارد شدیم به سرعت نور لباس عوض کردم و دست هامو شستم و دست 

به کار شدم ، گوشت رو از فریزر خارج کردم و مشغول پوست کندن سيب 

 زمينی شدم ،

، کتلت ها رو دایره وار چيدم و نيم ساعت بعد همه رو برای شام صدا زدم 

وسطش سيب زمينی سرخ شده ریختم ، گوجه خرد شده و ساالد کاهو هم 

سر ميز گذاشتم ، دوغی که از روز قبل با ماست درست کرده بودم از یخچال 

 بيرون آوردم ،

قطعا هر کسی با دیدن ميزی که من چيده بودم اشتهایش چندین برابر می 

خوردند و من تنها یک کتلت خوردم ،شد ، هر سه با ولع می   

 غذا که تمام شد آنجال پرسيد :

اسم این غذا چيه ؟ -  

کتلت ، برای کشور ایرانه . -  
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غذای بيرون برای معده ضعيف این بچه ها برای دو وعده پشت سر هم 

 واقعا ضرر داره و خيلی خوشحال شدم که هر سه خوششون اومد .

*** 

صدایی بود که سکوت تنهایی من رو می صدای عقربه ی ساعت تنها 

شکست ، لبه ی پنجره نشسته بودم ، ماه رنگ نقرگونش رو به رخ سياهی 

شب می کشيد و تمامی ستاره ها دور ماه به تماشای این فخر فروشی 

 نشسته بودند ،

چند ستاره ای با چشمک زدن سعی در ربودن دل ماه داشتند اما ماه اهل 

نبود ، خيانت به آسمان دلبندش  

دقيقه تا نو شدن سال باقی مونده بود ، سال نو  5نگاهی به ساعت انداختم 

 می شود اما دل من کهنه و عزادار باقی می ماند ،

هميشه دور سفره هفت سين همه دعا می کردیم تا سال تحویل شود ، 

 دست هامو به سوی آسمان دراز کردم ،
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وشبختی دختری که عروس سالمتی پدر و مادرم ، آرامش روح برادرم ، خ

نشده بيوه شد و در آخر یک دل خوش و رها شدن از عذاب وجدان برای 

 خودم از خدا خواستم ،

عقربه ثانيه شمار ثانيه های آخر سالو طی کرد ، تيک تاک تيک تاک و 

 شروع سال جدید ؛

 و سالی دیگر از عمرم به پایان رسيد و بهاری دیگر آغاز گشت ،

اینک بهارنرم نرمک می رسد   

 خوش به حال روزگار

 خوش به حال چشمه ها و دشت ها

 خوش به حال دانه ها و سبزه ها

 خوش به حال غنچه های نیمه باز

 خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

 خوش به حال جام لبریز از شراب
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 خوش به حال آفتاب

 ای دل من گرچه در این روزگار

 جامه رنگین نمی پوشی به کام

ده رنگین نمی نوشی ز جامبا  

 نقل و سبزه در میان سفره نیست

 جامت از آن می که می باید تهی است

صفحه گوشيم روشن شد ، تماس از خانه بود ، یعنی باور کنم که سر سفره 

 هفت سين یاد من هستند ؟!

اصال دلم نميخواست تنهایی دلچسبمو برهم بزنم و پاسخ تماس رو بدم اما 

صدای مامانم در دقایق اوليه سال جدید باعث شد دایره سبز وسوسه شنيدن 

 رو بزرگ کنم :

جانم مامان جان . -  

 انتظار شنيدن صدای شيرین مادر کمی بيشتر از چند ثانيه شد :
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مامان صدای منو می شنوی ؟ -  

 با شنيدن صدای بم تنها مرد زندگيم قلبم به تپش افتاد :

من نيستی ؟یعنی هيچ وقت منتظر شنيدن صدای  -  

 صدام مثل دستام می لرزید :

بههههابههههها ! -  

 پاسخی دریافت نکردم :

باباجانم ، بابای عزیزم ، خودتی ؟ یعنی باور کنم ؟ -  

 حاال صدای نفس های مرتعش بابا رو به خوبی می شنيدم :

اینقدر حسرت شنيدن صداتو داشتم که اگر االن یهو از خواب بيدار بشم  -

ویی ندارم چون حداقل شيرینی شنيدن صداتو در خواب تجربه دیگه هيچ آرز

 کردم !

اونجا مشکلی نداری ؟ -  
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 و من ميدونستم این جمله یعنی اینکه حالت خوبه دخترم ؟

خوبم بابا ، راستی سال نو مبارک ، دعا می کنم هميشه سایه بلندت روی  -

 سر من و مامان باشه .

مادرت حرف بزن .برای تو هم مبارک باشه ، بيا با  -  

و کلمه خدانگهدار در دهان من کامل نچرخيد که صدای سالم مامانو شنيدم 

، 

با مامان هم تبریک عيد گفتيم و مقداری حرف های حاشيه ای و 

 خداحافظی کردیم ،

اما خداحافظی از بابا به دلم موند ، کاش خيلی چيزها رو خراب نمی کردم ، 

منو الیق یک خداحافظی خشک و خالی  اینقدری خراب کردم که االن پدرم

 هم نمی دونه و این چقدر تلخه !

 خدایا قدرتی به من عطا کن که دوباره همه چيزو از نو بسازم ...

*** 
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پشت ميزم مشغول کار بودم ، پروژه اون برج مربوط به رابرت  بيشتر از 

که در تصورم وقتگير بود ،  اما من اهل جا زدن نبودم چه در کار و چه حاال 

 دانشگاه هم استادم شده ،

تلفن زنگ خورد و کاترینا خبر داد که کارلو به اتاق جلسات احضارم کرده ، 

 پرسيدم :

داخل اتاق چه خبره ؟ -  

یک جلسه بسيار مهم با یکی از شرکت های بزرگه . -  

ناگهانی تشکيل شد ؟ -  

نه ، یک ماه قبل قرار این جلسه گذاشته شد . -  

ه قبل این جلسه به من اطالع داده نشده !اما از یک ما -  

خب ... -  

من در این جلسه شرکت نمی کنم . -  
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یامين ! -  

من به عنوان کارمند این شرکت دارای حق و حقوقی هستم . -  

االن وقت این حرفا نيست ، بعد جلسه ميتونی با آقای دلوکا صحبت کنی  -

 ، در حال حاضر این جلسه اهميت زیادی داره .

، من شرکت نمی کنم . نه -  

 و تلفنو قطع کردم .

 چند دقيقه بعد تلفنم دوباره زنگ خورد :

بفرمایيد . -  

 صدای کارلو عصبی بود :

همين االن به اتاق جلسات بيا . -  

 پس کارلوی هميشه خونسرد هم ميتونه عصبی بشه !
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در برنامه ی کاری امروز من این جلسه از قبل پيش بينی نشده ، مگر  -

که جلسه به صورت ناگهانی تشکيل شده باشه !این  

با من لجبازی نکن ! -  

لجبازی ای در کار نيست ! -  

پس این رفتارها چيه ؟ -  

دفاع از حقم . -  

 و دکمه قرمز قطع تماس رو فشردم .

چند ثانيه بعد ضربه ای به درب اتاقم زده شد ، اجازه ورود دادم و کارلو وارد 

 شد ،

جلسه اینقدر مهمه که واال حضرت شخصا اقدام کردند !اووووه یعنی این   

از جام بلند شدم ، سه قدم بلند برداشت و روبروی ميزم ایستاد ، دست هاشو 

 روی ميز ستون کرد :
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االن من چه کاری باید انجام بدم تا دوشيزه واال افتخار شرکت در این  -

 جلسه رو به من بدن ؟!

تشخيص داده می شد !در تک تک کلماتش تمسخر به راحتی   

االن که دیگه نميشه کاری کرد ، از این به بعد یادتون باشه برنامه کاری  -

 کارمندهای این شرکت رو کامل بهشون اطالع بدید کافيه !

ميزو دور زد و به فاصله خيلی کم روبروم ایستاد ، قدمی به عقب رفتم تا این 

 فاصله بيشتر بشه ،

 عصبی بود :

شتباه من بگذر ، مطمبن باش دیگه تکرار نميشه مادمازل .این بارو از ا -  

 کالفه به سمت چپ چرخيد و زیر لب گفت :

اگر کارت از طراح های دیگر شرکت بهتر نبود شک نکن با این لجبازی  -

 ای که داری تا حاال اخراج شده بودی  !

 لبخندمو قورت دادم :
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وارم از دفعه بعد دیگه خيلی خب ایندفعه رو چشم پوشی می کنم اما اميد -

 تکرار نشه !

حتما . -  

 جلوتر از کارلو راه افتادم و اون هم پشت سرم حرکت کرد ،

در اصل علت حضور من به عنوان طراح داخلی شرکت همکاری دو شرکت 

 در این زمينه بود ،

یعنی قرار بود من با طراح داخلی شرکت مقابل برای یک پروژه عظيم 

ماه بعد آغاز می شد . 6کار من از همکاری داشته باشم و   

*** 

با صدای زنگ موبایلم از خواب بيدار شدم ، ای بابا اول صبح روز تعطيل 

 کيه که نمی زاره من بخوابم ؟!

گوشيمو برداشتم ، نام مادربزرگ زیر چهره خندانش بهم لبخند می زد ، 

 تماسو وصل کردم :
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سالم مادربزرگ عزیزم . -  

به خير ، خوبی ؟سالم عسلم ، صبحت  -  

صدای شما رو که شنيدم عالی شدم ، شما خوبی ؟ -  

من هم خوبم عزیزم ، هنوز تو رختخوابی ؟ -  

با اجازه شما همين االن با صدای زنگ موبایلم بيدار شدم . -  

صبحه ! 8اوووه چقدر ميخوابی دختر ! ساعت  -  

آخه روز تعطيله . -  

صبحانه بخور ، یک لباس مناسب  زودتر بلند شو ، دست و صورتتو بشور ، -

 بپوش و با کارلو بيا اینجا .

اما من آمادگی ندارم ! -  

آمادگی نمی خواد ، من اینجا منتظر شما هستم ، می بينمت . -  

 و اصال مهلت نداد من جوابی بدم و قطع کرد .
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 با باالترین سرعت ممکن دست و صورتمو شستم و لباس مناسبی پوشيدم ،

که شدم کارلو لباس پوشيده و آماده برای بيرون رفتن روی وارد پذیرایی 

 مبل نشسته بود ،

 پس با هم هماهنگ کرده بودن جز من !

صبح به خيری گفتم و پاسخ شنيدم ، صبحانه ی کمی خوردم و به همراه 

 کارلو به سمت خانه مادربزرگ حرکت کردم .

ن شدم :راه کمی زیاد شده بود ، کم کم از شهر خارج شدیم ، نگرا  

کجا داریم می ریم ؟ -  

فکر ميکردم مادربزرگ باهات تماس گرفته باشه ! -  

بله ، اما گفت بياید خونه من . -  

من هم دارم همين کارو می کنم . -  

ما که از شهر خارج شدیم ! -  
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خب خونه مادربزرگ خارج از شهره . -  

 نفسی از سر آسودگی کشيدم .

د ، یک مزرعه سبز و زیبا که با تاللو نور منظره ای که می دیدم بی نظير بو

 خورشيد بسيار زیباتر به نظر می رسيد ،

 زندگی در اینجا یعنی یک زیست کردن واقعی !

خانه چوبی روبروی مزرعه باعث شده بود یک سوژه بسيار ناب برای 

 عکاسی یا نقاشی به وجود بياد ،

ست نمی دادم !اگر نقاش یا عکاس بودم حقيقتا این سوژه بکر رو از د  

مادربزرگ از درب خانه برای خوش آمدگویی بيرون آمد و من تازه فهميدم 

چقدر دلم تنگ آغوش مهربان این پيرزن بوده ام ، اصال دلم نميخواست از 

 این آغوش پُر مهر جدا بشوم ،

 آروم گفتم :

نميشه زمان همينجا متوقف بشه ؟ -  
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 کمرمو نوازش کرد :

باید قدر تک تک لحظات زندگی رو بدونيم عسلم .زمان جلو ميره و ما  -  

گونه اشو ب*و*سيدم و ب*و*سه ای هم از سمت پيرزن شيرین دریافت 

 کردم ،

 صدای کارلو باعث شد از مادربزرگ فاصله بگيرم :

مادربزرگ فکر می کنم من نوه شما هستم نه یامين ! -  

عقب رفتم و مادربزرگ از حسادت یک مرد بالغ خنده ای کرد و من کامل 

 اینبار کارلو جای منو در آغوش پيرزن مهربان گرفت .

روی دیوارهای چوبی خانه تابلوهای زیبای رنگ روغن نصب شده بود ، 

تابلوهایی بسيار شبيه به واقعيت که نشان از مهارت باالی دستان نقاش می 

 داد ،

نا  برکه های آبی رنگ اینقدر زیبا در یک جنگل سر سبز خلق شده بود که

 خودآگاه صدای پرندگان به گوش می رسيد ،
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یا خوشه های یاقوتی رنگ انگور که برق آن دل هر بيننده ای رو به هوس 

می انداخت که دست دراز کند و بخواهد یک دانه از خوشه بچيند تا طعم 

 شيرین آن در بند بند وجودش رخنه کند ،

تن دعوت کرد ،محو زیبایی های تابلو بودم که مادربزرگ مرا به نشس  

شربت خوش رنگ پرتقال و بوی کلوچه های تازه باعث شد آب دهانمو 

 قورت بدم ،

 مادربزرگ من رو مخاطب قرار داد :

بخور عزیزم ، بخور که این مدتی که ندیدمت به نظر الغرتر شدی . -  

با ذوق ليوان شربت و کلوچه ای برداشتم ، گازی به کلوچه زدم ، ناخودآگاه 

ته شد ، طعم شيرین کاکائو و خرده های گردو زیر دندانم بسيار چشمانم بس

 لذت بخش بود ،

جرعه از شربت نوشيدم ، به راستی این شربت گواراترین و خوش طعم ترین 

 شربتی بود که تا به حال نوشيده ام ،
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 با به یاد آوردن مطلبی از مادربزرگ پرسيدم :

ن رو می شناسيد ؟یک سوال ، نقاش این تابلوها کيه ؟ شما او -  

چه چيز باعث شد که در این باره کنجکاو بشی ؟ -  

زیبایی هر چه تمامتر این تابلو ها ، فاخر بودن این آثار و حس های خوبی  -

 که ازشون دریافت کردم باعث این کنجکاویه .

 مادربزرگ لبخند زیرکانه ای زد :

این تابلوها کارِ چشم آبی منه . -  

گاه کردم ، در حالی که ابرو راستشو باال انداخته بود و با شگفتی به کارلو ن

 شربت می نوشيد به من نگاه می کرد ،

چطور ممکنه ؟! این پسر ایتاليایی بيشتر از هميشه به نظرم مرموز نشان می 

 داد ،
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مهندس معماره یا یک نوازنده پيانو یا یک نقاش ماهر ؟! چطور ممکنه یک 

فه ای عمل کنه ! باالخره در یکی از زمينه ها آدم در هر سه زمينه اینقدر حر

 باید یک مقداری ضعف داشته باشه اما کارلو در هر سه رشته بهترین بود !

 سعی کردم تعجب و تحسين در نگاهمو پنهان کنم :

جالبه ! -  

 مادربزرگ گفت :

کارلوی من االن هم تصميم گرفته نهار ما را به دستپختش مهمان کند تا  -

تری از خودش نشان بدهد .هنرهای بيش  

 آبی چشمان کارلو درشت شد :

اما من ... -  

 مادربزرگ به ميان حرفش آمد :

ساعت دیگه هممون گرسنه می شيم . 3بهتره زودتر شروع کنی چون تا  -  
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 به سختی خندمو کنترل کرده بودم که مادربزرگ من رو مخاطب قرار داد :

ميکنی ؟!بخند عزیزم ، چرا اینقدر مبارزه  -  

با صدای بلند زدم زیر خنده ، مادربزرگ هم از خنده من خندش گرفت و منو 

 همراهی کرد ،

 خندم که تمام شد مادربزرگ رو به من گفت :

عزیزم خنده های خيلی شيرینی داری ، هميشه بخند که صورتت رو  -

 زیباتر می کنه .

متش کشيده لبخندی زدم و تشکر کردم که صدای کارلو باعث شد نگاهم س

 بشه :

حرف های مادربزرگ هميشه عين حقيقته . -  

لبخندم جمع شد و مات موندم ، وقتی به خودم اومدم که هر دو به آشپزخانه 

 رفته بودند ،
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یامين ، اون یک پسر ایتاليایی هست که تعریف و ارتباط با یک دختر براش 

ارها نداری .عادیه و چون تو یک دختر ایرانی هستی عادت به اینگونه رفت  

 نفس عميقی کشيدم و سعی کردم بر خودم مسلط باشم .

اسکالوپ مرغ دستپخت کارلو قابل قبول بود و طعم هایی که باید ازش 

دریافت می کردم اما اسکالوپی که یاسين می پخت یه طعم و مزه ی دیگه 

 ای داشت ،

شاید هم آخرین باری که یاد یاسين افتادم کی بود ؟! شاید یک ماه قبل یا 

 بيشتر ! نمی دونم ؛

 مگه ميشه داغ روی دل هم فراموش کرد ؟! ابدا ...

 با صدای مادربزرگ افکارم در هم شکست :

باید کارلو رو یک دوره کالس آشپزی بفرستم ! -  

 کارلو اعتراض کرد :

چرا ؟ -  
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چون عسلم از غذای تو نمی خوره ! -  

 به ميان صحبت دو نفره شان آمدم :

دارم می خورم و اتفاقا طعم خوبی داره .نه ، من  -  

و با دستی لرزان تکه ای داخل دهانم گذاشتم ، مزه آشنای غذا بغض 

 عجيبی به گلوم وارد کرد ،

 چاقو و چنگال رو داخل بشقاب رها کردم :

من واقعا ميل ندارم ، ممنون . -  

ت و بدون اینکه منتظر عکس العملی بمونم از در خونه خارج شدم و به سم

 مزرعه دویدم ...

نميدونم چند ساعت بود که زانو به بغل وسط مزرعه سرسبز نشسته بودم و 

 می گریستم ،

نفره طلب می کرد ، 4دلم یک دورهمی ساده   
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 اما دله دیگه زبون حاليش نمی شه ! 

نفره ای وجود نداره وقتی که یک نفرش نيست ، 4نميفهمه دورهمی   

ها سراغ داداشمو از من ميگيرن و من بعد از این همه مدت هنوز خيلی 

 نميدونم جوابشونو چی بدم ؟!

دلم ، ذهنم ، کودک نا آرام درونم و مهمتر از همه من سراغشو ازم ميگيرن 

! 

با دیدن کارلو که با فاصله چند متری روبروی من در حال برپایی سه پایه و 

 بوم بود به خودم اومدم :

من باید بلند بشم ؟ -  

فکری کردی ؟ چرا همچين -  

چون وجودم وسط این منظره زیبا سوژه نقاشی تو رو دچار نقص می کنه . -  

اتفاقا وجود تو باعث کامل شدن سوژه من می شه ، پس لطفا ژستتو  -

 عوض نکن و همونطور بنشين تا کار من تمام بشه .
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خورشيد در حال غروب بود که پسر ایتاليایی پایان کارو اعالم کرد ، از جام 

قدمی برداشتم  لند شدم ، عضالت پاهام خشک شده و بسيار درد می کرد ،ب

 و درد سرتاسر وجودمو فرا گرفت ،

دوال شدم و کمی پاهامو ماساژ دادم و دوباره قدمی برداشتم ، اینبار بدون 

توجه به درد ادامه دادم و نزدیک کارلو بودم که نفهميدم چی شد یکدفعه 

 پای راستم پيچی خورد

شت نزدیک به سقوط بودم که ناگهان با شدت زیاد به سمت باال و از پ

کشيده شدم و نگاهم در دو تيله آبی رنگ قفل شد ، فاصله ی خيلی کمی 

 به اندازه یک وجب بينمون وجود داشت ،

نفسم در سينه ام حبس شده بود ، نگاهی به خودم انداختم ، بند های دو 

پيچيده شده  و به همين طریق طرف مانتوم دور دست های پسر چشم آبی 

 من رو نگه داشته بود ،
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نگاهم باال اومد و روی یقه پيراهن کارلو ثابت موند ، خدای بزرگ ! یامين 

 دختر تو چه کردی ؟!

یقه پيراهنش دست آویز من برای جلوگيری از سقوطم شده بود و مچاله 

 داخل مشت هایم فشرده می شد ،

روی صورتش بياد : صدای کارلو باعث شد نگاهم باال  

خوبی ؟ -  

خوبم . -  

خيلی خب ، تعادلت رو حفظ کن و صاف بایست . -  

یقه اشو رها کردم و باال اومدم ، ایستادم و بندهای مانتومو از دور دستش 

 خارج کرد ،

 خم شدم و ساقه ی سبزی که دور مچ پای راستم پيچيده بود رو باز کردم ،

ر کشيد و چهره ام از درد جمع شد ، کارلو خواستم گامی بردارم که مچ پام تي

 پرسيد :
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نمی تونی راه بيای ؟ -  

گمان نمی کنم ! -  

بگذار من کمکت کنم . -  

چشمامو بستم و سرمو جهت مخالف چرخوندم ، کارلو متوجه مخالفتم شد و 

 با گام های بلند از من دور و به سمت خانه رفت ،

شو بگيرم ،غرورم اجازه نداد صداش بزنم و جلوی رفتن  

هر لحظه درد پام بيشتر می شد و چند دقيقه ای بود که تنها مونده بودم ، 

چند باری سعی کردم خودم به تنهایی راه برم اما واقعا بدون اغراق درد پام 

 اینقدر شدید شده بود که قادر به راه رفتن نبودم ،

 مچ پام وَرَم کرده و پوست سفيد رنگش قرمز شده بود ،

مادربزرگو به همراه نوه اش در حال نزدیک شدن دیدم ،از دور   

 مادربزرگ نگران بود :
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عسلم من ميخوام کمکت کنم . -  

اما برای شما سخته ! -  

از این حرف ها خوشم نمياد . -  

و اجازه اعتراض به من نداد ، زیر بازومو گرفت و سعی کرد تکيه امو به 

نایی کمک به من رو نداشت خودش بده ، اما بدن ضعيف پيرزن مهربان توا

 و نمی تونست من رو جابجا کنه ،

 دستشو از دور بازوم باز کردم :

مادربزرگ خواهش ميکنم ! -  

پس وسط این مزرعه تو ميخوای چه کنی ؟! من که توانایی کمک به تو  -

 رو ندارم ، به کارلو هم که اجازه کمک نمی دی ، دختر یک مقدار کوتاه بيا !

آخه ... -  

زیزم در موقعيت های خاص آدم نياز به کمک یک نفر دیگر داره ، مثل ع -

آتش نشان یا یک پزشک یا هر کسی که این کمک ازش برمياد ، هر دینی 
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با هر قانونی حتما یک شرایط ویژه ای رو هم پيش بينی کرده و استثنایی 

 هم قائل شده .

مورد لمس نامحرم اسالم کاملترین دین جهان این استثنا رو قائل شده ، در 

استثا هم داره به این ترتيب که در شرایط اضطرار کمک به نامحرم و دست 

 زدن به او برای نجاتش از نظر شرعی مانعی ندارد ،

 نفس عميقی کشيدم :

من مشکلی برای گرفتن کمک از آقای دلوکا ندارم . -  

 کارلو به سمتم اومد :

ميخوام بغلت کنم . -  

د ، دست راستشو دور شونم حلقه کرد و دست مردمک های چشمم گرد ش

چپشو زیر زانوهام انداخت و خيلی راحت در یک چشم برهم زدنی روی هوا 

 بودم ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     261

شَرم قوی ترین حسی بود که در اون لحظه داشتم ، شَرم از خدای خودم ، 

 درسته از نظر شرعی اشکالی نداشت اما نمی تونستم با خودم کنار بيام ،

رد به نظر می رسيد و درون  من از گرمای دست هاش پر کارلو خيلی خونس

از تالطم بود ، لمس نامحرم برای من اولين بار نبود و این تالطم وجودم 

 منو به تعجب واميداشت !

 با صدای کارلو نگاهم سمت صورتش کشيده شد :

باید دور گردنم حلقه اش کنی . -  

چی ؟ -  

دستاتو ميگم . -  

اینطوری راحتترم . -  

بسيار خب ، حواسم نبود که اسالمِ تو با این چيزها مشکل داره . -  

دین اسالم به تنهایی برای من نيست و برای همه مردمه ، منتهی هر  -

 کس اختيار اینو داره که انتخابش کنه یا نه .
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جوابی نداد ، مزرعه رو پشت سر گذاشتيم و وارد خانه شدیم ، به سمت مبل 

نشوند ،رفت و منو آروم روی مبل   

دست چپشو از زیر زانوهام بيرون آورد و دست راستش که دور شونه ام بود 

 خيلی آروم و به حالت نوازش حرکت داد و با مکث برداشت ،

نفس عميقی برای کنترل عصبانيتم کشيدم ، عصبانی بودم هم از کارلو بابت 

این حرکتش و هم از خودم بابت لذت ناشی از این حرکت که سرتاسر 

 وجودمو فرا گرفت ،

 سعی کردم آروم باشم :

ممنون برای کمک و همچنين از اینکه سنگينی منو تحمل کردی . -  

از اونچه که فکر ميکردم سبکتری . -  

 و به سمت یکی از اتاق ها رفت .

 مادربزرگ وارد شد :
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شاید باید بپذیرم که پير شدم چون نتونستم به سرعت کارلو دنبال شما  -

 بيام .

ند زدم :لبخ  

به نظر من شما خيلی هم جوونی . -  

پسر ایتاليایی در حالی که جعبه کمک های اوليه دستش بود و به سمت من 

 ميومد گفت :

ليدی ریتا از پيری حرف نزن که تنها بانوی جوان و زیبای این شهر  -

 شمایی .

مادربزرگ که حاال فهميده بودم اسمش ریتا هست جعبه رو از دست نوه اش 

فت :گر  

چشم آبیِ خوش زبون من . -  

 و ب*و*سه ای روی گونه کارلو نشوند ،
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مادر بزرگ جلوی پای من روی زمين نشست و مچ پای راستمو در دست 

 گرفت ، کمی محل آسيبو بررسی و آروم شروع به ماساژ دادن کرد ،

 همزمان باهام حرف ميزد :

ی شد و مداواش کارلو کودکی پُر از شيطنت بود ، مدام دچار آسيب م -

هميشه به عهده من بود ، تو چشم های آبی رنگش که اشک جمع می شد 

و لپ های تپلش که می لرزید تمام وجودم فرو ميریخت ، هيچ وقت طاقت 

 دیدن ناراحتيشو نداشتم و ندارم .

و ناگهان مچ پامو چرخوند و دردی وحشتناک سرتاسر پامو فرا گرفت و آخ 

 بلندم به هوا رفت ،

دی از جعبه برداشت و در حالی که روی محل آسيب ماساژ می داد گفت پما

: 

عسلم منو ببخش که بهت نگفتم ميخوام چيکار کنم اما اگر می فهميدی  -

 جز استرس چيزی نصيبت نمی شد .
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*** 

نگاهم به بيرون مات بود ، سياهی شب بی رحمانه ماه رو پنهان کرده و این 

ر بود ،بسيار برای ستارگان عاشق دلگي  

سکوت ماشين برای من از همه چيز آزاردهنده تر به نظر می رسيد و حوصله 

 موسيقی هم نداشتم ،

درد پام تقریبا از بين رفته بود و من اینو مدیون درمان و رسيدگی بانو ریتای 

 مهربان بودم ،

البته من درد و زخم بزرگتری در دلم داشتم ، اون رو چه کسی التيام می 

 بخشه ؟!

ی عميق کشيدم ، کارلو پرسيد :آه  

دليل این آه عميق چيه ؟ -  

دلتنگی . -  

جالبه . -  
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دقيقا چه چيزی جالبه ؟ -  

دلتنگی تو ! -  

چرا ؟ -  

اصال شبيه به آدم های دلتنگ نيستی . -  

آدم های دلتنگ چه شکلی هستند ؟ حتما باید گوشه نشين و غمگين  -

 باشم تا دلتنگ به نظر برسم ؟!

نمی دونم ، ولی شبيه به آدم های دلتنگی هم که تا به االن دیدم نه ،  -

 هم نيستی .

هر حسی در هر آدمی به شکلی متفاوت نمود پيدا می کنه . -  

و در تو دلتنگی به چه شکل نمود پيدا کرده ؟ -  

شاید به شکل اینکه من ميل بيشتری برای تالش و کار دارم . -  

آدم متفاوتی هستی . -  
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. می دونم -  

با ابرویی باال رفته نگاهی بهم انداخت و دوباره مسيره نگاهشو به سمت 

 روبرو هدایت کرد .

 ماشين روبروی خانه ایستاد و من دربو باز کردم ، کارلو روبروی من ایستاد :

اگر باز هم کمک ميخوای بگو . -  

نه . -  

می و پياده شدم ، هنوز قدم برداشتن مقداری برام سخت بود و کمی لنگ 

 زدم ،

وارد خانه شدیم و هر کس به سمت اتاقش رفت ، دستم دستگيره اتاقو 

 لمس کرد صدای کارلو باعث شد که دستگيره رو پایين نکشم :

دلتنگ چه کسی هستی ؟ -  

 بدون اینکه به عقب برگردم پاسخ دادم :
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دلتنگ یاسين . -  

عجب بودم ، و منتظر پاسخ نموندم و وارد اتاق شدم ، از پاسخی که دادم مت

 پاسخم بدون فکر و تعلل بود ،

 نگفتم دلتنگ پدر و مادرم ، وطنم ، خانوادم و ... گفتم یاسين !

با همون لباس لنگان به سمت تختم حرکت کردم و دراز کشيدم ، نگاهم 

 خيره به سقف بود ،

 یاسين االن کجایی ؟ جات راحته ؟ توام دلت برای من تنگه ؟

رات تنگه ، یعنی زیاد از حد دلتنگم ، کاش اینقدر داداش من که خيلی دلم ب

خوب نبودی ، کاش بيش از حد در حقم مهربانی نمی کردی ، کاش هميشه 

 حامی نبودی و ای کاش من برای تو بد نمی بودم ؛

 نفهميدم کی خوابم برد و دنيای بی خبری منو فرا گرفت .

*** 



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     269

بلندی کشيدم و من دست برد پشت سرم و کليپسمو کشيد ، از درد جيغ 

 دسته ای از موهامو داخل کليپس دیدم ،

دوباره دستشو به سمت پشت سرم آورد و من از ترس موهامو گرفتم ولی 

اون بی شرف موهای بلندمو دور دستش پيچيد و کشيد که باعث شد سرم 

 به سمت عقب کشيده بشه ،

 صورتشو نزدیک صورتم آورد :

به پاهام بيفتی و التماسم کنی که کاری می کنم که روزی هزار بار  -

 عقدت کنم ، ميبينی هيچکس اینجا نيست که کمکت کنه .

 ناليدم :

هيچ غلطی نمی تونی بکنی . -  

با شدت روی زمين پرتم کرد و شروع  کرد به باز کردن دکمه های 

پيراهنش و با یک حرکت از تنش خارج کرد ، کم کم بهم نزیدک می شد و 

زدم : من از ته دلم فریاد  
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خهههههههههدایههههها نزار بی آبرو بشم . -  

کسی اسم منو صدا ميزد و من از اونجا هر لحظه دورتر می شدم ، چشمامو 

که باز کردم منبع صدا رو تشخيص دادم ، یک خانم سپيد پوش که باالی 

 سرم نشسته بود :

خوبی عزیزم ؟ -  

من کجا هستم ؟ -  

بيمارستان . -  

ی کنم ؟من اینجا چه کار م -  

حالت خوب نبود عزیزم و دوستت تو رو به اینجا آورد . -  

دوستم ؟ -  

بله ، کارلو دلوکا . -  

 پرستار از لبه تختم بلند شد و بعد از چک کردن سرم از اتاق خارج شد ،
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 من در بيمارستان چه کار می کردم ؟!

 سعی کردم آخرین چيزی که در ذهنمه به خاطر بيارم ، وارد اتاقم شدم و

 روی تختم دراز کشيدم و خوابم برد ،

 بعد کابوس دیدم و وقتی چشم باز کردم اینجا بودم !

 کاش زودتر کارلو بياد بفهم من اینجا چه می کنم ؟

خيلی زود دعام مستجاب و کارلو وارد شد ، دیدن یک چهره آشنا در غربت 

،واقعا آرامشو به آدم برمی گردونه خصوصا در مکانی مثل بيمارستان   

با دیدن چشم های باز من نفسی از سر آسودگی کشيد و روی صندلی کنار 

 تختم نشست :

خوبی ؟ -  

خوبم فقط نميدونم اینجا چه کار می کنم ؟! -  

دو شب قبل که از مزرعه برگشتيم ... -  
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 حرفشو قطع کردم :

دو شب قبل ؟ یعنی چی ؟ -  

آماده خواب شده یعنی یک روز و نيم تو بی هوش بودی ، من اون شب  -

 بودم که صدایی از اتاقت شنيدم ،

وارد اتاقت شدم و دیدم خيس عرقی و می لرزی و تب خيلی باالیی هم 

س انتقال سریع به داشتی ، به اورژانس زنگ زدم ، تشخيص دکتر اورژان

بيمارستان بود ، اینجا هم تشخيص داده شد که تب و لرز داری و سریعا 

.اقدامات الزم انجام شد   

اوه خدای من . -  

درب اتاق باز شد و اینبار مرد مسنی که روپوش سفيد به تن داشت همراه 

 همون خانم پرستار وارد شد ،

مرد مسن که تسخيص دادم دکتره پرونده امو به دست گرفت و شروع به 

 مطالعه کرد ، بعد از چند دقيقه باالی سرم ایستاد :
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علت این تب و لرز چيه ؟ -  

:متعجب گفتم   

من باید بگم ؟ -  

پس چه کسی باید بگه ؟ من از کجا باید بدونم تو در دو روز گذشته چه  -

 خوردی یا کجا رفتی یا چه اتفاقی برات افتاده ؟

من دو روز گذشته به یک مزرعه در اطراف شهر رفتم و نهار هم اسکالوپ  -

مرغ و شام هم سوپ سبزیجات خوردم ، البته از عصر تا غروب هم وسط 

 مزرعه نشستم .

چندین ساعت روی زمين نشستی ؟ باد هم می وزید ؟ -  

بله . -  

رطوبت زمين همچنين وزش باد در ایجاد این بيماری نقش داشته اند . -  

کی ترخيص می شم ؟ -  
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تا یک یا دو ساعت دیگه ميتونی به خونه بری اما اینبار مواظب باش  -

 دوباره خودتو بيمار نکنی .

پرستار بيرون رفت .و به همراه   

از خودم عصبانی بودم ، اون از پيچ خوردن پام این هم از تب و لرز ! دردسر 

 پشت دردسر ،

شبيه به دخترهای لوس و ضعيف داخل رمان ها شده بودم ، یادمه هميشه از 

دست و پا چلفتی بودن دخترها در اغلب رمان ها حرص خوردم ، هميشه 

و محکم باشه ، عقيده داشتم یک دختر باید قوی  

حاال چيزی رو که منع کرده بودم به سرم اومده بود ، خود کرده را تدبير 

 نيست ...

 با شرمساری رو به کارلو گفتم :

خيلی ممنون از کمک دوباره . -  

کسی مجبورم نکرد پس تشکر الزم نيست . -  
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در هر صورت لطف کردی . -  

لطف نبود . -  

ز اتاق خارج شد .و بدون اینکه منتظر پاسخ بمونه ا  

چند دقيقه بعد پرستار به سينی وارد اتاق شد ، محتوی سينی شامل صبحانه 

 سبکی بود که پيش روم گذاشته شد ،

 سرممو از دستم بيرون آورد و بدون هيچ حرفی از اتاق بيرون رفت .

 آب پرتقال رو از داخل سينی برداشتم و شروع به نوشيدن کردم ،

کارلو درب اتاقو باز کرد :صبحانه امو که خوردم   

دکتر مجوز ترخصيتو صادر کرد . -  

 و پاکتی از کمد بيرون آورد :

داخل این پاک لباس های خودته ، اگر برای تعویض نياز به کمک داری  -

 بگو .
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 پسره پرو ميخواد تو لباس عوض کردن کمکم کنه ! حتما بفرما !

خودم عوض می کنم . -  

بيرون منتظرتم . -  

يرون رفت من هم لباسمو هر چند کمی سخت ولی عوض کردم .وقتی ب  

 داخل ماشين که نشستيم پرسيدم :

هزینه بيمارستان چقدر شد ؟ -  

بدون اینکه پاسخمو بده نيم نگاهی به من انداخت و ماشين راه افتاد ، ای 

 بابا این چه رفتاریه ؟! این پسر ایتاليایی زیادی عجيب و غریبه ،

نده کارلو به شدت می سوزه ، بنده خدا قراره چه موجودی دلم برای همسر آی

 رو تحمل کنه !

 یک مرد سرد ، مغرور ، خودخواه و بدون هيچ واکنشی نسبت به اطرافش !
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البته کارلو در دو حالت کامال تغيير ميکنه ، اولين حالت حضور مادربزرگه و 

 دومی هم زمانيه که با بچه هاست .

اره بپرسم که اینبار اون پرسيد :دودل بودم که سوالمو دوب  

برای حاضر شدن در محل کار و دانشگاه آمادگی داری ؟ -  

مشکلی ندارم ، فقط باید لباس مناسبتری بپوشم . -  

روبروی خانه ایستاد و سعی کردم با باالترین سرعت ممکن خودمو به اتاقم 

 برسونم ،

ردم ، شالمو برداشتم اولين مانتو و شلواری که به دستم اومد از کمد خارج ک

 و کليپس موهامو باز کردم ، نگاهم به آینه افتاد ،

چقدر رنگ پریده به نظر می رسيدم ، سریع ضدآفتابی به صورتم زدم ، خط 

 چشمی پشت پلک هام و رُژی روی لب هام کشيدم ،

 با صدای کارلو رُژ از دستم روی زمين افتاد :

خوشرنگه ! -  
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چشمان براق کارلو بود ، یکدفعه نگاهم به نگاه شوک زده ام خيره به  

 موهای پریشان ریخته شده دورم افتاد و فوری پشت درب اتاق پنهان شدم ،

اینبار صداشو خيلی نزدیک به گوشم شنيدم انگار لب هاشو از آن سو به 

 درب چسبانده :

البته روی لب های تو ! -  

شده و قلبم با صدای قدم هاش نشان از رفتنش می داد ،  نفس هام تند 

 شدت زیادی به سينه ام می کوبيد ،

فکر ميکنم از آثار مریضيه اما عالوه بر اون رفتارهای غير قابل پيش بينی 

 کارلو هم به شدت منو شوکه کرده بود ،

 خدای بزرگ ، منو بی حجاب در حال آرایش دیده !

باز تازه اگر بخوام از افتضاحی که توی مزرعه پيش اومد چشم پوشی کنم 

 هم از روبرو شدن باهاش خجالت می کشم ،

 یامين تو چرا فقط گَند می زنی ؟!
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 سعی کردم خودمو جمع و جور کنم و زود حاضر بشم ،

با لباس های تعویض شده سوار ماشين شدم و عينک آفتابيمو زدم و خيره 

 به روبرو موندم ،

کرده بود اما خبری از حرکت ماشين نبود ، سکوت فضای کوچک ماشينو پُر 

 ، سعی کردم صدام نلرزه :

قصد حرکت نداری ؟ -  

نهایت تالشمو کردم که بهش نگاه نکنم ، بعد از چند ثانيه ماشين حرکت 

 کرد و من نفسی از سر آسودگی کشيدم ،

 امروز کالس داشتم و از شانس قشنگ من کالسم با جناب رابرت بود ،

سمتش چرخيدم :مقابل دانشگاه ایستاد و من عينکمو برداشتم و   

خداحافظ . -  

 اما کارلو نگاهش به جای خاصی معطوف بود :
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نگفته بودی . -  

چيو ؟ -  

اینکه رابرت استاد این دانشگاهه ! -  

و به سمتم چرخيد ، نگاه باریک شده اشو خيلی دقيق روی صورتم انداخت 

 ، 

 خونسرد پاسخ داد :

مساله مهمی نبود . -  

ده شدم .و درب ماشينو باز کردم و پيا  

*** 

ساله من از تو عاقالنه تر رفتار می کنه . 8برادر  -  

- ...  
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اگر یک مقدار کمی عاقل بودی االن به جای دانشگاه در رختخواب  -

 استراحت می کردی .

آنا ! -  

بله ، انتظار داری چی بگم ؟! بگم دوست خوبم چقدر عاقلی که با وجود  -

وباره تب کردی !بيماری به دانشگاه اومدی و االن هم د  

تب من ربطی به بيماریم نداره . -  

پس به چه چيز ربط پيدا می کنه ؟ -  

کافيه ! -  

آنا با اینکه هنوز عصبی بود اما ساکت شد ، دختر ایتاليایی که روزهای اول 

بسيار زیاد خونسرد رفتار می کرد در اثر همنشينی با من خونسردیش از بين 

می ده ،رفته و حاال عکس العمل نشان   

البته تب من شاید از بيماریم نشات گرفته اما تقریبا قطع شده بود ولی رابرت 

 باعث شد دوباره حالم دگرگون بشه ،
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از یادآوری دوباره اش هم حالم بد ميشه ، بعد از اتمام کالس منو صدا زد و 

 ازم خواست بمونم گفت ميخواد باهام حرف بزنه ،

به نظر هر دختری جذاب به نظر می  ایستادم و رابرت دست در جيب که

 رسيد اما در نظر من منفور بود به سمتم اومد و روبروم ایستاد :

من خيلی قلب بزرگ و روح بخشنده ای دارم به همين دليل تمام گذشته  -

 و کارهای تو رو فراموش می کنم .

 پوزخندی روی لبهام شکل گرفت و مرد چشم سبز ادامه داد :

... تنها به یک شرط -  

 کمی مکث کرد :

با من باشی . -  

 پلک هامو بستم و اون موجود منفور ادامه داد :
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به جرات می تونم بگم که من تنها مردی هستم که تقریبا با هر دختری  -

از هر کشور و مليتی با هر دین و اعتقادی بودم و در این زمينه تجربه های 

 زیادی دارم اما تو برام یک جذابيت خاصی داری .

 گوشه ی روسریمو گرفت :

همين حجاب مسخره و کناره گيری هات باعث ميشه هر دفعه بيشتر به  -

 تو تمایل پيدا کنم .

تصميم گرفتم هيچ جوابی به این موجود پست تر از حيوان ندم ، روسریمو از 

دستش بيرون کشيدم و عقبگرد کردم تا بيرون برم اما باز هم صدای 

سيد :مشمبزکننده اش به گوشم ر  

باید یادآوری کنم که من یکی از بزرگترین سرمایه گزاران و ثروتمندترین  -

آدم های این شهرم پس نفوذ زیادی در هر جایی که فکرشو کنی دارم ، 

 توصيه می کنم در برابر چنين آدم بزرگی نرمش به خرج بدی .

 آب دهانمو قورت دادم و به سختی  گفتم :
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نفوذی که داری هر کجا که عالقه مندی این حجم زیاد از انرژی و  -

 صرف کن اما مطمبن باش هيچ وقت تسليم شدن منو نمی بينی .

زانوهام سست شده بود اگر بيشتر می موندم قطعا پخش زمين می شدم ، 

وقتی از کالس بيرون اومدم آنا منتظرم بود و من که نميدونم از بيماریم بود 

ا شدم .یا از حرف های رابرت در آغوش آنا ره  

من سکوت کردم و آنا فکر کرد بابت بيماریم حالم بد شده و من هم سعی 

 نکردم توضيحی بدم ،

حاال هم بعد از سرزنش سکوتش نشان از دلخوری می داد ، با نرم ترین 

 لحن ممکم گفتم :

آنا جان حالم زیاد خوش نيست ، به جای سرزنش اگر کمکم کنی به خونه  -

 برم ممنونت می شم .

تر چشم عسلی انگار درک کرد چقدر حال بدی دارم که بدون هيچ حرفی دخ

 با ماشينش منو به خانه رسوند و تنها با یک خداحافظی رفت .
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*** 

ضربه ای به درب اتاق زدم ، اجازه ی ورود داد و من بعد از وارد شدن دربو 

 پشت سرم بستم ،

روی ميز قرار با گام های محکم به سمت ميزش رفتم و پوشه داخل دستمو 

 دادم :

پروژه در موعد مقرر به پایان رسيد . -  

 با حيرت گفت :

اما این امکان نداره ! -  

حاال که انجام شده پس امکان داره . -  

دکوراسيون داخلی اون برج کار بسيار سختی بود . -  

هميشه از انجام کارهای سخت لذت بردم . -  

خيلی خوبه ، می تونی بری . -  
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دادم و از اتاق خارج شدم ، نفس عميقی کشيدم و خدا رو شکر سری تکان 

 کردم که پروژه در موعد مقرر تمام شد تا بهانه ای تازه به دست رابرت نياد .

*** 

هر دو خسته از روز سخت کاری وارد اتاق های خودمان شدیم ، لباس هامو 

 عوض کردم و از اتاق خارج شدم ،

شد ، من جلوتر به سمت آشپزخانه راه همزمان کارلو هم از اتاقش خارج 

افتادم ، زیر قابلمه ها را روشن کردم و منتظر پخت بيشتر قرمه سبزی و دم 

کشيدن برنج موندم ، صبح قبل از بيرون رفتن غذا رو تقریبا نيم پز کرده 

 بودم و االن کار خاصی نداشتم ،

مو ميون روی صندلی ميز نهارخوری نشستم ، کالفه و سردرگم بودم ، سر 

 دستام گرفتم و شروع به ماساژ شقيقه هام کردم ، 

سعی کردم هر چيزی که در ذهنم هست رو مرور کنم شاید دليل کالفگيمو 

 متوجه بشم ،
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ترم دوم هم به اتمام رسيد و امتحاناتو با موفقيت گذروندم ، پروژه رابرت به 

 پایان رسيد و من قراره ...

تام بلند کردم :با صدای کارلو سرمو از ميون دس  

خسته ای ؟ -  

خيلی وقته؛ -  

از چی ؟ -  

از زندگی . -  

چرا ؟ -  

دليلش ميشه از ابتدای ورودم به دنيا تا به االن . -  

واضح بود که از جواب بی سر و تهی که دادم چيز زیادی متوجه نشده به 

همين دليل بی هيچ حرفی روی صندلی روبروم نشست ، درخواستمو مطرح 

 کردم :
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فردا روز تعطيله و اگر امکانش هست ميخوام مادربزرگ و بچه ها به اینجا  -

 بيان .

مشکلی نيست . -  

سکوت عجيبی بينمون حکم فرما بود ، سنگينی نگاهشو روی صورتم حس 

 می کردم اما با خودم جنگيدم که پاسخ این نگاهو ندم ،

خيلی خوب از جام بلند شدم و نگاهی به برنج و خورشت انداختم ، هر دو 

پخته شده بود ، غذا رو کشيدم و ميزو چيدم و کارلو هم بدون هيچ حرکتی 

 در تمام مدت به من نگاه می کرد ،

پشت ميز نشستم و برای خودم و پسر ایتاليایی غذا ریختم ، در این مدت 

متوجه شده بودم که کارلو مثل اکثر ایرانی ها عالقه ی زیادی به قرمه 

 سبزی داره ،

شام مثل هرشب قصد داشت وارد اتاقش بشه که با صدای من متوقف بعد از 

 شد :
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فرداشب پرواز دارم . -  

 سریع برگشت :

به کجا ؟ -  

ایران . -  

به چه علت ؟ -  

تعطيالت تابستانی . -  

کار و درست چی ميشه ؟ -  

ماه تابستان از کار معافم و درس هم که تا  3در قراردادی که امضا شد  -

ترم شروع نميشه .آخر ستامپر   

ماه اینجا باشی و از تعطيالتت لذت ببری . 3ميتونستی در این  -  

زمانی لذت می برم که در کنار خانوادم باشم . -  

خب خانوادت به اینجا بيان . -  
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دلم برای کشورم تنگ شده . -  

ماه دلتنگيه دیگری سراغت نمياد ؟ 3مطمبنی در کشورت در این  -  

مطمبن نيستم . -  

دون اینکه منتظر جواب بمونم وارد اتاقم شدم .و ب  

صبح تقریبا زود بيدار شدم و صبحانه ی مفصلی آماده کردم ، به سمت اتاق 

کارلو رفتم تا برای صبحانه صداش کنم که با دیدم درب اتاق بازه و  کارلو 

 هم نيست ،

 حدس زدم که به دنبال مادربزرگ و بچه ها رفته باشه ، چند دقيقه بعد با

 سر و صدای بچه ها فهميدم حدسم درست بوده ،

سریع جلوی در رفتم و بچه ها با دیدنم به سمتم دویدند و در آغوشم پرتاب 

 شدند ، با صدای پيرزن مهربان بچه ها رو از خودم جدا کردم و ایستادم :

سالم عسلم . -  

سالم مادربزرگ عزیزم . -  
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 و صورت مثل ماهشو ب*و*سيدم .

هيجان خاصی برقرار شده بود ، صدای جيغ آنجال باعث شد  سر ميز صبحانه

 به سمتش برم ، روی صندلی کنار کارلو نشسته بود ،

 به سمت دخترک شيرین خم شدم :

هيس ، جيغ نزن ، چه خبره ؟! -  

آخه اون همش منو حرص ميده . -  

و به سمت فرانکو که در سمت دیگر کارلو نشسته بود اشاره کرد ، سرمو به 

چپ چرخوندم تا از فرانکو بخوام با دخترها مهربانتر رفتار کنه که ...سمت   

هيچ فاصله ای نبود ، شاید به اندازه یک آه بين صورت من و پسر چشم آبی 

 فاصله  وجود داشت ،

تمام صداهای اطرافم قطع شده بود و فقط من بودم و یک جفت آبی که از 

 هميشه روشنتر شده بود ،
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لحظه در ذهنم وجود داشت که امشب قراره من چطوری تنها فکری در اون 

 برم ؟!

 صدای بسيار آهسته کارلو به گوشم خورد :

چه رنگيه ؟ -  

 صدای منم ناخودآگاه آهسته شد :

چی ؟ -  

 همونطوری که در چشمانم خيره بود گفت :

چشماتو ميگم . -  

اتاقم با این دو کلمه به خودم اومدم و صاف ایستادم و به سرعت به سمت 

 رفتم .

از سرویس اتاقم که بيرون آمدم صدای ضربه ای که به درب اتاقم زده می 

 شد رو شنيدم و اجازه ورود دادم ،
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مادربزرگ وارد شد و دربو پشت سرش بست ، جلو آمد و روبروم ایستاد ، 

 دستشو جلو آورد و روسریمو باز کرد و بهم اشاره کرد روی تخت بنشينم ،

ستيم ، دست نوازش این زن فوق العاده روی موهام هر دو لبه تخت نش

 کشيده شد و من غرق آرامش شدم ،

چند دقيقه ای بدون هيچ حرفی فقط موهامو نوازش کرد تا اینکه صدای 

 خيلی زیبایش به گوشم رسيد :

چرا اینقدر پریشونی دخترم ؟ -  

خودمم دليلشو نمی دونم ! -  

وقوع باشه . باید یه اتفاق مهمی افتاده یا در حال -  

همينطوره . -  

خب ؟ -  

ماه ترک می  3من ... من ... من امشب ایتاليا رو به مقصد ایران به مدت  -

 کنم .
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لبخندی روی لب هاش شکل گرفت و زیر لب طوری گفت که من نشنوم 

 اما شنيدم :

چشم آبی من برای همين امروز دریایِ چشمات از هميشه پرتالطم تره ! -  

ب قرار داد :و بعد منو مخاط  

دليل آشفتگيت همينه عسلم . -  

اما من قراره در کشور خودم و در کنار خانوادم باشم چرا باید به این علت  -

 آشفته باشم ؟!

آشفتگيت برای اینه که وقتی از اینجا بری دلتنگيت کامال برطرف نميشه  -

 و اون موقع در ایران دلتنگ آدمهای اینجا ميشی .

ما ، آنجال و فرانکو ميشم .درسته ، دلتنگ ش -  

مطمبنی این دلتنگی برای نفر چهارمی نيست ؟ -  

صدای آنجال که منو صدا می زد باعث شد فرصتی برای پاسخ من وجود 

 نداشته باشه .
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آنجال پا زمين می کوبيد و حاضر نبود با فرانکو آشتی کنه ، فرانکو هم دست 

، به سينه پشتشو به دختربچه چشم عسلی کرده بود  

 از یک طرف من ميگفتم :

بچه ها شما دو تا خواهر و برادر و همينطور دو دوست هستيد باید با هم  -

 آشتی باشيد .

 و از طرف دیگه کارلو تالش می کرد :

بچه ها همدیگرو بب*و*سيد و زود آشتی کنيد . -  

 یکدفعه فرانکو رو به کارلو گفت :

تو و یامين با هم دشمن هستيد ؟ -  

چه دليلی داره که دشمن باشيم ؟!نه ،  -  

پس چرا هيچ وقت همدیگرو بغل یا ب*و*س نمی کنيد ؟! -  
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هر دو شوکه به این پسربچه که با لجبازی به ما خيره شده بود نگاه می 

 کردیم ،

 من زودتر خودمو پيدا کردم :

خب ما که قهر نکردیم بخوایم همو بغل یا ب*و*س کنيم . -  

 اینبار آنجال گفت :

اون راست ميگه ، تا شما دو تا مثل دو تا دوست نباشيد ما هم آشتی نمی  -

 کنيم .

کارلو نگاهی به من انداخت و نزدیکم شد ، خيلی نزدیک به من درست 

کنارم ایستاد ، اگر کمی دیگر نزدیک ميشد مطمبنا شانه ام به بازویش می 

 خورد ،

خواد روی کمرم دست چپشو به پشت کمر من آورد و من از فکر اینکه مي

 بگذاره لرزه به تنم افتاد ،
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اما بعد از گذشت چند ثانيه متوجه شدم طوری ميخواد نشون بده که انگار 

 دستش روی کمرمه ، در اصل دستش پشت کمر من روی هوا معلق بود ،

 بچه ها رو مخاطب قرار داد :

ببينيد ما قهر نيستيم و دوست های خيلی خوبی برای هم هستيم . -  

ا لبخند به من نگاه کرد ، من هم پاسخ نگاه و لبخندشو دادم تا این و ب

 فضای دوستانه رو به بچه ها انتقال بدم ،

 چرا نگاه این پسرچشم آبی این روزها کمی تغيير کرده بود ؟!

نگاهش دیگه سرد نبود در عين حال گرما هم نداشت ، انگار خنثی شده بود 

، 

يم :با صدای فرانکو نگاه از هم گرفت  

پس ما هم آشتی می کنيم . -  

 و به دنبال این حرف به سمت آنجال رفت و بغلش کرد .
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تا شب هم من و هم کارلو با بچه ها بازی کردیم و وقتی که بازی رو با 

 بچه ها شروع می کنی دیگه راضی به تمام کردن بازی نمی شوند ،

ادند .مادربزرگ که برای شام صدامون کرد انگار دنيا رو به من د  

شام در فضای دوستانه و تقریبا آرامی صرف شد ، بعد از شام نگاهی به 

 ساعت انداختم وقت رفتن بود ،

وارد اتاقم شدم ، مانتوی خنک و تقریبا گشادی روی تونيکم پوشيدم و با 

 برداشتن ساکم که از قبل بسته بودم از اتاق خارج شدم ،

به ... خيلی خوبه ... که این چهارنفری می خندیدند و خوشحال بودند ، خو

 خوشحالی وابسته به حضور من نيست ،

با گام هایی آهسته به سمتشون حرکت کردم ، با صدای چرخ های چمدانم 

 که روی سراميک کشيده می شد هر چهار نفر با تعجب نگاهم کردند ،

 کارلو زمزمه کرد :

به این زودی ! -  
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 بچه ها همزمان گفتند :

کجا ؟ -  

مادربزرگ به سمتم اومد و منو در آغوش گرم خودش کشيد :و   

کاش همينجا تعطيالتت رو می گذروندی . -  

کاش می تونستم ؛ -  

 از آغوشش منو فاصله داد و نگاه پر از مهرشو بهم دوخت :

ماه بيشتر از هميشه مواظب خودت باش دخترم . 3در این  -  

دادم ،ب*و*سه ای روی گونه ام کاشت و من هم پاسخشو   

روی زانوهام نشستم و دست هامو برای بچه ها باز کردم ، هر دو خودشونو 

 در آغوشم جای دادند ،

 هر دو رو ب*و*سيدم و گفتم :



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     300

من باید به یک سفر چند ماهه برم اما سعی می کنم زودتر برگردم ،  به  -

 من قول بدید در این چند ماه بچه های خوبی باشيد .

نجال گونه ی راستم و فرانکو گونه ی چپم رو هر دو قبول کردند و آ

 ب*و*سيد ،

 از روی زانوهام بلند شدم و جلوتر رفتم ، روبروی کارلو ایستادم :

منو تا فرودگاه می رسونی ؟ -  

آره ، صبر کن لباسمو عوض کنم . -  

به سرعت لباس عوض کرد و من بعد از خداحافظی از مادربزرگ و بچه ها 

سوی فرودگاه حرکت کردیم ،سوار ماشين شدم و به   

در طول مسير سکوت سردی ماشينو فرا گرفته بود ، انگار هيچکدوم دوست 

 نداشتيم این سکوتو از بين ببریم ،
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ماه قبل  9از پنجره بيرونو نگاه کردم ، تاریکی بود و تاریکی ، جاده ای که 

رسيد در روشنایی ازش رد شدم و به نظرم زیبا آمد حاال ترسناک به نظر می 

، 

 چقدر زمان برای قضاوت ما انسان ها مهمه !

 با صدای کارلو افکارم در هم شکست :

ایرانو بيشتر دوست داری یا ایتاليا رو ؟ -  

جایی رو بيشتر دوست دارم که دلم خوش باشه . -  

در کجا دلت خوشه ؟ -  

خيلی وقته که هيچ کجا دلم خوش نيست . -  

چرا ؟ -  

مجبورم دليلشو بگم ؟ -  

نه . -  
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 و من سکوت کردم .

 به فرودگاه که رسيدیم ازم پرسيد :

خودت می تونی بری ؟ -  

بله . -  

پس خدانگهدار . -  

ماه ، خدانگهدار . 9خيلی ممنون بابت این  -  

درب ماشينو باز کردم و پياده شدم ، این پسر ایتاليایی چقدر با ما ایرانی ها 

 متفاوته !

از فرنگ آمده بود قطعا بعد از رساندن به  اگر خانواده ما ميزبان یک مهمان

فرودگاه تا از سوار شدن مهمانش به هواپيما مطمبن نمی شد فرودگاه را 

 ترک نمی کرد اما کارلو زحمت پياده شدن از ماشين هم به خودش نداد !

 بغضی عجيب به گلویم چنگ می زد ،
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اد از کارلو دیدی یامين ! دختر تو چت شده ؟! مگر نه اینکه از این رفتارها زی

 ! پس چرا االن بغض کردی ؟!

 دليلی برای ناراحتی وجود نداره ، تو باید به خودت مسلط باشی دختر !

ميالنو مالپنسا شدم .نفس عميقی کشيدم و وارد فرودگاه   

*** 

: 2فصل   

با دیدن چهره مامان که با چشمای قشنگش دنبال من می گشت یک دنيا 

شد ،انرژی به وجودم سرازیر   

دستمو باال بردم و براشون تکون دادم ، هستی با هيجان باال پایين می پرید 

ی با لبخند برام دست تکون می داد ، مامان اشکی از چشم راستش ، شاد

چکيد و با لبخندی لرزان به من خيره موند ، اما بابا نه دستی تکون داد و نه 

ط من ميتونستم گرما لبخندی زد با ظاهری سرد فقط نگاهم می کرد اما فق

 و اشتياق نگاه پدرانه اش رو تشخيص بدم ،
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ساکمو تحویل گرفتم و خيلی سریع خارج شدم ، با دیدن مامان ساک و 

کيفمو روی زمين انداختم و خودمو در آغوش بی ریای پر از عشقش رها 

 کردم ،

 مامان در گوشم ميگفت :

ای خوشرنگت تنگ شده دختر قشنگم ، عزیزدلم ، مامانم ، دلم برای چشم -

 بود فدات شم .

من که اشک تمام صورتمو پوشانده بود سرمو در سينه اش فشردم و هق 

 زدم :

مامان ؛ -  

باالخره از آغوش مادرانه اش دل کندم و جدا شدم ، روبروی بابا ایستادم ، 

 هنوز چشمانم پر از اشک بود :

سالم بابا . -  

سالم . -  
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گی چشمانم ارث پدر بود ، کاش خوشحالی در چشمانش خيره شدم ، خوشرن

و دل خوش هم از دل پدر و مادر به قلب فرزند موروثی بود ، اون وقت مثل 

 رنگ چشمانم هيچ جوره از بين نمی رفت .

بدون هيچ فکری خودمو به آغوش بابا رسوندم و دستامو دور کمرش حلقه 

 کردم :

خواهش می کنم دریغ نکن . -  

داشتم اما در کمال تعجب دستان قدرتمند پدر دورم انتظار پَس زده شدن 

 حلقه شد و منو به خودش فشرد ،

گریستم اینبار هم از روی دلتنگی هم اشتياق ، پدرم بعد از مدت ها تحریم 

 محبت را شکست ،

دست چپم که روی کمرش بود ناخودآگاه مشت و پيراهنش در دستم فشرده 

 شد ،

 صدای بم شده اش قلبمو لرزوند :
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وقتی هستی همه چيز بهتره ... -  

مثلِ ؟ -  

حال من ؛ -  

سرمو از روی سينه ستبر پدر بلند کردم ، روی پنجه ام ایستادم و ب*و*سه 

 ی پر از مهر روی گونه اش کاشتم ،

لبخند واضحی روی لب هاش شکل نگرفت اما من لبخند چشمانش را حس 

 کردم .

ز فرودگاه خارج شدیم .با شادی و هستی هم رفع دلتنگی کردم و همگی ا  

وارد خانه که شدم گویی تمام جهان را یکجا به من هدیه داده باشند به 

 همان اندازه خوشحال شدم ،

اکرم خانم در حالی که اسفند دود ميکرد به سمتم اومد ، دلم برای این زن 

 کمی تپل و سفيد پوست به شدت تنگ شده بود ،

آخر روی اسفند دودکن ریخت ،چند دوری اسفند دور سرم چرخاند و در   
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 سينی رو ازش گرفتم و روی زمين گذاشتم ، رفتم جلو :

دیگه چيزی برام نمونده که کسی بخواد چشم بزنه اکرم خانم ، حال  -

 خودت چطوره ؟

نگو مادر ، بر و رو داری تحصيل کرده ای خارج رفته ای هواخواهات  -

 زیادن مادر .

اشتنی زدم و بغلش کردم ، گونه های لبخندی به سادگی این زن دوست د

 منو تند و پشت سر هم می ب*و*سيد تا حدی که صدا هستی در اومد :

اکرم جون اینقدر لپاشو ب*و*س کردی اون یه ذره لپشم از بين رفتا . -  

 زن مهربان از من فاصله گرفت :

خدا نکنه دخترم ، زبونتو گاز بگير . -  

بهتر شده بود ، پس نبودِ من برای همه انگار در نبود من روحيه همه کمی 

 خوب بوده ؛

 مامان گفت :
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عزیزم برو لباستو عوض کن و بيا صبحانه بخوریم . -  

صبح بود ، از دو پله کوتاه باال رفتم و وارد اتاقم شدم  7ساعتو نگاه کردم ، 

 ، هيچ چيز تغيير نکرده بود فقط انگار اتاقم تميزه شده ،

یمو باز کردم و خودمو روی تخت رها کردم ،مانتومو درآوردم و روسر  

واقعا هيچ کجای دنيا حتی کشورهای اروپایی مثل خونه خود آدم نميشه ، با 

من نرسيد اما واقعا در اونجا  ماه آزاری از سوی کارلو به 9اینکه در این 

معذب بودم ... کارلو ، اولين چيزی که بعد از اسمش به ذهن ميرسه یک 

، جفت چشم آبی هست  

مامان اسممو صدا کرد و من فهميدم باید هر چه زودتر برای صبحانه سر 

 ميز حاضر بشم ،

 تصميم گرفتم قبل از صبحانه حمام کنم .

*** 

 دانای کل :
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صدای ضربه ای که به درب اتاق می خورد باعث شد که سرشو از ميان 

 دستانش دربياورد و اجازه ورود را به کاترینا بدهد ،

شيک و خوشرو وارد شد :منشی هميشه   

جناب دلوکا همه پرسنل رفتند ، اگر کاری با من ندارید من هم برم ؟ -  

نه کاری ندارم می تونی بری . -  

به اميد دیدار . -  

همچنين . -  

کاترینا وقتی درب اتاقو پشت سرش بست به این فکر کرد که چرا این مرد 

؟! البته نه از نظر ظاهری  هفته است که اینقدر پریشانه 3سردِ مغرورِ جذاب 

بلکه از نظر روحی ! کاترینا با حس ششم قوی ای که داشت این موضوع را 

 به خوبی حس می کرد ،

وسایلش را جمع کرد و قصد خروج داشت که چشمش به درب اتاق خالی 

ای افتاد که قبال متعلق به دختر زیبای ایرانی بود ، مقدار زیادی احساس 
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در وجودش حس می کرد ، آهی کشيد و از درب سالن دلتنگی برای یامين 

 خارج شد .

از روی صندلی بلند شد و به سمت پنجره سراسر شيشه اتاقش رفت ، دست 

هایش را داخل جيب های شلوارش فرو برد و از پنجره بزرگ اتاقش به 

 خيابان خيره شد ،

ام هميشه عقيده داشت که بسيار باهوش است و می تواند به سادگی به تم

سواالت پيچيده پاسخ دهد اما حاال نمی توانست به چند سوال بسيار ساده 

پاسخ بدهد و آن هم اینکه چرا شب ها انگيزه ای برای برگشت به خانه 

 ندارد ؟

چرا صبح ها اصال دلش نمی خواهد به شرکت بياید ؟ چرا ميل زیادی به 

ری و کسل آور خوردن غذا ندارد ؟ چرا روزها و شب ها اینقدر برایش تکرا

 است ؟ چرا چرا چرا ؛
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سرش از حجم زیاد این چراها در حال انفجار بود ، به سمت ميزش رفت ، 

کشو را باز کرد و بطری محبوب اهدایی پدرش را بيرون آورد و مقداری از 

 ویسکی داخل ليوان مخصوص خودش ریخت ،

سرش  ليوانش را در دست گرفت و یه ضرب نوشيد ، دقایقی گذشت اما درد

کاهش نيافت ، ليوان دیگری نوشيد اما باز از این سر درد لعنتی نجات پيدا 

نکرد ، ليوان سوم چهارم پنجم ... زمانی به خودش آمد که تمام ویسکی آن 

 بطری را نوشيده بود ،

حاال درد سرش فراموشش شده بود ، تلو تلوخوارن روی مبل افتاد ، از خود 

گرم شد ؟! پرسيد چرا یکدفعه هوا اینقدر  

کراواتش را شل کرد و دکمه ی اول پيراهنش را باز نمود ، صدای زنگ 

 موبایلش باعث شد تکانی بخورد ،

 به سختی دست داخل جيبش فرو کرد و موبایلش را بيرون آورد ،
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با دیدن اسم مادربزرگ تماس را برقرار کرد و موبایل را روی گوشش قرار 

 داد :

کارلو ! -  

مادربزرگ ... -  

بگو چشم آبی من . -  

 از شدت مستی صدایش تحليل رفته بود :

چرا رفت ؟ -  

تعطيالت بود . -  

بهانه ی خوبی نيست . -  

چرا برای تو مهمه ؟ -  

من که آزاری بهش نمی رسوندم . -  

هيچ آزاری ؟ -  
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من فقط در قبال کمکی که بهش کردم ازش خواستم شام ایرانی بپزه . -  

نيست ؟عزیزم تو حالت خوب  -  

 صدای خش دارش دل مادربزرگ را سوزاند :

هفته است حالم خوب نيست . 3 -  

چرا پسرم ؟ -  

نيست ؛ -  

ميخوای اونجا بيام ؟ -  

بيا . -  

و تماس را قطع و سرش روی پشتی مبل رها کرد و موهای مشکی رنگش 

 روی پيشانی اش ریخت .

*** 

 یامین :
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 3زده بودم ، هضم اتفاقات این  در تاریکی و کنج اتاق به دیوار روبروم زل

 هفته خيلی دشوار بود ، همه چيز ناگهانی پيش آمد ،

 طوفانی که قبال تمام شده بود دوباره طغيان کرده ... سعيد دستگير شده ...

دست راستمو به زمين تکيه دادم و به سختی بلند شدم ، قدم هام لرزان و 

اتاقو تشخيص می دادم  سست بود ، چشمم به تاریکی عادت کرده و وسایل

، 

جلو رفتم تا به تخت برسم ، به آرامی روی تخت نشستم و دستی نوازشگر 

روی آن کشيدم ، این ملحفه هم آغوش هر شب برادرم بوده خيلی ارزشمند 

 و قيمتی هست ،

پاهامو به سختی از روی زمين بلند کردم و باال کشيدم و روی تخت در 

شيدم بوی خاک ميداد اما من عطر خودم مچاله شدم ، نفس عميقی ک

یاسين را در بين این بو تشخيص دادم ، عطر تن داداشم با بوی خاک قاطی 

 شده درست مثل جسمش که با خود خاک عجين شده .
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نمی دونم احساسم چيه ؟! سردرگم و گيجم ؛ دلم ميخواد بفهمم االن چه 

 احساسی دارم !

که برادرم به زیر خاک رفت ؟! اصال چی شد که به اینجا رسيدم ؟! چی شد 

 ما که خيلی خوشبخت بودیم !

شاید باید از اول همه چيزو مرور کنم تا به جواب سوال هام برسم ، اولش 

 کجا بود ؟ همه چيز از روزی شروع شد که جواب کنکور آمد :

برگردم ؟ -  

اگر دوست داری تا شب گریه کنی برگرد . -  

حد قبولی آزاد هم نيست ؟!وای نه ، یعنی حتی رتبه ام در  -  

یامين واقعا ازت انتظار نداشتم ، این رتبه کنکوره یا کد شارژ ایرانسل ؟ -  

 بی طاقت برگشتم و به سمت کامپيوتر رفتم اما یاسين جلومو گرفت :

نرو خواهر من ، می بينی روحيه ات کال نابود ميشه ها . -  
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غير قابل باور بود ، امکان از کنارش گذشتم و به صفحه مانيتور نگاه کردم ، 

رقمی متعلق به من باشه ! 2نداشت ... امکان نداشت این رتبه   

از شدت خوشحالی به بغل یاسين پریدم و از گردنش آویزون شدم ، یاسين 

 به شادی زیاد من می خندید ،

 یکدفعه یاد شوخی بی مزه اش افتادم و دستامو از دور گردنش باز کردم :

بدجنسی ، تو که دیدی من چقدر استرس دارم چطور  آقا یاسين خيلی -

 دلت اومد زجرم بدی ؟

 لپمو کشيد :

مگه اینکه من بميرم که تو زجر بکشی ، فقط یه شوخی کوچيک بود  -

 آبجی کوچيکه .

 اخمی کردم و خدا نکنه ای گفتم .

این خبر مسرت بخش به سرعت در ميان کل فاميل و همسایه و دوست و 

 آشنا پخش شد ،
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اون زمان دختر خيلی ساده ای بودم که نتونستم حسادت خيلی ها رو 

 تشخيص بدم و فکر کردم همه مثل من از این اتفاق خوشحال هستند !

خبر خوشحال کننده ی بعدی که شنيدم رتبه کنکور هستی بود ، رتبه اش 

 اختالف خيلی کمی با رتبه من داشت و هر دو از این بابت ذوق زده بودیم .

انتخاب رشته یاسين هم برای من و هم برای هستی این کارو خيلی زمان 

 خوب انجام داد ،

جواب انتخاب رشته که اومد من ساعت ها در خانه چرخيدم و خندیدم ، من 

و هستی مهندسی معماری دانشگاه تهران قبول شده بودیم و از ذوق روی پا 

 بند نبودیم ،

ل خریدیدم ، روز اول مانتو و کيف و کفش دقيقا یک شکل و یک مد

دانشگاه وارد کالس که شدیم همه فکر می کردند که دو قلو هستيم و ما 

 هم با شيطنت تایيد می کردیم ،
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اکثر همکالسی هایی که داشتيم هم سن و سال خودمون بودند اما در ميان 

آن ها چند نفری بودند که انگار چند سالی به اميد قبولی در دانشگاه دولتی 

ر مانده اند ، شيما یکی از همان ها بود که از چهره اش می شد پشت کنکو

سال دارد ولی چيزی که باعث تعجب همه می شد  24فهميد که باالی 

وضع ظاهری اش بود ، در دانشگاه ما اکثر افراد تيپ ساده ای داشتند و 

کامال مشخص بود که از این بچه خرخون هایی اند که تنها دنبال درس 

 هستند ،

شيما مانتوهای کوتاه به مد روز می پوشيد و موهای رنگ شده اش را از اما 

مقنعه اش بيرون می ریخت ، آرایش غليظی می کرد به طوری که من به 

جایش احساس می کردم صورتم سنگين شده ، هميشه خدا هم یک آدامس 

 گوشه دهانش با صدای بلندی جویده می شد 

اه به سادگی رد می شد !و با تمام این اوصاف از حراست دانشگ  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     319

من و هستی کاری به کسی نداشتيم و بدون حاشيه درس می خواندیم اما 

انگار در دنيای امروز اینکه سرت در کار خودت باشد کافی نيست و کسانی 

 هستند که تنها مضوع مهم زندگيشان کارهای توست !

نمی من توجهی به اطرافم نداشتم به همين علت توجه شيما به خودم را 

 فهميدم ،

اولين باری که متوجه این موضوع شدم که بعد از پایان کالس مریم به 

 سراغم آمد :

یامين وایسا کارت دارم . -  

با هستی ایستادیم تا مریم به ما برسد ، دختر زیبای شهرستانی که ریشه 

های موهای مشکی اش خيلی کم از مقنعه اش معلوم بود با پوست مهتابی 

به وجود می آورد ، اش تضاد قشنگی  

 نفس زنان به ما رسيد و ما را به گوشه ای کشيد :

این شيما از تو چی می خواد ؟ -  
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چرا باید از من چيزی بخواد ؟ -  

یعنی تو نفهميدی ؟ -  

چيو نفهميدم ؟ -  

همه ی بچه ها فهميدن که نگاه شيما مدام روی توئه و به اصطالح زاغ  -

 سياه تو رو چوب می زنه .

واقعا ؟ -  

تو باغ نيستيا ! حتی بعضی از بچه ها دیدن که تو رو تعقيب هم می کنه . -  

چرا باید این کارها رو بکنه ؟ من یک دختر معمولی ام . -  

نمی دونم واال ، ولی حواست رو خوب جمع کن که یک وقت یک دستی  -

 نخوری !

باشه ، مرسی که گفتی . -  
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گفت ناخودآگاه تمام حواسم به شيما  از وقتی که مریم اون حرف ها رو بهم

معطوف شد و فهميدم حق با مریمه ، شيما تمام حواسش در طی کالس ، 

 بعد از کالس ، در محوطه و ... مدام به من بود ،

موضوع ساده ای به نظر نمی رسيد بنابراین با خانواده ام در ميان گذاشتم ، 

گفت : همگی در فکر فرو رفتند و بعد از چند دقيقه بابا  

یامين جان تو ذهنتو درگير این مسائل نکن و فقط به درس توجه داشته  -

 باش ، سعی کن اصال نگاهش نکنی .

چشم بابا . -  

طبق حرف های بابا عمل کردم و کال شيما را نادیده گرفتم ، من و هستی 

 هم کم کم شيما را فراموش کردیم .

رف های یواشکی بين مامان ترم دوم به پایان رسيد و تابستان شروع شد ، ح

 و یاسين را به خوبی تشخيص می دادم کمی بعد هم بابا بهشون اضافه شد ،
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من اما اصال سعی نکردم موضوع رو بفهمم ، یا باالخره خودشون بهم 

 ميگفتن یا اصال به من ربط پيدا نمی کرد .

اما چند شب بعد متوجه شدم حدس اولم درست بوده چون باالخره صدام 

و گفتن که درباره یک موضوع مهم ميخوان باهام حرف بزنن ، کردن  

حدس خودم این بود که حرف خواستگار هست و حتی پاسخ منفی هم آماده 

 کرده بودم ،

همگی روی مبل های راحتی نشسته بودیم و من منتظر بودم که بابا شروع 

 کنه اما با جمله ناگهانی یاسين شوکه شدم :

من عاشق شدم . -  

های گرد شده به برادرم نگاه می کردم ، چشمان یاسين در حين  با چشم

 گفتن این جمله برق عجيبی داشت که قبال در چشمانش ندیده بودم ،

 کم کم از شوک خارج شدم و لبخند عميقی روی لب هام شکل گرفت :

مبارک باشه داداش . -  
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بایسته ، و از جام بلند شدم و به سمتش رفتم ، روبروش ایستادم تا اون هم 

 وقتی ایستاد به آغوش کشيدمش دست های گرم برادرانه اش دورم پيچيد ،

باز  165سرمو از روی شونه اش بلند کردم ، روی پنجه ام ایستادم با قد 

هم به گونه اش نرسيدم بيشتر پاهامو کشيدم تا توانستم گونه اشو 

 بب*و*سم و در دل قربان صدقه ی قد و باالی بلندش رفتم .

سالی از  3خره شب خواستگاری فرا رسيد ، از مامان شنيده بودم دختره باال

 یاسين کوچيکتره و کارشناس ارشد روانشناسی هست ،

یاسين جلوی یک خانه بسيار شيک و امروزی ایستاد و من فکر کردم سطح 

 ماليشون در حد خود ماست و این یک پوئن مثبت به حساب می آمد ،

خانمی پاسخ داد :مامان زنگ آیفون را زد و   

سالم خانم واال ، خوش آمدید ، بفرمایيد . -  

 و درب با صدای تيکی باز شد و همگی وارد شدیم .
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از حياط بسيار بزرگی گذشتيم و از پله هایی که به درب اصلی خانه می 

 رسيد باال رفتيم ،

خانم و آقای بسيار محترمی منتظر ما بودند ، سالم و عليک و باقی تعارفات 

نجام شد و ما وارد خانه شدیم ،ا  

دختری ریزنقش که خودش را سحر دختر کوچک خانواده معرفی کرد داخل 

 سالن بود ،

همگی روی مبل های سلطنتی باالی خانه نشستيم ، بحث اقتصادی بين 

پدرها و صحبت های زنانه بين مادرها شروع شد ، علی القاعده من و سحر 

یم ،هم با یکدیگر شروع به صحبت کرد  

سحر یک سال از من بزرگتر و دانشجوی تأتر بود ، از آن دسته آدم هایی 

 بود که خيلی زود سرصحبت را باز می کرد و صميمی می شد ،

چشمم که به داداشم افتاد دلم براش سوخت ، چشمش به راهی بود که 

 احتماال قراره عروس خانم تشریف بياره ،
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اقتصاد به جوان ها کشاند و مامان بابا که متوجه شد زود مسير صحبتو از 

 هم این وسط جمله ی معروف عروس خانم برای ما چایی نمياره ؟ را گفت ،

با صدای نرم لطيفی که سالم گفت چشمم را چرخاندم ، الحق واالنصاف که 

 یاسين حق داشت عاشق چنين دختری بشود ،

امال دختری که قد بلند و کشيده ای داشت و در لباس صورتی رنگ که ک

مشخص بود خوش اندام است ، شالی همرنگ لباسش روی سرش به طرز 

زیبایی بسته بود به طوری که حتی یک تار مویش هم بيرون نبود ،  

برعکس خواهرش اصال ریزنقش به نظر نمی رسيد ولی صفت درشت بودن 

هم به او نمی چسبيد ، به نظرم استخوان بندی متوسطی داشت ، چشمان 

ش در ميان پوست گندمی اش با آن بينی قلمی و لبان مورب مشکی رنگ

 قلوه ای از او یک دختر بسيار جذاب و دلربا ساخته بود .

بسيار متين و باوقار به پيش آمد و در ابتدا سينی چای را جلوی بابا گرفت 

که بعد از تعارف های معمول بابا چای را برداشت ، بزرگترها که چای 

اسين گرفت ،برداشتند سينی را مقابل ی  
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لحظه ی بسيار جذابی بود ، چشمان هر دو برق می زد و گونه های عروس 

 خانم گُل انداخته بود ،

 سينی را جلوی من گرفت :

بفرما عزیزم . -  

خيلی ممنون خانمِ ... ؟ -  

شادی هستم . -  

من هم یامين هستم . -  

خوشبختم گلم . -  

همچنين . -  

و روی مبل کنار مادرش نشست .و با لبخند مهربانی از من دور شد   
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صحبت های معمول زده شد و یاسين و شادی برای صحبت به سالن 

دیگری رفتند ، یک ساعتی حرف زدنشان طول کشيد و موقعی که آمدند 

 چشمان هر دویشان می خندید ،

 قرار شد چند جلسه ای برای آشنایی بيشتر با هم بيرون بروند .

سر می گذاشتم ، همه چيز زیادی ایده  روزهای تکرار نشدنی ای رو پشت

 آل به نظر می رسيد ،

 یاسين و شادی بعد از یک ماه نظر مثبت خودشونو اعالم کردند ،

نفره ما از شوق ازدواج تک  4و قرار بله برون گذاشته شد ، خانواده کوچک 

 پسر خانواده روی پا بند نبودند ،

زنده تر به نظر می رسيد و شب بله برون داداشم از هميشه خوشتيپ تر و برا

وای یاسين پيراهن سفيد چقدر بهت  "من طاقت از کف دادم و جمله ی 

را بر زبان آوردم ؛ "ش ، ماشااهلل امياد ، ماه شدی داد  
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و قولی که ميخواست برای بزرگ نشدنم ، برای نرسيدن به این روزها از من 

 بگيرد ؛

ما به خانه ی عروس خانم و فرصتی که برای دادن این قول باقی نماند و 

 رفتيم .

در این مدت متوجه شده بودم که شادی بسيار خوش پوش هست و هميشه 

 در عين رعایت کامل حجاب زیبا به نظر می رسه ،

در پيراهن ساده ی سفيد رنگ دل از برادر من برد و من این موضوع را از 

 امتداد طوالنی نگاه یاسين بر روی نوعروسش متوجه شدم ،

بزرگترهای اقوام پدری و مادری در مجلس حضور داشتند ، صحبت از  همه

 مهریه که به ميان آمد همگی از مهریه ی مد نظر شادی شگفت زده شدند ،

مهریه یک شاخه گل رز بود ، بابا خيلی سعی کرد که عروس آیندشو 

 منصرف کنه اما شادی از تصميمش برنگشت ،
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یه رو پذیرفتند و قرار بر این شد پایيز باالخره خانواده ما به سختی این مهر

  در یک مناسبت مذهبی عقد کنند و تا آن موقع بهتر همدیگرو بشناسند .

*** 

با پایين رفتن تخت متوجه شدم کسی لبه تخت نشسته ، دستی به روی 

 بازوم به حالت نوازش کشيده شد :

عزیزم خانواده پدرت اومدن . -  

خب من چی کار کنم ؟ -  

باید باشی !توام  -  

چرا ؟ -  

چون تو جز اوليای دم هستی . -  

اما من هنوز تصميمی نگرفتم . -  

اما همه منتظر شنيدن نظر تو هستن . -  
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من نياز به فرصت دارم . -  

خب همين حرف ها رو به افراد بيرون از این اتاق هم بگو . -  

شادی خواهش ميکنم . -  

یامين بيا . -  

تاریکی اتاق به صورتش خيره شدم و به این لبه تخت کنارش نشستم و در 

فکر کردم که برق چشمان مشکی رنگش خيلی وقت است که خاموش شده 

 ، با دستانم صورتشو قاب گرفتم :

تو زیادی خوبی ، داداشم حق داشت عاشقت بشه . -  

داداشت هم زیادی خوب بود ، به خاطر همين پابند این دنيا نشد ؛ -  

دی هم کنارم قدم برميداشت ، عمه سرور و عمه وارد پذیرایی شدم ، شا

سيمين کنار هم نشسته بودند ، عمو ناصر هم روی یک مبل تک نفره پا 

 روی پا انداخته بود ،
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هيچکس متوجه حضور ما نشد چون انگار بحث داغی وسط بود که عمو 

 ناصر با هيجان می گفت :

عزیز بود اما دو ساله نادر ، فرصت خيلی اوکازیونيه ، یاسين برای همه ما  -

که رفته زیر خاک ، با اعدام اون پسره هم که برادرزاده من زنده نميشه ، اما 

به جای پسرت ميتونی یه پول درست و حسابيو زنده کنی ، بيا و دیه رو بگير 

 و رضایت بده .

به جای  "سالن دور سرم می چرخيد ، صدای عمو تو سرم اکو می شد 

"ست و حسابيو زنده کنی پسرت ميتونی یه پول در  

دست های بابا اینقدر دسته مبل رو فشرده بود که پوست سبزه اش به 

سفيدی می زد ، مامان لب گزیده با چشمانی پر از اشک به عکس یاسين 

 روی دیوار خيره بود ،

 عمه سرور با ذوق در تایيد حرف عمو ناصر گفت :

ماه حرام و دیه بيشتره . تازه زمان فوت یاسين ماه ذی القعده بوده یعنی -  
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 صدای فریاد بابا ساختمان و تن همه رو به لرزه انداخت :

خفه شو . -  

 این جمله رو خطاب به عمه سرور گفت و بعد رو به عمو ناصر غرید :

با توام هستم ، هر دو خفه شيد . -  

بعد به سختی ایستاد ، لرزش نامحسوس زانوهای پدرم جيگرمو به آتش 

 کشيد ،

دست به سمت راه خروج اشاره کرد :با   

هر سه تانون بيرون . -  

 عمه سيمين با دلخوری گفت :

من که چيزی نگفتم داداش . -  

با این دو نفر اومدی و خيلی خوشحالی ، حرفی هم می زدی توی دهنت  -

 می زدم .
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 عمو ناصر مداخله کرد :

نادر به واهلل خيلی سخت می گيری . -  

ادامه این نمایشو نداشتم ، عقب گرد کردم و به اتاق دیگه توانایی تماشای 

 برادر ناکامم پناه بردم ،

کليد برقو زدم ، چشمم به شاسی بزرگ نصب شده روی دیوار افتاد ، کت و 

شلوار مشکی رنگ روی اندام ورزیده اش به زیبایی هر چه تمامتر به نظر 

ده و شادی می رسيد ، دستان مردانه اش دور کمر باریک عروسش حلقه ش

 هم با طنازی سرش را از پشت روی شانه ی محکم مردَش تکيه داده بود ،

کنار دیوار سُر خوردم ، چه روزی بود اون روز ... روزِ عقد کنان ، ذهنم به 

 اون روز پرواز کرد :

خانم خوشگله ميتونی خودتو ببينی . -  

و آرایش  به سمت آینه برگشتم ، واقعا خوشگل شده بودم ، موهام فر شده

 خيلی سبک و مالیمی روی صورتم بود ،
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کلی به آرایشگر سفارش کردم که آرایشم غليظ نباشه و حاال از نتيجه کار 

 خيلی راضی بودم ،

بارونی پوشيدم و تا شالمو سرم کردم بابا روی گوشيم تک انداخت ، سریع 

 خداحافظی کردم و از آرایشگاه بيرون اومدم ،

اهو حساب کرده و زودتر از من کارش تمام شده و به مامان قبال پول آرایشگ

 تاالر رفته بود ،

وقتی به تاالر رسيدیم کاور لباسمو از داخل ماشين برداشتم و به قسمت 

 زنانه رفتم ،

بدون اینکه خودمو به اقوام نشون بدم به اتاق پرو رفتم ، خداروشکر اونجا 

 هم کسی نبود ،

نتو عوض کردم ، خداروشکر زیپ لباس از پيراهنو از کاور درآوردم و با ما

 بغل بود ، روبروی آینه ایستادم تا از ظاهرم مطمبن بشم ،
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اندام ظریفم در پيراهن صورتی رنگ مدل عروسکی ای که آستين سه ربع و 

 دامن پفی داشت زیباتر به چشم ميومد .

 با دیدن چهره مامان داخل آینه به سمتش برگشتم :

سالم . -  

، زودتر بيا بریم که به اندازه کافی دیر شده . عليک سالم -  

 و دست منو به دنبال خودش کشيد .

تا وارد سالن شدیم یاسين و شادی هم داخل شدند ، صدای کلکه و دست 

 زدن بلند شد ،

 خاله یاسی دستمو کشيد :

بيا برو جلوشون برقص . -  

هم نمی  جلو رفتم و شروع به رقص کردم ، خيلی حرفه ای نبودم اما بدک

 رقصيدم ،
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در حين رقص به شادی نگاه کردم ، با پيراهن نباتی رنگ و موهایی که به 

طرز ماهرانه ای پشت سرش شينيون شده بود بی شباهت به فرشته ها نبود 

، 

یاسين تراولی به من داد و من کنار کشيدم تا عروس و داماد در جایگاه 

 مخصوص بنشينند .

ناز می کرد و نازشم از طرف داداشم خریدار با لبخند به زن داداشم که 

 داشت نگاه می کردم که صحبت های ميز بغل دستم توجهمو جلب کرد :

توور خدا ببين مردم چه شانسی دارن ! پسره برا دختره جونش در ميره ! -  

حاال خوبه دختره قيافه هم نداره ! یاسين خيلی به دختره سَره ! -  

يل خودمون یکی از یکی خوشگلتر چرا رفته موندم این همه دختر تو فام -

 این بی ریختو گرفته ؟

عزیز من دختره قيافه نداره زرنگ که هست ، پسره رو خام خودش کرده ،  -

 دخترای فاميل ما خوشگلن اما چه فایده که یکی از یکی ساده تر !
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آره واال ، همين الهام خودم یه لشکر خواستگار داره از بس خوشگله و  -

ی تموم اما نمی دونم چرا رد ميکنه ! از این ادا و اصول جوونای این همه چ

 دور و زمونه .

دقيقا مثل شبنم من ، همين پریروز یک دندون پزشک اومده بود  -

 خواستگاریش اما دخترِ ساده من ردش کرد .

خدایا ما آدم ها کِی یاد می گيریم که قضاوت نکنيم ، به تصميمات همدیگه 

م و دروغ نگيم !احترام بگذاری  

از جام بلند شدم و به سمت ميزشون رفتم ، با دیدن من از صحبت که چه 

عرض کنم از گزافه گویی دست برداشتند و با لبخند تصنعی تبریک مجدد 

 گفتند :

مبارک باشه یامين جان ، ان شااهلل قسمت خودت بشه . -  
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زن داداشم سَره ممنونم ، اما شماها که معتقدید داداش من خيلی زیاد به  -

چطور می تونيد تبریک بگيد ؟! چطور ميتونيد تبریک بگيد در حالی که 

 شادی یاسينو خام کرده ؟!

وا به حق چيزای نشنيده ! ما کِی همچين حرفایی زدیم ؟! -  

همين چند لحظه پيش ! و اینکه اگر ميخواید دخترهاتون شوهر کنند  -

ه زنک بازی ها .کمی اخالق بهشون یاد بدید نه از این خال  

بدون اینکه منتظر پاسخ بمونم بدون توجه چهره های کبود شده از 

 حرصشون ازشون دور شدم .

بعد از عقد حضور یاسين در خانه کمتر شده بود و اکثر اوقاتش را با شادی 

 می گذارند ،

در اواسط ترم سه قرار داشتم و کامال درگير درس و دانشگاه بودم ، هيچ 

ا فراموش نمی کنم ،وقت آن روز ر  

 حاال که خوب فکر ميکنم تمام بدبختی هایم از آن روز آغاز شد ...
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در حال شستن دست هایم بودم که از داخل آینه دیدم که شيما به کنارم 

 آمده ، پس از کمی نگاه خيره گفت :

حيف این زیبایی که تو داری ! -  

چی ؟ -  

رو به نمایش بگذاری !تو خوشگلی اما حيف که بلد نيستی چطور اون  -  

 از جلو دست زیر مقنعه ام انداخت و تار مویی بيرون آورد :

این مو با این رنگ فوق العاده حيف نيست چندین ساعت زیر یه تيکه  -

 پارچه پنهان بمونه ؟!

دستشو حرکت داد و گشادی کمر مانتومو گرفت و کمر باریکم ميون پارچه 

 مانتو حبس شد :

ظریف نيست که زیر گشادی این مانتو پنهان شده ؟حيف این اندام  -  

 من مات موندم و شيما با یک پوزخند از سرویس بهداشتی خارج شد .
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شوک عجيبی بهم وارد شده بود ، الگوی من مامان بود که هميشه لباس 

های یک سایز بزرگتر ازخودش می پوشيد و در همه شرایط سعی می کرد 

ز خونه بسيار کم آرایش می کرد .موهاش پوشيده بمونه و بيرون ا  

من هيچ وقت دالیل این کارها رو نمی دونستم اما چون مامان انجام می 

 داد فکر می کردم بهترین کاره !

به خودم در آینه نگاه کردم ، چهره خالی از آرایشم بهم دهن کجی می کرد 

! 

 شير آبو بستم و از سرویس خارج شدم .

طوری که هستی هم فهميد و پاپی شده بود تا آن روز مدام در فکر بودم 

دليل تغيير رفتار من رو متوجه بشه اما من حتی از هستی هم خجالت می 

 کشيدم که افکارمو براش بازگو کنم !

به خانه که رسيدم فهميدم با چه کسی حرف بزنم ، یاسين تنها کسی بود 

هش بگم .که می توانستم همه ی حرف هامو بدون خجالت و رودربایستی ب  
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 11برای شام با شادی بيرون بود ، بعد از شام منتظرش نشستم اما ساعت 

نيمه شب بود که با لبخند  2شد و نيامد ، یک ساعت دو ساعت ... ساعت 

 عميق و چشمان سرخ از بی خوابی وارد خانه شد ،

مامان و بابا خوابيده بودند ، جلو رفتم و سالم کردم ، یاسين متعجب 

: پاسخمو داد  

سالم ، تو هنوز بيداری ؟! -  

آره ، ميخوام باهات حرف بزنم . -  

یامين جان خيلی خسته ام باشه برای بعد ، شب به خير . -  

تمام انرژی ام را به یکباره از دست دادم ، با سستی شب خوش گفتم و 

 یاسين رفت !

 فردای آن روز داخل حياط دانشگاه روی صندلی منتظر هستی نشسته بودم ،

ضور کسی در کنارم حس کردم ، کنارم را نگاه کردم شيما بود ، حرفی که ح

 از قبل آماده کرده بودم گفتم :
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الگوی من مادرمه و تمام ظاهر من به همين موضوع مربوط ميشه . -  

تو حداقل دو دهه با مادرت فاصله داری ، مادرت برای دیروزه و تو برای  -

تو یه دختر برای نسل االنی ، هيچ وقت امروز ، مادرت متعلق به قدیمه اما 

دو آدم از دو نسل متفاوت شبيه به هم نيستند ، تو باید شبيه مُد جامعه االن 

 باشی .

 هستی در حال نزدیک شدن به ما بود که شيما بلند شد و رفت .

شيما فکر منو کامال درگير کرده بود ، احساس می کردم حرف هاش واقعيت 

ش زندگيم اشتباه بوده ...داره و من تا االن رو  

پنجشنبه بود و من کالس نداشتم ، مدام طول وعرض اتاقمو طی می کردم 

بدون اینکه به نتيجه ای برسم ، همينطور که سردرگم وسط اتاقم دور خودم 

 می چرخيدم چشمم به یامين داخل آینه افتاد ،

م جلو رفتم ، فکر کردم حق با شيماست ، اگر آرایش زیادی روی صورت

بنشينه زیبایيم دوبرابر ميشه ، روی ميز آرایشم را نگاه کردم ، از لوازم 
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قلم بيشتر نداشتم ، خط چشم ، ریمل ، کرم پودر ، رژ صورتی  4آرایشی 

 مالیم ،

قلم فقط در مجالس و عروسی ها مجاز بود ، کرم  4تازه استفاده از همين 

، خط چشممو از بقيه پودر را برداشتم و  بيشتر از هميشه به صورتم زدم 

مواقع زخيم تر کشيدم و دنباله ای به آن دادم ، ریمل هم با دقت زدم ، رژ 

 هم روی لب هام کشيدم ،

قلم  4بد نشده بود ، از مواقع دیگه بيشتر تغيير کرده بودم ، هميشه از این 

 خيلی کم استفاده می کردم چون دیده بودم روش مامان اینه ،

ز روی پيشانيم رد کردم ، روسری ای از داخل جلوی موهامو فرق کج ا

 کمدم بيرون کشيدم و روی سرم انداختم و گره ی شلی زدم ،

وای خدایا چقدر زیباتر شده بودم ، حاال ميفهميدم حرف های شيما چقدر 

 درسته !

 با یک دسته مو روی پيشانيم خيلی امروزی تر به نظر می رسيدم .
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رفتم چون هستی مریض شده بود ، داخل هفته بعد به تنهایی به دانشگاه 

 کالس که نشستم صندلی کنارم که جای هميشگی هستی بوده خالی بود ،

سرگرم دوره کردن درس بودم که شيما روی صندلی خالی از هستی نشست 

 ، سالم کرد و پاسخ هم شنيد ،

 پرسيد :

به حرف هام فکر کردی نه ؟ -  

فکر کردم . -  

که حرف های من درسته ، نه ؟و به این نتيجه رسيدی  -  

به این نتيجه رسيدم حرف های تو درسته . -  

خب یعنی ميخوای تغيير کنی ؟ -  

ميخوام تغيير کنم . -  

کمکت می کنم . -  
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 با آمدن استاد فرصت نشد من چيزی بگم .

بعد از تمام شدن کالس شيما دستمو به دنبال خودش کشيد تا حياط مدام 

پاسخی نمی داد ،می پرسيدم کجا ؟ اما   

 به حياط که رسيدیم دستمو از دستش خارج کردم :

حداقل بگو قراره کجا بریم ؟ -  

مگه نمی خوای تغيير کنی ؟ -  

خب آره . -  

پس با من بيا . -  

اما من کالس دارم . -  

یه امروز بی خيال کالس ها بشو خانم خرخون . -  

اما ... -  

اما و اگر نداره ، بيا ضرر نميکنی . -  
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شيما شدم و به سمت مقصدی نامعلوم حرکت کرد . 206سوار   

 روبروی یک مجتمع تجاری لوکس ایستاد و هر دو پياده شدیم ،

وارد مجتمع که شدیم ابتدا به یک مغازه مانتو فروشی رفت ، دختری با 

 آرایش غليظ و تيپ آنچنانی جلو آمد :

می تونم کمکتون کنم ؟ -  

 شيما پاسخ داد :

البته !  -  

 و با اشاره به من ادامه داد :

برای دوستم بارونی مُد ژُرنال می خواستم . -  

دختر فروشنده یک آلبوم جلوی ما گذاشت تا مدل ها رو ببينيم ، شيما ورق 

 می زد و من از دیدن مدل ها چشمانم درشت شده بود ،
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 شيما چند مدل انتخاب کرد و من داخل اتاق پرو رفتم ، اولين بارونی  رو به

دستم داد و من پوشيدم ، داخل آینه که به خودم نگاه کردم یک لحظه به 

 کاری که داشتم انجام ميدادم شک کردم اما با صدای شيما که می پرسيد :

پوشيدی ؟ -  

فرصت نشد به شکی که داشتم فکر کنم و درو باز کردم ، شيما با دیدن 

اندامم نشسته بارونی بسيار تنگ و کوتاه سفيد رنگ که خيلی خوب روی 

 بود لبخند زد .

بعد از اونجا نوبت خرید شلوار جين جذب بود و بعد هم کيف و پوت و نيم 

 پوت و ...

هر چی ميگفتم شيما من کيف و کفش دارم می گفت نه اونا طبق مُد نيست 

. 

مدام به ساعتم نگاه می کردم و نگران کالسی بودم که از دست رفته بود ، 

گفت :شيما وقتی متوجه شد   
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همه چيز بار اول سخته ، بار اولی که می ری مدرسه ترس داری ، بار  -

اولی که با یک نفر دوست می شی اعتماد برات سخته ، بار اولی که عاشق 

ميشی و بهش نمی رسی از دنيا می بُری ... اما وقتی به دومين و سومين 

 ل بدونسا 12مرتبه برسه برات راحت ميشه ... بعد از روز اول مدرسه 

ترس درس می خونی ، بعد از اینکه به یک دوست اعتماد کردی تمام 

زندگيتو براش روی دایره می ریزی و بعد از اولين تجربه ناکام موندن در 

عاشقی دیگه به هيچکس دل نمی بندی چون ميدونی تهش هيچ رسيدنی 

 وجود نداره ؛

خيلی سریع به وضوح اشک حلقه شده در چشمان لنزدار شيما رو دیدم ، 

 پشتشو کرد و به سمت فروشگاه دیگری راه افتاد ...

آخرین خرید ما از فروشگاه لوازم آرایش بود ، فکر ميکنم کل مغازه رو 

 خریدم در حالی که استفاده ی خيلی از آنها رو نمی دانستم ؛

وقتی سوار ماشين شدم تمام عضالت پاهام درد می کرد ، شيما نگاهی به 

نداخت :چهره خسته ام ا  
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خسته شدی ؟ -  

ساعت راه رفتن مداوم از این مغازه به اون مغازه خستگی  5واقعا بعد از  -

 چيز عجيبيه ؟

 نفسشو بيرون داد :

خيلی خب ، پس برنامه آرایشگاه برای فردا می مونه . -  

آرایشگاه برای چی ؟ -  

تا حاال خودتو تو آینه دیدی ؟ -  

خب ؟ -  

بشه و صورتت هم به اصالح نياز داره .ابروهات باید برداشته  -  

اما من چند ماه یکبار خودم ابروهامو تو خونه تميز می کنم . -  

فایده نداره ، باید کامل برداشته بشه تا زیبایيت خودشو نشون بده . -  

 سکوت کردم ، ته دلم نارضایتی کم رنگی عجيب خودنمایی می کرد ...
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خانه پياده کرد و رفت ،عصر بود که شيما منو روبروی  4ساعت   

 وارد خانه شدم ، اکرم خانم مثل هميشه به استقبالم آمد :

خسته نباشی مادر ، کيفتو بده من . -  

دستشو جلو آورد که کيفمو بگيره اما با دیدن پاکت های خرید دستش در 

 ميانه راه خشک شد :

اینا چيه مادر ؟ -  

ونستم این ساعت مامان از کنارش گذشتم ، می د "خرید بودم  "با گفتن 

شب خونه نيست ، 7آموزشگاهه و تا   

پامو روی اولين پله که گذاشتم با یادآوری موضوع مهمی به سمت اکرم 

 خانم برگشتم :

راستی ، اکرم خانم به هيچ عنوان نمی خوام افراد این خونه از خرید امروز  -

 من باخبر بشن .

 صدای زن مهربان بغض داشت :
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کسی نمی گم . باشه مادر به -  

اونروز دليل بغضشو نفهميدم اما حاال می فهمم چقدر سخته در خانه خودت 

 نزدیکترین آدم ، باهات مثل یک غریبه رفتار کنه ؛

اکرم خانم در خانه ما غریبه نبود ، به گردن تک تک اعضای خانه ما حق 

 داشت ...

ریم و به فردا که به دانشگاه رفتم شيما باز ميخواست از کالس ها بگذ

 آرایشگاه بریم اما من اینبار سرسختانه مخالفت کردم :

نه شيما ، بعد از کالس باهات ميام . -  

هستی با چشمان باریک شده به رابطه صميمی منو شيما نگاه می کرد ولی 

 جلوی شيما چيزی نگفت ،

می دونستم باالخره وقتی با هم تنها بشيم باید بهش جواب پس بدم و واقعا 

ونستم چی بهش بگم ...نمی د  

 بعد از تمام شدن کالس رو به هستی گفتم :
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من با شيما تا جایی ميرم ، امروز خودت تنها برگرد خونه . -  

هستی با ابرویی باال رفته فقط نگاهم کرد ، نه سوالی پرسيد نه مخالفتی 

کرد و حتی عصبانی هم نشد ، بدون هيچ حرفی پوزخندی زد و از کنارم با 

رد شد ...تنه ای   

دختری با ظاهر نامناسب دربو باز کرد و ما داخل رفتيم ، شيما جلوتر از من 

راه افتاد و در حالی که مانتوشو درمياورد به سمت دختری که در حال رنگ 

 کردن موهای خانمی بود رفت :

سالم . -  

سالم ، باز چتر شدی اینجا ؟ -  

خف بابا ، برات مشتری آوردم . -  

دیگه اونکارو کنار گذاشتم چرا خرفهم نمی شی ؟من که گفتم  -  

مشتری اونکار که نيست ، برای همين کارهای آرایشگری آوردمش . -  

بيارش ببينم . -  
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 شيما بهم اشاره کرد و من جلو رفتم ، با دیدن من لبخندی زد :

سالم خانم کوچولو . -  

سالم . -  

بشين . برو مانتو و مقنعه اتو دربيار بيا روی این صندلی -  

به سمت رخت آویز کنج دیوار رفتم و به این فکر کردم چرا از طرز حرف 

 زدن شيما با دختر آرایشگر حس خوبی دریافت نکردم ؟!

روی صندلی ای که حالت خوابيده داشت نشستم و سرمو به پشتيش تکيه 

 دادم ،

آرایشگر که حاال فهميده بودم اسمش شهال هست قيچی کوچکی برداشت 

کرد ،و شروع   

 وقتی کارش تموم شد  رو به دختری گفت :

ساناز بيا صورتشو بند بنداز . -  
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روی یک صندلی دیگه نشستم و همون ساناز شروع کرد ، بند اولو که 

انداخت حس کردم یک سيلی خوردم ، مچ دستشو گرفتم ، اما اون مچ 

 دستشو آزاد کرد و ادامه داد ،

 وقتی کارش تمام شد رو به شهال گفت :

خانم تموم شد . -  

 صورتم خيلی درد می کرد ، شهال  به سمتم اومد و با لبخند نگاهم کرد :

عروسک شدی . -  

 شيما گفت :

حاال خودتو داخل آینه نگاه کن . -  

داخل آینه نگاه کردم ، پوستم سفيدتر و چشمام درشتتر به نظر می رسيد ، 

 حقيقتا زیبایيم دوچندان شده بود ،

گفتم :رو به شهال   
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ممنون ، خيلی خوب شده  . -  

مشتری سفارشی شيما بودی اگر خوب نمی شد اینجا رو روی سر ما  -

 خراب می کرد .

به ظاهر باید از این جمله خوشحال ميشدم اما حسی ترسناک ته دلم سوسو 

 زد ...

 شيما روبروی خونه ترمز زد :

لوازم آرایشتو با از فردا تيپ جدید بزن ، یک ساعت زودتر ميام دنبالت  -

 خودت بيار تو ماشين آرایشت می کنم .

اما ... -  

اگر ميخوای مثل قبل باشی من حرفی ندارم ولی اگر دوست داری تغيير  -

 کنی اما نداریم .

باشه ، فعال . -  

بای . -  
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روبروی آیفون ایستادم و دستم رفت که زنگ بزنم اما با یاد صورتم دستم 

 ناخودآگاه عقب اومد ،

ی یامين خنگ االن با این ابروها چطوری ميخوای بری داخل خونه ؟!وا  

کليدمو درآوردم و داخل قفل چرخوندم ، از حياط گذشتم ، خيلی آروم در 

 خونه رو باز کردم و داخل رفتم ،

 صدای حرف زدن مامان و بابا با یاسين به گوشم می خورد :

؟باباجان با شادی در مورد تاریخ عروسی حرف زدی  -  

فعال عجله ای برای عروسی نداریم ، شادی ميگه باید همدیگرو بهتر  -

 بشناسيم .

هر طور صالحتونه بابا . -  

روی پنجه ی پاهام شروع به راه رفتن کردم و از کنار دیوار سرک کشيدم ، 

 خداروشکر هر سه نفر پشت به من نشسته بودند ،
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چشمم به ساعت افتاد خيلی سریع وارد اتاقم شدم و درو پشت سرم بستم ، 

عصر بود ، 6خب خداروشکر   

 عجيبه که یاسين بعد از مدت ها زود به خونه اومده ...

با صدای زنگ گوشيم سریع به داخل جيبم چنگ زدم و بيرون کشيدمش ، 

 مامان بود جواب دادم :

سالم مامان . -  

سالم عزیزم . کجایی ؟ -  

من خونه ام ! -  

اذیت نکن ! -  

شماها سرگرم حرف زدن بودید متوجه من نشدید .جدی ميگم ،  -  

دختره بی فکر عين ارواح رفت و آمد می کنه ، پاشو بيا بيرون ببينم .  -  
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باشه ، فقط من خيلی خسته ام ميشه به اکرم خانم بگيد برام یه ليوان  -

 شربت بياره .

چه عجههههب ! شربت خور شدی ! باشه االن بهش می گم . -  

گلم برم .قربون مامان  -  

از شدت استرس پوست لبمو می جویدم ، نميدونستم اکرم خانم قراره چه 

 برخوردی داشته باشه !

 ضربه ای به در خورد و درب باز شد ، هيکل توپول اکرم خانم پيدا شد :

سالم مادر ، خسته نباشی . -  

سالم ، خيلی ممنون . -  

ن ميومد :سينی به دست در حالی که چشمش به سينی بود به سمت م  

وقتی مادرت گفت شربت می خوای خيلی خوشحال شدم که برای اولين  -

 بار خودت ...
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خشکش زد ، با دیدن صورت من در فاصله خيلی نزدیک ماتش برد ، بعد از 

 گذشت چند دقيقه از شوک که خارج شد ناباورانه گفت :

با خودت چيکار کردی مادر ؟ -  

 نفس عميقی کشيدم :

خونسرد باشيد تا من توضيح بدم .خواهش ميکنم  -  

- ...  

االن در جامعه امروز ابرو برداشتن برای یک دختر یک چيز خيلی عادیه ،  -

تازه پسرها هم ابرو برميدارن ، یک دختر باید به فکر زیبایيش باشه ، زیبایی 

برای یک دختر خيلی مهمه ... تو رو خدا اکرم خانم اینطوری نگام نکنيد من 

شم ، بخدا خيلی ضایع بود ...خجالت می ک  

قسم نخور دختره ورپریده . -  

اکرم خانم لطفا با مامان اینا حرف بزنيد توجيه بشن . -  

من خودم هنوز توجيه نشدم چطوری اونا رو توجيه کنم ؟ -  
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بابا من جوونم ، دلم ميخواد یه خرده مثل هم سن و ساالم باشم ، شما  -

کم کنيد .که این چيزا رو خوب می فهميد کم  

 چشم غره ای بهم رفت و نفسشو بيرون داد :

خيلی خب باشه ، فعال تو اتاقت بمون هر وقت بهت گفتم بيا بيرون . -  

چشم . -  

این شربت هم تا آخر می خوری . -  

چشم . -  

 سينی رو روی ميزم گذاشت و بيرون رفت .

پشت منتظر روی تختم نشسته بودم که در باز و مامان وارد شد و درو 

 سرش بست ،

عصبانی نبود ، مثل هميشه آروم جلو اومد ، ناخوداگاه ایستادم و سرمو به زیر 

 انداختم ،
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مامان به من نزدیک شد و با فشار دستش به شونه ام منو وادار به نشستن 

 کرد ، خودش هم کنارم نشست ، نفس عميقی کشيد :

قشنگتر شدی . -  

مامان ... -  

، هيچ وقت مادر سختگير و دیکتاتوری نبودم  هيچی نگو ، فقط گوش کن -

، دوران دبيرستان خودم برات چند قلم لوازم آرایش خریدم ، دانشگاه قبول 

شدی گفتم ابروهاتو تميز کن ... خالصه اینکه هميشه سعی کردم با بچه 

لکه از هام دوست باشم ... یامين ازت دلخورم نه از بابت کاری که کردی ب

حداقل یه خبر به منِ مادر می دادی ... ميزاشتی سنت پنهان کاریت ... 

 نصف سن من می شد بعد خودسَر می شدی؛

 بعد هم با دلخوری از اتاقم بيرون رفت ...

هميشه در اینجور مواقع که مامان ازم ناراحت می شد ، زمان اذان صبح 

وقتی که داشت نماز می خوند کنار سجاده اش سجاده امو پهن می کردم و 
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که سالم می دادیم سرمو روی پاهاش می گذاشتم و مامان هم با  وقتی

 نوازش روی چادر سپيد رنگم منو می بخشيد ؛

اما حس جدیدِ سرکشیِ درونم باعث می شد که اصال ساعتمو برای اذان 

 صبحِ فردا کوک نکنم ...

وارد کالس که شدم نگاه همه متعجب روی من مونده بود ، همه شگفت 

هره و تيپ من شده بودند اما چهره هستی وا رفته بود ،زده از تغيير چ  

با صدای تقه های نيم پوت من سکوت کالس شکسته و روی صندلی که 

 نشستم پچ پچ ها شروع شد ،

شيما با چهره ی فاتحانه ای کنارم نشست ، هستی که روی صندلی سمت 

دیگرم نشسته بود به آرامی اسممو صدا زد به سمتش برگشتم و منتظر 

نگاهش کردم ، فکر کردم االن از صبح که پيچوندمش گالیه می کنه اما او 

 تنها با ناراحتی گفت :

بعد از کالس تنها بيا بوفه می خوام باهات حرف بزنم . -  
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باشه . -  

بعد از پایان کالس به شيما گفتم که نمی تونم باهاش باشم و ازش 

 خداحافظی کردم ،

با چهره ای گرفته خيره به بخار چایی وارد بوفه شدم هستی رو دیدم که 

 اش بود ، روبروش نشستم :

تو فکری ! -  

مهم نيست . -  

و ليوان کاغذی که نخ ليپتون از لبه اش آویزون بود جلوم گذاشت ، در 

سکوت کمی بهم نگاه کردیم ، هستی از آن دسته آدم هایی بود که چشمان 

بهشون نگاه می کنی محاله بسيار زاللی داشت ، از آن چشم هایی که وقتی 

 بتونی دروغ بگی ؛

 ترجيح دادم خودم شروع کنم :

هستی من ... -  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     364

 نگذاشت چيزی بگم :

هيس ، نميخوام توضيحی بدی ... قصدم از این قرار توبيخ یا بازخواست  -

 نيست.

پس ؟ -  

چایيتو بخور . -  

م و خودش ليوان یکبار مصرف روبروشو برداشت و جرعه ای نوشيد ، من ه

 به تبع ليوانمو برداشتم و شروع به نوشيدن کردم ،

 چایيمون که تمام شد هستی با صدایی گرفته گفت :

هر کاری که کردی به خودت مربوط ميشه و من نميخوام در مسائل  -

 شخصيت دخالت کنم ، فقط یه درخواستی ازت دارم .

بگو . -  

دوستی با منو فراموش نکن ... -  
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پاسخ بمونه کولشو برداشت و از بوفه بيرون رفت .و بدون اینکه منتظر   

*** 

قهقهه ی مستانه ای سر دادم و سرمو چرخوندم ، خنده روی لب هام خشک 

 و پاهام روی آسفالت نم زده قفل شد ،

با تک ابرویی باال رفته سرتاپامو برانداز کرد و با نيم نگاهی به شيما خطاب 

 به من گفت :

سوار شو . -  

ده بودم که بدون خداحافظی از شيما سریع سوار شدم و اینقدر هول ش

 ماشين حرکت کرد ،

خيلی آروم به نظر می رسيد و انگار نه انگار که برای اولين باره که منو با 

 این ظاهر می بينه !
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انگار آسمون دل پُری داشت که رعد و برق وحشتناکی زد و پشت بندش 

ارون با شدت محکمی به بارون شدیدی به زمين فرستاد ، قطره های ب

 ماشين می خورد ...

 یاسين ماشينو به کنار خيابون هدایت کرد و روبروی کافه ای ایستاد :

پياده شو . -  

همراه با یاسين وارد کافه شدم ، یاسين منو به سمت ميز دو نفره ای 

 راهنمایی کرد و هر دو نشستيم ،

دو قهوه تلخ از ما  کافه چی با منویی آمد و بعد از خوش آمدگویی سفارش

 گرفت و رفت ،

از شدت استرس با ناخن الک زده ام روی ميز طرح های نامفهومی می 

 کشيدم که دست یاسين روی دستم نشست ،

انگشتامو باال آورد نگاه عميقی به ناخن هام انداخت و همون نگاهو باال آورد 

 و به چشمام دوخت :
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از کِی تا حاال ؟ -  

چی ؟ -  

ر کردی و من نفهميدم ؟اینقدر تغيي -  

داداش من تغييری نکردم یعنی هنوزم همون یامينم فقط امروزی تر شدم  -

... 

یعنی قبال دیروزی بودی ؟ -  

نبودم ؟ -  

امروزی بودن یعنی پوشيدن لباس های این شکلی ؟ یعنی تا این حد  -

 آرایش کردن ؟

خب داداش االن مُده . -  

و حتی بعد از رفتن کافه چی  با اومدن سفارشمون یاسين سکوت کرد

 سکوتشو نشکست ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     368

اونشب در کنج اون کافه با صدای قطرات باران قهوه ی تلخ خوردیم و این 

تلخی تا به االن از بين نرفته ، از همون شب تا به االن هنوز کامم تلخه ... 

 تلخِ تلخ ... 

*** 

 دانای کل :

خسته از یک روز سخت کاری کليدو توی قفل چرخوند و وارد خانه شد ، 

سکوت و سرمای غير قابل تحملی در خانه اش حکم فرما بود ... این خانه 

ماه رنگ گرما را به خودش دید ...  10تنها   

به سمت اتاقش حرکت کرد اما در ميانه ایستاد ، ناخودآگاه به سمت درب 

و دستش روی دستگيره نشست ،اتاق دختر ایرانی چرخيد   

لحظه ای با خودش فکر کرد که پا گذاشتن در اتاق شخصی اش کار درستی 

 است ؟
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نه کار درستی نبود دستش را عقب کشيد و با سرعت وارد اتاق خودش شد 

دکمه اول پيراهنش  3... کُتش را از تنش بيرون کشيد ، کراواتش را شُل و 

 را باز کرد ،

کمه های سرآستينش را باز کرد و با کفش هایی که لبه تختش نشست و د

 هنوز به پا داشت روی تخت دراز کشيد ،

یادش می آید نگاه منزجر یامين را وقتی که با کفش وارد خانه می شد ... 

دخترِ زیبای مغرور هميشه با صندل در خانه راه می رفت ... این دختر بسيار 

ک غم عجيبی در چشمان عجيب و مرموز به نظرش می رسيد ، هميشه ی

خوش رنگش می دید ، حتی یک شب از الی درب باز اتاقش دید که تکه 

ای پارچه روی زمين انداخته و روی آن با پارچه ی سفيد بلندی که روی 

 سرش انداخته دوال راست می شود ...

به سمت چپ چرخيد و یک دستش را زیر سرش گذاشت ، دست دیگرش را 

کرد ، دراز و آباژور را روشن  
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یک کتاب زیر نور آباژور توجهش را جلب کرد ... مطمبن بود که این کتاب 

را تا به حال نخوانده ... کتاب را برداشت روی جلدش به زبان ایتاليایی 

"قرآن کریم  "نوشته بود :   

یادش آمد این کتاب را از یامين گرفته بود ... کتابی که یامين آن شب می 

دگرگون شد ... اصال یادش رفته بود که این  خواند و با شنيدنش حالش

 کتاب را مطالعه کند ،

نوشته شده بود ، با  "به نام خدا  "کتاب را باز کرد صفحه اولش جمله 

خودش فکر کرد منظور از خدا حتما خدای مسلمان هاست ... صفحه را ورق 

زد تنها واژه خدا با فونت بزرگ به چشم می خورد ... صفحه روبرویش را 

را خواند ، یعنی چه ؟ محمد شبيه به یک اسم  "حضرت محمد  "نگاه کرد 

است ... محمد چه کسی است که در ابتدای کتاب مسلمان ها و بعد از نام 

 خدای آنها اسمش آمده ؟!

و زیرش یک متن بود ...  "دعا قبل از تالوت قرآن  "صفحه را ورق زد 

 متن را خواند :
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نازل کردی و بدرستی هم نازل بار خدایا قرآن را به حق  "

شده، بارالها میل و رغبت مرا به قرآن بزرگ گردان و آن را 

روشنایی بده و شفای دل و برنده ی غم و غصه و اندوهم قرار 

ده ، خداوندا زبانم را به خواندن قرآن زینت ده و چهره ام را به 

سبب آن نیکویی بخش و پیکرم را به پیروی آن نیرومند فرما و 

زان علمم را به تبعیت آن سنگین گردان و خواندن قرآن را می

شب و روز با توفیق فرمانبرداری روزیم فرما و مرا با پیغمبرت 

"حضرت محمّد )ص( و آل برگزیده اش محشور گردان .   

به این فکر کرد که یعنی این کتاب را خدای مسلمان ها نوشته است ؟ 

لمس کردن چگونه توانایی نوشتن خدایی که نه قابل دیدن است و نه قابل 

 دارد ؟! خدایی را که نمبينی چگونه ميتوانی از او کمک بخواهی ؟!
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با خودش گفت مسلمان ها خيلی ساده و زودباور هستند ، خودکاری برداشت 

و دور این جمالت خط کشيد تا وقتی یامين برگشت به او ثابت کند که 

 پيروان دین اسالم سرشان کاله رفته است .

*** 

: یامین  

حال بدی داشتم ، دلم زیر و رو ميشد و حالت تهوع داشتم ، رو به شادی 

 گفتم :

من ميرم بيرون کمی هوا به صورتم بخوره ، هر وقت آوردنش صدام کن  -

. 

راهرو را رد کردم و از پله های ساختمان دادگستری پایين اومدم ، چند تا 

اش ... امروز روز خوبيه ... نفس عميق کشيدم ... یامين به خودت مسلط ب

روزیه که قراره تو در دادگاه شهادت بدی ... امروز سعيد محکوم ميشه و 

 قلب تو به آرامش می رسه ،
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احساس کردم حالم بهتر شده عقب گرد کردم تا از پله ها باال برم اما کسی 

 اسممو صدا زد ، قدمی که به جلو گذاشته بودمو برگشتم ... باورم نمی شد ...

 بعد از این همه وقت ... امروز اینجا ببينمش ،

 جلو اومد ... تغيير زیادی نکرده بود به جز رنگ موهاش ... با ذوق گفت :

سههههههالم خانم بی معرفت ، کجایی ؟ نيستی ؟ چقدر عوض شدی ؟ -  

سالم شيما جان ، یعنی باید جواب همه سواالتو با هم بدم ؟! -  

شين .نه عزیزم بيا بریم تو ما -  

نمی تونم ، داخل این ساختمان کار دارم . -  

مشکلی برات پيش اومده ؟ -  

نه . -  

زیاد وقتتو نمی گيرم بيا تو ماشين بنشينيم ، بيها . -  
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و دستمو کشيد و من با اینکه ميل و رغبتی برای رفتن نداشتم اما فکر کردم 

 از ایستادن در راهرو خفقان آور دادگستری بهتره ،

ماشين مدل باالی مشکی رنگ ایستاد :نزدیک یک   

سوار شو . -  

و هر دو داخل ماشين نشستيم ، در یک صدم ثانيه دستی از پشت اومد و 

دستمالی روی دهانم قرار داد ، تقال کردم درو باز کنم اما قفل بود و من کم 

 کم بيهوش شدم ...

با درد زیادی که در سرم احساس می کردم هوشيار شدم ، پلک های 

نگينمو به سختی باز کردم ، تاریکی مطلق بود و من نميتونستم تشخيص س

 بدم کجا هستم ؟!

دستمو روی زمين ستون کردم و به زحمت بلند شدم ، در تاریکی جلو رفتم 

 و دست هامو به سمت جلو باز کرده بودم تا اگر دیواری چيزی بود بفهمم ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     375

متوجه شدم درب باالخره دستم به یک فلز خورد ، کمی که دست زدم 

 اونجاست ، مگه در اتاقم عوض شده ؟!

 کمی فکر کردم و با یادآوری شيما و اتفاق بعدش آه از نهادم برخاست ...

 با دستم محکم به در کوبيدم :

درو بهههههههاز کنههههيد ... کهههههههمهههههک ... کههههههسی اینجا  -

 نيههههههست ؟

*** 

 دانای کل :

ماساژ داد ، هر چه فکر می کرد معنی این جمله پر از  کالفه شقيقه هایش را

 تضاد را نمی فهميد !

این کتاب عجيبتر از آنچه فکر می کرد بود ... ضربه ای که به درب اتاقش 

 خورده شد باعث شد سرش را از ميان دستانش بلند کند و اجازه ورود دهد ،
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فکر کرد قبال کارمند ایرانی بخش حسابداری بود که وارد شد ، با خودش 

عالقه بسياری به کارش داشت حاال چرا اصال حوصله این شرکت و کارمند 

 هایش را ندارد ؟!

 کارمند ایرانی پرونده ای روبرویش گذاشت و شروع به حرف زدن کرد :

من در بررسی این پرونده متوجه مشکلی شدم ... -  

بود ؟دیگر حرف هایش را نمی شنيد ... چرا زودتر به ذهنش نرسيده   

باز هم به هوش و ذکاوت خودش مغرور شد ، دستش را به نشانه ی سکوت 

 باال آورد :

دین تو چيه ؟ -  

 حسابدار ایرانی وسط حرف های کاری از این سوال جا خورد اما پاسخ داد :

اسالم . -  

پس باید قرآنو خيلی خوب بشناسی . -  
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خيلی خوب که نه ولی می شناسم . -  

شناسی ؟ مگر کتاب شما مسلمان ها قرآن نيست ؟چرا خيلی خوب نمي -  

بله قرآن هست . اما مثال شما که مسيحی هستيد کتاب انجيل را خيلی  -

 خوب می شناسيد ؟

 نه ... او کتاب انجيل را نخوانده بود ... مرد روبرویش ادامه داد :

ما انسان ها خيلی وقت ها اینقدر خودمون رو درگير مسائل پيش افتاده  -

کار می کنيم که از مسائل اصلی مثل دین و اعتقاد غافل می شيم . مثل  

نمی ترسی؟ -  

از چی ؟ -  

از بابت حرف هایی که ميزنی اخراج بشی ؟ -  

گفتن واقعيت ترس نداره . -  

ميتونی بری ، مشکل این پرونده هم با معاون شرکت در ميان بگذار . -  
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ایش بلند شد و موبایلش را کارمندش که بيرون رفت ، کالفه تر از قبل از ج

 از جيبش خارج کرد ،

وارد ليست مخاطبين شد ، روی اسم یامين مکث کرد ، یعنی این دختر 

 ميتوانست در مورد این کتاب پر رمز و راز کمکش کند ؟

برای اینکه پشيمان نشود تماس را برقرار کرد و موبایل را روی گوشش قرار 

 داد ،

ثانيه ای  30نظرش ملودی زیبایی داشت ، آهنگی ایرانی پخش شد که به 

از آهنگ گذشته بود که صدای لرزان یامين که به ایرانی حرف ميزد به 

 گوشش رسيد :

الو ... کمک ... تو رو خدا کمکم کنيد ... من دزدیده شدم ... -  

 از لرزش صدای دختر هميشه مغرور یک حال عجيبی پيدا کرد :

ی حرف نزن .من متوجه حرفات نمی شم ، فارس -  
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اما یامين در شرایط استرس زایی قرار داشت و تمرکز برایش سخت به نظر 

 می رسيد با همان زبان مادری اش هق زد :

من ... حالم ... خوب... نيست ...  -  

یامين ایتاليایی حرف بزن . -  

اما دختر آنسوی خط و مرز حالش آنقدری خوب نبود که بتواند به حرف 

باز هم فارسی ناليد :کارلو عمل کند و   

کمک ... خدایا ... کمک -  

کارلو با شنيدن ناله های دختر هميشه مقاوم کنترلش را از دست داد و فریاد 

 کشيد :

فارسی نگو ، ایتاليایی بگو من بفهمم . -  

یامين که انگار شوکی بهش وارد شده باشه در حالی که سکسکه اش گرفته 

 بود به زبان ایتاليایی گفت :

ن ، هع ، دزدیده ، هع ، شدم .م -  
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ميدونی االن کجایی ؟ -  

نه ، هع ، اینجا ، هع ، خيلی ، هع ، تاریکه ، هع ، من ، هع ، می ترسم . -  

خيلی خب ، از هيچ چيز نترس ، تو به زودی نجات پيدا می کنی ، من  -

 همين االن به خانوادت خبر ميدم .

*** 

 یامین :

این کابوس لعنتی بيدار بشم ... با ناباوری خدایا خواهش ميکنم زودتر از 

 زمزمه کردم :

ساسان  -  

 پوزخندی زد :

زشت شدی . -  

 جلو اومد و خواست بازومو بگيره که خودمو عقب کشيدم ،
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 لبخند کيثيفی زد :

این چند روزه به اندازه ی کافی چموش بودی ، رام شو تا خانم بهت  -

 ترحم کنه .

تقال می کردم نمی تونستم بازومو از دست های بازومو گرفت و من هر چه 

 کثيفش دربيارم ، منو دنبال خودش کشوند و از اون دخمه بيرون اومدیم ،

منو از پله ها به زور باال برد و وارد ساختمان اصلی شدیم ، همينطور جلو 

 رفتيم تا به سالن پذیرایی رسيدیم ،

ان قيمت روی یک سالن بسيار بزرگ و مجلل که تابلو فرش های گر

 دیوارش توجه هر کسی رو جلب می کرد ،

یک زن الغر اندام که مسن به نظر می رسيد روی مبل سلطنتی تک نفره 

 نشسته بود ، شيما هم سمت چپ مبل ایستاده بود ،

ساسان منو با شدت روی زمين انداخت ، درد وحشتناکی در زانوهام پيچيد و 

 من لب گزیدم تا فریادم بلند نشود ،
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نه از جاش بلند شد و به سمت من اومد ، نزدیک به من ایستاد و کمی خم ز

 شد ، دست زیر چونم انداخت و سرمو باال گرفت ، در چشمانم خيره شد :

رنگ چشم هاتو از خودش به ارث بردی . -  

و با سيلی محکمی که روی گونه ی چپم فرود آورد برق از سرم پرید ، 

: چونم می لرزید اما اشک نریختم  

چی از جونم ميخواید لعنتيا ؟ -  

جونتو . -  

چی ؟! -  

عين بابات زبون نفهمی ! -  

 فریاد کشيدم :

خفههههههههه شههههههههههو . -  
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صاف ایستاد و بشکنی زد و خيلی سریع مردی به سمتم اومد ، با اولين 

لگدی که به پهلوم زد از شکستن استخون هام مطمبن بودم ... مشت و لگد 

که می زد هيچی حس نمی کردم جز درد ...های بعدی   

 با مشت آخرش زجه ام بلند شد :

یهههههههههها حسيهههههههههن ... -  

 جسم نيمه جونمو دوباره داخل اون زیرزمين پرت کردند و رفتند ...

گوشه ی دیوارخودمو به سختی باال کشيدم ، حاال که تنها شده بودم می 

هيم روی گونه ام جاری شد ،تونستم گریه کنم ، اشک های بی پنا  

 سرمو به سمت باال گرفتم :

خدایا اینه رسمش ؟ خدایا چرا نمی کشی راحتم کنی ؟ چرا اینقدر زجرم  -

می دی ؟ ميخوای زجرکُشم کنی ؟ خدایا دیگه تحملی برام نمونده ... خدایا 

يا بيا ببين یه جای سالم تو بدنم نمونده ... خدایا می خوام بميرم ، از این دن

يا هم ميرم جهنم که خيری ندیدم همش غم بود و سختی ... خدایا اون دن
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نه ؟ اون دنيا هم قرار نيست خيری ببينم نه ؟ خدایا بسه ... خدایا این بنده 

 ات دیگه تاب و توانی براش نمونده ... خدایا تو رو خدا !

دستمو  و با صدای بلند گریه کردم ... که یکدفعه پای راستم لرزید ، خواستم

باال بيارم اما نمی تونستم دستمو تکون بدم ، به سختی دستمو کمی تکون 

 دادم و باال آوردم ،

مانتومو کنار زدم و دو انشگت اولمو داخل جيبم فرو بردم .... وای خدای من 

 ... باورم نميشه ... گوشيمه !

انگار انرژی مضاعف گرفتم و کمی با سرعت بيشتر گوشيو بيرون آوردم و 

 برای اینکه قطع نشه سریع تماسو برقرار کردم :

الو ... کمک ... تو رو خدا کمکم کنيد ... من دزدیده شدم ... -  

صدای مردی آشنا از کشوری غریب در گوشم پيچيد ...   

*** 

 دانای کل :
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کالفه پيکی دیگر ریخت و خواست یک نفس باال برود که دستی روی 

 دستش نشست :

کارلو کافيه . -  

مادربزرگ ! -  

ساعته به خونه من اومدی و در این مدت اصال آرام و قرار نداری  4بله ؟  -

امين پيک هست ؟ 20و هيچ می دونی که این   

پسر ایتاليایی حرفی برای گفتن نداشت ، سرش را به زیر انداخت و موهای 

 پریشانش روی پيشانی بلندش ریخت ،

ی که به سمت آشپزخانه می ریتا جام شراب را روی ميز گذاشت و در حال

 رفت گفت :

االن قهوه می چسبه . -  

 مادربزرگ در حالی که برگه ای دستش بود کنار نوه اش روی مبل نشست :

دقيقه دیگه راه بيفتی به پرواز می رسی .  30فکر ميکنم اگر تا  -  
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 کارلو که متوجه منظور این پيرزن مهربان نشده بود سوالی نگاه کرد :

به کجا ؟پرواز ؟  -  

به مقصد ایران . -  

ایران ؟! من ایران چه کاری می تونم داشته باشم ؟! -  

کاری که نداری اما یک چيزی رو پيش یک نفر جا گذاشتی که االن اون  -

 یک نفر ایرانه .

 کارلو کمی فکر کرد :

اما من هر چه فکر ميکنم چيزی پيش کسی جا نگذاشتم ! -  

دایش را آهسته کرد :مادربزرگ نزدیک نوه اش شد و ص  

چشم آبی من تو قبال خيلی باهوشتر بودی ... خوب فکر کن ... یک دختر  -

ماه با تو همخونه شد ... با چشمان منحصر به فرد و  10ایرانی زیبا که 

ظرافت مخصوص به خودش دلتو بُرده ... االن دل تو پيش اونه ... نميخوای 

 به دنبال دلی که دادی بِری ؟
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در سينه اش حبس شده بود ... چطور یادش رفته بود که  نفس کارلو

 مادربزرگش چقدر خوب او را می شناسد ؟!

 دستی به موهایش کشيد :

این کار شدنی نيست . -  

یعنی قصد داری قيد دلتو بزنی و یک عمر بدون دل زندگی کنی ؟ -  

نه ! -  

پس ؟ -  

تصميم گرفتن برای من خيلی سخته . -  

تو تصميم بگيرم ... همين االن قهوه اتو بخور ، یک پس بگذار من جای  -

چمدان از لباس هایی که اینجا داشتی برات بستم ، همه چيز برای رسيدن 

 به پروازت آماده است فقط باید زودتر راه بيفتی .

*** 
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به ایران خوش آمدی . -  

کارلو هم مثل آقای واال به زبان انگليسی تشکر کرد و با هم از فرودگاه 

ج شدند ،خار  

 در طول مسير پدر یامين از حال دلوکای بزرگ پرسيد که کارلو گفت :

خبری ندارم . -  

نادر که این اخالق غربی ها به خوبی می شناخت دیگر چيزی نگفت ، اینبار 

 کارلو پرسيد :

پليس به چه نتيجه ای رسيد ؟ -  

، پليس تو که به ما خبر دادی ما هم پليسو فورا در جریان قرار دادیم  -

 ميگه به زودی دخترم نجات پيدا می کنه ،

اینکه موبایلش همراهشه کمک زیادی به پليس ها کرده ... اونها ميگن که 

ما با یک گروه حرفه ای روبرو هستيم و نياز به یک عمليات حساب شده 

 دارند .
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توانستيد با یامين ارتباط برقرار کنيد ؟ -  

ه یامين زندانی شده آنتن دهی بسيار متاسفانه خير ، مثل اینکه جایی ک -

 ضعيفه و همه ما متعجب هستيم که چطور تو باهاش تماس گرفتی !

عجيبه ! -  

 و هر دو مرد تا آخر مسير سکوت کردند .

*** 

 یامین :

دستم از درد زیاد بی حس شده بود اما با این حال گوشيمو مدام چپ و 

روز  3فر زنگ بزنم اما از راست می کردم بلکه یک آنتن بياد و من به یک ن

قبل که با پسر ایتاليایی حرف زدم و آخر هم بدون خداحافظی به دليل 

 کمبود آنتن قطع شد دیگر نتوانستم با کسی تماس بگيرم ،

حاال از اینکه گوشيمو هنوز پيدا نکرده بودند خوشحال بودم ، فکر می کنم 

متوجه نشده ،چون گوشيم جمع و جوره و داخل جيبم ویبره بوده کسی   
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االن درست یک هفته است که داخل این زیرزمين زندانی هستم و جز آب و 

نانی که روزی یک وعده برایم می آورند چيز دیگری نخورده ام ... درد 

 دست راستم عجيب شده فکر می کنم شکسته ،

 هنوز نمی دونم جرمم چيه و به چه علت دزدیده شدم ؟!

مخفی کردم ، در باز و ساسان به همراه با صدای پایی که شنيدم گوشيو 

 مردی وارد شد ،

ساسان موبایلی روی گوشش قرار داد و بعد از چند ثانيه فرد پشت خط را 

 خطاب قرار داد :

آقای نادر واال ؟ -  

- ...  

آقای دکتر دخترت پيش ماست . -  

- ...  
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زیادی حرص نخور آقای دکتر ، اگر نميخوای جنازه دخترت هم مثل  -

به دستت برسه رضایت بده و پرونده قتل پسرتو ببند . پسرت  

- ...  

تا االن که سالم بوده اما از این به بعد اگر رضایت ندی قول نمی دم که  -

 زیر خاک فرستاده نشه .

- ...  

باشه گوشيو بهش می دم باهاش حرف بزن . -  

 و به سمتم اومد :

حواست باشه زیادی حرف نزنی . -  

گرفت :و گوشيو دم گوشم   

الو بابا . -  

یامين دخترم حالت خوبه ؟ -  
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من خوبم ، بابا یه وقت رضایت ندی ها . -  

مرد همراه ساسان لگدی به پهلوم زد که باعث شد ناله ی بلندم به هوا بلند 

 بشه ، بابا فریاد کشيد :

یاميههههههن ؟ -  

 صدام بغض داشت :

بابا تو رو به خاک یاسين قسم رضایت نده . -  

ار مشتی بر شکمم وارد شد و صدای دردناک من به هوا رفت ، ساسان اینب

 گوشيو عقب برد اما من صدای فریاد بابا رو شنيدم :

مهههههرتهههيکه نهههزن ، پهاره تههههههن مهههنههههو نههههههزن . -  

 ساسان گوشيو روی گوشش قرار داد :

هرا بری .اگر نخوای رضایت بدی باید برای دیدن دخترت به بهشت ز -  

 و من فریاد کشيدم :
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بهههابههها رضایت نهههههههده . -  

و مشتی بر دهانم فرود آمد ، ساسان تماس را قطع و فوری سيم کارتو خارج 

 کرد و شکوند ، ساسان به همراه مرد جالد بيرون رفتند ،

 بابا نباید رضایت بده ... من حاضرم بميرم اما حکم اعدام باید اجرا بشه ...

*** 

 دانای کل :

 جو خانه خانواده واال بسيار متشنج بود ، سرهنگ نصرتی گفت :

دکتر واال شما نباید کنترل خودتونو از دست می دادید . -  

صدای ناله دخترمو بشنوم و خودمو کنترل کنم ؟! -  

شما نباید بگذارید اونها به هدفشون برسن . -  

. من نمی دونم ، همين االن می رم و رضایت می دم -  

 اکرم خانم که در حال خوراندن آب قند به نرگس بود گفت :



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     394

اما یامين به خاک یاسين قسم داد که رضایت ندی . -  

نرگس ليوان آب قند را عقب زد و در حالی که از شدت گریه نفسش باال 

 نمی آمد به سختی گفت :

دختهرم ، جگرگوشه ام ، قربون اون دل مهربونت برم ، فدای اون جيگر  -

سوخته ات بشم ، گل پر پر شده من ، چند ساله یه روز خوش تو زندگيت 

 ندیدی ... بچه ام تازه از کشور غریب اومده بود .

کارلو که متوجه هيچ چيز نشده بود از ماموری که کنارش بود به انگليسی 

 پرسيد :

چه خبر شده ؟ -  

ا برایش خوشبختانه مامور به انگليسی تسلط داشت و خيلی خالصه ماجرا ر

 توضيح داد ،

 کارلو جلو رفت و جلوی پای پدر یامين نشست و به همان انگليسی گفت :

شما باید رضایت بدید . -  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     395

یامين منو به روح برادرش قسم داده که رضایت ندم . -  

 کارلو عصبی شد :

یامين به مرگ عالقه داره ؟  -  

نه ، به برادرش عالقه زیادی داره . -  

نکرده ؟مگر برادرش فوت  -  

بله فوت کرده . -  

اگر شما رضایت ندید و بالیی سر یامين بياد برادرش زنده می شه ؟ -  

نه اما یامين معتقده روح برادرش به آرامش می رسه . -  

 کارلو از فکر نبود یامين حتی برای یک لحظه صدایش باال رفت :

ه یامين خيلی خودخواهه ، فقط به خودش فکر می کنه ، به کسانی ک -

اینجا منتظرش هستند حتی برای ثانيه ای فکر نکرده که راحت مرگو می 

 پذیره .
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 و با قدم های بلند از خانه خارج شد ،

 پسر ایتاليایی داخل حياط قدم می زد و به اولين دیدارش با یامين فکر کرد ،

یادش می آمد به خانه پدرش رفته بود تا دختر ایرانی مزاحمی را به خانه 

هيچ وقت آن لحظه ای که صدای ظریفی از پشت سرش سالم  اش ببرد ،

 گفت را فراموش نمی کند ،

هميشه از دخترهای ایرانی تصور جذابی نداشت و فکر می کرد آنها با 

 حجاب بسيار زشت هستند ،

اما وقتی برگشت و دختر ظریف زیبایی را پيش رویش دید واقعا جا خورد اما 

را مخفی کند ... یامين برایش هميشه  خوب یاد گرفته بود که احساساتش

عجيب بود چون هيچ وقت سعی نمی کرد با جذابيت های زنانگی اش جلب 

 توجه کند ، او با رفتار و عملکرد بی نظيرش تحسين همه را برمی انگيخت ،

پروژه رابرت را اینقدر شگفت انگيز به پایان رساند که اکثر شرکت های 

را طلب می کردند ،طرف قراردادشان طراح ایرانی   
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کارلو خودش هم درست نفهميده بود که دقيقا چه زمانی دل داده  ... اما 

 حاال مطمبن بود که دلی برایش نمانده ... یامين نباید از دستش می رفت ؛

*** 

 یامین :

باز هم سعی کردم تا یک آنتن پيدا کنم ، تالش کردم از جام بلند بشم اما  

 از درد زیاد بدن نمی تونستم بایستم ،

از تالش زیاد و نگرفتن نتيجه اشک در چشمانم جمع شده بود ، چشمانم رو 

بستم و از عمق قلبم بسم اهلل گفتم ، دوباره تالش کردم و اینبار به سختی 

 ایستادم ،

لنگان جلو رفتم و گوشيمو نگاه ميکردم ، هر چه می رفتم بی فایده لنگان 

بود ، تمام تالشی که برای بلند شدن کردم بی ثمر بود و آنتنی روی گوشيم 

 نميومد ...
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آهی کشيدم و کنار دیوار سُر خوردم ، سرمو به دیوار تکيه دادم و چشمانم را 

ن کرد ... بدون تعلل بستم ... که ناگهان گوشيم در دستم شوع به لرزید

 پاسخ دادم و یک صدای مردانه در گوشم پيچيد :

خانم واال شما حالتون خوبه ؟ -  

من خوبم ، شما کی هستين ؟ -  

من سرهنگ نصرتی هستم ، نگران هيچ چيز نباشيد ، همه چيز تحت  -

 کنترله .

من کِی از اینجا نجات پيدا می کنم ؟ اصال به چه دليل منو دزدیدن ؟ -  

مقدمه عمليات طی شده و به زودی اجرا خواهد شد ، فقط شما باید به ما  -

 بگيد که اونجا چه چيزهایی دیدید و شنيدید ؟

و من تمام اتفاقات این یک هفته به صورت خالصه گفتم ، با شنيدن صدای 

 پا گفتم :

دارند به سراغم ميان ، من باید قطع کنم . -  
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و در زیر لباستون پنهان کنيد ، بگذارید نه ، قطع نکنيد ، همينطوری گوشي -

 ما صدای اونها رو بشنویم .

کاری که گفتو انجام دادم و در باز شد ، اینبار خود همون زن با ساسان وارد 

 زیرزمين شدند ،

 زن با دیدن من قهقهه بلندی سر داد و گفت :

آخی ، اوخ شدی خانم کوچولو . -  

روی زانوهاش نشست و صورتشو  پاسخی ندادم و اون جلو اومد ، روبروم

 جلو آورد ، با حالت عجيبی به چشمام خيره شد :

خيلی دلت ميخواد بدونی چرا اینجایی ؟ -  

 سرمو به عالمت مثبت تکون دادم ، پوزخندی زد :

عامل حال االنت مادرت هست . -  

 مطمبن بودم داره دروغ ميگه اما سکوت کردم تا ادامه بده :
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ت تعریف کنم .ميخوام یه قصه برا -  

 ایستاد و پشت به من کرد :

برای اولين بار تو راهروی بيمارستان دیدمش ، هر دو انترن یک  -

بيمارستان بودیم ، اون اصال حواسش به دخترهای اطرافش نبود ولی 

خاطرخواهاش کم نبودن ، رنگ خاص چشماش ، موهای روشنش ، قد بلند 

دل منو هم برد ، و اندام ورزیده اش دل هر کسيو می برد و  

شب و روزم فقط با فکر به اون می گذشت ، از بچه ها پرس و جو کردم 

 فهميدم اسمش ... اسمش نادر واال هست .

 شوکه شده گفتم :

بابا ! -  

 برگشت سمتم :

آره من عاشق پدر تو شدم . -  

 ناگهان صدای پليس در کل ساختمان پيچيد :
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پليس قرار دارد ، سالح هاتونو ساختمان از زمين و هوا در محاصره  -

 تحویل بدید و خودتونو تسليم کنيد .

 جو بسيار متشنج به نظر می رسيد ، ساسان رو به شيما گفت :

تو از باال برو . -  

 بعد رو به مرد همراهش ادامه داد :

توام با من بيا . -  

: و هر سه نفر رفتند و من با زنی که در ایامی عاشق پدرم بوده تنها موندم  

بهتره تسليم بشيد ، نمی تونيد فرار کنيد . -  

زیادی حرف می زنی ! -  

 دست منو گرفت و من باالجبار پشت سرش راه افتادم ،

از راهروی باریکی گذشتيم و به پله های زیادی رسيدیم که باید ازشون باال 

 می رفتيم ،
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خت تر از باال رفتن از اون پله ها با بدن کتک خورده ا ی که داشتم بسيار س

 تصورم بود ،

باالخره به پشت بام رسيدیم ، زن همراهم سرک کشيد و من هم سرم را به 

 سمت جلو کشيدم تا داخل حياط رو ببينم ،

ساسان و مرد همراهش دستنبد زده در حال سوار شدن به ماشين پليس 

 بودند ، زن زیر لب غرید :

لعنتی ! -  

آرامی گفتم :چند دقيقه بعد شيما هم دستگير شد ، به   

دیگه راهی نمونده ، اینجا تهشه ، تسليم بشی به نفعته . -  

خشمگين نگاهم کرد ... نفهميدم چطور شد که در یک لحظه دستی از پشت 

 منو عقب کشيد و ماموری از پشت به دستهای زن همراهم دستبند زد ...

*** 
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بود خونه تا  بابا برای انجام کارهای ترخيص از اتاقم خارج شد ، مامان رفته

 برام لباس بياره ،

هنوز دليل حضور پسر چشم آبی در ایران رو متوجه نشده بودم ، روی 

صندلی همراه نشسته بود و محض رضای خدا حتی یک لحظه هم نگاهشو 

 از من نمی گرفت ،

از جاش بلند شد و دست هاشو در جيب های شلوار خوش دوختش فرو کرد 

تم ایستاد :، به سمت من اومد و نزدیک تخ  

وقت زیادی نداری . -  

برای چی ؟ -  

برای برگشت به ایتاليا . -  

اما من فعال تصميم به برگشت ندارم . -  

اما تحصيلت ، کارت چی ميشه ؟ -  

مهم نيست . -  
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دست هاشو از جيبش بيرون آورد و لبه ی تخت گذاشت و به سمتم خم شد 

 ، در فاصله ی خيلی کمی از صورتم گفت :

تحصيلت به من ربطی پيدا نمی کنه ، اما در مورد کارت تو قرارداد داری  -

 و اگر برنگردی قانونا ازت شکایت می کنم .

متعجب به چهره جدی کارلو خيره شدم ، یعنی واقعا وضعيت منو درک نمی 

 کنه یا نمی خواد درک کنه ؟!

 نفس عميقی کشيدم تا بر خودم مسلط بشم :

لی چطور ایرانو ترک کنم ؟به نظرت با شرایط فع -  

چه شرایطی ؟ -  

وضعيت جسمی نرمالی ندارم ، معلوم نيست کسانی که منو گروگان  -

گرفتن چه کسانی هستن ، قاتل برادرم هنوز قصاص نشده و نياز به شهادت 

 من هست .
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یامين تو خيلی خودخواهی ، هميشه تنها به خودت فکر می کنی ... وقتی  -

در خطر بود فقط به خودت فکر می کردی نه به آدم  گروگان بودی و جونت

 هایی که منتظرت بودند ، االن هم فقط داری به خودت فکر می کنی !

 بدون اینکه منتظر پاسخ من بمونه از اتاق خارج شد .

اشکی روی گونه ام چکيد ، من توان این یکی رو ندارم ... از پس احساسات 

 جدیدم برنميام ...

ایتاليایی ... لعنت ... که مسبب این حس تازه ی مزخرف  لعنت به این پسر

 منه ؛

*** 

وارد خانه شدم و اکرم خانم اسپند دودکنان به سمتم اومد ، بعد از اینکه سه 

 بار دور سرم چرخوند داخل اسپند دودکن ریخت و آن را به کناری گذاشت ،

 و منو در بغل گرفت :

ان شااهلل هميشه فقط خوشی ببينی . -  
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من دست چپمو روی کمرش کشيدم .و   

به همراه مامان وارد اتاقم شدم ، مامان کمکم کرد لباسامو درآوردم بعد 

 نایلونی روی دست راستم که گچ گرفته بود کشيد و من وارد حمام شدم ،

هر چه اصرار کرد که کمکم کنه قبول نکردم ، به نظر خودم شرایطم 

کسی کمک بگيرم ...اونقدری حاد نبود که برای استحمام از   

از حمام که بيرون اومدم باز مامان در پوشيدن لباس کمکم کرد ... هنوز 

...  "عامل حال االنت مادرت هست  "حرف اون زن رو فراموش نکردم 

من عاشق  "جمله ای که با صدای بغض دار گفت هنوز در سرم اکو ميشه 

"پدر تو شدم   

 صداش کردم :

مامان . -  

جانم . -  

بابا عاشق هم بودین ؟ تو و -  
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چرا می پرسی ؟ -  

می خوام بدونم . -  

نه اونطور که ليلی و مجنون باشيم ، پدرت به من عالقه مند شد و من  -

 هم ازش خوشم ميومد .

فقط تو از پدر خوشت ميومد ؟ -  

متوجه منظورت نمی شم . -  

منظورم اینه که اون زمان کس دیگه ای نبود که عاشق بابا باشه ؟ -  

از سوالم جا خورده بود ، چند ثانيه بدون هيچ حرفی شوکه نگاهم کرد ، 

 کمی که به خودش مسلط شد گفت :

یامين تو حالت خوب نيست ، باید استراحت کنی . -  

آره مامان درست فهميدی ، من حالم خوب نيست ، اون زن باعث شده  -

 حالم خوب نباشه .
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کدوم زن ؟ -  

نی عاشق پدر من بوده !زنی که ادعا ميکنه یک زما -  

 مامان شوک زده زیر لب زمزمه کرد :

ثریا ... -  

 پس اون زن اسمش ثریاست ؛

 کمی که از شوک خارج شد پرسيد :

تو ثریا رو از کجا می شناسی ؟ -  

کسی که منو گروگان گرفت ثریا بود . -  

 نفس های مامان صدادار شده بود :

این امکان نداره !  -  

گران از اتاق خارج شد ، الی در اتاقو باز کردم و دیدم بدون توجه به من ن

 که مامان و بابا به اتاقشون رفتند ،
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سریع از اتاقم بيرون اومدم وبا اینکه از این کار منتفر بودم ولی پشت در 

 اتاقشون گوش ایستادم :

نرگس تو مطمبنی ؟ -  

خودمم از زبون یامين شنيدم شوکه شدم . -  

سال ؟ آخه بعد از این همه -  

ثریا از همون اول هم کينه ای بود . -  

اما اون مساله که تمام شد ، چه کينه ای ؟ -  

برای ما تمام شد ، برای اون نه ! -  

یکدفعه دستی دور مچم از روی آستين لباسم پيچيده شد و منو به سمت 

عقب کشيد ، به دیوار پشت اتاق چسبيدم و یک جفت آبی روشن در چشم 

 هایم خيره شد :

گوش دادن مخفی به مکالمه دیگران کار درستی نيست . -  
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دخالت در کارهای شخصی دیگران هم کار درستی نيست . -  

دست راستش هنوز دور مچ چپم حلقه بود ، اون یکی دستشو کنار صورتم به 

 دیوار زد :

دقيقا منظورت از کارهای شخص چيه ؟ فکر نمی کنم استراق سمع جز  -

بشه . کار های شخصی محسوب  

من هم ميخوام بپرسم که چرا مکالمه ما در این وضعيت باید انجام بشه ؟ -  

چون که  من می خوام در چنين وضعيتی حرف بزنيم . -  

اما این وضعيت بر خالف خواسته ی منه . -  

 فاصله ی صورت هامونو داشت کمتر می کرد :

چرا فکر می کنی من باید هميشه طبق خواسته تو عمل کنم ؟ -  

 مچمو از داخل دستش بيرون کشيدم :

چون فکر می کردم برای خواسته ی دیگران احترام قائلی . -  
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چند ثانيه ای در چشم هایم نگاه کرد و بعد به آرامی دستشو از روی دیوار 

برداشت ، با اینکه حس کردم حرفی برای گفتن داره اما بدون هيچ حرفی 

 رفت .

ر جای تک تک انگشتانش از روی هنوز دور مچم حرارت داشت ... انگا

آستين به داخل نفوذ کردند و روی پوستم گرمای عجيبی به وجود آورده اند 

... 

*** 

حال شما بهتره ؟ -  

بله خداروشکر بهترم جناب سرهنگ . -  

پس می تونيم شروع کنيم ؟ -  

بله حتما . -  

نفر کسی رو از قبل می شناختی ؟ 4از اون  -  

ا رو ميشناسم ، ساسان کبيری و شيما فالح .نفر از اونه 2بله ،  -  
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این آشنایی مربوط به چه زمانی هست ؟ -  

در دوران کارشناسی با شيما فالح دوست و همکالسی بودم ... -  

و ساسان کبيری ؟ -  

ساسان کبيری هم همکالسيم بود اما ... -  

اما چی ؟ -  

ما با هم مدتی دوست بودیم . -  

ن قطع شد ؟چی شد که ارتباطت باهاشو -  

با مرگ برادرم از آدم های اطرفم مثل این دو تا غافل شدم و اینها هم  -

 دیگه از من سراغی نگرفتند .

خصومت شخصی با شما نداشتند ؟ -  

نه ، ما تا آخرین روزی که با هم دوست بودیم رابطه بدون تنشی داشتيم . -  

مامان و بابا داخل رفتند ،بعد از چند سوال دیگه از اتاق بيرون اومدم ، اینبار   
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زنگ موبایلم باعث شد از کيفم خارجش کنم و با دیدن اسم مادربزرگ 

 سریع تماسو برقرار کردم :

سالم بانو ریتا . -  

سالم عسلم ، خوبی ؟ -  

من خوبم ، شما خوبی ؟ -  

نه اصال خوب نيستم . -  

چرا ؟ -  

دلم برای تو و کارلو تنگ شده . -  

تنگ شده ، کارلو هم فکر می کنم برای شما دلش من هم دلم براتون  -

 تنگه .

اوه شوخی می کنی ؟! کارلو اونجا دلش برای من تنگ باشه ! مثل این  -

 می مونه که خورشيد در شب طلوع کنه ، همين اندازه ناممکنه .
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مادربزرگ چرا چنين فکری می کنيد ؟ -  

ترجيحش چون چشم آبی من االن در کنار کسی هست که به هرکسی  -

 می ده .

 با خنده گفتم :

گمان نکنم کارلو اکرم خانمو به شما ترجيح بده . -  

اکرم خانم کيه ؟ -  

کسی که از بچگی در کنار ما بوده و در کارهای خانه هم به مادرم کمک  -

 می کنه .

 مادربزرگ با صدای بلند خندید :

دختر شيطنت نکن . -  

باور کنيد االن کنار اکرم خانمه . -  

تو به خوبی متوجه منظور من شدی . -  
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منظور شما چی هست ؟ -  

چشم آبی من در کنار عسلم از هميشه خوشحالتره ، خداحافظ . -  

و بدون اینکه منتظر پاسخ بمونه قطع کرد ، خيره به گوشی تو دستم موندم 

 ... این ناممکن ترین اتفاق جهانه .

*** 

ریف بيارید .خانم یامين واال لطفا به جایگاه شهود تش -  

با پاهایی لرزان در جایگاه ایستادم ، وکيل جوانی با اجازه از قاضی پرونده رو 

 به من پرسيد :

خانم واال لطفا آنچه در آن شب مشاهده کردید را بازگو کنيد . -  

خدای بزرگ ، یک مرتبه که در همون موقع اتفاقو شرح دادم و یک مرتبه 

بازرپرس پرونده ، داداگاه اول هم به تشخيص دیگه هم چند ماه قبل برای 

قاضی من حضور نداشتم اما دادگاه دوم قاضی تشخيص داده که من به 

 عنوان شاهد باید حضور داشته باشم ،
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 نفس عميقی کشيدم تا بر خودم مسلط باشم :

اون روز آخرین امتحان ترم آخرمو دادم ، تا غروب با دوستم شيما در  -

شب بود که از هم جدا  8،  7ساعت حول و هوش  خيابون ها گشتيم و

شدیم و من قصد داشتم که وارد خونه بشم که اس ام اسی از سعيد دوست 

پسر سابقم دریافت کردم مبنی بر اینکه اگر می خوای برای آخرین مرتبه 

مونو دوستانه حل کنيم به این آدرس بيا ،مشکل  

بهم خوردن دوستيمون به من هم از این تنش هایی که اخيرا در رابطه با 

 وجود اومده بود واقعا خسته شده بودم .

 آقای وکيل ميان صحبتم آمد :

چه تنش هایی ؟ -  

خب سعيد خودش خواست که با من دوست بشه و در این رابطه تالش  -

زیادی کرد اما در آخر وقتی درخواست های نامعقولشو قبول نکردم 



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     417

های نامربوطی درباره من به بچه  دوستيمونو بهم زد ولی بعد از مدتی حرف

 های دانشکده گفته بود و این باعث شد بين ما تنش هایی به وجود بياد .

خب بعد از دریافت اس ام اس چه کردید ؟ -  

به اون آدرس رفتم ، یک خونه بود زنگو که زدم سعيد پایين اومد ، خيلی  -

داشته و حتی از فرق کرده بود چون قبول کرد که در این مدت اشتباه زیاد 

من معذرت خواست و در آخر از من خواهش کرد اگر بخشيدمش به خونه 

 اش برم و یک چایی بخورم و من داخل ساختمان شدم .

 گلوم تلخ شده بود :

چایی جلوم گذاشت و با فاصله در کنارم نشست ، از هر دری صحب کرد ،  -

اشو باهام کم کرد  از خاطرات دبيرستانش گرفته تا دانشگاه ، کم کم فاصله

و تقریبا بهم چسبيد ، خواستم بلند بشم اما دستشو روی پام گذاشت و گفت 

ی خودت تو به این راحتی نمی زارم بری ، گفتم یعنی چی ؟ ، گفت با پاها

 تله اومدی و و و ...
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ادامه دادن برام خيلی سخت بود ، نفس کم آورده بودم اما باید تا تهش می 

 رفتم :

بدی داشت ، می خواست به من تعرض کنه و من هرگونه اون قصد  -

دفاعی می تونستم از خودم کردم و در لحظاتی که فکر می کردم آخر خطه 

و من نجابت و شرفمو از دست خواهم داد دستهای برادرم سعيدو عقب 

کشيد و اون دو تا با هم درگير شدند ، یاسين زورش به سعيد چربيد و سعيد 

اداشم به سمت من اومد و کمکم کرد که خودمو پيدا کنم افتاد ، د به زمين

 اما ...

 دست سالممو باال آوردم و انگشت لرزانمو به سمت سعيد گرفتم :

اما این پست فطرت از پشت به داداشم چاقو زد ... این نامرد داداشمو با  -

چاقو زد ... چاقو زد اونم از پشت ... اونقدر جرات نداشت وجود نداشت که از 

 روبرو بياد ...

 زجه زدم :
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تو فقط یه آدمو نکُشتی ! تو یه خانواده رو به خاک سياه نشوندی... کمر  -

 یه پدرو خم کردی ... یه مادرو یک شبه پير کردی و ... و  ...

 دستمو روی گلوم گذاشتم :

و نفس یه خواهرو گرفتی ...  -  

بود ، اجازه ی  صدای گریه مامان ، بابا و شادی در سالن دادگاه پيچيده

نشستنم صادر شد و من برگشتم که برم اما سالن دور سرم می چرخيد ... 

 چرخيد و چرخيد و من دیگه هيچی نفهميدم ...

*** 

مثل هميشه روی صندلی های بيمارستان خوابم برده بود که با صدای پيج 

 کردن دکتر باقری از خواب پریدم ،

 3اتاق یاسين بودند ، ساعتو نگاه کردم پرستارا مدام در حال رفت و آمد به 

 نصف شب بود ،
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دکتر باقری در حالی که با عجله راه ميومد پرونده رو از پرستار گرفت و تند  

تند ورق زد و همزمان وارد آی سی یو  شد ، اتاقی که یاسين در آن بستری 

 بود ،

نمازخانه  به خوبی متوجه جو ناآرام اتاق برادرم شده بودم ، مامان هر شب در

بيمارستان با دعا و نماز صبح می رسوند ، بابا هم که در طاقت جو سنگين 

 بيمارستانو نداشت داخل حياط می نشست ،

امشب شادی رو بعد از چند ماه به خونه فرستادم و بهش قول دادم اگر 

 خبری شد بهش اطالع بدم ،

های کادر  از جام بلند شدم و از شيشه به داخل اتاق نگاه کردم ، تالش

 پزشکی برای یاسين نوید از اتفاق ناخوشایندی می داد ،

دستمو روی شيشه گذاشتم یکدفعه صدای بوق ممتد آزار دهنده ای کل فضا 

رو پُر کرد ، دستگاه شوک را روی سينه ی ستبرش گذاشتند و جسمش باال 

 و پایين شد ... یکبار ... دوبار ... سه بار ... بی فایده بود ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     421

دستمو از روی شيشه برداشتم ، از جای دستم روی شيشه خون چکه می 

 کرد ، ملحفه ی سفيد روی جسم بردارم کشيده شد ، 

دستی روی شونه ام نشست برگشتم بابا بود که انگار خيلی پير شده و قوز 

 داشت ،

صدای قهقهه ی بلندی آمد ، سعيد بود که با دندان های بزرگتر از حد 

، معمول می خندید  

سایه ای از انتهای راهرو روی من افتاد ، نگاه کردم شادی با لباس یکدست 

 مشکی مثل یک مجمسمه به من خيره بود ،

 صدایی در گوشم می گفت :

تو یاسينو کُشتی ، تو مسبب مرگ برادرتی ... تو ...تو ... تو -  

دست هامو روی گوشم گذاشتم ، نه نه من نمی خواستم یاسين حتی خار 

اش بره ،توی پ  

 اما صدا قطع نمی شد ، فریاد زدم :
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نههههههههههه . -  

صدایی از دور اسممو می گفت اما صداش خيلی ضعيف بود ، کم کم صدا 

 قوی شد :

یامين ، عزیزم ، یامين ، بيدار شو . -  

چشمامو باز کردم هستی بود که با چهره مهربان ولی نگران نگاهم می کرد 

، 

 پرسيدم :

ی بيمارستان ؟ یاسين حالش خوبه ؟تو کِی اومد -  

وای یاسين ... من خودم دیدم ملحفه سفيد روی جسم نازنينش کشيده شد ، 

 با دلهره گفتم :

هستی تو رو خدا بگو که حال داداشم خوبه ، من مطمبنم دکترا تونستن  -

 یاسينو احيا کنن .

 هستی بهت زده گفت :
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یامين تو حالت خوبه ؟ -  

، حال داداشم مهمتره !حال من مهم نيست  -  

هستی مضطرب بلند شد و از اتاق بيرون رفت ، دست راستم کمی سنگين 

 بود خواستم تکونی بدم که نتونستم انگار در تنگنا قرار داشت ،

 به دستم نگاه کردم من کِی دستم شکسته بود و خودم خبر نداشتم ؟!

گچه ! عجيبه من قبل از این بی هوشی دستم سالم بود و حاال داخل  

به دست چپم هم سُرُم وصل  بود ، کال قدرت حرکت نداشتم ، دلم 

 ميخواست از این اتاق لعنتی بيرون برم و از حال یاسين با خبر بشم ،

در اتاق باز و مردی با روپوش سفيد وارد شد ، مامان و بابا و شادی و هستی 

 هم با چهره های نگران سراسيمه پشت سر دکتر داخل شدند ،

باالی سرم ایستاد : دکتر  

سالم خانم . -  
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سالم . -  

حالت خوبه ؟ -  

خوبم . -  

اسم و فاميليت چيه ؟ -  

یامين واال . -  

 رو به مامان پرسيد :

یامين خانم ما چند سالشه ؟ -  

. 26نزدیک  -  

 به ميان حرفشون اومدم :

سالم شده ! 23مامان چرا سنمو باال می بری ؟ من که تازه  -  

همه شوک زده منو نگاه می کردند ، کالفه گفتم :به جز دکتر   

خواهشا به جای این نگاه ها به من بگيد حال یاسين چطوره ؟ -  
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 دکتر اما رفتارش طبيعی بود :

حال یاسين برادرت زیاد خوب نيست . -  

یعنی چی ؟ -  

یعنی این که باید منتظر هر اتفاقی باشيد ، من با دکترش حرف زدم اميد  -

.زیادی نيست   

اشک داخل چشمام جمع شده بود حتی فکر نبود یاسين هم آزارم می داد ، 

 اما بقيه خيلی عادی فقط نگاه می کردند !

 یعنی برای بابا تک پسرش مهم نيست ؟

 یعنی مامان مهر مادریش نسبت به یاسين فروکش کرده ؟

 یعنی عشق شادی به یاسين هم تمام شد ؟

ناراحتی و غم من براش اهميت یعنی هستی تنها دوست روزهای سخت  

 نداره ؟
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 امکان نداره ... دکتر به سمتشون برگشت :

می دونم باور نمی کنيد اما متاسفانه واقعيت داره ، یاسين هيچ حالش  -

 خوب نيست .

یکدفعه ناراحتی در چهره همشون پدیدار شد ، آخی پس باور نمی کردند که 

 یاسين داره از دست می ره ؟

دست ميره ؟! وای خدای من ... من طاقتشو ندارم ... اگر  یاسين داره از

 خدای ناکرده یک تار مو از سر یاسين کم بشه من می ميرم ... مطمبنم !

 با بغض پرسيدم :

من کِی سُرُمم تمام ميشه ؟ ميخوام برم پيش یاسين . -  

نگران نباش ، تا چند دقيقه دیگه تمام ميشه ، عجله هم نکن ، هنوز  -

مال خوب نيست ، هر وقت بخوای می تونی یاسينو ببينی .حالت کا  

 بعد هم اشاره ای کرد و همگی از اتاق بيرون رفتند ...

*** 
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 دانای کل :

گاهی فراموشی در اثر ضربه ایجاد می شود اما دختر شما دچار هيچ ضربه  -

 ای یا تصادفی نشده ،

اسرع وقت یکی من فکر می کنم این فراموشی ریشه روانپزشکی داره ، در 

از دوستانم که یک روانپزشک حاذق و ماهر هست خبر می کنم تا یامين رو 

 معاینه کنه ، اميدوارم آسيب جدی ای ندیده باشه .

بيرون از اتاق دکتر ، در راهرو پسر ایتاليایی که قبال شماره اتاق را از پدر 

تاق یامين یامين پرسيده بود در حالی که دسته گل رُز در دستش بود وارد ا

 شد ،

کارلو در حالی که گل را داخل گلدان می گذاشت سالم کرد ، یامين اما 

 متعجب گفت :

سالم ، شما کی هستيد ؟ من شما رو ميشناسم ؟ -  

اوه یامين داری با من شوخی می کنی ؟ -  
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من چه شوخی با شما دارم ؟ شما یک ایتاليایی هستيد و من یک ایرانی ،  -

ا رو بشناسم ؟من از کجا باید شم  

و به نظرت من از کجا فهميدم که تو ایتاليایی بلدی ؟ -  

من نمی دونم . -  

بزار خودم جوابشو بگم ، چون تو رو می شناسم و می دونم که ایتاليایی  -

 بلدی .

مهم اینه که من شما رو نميشناسم . -  

کارلو کالفه دستی به یقه اش کشيد ، نمی دانست در این سه روز بی 

دختر ایرانی چه اتفاقی افتاده که دیگر او را نمی شناسد ! هوشی  

نزدیک تخت شد و یامين با ترس عقب رفت و خودش را به تخت چوبی 

 پشت تخت چسباند ، کارلو دستانش را به حالت تسليم باال آورد :

نترس ، قصد آسيب رساندن ندارم . -  

پایين آمد : یامين کمی از حالت انقباض خارج شد و کارلو هم دستانش  
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یامين تو یک سال در ایتاليا در خانه من زندگی کردی ، یادت نيست ؟ -  

یامين چشمانش درشت شد ولی کم کم به حالت عادی بازگشت و با حالت 

 خنده به فارسی گفت :

من ؟ ایتاليا ؟ زندگی با یک پسر تنها ؟ چشم مامان بابام روشن . -  

ا فهميد باورش نشده ، باز می پسر چشم آبی نفهميد یامين چه گفت ام

 خواست تالش کند که شادی وارد اتاق شد .

 یامين با دیدن شادی گفت :

شادی ببين این چی ميگه ! ميگه من یک سال در یک خانه تنها باهاش  -

 زندگی کردم ،

و بعد با صدای بلند خندید و شادی لبخندی تصنعی زد و یامين که خنده 

داد : اش کمی آرام شده بود ادامه  

فکر کنم چيزی زده عقلشو از دست داده . -  

 شادی کمی به سمت کارلو متمایل شد و آرام به انگليسی زمزمه کرد :
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لطفا بيرون منتظر باشيد ، شرایط عادی نيست ، براتون توضيح می دم . -  

کارلو نمی دانست چه اتفاقی افتاده ولی متوجه اوضاع غير عادی شده بود و 

د از اتاق خارج شد ،با گام های بلن  

با آمدن پدر و مادر یامين به اتاق شادی به آرامی از اتاق بيرون رفت و 

 چشمش به مرد بی قرار ایتاليایی افتاد ،

چرا احساس می کرد ماندن کارلو در ایران فرای احساس مسبوليت یک 

 همخانه و همکار ساده است ؟!

 به سمت کارلو رفت :

معذرت می خوام .من بابت رفتار یامين  -  

دليلی برای معذرت خواهی وجود نداره ، من فقط ميخوام دليل رفتارشو  -

 بدونم !

یامين بخشی از گذشته تا به االن رو فراموش کرده . -  

 کارلو متعجب گفت :
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چی ؟ چطور ممکنه ؟ یامين که اتفاق خاصی براش نيافتاده . -  

مين ضربه ای به سرش وارد بله درسته ، اتفاقا دکتر هم همينو گفت ، یا -

نشده و این فراموشی ریشه روانپزشکی داره ، قراره تا یک ساعت دیگه یک 

 روانپزشک یامينو مالقات کنه .

دقيقا چه قسمتی از زندگيشو فراموش کرده ؟ -  

با توجه به صحبت هایی که ازش شنيدیم به نظر می رسه از اون شبی  -

یست قلبی شد و فوت کرد تا به االن که یاسين در همين بيمارستان دچار ا

 رو فراموش کرده .

کارلو به دیوار پشت سرش چسبيد ، باور چنين اتفاقی خيلی سخت بود ... 

 خيلی ...

شادی که حال پسر ایتاليایی را دید شکش به یقين تبدیل شد که یک 

احساس عاطفی این وسط وجود دارد ، ناسالمتی کارشناس ارشد روانشناسی 

 بود !
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ون هيچ حرفی کارلو را به حال خودش تنها گذاشت چون می دانست بد

 تنهایی برای این مرد بهتر از هر چيزیست ،

اما سوالی هم فکرش را مشغول کرده بود ... که با حال فعلی یامين ، کارلو 

 به کشور خودش برمی گرده یا تا بهبود حال یامين در ایران می مونه ؟!

*** 

افتاده بود ... باید انتخاب می کرد ... ماندن در ایران در دو راهی سختی گير 

و گذشتن از کار و زندگی اش یا برگشتن به کشورش و گذشتن از دختر 

 ایرانی ؟

قطعا گزینه دوم برایش بسيار سخت بود ... اصال چه شد که این احساسات 

 درونش شکل گرفت ؟!

که اصال  خودش هم پاسخی برای این سوال نداشت ... فقط می دانست

 نمی تواند از ایران بدون یامين برود !
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اما برای ماندنش در ایران باید دليلی به خانواده یامين ارائه دهد ... آخر با چه 

 بهانه ای بماند ؟!

فکری به ذهنش آمد ، مادربزرگ تنها کسی بود که می توانست در این 

 شرایط کمکش کند ،

بدون توجه به تفاوت ساعت دو  موبایلش را برداشت و شماره مادربزرگ را

 کشور گرفت ،

 مادربزرگ با صدایی که نشان از خواب بودنش می داد تماس را برقرار کرد :

چشم آبی این چه وقته زنگ زدنه ؟ -  

اوه معذرت می خوام ، اصال حواسم به تفاوت ساعت ها نبود . -  

عت و اشکالی نداره ، مطمبنم موضوع مهمی هست که حواس تو رو از سا -

 این حرفا پرت کرده .

درست فهميدید ، موضوع خيلی مهميه ... -  

 و خالصه ای از اتفاق اخير برای مادربزرگ تعریف کرد و در آخر گفت :
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من به چه بهانه ای در ایران بمونم ؟ -  

مادربزرگ که بسيار از اتفاقی که برای یامين افتاده ناراحت شده بود با 

 صدای غمگينی گفت :

باالخره مشکالت روزگار روح شکننده عسلم رو از بين بردند . -  

مادربزرگ من چه کار کنم ؟ -  

تو هيچ راهی نداری باید به کشور خودت برگردی ... مگر اینکه ... -  

مگر اینکه ؟ -  

فراموشش کن . -  

بانو ریتا اذیتم نکن . -  

آخه راه حل من به درد تو نمی خوره . -  

چرا ؟ -  

  دروغ نمی گی !چون تو اصال -
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یعنی باید دروغ بگم تا ایران بمونم ؟ -  

درصدش دروغه . 50البته همه اش هم دروغ نيست ،  -  

راه حلو بگيد ، خودم تصميم می گيرم که انجام بدم یا نه . -  

باید بگی ... -  

چی بگم ؟ -  

باید بگی که تو و یامين عاشق هم بودید ... -  

 کارلو شوکه شده زمزمه کرد :

این دروغ بزرگيه ! -  

دروغ بزرگ و کوچک نداره ، بعد هم گفتم که عالقه تو دروغ نيست فقط  -

 ما از احساسات یامين خبر نداریم .

چنين چيزی ممکن نيست . -  

گفتم که باید به ایتاليا برگردی ! -  
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یامين بعدا که حافظشو به دست آورد چه چيزی می تونم بهش بگم ؟ -  

ی عاشقش بودی که نمی تونستی به راحتی رهاش بهش ميگی که اونقدر -

 کنی و از ایران بری !

 و کارلو ماند با یک دروغ و وجدانی که این راه حل را نمی پذیرفت ...

*** 

شادی تک ابرویی باال انداخت و به صحبت های مادربزرگ از پشت تلفن 

 گوش داد :

حرف های کارلو من از ابتدا شاهد شکل گيری این عالقه بينشون بودم و  -

 را تایيد می کنم .

من هم مطمبنم نمی تونم حرف های شما رو رد کنم . -  

شادی تماس را که قطع کرد لبخندی روی لب هایش شکل گرفت ... او 

یک روانشناس بود ... با روانشناس ها نمی توان دروغ گفت یا دو پهلو 

شود ...صحبت کرد ... شادی هم بدش نمی آمد در این بازی  سهيم   
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بازی جذابی به نظر می رسيد ، با اینکه عقلش علمش تجربه اش و ... 

 همگی به شدت مالمتش می کردند اما ...

اما او هم عاشق است و تپش بی قرار قلب یک عاشق را به خوبی درک می 

 کند ... او کارلو را درک می کند ...

 عشق کارلو به یامين را خيلی خوب درک می کند ...

تخت یاسين بلند شد و به عکس دو نفره شان که روی دیوار نصب  از روی

 بود دستی کشيد :

می بينی یاسين ! باالخره خواهر کوچيکه که خيلی نگرانش بودی هم  -

 گرفتار یک عشق دو طرفه شد ،

یاسينم ، عزیزم ، عشقم کجایی ؟ تکليف عشق ما چی می شه ؟! تو رفتی و 

 شادی موند با یک عشق نافرجام ،

شادی موند و یک دنيا دلتنگی ، شادی موند و دلی که ازش به تاراج بردی 

 ... 
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دست لرزونشو پایين آورد و قطره اشکی روی گونه اش چکيد و زیر لب 

 گفت : شادی موند و حوضش ...

*** 

شادی دخترم تو می دونی که هميشه برای ما عزیز بودی و هستی اما  -

ست .پذیرفتن این موضوع خيلی راحت ني  

بابا شما خيلی سخت می گيری . -  

آخه کارلو هيچ جوره به یامين من نمی خوره ، نه فرهنگ نه دین و نه  -

 حتی زبان شبيه به هم ندارند .

خاصيت عشق همينه . -  

من باید بيشتر فکر کنم . -  

و شادی ، نادر را روی صندلی راهرو بيمارستان تنها گذاشت تا او خوب فکر 

 کند ...
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وارد اتاق شد ، یامين زانوهاشو بغل گرفته و چونشو روی زانوهاش شادی 

گذاشته بود ، نگاهش به یه نقطه خاصی بود ... چند جلسه ای روانپزشک 

یامين را ویزیت کرده و گفته بود که کم کم باید همه چيزو به یامين بگيد و 

 کمکش کنيد همه چيزو به خاطر بياره ،

 شادی کنار یامين نشست :

لت خوبه خانمی ؟حا -  

اما یامين هيچ واکنشی نشان نداد ، هستی وارد اتاق شد و شادی با اشاره به 

 حال یامين زیر لب پرسيد :

چی شده ؟ -  

 هستی آرام در گوش شادی پاسخ داد :

امروز بهش گفتيم که یاسين فوت کرده . -  

 آرام بازوی یامين را نوازش کرد ، یامين به سمتش برگشت :

نست ؟چطور تو -  
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- ...  

چطور تونست اینقدر راحت منو تنها بزاره ؟! -  

تنهات نگذاشته ، مطمبن باش روحش هميشه پيش ماست . -  

شادی داداشم برای هميشه رفت ؟! -  

- ...  

یعنی دیگه به خونه برنمی گرده ؟! -  

یامين جان عزیزم ... -  

 یامين دست شادیو گرفت :

کردند ، تو بگو یاسين هنوز زنده است ، تو تو رو خدا تو بگو با من شوخی  -

رو خدا بگو یاسين االن پشت این در وایساده ، شادی من بدون یاسين می 

 ميرم ، تو رو خدا نزار بميرم ...

کاش دروغ بود ، کاش شوخی بود ... اما متاسفانه واقعيت داره عزیزم . -  
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.. دخترک این یامين دست شادیو رها کرد و باز به همون نقطه خيره شد .

 روزها بيشتر احساس بيچارگی می کرد ،

اتفاق های مهم زندگی اش را فراموش کرده بود و این روزها واقعيت های 

 تلخ مثل سيلی به صورتش می خورد ...

دلش هيچکس جز یاسين را نمی خواست ، مثل بچه ای شده که در شلوغی 

چرخد ، کاش قبل از بازار مادرش را گم کرده و در پی مادر دور خودش می 

 به پایان رسيدن بازار مادرش را پيدا کند ... کاش!

*** 

نوع حجاب یامين و اعتقاداتش در این دو سه سال اخير فرقی کرده ؟ -  

نفر روبرویش پرسيد ، شادی پاسخ داد : 4این سوال را دکتر روانپزشک از   

بله ، بعد از مرگ برادرش اعتقاداتش قوی تر شد ، چطور ؟ -  

موضوع عجيبی این وسط وجود داره که هيچ جوره با علم روانپزشکی  -

 درست از آب در نمياد .



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     442

 پدر یامين نگران پرسيد :

چه موضوعی ؟ -  

تشخيص اوليه من این بود که نوع فراموشی یامين از نوع روانزاد هست ... -  

 هستی به ميان حرف دکتر آمد :

این چه نوع فراموشی ای هست ؟ -  

فراموشی که بسيار نادر بوده و بدون علت جسمی فرد با  نوعی از -

طوری که ممکنه تمام اطالعات مربوط ه ای مواجه ميشه بفراموشی گسترده

گاه یک هيجان شدید  ، به بخشی از زندگی خود را بطور کامل فراموش کند

. سته، یک شوک عصبی و ... دليل این نوع فراموشی   

ی شده ؟االن یامين دچار این فراموش -  

گفتم که تشخيص اوليه من این بود ... اما امروز صحبت هایی از یامين  -

 شنيدم که با علم روانشناختی سازگار نيست .

 مادر یامين با بی قراری پرسيد :
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چه صحبت هایی ؟ -  

ساله را به طور کامل فراموش کرده و هيچ  3یامين یک پروسه تقریبا  -

اره حتی مرگ برادرشو اما یک مقطع سال به خاطر نمي 3چيزی از این 

زمانی خاص در ذهنش هست ... مقطع زمانی ای که قرآن یادگاری یاسين 

 را خوانده و اعتقاداتش تغيير کرده ...

 شادی پرسيد :

وقتی مرگ یاسينو به خاطر نمياره چطور اتفاق بعد از مرگ برادرشو به  -

 خاطر مياره ؟

بهش یک قرآنی دادید و گفتيد : یامين ميگه در ذهنش هست که شما  -

این یادگاری یاسين برای توئه . و اون هم چند هفته بدون اینکه از خانه 

 خارج بشود قرآن را با معنی و تفسير خونده .

این چطور ممکنه ! -  

من هم به اندازه شما در اون لحظه متعجب شدم ... -  
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اری بدهد :همه در بُهت فرو رفته بودند ، دکتر سعی کرد کمی اميدو  

باز من با همکاران دیگرم مشورت می کنم شاید به نتيجه ای برسيم . -  

 هستی سوال کرد :

ما به یادآوری خاطراتش ادامه بدیم ؟ -  

خير ، فعال دست نگهدارید . -  

از اتاق دکتر که خارج شدند ، پسر ایتاليایی را دیدند که مثل هميشه با دسته 

ستان شد ، همه به اتاق یامين رفتند به جز گل رُز قرمز وارد راهرو بيمار

 شادی که جلوی کارلو را گرفت :

صبر کنيد . -  

چيزی شده ؟ -  

بله اتفاقی افتاده ... -  
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و خالصه ای از اتفاق عجيبی که رخ داده بود را به کارلو گفت ، او هم مانند 

 بقيه متعجب شد ...

ه پيش رویش متعجب شادی به همراه کارلو وارد اتاق شد ولی از دیدن صحن

 ایستاد ، یامين دست پدرش را گرفته بود و با گریه می گفت :

من چطوری بعد از یاسين زنده موندم ؟! چطور دق مرگ نشدم ؟! -  

نادر واال بغض مردانه اش را فرو خورد و خواست پاسخی دهد که یامين ناله 

 کرد :

دین که من در اصال شماها منو مقصر ندونستين ؟ تو و مامان فکر نکر -

 مرگ یاسين مقصر بودم ؟!

هيچکس پاسخی به یامين نمی داد ، در اصل کسی جرات گفتن حقيقت را 

 نداشت ، یامين صدایش باال رفت :

مگه ميشه منو مقصر ندونسته باشيد ! یادمه در اون چند ماهی که یاسين  -

 بيمارستان بود مامان و بابا با من سرسنگين بودند ...
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فت و دست پدر یامين را از دست یامين بيرون آورد و در دستان شادی جلو ر

 خودش فشرد :

زود داری قضاوت می کنی ، اونطوری که فکر می کنی نبوده ... -  

 یامين فریاد زد :

تو بهم بگو چطوری بوده ، تو بگو تا قضاوت نکنم ... -  

شادی کنار یامين روی تخت نشست و سعی کرد آرامش را به دخترک رنگ 

 پریده منتقل کند :

عزیزم تو نياز به استراحت داری ، مطمبن باش بعد از اینکه حسابی  -

 استراحت کردی خودم همه واقعيتو بهت می گم .

نمی خوام ، اصال دلم نمی خواد استراحت کنم .. می خوام واقعيتو بدونم ،  -

 بگو .

 شادی کمی این پا و آن پا کرد :

وب نبود ...خب اون موقع هيچ کس حالش خ -  
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 دست پدر یامين روی شانه ی شادی نشست :

ميخوام همه چيزو بهش بگم . -  

 شادی بلند شد و ناباورانه گفت :

اما بابا ... -  

اما نداره ... باید بدونه ، حقشه . -  

 نادر واال به جای روی تخت نشست :

حتما یادت هست که وقتی یاسين زنده بود چقدر برای تو دلسوزی کرد ،  -

 چقدر دنبال کارهات بود و حرص می خورد ،

نمی خوام حالتو بد کنم اما یاسين تا آخرش پای تو و کارهات ایستاد حتی 

وقتی که ... حتی وقتی که برای اولين بار پای خانواده واال به کالنتری رسيد 

 و تو از وسط یک پارتی دستگير شدی ...

 پدر یامين انگشت اشارشو به سينش کوبيد :
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منِ پدر برای اومدن به کالنتری دودل بودم اما تنها کسی که هيچ شکی  -

 برای حمایت از تو نداشت یاسين بود ،

تو ندیدی ... هيچکس جز من اشک برادرتو ندید ، شب قبل از اون اتفاق تو 

حياط خونه شاهد دیدن اشک های یک مَرد بودم ، یاسين برای تو اشک 

فت خودتو به حراج می زاری اشک ریخت ریخت ، برای اینکه داری مُفت مُ

 ، من همون شب با لرزش شانه های یاسين کمرم خم شد ...

 یامين هق می زد و پدرش ادامه داد :

اینا رو نگفتم که داغ تازه کنم گفتم که بدونی من هم یک پدر بودم و  -

 وقتی اون اتفاق برای یاسين افتاد و چند ماه در این بيمارستان بستری بود و

آخر هم تمام کرد تنها تو رو مقصر دیدم که در زمان حيات یاسين حتی 

 لحظه ای به فکرش نبودی و مدام آزاراش دادی ...

 یامين آرام پرسيد :

بعد از مرگ یاسين چی شد ؟ -  
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تا چهلم هيچ کدوم تو حال خودمون نبودیم اما بعد از چهلم همه فهميدند  -

ی جواب حرف های تو رو نمی دم ، که من با تو اصال حرف نمی زنم و حت

تو هم کم کم متوجه شدی اما درگير خوندن قرآن یاسين بودی چند هفته 

بود که  ای طول کشيد تا قرآنو تمام کردی و عقایدت تغيير کرد و بعد از اون

 به دنبال دلجویی از همه ما افتادی ...

 پدر یامين مکثی کرد و به سختی ادامه داد :

تو رو بخشيدن اما من نه ... اون روز برای چندمين بار به شادی و مادرت  -

اتاقم اومدی و از من معذرت خواستی و طلب حالليت کردی ... من اما یک 

 شرط برای بخشيدن تو گذاشتم ...

 یامين بی صبرانه پرسيد :

چه شرطی ؟! -  
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شرطم این بود که برای ادامه تحصيل به کشور ایتاليا بری و اگر بعد از  -

مام تحصيالتت حجابت تغيير نکرد ، اعتقاداتت عوض نشد و اونجا مرتکب ات

 هيچ خطایی نشدی اونوقت می بخشمت !

 یامين شوکه گفت :

چرا ؟ چرا چنين شرطی گذاشتيد ؟ -  

چون خانواده دلوکا که از دوستان خانوادگی ما بودند در ایتاليا زندگی می  -

ور باشم حس و حال بهتری پيدا کردند و من فکر می کردم اگر مدتی از تو د

 می کنم ... 

پيدا کردید ؟ -   

چيو ؟ -  

حس و حال بهترو ؟ -  

نه ... نه ... بخدا نه ! -  

 پدر یامين از جاش بلند شد و پشت به همه ایستاد :
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اگر من رو نبخشی حق داری ... تو اشتباه کردی اما من اشتباه بزرگتری  -

 کردم ...

از چشم یامين روی گونه اش افتاد ، کارلو تا به  و از اتاق خارج شد ، اشکی

اینجا که فقط تماشاگر بود جلو آمد و انگشتت را زیر چشم یامين گرفت و 

 قطره دوم روی انگشت کارلو افتاد ،

 همه متعجب به کارلو خيره بودند که یامين با حيرت به فارسی پرسيد :

تو کی هستی ؟ -  

ت و شادی به انگليسی برایش ترجمه کرد پسر ایتاليایی نفهميد یامين چه گف

 ، او هم پاسخ داد :

من کارلو دلوکا هستم . -  

 یامين کمی فکر کرد و اینبار به ایتاليایی گفت :

یعنی شما از اعضای خانواده دلوکا هستيد ؟ -  

بله . -  
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همون خانواده ای که یکبار در نوجوانی در ایتاليا مالقات کرده ام ؟ یعنی  -

رای ادامه تحصيل پيش شما فرستاد ؟پدرم منو ب  

دقيقا . -  

یامين به یاد روز اولی افتاد که در اتاقش این پسر را دید ، این پسر گفته بود 

 که یک سال در خانه اش زندگی کرده !

 یامين با تردید پرسيد :

من یکسال پيش شما تنها زندگی کردم ؟ -  

بله ، من و تو یکسال با هم همخانه بودیم . -  

هيچکس از این مکالمه ایتاليایی چيزی نفهميد ، یامين ناباورانه رو به 

 مادرش پرسيد :

مامان من در ایتاليا کجا سکونت داشتم ؟ -  

 مادر یامين هول شده بود :
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عزیزم تو فعال نباید خودتو اینقدر اذیت کنی . -  

مامان جوابمو بده . -  

بزار برای بعد دخترم . -  

ودم ؟مامان بگو من کجا ب -  

 مادر یامين سعی کرد آرامش داشته باشد :

دانشگاه تو ميالن بود ، خانواده دلوکا در رم سکونت داشتند ، چاره ای جز  -

این نبود که تو به ميالن به خانه پسر خانواده دلوکا بری ، ما از قدیم 

شناخت خوبی از این خانواده داشتيم و می دونستيم آدم های قابل اعتمادی 

 هستند .

*** 

 دکتر با سرزنش نگاهشان کرد :

مگه نگفتم فعال خاطرات و اتفاقات فراموش شده رو به یادش نيارید ؟! -  
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مجبور شدیم ، خيلی پيگيری کرد ... -  

 این جمله را شادی گفت و ادامه داد :

شما به نتيجه ای رسيدید ؟ -  

تا به حال متاسفانه خير ... این اتفاق بسيار نادر هست ، دوستان من هم  -

 به چنين موردی برخورد نکرده اند ...

ما باید چه کار کنيم ؟ -  

به یامين فرصت بدید با گذشته کنار بياد و خواهشا تا وقتی نگفتم چيزی  -

 به یادش نيارید حتی اگر پيگيری کرد !

خارج از اتاق دکتر چند متر جلوتر یامين داخل اتاقش خيره به دست گچ 

و هم خيره به یامين دست به زیر چانه زده بود ،گرفته اش بود و کارل  

 یامين سر بلند کرد :

خسته نشدی ؟ -  
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از چی ؟ -  

از اینکه هر روز با یک دسته گل رُز ميای و تا آخر وقت اینجا خيره به من  -

 می شينی ؟!

نه ، برای چی خسته بشم ؟! -  

!آخه از یک همخونه ساده بعيده که اینقدر جویای حال من باشه  -  

آخه ما یک همخونه ساده نبودیم ... -  

یعنی چی ؟ -  

قصد ندارم معنای خاصی را بهت بفهمونم ! -  

اینکه ما همخونه ساده نبودیم یعنی چطوری بودیم ؟ -  

ما همکار هم بودیم ، توی شرکت من کار می کردی و هنوز از زمان  -

 قراردادت باقی مونده .

با چه کسایی معاشرت داشتم ؟ من اونجا دیگه چه کارایی می کردم ؟ -  
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با مادربزرگ من که خيلی دوستش داشتی ، با دو تا بچه ای که من  -

سرپرستيشونو به عهده دارم که خيلی بهشون وابستگی عاطفی داشتی و 

 دیگه از بقيه اش خبر ندارم .

عکسی از این آدم ها داری که ببينم ؟ -  

آره  -  

انداخته بودند از گالری اش پيدا کرد  و عکسی که در آن روز برفی با بچه ها

 و در حالی که نشان یامين می داد گفت :

اینجا با هم به برف بازی رفته بودیم . -  

 یامين به عکس نگاه کرد ، چرا این روز را اصال به یاد نداشت ؟! 

در عکس لبخند عميقی روی لب هایش جا خوش کرده بود و مرد ایتاليایی 

خوشتيپ به نظر می رسيد یک لبخند بسيار که در این عکس بسيار 

نامحسوس روی صورتش دیده می شد ، دختر بچه کوچک موطالیی دست 

های تپلش را دور گردن یامين حلقه کرده و پسربچه کمی بزرگتر از دخترک 
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با موهای مشکی قارچ مانند در آغوش کارلو بود، هر کس این عکس را می 

تصور می کرد ... دید بی تردید آن ها را یک خانواده  

 کارلو عکس دیگری نشانش داد :

این عکس مربوط به جشن کریسمس در خانه من هست . -  

یامين همانطور که عکس را نگاه می کرد به این فکر کرد چرا هيچ کدام از 

 روزهای زندگی در ایتاليا را به خاطر نمی آورد ؟!

دست راستش عکس تصویر خودش در کنار یک پيرزن بسيار زیبا بود که 

دور کمر یامين حلقه شده بود و او هم با پيراهن نيلی رنگی دست چپش را 

دور شانه های ظریف پيرزن حلقه کرده بود ، لبخند زیبایی که نشان از 

 عميق بودنش می داد روی لب های هر دو توجه را جلب می کرد ...

 پرسيد :

روی لب داشتم ؟مگر اونجا چطوری بود که من اینطور از ته دل لبخند  -  
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اونجا ویژگی خاصی نداشته و ندارد و دليل  لبخندهای از ته دل فقط یک  -

 دليل دارد : بودن با آدم هایی که دوستشان داریم .

و یامين با خودش درگير شد که هر چقدر اون آدم ها را دوست داشته باز هم 

 نمی توانسته بدون یاسين حالش خوب باشد ، دوباره پرسيد :

نی هيچ وقت غمگين نبودم ؟ هميشه شاد بودم ؟یع -  

نه هميشه خوشحال نبودی ، بعضی مواقع در فکر فرو می رفتی و آه  -

 عميق می کشيدی .

پس حدسش درست بود ...  بدون یاسين حالش خوب نبوده و اون لبخند ها 

 گذرا بوده ...

 یامين اینبار بدون مقدمه و ناگهانی پرسيد :

اومدی ؟تو چرا به ایران  -  

یک سری اتفاقات باعث شد من بيام . -  

چه اتفاقاتی ؟ -  
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بعدا خانواده ات برات تعریف می کنن . -  

خب چرا هنوز موندی ؟ -  

چون نمی تونم بدون تو به ایتاليا برگردم . -  

چرا نمی تونی ؟ -  

حضور من آزارت می ده ؟ -  

نمی دهد  و یامين با خودش فکر کرد نه حضور این پسر چشم آبی آزارش

 بلکه آرامش هم می دهد و از همين آرامش می ترسد ... پاسخ داد :

نه اصال بحث آزار نيست ، فقط برام جای سواله که مگر رابطه ما به چه  -

 شکل بوده که تو رو وادار به موندن می کنه ؟

به زودی می فهمی که رابطه ی ما به چه شکل بوده ... -  

می خوام همين االن بفهمم . -  

نميشه ... االن نميشه . -  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     460

و ذهن یامين درگير این موضوع شد که چه رابطه ای بين او و یک پسر 

 مسيحی ایتاليایی وجود داشته ؟!

*** 

نه ، ما چنين اجازه ای به تو نمی دیم . -  

آخه اینطور من احساس بهتری دارم . -  

 اکرم خانم مداخله کرد :

انگار به ما بی احترامی کرده .نادر پسرم بهش بگو اگر بره هتل  -  

 اینبار نرگس کارلو را مورد خطاب قرار داد و به انگليسی گفت :

پسرم ما ایرانی ها اخالق های خاص و متفاوتی داریم یکی از این اخالق  -

ها این هست که اگر مهمانمان هتل را به خانه ما ترجيح بده خيلی ناراحت 

 می شيم .

ندارم فقط احساس کردم هتل برای من بهتر اوه ، نه من چنين قصدی  -

 خواهد بود .
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 نادر پرسيد :

چطور چنين احساسی کردی ؟ -  

آخه از وقتی که موضوع عالقه من و یامين رو متوجه شدید رفتارتون با  -

 من مثل قبل نيست !

نرگس و نادر همزمان به هم نگاه کردند ، انگار با این نگاه حرف کارلو را 

، تایيد می کردند  

کارلو که از سکوت به وجود آمده فهميد احساسش درست بوده از همه 

 خداحافظی کرد ،

اکرم خانم که اصال نمی توانست با رفتن مهمانشان به هتل کنار بياید و از 

صحبت های بين کارلو و پدر ومادر یامين هم چيزی متوجه نشده بود 

 محکم توی صورتش کوبيد و گفت :

می ره هتل ؟!نادر این بچه داره  -  

اکرم خانم هتل براش بهتره . -  
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خاک بر سرم ، کجای هتل از خونه بهتره ؟! -  

و نادر در مقابل با اکرم خانم هميشه مغلوب بود و مثل اکثر مواقع سکوت 

 کرد و اکرم خانم هم از چشم غره اش نادر و نرگس را بی نصيب نگذاشت ،

ه یامين خارج شد ...و پسر ایتاليایی با چمدانش از خانه متعلق ب  

*** 

امر دیگری ندارید ؟ -  

خير . -  

و پرسنل هتل از اتاق خارج شد ، کارلو شروع به باز کردن دکمه های 

 پيراهنش کرد و همزمان زیپ چمدانش را کشيد ،

چند لباسی کنار زد تا تی شرت و شلوار راحتی را پيدا کند ، وقتی خواست 

د کتابی افتاد ،لباس ها را بيرون بکشد چشمش به جل  

با خودش فکر کرد بد نيست قبل از استراحت کمی مطالعه کند و کتاب را 

 بيرون کشيد ،
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پس از تعویض لباس هایش روی تخت دراز کشيد و  بعد از روشن کردن 

 آباژور کنار تخت کتاب را برداشت و جلدش را خواند : قرآن ...

آمد ، کتاب اهدایی یامين قرآن ؟! نامش آشنا بود ، کمی فکر کرد ... یادش 

 که در صفحات ابتدایی اش دچار تضاد شده بود ،

تصميم گرفت به خواندن ادامه بدهد ... هر چه جلوتر می رفت پيچيدگی 

 های کتاب مقابلش بيشتر می شد ،

خودکاری برداشت و دور عبارت هایی که او را دچار تضاد می کرد خط 

می ایران اسالم بود پس می کشيد ، تا آنجایی که می دانست دین رس

 توانست همين فردا از هر فرد ایرانی درباره این کتاب بپرسد ،

البته آن کارمند ایرانی اش که اطالعات خاصی درباره قرآن نداشت یعنی 

مسلمانان هم مثل مسيحی ها در دینشان کاهلی می کنند ؟ مثل خودش 

 که از دین مسيحيت هيچ چيز خاصی نمی داند ...
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آن شب را در حالی به صبح رساند که حتی پلک روی هم نگذاشت و  کارلو

 تمام شب را قرآن خواند ...

*** 

چه کمکی از من ساخته است ؟ -  

من درباره کتاب قرآن چند سوال دارم شما می تونی کمکم کنی ؟ -  

مرد کت و شلوار پوش قسمت پذیرش هتل جا خورد ، کمی که بر خودش 

 مسلط شد پاسخ داد :

خيابان باالتر یک مکانی هست به نام مسجد ، اونجا برید مطمبنا  2 -

جواب سوالتونو پيدا خواهيد کرد ، البته اگر مایل باشيد یکی از پرسنل که به 

زبان انگليسی مسلط هست را همراه شما بفرستم تا در برقراری ارتباط دچار 

 مشکل نشوید .

 2ل خارج شد و به سمت و پسر ایتاليایی همراه با یکی از پرسنل از هت

 خيابان باالتر حرکت کردند ...
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*** 

 یامین :

امروز هم مثل روزهای قبل بود ... هنوز هم سردرگم اتفاقات گذشته بودم ... 

هنوز هم سال های مهم زندگی ام را به یاد نمی آورم ... هنوز هم در 

 بالتکليفی این فراموشی لعنتی دست و پا می زنم ...

امروز با روزهای قبل یک فرق اساسی دارد ... روزهای قبل اما نه ... 

دلخوشی ام دیدن یک جفت آبی خوشرنگ بود ... اما امروز خبری از آن پسر 

 ایتاليایی زبان نيست ...

اصال نمی فهمم این احساس عاطفی ای که از ابتدای این فراموشی نسبت 

 به کارلو دارم از چه چيز نشات می گيرد ؟!

شته اتفاق خاصی بين من و او افتاده ؟ خودش هم به ارتباط یعنی در گذ

 خاصی که در گذشته بينمان بوده اشاره کرد ...
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این روزها باید اتفاقات زیادی را هضم کنم ... مرگ برادرم ، طرد شدن از 

سمت خانواده ام و اتفاق بعدی فکر ميکنم از سمت کارلو باشد ... خدا این 

..یکی را به خير بگذراند .  

شادی وارد اتاق شد و یامين ناگهان فکری به ذهنش رسيد ، از شادی 

 پرسيد :

من بعد از مرگ یاسين ارتباط دوستانه امو باهات حفظ کردم ؟ -  

آره حتی از قبل هم به هم نزدیکتر شدیم . -  

یعنی مثل اون موقع ها همه چيزو بهت می گفتم ؟ -  

سرار هم بودیم و اگر تو فکر ميکنم همينطوره ، یک جورایی محرم ا -

 بخوای هنوز هستيم !

وقتی به ایتاليا رفتم هم همه چيزو بهت می گفتم ؟ -  

شادی یک تای ابرویش باال رفت و متوجه منظور یامين شد ، او می خواست 

 بفهمد که ارتباطش با پسر ایتاليایی تا چه حد بوده !
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 شادی با زیرکی پاسخ داد :

ا رو نميشه به کسی گفت ...نمی دونم ، چون بعضی چيز -  

مثال چه چيزی ؟ -  

مثال عاشق شدن ! -  

تو از چيزی خبر داری ؟ -  

گفتم که این چيزا رو نميشه به کسی گفت ، تو به من چيزی نگفتی ... اما  -

... 

اما چی ؟ -  

اما  این اواخر یک طور خاصی شده بودی ... -  

چه طور خاصی ؟ -  
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چشمانت دیده نمی شد اما بعد از اینکه از قبل از رفتنت هيچ حسی در  -

ایتاليا برگشتی ته چشمات یک حس عجيبی سو سو می زد و هنوز هم می 

 زنه !

یعنی اتفاق خاصی در ایتاليا برای من افتاده ؟ -  

شاید ، امکانش وجود داره ... -  

هوا رو به غروب بود که از بيمارستان به دستور بابا مرخص شدم ، تا االن 

نظر جسمی مشکلی نداشتم و به تشخيص بابا و آشنایی که با رئيس هم از 

بيمارستان داشت مونده بودم ... البته من دليلی نمی دیدم که تا االن هم در 

 بيمارستان بمونم اما زور هيچکس به نسخه های پزشکی بابا نمی رسيد ،

 وقتی وارد اتاق خودم شدم تمام حس های خوب به سراغم اومد ، این مدت

 در بيمارستان واقعا به من سخت گذشت ...

فراموشی یک طرف و زندانی شدن در اتاق کوچک بيمارستان هم از طرف 

 دیگر حال منو بدتر می کرد ،
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روی تختم نشستم که یکدفعه چشمم به یک گوشی موبایل که روی ميز 

کنار تخت بود افتاد ، گوشی نا آشنا بود فکر می کنم در این پروسه زمانی 

فراموش کردم این موبایلو خریده باشم ... قفل موبایلو باز کردم ، ميس  که

 کال ها و پيام های زیادی داشتم ،

ميس کال ها از سمت شخصی به نام مادربزرگ و آنا بود ، مادربزرگ که 

توسط کارلو به من معرفی شد و آنا هم احتماال متعلق به ایتاليا بود ... فکری 

ادربزرگ و آنا می توانستند به یادآوری گذشته و به ذهنم رسيد ، شاید م

 رابطه من با کارلو کمکی کنند ...

تماس را با مادربزرگ برقرار کردم و موبایلو روی گوشم قرار دادم ، بعد از 

 چند بوق پاسخ داد :

سالم عسلم -  

سالم ، شما مادربزرگ هستيد ؟ -  

بله من مادربزرگم ! -  
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ه ی نزدیک و خوبی با شما داشتم ، درسته ؟من از کارلو شنيدم که رابط -  

هنوز هم چيزی به خاطر نمياری ؟ -  

نه ، انگار یه تيکه از زندگيمو گم کردم و دارم دنبالش می گردم . -  

من و تو رابطه ی خوبی با هم داشتيم . -  

یعنی شما از زندگی خصوصی من هم خبر داشتيد ؟ -  

گفتی خبر دارم .تا اون حدی که خودت از زندگی خصوصيت  -  

مثال از چگونگی رابطه من با کارلو هم خبر داشتيد ؟ -  

بله خبر داشتم . -  

خب ؟ -  

می خوای واقعيتو بدونی ؟ -  

بله ، خواهش می کنم به من واقعيتو بگيد . -  

تو به کارلو عالقه مند بودی و کارلو هم عاشق تو بود و هست ... -  
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*** 

 دانای کل :

وری بره هتل ؟یعنی گذاشتن همينط -  

آره مادر ! -  

شما چيزی نگفتی ؟ -  

من چی بگم ننه ؟ پسره سنگ رو یخ شده رفته من حرف بزنم تف سر  -

 باالست .

دور از جون ، تا اونجایی که من یادمه شما حرفت هميشه تو این خونه  -

 برو داشته .

از من نشنيده بگير ولی نادر و نرگس باهاش سرسنگين شده بودن اونم  -

 ترجيح داد بره .

چرا سر سنگين شدن ؟ -  
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اینو دیگه نمی دونم . -  

 و یامين در فکر فرو رفت که دليل این سرسنگينی چه بوده ؟!

یک ماهی می شد که از کارلو هيچ خبری نبود ، به ایتاليا برنگشته بود و در 

 ایران هم اثری ازش نبود ...

ایی به هتل را بفهمد اما یامين خيلی سعی کرده بود دليل رفتن پسر ایتالي

 کسی چيزی نمی گفت و اکرم خانم هم انگار از چيزی خبر نداشت ،

یامين در سردرگمی عجيبی به سر می برد ، تکه های پازل گذشته اش کنار 

هم جور در نمی آمد ، انگار تکه ای کم بود یا تکه ای به اتشباهی وسط 

 گذشته اش چسبانده شده !

قه و عشق بوده پس چرا هيچ عکس صميمی دو نفره اگر بين او و کارلو عال

 ای در موبایلش نيست ؟!

 یا حتی در تلگرام هم با یکدیگر اصال چت نکرده اند !
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این وسط یک چيزی درست از آب در نمی آمد و یامين باید این را می 

 فهميد ...

از آشپزخانه خارج شد و روی مبل دو نقره راحتی نشست ، شادی با شتاب 

خانه را باز کرد و به طرف یامين آمد و کنارش روی مبل نشست :درب   

پيداش کردم ! -  

چيو ؟ -  

بهتره بگی کيو ! -  

خب کيو ؟ -  

کسی که یک ماهه منتظرشی ... -  

 یامين ناباورانه گفت :

تو چطور کارلو رو پيدا کردی ؟ -  

پس منتظرش بودی ! -  
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 فهميد که سوتی داده :

فقط یک ماهه غيبش زده کنجکاوم بدونم کجاست  نه بابا ، چه انتظاری ، -

! 

آره تو راست می گی ، عمه ی منه که یک ماهه داره پرس و جو می کنه  -

 که کارلو چرا رفت !

گفتم که یک کنجکاوی ساده است . -  

حاال نمی خوای بدونی کجاست ؟ -  

کجاست ؟ -  

کردم نمی گم کجاست ، اگر دوست داشتی می برمت اونجایی که پيداش  -

... 

نه بابا دیگه چی ؟! -  

 و یامين از جایش بلند شد ، شادی گفت :
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ميل خودته ! -  

 یامين رفت و شادی با لبخند زیر لب گفت :

ساعت دیگه خودت می گی شادی منو ببر همونجایی که  24مطمبنم  -

 این پسره رو پيدا کردی ...

*** 

 یامین :

بستم و تند گفتم :کلی با خودم کلنجار رفتم در نهایت چشمامو   

شادی منو ببر همونجایی که این پسره رو پيدا کردی . -  

چی شد ؟ تو که نمی خواستی بيای ؟ -  

تو خيلی منو اذیت می کنی ، می دونستی ؟ -  

 شادی قهقهه ای زد :

می دونم ! -  
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*** 

اصال شوخی جالبی نبود . -  

 و عقب گرد کردم که شادی دستمو گرفت :

نيست .شوخی ای در کار  -  

قراره بریم اونجایی که کارلو رو پيدا کردی بعد منو آوردی مسجد ! این  -

 جز یک شوخی مسخره چی می تونه باشه ؟!

دقيقا جز یک شوخی مسخره است و من دقيقا آوردمت همونجایی که  -

 کارلو هست .

کارلو داخل مسجده ؟! -  

بله . -  

باشه ، پلنگ ها هم پرواز می کنند ! -  

دارم جدی ميگم .یامين  -  
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آخه یک پسر ایتاليایی مسيحی داخل مسجد چيکار می کنه ؟ -  

بيا داخل خودت می فهمی . -  

و همراه با شادی به سمت داخل مسجد حرکت کردم ، دروغ چرا هنوز باور 

 نکرده بودم که کارلو داخل مسجد باشه !

 به ورودی که رسيدیم یک آخوند ميانسال منتظر ما بود :

خانم ها .سالم  -  

 هر دو پاسخ دادیم و شادی ادامه داد :

اجازه هست ؟ -  

خواهش ميکنم ، با بچه ها صحبت کردم هيچ کسی داخل نيست مشکلی  -

 نداره وارد بشيد .

و ما وارد قسمت آقایان شدیم ، جلو رفتيم تا به یک کنجی نزدیک شدیم ، 

بسته بود سر  یک مرد با مو و ریش بلند و نامرتب در حالی که چشم هایش

 به دیوار تکيه داده بود ، از شادی پرسيدم :
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این کيه ؟ -  

نشناختی ؟ -  

باید بشناسم ؟! -  

همونيه که یک ماهه منتظرشی ! -  

 حاال شکم به یقين تبدیل شد که شادی سرکارم گذاشته ، به عقب برگشتم :

قبال هم گفتم که شوخيه جالبی نيست ... -  

صدای آشنایی در فضا پخش شد :و به سمت در حرکت کردم که   

یامين ! -  

 این صدا شوخی که نبود ، بود ؟! 

سرمو به عقب برگردوندم ، از کنج دیوار بلند شد و به سمت من اومد ،در 

 فاصله ی کمی از من ایستاد ،

 آبی چشمان خودش بود ، نه ؟!
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 من که در تشخيص چشم هایش اشتباه نمی کنم ؟!

پرسيد :کامل به عقب برگشتم ،   

اینجا چيکار می کنی ؟ -  

تصادفا این سوال من هم هست ! -  

اول تو بگو چرا اینجایی ؟ -  

حضور من به دليل یک گذشته مبهمه ، بگو چرا اینجایی ؟ -  

مسلمان بودن خوبه ؟ -  

خيلی زیاد . -  

پس چرا خيلی از مسلمان ها شباهتی به یک مسلمان ندارند ؟ -  

؟ از چه نظر شباهت ندارند -  

من در این یک ماه این شهرو خيلی گشتم ، آدم های این شهر شبيه به  -

تو یا حتی اکرم خانم هم نيستند ، به راحتی دروغ می گن در صورتی که در 
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کتاب مسلمان ها برای دروغ مجازات سختی در اون دنيا در نظر گرفته شده 

ها به ان ، همه عصبانی و پرخاشگر هستند در حالی که در قرآن شما مسلم

شدت به خوش رفتاری و مهربانی تاکيد شده ... چرا مسلمان ها سخنان 

 قرآن را باور ندارند ؟!

چون از کودکی مسلمان زاده شده اند و ارزش این مسلمانی را نمی دانند  -

 و سعی نکردند اسالم را خوب بشناسند ...

درست مثل من که هيچ وقت سعی نکردم مسيحيت را بشناسم . -  

اسالم را خوب شناختی ؟ -  

نمی دونم ، خيلی چيزها هم از اسالم و هم از مسيحيت فهميدم ، به نظر  -

 می رسه اسالم از همه دین ها معقول تر و بهتره .

قصد داری مسلمان بشی ؟ -  

می ترسم ... -  

از چی ؟ -  
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از اینکه شبيه به بعضی آدم های این شهر بشم ! -  

به اونها بشی یا نه . خودت تصميم ميگيری که شبيه -  

تو حاضری کمکم کنی که شبيه به اونها نباشم ؟ -  

*** 

حکم اجرا شد . -  

یعنی قاتل برادرم به مجازاتش رسيد ؟ -  

آره عزیزم ، رسيد . -  

االن به آرامش رسيدم . -  

لذتی که در بخشش هست در انتقام  "پس اون ضرب المثلی که ميگه  -

چی ميشه ؟ "نيست   

م نگرفتم ، ولی نتونستم هم ببخشم .من انتقا -  

تا کِی ؟ -  
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چی تا کِی ؟ -  

تا کِی می خوای به دست آوردن حافظتو از بقيه مخفی کنی ! -  

می خوام ببينم کارلو با دروغی که درباره عالقه بين من و خودش گفته تا  -

 کجا می خواد پيش بره .

راستی چی شد که تصميم گرفت مسلمان بشه ؟ -  

که من فهميدم وقتی رفته هتل قرآن ترجمه شده به زبان ایتاليایی اونطور  -

که مدت ها قبل در ایتاليا بهش دادم ابهامات زیادی براش به وجود آورده و 

پرسنل هتل هم به مسجد ارجاعش دادن ، خالصه پيش نماز مسجد که 

 جریانو فهميده با کمک یک مترجم کمکش کرده که ابهامات قرآن براش

و کارلو هم به محتویات قرآن عالقه مند شده .رفع بشه   

امروز می خواد مسلمان بشه ؟ -  

آره ، قراره به همراه بابا به مسجد بره . -  

 ضربه ای به در زده شد ، هستی بلند شد و درو بازکرد ، کارلو وارد شد :
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یامين باید تنها باهات حرف بزنم . -  

پشت سر کارلو خط و نشون  به هستی اشاره کردم که بيرون بره و اون هم

 برام کشيد و بيرون رفت ،

 رو به کارلو گفتم :

من آماده شنيدنم . -  

پسر ایتاليایی که شباهتی به اون آدم داخل مسجد نداشت و موهاشو کوتاه و 

 ریش هاشو زده بود روی صندلی روبروی من نشست :

من از فراموشی تو سواستفاده کردم . -  

چه سو استفاده ای ؟ -  

من به اعضای خانواده تو گفتم که من و تو به هم عالقه مند بودیم . -  

برای چی چنين دروغی گفتی ؟ -  

برای اینکه در ایران و در کنار تو بمونم . -  
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چرا می خواستی کنار من بمونی ؟ -  

چون عاشقت شدم . -  

خيلی ساده این جمله را گفت ، خيره در چشمانم و بدون هيچ مقدمه ی 

 خاصی !

متری ساده ام خيلی  25ه در یک کافه و نه در ساحل دریا بلکه در اتاق ن

 بی تکلف احساسش را گفت ،

جلوی پایم زانو نزد یا دستانم را نگرفت ، بدون هيچ لمس کردنی خيلی 

 عادی انگار که دارد حالم را می پرسد ،

شمعی بينمان روشن نبود حتی صدای موسيقی آرامی هم نمی آمد که فضا 

رمانتيک شود ،کمی   

 اصال مگر این جمله معموال در دل تاریکی شب گفته نمی شود ؟!

چرا این ابراز عالقه شبيه به هيچکدام از رمان ها یا فيلم های عاشقانه نبود 

 ؟!
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قلبم پُر تپش تر از هميشه می تپد ، این که هيجان به حساب نمی آید ، می 

 آید ؟!

ط کمی داغ شده است ، لپ هایم احساس می کنم گونه هایم کمی البته فق

 که از خجالت گُل ننداخته است ؟!

 پسر چشم آبی روبرویم ادامه داد :

من می خواستم خودمو امتحان بکنم و ببينم که جرات گفتن حقيقت را  -

دارم یا خير ، االن که تونستم صادقانه حرف بزنم خيالم راحت شد که می 

 توانم دین اسالم را بپذیرم .

ی تونستم هيچ حرفی بزنم ، اصال نمی دونستم باید چی بگم ؟!واقعا نم  

 سرمو به زیر انداختم که صدای آرومشو شنيدم :

چقدر سخته کسيو که دوست داری نتونی لمس کنی ! -  

 چشمامو بستم و لبمو گزیدم ، از جاش بلند شد و بيرون رفت ،
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ساسات وقتی در بسته شد لبخند روی لب های من شکل گرفت ، ابراز اح

 این پسر ایتاليایی هم متفاوت بود !

 تا به خودم بيام هستی پرید داخل اتاق و تند پرسيد :

چی شد ؟ چی گفتين که اومد بيرون اون لبخند عميق احمقانه از روی لب  -

 هاش پاک نمی شد ؟

یه نفس بکش ... -  

تو بگو چی گفتين من نفس می کشم . -  

عاشقمه . -  

هامو گرفتم :با صدای جيغ هستی گوش   

چههههههههی ؟! اون پسره یخ نچسب عاشق تو شده ؟! -  

بله با اجازه شما . -  

 پرید بغلم و در حالی که داشت منو خفه می کرد گفت :
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با اینکه عين تفلون می مونه ولی مبارک باشه عزیزم . -  

دیگه نتونستم جلوی خودمو بگيرم و با صدای بلند خندیدم ... وقتی خندم 

دیدم که هستی با لبخند مليحی خيره به منه ، پرسيدم : تموم شد  

چيه ؟ -   

چند سالی بود که این خنده هاتو ندیده بودم ، ان شااهلل هميشه  -

 همينطوری بخندی عزیزم ...

*** 

ضربه ای به در زدم و وارد شدم ، صدای مردانه اش در کل اتاق پخش شده 

 بود :

 بِیُّ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکَاتُهُاَلسَّالمُ عَلَیْکَ أیُّهَا النَّ -

 اَلسَّالمُ عَلَیْنَا وَعَلی عِبَادِ اهللِ الصّالِحِینَ

 اَلسَّالمُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اهللِ وَبَرَکَاتُهُ
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کنار سجاده اش نشستم ، دستشو از روی پاش برداشتم و خواستم 

 بب*و*سم که شونه امو گرفت و نگذاشت ، لبخند زدم :

باشه بابا . قبول -  

قبول حق بابا جان . -  

بابا حاللم کردی ؟ -  

خيلی وقته ، تو حاللم کن دخترم . -  

این چه حرفيه آخه ؟! -  

نه ، حقيقت اینه که من اشتباه کردم ، تو جوون بودی خامی کردی من  -

که یه سن و سالی داشتم نباید یک دختر تنها رو می فرستادم مملکت 

خونه شدن با یک پسر اجنبی !غریب و از اون بدتر هم  

نفس های بابا کشدار شده بود و رنگ صورتش به قرمزی می زد ، از اون 

مواقعی بود که داشت حرص می خورد و اصال برای قلبش خوب نبود ، 

 دستشو فشردم :
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بابا من اونجا اصال اذیت نشدم ، اتفاقا محک خوبی بود که ببينم می تونم  -

کشم بيرون یا نه .تنهایی گليمم رو از آب ب  

 دروغ مصلحتی همينه دیگه ؟ 

ولی یامين فکر نکن من تو رو رها کردم ، به پائولو و کارلو سفارش کرده  -

مرتبه به  3یا  2بودم که تو از گوشت ذبح اسالمی استفاده کنی ، حتی 

ایتاليا اومدم و دورادور اوضاعت رو بررسی کردم ، مگه ميشه یک پدر 

نمی  "بابا نمی رم  "ه ... حتی اگر یک بار می گفتی دخترشو فراموش کن

 گذاشتم بری ...

بابا خودتو اذیت نکن ، هر چی اتفاق افتاد مصلحت خداوند بوده . -  

 و بدون اینکه اجازه مخالفت بدم دستشو ب*و*سيدم ، سرمو ب*و*سيد :

دوستش داری ؟ -  

بابا اینبار گفت:سرمو بلند کردم ولی نگاهم روی زمين بود ، سکوت کردم و   

شناخت خوبی ازش داری ؟ -  
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 آروم پاسخ دادم :

شناختم خوبه . -  

خوب فکراتو کردی ؟ اون با یک فرهنگ بسيار متفاوت تربيت شده . -  

فکرهامو کردم . -  

خب ؟ -  

هر چی شما صالح بدونيد . -  

این یعنی اینکه می خوای باهاش ازدواج کنی ... باشه باباجان اجازه بده  -

هم بررسی و تحقيق کنم ، البته خانواده دلوکا دوست چندین ساله ما  من

 هستند اما سرنوشت یکی یه دونه ام وسطه نمی تونم راحت تصميم بگيرم . 

*** 

عسلم دلم برات خيلی زیاد تنگ شده بود . -  

من هم دلم برای شما تنگ بود . -  
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لو دلوکا نگاه و از آغوش مادر بزرگ جدا شدم و به خوش و بش پدر و پائو

کردم ، بابا هنوز کمی مردد بود با اینکه در تحقيق از کارلو به مورد منفی بر 

 نخورده بود اما من می دانستم کارلو داماد ایده آل پدرم نيست ...

 مادر هم با ماریا دلوکا در حال صحبت بود که کارلو گفت :

دن داخل بهتر نيست از فرودگاه خارج بشيم ، فکر می کنم صحبت کر -

 خانه بهتره .

 همه تایيد کردند و ما از فرودگاه خارج شدیم .

وارد خونه که شدیم اکرم خانم مثل هميشه در حالی که اسفند دود می کرد 

 و چادرشو با دندون گرفته بود جلو اومد :

سالم ، خوش اومدین ، صفا آوردین ، بفرمایيد داخل تو رو خدا ، دم در  -

 بده .

هيچ چيز متوجه نشدند و من سعی کردم تا اونجایی که  خانواده دلوکا

 امکانش هست این جمله های اکرم خانمو ترجمه کنم ،
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همه روی مبل های باالی سالن نشستيم و بعد از پذیرایی مفصلی که انجام 

 شد ، ماریا پا روی پا انداخت و با حالت خاصی گفت :

ن یک دفعه ای کارلو حقيقتش من هنوز شوکه ام ، نمی دونم مسلمان شد -

 رو هضم کنم یا تصميم به ازدواج ناگهانيشو ؟!

 پائولو خواست حرف همسرش را توجيه کند :

البته که کارلو بچه نيست و ما به تصميماتش احترام می گذاریم ، دوشيزه  -

 یامين هم که بسيار زیبا و متشخص هست .

 مادر کارلو اینبار با تمسخر گفت :

ا این دو تصميم مهم رو در این مدتی که ایران بود فقط نمی دونم چر -

 گرفت ؟! یعنی تا وقتی که ایتاليا بود خبری از ازدواج و تغيير دین نبود !

 مادربزرگ پاسخ عروسش را داد :

این سواالت رو ميشه از پسرت به طور خصوصی هم بپرسی ! -  
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ذهن این زن ماریا سکوت کرد و دیگر حرفی نزد اما متوجه شده بودم که در 

 ، من مسبب تمام این اتفاقات بودم و او از این اتفاقات اصال راضی نبود ...

*** 

مبارک باشه عزیزدلم . -  

 از آغوشش بيرون اومدم :

ممنونم خاله یاسی عزیزم . -  

و به انگليسی به کارلو هم تبریک گفت ، بقيه هم تبریک گفتند و ما کنار 

 هم نشستيم ،

زدی داخل انگشتم نگاه کردم و لبخندی روی لب هایم به انگشتر نشان نام

 نقش بست ،

امشب مراسم نامزدی ما بود و صيغه محرميتی بينمان خوانده شد تا خيال 

 اکرم خانم کمی راحت باشد ،
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هنوز هم تردید در چشمان بابا موج ميزد و مادر کارلو هنوز هم سرسنگين و 

 تلخ بود ،

بند وجودم نشست به خودم اومدم ، پسر با حس گرمای مطبوعی که در بند 

چشم آبی کنارم دستم را گرفته بود و خيلی با دقت به دستم نگاه می کرد ، 

 بعد از چند ثانيه رو به من پرسيد :

دست تو ویژگی خارق العاده ای داره ؟ -  

نه ، چطور ؟ -  

من دستان دخترهای زیادی رو لمس کردم اما هيچ موقع مثل االن تپش  -

داشته ام !قلب ن  

لبخندی زدم و او هم لبخند زد ... اوه من فکر کردم این سوال رو جدی 

 پرسيده نگو داره شيرین زبونی می کنه !

 خدای بزرگ ! این پسرِ مغرور هم از این حرف ها بلده ؟!
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بقيه مراسم هم اگر از نگاه های کينه توزانه عمه سيمين و عمه سرور و 

اصر فاکتور بگيریم به خوبی برگزار شد ...همچنين از چشم غره های عمو ن  

بعد از گفتن شب به خير همه جز من و مامان به اتاق خوابشون رفتند ، اکرم 

خانم به کمک چند نفر دیگر شروع به تميز کاری سالن کردند و مامان هم 

 داشت کنترل می کرد ،

کفش من هم لباس بلند شيری رنگم را کمی باال گرفتم و به اتاقم رفتم ، 

هایم را درآوردم ، قطعا هيچ وقت به پوشيدن کفش پاشنه بلند عادت نمی 

 کنم ،

روبروی آینه ایستادم و شالم را باز کردم ، تقه ای به در اتاق خورد ، این 

 موقع شب به جز مامان کسی نمی تونست پشت در باشه :

بيا تو مامان . -  

 اما باز ضربه ی دیگه ای به در خورد ، یعنی چی ؟!

 خودم رفتم و درو باز کردم و با یک جفت آبی روشن روبرو شدم :
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می تونم بيام داخل ؟ -  

کنار رفتم و پسر ایتاليایی وارد شد و درو پشت سرش بست ، هنوز کت و 

 شلوار به تن داشت و حتی کراواتشو باز نکرده بود ،

از در فاصله گرفت و به من نزدیک شد ، یک دستشو در جيب شلوارش فرو 

 برد که باعث شد لبه ی کتش باال بره ،

دوست داشتم ساعت ها بنشينم و نگاهش کنم ، آخه به طرز عجيبی با این 

 ژست جذاب به نظر می رسيد ،

 اگر ازش عکس بگيرم خيلی بد به نظر می رسه ؟!

گذشته خون به مغزم نمی رسه ! 12فکر کنم چون ساعت از   

موهامو باز کرد ، موهام دورم دست آزادشو به پشت سرم برد و گيره ی 

 پخش شد ، پشت دستشو نوازشگر روی موهام کشيد :

لطفا جلوی من موهاتو نبند . -  
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اینبار دستشو پشت کمرم گذاشت و همون فاصله ی کمی که بينمون بود از 

 بين رفت و نفس هاش مستقيم به صورتم می خورد ،

بی در بدنم به وجود قلبم دیوانه وار به سينه ام می کوبيد ، گرمای عجي

 اومده بود ، وضعيت خاصی به نظر می رسيد ،

دستامو روی سينه اش گذاشتم و به این فکر کردم که دست های من 

 زیادی کوچيکه یا سينه ی کارلو زیادی بزرگه ؟!

 و سعی کردم کمی از خودم دورش کنم ، اما دریغ از یک هوا فاصله !

 سرشو جلوتر آورد :

من فاصله بگيری ؟ چرا می خوای از -  

چون این نزدیکی زیاد درست نيست . -  

به نظر من این نزدیکی زیاد درست ترین اتفاق دنياست . -  

کارلو خواهش می کنم ! -  
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باز هم جلوتر اومد و اینبار پيشانی اش به پيشانی ام چسبيد ، نفس عميقی 

 کشيد :

می دونی وقتی اسممو ميگی دلم چی می خواد ؟ -  

چی ؟ -  

لم می خواد بب*و*سمت ...د -  

و در صدم ثانيه تا به خودم بيام گرمای ب*و*س*ه اشو روی لب هام حس 

در  کردم ... طوالنی و آرام ... پلک هام بسته شد ... اولين ب*و*س*ه را

عمرم تجربه می کردم ... هيچ وقت به هيچکس اجازه ب*و*س*ه ندادم 

... 

های اکرم خانم که به محض  حس شيرینی بود ... بسيار شيرین مثل قطاب

 دیدنش وسوسه ی عجيبی بر دلت می افتد ...

به سختی و بر خالف ميلم سرمو عقب کشيدم ، چشم هامو باز کردم ولی 

 چشم های کارلو هنوز بسته بود ،
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 با همان چشمان بسته سرشو جلو آورد و زیر گوشم زمزمه کرد :

خيلی شيرین بود ... خيلی ! -  

چشم هاشو باز کرد :سرشو عقب کشيد و   

ببخشيد که اجازه نگرفتم ، می دونستم پاسخت منفيه و من نمی تونستم  -

 از این ب*و*س*ه بگذرم .

چقدر ازش ممنون بودم که اجازه نگرفت و کار خودشو کرد ... اگر هستی 

 اینجا بود چشم غره می رفت و یک بی حيا نثارم می کرد ...

سمت در رفت :دستشو از پشت کمرم برداشت و به   

شب به خير -  

 و بيرون رفت ...

جای دستش روی کمرم باقی مونده بود و من هنوز حسش می کردم ، 

 دستی روی لبم کشيدم و لبخند زدم ،
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 شکم به یقين تبدیل شد ... خون به مغزم نمی رسه !

لباسمو به تی شرت و شلوار راحتی و گشادی که مخصوص خوابم بود 

دراز کشيدم ،عوض کردم و روی تخت   

یعنی االن روح یاسين خوشحال هست ؟ من که مطمبنم امشب در کنار من 

 حضور داشت ، مگه ميشه داداش بزرگه آبجی کوچيکشو تنها بگذاره !

داداشی من عاشق شدم ... نفهميدم کِی و چطور فقط وقتی به خودم اومدم 

 که با دیدنش ضربان قلبم باال رفت و بدنم گرم شد ،

نم تو هم عشقو تجربه کردی ... پس می فهمی من چی می گم ... یاسين جا

برادرم برام دعا کن ... می دونم روح بسيار پاکی داری پس برام دعا کن که 

تو از من به خدا نزدیکتری ... دعا کن برای خوب بودن حالمون در کنار هم 

... 

م در پلک هامو بستم و سعی کردم بخوابم ... اما یک جفت آبی روشن مدا

 فکرم بود و نميگذاشت بخوابم ،
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پهلو به پهلو شدن هم بی فایده به نظر می رسيد چون فکر کارلو خوابو از 

 چشمام گرفته بود ،

با صدای تقه ای که به در خورد از جام بلند شدم ، اینبار مطمبنم بودم مامانه 

، 

ار راحتی درو باز کردم ... باز هم کارلو بود با این تفاوت که تی شرت و شلو

 پوشيده بود ، با چشمانی که از هميشه مظلومتر به نظر می رسيد گفت :

خوابم نمی بره ، البته فکر تو اجازه نمی ده . -  

من هم همينطور . -  

 تک ابرویی باال انداخت :

یعنی تو هم از فکر من خوابت نمی بره ؟ -  

ی دید داخل چشماش نگاه کردم و پاسخی ندادم ، نمی دونم در چشمام چ

 که دستمو کشيد و من در آغوشش افتادم ،
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دستاشو دورم حلقه کرد و منو به خودش فشرد ، اینقدر شوکه بودم که هنوز 

 دست هام کنارم افتاده بود کم کم به خودم اومدم و دست هامو باال آوردم ،

 آغوش زیادی دلچسبی داره !

 منو از خودش کمی فاصله داد :

حاال چه کار کنيم ؟ -  

فکر کردم تا اینکه فکری به ذهنم رسيد و گفتم : کمی  

همراه من بيا . -  

و راه افتادم و از در خونه خارج شدم ، به سمت پشت حياط راه افتادم ، به 

 قست مورد عالقم رسيدم یعنی تاب بزرگ سفيد رنگ عزیزم ،

 روی تاب نشستم و کارلو هم کنارم جای گرفت :

اینجا خيلی قشنگه . -  

ن و یاسين بود .پاتوق م -  
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تو یاسينو خيلی دوست داشتی ؟ -  

خيلی ، بيشتر از اون چيزی که فکرشو بکنی ... -  

 یکدفعه با یک لهجه افتضاحی به فارسی گفت :

خدا بيامرزتش . -  

 به سختی جلوی خندمو گرفتم :

اینو از کجا یاد گرفتی ؟ -  

از دوستت ، هستی . -  

نيارم !وای خدای من ، هستی مگه اینکه گيرت   

در سکوت شب به آسمون خيره بودیم ، هوای این موقع شب اولين ماه از 

 پایيز کمی سرد بود ،

 دست هامو دور بازوهام حلقه کردم ، کارلو پرسيد :

سردته ؟ -  
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کمی ولی مهم نيست ... -  

تا به خودم بيام دستش دورم حلقه شده بود ، گرمای مطبوعی در بند بند 

ناخودآگاه سرم روی شونه اش افتاد ،وجودم پيچيد ،   

 با صدای آرامی گفت :

نيازی هست ؟ -  

به چی ؟ -  

به گفتن دوستت دارم . -  

خيلی زیاد . -  

دوستت دارم . -  

منم . -  

 و پلک هام سنگين شد و دیگه چيزی نفهميدم ...
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با صدای حرف زدن ایتاليایی و فارسی هوشيار شدم اما چشمام هنوز بسته 

 بود :

رم زشته ، بين شما یه صيغه خونده شده عقد نکردید که آخه مادر .پس -  

 کارلو به ایتاليایی گفت :

من نمی فهمم شما چی ميگی اکرم خانم . -  

 اکرم خانم که متوجه حرف کارلو نشد باز ادامه داد :

ساعت از صيغه نگذشته ، شب پهلوی هم خوابيدن ، من به خاطر  24 -

بودم دیگه . همين چيزا با صيغه مخالف  

کارلو اینبار به انگليسی صحبت کرد به اميد اینکه بتواند با اکرم خانم ارتباط 

 برقرار کند :

چرا آستين لباس منو رها نمی کنيد ؟ باید یامينو بلند کنم ببرم به اتاقش . -  

چشمامو باز کردم ، وای خدایا ... آستين کوتاه تی شرت کارلو در دست اکرم 

صدای بلند زیر خنده زدم ،خانم بود ، با   
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هر دو با تعجب به من نگاه کردند ، بعد از گذشت چند ثانيه کارلو هم لبخند 

 زد ولی اکرم خانم با عصبانيت توپيد :

به جای اینکه خجالت بکشی می خندی ؟! -  

 خيلی دشوار خندمو قطع کردم و از روی تاب بلند شدم ، از کارلو پرسيدم :

خوابيدیم ؟ما دیشب اینجا  -  

بله اینجا روی تاب خوابيدیم . -  

اکرم خانم چطور ما رو پيدا کرد ؟ -  

نمی دونم ، من هم خواب بودم که یک نفر محکم منو تکون داد ، چشم  -

باز کردم اکرم خانمو دیدم و هيچ کدوم از حرفاشو نفهميدم ، فقط یک چيزو 

 فهميدم ... خيلی عصبيه !

م به داخل ساختمان رفتيم ، اکرم خانم که بعد از کلی غر غر اکرم خان

همونطور زیرلب غر می زد به آشپزخانه رفت و ما هم به سمت اتاق های 

 خودمون راه افتادیم ،
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داشتم در اتاقمو باز می کردم که دستم از پشت کشيده شد و در آغوش پسر 

 ایتاليایی افتادم ، سوالی نگاهش کردم که گفت :

رو فراموش کردی ؟فکر نمی کنی یک چيزی  -  

 کمی فکر کردم :

به نظرم چيزی رو فراموش نکردم . -  

گفتن صبح به خير فراموشت شده . -  

 لبخندی زدم :

صبح به خير . -  

صبح تو هم به خير ، اما عاشق ها که اینطور به هم صبح به خير نمی گن  -

. 

پس چطوری می گن ؟! -  

وند :صورتشو جلو آورد و ب*و*س*ه ای روی لب هام نش  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     508

اینطوری ... -  

بعد هم دستمو رها کرد و به منی که مسخ شده ایستاده بودم لبخندی زد و 

 رفت ...

 "به خودم اومدم و نفس عميقی کشيدم و همونطور که زیر لب می گفتم 

وارد اتاقم شدم . "خدا عاقبت ما رو با این پسر به خير کنه   

همه با خوشرویی پاسخم رو به افراد دور ميز صبح به خير گفتم و نشستم ، 

 دادند تنها ماریا بود که خيلی سرد پاسخ داد ،

دقيقه ای نگذشته بود که کارلو هم آمد و کنار من جای گرفت و صبح به 

 خير گفت ، اینبار بابا بود که فقط خيلی سنگين پاسخ داد ،

 لقمه ی آخر رو که در دهانم گذاشتم که کارلو گفت :

رخون .صورتتو به طرف من بچ -  

 صورتمو به طرفش چرخوندم و با تکون دادن سرم پرسيدم که چی شده ؟

 با سر انگشت شست چيزی رو از کنار لبم برداشت و گونمو ب*و*سيد ...
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دهنم باز مونده بود ، بابا با اخم و مامان با تعجب لقمه در دستشان مونده بود 

به خوردن صبحانه ، پدر و مادر کارلو و مادربزرگ اما خيلی رلکس و عادی 

 شان مشغول بودند ،

کارلوی از همه جا بی خبر از عکس العمل ما جا خورده بود اما به خوردن 

 صبحانه اش ادامه داد ،

صبحانه که تمام شد مامان صدام کرد و منو به آشپزخانه برد ، عصبی به 

 نظر می رسيد :

یامين تو با این پسر صحبت نکردی ؟ -  

درباره چی ؟ -  

درباره اخالق ایرانی ها . -  

ساعت از نامزدی ما نگذشته ، من کِی وقت کردم باهاش  24مامان !  -

 صحبت کنم ؟
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همون وقتی که برای این صميميت و ب*و*س*ه پيدا کردی برای  -

 صحبت هم پيدا می کردی !

 لبخند کجی زدم :

من باهاش حرف می زنم اما قول نمی دم که عمل کنه چون خيلی وقته  -

ه از سن تربيتش گذشته !ک  

اما اون که مسلمان شده ! -  

در اسالم هم ب*و*سيدن همسر حرام نيست ! -  

یامين تو خودت منظور منو می فهمی ... -  

می دونم ، خالف عرف خانواده های ایرانی هست . -  

دقيقا ، پس لطفا باهاش حرف بزن ، بابات همينطوری هم این وصلت  -

رهای کارلو هم اوضاعو بدتر می کنه .باب ميلش نيست این رفتا  

چشم . -  
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چشمت بی بال دخترم ، باور کن من صالحتو می خوام . -  

 و باور داشتم که مامان هميشه همه حرف هاش درسته ...

*** 

برای چه تاریخی بليط بگيرم ؟ -  

برای کجا ؟ -  

ایتاليا . -  

قصد داری بدون من به ایتاليا برگردی ؟ -  

چرا بدون تو ؟ -  

یعنی من و تو بریم ؟ -  

آره . -  

نميشه . -  

چرا ؟ -  
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ما هنوز عقد و عروسی نکردیم . -  

خب در ایتاليا انجام می دیم . -  

تو به حرف های بزرگترها در نامزدی گوش نکردی ؟ -  

چه حرف هایی ؟ -  

درباره عروسی و ...  -  

مگه در اینباره حرفی زده شد ؟ -  

باال آورد :خيره نگاهش کردم که دستانش را   

خيلی خب اینطور نگاه نکن ، اون شب هيچی از حرف ها نفهميدم ... -  

 چشمامو باریک کردم :

چرا ؟ -  

چون حواسم پيش تو بود . -  

 این پسر خيلی خوب بلد بود دل ببره ... لبخندی زدم :
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قرار شد برای هفته آینده عقد محضری انجام بشه تا برای اقامت دائم  -

عد هم یکی عروسی در ایران و یک عروسی هم در ایتاليا اقدام کنند و ب

 گرفته بشه .

کاش کارها با سرعت انجام بشه چون مدت طوالنی هست که از کارم  -

 دور شدم و ممکنه به ضررم تمام بشه .

و ما هم سعی کردیم همه چيز سرعت بيشتری بگيرد اما بابا اصال از این 

شناخت بيشتری نسبت به کارلو به سرعت راضی نبود و اعتقاد داشت باید 

 دست بيارم ،

 عقد محضری انجام و برای اقامت دائم من اقدام شد .

*** 

عروس خانم ، آقا داماد تشریف آوردند . -  

 هيجان داشتم ... خيلی زیاد ... در باز و مرد جذاب من وارد شد ،
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وی طبق دستور فيلم بردار من پشت به کارلو ایستاده بودم ، دست گرمش ر

 شانه ی برهنه من نشست و منو برگردوند ،

با دیدن برق عجيبی در چشمانش درخشيد و من فکر کردم چطور اون 

 سرمای چشماش جاشو به این گرمای خاص داده ؟!

کت و شلوار مشکی با پيراهن سفيد و پاپيونی به رنگ کتش باعث شده بود 

 بيشتر از هميشه خوشتيپ به نظر بياد ،

د رو بهم داد و همون دستشو دور کمرم انداخت و بسيار به دسته گل رز سفي

 هم نزدیک شدیم ، هنوز اتصال نگاهشو با نگاهم حفظ کرده بود :

یامين کاش برای فردا شب بليط گرفته بودم . -  

چرا ؟ -  

من در مقابل تو صبرم رو از دست می دم . -  

يقش روی و منو در آغوش گرفت و سر در گردنم فرو بُرد ، نفس های عم

 پوست گردنمو احساس می کردم ،
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 با صدای خانم فيلم بردار که کمی انگليسی بلد بود از من فاصله گرفت :

لطفا به این قسمت بياید تا عکس ها گرفته بشه . -  

 به قسمتی که گفت رفتيم ، تمام این صحنه ها در آتليه فيلم برداری شد ،

دیگه از مُد افتاده و ما از صبح با انگار به دنبال عروس رفتن در آرایشگاه 

 آرایشگر و فيلم بردار در آتليه بودیم ،

 کارلو هم از صبح به همراه آرایشگر و فيلم برداری دیگر در خانه ما بود .

 و ژست های مختلفی که دختر جوان عکاس می گفت ما اجرا می کردیم ،

اشه ، خوبه عروس سرتو کمی به چپ بچرخون ، داماد نگاهت به دوربين ب -

. 

 و فلش زد و ناگهان موسيقی آرامی در فضا پخش شد و فيلم بردار گفت :

باید تانگو برقصيد . -  

 کارلو دستشو به طرفم گرفت :
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بانو افتخار می دهيد ؟ -  

با کمال ميل . -  

و دست در دستش گذاشتم ، اون یکی دستش دور کمرم حلقه شد و دست 

 من روی شانه ی پهنش نشست ،

های پر حرارتش به صورتم می خورد و حتی یک لحظه نگاهشو از نفس 

 چشمانم نمی گرفت ،

 صورتشو به صورتم چسبوند و زمزمه کرد :

کِی بود ؟ -  

چی ؟ -  

کِی بود که اولين بار دلم برای تو رفت ؟ -  

سوال خيلی سختيه ! -  

موافقم ، خودمم هنوز جوابشو پيدا نکردم . -  
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ه سراغت مياد که خودت متوجه نمی شی خاصيت عشق همينه طوری ب -

... 

و سر بر شانه اش گذاشتم ، کامال از اطرافم غافل شده بودم و هيچ چيزی 

 جز کارلو به نظرم نميومد ،

 زمان و مکان در همان آغوش مرد دوست داشتنی من متوقف شده بود ...

*** 

ای اقامت اکرم خانم سفر قندهار نمی رم که ، اصال باید یک ساله دیگه بر -

 دائم به ایران برگردم .

دست خودم نيست مادر ، تو بری ما خيلی تنها می شيم . -  

 صورت مثل ماهشو ب*و*سيدم و از آغوشش جدا شدم .

 بار دیگر مامانو در آغوش گرفتم :

قربونت برم اینطور بغض نکن . -  
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 بابا مداخله کرد :

خانم بزار این دختر با خيال راحت بره . -  

لبخند لرزونی زد :مامان   

خوشبخت بشی عزیزم . -  

بابا دست منو گرفت ، دست کارلو هم همينطور ، دستمونو در دست هم 

 گذاشت و به انگليسی گفت :

قدر همو بدونيد ، هيمشه با هم خوب باشيد ، دعا می کنم هميشه حالتون  -

 با هم خوب باشه .

 و دستمونو فشرد و سپس رها کرد :

هر لحظه ممکنه پشيمون بشم .زودتر برید که  -  

 و ما رفتيم  اما دل من در فرودگاه کنار مادر و پدر و اکرم خانم جا موند ...

*** 
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: 3فصل   

همگی وارد خانه شدیم و من یاد روزی افتادم که برای نخستين بار پا در 

 این خانه گذاشتم ،

رم احساس ميکنم وسط موزه نشستم و قهوه ميخو "یاد احساسی که داشتم 

! "  

جالب اینه که هنوز همون احساس رو به این خانه دارم ، به محض ورود به 

 این خانه فکر می کنم وارد یک موزه شدم ،

روی مبل ها نشستيم و خدمتکارها ساک هر کسی رو به اتاق خودش بُردند 

، 

 پائولو من رو خطاب قرار داد :

دیدمت هيچ فکر نمی اوه بانو یامين ، نخستين بار که بعد از سال ها  -

 کردم یک روزی دل پسر سنگدل منو می بری !
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و بعد خودش با صدای بلند خندید ، کارلو و مادر بزرگ هم در این خنده 

 همراهيش کردند و من تنها لبخند محجوبی زدم ،

 ماریا هم مثل هميشه دقيقا شبيه به یک خون آشام به من نگاه کرد .

ه بهتره بگم مادرشوهر !برای نجات از نگاه ماریا ... ن  

 از جام بلند شدم :

چه کسی دعوت من رو به یک فنجان چای قبول می کنه ؟ -  

همگی استقبال کردند و تنها مادرشوهر بود که گفت ميلی به چایی نداره و 

 قهوه رو ترجيح می ده !

چای و هل رو از چمدانم آوردم و از زعفران داخل آشپزخانه هم استفاده 

 کردم ،

جان چای داخل سينی گذاشتم و وارد پذیرایی شدم و در ابتدا به فن 4

مادربزرگ و بعد به پدرشوهرم و در آخر جلوی کارلو تعارف کردم  ، همگی 

 تشکر کردند اما جمله ی مرد چشم آبی من بيشتر از همه بهم چسبيد :
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خيلی دوست دارم چایی از دست خانمم رو بخورم . -  

ریا خطاب به من گفت :لبخندی زدم و نشستم که ما  

من گفتم قهوه رو ترجيح می دم ! -  

خب ؟ -  

قهوه من کجاست ؟ -  

من از سر دوستی و لطف اعضای این خانه رو به چایی دعوت کردم و  -

شما هم رد کردی ، اگر ميل به قهوه دارید خدمتکار هست براتون اماده می 

 کنه !

 ابرو در هم کشيد و سکوت کرد ...

رفتار برای من آشنا بود !چقدر این   

 ماریا دقيقا عين یک سال و خورده ای پيشِ کارلو رفتار می کرد !
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باز رفتار کارلو قابل توجيه بود چون آشنایی خاصی با من نداشت و نسبت به 

 مادرش سن بسيار کمتری داره ،

اما این زن دارای یک سن و ساليه و کامال با من و خانواده ام آشنایی داره و 

ن رفتار بسيار براش زشته !ای  

بعد از صرف چای هر کس به اتاق خودش رفت تا خستگی سفر از تن به در 

 کنه ،

به من و کارلو هم یک اتاق آماده شده بود ، کارلو درب اتاقو باز کرد و 

 منتظر شد ابتدا من داخل بشم ،

ها بعد از ورود من درب اتاقو بست ، چمدانم رو باز و شروع به چيدن لباس 

 داخل کمد کردم ،

 که یکدفعه دو دست دور کمرم از پشت حلقه شد :

جناب دلوکا می تونم بپرسم چيکار می کنی ؟ -  

بله می تونی بپرسی . -  
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چيکار می کنی ؟ -  

دختری که دوست دارمو بغل می کنم . -  

این دختر داره کار انجام می ده . -  

ميشه نيست .کار هميشه هست ، اما این لحظه های دو نفره ه -  

ميشه بزاری کارمو انجام بدم ؟ می خوام دوش بگيرم و نياز دارم لباس  -

 هامو داخل کمد بچينم .

نه نميشه . -  

کارلو ! -  

خيلی ناگهانی صورتشو جلو آورد و من از ب*و*س*ه اش گرم شدم ، 

 عميق می ب*و*سيد و قصد نداشت به این ب*و*س*ه  پایان دهد ،

دستم باز شد و لباس ها روی زمين افتاد ، ناخودآگاه کم کم انگشت های 

 دستانم باال اومد و دور گردنش حلقه شد ،



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     524

نمی دونم چطور شد که من هم همراهيش کردم ، باالخره این من بودم که 

 عقب کشيدم ،

 کارلو نفس عميقی کشيد :

گفته بودم اسممو که صدا می زنی دلم می خواد بب*و*سمت ! -  

ندارم در جمع تو رو صدا بزنم ؟! یعنی من جرات -  

من هر وقت بخوام تو رو می ب*و*سم . -  

شاید در اینجا این کارها عادی باشه اما در ایران خالف عرف هست . -  

به خاطر همين اون روز سر ميز صبحانه پدر و مادرت ناراحت شدند ؟ -  

دقيقا همينطوره . -  

، ب*و*سيدن زن و شوهر  یامين ما طبق قانون اسالم با هم عقد کردیم -

هم که در اسالم حالله ! ایران هم یک کشور اسالميه ، من نمی فهمم 

 مشکل کجاست ؟!
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 واقعا نمی دونستم چطور این رو برای کارلو توضيح بدم !

یک سری مسائل هست که از نظر اسالم و دین مشکلی نداره که هيچ ،  -

ر ، اما از نظر عرف بسيار هم بهش سفارش شده مثل محبت بين زن و شوه

 این محبت باید در خلوت باشه و در جمع جلوه ی خوبی نداره .

حاال که قرار نيست ما در ایران زندگی کنيم . -  

منظور من به زمانی هست که به ایران سفر می کنيم . -  

روش فکر می کنم . -  

من به خاطر تو حاضر شدم از کشورم و خانواده ام دور بشم اما تو حاضر  -

 نيستی اینو به خاطر من قبول کنی ؟

خيلی خب قبوله اما فقط در ایران . -  

 سرمو روی شونش گذاشتم :

دوستت دارم . -  
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 منو در آغوشش فشرد :

من هم دوستت دارم عزیزم . -  

*** 

دست کوچک آنجال در دست راستم و دست چپم دور بازوی کارلو حلقه شده 

و را گرفته بود ،بود ، دست چپ کارلو هم دست کوچک فرانک  

در جایگاه مخصوص نشستيم و آنجال و فرانکو هم به سمتی که بچه ها 

 بودند دویدند ،

کيک رو آوردند و ما کيک رو بریدیم ، برشی از کيک داخل بشقاب به دست 

 ما دادند و ما کمی کيک در دهان هم گذاشتيم ،

هنرمایی گروه رقصنده که همگی مرد بودند وارد سالن شدند و شروع به 

 کردند ،

انصافا خيلی زیبا می رقصيدند و همه مهمانان خيلی از رقص آنها خوششان 

 آمده بود ...
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وقتی می خواستيم سوار ماشين شویم همه ی دختر های جوان ایستادند و 

 من پشت به آنها دسته گلم را پرت کردم ،

 نفهميدم کدام یک دسته گل را گرفت و فقط صدای جيغ شنيدم ...

ساعتی بود که از سالن راه افتاده بودیم و من هنوز نمی دونستم داریم  نيم

 به کجا می ریم ،

 پرسيدم :

کجا می ریم ؟ -  

ماه عسل . -  

این ماه عسل کجاست ؟ -  

به زودی متوجه می شی . -  

وقتی به مقصد رسيدیم از تعجب دهانم باز مونده بود ، قرار بود ماه عسل ما 

، در کلبه مادربزرگ بگذره  
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با خوشحالی از ماشين پياده شدم و کارلو هم پياده شد ، خيلی دوست داشتم 

سر فرصت باز هم به اینجا بيام ، دفعه قبل نتونستم یک دل سير اینجا 

 بمونم ،

از شدت هيجان بغل کارلو پریدم و گونشو ب*و*سيدم :   

عاشقتم . -  

 دستانش دورم حلقه شد :

بيارمت چون تنها چيزی که باعث شد بعد از این یادم باشه مدام به اینجا  -

 همه مدت تو منو بب*و*سی اینجا بود .

دستامو از دور گردنش باز کردم و خواستم از آغوشش بيرون بيام که ناگهان 

 دست به زیر زانوهام انداخت و بلندم کرد ،

 جيغ کوتاهی کشيدم :

چيکار می کنی ؟ -  

اینجا بغلت کنم . دلم می خواد مثل اولين خاطرمون در -  
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لب گزیدم و دوباره دستانمو دور گردنش محکم کردم و کارلو به سمت در 

 وودی کلبه حرکت کرد ...

 منو روی صندلی روبروی آینه نشوند :

اول باید از شر اینها خالص بشی . -  

و به تور و ساتن سفيدی که دور سرم پيچيده و همه موهامو کامال پوشانده 

علتش هم مختلط بودن عروسی بود ،بود اشاره کرد ،   

تور و سانتی که با تعداد زیادی گيره به سرم وصل شده بود رو باز کرد ، 

آخرین گيره مربوط به موهام بود که پشت سرم جمع شده بود وقتی باز کرد 

 لبخندی زد :

حاال درست شد . -  

و انگشتانشو البالی موهام کشيد ، شونه هامو گرفت و من ایستادم ، 

ندلی رو کنار زد و از پشت یکی از دستاشو دورم حلقه کرد ،ص  
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دستمو روی دستش گذاشتم ، با اون یکی دستش موهامو از روی گردنم 

 کنار زد و سرشو نزدیک به گردنم آورد و نفس عميقی کشيد :

من در برابر تو تمام مقاومتمو از دست می دم ! -  

خيدم و دستام روی ای روی گردنم نشاند ، به سمتش چر ب*و*س*هو 

 شونه هاش نشست ،

بدون اینکه دستمو از روی شونش بردارم نوازش گونه به سمت یقه اش 

 بردم و کراواتشو باز کردم و از دور گردنش درآوردم ،

سرشو جلو آورد و جایی نزدیک به لبمو ب*و*سيد ، دستشو پشت کمرم برد 

 ، روی زیپ لباسم گذاشت و آروم پایين کشيد ،

دست کمر برهنمو نوازش کرد و همونطور که نوازش می کرد به  با پشت

 سمت شونم آورد و سرشونه لباسمو پایين داد ،

برعکس اکثر دخترها هيچ استرس خاصی نداشتم و فکر می کردم که با 

 کسی که عاشقش هستم استرس معنا نداره ،
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با دو دست صورتمو قاب گرفت ، سرشو کج کرد و جلو اومد و از 

اش گرم شدم ، هب*و*س*  

هر دو فارغ از زمان و مکان همو می ب*و*سيدیم و کم کم کارلو منو به 

 سمت تخت هدایت کرد ...

و آن شب من خواستم که با کارلو کامل بشم ، خواستم که وارد دنيای جدید 

 زنانگی شوم ،

 از آن شب بود که همه چيز زیباتر شد ... آن شب من با عشق کامل شدم ...

*** 

سرمای ماه مارس تا مغز استخوان نفوذ می کرد ، هوا رو به تاریکی بود و 

 دریغ از یک تاکسی !

گوشيم زنگ خورد ، از جيبم درآوردم ، با دیدن اسم جناب دلوکا لبخند زدم 

 و گوشيو کنار گوشم گذاشتم :

سالم عزیزم . -  
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سالم ستاره من ، کجایی ؟ -  

من تو راهم دارم ميام . -  

کجای راهی ؟دقيقا  -  

می خوام سوار تاکسی بشم . -  

یک ماشين جلوی پام ترمز زد و من به سمت جلو حرکت کردم ، صدای 

 کارلو رو شنيدم :

خب چرا سوار نمی شی ؟ -  

سوار می شم عزیزم ، نگران نباش . -  

 ماشين با من حرکت کرد و بوقی زد ، کارلو گفت :

خب سوار شو دیگه . -  

وار می شم .تاکسی بياد حتما س -  
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با عصبانيت به ماشين سمجی که مزاحمم شده بود نگاه کردم ، در سمت 

 راننده باز شد و همزمان صدای کارلو در گوشی پيچيد :

یعنی ماشين من از تاکسی بدتره ؟ -  

 و من زیر نور چراغ کنار خيابان رنگ آبی محبوبم رو دیدم ،

 گوشيو قطع کردم و با حرص جلو رفتم :

نقدر سخت بود از اول بگی که به دنبالم اومدی ؟یعنی ای -  

سخت که نبود اما وقتی جا می خوری و بعدش هم حرص خيلی زیباتر به  -

 چشمم ميای .

بدون اینکه جوابشو بدم در ماشينو باز کردم و نشستم ، کارلو هم نشست و 

 ماشين حرکت کرد ،

می گرفتم گرم اینقدر هوا سرد بود که هر چه دستامو جلوی بخاری ماشين 

 نمی شد ،
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پشت چراغ قرمز ایستاد ، دستمو از جلوی بخاری گرفت و بر پشت دستم 

ای گرم و عميق نشاند ، ب*و*س*ه  

بعد هم همونطور که در چشمانم خيره بود دستمو در دستش گرفت و روی 

پاش گذاشت ، به خوبی می دونست که با خيره شدن در چشمانم چطور منو 

کنه ،از خود بی خود می   

چراغ سبز شد ، به سختی و با مکث نگاهشو از من گرفت و ماشين حرکت 

 کرد اما دست من همچنان در دستش بود ،

به پنجره بخار گرفته نگاه کردم و یادم اومد که کارلو چطور به سختی 

کارهای دانشگاهمو درست کرد تا از اواسط ترم سر کالس بنشينم و حاال 

ج ما می گذشت ...ماهی از ازدوا 3نزدیک به   

با ایستادن ماشين نگاه از پنجره گرفتم و خواستم دستمو از دست کارلو 

 بيرون بيارم که نگذاشت :

یامين من خيلی دوستت دارم . -  
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من هم . -  

جلو اومد ولی قبل از اینکه لب هاش به لب هام برسه دستی محکم به 

شيطنت ابرو باال شيشه ماشين کوبيد ، هر دو از جا پریدیم و آنجال با 

 انداخت ،

خودمو عصبانی نشون دادم و گارد گرفتم که مثال االن پياده می شم 

 حسابتونو می رسم ،

 دخترک شيطون از بغل فرانکو پایين پرید و هر دو با هم پا به فرار گذاشتند ،

من و کارلو به هم لبخند زدیم و پياده شدیم ، وارد خانه که شدم دو تا 

پشت پاهای مادربزرگ قایم شدند ، وروجکو دیدم که  

 خودمو به ندیدن زدم :

سالم مادربزرگ ، شما آنجال و فرانکو رو ندیدید ؟ -  

سالم عسلم ، نه اصال من نمی دونم کجا هستند ! -  
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هر دو ریز خندیدند ، کارلو از پرتی حواسشون استفاده کرد و از پشت 

 نزدیکشون شد ، یکدفعه هر دو رو بغل گرفت :

پيداشون کردم . من -  

هر دو دست در گردن کارلو انداختند و با چشمانی شبيه به گربه شرک 

 نگاهش کردند ،

 کارلو چشماشو ریز کرد :

از من چی می خواید ؟ -  

 هر دو با هم گفتند :

هيچی . -  

 من نزدیکشون شدم :

االن حساب هر دوتونو می رسم ! -  

 هر دو به کارلو چسبيدند :
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ما رو دعوا کنه ؟یامين می خواد  -  

 کارلو آروم جواب داد :

احتمالش هست . -  

دستامو مثل پنجه کردم و شروع به قلقلک هر دو کردم ، هر دو هم می 

 خندیدند هم جيغ می کششيدند ،

 تا حدی که اذیت نشن قلقلک دادم و بعد هر دو رو رها کردم :

دیگه نبينم از این کارا کنيد وگرنه بازم قلقلک داریم ! -  

 مادربزرگ گفت :

بچه ها اجازه بدید چشم آبی و عسل من برن لباس عوض کنن که االن  -

 قهوه می چسبه .

بچه ها از بغل کارلو بيرون اومدند و کنار مادربزرگ روی مبل نشستند ، 

 مادربزرگ هم دست دورشون انداخت و بغلشون کرد ،
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 من و کارلو هم با لبخند به این صحنه نگاه کردیم ...

د اتاق که شدیم کارلو گفت :وار  

چقدر خوب شد به پيشنهاد تو عمل کردم و بچه ها و مادربزرگو پيش  -

 خودمون آوردم .

واقعا دوری از این سه نفر خيلی سخته خصوصا که همگی در یک شهر و  -

 کشور هستيم !

باید اعتراف کنم که تو خيلی خوبی ... -  

زدم :همونطور که پالتومو درمی آوردم لبخند   

تو خودت خوب هستی که من رو خوب می بينی . -  

نزدیکم شد و پالتومو از دستم گرفت و به گوشه ای انداخت ، دست انداخت 

 شالمو از سرم کشيد و گيره موهامو باز کرد :

عالوه بر اینکه خيلی خوبی ، خيلی زیاد زیبا و ظریف هستی ، رنگ چشم  -

 ها و موهات فوق العادست ...



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     539

ای از موهامو در دست گرفت و ب*و*سيد ، ادامه داد :و دسته   

اما هيچکدوم ازا ینها باعث نشد من عاشق تو بشم ... چيزی که باعث شد  -

عاشقت بشم این بود که وقتی کنارم بودی باعث می شدی احساس بهتری 

 نسبت به همه چيز داشته باشم حتی نسبت به خودم ...

 دستشو در دست گرفتم :

بيشتر از اون چيزی که تصور می کنی خوب هستی ، خيلی هم  کارلو تو -

جذابی ، درباره چشم هات که خودت می دونی نگاهت بيشتر از همه چيز 

 منو سرمست می کنه ...

 دست هاشو رها و دستامو دور گردنش حلقه کردم :

اما هيچکدوم از اینها باعث نشد من عاشق تو بشم ... چيزی که باعث شد  -

اخالقت بود ، من جذب اخالق های خاص تو شدم ... عاشقت بشم  

 خنده ی جذابی کرد و دستشو دور کمرم انداخت :
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یامين می گم تو باعث ميشی احساس بهتری داشته باشم نمونه اش  -

همين حرفت بود ، من در طول عمرم تنها با یک دختر دوست بودم که اون 

ا این اخالق هایی که دارم هم عقيده داشت که اگر این ظاهر جذابو نداشتم ب

 هيچکس منو تحمل نمی کرد .

 اخمی کردم :

اون آدم اصال صالحيت اینو نداشته که درباره تو نظر بده . -  

 با دست اخممو باز کرد و بين دو ابرومو ب*و*سيد :

اخم نکن ، باعث ميشه زیبایيتو از دست بدی . -  

ای بر لبم زد : ب*و*س*هلبمو جمع کردم و کارلو   

فهميدم ! -  

چيو ؟ -  

می مونه ! برَندیلب تو درست مثل  -  
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برَندی چيه ؟ -  

یک نوع شراب هست که طعم ميوه می ده ، وقتی تو رو می ب*و*سم  -

 انگار که برَندی می نوشم ، همونقدر خوش طعم ... همونقدر مست کننده ...

 لبخندی زدم و سرمو روی شونه اش گذاشتم ، ميل زیادی داشتم زمان در

 همين لحظه و مکان در همين آغوش مرد جذاب من متوقف می شد ...

*** 

آدمی هستم که قبل از زدن ضربه ، به طرف آگاهی می دم ، حاال هم می  -

 خوام به تو این آگاهی رو بدم !

هر کاری می تونی انجام بده . -  

مطمبنی ؟! -  

مطمبنم . -  

باشه ، پس خودت خواستی ! -  
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، سوار ماشينش شد و رفت ... بعد عينک مزخرفشو زد  

می دونستم مثل هميشه تهدیدهایش توخالی و الکی هست ، به راهم ادامه 

 دادم و از دانشگاه خارج شدم ،

مثل هميشه ابتدا سوار مترو شدم و بعد راه باقی مانده را سوار تاکسی شدم ، 

و  سرمو به پشتی صندلی تکيه دادم که گوشيم زنگ خورد ، از کيفم درآوردم

 به صفحه اش نگاه کردم ، شماره ناشناس بود :

بله . -  

سالم ، شما با آقای کارلو دلوکا چه نسبتی دارید ؟ -  

سالم ، من همسرش هستم . -  

لطفا خودتونو به بيمارستان ... برسونيد . -  

چه اتفاقی برای همسر من افتاده ؟ -  

ایشون تصادف کردند . -  
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 تقریبا فریاد زدم :

؟ االن حالش چطوره ؟ خواهشا به من حقيقتو بگيد .چههههههی  -  

خانم آروم باشيد و فقط خودتونو برسونيد ، نگران نباشيد . -  

نفهميدم چطور تماسو قطع کردم و از تاکسی پياده شدم ، همه افراد داخل 

 تاکسی یک طور خاصی نگاهم می کردند ،

دن به مقصد فقط یک تاکسی دربست گرفتم و اسم بيمارستانو گفتم ، تا رسي

 خدا خدا کردم که یک تار مو هم از سر کارلو کم نشده باشه ...

 روبروی ایستگاه پرستاری ایستادم و در حالی که نفس نفس می زدم گفتم :

من ... هم ... سر ... کارلو ... دلوکا ... هستم ... -  

نفس عميق بکشيد و به خودتون مسلط باشيد ، اتفاق خاصی برای  -

نيافتاده . همسرتون  

االن کجاست ؟ -  
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انتهای سالن سمت چپ بخش اورژانس بستری هست . -  

راه افتادم و تقریبا می دویدم ، در اتاقو با شدت باز کردم و کارلو که دراز 

 کشيده بود با صدای در از جا پرید ،

جلو رفتم و خيلی خوب بهش نگاه کردم ، ظاهرا آسيب خاصی ندیده بود ، 

دست چپش بانداژ شده بود ، فقط سرش و ساعد  

روی تخت نشستم ، پيراهنش و شلوارش پاره شده بود و زخم هایی روی 

 بدنش دیده می شد ،

 با دیدن بدن زخميش اشکم سرازیر شد ، زخمشو نوازش کردم :

عشقم چه بالیی سرت اومده ؟ -  

 سرمو ب*و*سيد :

تا وقتی تو رو دارم هيچ بالیی سرم نمياد ... -  

جای گرفتم و در دل از بابت سالمتيش خدا رو شکر کردم .در آغوشش   
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دکتر که وارد شد از آغوشش بيرون اومدم و از روی تخت بلند شدم ، سالم 

 کردم و پاسخ هم شنيدم ،

 دکتر مشغول به معاینه بود و در پرونده چيزهایی یادداشت کرد ، پرسيدم :

آقای دکتر آسيب جدی ای که در کار نيست ؟ -  

نميشه نظر قطعی داد ، باید نتيجه رادیوگرافی و آزمایش بياد . فعال -  

یعنی ممکنه آسيب خاصی دیده باشه ؟ -  

امکان هر چيزی وجود داره ، فعال شرایط تحت کنترله . -  

 لب گزیدم و در دل دعا کردم که مرد زندگيم آسيب جدی ای ندیده باشه .

مش بخشی زد :دکتر که بيرون رفت کارلو با دیدن من لبخند آرا  

بيا اینجا کنارم بشين . -  

کنارش نشستم ، نگاهم به زمين بود ، دست به زیر چونم انداخت و مجبورم 

 کرد که در چشمانش نگاه کنم :
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من به حرف های دکترها اعتقاد زیادی ندارم ، چون بخش بيشتری از  -

 اعتقاد و ایمانم به خداست ...

*** 

چطور تصادف کرده ؟ -  

که یک ماشين یهو می پيچه جلوی ماشينش و کارلو هم برای مثل این -

اینکه به ماشين نزنه فرمونو به سمت گاردریل می پيچونه و وقتی می بينه 

که ماشين در معرض سقوط از اتوبان قرار داره کمربندشو باز و خودشو از 

 ماشين به بيرون پرت می کنه .

االن حالش چطوره ؟ -  

دیده فقط امشبو باید بستری باشه .گفتم که آسيب جدی ای ن -  

 ساکو برداشتم و به سمت درب ورودی حرکت کردم :

مادربزرگ فقط بچه ها چيزی نفهمن . -  

نگران نباش عسلم . -  
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گونشو ب*و*سيدم و از خونه خارج شدم ، سوار ماشين شدم و به راننده 

 گفتم :

حرکت کنيد . -  

دم و وارد بخش اورژانس وقتی به بيمارستان رسيدم کرایه رو حساب کر

شدم ، در اتاقو باز کردم ، کارلو دراز کشيده و چشماش بسته بود ، فکر کردم 

 خوابه ،

خيلی آروم درو بستم و ساکو روی زمين گذاشتم ، روی فضای خالی تخت 

نشستم ، موهای پرپشت مشکی رنگش هوس نوازش رو بدجور به دل می 

وازش موهاش شدم ،انداخت ... دستمو پيش بردم و مشغول ن  

چقدر احساس می کردم که بيشتر از قبل عاشقش هستم ... سرمو جلو بردم 

ای آروم روی لب هاش نشوندم ، خواستم عقب بکشم که  ب*و*س*هو 

 دستش از پشت سرمو نگه داشت و شروع به ب*و*سيدن کرد ،

 با صدای پرستار هر دو عقب کشيدیم :
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انجام بدن .اگر اجازه بدید دکتر کارشونو  -  

با خجالت گوشه ای ایستادم برعکس کارلو که خيلی راحت به نظر می رسيد 

. 

 دکتر از کارلو پرسيد :

اخيرا دچار سردرد ، حالت تهوع یا استفراغ نشدی ؟ -  

دچار سردرد شدم اما دومی خير . -  

سردردت چطور بوده ؟ یعنی می خوام بدونم غير عادی به نظر می رسيده  -

 ؟

اخيرا دچار سردردهایی می شم که هيچ وقت قبال تجربه نکردم .بله  -  

در پاها و بازو احساس سوزش یا خواب رفتگی داشتی ؟ -  

بله داشتم . -  

تاری در دید هم داشتی ؟ -  
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نه . -  

سواالت دکتر داشت نگرانم می کرد ، بعد از چند دقيقه دکتر و پرستار هر دو 

 بيرون رفتند ،

ستم لباس های کارلو رو دربيارم که پرستار دیگری سراغ ساک رفتم و خوا

 وارد اتاق شد ، به سمت کارلو رفت :

اجازه می دید کمکتون کنم ؟ -  

از چه بابت ؟ -  

برای تعویض لباس . -  

نيازی نيست ، همسرم برای من لباس های تميز از خانه آورده . -  

نه ، شما باید لباس بيمارستانو به تن کنيد . -  

چرا ؟  -  

چون فعال باید تحت نظر باشيد . -  
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اما من که آسيب جدی ای ندیدم ! -  

این دستور پزشک شماست . -  

من ترجيح می دم همسرم کمکم کنه . -  

هرطور مایليد . -  

 و بسته ای به دست من داد ولی به دور از چشم کارلو آروم زمزمه کرد :

آقای دکتر در اتاقشون منتظر شما هستند . -  

از اتاق خارج شد ، حتی فرصت نداد دليلشو بپرسم ...و به سرعت   

پيراهن و شلوار داغون رو از تن کارلو بيرون آوردم ، زخم هاش پانسمان 

 شده بود و این حداقل کمی خيال من رو راحت می کرد ،

ای به  ب*و*س*هبا دیدن عضالت بازوی همسرم دلم براش ضعف رفت ، 

 بازوش زدم که گفت :
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دلبری هاتو برای خونه بگذار ، اینجا نمی شه خيلی خوب پاسخ یامين این  -

 دلبری رو بدم .

خنده ای کردم و کمکش کردم پيراهن و شلوار آبی رنگ بيمارستانو به تن 

 کرد ،

به بهانه ی خوردن آب از اتاق خارج شدم ، از ایستگاه پرستاری اتاق دکترو 

ودمو رسوندم ،پرسيدم ، آدرس اتاق رو که گرفتم نفهميدم چطور خ  

 دلشوره ی عجيبی به دلم چنگ می زد ...

*** 

نبض شقيقه هایم به قدری تند می زد که گمان می کردم هر آن ممکن 

است سرم منفجر شود ... نفسم باال نمی آمد ، دهانم خشک شده بود ... کم 

 کم دکتر و اتاق پيش چشمانم تار شد ...
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سختی به سمت در اتاق راه افتادم  دستمو به صندلی بند کردم و ایستادم ، به

اما هنوز نرسيده بودم که همه چيز دور سرم چرخيد و من قبل از اینکه کامل 

 روی زمين بيافتم اسم کارلو رو صدا زدم و دیگه هيچی نفهميدم ...

مامان آخرین بافت را به موهایم زد و روسری توری پولک دوزی شده را بر 

 روی سرم انداخت :

تموم شد . -  

با ذوق بلند شدم و به طرف بيرون ویال دویدم ، صدای زنگ پولک های 

سالگی شده بودم را سر ذوق می آورد ، 14دامنم من را که به تازگی وارد   

پا برهنه روی ماسه ها دویدم تا به بابا و یاسين برسم ، بابا با دیدنم لبخندی 

 زد :

دختر قشنگم بيا کمکت کنم . -  

و بابا کمرمو گرفت و منو باال کشيد ، روی اسب که دستمو به اسب گرفتم 

 نشستم یاسين از پشت سرم با ذوق گفت :
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چقدر شبيه روستایی ها شدیم ! -  

راست می گفت ... لباس محلی من و یاسين که با اصرارمان بابا برایمان 

 خریده بود بسيار زیاد ما را شبيه به محلی ها کرده بود ،

از این لباس ها و ما باالخره امروز موفق شده بازار محلی گيالن پر بود 

 بودیم این لباس ها رو داشته باشيم ...

بابا ضربه ای به اسب زد ، صدای چِلِق چِلِق سُمَش بر روی ماسه به گوش 

 می رسيد ،

سرعت اسب هر لحظه بيشتر می شد ... من و یاسين از هيجان زیاد می 

 خندیدیم ...

و حاال فقط صدای فریاد های بابا به گوش می سرعتش زیادی باال رفته بود 

 رسيد ...

من و یاسين دیگر نمی خندیدیم ... صدای جيغ ما با صدای پيتکو پيتکو 

 قاطی شده بود ...
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 دیگه نمی تونستم خودمو روی اسب نگه دارم ... فریاد زدم :

یاسيهههههههههههههن من دارم می افتههههههههههم ! -  

ا خودتو نگهههههههه دار .تو رو خهههههههههههد -  

چشمانم از وحشت گشاد شده بود ، یک دست یاسين کمرمو چنگ زده و 

 دست دیگرش به زین بند بود ...

دیگه صدای فریاد بابا به گوش نمی رسيد ... هيچ صدایی جز هراس به 

 گوشم نمی رسيد ...

... دستانم از عرق زیاد ليز خورد و من در لحظه سقوط آخرین فریادمو زدم  

*** 

فریاد بلندی کشيدم و با هراس چشمانمو باز کردم ، زن مو قرمزی صورتمو 

 نوازش کرد :

عزیزم چيزی نيست فقط خواب می دیدی ! -  
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نفس هایم تند شده بود ، سرجام نشستم و خواستم بلند بشم که باز همون 

 زن جلومو گرفت :

کجا می ری ؟ -  

می خوام پيش همسرم برم . -  

حداقل چند دقيقه ای صبر کنی سُرُم تمام بشه .باید  -  

 و به شونه ام فشاری آورد و دوباره دراز کشيدم ، پرسيد :

کابوس بدی می دیدی ؟ -  

آره بدترین خاطره کودکيم بود ، اسبی که من و برادرم سوارش بودیم به  -

ناگهان رَم کرد و فقط تنها چيزی که یادمه اینه که من از روی اسب افتادم 

و وقتی به هوش اومدم متوجه شدم هر دو دست و پام شکسته ، برادرم هم 

 عالوه بر دست و پا دنده هاش شکسته بود ...

اوه ، خيلی متاسفم ... -  
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سر و صدایی از راهرو به گوش می رسيد ، زن مو قرمز که متوجه شده بودم 

 پرستاره نگاهی به بيرون انداخت و خطاب به من گفت :

ند دقيقه دیگه برمی گردم ، فقط خواهش می کنم از جات عزیزم من چ -

 بلند نشو .

 و بيرون رفت ... صحبت های دکتر توی گوشم زنگ زد :

همسر شما در این تصادف آسيب جدی ای ندیده ، اما نتيجه ای که از  -

آزمایش و رادیوگرافی به دست ما رسيد نشون داد همسر شما از قبل دچار 

مجمه همسر شما یک تومور از نوع خوش خيم به نام بيماری شده ... در ج

ما ا هستندخوش خيم ر ها هر چند که این نوع تومو...  وجود دارد شوانوما

رشد و تحميل فشار از جانب آنها به رشته های عصبی و در نهایت مغز 

... باعث به وجود آمدن عوارض پيچيده و یا حتی  

 مزه ی دهنم تلخ بود :

حتی چی ؟ -  
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منجر به ... منجر به مرگ بشه .حتی  -  

روی تخت نشستم و گره ی روسریمو باز کردم ، یقه ی مانتومو کشيدم 

 بلکه کمی از احساس خفگيم کم بشه اما فایده ای نداشت ...

 مرگ واژه ی تلخی بود ... بسيهههههار تلخ ...

 مرگ ... چرا دست از سر من برنمی داره ؟!

گيمو ازم بگيره ؟!چرا دلش می خواد بهانه های زند  

نه ... اینبار نه ... یکبار برادرمو دو دستی تقدیمش کردم ... اما اینبار نه ... 

 اینبار زندگيمو بهش نمی دم ...

 حاضرم از جون خودم بگذرم اما کارلو نه ... باید دست از سر مرد من برداره !

*** 

چرا به من نگفتی ؟ -  

آخه مساله مهمی به نظرم نمی رسيد ! -  
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 ناخودآگاه صدام باال رفت :

چه مهم چه غير مهم باید به من می گفتی ! -  

یامين تو عصبی هستی ؟ -  

نه من اصال عصبی نيستم . -  

اما تا به حال تو رو اینطور برافروخته ندیدم ! -  

کارلو موضوعو عوض نکن ، چرا به من نگفتی که سر درد غيرعادی داری  -

 ؟

. فکر کردم از خستگيه زیاده -  

 صورتمو با دستام پوشاندم و به فارسی زمزمه کردم :

خدایا بسمه ! بخدا بسمه ! -  

وقتی دستامو از روی صورتم برداشت فهميدم از روی تخت بلند شده ، 

 نگاهم به آبی پيراهنش بود که گفت :
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به چشمام نگاه کن . -  

 سرمو باال آوردم و در آبی چشمانش خيره شدم ، پرسيد :

چی شده ؟حاال بگو  -  

چه هارمونی زیبایی ! -  

چی ؟ -  

می گم رنگ چشمات با پيراهنت هارمونی بسيار فوق العاده ای رو به  -

 وجود آورده .

 گونمو کشيد و با لبخند گفت :

عزیزم موضوعو عوض نکن ، بگو چی شده ؟ -  

هيچی . -  

قطعا یک موضوعی هست که اینطور آرامشتو از بين برده ! مگه ميشه تو  -

 بدون دليل بغض کنی ستاره من ؟!
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 چونم لرزید :

من کنار تو هميشه آرامش دارم . -  

به جون خودم قسمت می دم که ... -  

 با عجز گفتم :

قسم نده . -  

 ادامه داد :

که حقيقتو بگی . -  

 اولين قطره اشک روی گونه ام چکيد :

در تصادفی که داشتی هيچ آسيب جدی ای ندیدی ، اما ... -  

؟اما  -  

نه من نمی تونستم بگم ... از پس من بر نميومد ، چشمامو بستم که صدای 

 دکتر به گوشم رسيد :
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اما یک بيماری ای داری که مربوط به قبل از این تصادف ميشه و به  -

 همون سردردهات ربط پيدا می کنه .

 صدای کارلو مضطرب بود :

چه بيماری ای ؟ -  

تومور مغزی از نوع خوش خيم . -  

درمان داره ؟ -  

بله البته . -  

درمانش چيه ؟ -  

در ابتدا عمل جراحی . -  

و در انتها ؟ -  

هر وقت به انتها رسيدیم خواهی فهميد . -  
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صدای قدم هایی نشان از بيرون رفتن کسی می داد ، چشممو باز کردم 

 دکتر رفته بود ...

دستی به  کارلو پشت به من روبروی پنجره اتاق ایستاده بود ، محض احتياط

 صورتم کشيدم و بغضمو قورت دادم ،

به سمت کارلو رفتم ، دستمو دور بازوش حلقه کردم و سرمو بهش تکيه 

 دادم ،

 انگار حرف زدن براش سخت بود :

من آمادگيشو ندارم . -  

آمادگی چيو ؟ -  

مرگ . -  

 با عصبانيت مشتی به بازوش زدم :

بار دیگه اسم این کلمه  تو حق نداری از این حرف ها بزنی ، اگر یک -

 منحوس رو بياری به خدا قسم دیگه نه من نه تو !
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 سکوت کرد و چيزی نگفت ، ادامه دادم :

تو باید خوب بشی ، یعنی من مطمبنم که تو به زودی خوب می شی . -  

در سکوت به هياهوی مردم داخل خيابان نگاه می کردیم ، هر دو در یک 

تی که وسط خوشبختيمان افتاده بود ...فکر بودیم ... تومور مغزی لعن  

*** 

امکانش هست عملو یک هفته عقب بندازید ؟ -  

چرا ؟ -  

ما حتما باید به یک سفر بریم . -  

اما همسر شما شرایط سفرو نداره . -  

خواهش می کنم ، خيلی مهمه ! -  

پس هر اتفاقی افتاد مسوليتش با خود شماست ! -  

مسوليتش با من . -  
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دکتر خارج شدم ...و از اتاق   

 کارهای ترخيص انجام شد و با کارلو از بيمارستان خارج شدیم ،

پشت فرمون نشستم و حرکت کردم ، کارلو زیادی غمگين به نظر می رسيد 

 و من اصال دلم نمی خداست این حالشو ببينم ،

 دستشو گرفتم و گرم فشردم :

بتره ؟حواست کجاست جناب دلوکا ؟ خيابون از همسر شما جذا -  

حواسم هيچ کجا نيست ، یعنی این روزا متمرکز کردن حواسم سخت شده  -

... هيچ چيزی در این دنيا زیباتر از تو برای من نيست ، اما وقتی نگاهت می 

کنم این فکر به سراغم مياد که یعنی قراره از دیدن این الهه زیبایی محروم 

 بشم ؟

من به این راحتيا دست از  شما از هيچ چيزی قرار نيست محروم بشی ، -

سرت برنمی دارم ، در ضمن هر کجا بخوای بری من همراهت هستم ، هيچ 

 وقت ولت نمی کنم ، حتی شده تا اون دنيا هم دنبالت ميام ...
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 کمی تند شد :

تو باید سالهای سال زنده باشی . -  

 مثل خودش پاسخ دادم :

من هم دقيقا همين نظرو درباره تو دارم ! -  

ا نظر دکترها یک چيز دیگه است !ام -  

عمر دست خداست نه دکتر ها . -  

در این که شکی نيست اما ... -  

 حرفشو قطع کردم :

لطفا جای خدا تصميم نگير ... -  

*** 

مواظب خودتون و بچه ها باشيد ما کمتر از یک هفته بر می گردیم . -  
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بی من شما هم مواظب خودتون باشيد عسلم ، مخصوصا مواظب چشم آ -

 باش .

حتما . -  

 به سمت آنجال و فرانکو رفتم و روی زانوهام نشستم :

بچه ها قول بدید ما که نيستيم کارهای خوب انجام بدید و مادربزرگو  -

 خوشحال نگه دارید .

 هر دو همزمان گفتن :

قول ميههههدیم . -  

لبخندی زدم و هر دو رو ب*و*سيدم ، عجيب بچه های شيرین و دوست 

ی ای بودند ،داشتن  

با اینکه سن بسيار کمی داشتند اما فهم بسيار باالیی داشتند ، هيچکس از 

موقعيت پيش آمده برایشان توضيح نداده بود اما خودشون وضعيتو درک می 

 کردند و سوالی نمی پرسيدند ...
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کارلو زودتر از من از خونه خارج و سوار ماشين شده بود ، خداحافظی 

و بچه ها کرد و با حالتی غم انگيز از خانه خارج شد ...  سرسری با مادربزرگ

 انگار ... انگار ... انگار که این آخرین دیدارش با خانه هست ...

من هم بعد از خداحفظی و خروج از خانه کنار کارلو در صندلی عقب نشستم 

 و به راننده فرمان حرکت دادم ،

مونه تا در صورت نياز ترجيح دادم ماشينِ تازه خریداری شده تو خونه ب

 مادربزرگ استفاده کنه ...

 کارلو سرشو روی شونم گذاشت :

قراره کجا بریم ؟ -  

 باالخره پرسيد ، لبخندی روی لبم نشست :

حرم امام رضا ... -  

در کدام شهر ایران بود ؟ مکهد ؟ -  

اوه نه ، درست تلفظ کن ، مکهد نه مشهد ... -  
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به زیارت بریم ؟ الزم بود االن و در این شرایط -  

بله ، اتفاقا همين شرایط زیارت امام رضا رو می طلبه . -  

تو چرا هنوز کنارم موندی ؟ -  

مگر قرار بود نمونم ؟ -  

یک شوهر بيمار که در نزدیکی مر ... -  

ادامه حرفشو خورد ، فکر می کنم یادش افتاد که باهاش شرط کردم اسم 

 این کلمه منحوس رو نياره ،

و ادامه داد : حرفی نزدم  

در هر صورت من االن شرایط نرمالی ندارم و هر دختری جای تو بود  -

 همسرشو ترک می کرد .

اگر این اتفاق برعکس بود تو منو ترک می کردی ؟ -  

دور از جون ، این حرفو به زبون نيار . -  
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خب می خوام بدونم ، یعنی اگر من در شرایط سخت قرار بگيرم تو قراره  -

کنی ؟ منو ترک  

یامين من عاشقتم و تا عمرم به پایان نرسه ترکت نخواهم کرد . -  

 سرشو از روی شونم بلند کردم و دستامو دو طرف صورتش گذاشتم :

خب بی انصاف من هم عاشقتم ، خيلی عشق منو دست کم گرفتی ! -  

 و در آغوشش فرو رفتم و سرمو به شونش فشردم ، کمرمو نوازش کرد :

بی ، درست مثل یک بانو باوقار به نظر می رسی ، مثل یک تو خيلی عجي -

مرد فعاليت می کنی ، از نظر ظاهر هم یک دختر جوان و زیبا به چشم 

ميایی ، در خلوت خودمون بلدی چطور دل ببری و در مواقع سخت مثل 

 یک فرد سن باالی باتجربه عمل می کنی !

از همان نگاه هایی که تا از آغوشش بيرون اومدم و با لبخند نگاهش کردم ، 

 عمق جانش نفوذ کند ...
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هر دو از ماشين  پياده و بعد از حساب کردن کرایه وارد سالن فرودگاه شدیم 

 ، زمان زیادی تا بلند شدن هواپيما نمانده بود ،

از پله های هواپيما باال رفتيم و من به این فکر کردم کاش دفعه بعد که به 

سالم باشد ...این کشور آمدیم کارلو   

*** 

مامان جان خواهش می کنم ناراحت نباش ، کارلو شرایط روحی زیاد  -

 مساعدی برای دیدار شما نداشت .

یامين بخدا من و بابات اینطوری خيلی ناراحت شدیم ، شما تا تهران  -

 اومدید اونوقت حتی خبر ندادید تا فرودگاه بيایم حداقل رفع دلتنگی کنيم !

راضی باشد ، ببخشيد که اینطور شد اما به همين امام رضا  مامان ازمون -

 قسم کارلو اصال حالش خوب نيست ، لطفا درک کنيد .

خيلی خب ، حداقل بگو کی برميگردید تهران ؟ -  
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بليط برگشتمون به تهران با برگشت به ایتاليا در یک روزه ، ولی چشم  -

 خبرشو می دم حداقل در فرودگاه همو ببينيم .

لی لجبازید !خي -  

مامان کارلو چمدان ها رو گرفت داره مياد ، من دیگه باید برم ، خداحافظ  -

. 

خدانگهدارتون باشه . -  

از روی صندلی بلند شدم و خواستم دسته ی چمدانم رو بگيرم که دستش 

 روی دستم نشست ، دستمو برداشت و دور بازوش حلقه کرد :

اینطوری بهتره . -  

و چمدان در دستش بود گام برداشت ،و در حالی که هر د  

دفاتر نمایندگی هتل های لوکس مشهد در فرودگاه به چشم می خورد ، به 

 کارلو گفتم :

صبر کن هتل بگيرم . -  
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 و به سمت یکی از دفترهایی رفتم که در سفرهای قبلی به آنجا رفته بودیم ،

دگاه یک خيلی سریع یک اتاق دو نفره برای ما رزرو شد و از آژانس فرو

 ماشين به مقصد هتل گرفتيم .

*** 

پس من نگران نباشم ! -  

نه عزیزم ، نگران نباش ، از همين تابلوها راهنمایی می گيرم . -  

خيلی خب ، نيم ساعت دیگه همين جا منتظرتم . -  

باشه بانو . -  

و به سمت قسمت برادران راه افتاد ، هنوز هم نگران بودم ، در دل همسرمو 

امام رضا سپردم و به سمت قسمت خواهران راه افتادم ،به آقا   

پام که روی سنگ کف حرم قرار گرفت حسی خاص تمام وجودمو فرا 

گرفت ، حسی عجيب ... حسی شبيه به نزدیک شدن یک کودک به آغوش 

 مادرش بعد از زمين خوردن ...
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 به سمت حرم راه افتادم ، هر قدمی که بر می داشتم تپش قلبم تندتر می

 شد ، به ورودی ضریح رسيدم ،

خيلی وقت بود دستم به ضریح نرسيده بود ... چند سفر اخيری هم که به 

 مشهد داشتم باز دستم به ضریح نرسيده بود ... زیر لب گفتم :

یا ضامن آهو اینبار اگر دست های گدایی ام به ضریحت نرسه دلم بيشتر  -

 از هميشه می شکنه ...

شتم ، اصال متوجه نشدم چطور جلو رفتم فقط وقتی به سمت ضریح گام بردا

 به خودم اومدم که دستم به فلز طالیی رنگ برخورد کرد ،

حاال این کودک به آغوش مادرش رسيده بود ... مثل همان کودک اشکم 

 سرازیر شد ... بغض این چند وقت شکست :

... دفعه قبل می بينی قربونت برم ... می بينی این دفعه دیگه برادر ندارم  -

نفره داشتم  4که به پاب*و*ست اومدم یه داداش داشتم ... یه خانواده گرم 

... اما االن از دار دنيا یه پدر و مادر برام مونده با همونی که باهاش به زیارت 
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افتاده اما نطلبيدی تا امروز ...  یا اومدم ... خيلی وقته هوای زیارتت به دلم 

دنيا تلخی دیدم خسته ام ... دیگه توانی برام نمونده امام رضا اینقدر از این 

... یا ضامن آهو ، من کمتر از آهو هستم ؟ ضامن آهو شدی ! حاال هم پيش 

خدا ضامن من شو ... پيش خدا شفاعت منو بکن ... بهش بگو خودت عشقو 

عشقو ازش نگير ... یا امام هشتم بخدا من عاشقشم ... واسطه کردی ، این 

ر مو از سرش کم بشه من می ميرم ... این دفعه من می ميرم ... با اگه یه تا

یک دنيا اميد به زیارتت اومدم منو نااميد برنگردون ... یا امام رضا مردِ منو 

 شفا بده ...

*** 

 دانای کل :

به فضای سبز رنگ از ميان مشبک های فلزی طالیی رنگ خيره شد ، 

درک کند ... گمان می کرد به احساس عجيبی داشت که اصال نمی توانست 

 دیدار یک آدم زنده آمده است !
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 مدام حس می کرد یک نفر از داخل آن فضای سبز رنگ نگاهش می کند ،

صدای مرد بغل دستش توجه اش را جلب کرد ، مرد به فارسی حرف می زد 

 و گریه می کرد ،

 ناخودآگاه شروع به حرف زدن کرد :

لو دلوکا هستم ، از کشور ایتاليا از شهر سالم جناب امام رضا ، من کار -

ميالن به اینجا اومدم ، تنها سفر نکردم ، به همراه همسرم یامين واال هستم  

... یادمه از بچگی هيچکس تالش نمی کرد دین خاصيو به من یاد بده ، 

رکز مادرم بر پدرم سعی می کرد من در درس و کار بهترین باشم ، تمام تم

بسيار شيک و جنتلمن بشوم ، اما من در کنار مادربزرگم  این موضوع بود که

یاد گرفتم چگونه یک دل بزرگ داشته باشم و هر چه اقدام خيرخواهانه در 

عمرم داشتم از تربيت مادربزرگم بوده ... در طول عمرم تمام تفریحاتی که 

وقت احساس خيلی خوبی  هر جوانی آرزویش است را تجربه کردم اما هيچ

تنها در کنار مادربزرگ و فرانکو و آنجال حالم خيلی خوب بود ، اما  نداشتم ،

از وقتی که یامين پا به زندگی من گذاشت هر لحظه احساس بهتری نسبت 
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به همه چيز پيدا می کردم ، اما زمانی آرامش واقعی رو تجربه کردم که با 

قبل سال  1400قرآن و خداوند یکتا آشنا شدم ... من نمی دونم قرآن که 

بر پيامبر نازل شده چه ویژگی خاصی داره که وقتی مطالعه کردم گمان 

کردم مخاطب این جمالت من هستم ! من بعد از مسلمان شدن برای اولين 

بار در عمرم خوشحالی عميقی در قلبم احساس کردم ، به تازگی هم متوجه 

منو  ماری ناراحت نيستم ... چيزی کهشدم که بيمار هستم ، من از این بي

ناراحت می کنه جدایی از یامينه ، دلم نمی خواست به این زودی به وسيله 

مرگ از تنها عشق زندگيم جدا بشم ... من به اینجا آمدم که از شما بخوام 

که نزد خدا ضمانت کنيد تا یک فرصت دیگری برای زندگی به من داده 

... آنجال و بشه ... فقط برای اینکه فرصت داشته باشم کنار همسرم باشم 

فرانکو رو بزرگ کنم و به یک جایگاه مناسبی برسونم ... دلم می خواد ثمره 

عشقم با یامينو ببينم ، دوست دارم یک دختر درست مثل یامين داشته باشم 

 ، همونطور زیبا همونطور جذاب همونطور قوی همونطور زندگی بخش ...

*** 
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 یامین :

بریم بازار ؟ -  

؟ واقعا حوصلشو داری -  

چرا نداشته باشم ؟ -  

آخه ما برای تفریح به این سفر نيومدیم ! -  

اتفاقا هم برای زیارت اومدیم هم تفریح ! -  

یامين بی خيال شو لطفا . -  

 به سمت تخت که کارلو رویش دراز کشيده بود رفتم و دستش را گرفتم :

 ساعت دیگه در این شهر هستيم ، من از 24بلند شو دیگه ، کمتر از  -

 بچگی عاشق بازارهای مشهد بودم .
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در چشمانم خيره نگاه کرد ، ناگهان بعد از مدت ها برق شيطنت در 

چشمانش درخشيد و یکدفعه دستم را کشيد ، من که انتظارش را نداشتم 

 روی تخت درست در بغل مردِ ایتاليایی افتادم ،

 دستی به پيراهن در تنم کشيد :

!می بينم پيراهن منو می پوشی  -  

اینقدر عجله ای سفر کردیم که بعضی چيزها رو یادم رفت بگذارم . -  

از جایش بلند شد و من می خواستم از روی تخت بلند شوم که اجازه نداد ، 

 منو روی پاهاش نشوند ،

پشت دستشو نوازشگر به پاهام کشيد ، منو بگو که فکر می کردم روحيه 

 نداره و پيراهنشو بدون شلوار تنم کردم !

دستشو باال آورد و اون مقدار از یقه ام که بيرون بود رو با همان پشت دست 

 نوازش کرد :

دلم می خواد تمام پيراهن هامو بهت هدیه بدم ! -  
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 چشماشو بست و بينی اشو به موهام چسبوند ، نفس عميقی کشيد :

چرا احساس می کنم حالم خيلی خوب شده ؟ -  

 پلک هام بسته شد :

باشه ، حال من هم خيلی خوب ميشه !تو حالت خوب  -  

چقدر خوبه که تو کنارم هستی ، چقدر خوشحالم که تو مال منی ! -  

 چشمامو باز کردم :

کارلو چرا منو بازار نمی بری ؟ -  

 سرشو عقب برد :

االن وسط این حجم زیاد احساس و عاطفه این چی بود ؟ -  

بازار واجب تره ! احساس و عاطفه که هميشه بين من و تو هست ، االن -  

 لبخندی زد :

خيلی خب ، تو پيروز شدی ، حاضر شو بریم . -  



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     580

هر دو در زمان کمی حاضر شدیم و از هتل خارج شدیم ، در اطراف هتل 

 پاساژ تازه تاسيس وجود داشت اما من دلم بازار دور حرم را می خواست ...

بود بردم ، کارلو را به همان بازارهای قدیمی که نوشتالژی کودکی هایم  

زعفران های خوش بو ، طالیی نبات ها ، سرخی زرشک ها بدجور دلم را  

 به هوس می انداخت ،

از هر مغازه ای که رد می شدیم یک چيز می خریدم ، از یکی زعفران ، از 

 دیگری نبات ، از بعدی زرشک ، از چهارمی جيلی بيلی های رنگی و ...

لو پُر از پالستيک بود ...وقتی از بازار خارج شدیم دستان کار  

در مسير برگشت به هتل از جلوی یک داروخانه رد می شدیم که ناگهان 

 موضوعی که این چند روز فکرم را مشغول کرده بود یادم افتاد ،

 خطاب به کارلو گفتم :

چند لحظه صبر کن ، من داخل داروخانه کار دارم . -  

خب با هم می ریم . -  
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ند تا چسب زخم بخرم ، تو منتظر باش من ميام .نه دیگه ، می خوام چ -  

چسب زخم برای چی ؟ -  

هميشه داخل کيفم چند تا چسب زخم می گذارم تا در صورت نياز  -

 همراهم داشته باشم .

وارد داروخانه شدم و اون چيزی که می خواستمو خریدم ، یک بسته هم 

 چسب زخم خریدم که دروغ نگفته باشم .

سيدیم به کارلو گفتم :زمانی که به هتل ر  

تو برو رستوران ، من خریدها رو داخل اتاق می گذارم و ميام . -  

بگذار من هم باهات بيام . -  

نيازی نيست ، تو برو من هم زود برمی گردم . -  

پذیرفت و به سمت رستوران رفت ، سوار آسانسور شدم ، داخل آینه را نگاه 

روزگار کمر خم نکرده ... کردم و زنی را دیدم که هنوز از مشکالت  
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آسانسور ایستاد و از آن خارج شدم ، وارد اتاق شدم و بسته را از کيفم بيرون 

 آوردم ،

 فکر کردم اگر یک درصد حدسم درست باشد من چه باید بکنم ؟!

 با یادآوری اینکه کارلو منتظر من است سریع وارد دستشویی شدم ...

الخره ميزی که پشت آن نشسته بود را با چشمانم کارلو را جستجو کردم و با

یافتم ، با گام های سست به سمتش رفتم ، همسر مهربانم با دیدن من 

 لبخند زد :

بيا بنشين . -  

روی صندلی نشستم و مردِ چشم آبی من چند بشقاب از چند نوع غذا جلویم 

 گذاشت :

فکر کردم گرسنه ای خودم برات غذا ریختم ، منتهی نمی دونستم چی  -

 می خوری از همه اش آوردم .
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لبخندی زدم ، مطمبنا اگر شرایط نرمالی داشتيم االن بيش از هر زمانی 

 خوشحال بودم ...

قاشق را برداشتم و برای اینکه دل مردِ محبوب من نشکنه قاشقم را از غذا 

 پُر کردم ،

فکر می کردم باید به سختی غذا بخورم اما برعکس هميشه که فکرم 

اشتهایم را از دست می دادم االن احساس می کنم اشتهایم  مشغول می شد

 مثل شرایط عادی است ...

 بعد از صرف شام برای آخرین بار به زیارت امام رضا رفتيم ...

باز هم موفق شدم به ضریح برسم ، بغضم ترکيد و اشک هام سرازیر شد ... 

بود ... اشک هام به اندازه تمام روزگار سختی که کشيدم کهنه و قدیمی  

 هق زدم :

من چه کار باید بکنم ؟! خودت یه راهی پيش روم بزار ... امام رضا من  -

ساله شدم اما روح و روان من مثل  26سنی ندارما ، چند ماهی ميشه که 
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ساله است ... بر تمام مصيبت هایی که دیدم صبوری کردم ،  80یک زن 

... یا اید چه کار کنم ؟! اما حاال دیگه صبری برام نمونده ... نمی دونم ب

ضامن آهو کمکم کن ... من فردا صبح از این شهر می رم اما هنوز دلم به 

 معجزه الهی روشنه ... سخت محتاج یک معجزه ام ...

 مشبک فلزی طالیی رنگ را ب*و*سيدم و از امام رضا خداحافظی کردم ...

*** 

باشه . مادربزرگ من مطمبنم کارلو بهترین پدر دنيا می تونه -  

خب پس مشکل چيه ؟ -  

یعنی شما نمی دونيد ؟ -  

عسلم نباید اميدتو از دست بدی . -  

اميدمو از دست ندادم ... اما ... مادربزرگ من با این بچه داخل شکمم چه  -

 کار کنم ؟

 صدایی از پشت سرم گفت :



 

 

 خدا عشق را واسطه کرد نویسنده فائزه عبدی | کاربر انجمن نویسا

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     585

بچه ؟! -  

م ... دست موبایلم از دستم رها شد و روی زمين افتاد ... جرات نداشتم برگرد

 هام می لرزید ...

دستش روی شونه ام نشست و منو برگردوند ، قطره های آب از موهای 

 ریخته شده بر پيشانی اش می چکيد ،

 ناباورانه پرسيد :

یامين تو حامله ای ؟ -  

 به سختی آب دهانمو قورت دادم :

چقدر زود حمام کردی ! -  

لطفا جواب بده . -  

رفتم و در حالی که درشو می بستم گفتم :به سمت چمدان باز روی تخت   

پرواز دیر ميشه بهتره زودتر حاضر بشی . -  
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 بازومو گرفت و منو به سمت خودش چرخوند :

یامين نمی خوام قسم بدم ، پس خودت جواب سوالمو بده ، تو حامله ای ؟ -  

آره ... -  

 دستشو روی شکمم گذاشت و آرام زمزمه کرد :

در حال رشد هست ؟یعنی اینجا فرزند ما  -  

 قطره ی اشکی روی گونه ام چکيد و لبخند روی لبم نقش بست :

بله ، یکی اینجا منتظره که پا به این دنيا بگذاره . -  

دستشو از روی شکمم به صورت نوازشگر پشت کمرم برد و منو در آغوش 

 گرفت :

ستاره من ، با تمام وجودم دوستت دارم . -  

رم .من خيلی بيشتر دوستت دا -  

 ب*و*سه ای بر روی موهام نشوند :
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از حاال تا هر کجا که الزم باشه با این بيماری می جنگم و اصال قصد  -

 ندارم تسليم بشم ، من به خدا اميدوارم .

از حاال تا هر کجا الزم باشه همراهت هستم و اصال قصد ندارم دستتو  -

 رها کنم ، من به این عشق ایمان دارم .

ينه اش بلند کرد ، با دو دستش صورتمو قاب گرفت و سرمو از روی س

 پيشانی ام را ب*و*سيد ،

 یقه ی حوله ی لباسی اش را در دست گرفتم :

اگر همين حاال حاضر نشيم واقعا به پرواز نمی رسيم ! -  

ای بر روی لبم زد : ب*و*س*ه  

اگر همينطور دلبری کنی با کمال ميل حاضرم این پروازو از دست بدم . -  

 خنده ای کردم و از آغوشش بيرون اومدم :

زودتر حاضر شو جناب دلوکا . -  
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*** 

 دستشو محکم فشردم ، لبخندی زد و شکممو نوازش کرد :

حال بچه خوبه ؟ -  

خوبه . -  

مادر بچه چطور ؟ -  

وقتی کنار پدر بچه هست حالش عاليه . -  

گفت :با ورود دکتر کارلو مجال پاسخ پيدا نکرد و خطاب به دکتر   

من آماده ام . -  

فعال عمل کنسل شده . -  

چرا ؟ -  

ابتدا من می خوام بپرسم شما در این یک هفته چه کاری انجام دادید ؟ -  

به سفر رفتيم . -  
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من نمی دونم به کجا سفر کردید اما این سفر برای شما خوش شانسی  -

 داشته چون معجزه ای باورنکردنی اتفاق افتاده !

مان گفتيم :من و کارلو همز  

معجزه ؟! -  

بله معجزه ، در آزمایش ها و عکس هایی که معموال قبل از عمل انجام  -

ميشه هيچ اثری از تومور نيست ، من برای اطمينان آزمایش و عکس رو 

 تکرار کردم اما واقعا تومور ناپدید شده !

پاهایم سست شد و روی زمين زانو زدم ، ناخودآگاه خم شدم و به سجده 

ادم ، صدام می لرزید :افت  

خدایا شکرت ، خدایا ممنونم که برای این عشق معجزه کردی ... یا امام  -

رضا خيلی ممنونم که پادرميونی کردی ... یا ضامن آهو قول می دم حق 

 این ضمانتو ادا کنم ...
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دست های آشنایی دور شونه هام حلقه شد و از سرمو از روی زمين بلند کرد 

اش خيره شدم ، چقدر خوب بود که باز هم فرصت داشتم  ، در چشمان آبی

 در کنار این مردِ عزیز نفس بکشم ...

 دستش جلو اومد و بر روی خيسی گونه ام کشيده شد :

خدا عشق را واسطه کرد ... بين من و تو ... تا من از دنيای تاریک خودم  -

 به روشنایی برسم ...

 ادامه دادم :

خودم به عشق و اميد برسم ... تا من از دنيای تنهایی -  

 دنباله ی حرفمو گرفت :

تا با دنيایی فاصله از هم به یک اعتقاد مشترک برسيم ... -  

 با لبخند زمزمه کردم :

چون خدا ما شدن ما را خواست ... -  
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*** 

 دانای کل :

 آنجال وارد پذیرایی شد و بلند گفت :

آال داره گریه می کنه . -  

جایش برخاست و به سمت اتاق دوید ، بقيه هم دنبال او یامين به سرعت از 

 رفتند ،

ماهه اش را از روی تخت بلند کرد ، اینقدر گریه کرده بود که  6نوزاد 

 پوست سفيد صورتش به قرمزی می زد ،

 یامين در حالی که او را تاب می داد مدام می گفت :

جانم مامانم ، اینطور گریه نکن من طاقت ندارم . -  

ای  ب*و*س*هساله که قدش به دست های یامين می رسيد  7کوی فران

 به سرِ نوزاد که کمی مو داشت زد :
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خواهر گریه نکن دیگه . -  

 یامين مستاصل رو به مادربزرگ گفت :

چيکار کنم آروم نميشه ؟ پوشکشو تازه عوض کردم و شير هم همين نيم  -

 ساعت پيش خورد .

گرفت :مادربزرگ دنيا را از آغوش یامين   

چشم آبی من چرا گریه می کنی ؟ -  

و سر او را بر روی شانه اش گذاشت و کمرش را مالش داد ، اما گریه نوزاد 

 بند نمی آمد ،

ناگهان ملودی زیبایی در خانه پخش شد ، نوزاد صدای گریه اش قطع شد و 

 چشمان درشت آبی اش از اشک بند آمد ،

ند به بقيه اشاره کرد که به دنبالش یامين منبع صدا را تشخيص داد و با لبخ

 بروند ،
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وارد اتاقِ کار شدند ، پدرِ آال پشت پيانو نشسته بود و ملودی زیبای آرام 

 بخشی می نواخت ،

مادربزرگ آال را به آغوش مادرش داد ، یامين بچه به بغل جلو رفت و کنار 

 مردَش ایستاد ،

مين خيره بود ...لبان غنچه ای آال باز مانده و چشمانش بر روی یا  

مادربزرگ به سه نفر پيش رویش نگاه کرد ... می دانست باالخره با همچين 

شود ... از همان اول به خوبی آگاه بود که چشم آبی صحنه ای روبرو می 

اش با عسلش قرار است یک خانواده را تشکيل دهند ... عروسش ماریا هنوز 

هم نتوانسته دلش را با کارلو صاف با یامين نتوانسته کنار بياید و پدر یامين 

 کند ...

 و باالخره روح یاسين از دیدن خوشبختی آبجی کوچيکه به آرامش رسيد ...

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ 

لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَبَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ   
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و از آیات او این است که برای شما از جنس خودتان 

واسطه آنها آرامش بیابید و میان شما ه همسرانی آفرید تا ب

، همانا در این امر نشانه هایی برای  محبت قرار داد دوستی و

. گروهی که تفکر کنند وجود دارد  

21آیه  –سوره مبارکه روم   

_________________________  

فائزه عبدی )  – 1395/ 12/  6تاریخ   -بامداد   3:24ساعت  –پایان 

  هميشه بهار (
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