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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

      

 یداده شده است و کپ قرار ( www.romankade.com) رمانکده به ادرس تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیاز ا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییاز سمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_admin قائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

 خالصه

 یبه ازدواج م میپدر و برادرها تصم یفرار از فشارها یاست که برا ریمتعصب و سختگ یاز خانواده ا یدختر زهییپا

 شود و ...  یبلبشو اضافه م نیخانواده همسرش هم به ا یکه دخالت ها نی. غافل از اردیگ

 .زدیخ یزند و برم یکه داشته, دست به زانو م یاش بعد از سقوط ینجات زندگ یبرا زهییپا

 مقدمه: 
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ردان که به دست م یتی. به جنستمیتمام تنم کوفته بود اما دردش به اندازه زن بودنم نبود. من محکوم بودم به جنس

زن بودن بود. وگرنه عشق و دوست داشتن که گناه نبود. من،  یو  نابخشودن رهیشد. گناه کب یارزش م یب ارید نیا

 ی. مریبا عشق شان ازدواج کنند. مثل داداش ام انستندتو ی. مریتوانستند عاشق شوند. مثل داداش ام یمردها م

! ینیب ی. منیمادر ببندند و با عشق شان صحبت کنند مثل ام یدر سالن بزرگ خانه را به رو یتوانستند هر از گاه

 من بود. "زن بودن "خانه  نیا یفقط تنها گناه نابخشودن

که بر سر  نی؛ ا "ادیدختر نم نیا یاز کثافت کار یحرف چیخونه ه نیا یمردها شیپ"：پدر با تحکم گفت یوقت

 یب نینفهمه ا سایپر "：کرد یم دیتاک ی؛ وقت "بده یبشه و تست باردار نهیمعا شیبر یم "：زد یم ادیمادر فر

 نیزن در ا زیشد به ارزش ناچ یم "انت کنهیبشه و به همسرش خ ییکرده و نکنه اونم هوا یا یهنجار شکنآبرو چه 

 برد. یخانواده پ

 داشت. یفردا بستگ ی نهیو معا شیکه ارزش و اعتبارش به آزما یمحکوم بودم به زن بودن. همان من

 خالصه: 

 یکه گاه نیدهد غافل از ا یازدواج سوق م یرا به سو زهییبه زن، پا فیو نگاه سخ یاعتماد یطعم تلخ تعصب و ب

 شود. یم شیها یپناه یپناه، آوار ب یازدواج به جا

 

 کیفصل    

و گفت: پاشو مادر غروب  دیو مرتبش کرد. رو به من چرخ دیکش یبود، دست ستادهیاتاق را که نامرتب ا یپرده یرو   

 بخور. تیسکویبا ب ارمیب یبرات چا ای. بیشد. خسته شد

ماساژ داده و  یرا دوران میچشم ها ی. با نوک انگشت اشاره گوشهدمیزده و رو به باال دراز کش یغلت میدر جا   

 آهسته گفتم: ساعت چنده؟

 از پنج گذشته مادر. -   

دختره باز زنگ  نیو گفت: ا دیکش وتریکامپ یزدودن گرد و خاک، رو یمامان بانو کف دستش را وسواس گونه برا   

 زده بود کارِت داشت.

@romanbook_ir 



 بازآ

 
5 

 

 کردم: کدوم دختره؟ یرفع خستگ شیبه کمرم دادم و با شکستن قلنجها یقوس   

 .گهید آذر نیکرد و گفت: هم یرا دسته بند پوتریکام زیم یرو یمامان برگهها   

چش و گوش بازه. تو  یادیز گهی. مادیدختره بدش م نیاز ا ریام زه،یی: پادیگذاشت و به سمتم چرخ زیم یبرگه را رو   

 .ادیجور دخترا خوششون نم نیپدرت و برادرات از ا یدونیکه م

لب گفتم: آخه  رینوشتم و ز یزیچ یاضیکتاب ر ی. خودکارم را در دست گرفته و رودمیکالفه دوباره دمر دراز کش   

 ازدواج کنه.« مقدس میمر»  هیبا  خوادیم ریداداش ام ستین

 هستن. یجور نیدخترا ا یگذاشتم و گفت: مادر من! االن همه یدستم را کنار ریز یپشت حوصلهیب   

که  نی! ا؟یشده بود، گفت: چه جور ی، حرص یمطرح م یادیز داًینگرشم که جد رییتغ نیمامان که مشخص بود از ا   

موهاش  شهیکه هم نی.؟ ارهیاون طرفتر، صداش م یسه تا خونه خندهیم یکه وقت نیمن نازک تره؟ ا یابروش از ابرو

 خته؟یصورتش ر یرو

 یجور نیکه ا یگفتم: االن تنها دختر رفتم،یم یبهداشت سیاز جا برخاستم. به سمت سرو یشگیاز بحث هم دیناام   

 خاک بر سره. یزهییپا ست،ین

 ،یسالم ؟یدار گهید یکم از دخترا یتو چ ؟یکرد یهم فشرد و گفت: بازم تو ناشکر یرا رو شیمامان بانو دندانها   

 .شدینم یجور نیدختر اگه مادر باال سرش بود، ا نیپدر و مادر سالم باال سرته. ا هی ،یباهوش

تم و گرف آمدیم رونیو کف هر دو دستم را باال رو به مادر که از اتاقم ب ستادمیتر از قبل، کنار در توالت ا حوصلهیب   

 .گهید دمی. فهمنیگی. شما درست مدمیگفتم : باشه مادر من. فهم

 او بچرخم. یبود، باعث شد به رو دهیکه از اتاقش سرک کش نیبرادر کوچکترم ام یصدا   

 ؟یکنیزرزر م یشده تو دار یباز چ -   

 خواست؟یکه تازه پشت لبش سبز شده بود، چه از جانم م یجوجه فوکول نیبا حرص بر هم افتاد. ا میپلکها   

را  فمیو ظر بایکه صورت ز یپهن و مشک یبه ابرو نهی. در آدمیصورتم پاش یرو یدر را به ضرب باز کردم و آب   

نثارش  ی« خوش به حالش» کرده و  نیآذر را تحس یشده زیتم یانداختم. در دل ابروها یمردانه کرده بود، نگاه

 کردم.

@romanbook_ir 



 بازآ

 
6 

 

مقابلم گذاشت و گفت: بخور بعد برو سر درس و  تیسکویرا با ب یچا وانیل ینیکنار مادر نشستم. مامان از س   

 مشقت.

 بخور. یچا رونیب ایدل بکن از اون اتاق. ب ن،یبلند گفت: ام یبه دست گرفت و با صدا گرید یوانیل   

 .خورمیبلند شد: نم نیام یزمخت شده یصدا   

شاخ و شانه کشان نگاهم کرد. بدون اعتنا  نی. امرمیتلفن را برداشتم تا با آذر تماس بگ یگوش دم،یرا که نوش میچا   

آذر، آب دهانم را محکم قورت داده و  یسهند، عمو یصدا دنی. با شندیدکمهها لغز یبه نگاه طلبکارانهاش، دستم رو

 ...الم.گفت: سَ...سَ دهیبر دهیبر

 پا. حالت خوبه؟ زیگر یخاص خودش گفت: سالم آهو طنتیسهند خوشحال و خندان با ش   

نرسد.  نیاکو نشود و به گوش ام ییرایسهند در سالن بزرگ پذ یرا به گوشم چسباندم تا صدا یبا ترس گوش   

 آهسته لب زد: مَ...منون. آذر هَ...ست؟

 ...یزیچ هیبهش. فقط  دمیم وی. گوشخونهیداره درس م -   

 ماندم. رهیخ ییرایپذ یو به در ورود دیسرم آهسته چرخ   

 واهلل. ادینم نیخانم خوشگله. آسمون خدا به زم ریکم باال بگ هیصبح سرتو  -   

زبان را،  یو رو ریز یتمام بزاقها یداغ بود و دهانم به آن میکه درونم شکل گرفت، قرمز شدم. گونهها ییاز گرما   

و گفت: باشه حرف نزن.  دیشد، سهند خند یکردم به زحمت زبانم را بچرخانم. سکوتم که طوالن یخشکانده بود. سع

 ...ی. گوشمیدار ییخالصه مام خدا

 میاطراف، جدا دنییآذر، از پا یزل زدم. صدا یو باز هم به در ورود دمیکش یقیسهند که قطع شد، نفس عم یصدا   

 کرد.

 !زهییپا الو -   

 سالم. -   

 انداخت؟ رتیشد؟ باز عمو سهند گ یآذر خنده کنان گفت: چ   
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 متوجه نشدم. خوندمیداشتم درس م ؟ی. زنگ زده بودمیکنیفردا در موردش صحبت م -   

 الغوزیدانشگاه کدوم  ستی. معلوم ندهیاصالً خوب درس نم یغالم نی. ازارمیاز هر چه درس و مدرسه ست ب یوا -   

 .فهممیاز درسش نم یچیدرس خونده ه یآباد

 ی. حاال مشکل چستی. تو حواست ندهیخوب درس م یلیخ یرا پشت گوش فرستاده، گفت: خانم غالم میموها   

 بود؟

. ومدیامشب جوابش درست در نم نی. آذر گفت: تمردمیملچ مولوچ آذر، با انزجار ابرو در هم کش یصدا دنیبا شن   

 .دمیزنگ زدم از مهرناز پرس یتو خواب بود

 ؟یبلد گهیخب االن د -   

 اوهوم -   

 ؟ی. کار ندارمیدو درس آخر امتحان دار یاسالم نشیدرسام برسم. فردا ب ی هیباشه پس منم برم به بق -   

 کم صبر کن بذار حرفشو بهت بگه. هیفردا  گهی. سهند مزهییپا نیآذر با عجله گفت: بب   

 .کننیآذر. بفهمن زنده زنده چالم م تونمیرا به لبم فشرد: نم یگوش یو دهانه کترینزد واریرخم را به د مین   

 ... یلیخ گهید نایشما خبر دارن شاه رفته؟ بابا ا یو گفت: تو خونه دیکش یآذر پوف   

 .یگیم یجور نیدر مورد خونوادهم ا ادی: خوشم نمدمیحرفش پر انیم نیدل چرک   

 ؟یبار یخب بابا. کار یلیگفت: خ حوصلهیآذر ب   

 خدا حافظ. -   

 فرستاد و تماس را قطع کرد. میپشت تلفن برا یبوسها   

تموم  کتیج کیج» که گفت نیام یدستگاهش گذاشتم، نفس حبس شدهام آزاد شد. با صدا یرا که رو یگوش   

 مثل آدم حرف بزنه. رهیمیقلبم مشت شد. آهسته گفتم: م یو دستم رو دمیبا ترس در جا پر« شد؟

 رفت.گ دیطلبکارش را ند شهیقلبم بود به قصد رفتن به اتاق، از کنارش گذشتم و نگاه هم یهمان طور که دستم رو   
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 فصل دو   

ادم با باال پرت کردن کتفم، باال فرست خت،یگر یشانه م یکتابها از رو ینیو کولهام را که از سنگ ستادمیپنجره ا ریز   

آذر  یرهایتاخ نیزمستان کم کند. از ا یاز سوز سرما یگرفتم تا کم ینیدستکش پوشم را مقابل دهان و ب یو دستها

و  لمیف یمشغول تماشا شیوقت با پدر و عمو ریشد. از بس که تا دیوقت به موقع حاضر نم چیواقعاً کالفه بودم. ه

 بود. الیسر

من نبودند، من  یحساس و تعصب یاگر پدر و برادرها دانستمیته دل از قضاوتش ناراحت شدم. چرا که خود خوب م   

ور . از تصخواستیشب م یمهیبودن تا ن داریو ب یدلم هنجار شکن ینبودم. گاه لمهایف نیا یبه تماشا لیم یب زین

 شدم. رهیآذر خ یپدر یبزرگ خانه دربو به  دمیافسوس وار کش یآذر، آه یهایو خوش گذران هایآزاد

دهان و  یسهند، دستم را از رو دنیشد، آهسته سرم را باال گرفتم و با د دهیکش لیر یسرم که رو یباال یپنجره   

 لب سالم گفتم. ریبرداشته و ز ینیب

 شما خانوم؟ یو گفت: به به. امروز روز شانس منه احتماالً. خوب دیکردنم خند ریسهند ذوق زده از غافلگ   

 گفتم.«  یمرس» سرم را کج کرده و نجوا مانند    

 نگفته؟ یزیخانم! آذر به شما چ زهیینگاهش در حال آب شدن بودم که گفت: پا ینیسنگ ریز   

 کردم و گفت: من بهش جوابمو دادم. یبه خانوادهام، با اضطراب به دور و بر نگاه دنیشدن و خبر رس دهیاز ترس د   
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 ای .میاجازه بده زنگ بزنم و حرف بزن یبفهمه چه خبره. فقط گاه یکس ستیقرار ن ؟یریگیقدر سخت م نیچرا ا -   

 . من دوستت دارم.نجایا ایکمک کردن درس به آذر ب یبه بهونه

 ...اد؟یب نی...شه به آذر بگیرفته گفتم: م لیتحل ییفرا گرفت و با صدا یتمام تنم را رعشها   

 بنده. یم هاشوی. داره بند کتونادیکرد و گفت: االن م ی« نچ» به خطا رفته بود،  رشیسهند که باز ت   

را به سمت  میگفته و قدمها ی« خداحافظ» ش،یگفتن حرف ها یندهم برا دانیبه او م نیاز ا شیکه ب نیا یبرا   

به شانهام زد و سالم گفت. با  یو دست دیدور نشده بودم که آذر رس یمدرسه برداشتم. هنوز از آن خانه چند قدم

و بندازه و حرفش ریتا سهند منو گ یدر بکار یجلوعمداً منو  یبخوا گهیبار د هیخشم به سمتش برگشتم و گفتم: 

 .مونمیصبحا منتظرت نم گهیبزنه، د

ر ؟ سخب بابا. چته یلیو کف هر دو دستش را رو به من گرفت و گفت: خ دیعقب کش نهیو خنده س رتیح انیآذر م   

 ؟ییقدر هاپو نیصبح چرا ا

 ؟یسد راه من نشه؟ چرا نگفت گهیمن هاپو نباشم؟ مگه نگفتم بهش بگو د یذاریتو م -   

 گفتم به جون تو. -   

 ن؟یا گهیم یپس چ -   

اً . سهند واقعزهییپا نیکه گفت: بب کردمی. متعجب نگاهش مستادمیا زیو متعاقب آن من ن ستادیا شیآذر در جا   

 . باور کم دوستت داره.خونهیگوشم اسم تو رو م ریهر روز و هر شب ز د،یدوستت داره. از همون پارسال که تو رو د

 نیمسئله هنوز ب نی. اما ابردیرا تا اوج آسمان م یهر دختر دیکه شا یدخترانها یحرفها نیاز ا زدیدلم غنج م   

 .شدیمحسوب م ینابخشودن یخانوادهام، گناه

 و آذر به دنبالم. دمیچیبه مدرسه پ یمنته یبه سمت کوچه   

 زه؟ییپا یگیم یچ -   

 بره. یلب باغچه و گوش تا گوش م ذارهیکه بفهمه سرمو م ریام ی. بابام... واتونمیآذر. باور کن نم تونمینم -   
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ت صحب یتلفن یگاه ن؟یکار کن یچ نیخوایکولهاش نگه داشت و گفت: مگه م یبندها نییآذر هر دو دستش را پا   

ونه به خ ریمس نیباشه تو هم دنتونمیکنم. د یمن براتون جابجا م نیبد نیسیهم حرفاتونو بنو ییوقتا هی. نیکن

 ؟یگیم یهمُ. هوم؟ چ نینیبیما م یخونه یمدرسه. جلو

مقنعهام را مرتب کرد و گفت: بهش فکر کن. بعد  یتا خورده یو مردد نگاهش کردم، آذر لبه ستادمیمتفکرانه که ا   

 جوابتو بهم بگو.

 ...یدون یتو که م یول اد،یگفتن و نگفتن، گفتم: خب منم بدم نم نیدو دل و با شک ب   

که آذر گفت:  میباعث سکوتم شد و هر دو قدم تند کرد د،یچیاطراف پ یمدرسه که در فضا یزنگ صبحگاه یصدا   

 .تیخواستگار ادیم شاالیدنبال کار. بعدشم ا رهی. میسرباز رهیجمعِ تو باشه، م الشیخ

 من. یزنعمو یتصور کن تو بش یو گفت: وا دیخودش با حرف خود خند   

 . وصدای. اما آرام و بدمیخند زیبار من ن نی. ادانستندیو مادرم بد م ریکه ام یی. از همان خندههادیبعد قاه قاه خند   

 دیبار نگاه آذر به خندهام، پر از ام نیو ا دمیآذر شوم. با تصورش، باز خند یدل و ذهنم تصور کردم زنعمودر خلوت 

 سهند... شیوعم یشد و خوشحال از گرفتن جواب مثبت برا
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 فصل سه   

مشغول نوشتن فرمول شد، به  اهیتخته س یرا برداشت و پشت به ما رو دیکه گچ سف کیزیف ریدب یخانم احمد   

. نتونستم منتظرت امیصبح؟ زنگ مدرسه خورده بود مجبور شدم ب یکرد ریو گفتم: چرا د دمیسمت آذر گردن کش

 بمونم.

 آهسته لب زد: سهند کارم داشت.   

 کار؟ یچ -   

فرمول پرداخت.  حیما درنگ کرد و سپس به توض ی. نگاهش رومیاف نشستما ص یبرگشت و هر دو یخانم احمد   

 ...حیبرات فرستاده. زنگ تفر زیچ هیکرد، آذر گفت: سهند  اهیکه رو به تخته س گریبار د

 چرا؟ گهیتو د ینگاهم کرد: مسعود زیبرگشت و ت یخانم احمد   

 .شهیخانم. تکرار نم دیافتاده گفتم: ببخش ریبه ز یو با سر دمیخود را کش مکتین یتا انتها   
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به  زیشدن آذر، من ن یساعت بعد را برداشتم و با راه یکتاب درس شهیکه به صدا در آمد، مثل هم حیزنگ تفر   

و زنگ  یکه درس خون شد نمیبیبا تعجب گفتم: بله، م دم،یرا که در دستش د یدنبالش روانه شدم. کتاب درس

 .یکتاب به دست گرفت جیتفر

 تو کتابمه. تی. امانتستمی. من مثل تو خرخون نزمیبه خود داد و گفت: نه عز یعشوها   

 !؟ی: امانتستادمیا   

 زد: اوهوم. ییلبخند دندان نما   

 ه؟یچ -   

 .درسهبرسم م ریبرات فرستادن و باعث شدن من د ایکه صبح بعض ی: همونمیو از اتاق خارج شد دیدستم را کش   

 با تعجب گفتم: سهند؟   

در  یپشت مدرسه جلو می. برارهیپدرمونو در م شنوه،یم یکیکشدارش با اشاره به اطراف همراه شد:  «سیه»    

 شوفاژخونه بهت بدم.

 بیمن و آذر را تعق ریتمام دختران مدرسه چشم شدهاند و مس کردمی. احساس مزدیم انیدر م یکینفسم    

به دست آذر چنگ زدم:  زد،یدانش آموزان قدم م نیمعاون مدرسه که ب دنیاطراف نگاه کردم. با د . با ترس بهکنندیم

 .کنهی! داره ما رو نگاه مییخانم سخا یوا

 .دنی. چراغ راهنما نشو. همه فهممیکه نکرد تیاوهههه. چته؟ خب نگاه کنه. جنا -   

 آذر! گم،یچسباندم و به دنبالش رفتم: م نهامیبه س یکتاب را دو دست   

 ها؟ -   

 بگه اونم به مامان بابام بگه! ییو به خانم سخا نهیبب یکی -   

 م؟یبر میبرگرد ه،یچ ینیبب یخوایتو. نم ی. چقدر اعصاب خردکنزهییپا یکالفه گفت: وااااااا   

 ه؟یچ نمی. بده ببدیلبم را به دندان گرفتم: باشه بابا. ببخش   
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به دور و بر کرد. کتاب را  ینگاه اطیو آذر با احت میمدرسه نشست یبه درب بزرگ شوفاژخانه یمنته یپلهها یرو   

صفحات کتاب گذاشت و گفت: تو هم  نیکاغذ را باز کرد و ب ی. تادیکش رونیرا ب یصفحات، کاغذ یباز کرد و از البال

 .میخونیدرس م میاومد فکر کنه دار یکیکتابتو وا کن. 

 گفتم: ها؟ آها باشه. جیگ   

قرمز پر  زیر یرا گلها هاشیرفت که حاش یکاغذ یحواسم پ یگذاشتم اما همه میپاها یکتاب را باز کردم و رو   

اما صدا  خواندی. آذر مکردیتراوش م« دوستت دارم» شده بود که از شعلهاش  دهیبزرگ کش یشمع رشیکرده بود و ز

 :دیلرزیمن م یو دستها

 .ییخوش آشنا یچو بو یسالم   

 زهیی. پاشومیذوق زده م دنتیمن چقدر از د یدانیو نم یگذریما م یاز کوچه یصبحگاه میسالم بر تو که با نس   

من  یتو را برا یجا یوقت کس چیه یبدان خواهدیدوستت دارم و دلم م یلیکه من خ میبگو خواستمیجان. م

هنوز از تو  یشوم بروم وقت یبروم اما چگونه راض یکه به سرباز کنندیاصرار م روسی. مامان و داداش سردیگینم

و مطمئن از ت دیبروم. اما با کنمیقبول م م،یو نامزد شو دیایتو ب ی. به مامان هم گفتم اگر به خواستگارستمیمطمئن ن

کنم. خواهش  یاست تا مامان را راض یفقط بدانم کاف ؟یتو هم مرا دوست دار ایجان به من بگو آ زهیینه؟ پا ایباشم 

 .ریفرستادم. از آذر بگ تیکوچک هم برا یهیهد کی. اوردیب مینامهام را بده آذر برا جواب کنمیم

 دوست دار تو: سهند   

 بامداد ذکر کرده بود. میو ساعت نوشتن نامه را دو و ن دهیاسمش را خط کش ریز   

معروف.  ی. با همان گل و بلبلها و شمعهاکردندیم فیتعر شانیبود که دختران از دوست پسرها ییاز همان نامهها   

دهانم گذاشتم تا  ی. دستم را روفرستادیگوشخراش م یغهایج یکه مرا به سو دیچیپیوجودم م انیم یولولها

 ؟یدیجوابشو م ی: خب! کتو گف دینکند. دست آذر را گرفتم و سخت فشردم. خند میرسوا شیصدا

ود خوب ب یلیخ ی. واسمینویکتاب خودم گذاشتم و با خنده گفتم: امشب م نیکتابش چنگ زدم، ب انینامه را از م   

 ؟یکجا بذارم آذ نوی. ایلیخ

 من برات نگه دارم؟ یبد یخوایم -   

 خوام برم خونه باز از روش بخونم. ینه. م -   
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خانم  م،یآمد رونیکه ب یپشت یو من پشت مانتوام را تکاندم . از راهرو میزنگ مدرسه، هر دو برخاست یبا صدا   

 نیزد و گفت: خسته نباش شیبه رو یو به آذر نگاه کردم. آذر لبخند دیمقابلمان ظاهر شد. رنگ از رخم پر ییسخا

 خانم.

 ن؟یکردیم کاری. اون پشت چنیو گفت: سالمت باش دیابرو در هم کش   

 .دمیفهمیبده. سخت بود نم حیدرسو برام توض یمسعود میآذر گفت: اون پشت ساکته رفت   

 زنگ کالس خورد. نیبجنب -   

ه به و با خند میتازه کرد ی. پشت کالس نفسمیدیبه کالس رس دنیکه هر دو با دو میجمله بود نیمنتظر هم ییگو   

 .مایافتادیم ریگ می. آذر گفت: اوه اوه. داشتمیهم نگاه کرد

 خدا رحم کرد. -   

 اونم بده. ه؟یچ همیو گفتم: هد میخود نشست مکتین یرو   

 .دمیما رو . تو راه خونه بهت م دهیلو م نهیبب یکی. شهیسرش را کنار گوشم آورد و گفت: االن نم   

بودند.  شهیپر حوصله تر از هم رهای! ساعتها کش آمده بودند و دب؟یروز درس نیا گذشتیطاقت نداشتم. مگر م    

 ونیمرا در بند  یشده بودم وقت زانیو عناصرش گر یمیسردرگم. از هر چه ش نیشده بودند و قوان دهتریچیفرمولها پ

م و بود انیدر انتظار ساعت پا شهیتر از هم قراری. بابمیدست  هامیبه هد گذاشتیبود و نم دهیکش شیو الکترونها

 قفس برهاند. نیکه مرا از ا یزنگ

 

 شد. ریآذر را هم برداشتم و عجوالنه گفتم: پاشو پاشو د فیخود، ک یزنگ که خورد، با کوله پشت   

 به بدنش داد: حال ندارم پاشم. یکش و قوس دن،یکش ازهیخم نیابرو باال انداخت و ح   

 آذر. همه رفتن. گهیو گفت: اِه پاشو د دمیدستش را کش   

 .ینداختیجفتک م شیت: خوبه تا سه روز پخندان برخاست و گف   

 امروزه. نیبود؛ ا شیاون سه روز پ -   
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 پس برم به سهند بگم با دمش گردو بشکنه. -   

 .کشمتیم یبهش. بفهمم حرف زد یگرفته و گفتم: نگ شیاز بازو یشگونین   

 وا کن. فتویو گفت: ک ستادیخودشان ا یخانه یپنجره ریز   

 .رونیب ادیم هویسهند  نجا؟یبه ترس گفتم: ا ختهیبا تعجب آم   

 بابا. رگاهیاالن. بابا امروز کارش داشت قرار بود بره تعم ستیگفت: ن الیخ یب   

 فمیک انیخودم و آذر گرفتم. بسته کاغذ کادو گرفته را م نیب پش،یو با باز کردن ز دهیکش نییکولهام را از شانه پا   

 .بارهیبرات م واریداد و گفت: کوفتت بشه. شانس از در و د یجا

 وا!!! کدوم شانس؟!!! -   

 واسهت. بارهیم واریکه معلما باهات خوبن. درست خوبه. خاطر خواه هم که از در و د نیشمارشوار گفت: هم   

 شهیالش کن هم درست خوب م. از تالش و پشتکارمه. تو هم تستیشانه گذاشته و گفتم: اونا شانس ن یرا رو فمیک   

 .شنیو هم معلما باهات خوب م

 . خدافظ.ادیچپ کرد و گفت: برو بذار باد ب ییچشم و ابرو   

گذشتم و دست در  ابانیسر خ یبازارچه و انبوه مغازه ها یاز آذر جدا شدم و به سمت خانه حرکت کردم. از جلو   

د را که قرار بو ییبود و حرفها یکتان یو به حرکت عقب و جلو نییام فرو بردم. سرم رو به پا یکاپشن سورمها بیج

 یتوجهم جلب شده و نگاه«  سیپ سیپ»  یکه با صدا دم. در عالم خود بوکردمیم فیدر ذهن رد سمیسهند بنو یبرا

اهم، نگ دنیداده بود، با د هیتک واریرا به د شیپا کیبود و کف  ستادهیکه سر کوچه ا یبه پشت سر انداختم. پسر

 زد و گفت: شماره بدم؟ یچشک

آشنا دوباره مرا به آن جهت چرخاند: واسه مادرت شماره پخش کن  یادیفر یتوجه به او نگاه برگرداندم و صدا یب   

 ناموس... یب

صورتش کرد و من  یحواله یکرد. مشت شیجدا واریپسرک برد و از د یقهینگاه کردم که دست به  ریبا ترس به ام   

در را باز کرد و نفس زنان گفتم: داداش.. داداش  نیکه ام زدمیدر مشت م یرو یدر پ ی. پدمیخانه دو یس به سوبا تر

 ... دع...وا ... گرف... ته...ریام
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نه و پا ، بره هیبه پا و  ییلنگه دمپا هی. مامان دیچیپ میخوردم و درد در بازو واریبا دستش محکم مرا پس زد که به د   

 ؟یزدیدر م یجور نیشده؟ تو ا یو گفت: چ دیسر باال کش یچادرش را رو ،ییدمپا یب

 یکیبا  رینشستم و گفتم: داداش ام یورود یپلهها یتازه کردم. رو یانداختم و نفس اطیخودم را به داخل ح   

 رفته که... نیدعواش شده، ام

برخاستم و مامان با  دهیکرد. با وحشت و هراس جادیا یبلند یخورد و صدا واریباز در، محکم به د یلنگه کی   

 ر؟یشده ام یصورتش زد و گفت: خدا مرگم بده! چ یتو ر،یام یصورت قرمز شده دنیتعجب به پشت برگشت . با د

 ن؟یدعوا کرد یشده؟ با ک یچ ن؟یام

مقابلم گردن  کرد،یم دادیکه در نگاهشان ب یمامان، با خشم و حرص یها یسوال ستیتوجه به ب یب نیو ام ریام   

کنه  یجرات نم یناموس یب چیه یتر بکش نییشده رو پا صاحابیبا اشاره به مقنعهام گفت: اون ب ریبرافراشتند و ام

 بهت حرف بزنه.

 یکشیه ادیبره و ب نیهر روز با ا یکی گمیم یگفت: ه نی. امدمشیجلوتر کش یمقنعه رفت و کم یدست لرزانم رو   

 .کنهیحرف گوش نم

سر کوچه، الت و  یرفتیکم م هیو  یشدیو هر روز تو اتاقت خفه نم یبه او تشر رفت: تو خفه. تو اگه مرد بود ریام   

 بهش متلک بندازن. کردنیخواهرته و جرات نم نیا دنیفهمیلوتها م

گذاشت و گفت:  ریام یبازو یلخ لخ کنان از کنارش گذشت وارد ساختمان شد. مامان بانو دست رو حرفیب نیام   

 .یکردیکار م یجا چ نیپسرم. تو ا گهید نهیحرص نخور مادر. دختر جوون تو خونه داشتن هم

 چک تو خونه گذاشته، اونو براش ببرم. هی امیپله پرت کرد و گفت: بابا گفت ب یخود را رو حوصلهیب   

 عاطفه خوبه؟ -   

 برم به کارم برسم مامان. عاطفه نهار منتظره. اریباباست. ب یسر تکان داد و گفت: چک تو کشو حوصلهیب   

بار  هیبلند گفت:  یبا صدا ریحرکت کردم که ام هاشیدر سا زیو من ن افتهیمامان که قدم برداشت، دل و جرات    

 فهم شد؟ ری. شزنمیم غیخودم موهاتو با ت نم،یبب یصاحاب رو اون جور یمن اون ب گهید

 تکان دادم و به سرعت از کنارش گذشتم. دییبه نشان تا یدندان و دست ها در هم فشرده، سر ریلب ز   
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 فصل چهار   

اخت. در اند هایکرد و به سبد سبز زیرا تم ینقل یتربچه سای. پردمیسرک کش رونیبه ب یدر را باز کردم و دزدک یال   

تاق به از ا ییتا صدا دمیکشیم اطیکاغذ کادو را با احت ی. چسب رودمیکش رونیب فمیبستم و بسته را از ک صدایرا ب

 یمدرسه بسپارم. ال یگذاشتم تا فردا به سطل زباله ها فمیباز شده را تا کرده و ته ک یدرز نکند. کاغذ کادو رونیب

، خط سهند را شناختم که « دفتر خاطرات»  ینوشته رینقش بسته بود، باز کردم و ز شیرو ییبایرا که طرح ز یدفتر

 نوشته بود:

 من... یبرا   

 تو... یبرا   

 ما... یبرا   
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 .سیبنو یهر چه دوست دار   

 از دلت و از دلم...   

کرد. دفتر را  یم ییهر برگ خودنما یاز گل، گوشه بایز یبود و عکس یاول را ورق زدم. صفحاتش خال یصفحه   

و نوع بود و مرا  دیجد ی. حسدمیخند زیر زیدفتر گذاشتم و ته دل ر یفشردم. چانهام را رو نهامیس بستم و به

 میاتاقم تا چه حد حر دانستمیبودم و نم ناز آ ی. هنوز نگران نگه دارکردیافکار و احساسات مختلف م ریدرگ

ود ب ینعمت میمجزا دارم برا یبزرگتر و اتاق یخانه مینسبت به هم سن و سالها دمیدیکه م نیمن است؟ هم یخصوص

 پدر فعالم در امر کار و بازارش بودم. ونیکه همه را مد لیبدیب

 تسیمنتقل کرده و کتاب ز فمی. نامه و دفتر خاطرات را به کدمیبا ترس در جا پر اط،یبسته شدن در ح یبا صدا   

باشم.  داشته یاحساس گرگرفتگ شدیکه به جانم افتاده بود، باعث م یرا باز کرده و مقابلم گرفتم. استرس یشناس

ناغافل به  یکلمه. ترس کیاز درک  غیخواندم؛ در روا یلرزانم را در هم فشردم و جمالت کتاب را طوط یدست ها

 پروراند. یاتاقم را در ذهنم م یجانم افتاده بود که وهم بازرس

ام هل دادم و مقابل  یتخت خواب فلز ریرا به ز فیکرد، ک یون آقاجون مکه آقاج سایپسر پر یعل ریام یبا صدا   

 زه؟ییصورتم گذاشتم و گفتم: چته پا یکرد. کف دو دستم را رو یصورتم غوغا م انیم ی. دل واپسستادمیا نهیآ

 .یفهمه تا خودت لو ند ینم یشکیه

 ...یشکیفهمه. ه ینم یشکیفهمه. ه ینم یشکیفاصله گرفته و با خود تکرار کردم: ه نهیاز آ   

 پوست صورتم را حس کردم. ریبند دلم پاره شد و هجوم خون ز د،یگردن کش سایهوا باز شد و پر یدر اتاق که ب   

 شام؟ یاینم -   

 ؟یو منگ سر تکان دادم: چ جیگ   

 موشکافانه نگاهم کرد: شام. آقاجون اومده.   

 ؟یشده؟ چرا هول کرد ینگاهم کرد: چ قیحالم، داخل شد و در اتاق را بست و دق دنیبا د   

 خروج از اتاق:  یافتادم برا شیاز او پ   

 .دمیترس یاومد هویکردم  ینگاه م نهیهول نشدم. داشتم خودمو تو آ-   
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. ها را برداشتم وانیل ینیسفره و س شخوان،ینگفت. به دنبالش وارد آشپزخانه شدم و از پ چینگاهم کرد و ه زیت   

 ریکه آب وضو نمناکش کرده بود ، همزمان شد. سر به ز یخروجم از آشپزخانه با وارد شدن پدر با دست و صورت

 .یانداخته و گفتم: سالم آقاجون. خسته نباش

 .یو آبش را گرفت: سالم بابا. درمونده نباش دیصورتش کش نییکف دستش را از باال تا پا   

فرش گسترانده بودم، قامت بست. ظروف  یکه رو یطاقچه برداشت و با فاصله از سفره ا یسجاده کوچکش را از رو   

سفره گذاشت. با  یخاست، رو یرا که بخار از آن بر م یبرنج زعفران سیو مامان د دمیسفره چ یشام را رو لیو وسا

دومادت  ینیب ینم ؟یکرد، نگاهم کرد و گفت: پس چرا نشست یکلون در، آقاجون که سجاده اش را جمع م یصدا

 برو دستمالتو سرت کن. د؟یرس

 چشم آقاجون. -   

پنهان کرده و  یروسر ریرا ز میرا دور صورتم قاب گرفتم. موها یبه اتاق رفته و روسر ،یآقا مهد دنیتا قبل از رس   

دور سفره نشست و  یی. با خوش رودیحال و احوال پرس جواب سالمم را گرم داد و یگره اش را سفت بستم. آقا مهد

 پدر باال گرفت. یبرنج را برا سیتشکر از مامان بانو، د نیح

به دست گرفت و من کشکول  یچا ینیاو س د،یبه اتمام رس سایجمع کردن سفره و شستن ظروف که با کمک پر   

نشست. گونه اش را  میپاها یتلفن همراه پدرش را برداشت و رو یعل ری. اممیرا و کنار مامان و آقاجون نشست وهیم

 .میگرفت یمن و مامان چه عتس نیصورتم گرفت و گفت: خاله! بب یرا جلو لیرا نوازش کردم. موبا شیو موها دمیبوس

 عتستو؟ نمیو گفتم: خاله قربونت بشه. بب دمیبا اشتباهش در تلفظ عکس خند   

 وامونده؟ نیسر ا یچنگ زد و گفت: باز تو رفت را از دستش لیموبا سایپر   

 ؟یآبج یکارش دار یشد، در آغوشم سفت فشردمش و گفتم: وا!!! چ زانیکه آو یعل ریام یلب و لوچه    

روزه  هیبچه باشه که  نیداده. دست ا نیا یپول باال یکل یرا به سمت شوهرش هل داد و گفت: آقا مِهت یگوش   

 .شهیخراب م

خوره ور ب نیتاب ا هیکه  ستیشه خانم. بادبزن ن یکرد و گفت: نم سایبه پر ینگاه مهربان اما سرزنش وار یآقا مهد   

 تاب اون ور، کج و معوج بشه. هی
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 یهوا م یب هویدونم والّا. گفتم  یگذاشت و گفت: چه م گریدست د یرا رو شیو دست پر النگو دیلب برچ سایپر   

 ره تو هم. یافته از دست بچه؛ شما سگرمه هات م

 به یلبخند ،یعل ریلب ام یغنچه  دنیبا د یلب گفت و همه ساکت شدند. آقا مهد ریز ی« استغفراهلل» آقاجون    

 .یبلد نمیعکس از آقاجون بنداز بب هی ریبگ ایبابا. ب ایزد و گفت: ب شیرو

 .رمیآقاجون نشست و گفت: من با آقاجون عکس بگ یپا یپدرش رو یباز شد و بجا یعل ریام یابرو یگره    

را در دست  لشیرا فراموش کرده باشد، برخاست و موبا ششیپ یتمام غرولند لحظه  یهم که انگار به آن سایپر   

دو  یکیگرفته شده. بابا  یعکس ها یبه تماشا میو آقاجون عکس گرفت. سپس دور هم نشست یعل ریگرفت و از ام

 بذارم لب طاقچه.   رمیبرام چاپ کن قاب بگ رو نایا سایرا نشان داد و گفت: پر یرعلیخودش و ام یتا از عکس ها

را تحمل  یچه استرس شیپ ینو ظهور غرق شده بودم که فراموش کردم ساعت یتکنولوژ نیآن قدر در امکانات ا   

 .رمیکنارت عکس بگ نمیبش یه ؟یخر یم لیسه من موباکردم. با خنده رو به آقاجون کردم و گفت: آقاجون! وا یم

 . وتریتو کامپ زمیر ی. ممیچاپ کن ستین ازین گهید

 .شهیپولش م ی! کله؟یعکاس نیگفت: وا!!! مگه دورب سایتا آقاجان لب باز کند، پر   

پولدار، پس انداز  یآقا مهد نیهم شیآقاجون به خاطر سر بلند شدنت پ»حرمت سن و سالش را گرفتم که نگفتم:    

 «بودن.  دهیند رشوینظ یبرات که هفت نسل تو خاندان خود آقا مهد دیخر یسال ها تالششو داد و جهاز

 برام آقاجون؟ یخر یرو به آقاجون کردم: م   

 واسه دختراست؟ زایچ نیچپ چپ نگاهم کرد: ا   

 بودم.... من دختر تشیمحکوم به جنس یگفت. من دختر بودم. دختر یراست م   
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، تنفس یصدا دیدندان فشرده ام محض خارج نشدن بازدم و تول رینوک پا تا آشپزخانه رفتم. آن قدر لبم را ز یرو   

 دمیصدا بود . از تصورش تا بناگوش داغ شدم و خجالت کش یحس شد. پچپچشان آرام و ب یکه لبم به گزگز افتاد و ب

در  یوقت پدر و مادرم را حت چیاز دوستان، من ه یبعض فکه بر خال نیا یادآوریپشت در اما با  ستادنیاز گوش ا

 خود شدم. یراحت مشغول جاسوس یالیام، با خ دهیبا هم ند یحال شوخ

 آقا. هواشو دارم. امیو م رمیگفت: خودم باهاش مآمد و مادر  ینشستن استکان در نعلبک یصدا   

 .شتریلب ب یتر شد و فشار دندان رو زیآقاجون باعث شد گوشم ت دنیهورت کش   

 گذشته، زنه گذاشته رفته. یننه باباش چ نیب ستی. معلوم نستیدختر مادر باال سرش ن نیا -   

 شما؟ یهست یآقا. نگران چ یگفت: شما اهل قضاوت کردن نبود« استغفراهلل» مامان با    

 تو خونه درسشو بخونه؟ نهیش یدختر مگه امسال کنکور نداره؟ چرا نم نیا -   

 بره؟ یذار یقبول بشه شما م نیا یعنی -   
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آمدنش از آشپزخانه  رونینوک پا عقب گرد کردم و قبل از ب یرو یآقاجون که آمد، با همان قدم ها یپا یصدا   

زد، دلخوش کردم و منتظر خبر  یجمله اش سوسو م انیکه م یدیو به همان اندک ام دمیرا شن« حاال تا اون موقع »

 مامان بانو نشستم.

 .میایب دیساعته با هی میبا رفتن آقاجون، مامان در اتاقم را باز کرد و گفت: زود حاضر شو بر   

 باهاش کار کنم. دیدرس با یساعت؟ کل هیپکر شدم: همش    

 کردم. یبه زور آقاجونتُ راض نمیهم اد؟یمدرسه م یدختره پس واسه چ نیا -   

و  مدیاز دست بدهم. به سرعت لباس پوش یفرصت مغتنم را به سادگ نیو حاضر نبودم ا مت؛یاگرچه کم بود اما غن   

 : من حاضرم.ستادمیام چپاندم و مقابل مامان ا یدست فیرا در ک یمیو ش یاضیکتاب ر

 ؟یو کتاب ندار فیک -   

 .فمهیک نیتو هم -   

که سهند از پنجره به  دیجوش یو سرکه م ریآذر رساند. دلم مثل س یو مرا تا خانه  دیسر کش یچادرش را رو   

مرد  کیهم در خانه حضور دارد آن هم  یگریانتظارم، سرک نکشد و مامان بفهمد بجز آذر و مادر بزرگش کس د

ز فلفل قرمز پس ا ریبود و هر بار دلم مثل تاث شتهگاه گذ یگاه و ب یو تلفن ها یکه دو ماه به نامه نگار نیجوان. هم

ر پ یروزها یو واف یسوخته بود و سوزشش را تا حلقم احساس کرده بودم، به حد کاف یبندر یسمبوسه ها دنیبلع

آش شله قلمکار را هم بزنم  نیشدن سهند توسط مادر، ا تیرو استرس را پشت سر گذاشته بودم که حاال نخواهم با

 بسازم. یآت یروزها یبرا یپر استرس ونو از آن معج

 دنبالت. امیبده زود م ادشیخواد  یم ی. هر چیوقت ندار شتریساعت ب هیو آهسته گفت:  میستادیمقابل در ا   

 چشم. -   

 مادربزرگش خونه ست، برم. نمیبزن بب. در امینرو تا خودم ب ییجا بمون. جا نیهم -   

 شده بود؟!!! کالفه گفتم: چشم. یافتیعجب ض   

پله ها به استقبال آمد. مادر که با چشم خود او را  یزنگ فشردم. آذر در را گشود و مادربزرگش باال یو دستم را رو   

 . امیهستم. زود م ییدا یکرد و آهسته گفت: خونه  یخداحافظ د،ید

@romanbook_ir 



 بازآ

 
23 

 

فتم: گ یبودم و هزار بار با خود م مانیو خوره وار به جانم افتاده بود. پش یدیشد یرفت. ترس یاز پله باال نم میپاها   

 کنم؟ چرا اصرارشو قبول کردم. یکار م یجا چ نیمن ا

مبل نشستم. رو به آذر کرد و گفت: مادر ، از دوستت  نیاول یزده و رو یبا تعارف مادر بزرگ آذر لبخند کم جان   

 کن. ییرایذپ

 و گفت: راحت باش. دیرا از دستم کش فیآذر ک   

 مادر جون. نیو گفتم: زحمت نکش دهیمبل باال کش یخود را تا انتها   

 که مقابلم گرفته شد، لب زدم: سهند کو؟ ینیبرگشت. س یچا ینیآذر به آشپزخانه رفت و با س   

 شک نکنه. یمامان اد،یبه مادربزرگش کرد و گفت: تو اتاقه. گفتم زود ن ینگاه یچشم ریز   

تم. مقابلم گذاش زیم یرا برداشتم و رو یبود، چا ونیزیتلو یکه تمام حواسش رو یبا نگاه گوشه چشم به مادر بزرگ   

 .میاتاقم درس بخون میبخور بر تویینشست و گفت: چا کمیآذر نزد

 .میدرس دار یادامه داد: کلزد و لبخند به لب  یچشمک   

شکالت که در دهانم نشست،  یبرداشت و به سمتم پرت کرد که در هوا گرفتم. مزه  یاز ظرف شکالت، شکالت   

سالم گفتن سهند  یکه با صدا دمیکش یم نییرا پا وانیل ،یچا یو با سوختن لبم از داغ دمینوش یاز چا یجرعه ا

ه تنه ام را ب میو ن دیکش ریبزرگ شکالت ت یام از فشار قطعه  یگوارش یمجرا. دمیدستپاچه شدم و شکالت را بلع

زد . سهند به  یدو کتفم از پشت ضربه ا نیحالم شد، به سرعت کنارم نشست و ب ی. آذر که متوجه دمیباال کش

 آورد و با خنده اشاره زد، بنوشم. میآب برا یوانیسفارش مادرش ل

 پس افتاد. دنتیدختره از د یاومد نیتو؟! همچ یکنعان وسفیآمد و گفت:  ییچشم و ابرو شیآذر برا   

گفتم و از کنارش برخاستم. به « آخ »به پشتم زد که از درد  یمحکم یو ضربه  دیبا نگاه شماتت گر من بلند خند   

 .یتو اتاقم راحت باش میبرخاست و گفت: بر زیدنبالم، او ن

و قبل از  دمیاتاقش خز انیگفتن او. م «زکمیراحت باش عز» همراه شد و  یلب ریز ینگاهم به مادرجون، با تشکر   

 بستن در، سهند خود را به ما رساند.

 ؟یخوا یهم م زهیدرس خوندنت. حاال جا نیتو با ا یریخنده گفتم: بم انیم   
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 . باور نکن.ادیم یسهند گفت : قپ   

 گه؟یمشکوکانه به آذر نگاه کردم: راست م   

. اصالً اگه نخره ادیم یقپ یک یفهم یآوردم نشونت دادم م دیسهند نشاند و گفت: حاال بعد ع یبازو انیم یمشت   

 .رمیباهاش نم

 سرت مهمون ری. خاریب یزیچ ،یا وهیم ،ییچا هیبرو  ایو گفت: خب حاال ننه پولدار. پاشو ب دیسهند دستش را کش   

 .یدار

 .اریباال انداخت و گفت: گوشتُ بسپرم دست گربه کجا برم؟ خودت برو ب ییآذر ابرو   

 .ادیاالن مامانم م میحرف بزن نیخورم. بش ینم یزیدست آذر گذاشتم و گفتم: چ یدست رو   

بکنم بلکه مهرم  یسلوم عَلِک با مادر خانوم هی امیجان! ب یو گفت: ا دیسهند کف دو دستش را با لذت بر هم کش   

 .یخواستگار امیب یبه دلش افتاد و رخصت داد زود

 .شهیبرام بد م ،یبفهمه امروز تو خونه بود رونیب یاینه سهند. ب یبرداشتم: وا زیبا ترس، خ   

 نه؟ ایبفهمن  دیبا ؟یباالخره که چ -   

 ه؟یمزه دهن تو چ نهیخواد بب یبنده. م یم ینگاه غم زده ام که رنگ التماس به خود گرفت، آذر گفت: بابا خال   

 .میدو کلوم حرف دخترونه بزن میما بخوا دیرو به سهند کرد و گفت: پاشو برو شا   

 از اتاق خارج شد.« ضد حال» سهند پشت سرش را خاراند و با گفتن   

بردن مامان به  یر پتصو یرا که از حرص مشت شده بود، باز کردم و تن منقبض شده ام را رها کردم. حت یدست   

 و گفت: دراز بکش راحت باش. دیسخت و دشوار بود. آذر کنارم دراز کش میحضور سهند، برا

 یشدم به بسته  رهینشستم و خ میچند تقه به در خورد و سهند وارد شد. سر جا ده،ینرس نیهنوز تنم به زم   

 شده؟ یکه در دستش گرفته بود. نگاهم را تا صورت خندانش کشاندم و گفتم: چ یشده ا چیکادوپ

 .شیشاپیپ ت،یدیع نمی. انمتیبب دیبسته را مقابلم گرفت و گفت: فکر نکنم تو ع   
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. باز کن یلبخندم را گرفتم. آذر زودتر از من بسته را برداشت و گفت: وا یو جلو دهیهر دو لبم را داخل دهان کش   

 ه؟یچ مینیبب

 : دستت درد نکنه.دمیسهند پاش ینگاه قدردانم را به رو   

 .نیتو اتاقم. شما راحت باش رمینداره. من م یلبخند زد: قابل   

 ه؟یچ نمی: ببدمیدر جعبه ماند و من کنجکاوانه گردن کش یآذر دست به کار شد و بسته را گشود. دستش رو   

 یقیو موس دیچرخ یو بعد از کوک کردن، مقابلم گذاشت. گو دیکش رونیرا از داخل بسته ب ییبایگردان ز یگو   

و ت شیببرم خونه؟ پ نویا یبه آذر چرخاندم و گفتم: من چه جور یاز آن پخش شد. نگاه حسرت بارم را از گو یمیمال

 باشه امانت.

ر سف رمیدونه من دارم م یجعبه قرار داد و گفت: بگو من برات گرفتم. مامانت که م انیکه قطع شد، م یچرخش گو   

 گرفتم و االن بهت دادم. یدیبرات ع م،یدید یهمُ نم دی. بگو چون عستمیو ن

آغوشم فشردمش و گفتم: کاش  انیرا با خود همراه کنم، م یتوانستم گو یکه جور شده بود و م یشادمان از دروغ   

 گرفتم. یواسه سهند م یزیچ هیمنم 

 . حاال خوبه همه کار شما گردن منه.زمی. منم که مترسک سر جالگهیدست به کمر زد و گفت: دست شما درد نکنه د   

 .یدوست جون رمیگ یبه شانه اش زدم: واسه تو هم م یبا خنده دست   

 بخره؟ لیخواد واسه ت موبا یو گفتم: حاال واقعاً مامانت م میدیدوباره کنار هم دراز کش   

توش و هر جا  ختیعالمه آهنگ ر هی شهیخوشگله. م یلیخ شیگفت گوش یطاق باز شد و با ذوق گفت: آره. م   

 آهنگ قسمُ؟ یدیگوش بدم. شن رم،یم

 او غرق شدم و سر به باال پرت کردم. یها یفانتز انیم زیمن ن   

 نگاهش را به سقف دوخت و زمزمه کرد:   

 جون متیتو رو به ق   

 لقمه نون هی نیبه هم   
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 تو رو به ماه آسمون   

 نشون یب یبه عاشقا   

 تو رو به حرمت چشات   

 به همه مقدسات   

 تو رو به خود خدا   

 به هق هق شبونه ها   

 دم یدم قسّمت م یدم قسّمت م یقسّمت م   

 یدم از عشقم نگذر یقسّمت م   

 ینر نجایدم که از ا یقسّمت م   

 دم یدم قسّمت م یقسّمت م   

 یدم از عشقم نگذر یقسّمت م   

 ینر نجایدم که از ا یقسّمت م   

 دم. یدم قسّمت م یقسّمت م   

 دستش گذاشته و گفتم: آذر! چه ت شده؟ یچشم راه گرفت، دستم را رو یاشکش که از گوشه    

 .میبخور ارمیب زیچ هی: برم دیچشمانش کش رینشست و دستش را ز عیسر   

مادرت  زکمینگاهم کرد و گفت: عز یبرخاستن او و در زدن مادر بزرگش همزمان شد. وارد شد و با لبخند و مهربان   

 اومده دنبالت.

 .امیمادر جون. االن م یمرس -   
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و گفتم: فردا مادرت  دهیکردم. نگاهش کدر و تار بود. باز گونه اش را بوس یرا جمع کرده و با آذر روبوس لمیوسا   

 دنبالت؟ ادیم

 لیخواد سال تحو یشهرشون. م میریبرام لباس بخره. پس فردا م میبا هم بر ادیفردا قراره ب ینه. پس فردا. ول -   

 مامان باباش باشه. شیپ

 مبارک. دتمی. عنمتیب یم دیمواظب خودت باش. بعد ع -   

که به نام آذر تمام شده بود، با  یا هیه از هدرا انی. ممیداشتن سال خوب، از هم جدا شد یبدرقه ام کرد و با آرزو   

ختم شد به قول  م،یها ینیقصه چ یهمه  تی. نهادمیمادر گفتم و با اغراق از محبتش قصه ها چ یآب و تاب برا

توانم  یخودم. خوش حال بودم که م ی قهیبه سل یا هیکردن محبت آذر با هد یدادن پول و تالف یمساعدتش برا

 دیبا خر دیآذر بودم. با ونیبخرم. حق با آذر بود. داشتن سهند را مد یا هیسهند هد یبرا زیبار، من ن نیاول یبرا

 شدم. یکردم و قدردان محبتش م یشاد م زیهر چند کوچک، دل آذر را ن یا هیهد

    

    

    

 

 

6 

م کفش انیکه م یراستم را باالتر گرفته و به حجم ماسه ا یرفت و راه رفتن دشوار بود. پا یماسه فرو م یرو میپاها

کردم.  یجا خوش کرده بود، نگاه کردم. خم شدم و هر دو کفش را از پا در آورده و با برگرداندنش، ماسه ها را خال

 بار نیا میماسه رها کرده و قدم ها یکرده بود. کفش ها را رو مکه انگار مرا گ جانیپر ه ییکرد. صدا یم میصدا یکی

اه ماسه نگ یخورد و با وحشت پا باال گرفته و به رد پا رو میبه کف پا یشتریبا فرو رفتن در ماسه ، حرکت کرد. ن

ورم د یبار با نگران نیکه ا ییتر. صدا قی. قامتم خم شد و نگاهم دقمیایب یموذ یاز حشره ا یشدم تا رد قیکردم. دق

 و قامتم را راست کرد. زیگوشم را ت د،یحصار کش
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 !زهیی! پازهییپا -   

 یکه به دنبالم م یکرد. کس یم میپناه گرفته بود که صدا قیپشت آالچ یرفت. کس ایکنار در قینگاهم تا آالچ   

نفس ... نفس زنان دور  کی دمیرا. دو یموذ یسهند بود!!! فراموش کردم رد پا و حشره  ؛یکه ... آر یگشت. کس

 کمر زده و اطراف را نگاه کردم. هحوصله و خسته، دست ب ینکردم، ب شیدایپ ی. وقتدمیچرخ قیآالچ

گم بود... محو بود.. واضح نبود... تا کنار ساحل  ایامواج در انیکه م یی. صدادیاز دور دست به گوش رس شیصدا   

 یعقب م عیآمد و چون لشکر شکست خورده، سر یم میشدم که تا نوک انگشتان پا رهیخ ییرفتم. به موج ها

و با خنده، عقب رفتم. موج بلند تر شد و باز  ددا میانگشتان، حس قلقلک به پا ریز یها زهی. هجوم آب و شن ردیکش

ر جا و گفتم: ه دمیسهند خند دنیخوردم. برگشتم و با د ی. باز من عقب تر رفتم و از پشت به مانعدیرس میپا ریتا ز

 پام. ریز ادیم رمیم

 تو آب؟! می: بردیسر خوش خند   

 .میاز خدا خواسته گفتم: بر   

 ... دو...کیعقب تر گذاشت و شمرد:  یکیجلوتر و  یکی دن،یرا به حالت شروع دو شیپاها   

ن م. به دمیکش غیزدم و با خنده ج ی. چرخدمیخرام یم ایدر انی. تا به من برسد تا زانو مدمیسه نگفته بود که دو   

که دو  میبود طنتی. هنوز غرق شدمیخند یآب پرت شدم. هنوز م انیو م دیبا کف دست به پشتم کوب د،یکه رس

خوش کرد. به نفس نفس افتادم. دست و پا  یجا دهانم انیم ا،یام را گرفت. دهان باز کردم و آب شور در ینیطرف ب

زد.  یزدم و او سر خوش قهقهه م یگوشم بود. دست و پا م یخنده اش هنوز تو ی. صداژنیاکس یاندک یزدم برا یم

 تهافیمناسب  یبود که لقمه ا یبزرگ یبار ماه نیا دی... شایموذ یباز هم حشره ا دیرا قلقلک داد. شا میکف پا یزیچ

دورم کرد و به فکر نجات  یام را به هم چسبانده بود، از فکر ماه ینیب یکه پره ها یخنده اش و فشار یبود. صدا

 د،یبه تقال افتاده ام رس یها هیکه ر ژنیدادم و به شدت دستش را پس زدم. اکس میتوانم را به دست ها نیشدم. آخر

صورت خندان نجوا و نغمه  دنیچشم گشودم و با د د،که آرام گرفتن میها هیچند نفر تکرار شد. ر نیخنده ب یصدا

 بود؟!!! یبیچه خواب عج نیبا ترس در جا نشستم. ا زده بودند، مهیصورتم خ یکه رو

 پتو را با خشم پس زده و گفتم: درد گرفته ها! چه مرگتونه؟   

 ؟یشد یخفه م ینجوا با خنده گفت: داشت   
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 ؟یدون ی: از کجا مستادمیشدن و برخاستن ا زیخ مین انیمتعجب م   

 .ینشد داریب میصدات کرد ینغمه دماغتو گرفته بود. هر چ -   

 : خدا خفه تون کنه.دمیبود که کش یحس کالمم بر خالف نفس راحت   

و پتوها چنگ زده و خود را  یاز پشت یکیو با وارد شدن خاله به اتاق، هر کدام به  دندیبلند خند یهر دو با صدا   

را با لبخند داد و گفت:  رمیمشغول مرتب کردن اتاق نشان دادند. خاله با اخم نگاهشان کرد و جواب سالم و صبح بخ

 کنن. دارتیها دو ساعته اومدن ب دهیورپر نی. انیبخور ییناشتا ای. بزمیپاشو عز

 یادآوریخواب پر اضطرابم غرق شدم. با  انیم ،یبا تا کردن تشک پنبه ا زیو من ن دندیخند ینجوا و نغمه نخود   

 نی. چقدر دل تنگش بودم. کاش زودتر ادمیکش یقلبم ترک برداشت و آه یکوچه پس کوچه ها انیم ییسهند جا

 شتر از قبل دوستش داشتم.یکه حاال ب یشد. مدرسه ا یو مدارس باز م دیرس یم انیسفر به پا

 میچونیمامانا رو بپ میبرنامه بذار هی نیتون یسرتون نم ریکمر تا شده ام را صاف کردم و با نگاه به دوقلوها گفتم: خ   

 رون؟یب میبر

 .میکرد یبه زحمت از خاله جدات م ن،یاومد یم شی. تا سال پیراه افتاد نمیب ینغمه گفت: نه بابا! م   

 زایوجودم رخنه کرده است؟! ملتمسانه به نجوا نگاه کردم: به تلفن ن انیم یمیعظ یدانست چه دل تنگ یچه م   

 دارم.

 کمد جا داد و گفت: تلفن که تو خونه هست. انیو م دیکش رونیتشک را از دستم ب   

 شه. یجا نم نیا -   

خوام به سهند زنگ بزنم.  یتر آوردم و گفتم: م نییرا پا مینگاه کردم. صدا اطیبه ح یپنج در یرنگ یها شهیاز ش   

 شه. یمامان و خاله خونه هستن نم

 بچه م از دست رفته. دلش تنگ شده . ینغمه خود را به حالت غش کردن زد و گفت: وا   

 .یدیبه مرادت رس گهی. تو که دیکن یمن تئاتر باز یاالن برا دمینشانده و گفتم: با شیبازو انیمشتم را م   
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 نیزنمخ مامانُ ب دی. تو و نجوا باییچهارتا رونیب میامروز بر ادیب گمیم یو گفت: راهشو بلدم. به مجتب ستادیا یجد   

 سهند. یبرا یباهاش زنگ بزن یتون یداره م لیموبا ی. مجتبکه اجازه بده

را  یو مامان استکان چا میدست پخت خودش بود نشست یخاله که پر از انواع مرباها یصبحانه  یدور سفره    

 ؟یبش داریب یتونست یکه صبح نم نیکرد یتا ساعت چند پچ پچ م شبیمقابلم گذاشت و گفت: د

 دونم. فکر کنم چهار پنج صبح بود . یآن ها گفتم: نم یبه دوقلوها نگاه کرده و با خنده  یچشم ریز   

 یم ننیب یم ویکیجونم مرگ شده هاست.  نیا ریکه خاله. تقص ستیتو ن ری. تقصنیخاله گفت: به به. خسته نباش   

 ذارن بخوابه. یکشن به حرف نم

. امشبم تا صبح میکه با هم بزن میحرف دار ی. کلمیدیساله همُ ند هینجوا لقمه را با گردو پر کرد و گفت: خب    

 .میداریب

 بشید نیو گفت: تازه خبر ندار دینجوا گرفت که او محکم به کف دست خواهرش کوب ینغمه کف دستش را به سو   

 .گهید میبه دختر خاله جان خوش بگذرون دی. بایاصفهون گرد میدنبال ما سه تا بر ادیزنگ زد امروز ب یمجتب

 دم؟یچه وقت زنگ زد من نفهم شبیخاله متعجب نگاهش کرد وگفت: د   

 یدر صحبت م یپا یخانم در زد رفت ناینجوا در صدد رفع و رجوع بر آمد و گفت: شما؟! آهان همون موقع که م   

 .نیکرد

 .نیبعد بر نیبپرس ادیظهر بابات ب نیمون یهان. خب مبه نشان استفهام باال انداخت و گفت: آ ییخاله ابرو   

چند  ل،یمن به موبا یرا صادر کند و تا دسترس یرفتن با مجتب یتا ظهر که عمو اجازه  دمیشیو من با خود اند   

شدن به آب و مرور خاطرات را دارم. چند  رهیحوض نشستن و خ یپا قهیدارم؟ چند دق یچشم انتظار گریساعت د

گاه و  یگاه و ب یدارهایدارم که اگر چه به استقبال د را یالتیتعط انیروبرو و فکر کردن به پا واریمات شدن به د هیثان

اندک را هم از دست  یدارهایکنکور، همان د یمدارس و آماده شدن برا افتنی انیبا پا یروم، اما به زود یم یواشکی

 ؟ مینائل آ دارشیتا به د افتمی یم یچه بهانه ا گریدهم. د یم

 شانمیزنگ تلفن. نغمه از حال پر یجان به سر شدم. چشمم به در بود و گوشم به صدا د،یایب یتا عصر شود و مجتب   

 چشم انتظار نامزدم باشم. دیگفت: قاعدتاً االن من با یو م دیخند یم

@romanbook_ir 



 بازآ

 
31 

 

 خودت. شکشیچشم انتظار نامزد تو هستش آخه؟ پ یک یداده و گفتم: وا یام جا یدست فیک انیپولم را م فیک   

 .ینامزد شما هستن آباج لیاالن چشم انتظار موبا شونیو گفت: ا دیبلند خند ینجوا با صدا   

خاله  نینک یکار هی نیتون یم نینیگفتم: بب رونیگذاشته و با اشاره به ب ینیسکوت بر ب یانگشت اشاره ام را برا   

 ها؟! یمنو ببره خونه آباج یتون جنازه 

 اطیبه ح دنمیخنده و سر به سر گذاشتنشان مانع دو یزنگ در، زودتر از آن دو از جا برخاستم که صدا یبا صدا   

 سر ببندم. یرا رو یتا روسر ستادمیا نهیهل دادم و خود مقابل آ نهیآ یشد. نجوا را از جلو

را آماده کرد و به سمت من و  لشیموبا یور گردنش سفت کرد. مجتبو شالش را د ستادیرود ا ندهینغمه پشت به زا   

 یفشار بده، عکس م نیرا رو به نجوا گرفت و گفت: ا لیموبا یخم شد. صفحه  م،یپله ها نشسته بود ینجوا که رو

 .رهیگ

 ما بمون . یآباج شیو گفت: بلدم شاه دوماد. برو پ دیرا از دستش کش ینجوا گوش   

. چند عکس از آن ها ثبت کرد و نغمه ستادیا شانیبرخاست و پشت مانتو اش را تکاند و روبرو ،یبا رفتن مجتب   

 .میقدم بزن میتا ما بر نیریما گفت: شما هم چند تا عکس از خودتون بگ یشده  یطبق قرار سازمانده

 شدند. سپس دیل از نظر ناپدو سه پ یس یداالن ها نیرفتن آن ها نگاه کرد تا دور شدند و ب رینجوا آن قدر به مس   

 ؟یکنارم نشست و تند قفل صفحه را باز کرد و گفت: بگو شماره شو. حفظ

 االن خونه نباشه. دیبگم . شا لشویمضطرب گفتم: آره. حفظم . بذار شماره موبا   

را به  ی. نجوا شماره گرفت و گوشدمیکش رونیذهنم ب یرا پشت هم از پستوها یطوالن یتمرکز کردم و شماره    

 هست. یو گفت: تو حرفتو بزن من حواسم به نغمه و مجتب ستادیفاصله از من ا یدستم داد. برخاست و با کم

 گفت. یم« الو الو »  یمتعجب سهند، توجه ام را از نجوا جدا کرد وقت یصدا   

 را تکرار کرد، گفتم:« الو » باز  ی. وقشیصدا دنیاز شن دیتپ یزد و تند و تند م یقرارم نبض م یتنم چون قلب ب   

 هستم. زهییسهند! پا

 تو دختر؟ یی. کجاای! سالم قشنگ تر از پرزهییپا -   
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برداشت  وی. مادرت گوشیخاله م. قبل از اومدن زنگ زدم خونه تون نبود یسالم. با مامان اومدم اصفهان. خونه  -   

 منم زود قطع کردم.

 .لمیموبا یزد یخب زنگ م -   

 دور و برت شلوغه. ؟یتونستم. کجا هست یاز خونه نم -   

 .میدور بزن هیپارک  نیدور و برش گفت: بچه ها اومدن دنبالم اومد یسر و صداها یازالبال   

ه هر پارک ک یرفت ؟یهست نایا اوشیو س یشد. برافروخته گفتم: با عل ینم طنتیپسرانه که بدون ش یدور دور ها   

 ن؟یاز کنارتون گذشت ده تا شماره بهش بد یدختر

شماره دادم واسه  یکیبار به  هی. من زمیگفت و آهسته گفت: نه عز یا« خفه » که کنارش بودند،  یرو به کسان   

 ؟یگرد یبر م ی. تو بگو کهیهفت جدم کاف

 ؟یدونم. فکر کنم پس فردا. از آذر خبر دار ینم -   

 ، ایگفت زود ب یم روسیس یبه خوش گذشته، هر چ یلیکه خ نیزنگ زد خونه، با باباش حرف زد. مثل ا شبید -   

 نمت؟یبب یحرفا رو . ک نیمونه. ول کن ا یمادرش م شیپ دیع انیگفت تا پا

 تا مدرسه باز بشه. مینیبب گرویهمد میتون ینم اممیمکث گفتم: من ب یبا کم   

 رون؟یب یایاز خونه ب یتون یروز نم هیتو  یعنی م؟یتون یچرا نم -   

 گفت: با تو هستم. یخواهش؟ بنا را به اعتراض گذاشتم وقت ایاعتراض بود  نیدستم مشت شد. ا   

 گهیچهار پنج روز د رم؟یجا بدون مامان نم چیخونه ست، ه کیبجز مدرسه که نزد یدون یتونم. مگه نم ینم -   

 خب. شهیمدرسه باز م

ماه بعدش مدرسه تموم بشه، چه  هی دمت،یگرفت و گفت: حاال بر فرض مدرسه باز شد و من اونجا د یقینفس عم   

 نمت؟یبب دیبا یجور

 نظر داشت. رینگاه کردم که موشکافانه مرا ز ییپر دلهره به نجوا   
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پدر و  به ننیب یممعلم  ریمد ا،یدنبالم ن یگی. تو راه مدرسه مشهینم یگیم رونیب میبر چونیروز بپ هی گمیم -   

 نایزنن. ا یهم سن و سال من و تو دارن با هم قدم م یچقدر دختر و پسرا نیتو پارک بب ای. خب تو االن بگنیمادرم م

 م؟یما خدا ندار ایخدا ندارن 

جور  نیا ی هیگفتم: سهند من از اول هم بهت گفته بودم پا یآشکار یچشمم حلقه زد و با دلخور انیاشک م   

 االن وقت اعتراضه؟ ؟یدونست ی. نمامینم رونیمن از خونه ب یدونست ی. تو مستمیدختر پسرا ن یدوست

کوچه تون پرسه زدم تا بلکه به  یاز صبح تا شب جلو روزینگم؟ من د یچیدلم برات تنگ شده ه یبگم؟ وقت یکِ -   

 .نمتیبب دنید یرفتن دیمدد ع

که بجز  یگرفت. من هم دل تنگ بودم. من اریگونه ش یچشم عوض کرده رو یرا از حلقه  رشیاشک حلقه زده، مس   

. آهسته گفتم: منم دلم تنگ شده میاز ده روز بود که از هم دور بود شتریبودمش، حاال ب دهیصبح جمعه هر روز د

 برات.

 امیاصالً آدرس بده من ب. نمتیبب ایب گمیقربونت برم. خب من که م یشد: اله انهیلحنش مهربان تر و کالمش دلجو   

 اصفهان. امین فتمیاالن راه ن نیاونجا. نامردم هم

 خونه. میما رفت یای: تا تو بدمیخند هیگر انیم   

 مگه؟ ییکجا -   

 .یو سه پل. جات خال یس میبا دختر خاله ها اومد -   

 نره. مواظب خودت باش. ادتیما  یخوش بگذره. سوغات -   

 طور. نیباشه. تو هم هم -   

 شماره برات زنگ بزنم؟ نیتونم به ا یم -   

 زنم. ینه. مال نامزد دختر خاله م هستش. برگشتم از خونه بهت زنگ م یهول و دستپاچه گفتم: وا    

 ؟یندار یباشه.کار -   

 سهند. یوار گفتم: زنگ نزن دیتاک   
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 خداحافظ. -   

خوبه  ن؟یه به سرعت خود را به من رساند: چقدر حرف داشتتکان دادم ک ینجوا دست یتماس را قطع کرده و برا   

 .یخفه نشد

 .نیکمکم کرد یلیدستش گذاشتم: دستت درد نکنه. خ انیرا م یو گوش دمیخند   

 ه؟یچ یگرفت: قدم بعد میدستش را به سو   

 واسه سهند و آذر. یو سوغات یدیع دیخر -   

 .نیواسه تو و نغمه که برام تلفن جور کرد  هیهد هیکلمه نگفت  هی. یریبم -   

 بخرم. زیچ هیشما هم  یبرا میو با او همگام شدم: پول من قابل شما رو نداره. بر دمیخند   

   ******** 

 .یتو اتاق آخر نیبر نیپاورچ نینغمه در را آهسته بر هم گذاشت و گفت: پاورچ   

 مشکوک نگاهش کردم: چرا خب؟   

 دنید انیخواستن ب یمهمون داره. دوستاش م ی. مامان گفته بود عصریوا یو گفت: ا دینجوا پشت دستش کوب   

 .نیایخاله. گفته بود زود ب

سر و صدا و خوشرو وارد  یب یلی. نجوا گفت: حاال خمیکرد ضیبه دنبال آن ها وارد اتاق آخر شده و لباس ها را تعو   

 .میکرد یاستراحت م میو داشت میدیهست رس یساعت مین نیگیو م نیشیم یاتاق پنجدر

 ن؟یکن یسالم و احوالپرس هی نیومدیچرا ن گنیباشن، نم دهیرس شیپ قهینغمه گفت: فکر کن ده دق   

 . بهتر از دروغ گفتنه.دیطول کش دمیخر گمی. ممیدیاالن رس نیهم گمیجلوتر از آن ها راه افتاده و گفتم: من م   

که واسه سهند جونت  ییهمونا ؟ینشونشون بد یخوا ی. بعد کدوم کادوها رو مکتینجوا گفت: آره ارواح خ   

 ؟یدیخر
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آن همه  ی جهینت دیپرس یگفت. مامان م یدر شل شد و وارفته نگاهش کردم. راست م ی رهیدستگ یدستم رو   

 خب؟ میبگ ی. در مانده گفتم: چمیا دهیگشت و گذار چه شده و چه خر

 .میداشت ریتاخ یکاف یمهمونا. به اندازه  شیپ مینغمه گفت: فعالً بر   

    

    

    

    

    

    

    

    

   7 

 تو رو خدا. نیایآغوش پر محبتش فشرده شدم و گفتم: خاله ! زود ب انیم   

و گفت: آخر بهار منتظرم.  دیاز من دل کند و سراغ آغوش خواهر بزرگ ترش رفت. مامان صورتش را بوس هیبا گر   

 .یمون یدو هفته م یبار اومد نیدو سه روزه هم نه! ا

 . ببخش بهت بد گذشت. امیصورتش را از اشک زدود و گفت: م   

 یینتونستم جا ومدیبود مهمون م دیبچه ها بمون. ع شیماه پ هی ایب یرو به من کرد و گفت: خاله کنکورتو داد   

 ببرمت.

 برامون سنگ تموم گذاشت اون روز . یحساب یشما آقا مجتب یه جاخاله. ب یمرس -   
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کرده و  یبا خاله و دو قلوها خداحافظ «نیتهرون جا نمون یمسافرا» گفت: یشاگرد شوفر اتوبوس که م یبا صدا   

 .میسوار اتوبوس شد

دوقلوها و  یشان. از دعوت عمه  ییرایو پذ یخاله و همسرش گفت. از مهمان نواز یها یاز مهربان زیر کیمامان    

شانه  یاز ذوق کالمش. سرم رو دمیفهم ینم چیجذاب و جالب بود. اما من ه شیخاله که برا یدوست ها یدور هم

 یکردم که در دل مغرب پناه م ینگاه م دیخورش ینارنج یرنگ اتوبوس، به شفق ها یآب یپرده  یاش بود و از ورا

 عیتر و غصه ام وس ضیام عر یحرف زدن مان، حجم دل تنگ نیسهند بود که بعد از آخر دارید یگرفت و حواسم پ

 تر شده بود.

که مامان نمازش را خواند،  نیخورده و پس از ا یراه نیشام داده بود را در رستوران ب یکه خاله برا ییلقمه ها   

 غرق شدم. اهایبار با چشم باز در رو نی. مامان چشم بر هم گذاشت و من امیگرفت یخشک اتوبوس جا یصندل انیم

ر چشم ب زیمن ن ،یقیموس یپخش را فشرد، با صدا یداد و دکمه  رییضبط را تغ انیشاگر شوفر، که نوار کاست م   

 لیتوانست مرا به خود متما ،یدوست نیمکرر و اصرار به ا یهم گذاشته و به سهند فکر کردم که چگونه با تالش ها

 کند.

 هام یشونیهمه پر نیتو ا یآمد یآمد   

 با وفام یدل شکسته  هیهنوز  یتا بدون   

 من یتو چشما یدیعشقمو تو د ی هیسا   

 من یایتو دن یبمون یآمد یآمد   

را در من بکشد. آن قدر که خود به  قتیحق یترس و اضطرابم از افشا یکه چگونه توانست همه  دمیشیاند نیبه ا   

اما ذهن و فکرم جوالنگاه  نمیمادر و دنبال راه در رو گشتن بودم. آن قدر که حاال در کنار مادر بنش چاندنیفکر پ

ه. ن ایبرود  یمهم نبود به سرباز میکه حاال من هم برا یسرباشد که مهرش به دلم افتاده بود . پ یعرض اندام پسر

 م داشت و دوستش داشتم.بود که دوست نیمهم نبود چقدر ظاهرش معقول و موجه باشد. مهم ا

 دوست داشتن حل شدم. یایو در جغراف دهیخودم را در آغوش کش   

 باز شبا دست به دعا نگاهم به آسموناست   
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 استیسحر تو تا خدا خدا یباز دعا   

 انتظارم یاون شبا ادمهیهنوز  یوا   

 قرارم یعمره ب هینکن  هینگو گر یوا   

 و شور و حالم یمست نیعاشق ا   

 محبتن... یمثل تموم عاشقا که تشنه     

دوست داشتن طعم و  نیعشق و ا نیا زان،یخانواده و عز یمحبت ها یکه با همه  یبود!!! به راست یچه حس خوب   

 یداد برا یم زهیمحبتش بودم.  انگ یشدن از محبت، چقدر تشنه  رابیس  یداد. و من با همه  یم یگرید یمزه 

تنه به جنگ  کیماند،  یبود و کنارم م یدرخشان. فقط سهند م یا ندهیساختن آ یداد برا یم یو انرژ دنیجنگ

 رفتم. یمشکالت م یهمه 
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 یحس خوب دنشیآمد. د رونیشد و سهند حاضر و آماده ب دهیهنوز آذر در را خوب نبسته بود که در از پشت کش   

کرد. با همان صورت سرخ شده از شرم و خواستنش،  یو حالم را دگرگون م دیبخش یرونق م میبود که به صبح ها

که  یو او با فاصله پشت سر ما. چند قدم گام. من و آذر هم میتکان دادم و سالم گفتم. اشاره کرد حرکت کن یسر

 به پشت انداختم. لبخندش را با لبخند جواب دادم و به حرف آذر گوش سپردم. ینگاه مین م،یکرد یط

 باشم. الدی. فکر کن دو هفته کنار ممیبابابزرگ بمون یدو هفته خونه  میتابستونم بر گهیمامان م-   

 ی. وقتشد یتازه م شیبرا ییپسردا دنیو د دیگفت و خاطرات ع یم الدیگونه از م نیا یوقت دیدرخش ینگاهش م   

ز ا یشده بود. وقت یگریدر او رخ داده. آذر، آذر د یدانستم تحول نیقیبه  دمش،یبرگشت و د دیع التیبعد از تعط

 زیکه با هم داشتند، جذاب و دل انگ یرا بود. خاطراتیکرد، برق نگاهش گ یم فیتعر میبرا الدیگفت و از م یعشق م

دل  یکه به تازگ زیگفت، من ن یاش م یعاشقانه از حس ناب قلب یکرد و وقت یم شیاهایرو قیبود. مرا با خود سوار قا

 .دمیرقص یعشق، م یو با سمفون دمیخرام یم اهایرو یگل پوش شده  ریرا به گرو داده بودم، در مس

 ؟یای. تو با من منمشی. قراره برم ببنجایا ادیماه م نیگفت: گفت ا یحرفش رفت وقت یحواسم پ   

 با تعجب گفتم: من؟! فکر کن مامانم بذاره!!!   

 نیسمت چپم اشاره کرد و گفت: بر ی. به کوچه میخواند، هر دو به پشت برگشت یسهند که آذر را به نام م یبا صدا   

 تو کوچه.

ونم. م یه مگفت: من سر کوچ نانینبود. مردد به آذر نگاه کردم که با اطم یکوتاه انداختم. کس یبه دور و برم نگاه   

 کنم. یاومد خبرتون م یکس
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 یوله پشتک فیوارد کوچه شدم. با استرس انگشتان لرزانم را به بند ک دیتپ یم میگلو یکه انگار تو یآهسته با قلب   

ه ها خان یبسته  یزدم و به درب و پنجره ها هیتک واریشد. به د کمیزدم و منتظرش ماندم که با لبخند نزد وندیام پ

افکند. نگاهش جز به جزءِ صورتم را  هیبر اضطراب تن لرزانم سا لندش،و قامت الغر و قد ب ستادیا مینگاه کردم. روبرو

 ؟ی: خوبدیکاو

 .یسر تکان دادم: مرس   

 چه خبر؟ امتحانا تموم نشد؟ -   

 .شهیپس فردا آخر -   

 ی. دستش را باالدیپنجرها چرخ یاز نگاه من سو تیبه تبع زیپنجره ها چرخاندم. نگاه او ن نیدوباره نگاهم را ب   

 تر شد. کیزده نزد جانیزد و تنش به من لرزان و ه واریسرم به د

 نمت؟یواسه تابستون؟ چطور بب هیبرنامه ت چ ینگفت -   

 کنه. یمامان قراره بابا رو راض یعنی. یقراره برم کالس نقاش -   

 .یجمع کرد المویخ ن؟یبهتر از ا ید: خب چکر یدر نگاهش غوغا م یخوشحال   

 ریرا که قرار بود طناب دار جهنمم باشد، ز ییمقنعه نشست و چند تار مو یکرد. دستم رو یاش معذبم م رهینگاه خ   

 ریمدرسه م د م؟یزده اش کشاندم و گفتم: بر هیخود را به سمت مخالف دست تک یپوشش مقنعه پنهان کردم. کم

 .شهیم

 ؟یترس یم -   

 ریو دستش را برداشت. به مس دیخند زیسر به باال پرت کردم که ر دی. با تردمیرا بگو قتیحق دمیخجالت کش   

 .میبه مدرسه اشاره کرد و گفت: بر یمنته

خورد و با  یمن و سهند چرخ یاز کنارمان گذشت. نگاه پر شماتت و آزاردهنده اش رو یباز شد و مرد یدر خانه ا   

 رشتیرا ب میتاسف سر تکان داد. تمام تنم را عرق شرم فرا گرفت . رو برگرداندم تا شناخته نشوم و قدرت گام ها

 از او دور شدم. «نییپا ارمیفکّشو ب گهیم طونهیش» گفت:  یکه سهند با حرص م یلحظات نیکرده و در آخر

   ***** 
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و  دمیاتاق محکم تکانش دادم. باز بر سر کش یفضا انیاز سر برداشتم و ممقنعه کالفه ام کرد. دوباره  یباال نیچ   

م: کرد گفت یو نگاهم م ستادهیدر ا ی انهیچانه را تا زده و به مامان بانو که م ریمشغول صاف کردن قسمت باال شدم. ز

 جونم مامان؟!

 ده؟یرسم جد نیگفت: ا یبا نگران   

شد. اما آن قدر جاذبه داشت که  یکرد و نه گردش امروزم کنسل م یم ریگ میگلو خیدروغ که حناق نبود. نه ب   

دم ش فیکتاب و قلم در ک دنیاش نگاه کنم. بدون نگاه به چشمان منتظرش، مشغول چ یچشمان قهوه ا انینتوانم م

. مینیبب گرویدانشگاه همد ستیکه معلوم ن میبش ل. تابستون اگه کنکور قبومیکه با هم هیو گفتم: امسال سال آخر

 ماست. یدوستانه  دارید نیآخر نیمکه! ا یحاج یکه حاج میاگرم قبول نش

 !گه؟ید نیمون یتو مدرسه م-   

ساعت بعد امتحان دور هم  میراحت باشه. ن التیشده و گفتم: آره مامان. خ رهیچشمانش خ انیبا کمال وقاحت م   

 . امی. زود ممیکن یبار آخر خداحافظ یو برا مینیبش

 یبا هم کالس نقاش می. بعد از ظهر بر ستی. شوهرش نادیم سایآشپزخانه کج کرد و گفت: ظهر پر یراهش را به سو   

 ثبت نامت کنم.

 گفتم: بابا اجازه داد؟ یدر شگفت   

 آره.-   

 آخر یروزها ی. هوایبستن بند کتان یپله نشستم برا یبستم و رو "خداحافظ"هال را با گفتن یشادمان در آهن   

 یبکاهد . آن قدر شعف داشتم که م یخرداد داغ و سوزان بود اما نه آن قدر که از مسرت حضور در کالس نقاش

 دهیرس ینقاش یریفراگ یاز سال ها به آرزو بعدنفس بدو اَم. حق داشتم شادمان باشم.  کیتوانستم تا خود مدرسه 

بر خ نیا دیرا تند تر برداشتم. با میسهند قدم ها یادآوری. با نمیسهند را بب یداشتم که هر از گاه یبودم و بهانه ا

 از روح و جانم شده بود. یکردم. با او که حاال قسمت یخوب را با او قسمت م
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 نیتر ب قیزد. چشمانم تنگ شد و نگاهم دق یکتاب به چشمم م یصفحه  یسرم بود و تابشش رو یآفتاب داغ رو   

 یشده بود برا لیتبد نیقیجوابش شک داشتم، و حاال شکم به  یکه در امتحان رو یسوال دنیصفحات گشت. با د

 .گفتم یکشدار "اه "و  دمیکتاب کوب یپاسخ اشتباه، کالفه پشت دستم را رو

د بود که فهمان شیاما صدا دمید یصورتش را نم ینور ظهر گاه انیشد. م دهیافتاد و نگاهم باال کش هیکتاب سا یرو   

 .ستادهیاآذر کنارم 

 جا همه شو پرت کن تو سطل آشغال. نی!!! همیباز که تو کتاب به دست-   

 از روش بخونم. دیکنکور با یدستش را به سمت کتابم آورد.  با ترس کتاب را پشتم گرفتم:نه بابا. برا   

 نداره. من یکنکور کار میو تازه امتحان داد میامسال دانش آموز بود نیما که هم یرا مرتب کرد و گفت: برا فشیک   

 .یحتما قبول یخرخون کالس بود گهیدونم قبولم. تو که د یکه م

سخته. نخونده قبول  یلی. کنکور خستین امیجور نیجا دادم و پشت سرش راه افتادم:  ا فیک انیکتاب را م   

 .میشینم

 که سهند منتظره. میچند وقت درس خوندم. بر نیاز بس ا ارمیدارم باال م اریاسم درس و کنکور رو ن گهیخب د-   

 آذر... گمیچنگ انداخت: م شیبه بازو   

 شده؟ یچ گهیکالفه گفت: باز د   

 با هم و بره... نهیما رو بب یکیترسم.  یم یلیمن خ-   

 .یومدین گمیبه سهند م رمی. تو برو خونه منم میگیگفت:  راست م نهیبا طمان   

 ؟یخواست ینم نویمگه هم ه؟یدرمانده نگاهش کردم که گفت:چ   

 .شهیسهند ناراحت م یجور نیسر به باال پرت کرده و گفتم: ا   

 .میبر فتی. حاال راه بکالیآبار-   

پارک شده بود و سهند پشت فرمان  یپدر آذر که گوشه ا نیماش انیتر م نییو دو کوچه پا میمدرسه را دور زد   

 الم گفتم.و آهسته س زیگذاشته بود، ر ریتاث زین میکه نه تنها بر جانم، که بر صدا ی. با دلهره امید، جا گرفتنشسته بو
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م چقدر خوشحال یگذاشت. با لبخند جوابم را داد و گفت:اگه بدون یصندل یپشت یو دستش را رو دیبه پشت چرخ   

 .یاومد یکرد

 .افتی یآمد و نه انحنا م یگذاشته بود. نه کش م ریتاث زیبر لب و لبخندم ن یاضطرابم حت   

 شریآذر کشاند که کنار من نشسته بود. آذر دستم را فشرد و گفت: سهند زود باش. د ینگاهش را با مکث به سو   

 .شهیم

 یبه اطراف م لیبد یب یآمد. نگاهم با ترس رونیاز کوچه ب اطیرا روشن کرد و با احت نیماش گر،ید یحرف یسهند ب   

ما ا میآن سو داشت یشی. نه گذرم به آن طرف بود و نه قوم و خوندیاز دوست و آشنا ما را کنار هم نب یتا کس دیچرخ

 آمدند. یتمام رهگذران کوچه به نظرم آشنا م

 م؟یتو پارک قدم بزن میو گفت: بر دی. باز به پشت چرخستادیسهند دو سه کوچه را رد کرد و مقابل پارک ا   

 .میباش نینه!!! قرار بود فقط تو ماش یگفتم: وا یبه شگفت ختهیآم یبا ترس   

 .میو حرف بزن میبخور رمیبگ یپس برم بستن-   

که همراهش شده بودم، انگار کوه  نیکشد اما من هم یذوقش خنج م انیم ییپر واضح بود که سکوت من، جا   

 .بتیاله میجابجا کرده ام.  همان قدر جان افسا و عظ

ا به ر وانیفرو برد و ل یبستن انیرا به دست آذر داد و خود پشت فرمان نشست. آذر قاشق را م یوانیل یها یبستن   

 ثابت نگه داشتم. یبستن یلب تشکر کردم و نگاهم را رو ریسمتم گرفت. ز

 ن؟یدور بزنم تا شما حرف بزن هی نییمن برم پا نیخوایام ، آذر گفت: م یطوالن یبا سکوت ها   

 نیو فکر ا بیغر ابانیخ نیاز تنها بودن با سهند. آن هم در ا دمیترس یبه سرعت دستم را دور مچش قفل کردم. م   

دستم گفت: وا رفت همه. بخور  یتو وانیآذر ابرو باال انداخت و با اشاره به ل ی. سهند براندیما را با هم بب یکه کس

 مدرسه. یببرمتون جلو

 زیلب تشکر کردم. سهند ن ریرا خوردم و باز ز یاسم مدرسه و فکر برگشتن به منزل، به سرعت بستن دنیبا شن   

شد و  ادهیمدرسه رساند. آذر زودتر از من پ یپشت یاش را در سکوت خورد و  ما را به کوچه  ینگفت. بستن یزیچ

 .دکر میکه صدا نیاز ماش رونیپا ب کیبودم و  نیماش انیپا م کی

@romanbook_ir 



 بازآ

 
43 

 

 خانم! زهییپا-   

 برگشتم. نگاه به نگاه دلخورش دادم و فقط گفتم: متاسفم.   

 زنگ بزن. یکنم. فقط تونست یزد: اشکال نداره. من درکت م یلبخند کم جان   

 ثبت نام کنم. یکالس نقاش میری. عصرم مادی. خواهرم مشهیگفتم: امروز نم یبا شرمندگ   

آموزشگاه  یجلو امیتونم ب یشد حرف حساب. حداقل م نیشد: ا دایدر چهره اش هو یبار واقعا خوشحال نیا   

 .نمتیبب

رابطه  نیا یخراب نکرده ام و با خبر ثبت نامم، دلش را به ادامه  شیکه تمام امروز را برا نیخوشحال بودم از ا   

بزرگ تر و  یاز قبل کیهر  میبه خانه قدم ها دنیشدم. تا رس ادهیپ نیکردم و از ماش یخوش کرده ام. خداحافظ

 یخانه انداختم، نفس اطیشد. در که باز شد و خود را به ح یم شتریتابستان ب یلیمدرسه و سه ماه تعط انیذوقم از پا

 گذشت. ریو خدا را شکر گفتم که امروز هم به خ دمیاز ته دل کش

    

   9 

ز ا سایکه مامان و پر یشدم تا زمان رهیبه در خانه خ ش،یها یدستم گرفته و در مقابل وراج انیرا م یعل ریدست ام   

 ثبت نام در کالس یوافر برا یجلوتر از آن ها راه افتادم و با ذوق یعل ریآن گذشته و در پشت سرشان بسته شد. با ام

 یبرا دندیکرد. چشم و باالتنه ام هم زمان به پشت چرخ میصدامامان  م،یکه شد ی. وارد کوچه اصلمیحرکت کرد

از مقابل نگاهم گذشت، بدون حرکت باال تنه، چشمان مشتاق و  یکه لحظه ا یزیحرف مادر، اما با چ دنینش

پدر آذر. همان که صبح با آذر و سهند در آن  نی. خودش بود. ماشدندیکنجکاوم به شدت تند و با سرعت با هم چرخ

و منگ  جیمجدد مامان، گ یبود. با صداپشت فرمان نشسته  یگذشت و نتوانستم بفهمم چه کس عینشسته بودم. سر

 نگاهش کردم. تشر رفت:

 م؟یآماده بخر ایشهال خانم برات مانتو بدوزه  میبد میپاچه بخر میبر گمیحواست کجاست؟ م -   

 .میگفتم که آماده بخر -   

 خرم بدم به شهال خانم. ی: منم دارم پارچه مدیحرف مادر پر انیم سایپر   
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 مبارکت باشه. من دوست ندارم. -   

 .شهیم رمی. دمیواسه من پارچه بخر میبه مادر کرد و گفت: اول بر یبه من، رو یبا چشم غره ا   

 مامان با تحکم گفت: اول آموزشگاه.   

 بند دلم پاره شد. ستاد،یا مانیپا ریکه ز نی. ماشمیرفت یحرف چیه یب یاصل ابانیو تا سر خ میهر دو ساکت شد   

جلو به  ی شهیخود را خم کرد و از ش یرا رها کرد و با وحشت به مادر نگاه کردم که کم یعل ریدست لرزانم، دست ام

حرف مادر  یکه بدون توجه به من، برا دیسهند چرخ یسو هرا گفت. نگاه وحشت زده ام ب ریراننده نگاه کرد و مس

 تنگش چسباند. ی «دییبفرما» سر تکان داد و 

 .نینیمامان گفت: بش   

خواست دهان باز کنم و  یگونه از ترس سست و لرزان شده بودند؟ دلم م نیا یمن بودند وقت اریبه اخت میمگر پاها   

 .گهید نیبپرد. مامان تند نگاهم کرد و تشر زد: بش رونیدهانم آمده بود، ب انیحاال تا م نهیس یرا که بجا یقلب

 زیسپس مادر. در بسته شد و همه چ ش،یپا یرو یعل ریام سا؛یباز کرد و منتظرم شد. من نشستم و پر سپس در را   

ود شد اال وج لیتبد یرفتن به مقصد یخانواده برا کیو  بهیراننده غر کیمسافر کش و  نیماش کیبه  یعاد یلیخ

بود.  یدر حال رانندگ شهیبود. سهند اما خونسرد تر از هم قتیحق یمن که هر آن منتظر حرف و افشا ی دهیهراس

ه نگاه کردم ک ساینشانده. به مامان و پر میسلول ها انیم یبه جانم انداخته و چه ترس یبدون آن که بداند چه زلزله ا

 نگاه دنیدر حال نگاه کردنم بود. با د نیماش یجلو نهیراحت در حال گفتگو بودند و به سهند نگاه کردم که از آ

 نیبه رفتارش ببندم. اما ترس از ا یبلند «شیا» نازک کرده و  یخواست پشت چشم یزد. دلم م یلبخند مم،یتقمس

ر باعث شد د «یخورده ا یها نشسته و بستن یصندل نیهم یکه صبح رو یتو همان»  دیکه نکند لب باز کند و بگو

ه طاقچ شیداشتم که حاال بتوانم برا اختهموجود ناشن نیاز ا یدانستم و چه شناخت یسکوت نگاهش کنم. من چه م

 دنید یداده بودم. هر بار که سرش برا بهیغر یآتو به دست او یبودم وقت یهم محتاط م دیباال گذاشته و ناز کنم. با

 یمردم و زنده م یهزار بار م د،یچرخ یگرفتند، م یکه از او سبقت م ییها نیها و ماش نهیاطراف و نگاه کردن به آ

 ...گهیداره م یخواد بگه... وا یم گهی... االن دگهیگفتم: االن م یشدم و هر بار با خود م

 ام. دهیاز تن رنجور و هراس ختیگر یم زد،یچون روح که از جان بگر نم،یو هر بار در مقابل سکوتش، نفس سنگ   

گرفت. سپس « قابل نداره»  کیاش را با  هیکرا خونسرد، یلیطبق حرف مامان مقابل آموزشگاه نگه داشت و خ   

 مخلصما. یلیچرخاند و گفت: خانم خانما! خ سایشدن مامان و پر ادهیصورتش را خالف جهت پ
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 .نیمونم تا برگرد ینشده بودم که گفت: م ادهیکشاندم اما هنوز پ یصندل یاعتنا خود را تا انتها یب   

 و نگاهش کردم: تو رو قرآن برو. ختهیتمام التماسم را در چشمانم ر   

و مامان وارد آموزشگاه شدم. قبل از رد  سایشدم و به دنبال پر ادهیپ نیاز ماش عینگفت. سر چیو ه دیخند زیر   

تکان داد، سپس به سرعت از  میبرا یشدن از درب بزرگ آموزشگاه، برگشتم و کوتاه نگاهش کردم که بوق زد  و دست

 .دمیخند شیها یباند باز مزیج نیو ته دل، به ا دهیکش یآنجا گذشت. نفس راحت
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 یمامان. تو رو خدا. هفته  نیو گفتم: آفر ختهیکالمم ر انیدل تنگم را م یدنبال مامان بانو تا آشپزخانه رفتم. تمنا   

 ماه اونجا بمونه. هی دی. شاادیب یک ستیباالبزرگش معلوم ن یبره خونه  خوادیم گهید

 یشد. فقط م یسرش نم زادیآذر بسته بودم!!! اما دل تنگم زبان آدم یهفته ا کیسفر  خیب یماه؟! عجب اغراق کی   

و مامان، تمام  نیام یرفتم اما همراه یم یکه به شوق آن به کالس نقاش یداری. دمیسهند نائل آ داریخواستم به د

شدن  کیجرات نزد زیاو ن ن،یام ای. اما با وجود مامان و دیآ یکه به دنبالم م دمید یبارها م ذوقم را کور کرده بود.

به منزل شهال خانم نرفته بود  راهنشیپرو پ یکه مامان برا شبیبودم اگر د یدورادور راض یدارهاینداشت. به همان د

@romanbook_ir 



 بازآ

 
46 

 

تنا باشم. اع یتوانستم ب ینم م،یو گفتگو بگذار دارید یبرا یکرد قرار یاصرار م یو با سهند تماس نگرفته بودم. وقت

گفتگو بودم. مجبور شدم دست به دامان مادر  نیو ا دارید نیا یاز او تشنه  شتریخود ب یاعتنا باشم وقت یشد ب ینم

 منصرف یتالشش برا دید یکالم بود و وقت کی. اما حرف مامان نمیشوم تا اجازه دهد به منزل آذر رفته و سهند را بب

 اونا. یخونه  یهمه ش تو بر ستی. قرار ننجایا ادیب ذرنداده، گفت: بگو آ یا جهیکردنم نت

 چیبود و ه دهیگاهم ته کش یگاه و ب یانداختم ؟ بهانه  یچنگ م ینشستم. حاال به چه بهانه ا یدمغ و پکر گوشه ا   

گفتم و او  یکه من م یشد که با آذر تماس گرفتم و دعوتش کردم به منزل ما. دعوت نی. ارشینداشتم جز پذ یراه

وسط. با  نی. به قول خودش چوب دو سر طال شده بود اودزد و باز او بود که ساکت ب یسهند غر م ایساکت بود و 

با دوست پسر خود ها،  یکه اکثر هم کالس ییروزها نیسهند دلم گرفت. حق داشت. آن هم در ا یغرغر ها دنیشن

 بردند. یو لذت م دندیچرخ یگذاشتند و ساعت ها بدون خبر خانواده در شهر م یقرار م

 گفت. یوارد شد و خوش آمد مجدد وهیآذر مانتو را به دستم داد و شال را از سرش برداشت. مامان با ظرف م   

 برم هنوز ساک نبستم. دی. زود بانینشستن گفت: زحمت نکش نیآذر ح   

 کن. ییرایاز دوستت پذ زهییدخترم؟! پا یچه زحمت -   

 :ستادیگذاشت و کنار در اتاق ا وتریکامپ زیم یرا رو وهیظرف م   

 .ضهیمادرش؛ مر ادتینرجس خانم ع یسر برم خونه  هیمن  -   

 یکن یم تشیاذ یدار یلیکرد و رفت. دمغ و صامت به آذر نگاه کردم که حق به جانب گفت: خ یبا آذر خداحافظ   

 .زهییپا

تونم ؟  ی. مگه من از همون روز اول بهت نگفته بودم نمیدون یمنو م تیکار کنم؟ تو که وضع یدرمانده گفتم: چ   

 .هیراض نمیباهاش حرف بزن به هم یفقط تلفن یگفت یکه م ی. تو بودیخودت اصرار داشت

 یفقط خودشو پا یطفل نیسهند ده تا ده تا دوست دختر دارن. هر روز باهاشون قرار دارن. ا یهم سن و سال ها -   

 .یشینم دهید ،یشد لیسه یبند تو کرده تو هم که ستاره 

 دندان گذاشته و نگاهش کردم. ینوک ناخن را رو   

 کنن. یهر روز اسکورتت م ،یگرفت گاردی. اونم که بادنتتیتونه بب یم یریم یدلشو خوش کرده بود کالس نقاش -   
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در  یوجل ادیزنگ بزنم ب تیمنتظر منه. تا مامانت نس یاصل یانداختم که گفت: االن سر کوچه  ریشرمنده سر به ز   

 .نهیبتونه تو رو هم بب یجور نیدنبالم ا

 بگم؟ ی، چ هیک نیبگه ا ادیمامان ب هوی. شهی: نمدمیبا ترس از جا پر   

 آذر اومده دنبالش. یبابا نیآذره. با ماش یعمو یگیخسته از تکرار مکررات با حرص گفت: م   

سهند را گرفت. خبر دادنش که تمام شد، به دو  یکردم و او شماره  دییشده و سر کج شده، تا یمنحن ییبا لب ها   

نتو گفت: برو در رو باز کن بگو آذر صدا خورد. آذر برخاست و در حال به تن کردن ما اطیزنگ ح د،ینکش قهیسه دق

 .ادیداره م

 مرا به سمت در هول داد و گفت: برو تا خودم خفه ت نکردم. د،یتعلل مرا که د   

زد. نگاهم را آرام  یلبخند دنمیباز کردم که با د شیرفتم. در را به رو اطیو به ح دهیچادر گلدار مامان را بر سر کش   

 بشه. یجور نیخواستم ا یاش گفتم: خوبم. ببخش بخدا نم یکوچه چرخانده و در مقابل احوال پرس نیب

 بخرم؟ لیبرات موبا یخوا ی. ممیزنگ بزن حرف بزن شترینبخشم چه کنم؟ حداقل ب -   

 .ادی. برم آذر رو صدا کنم بمیحرف بزن شتریمامان خونه نباشه زنگ بزنم ب دمینه نه. اصالً. قول م -   

 .نجامیشانه ام نشست و گفت: زحمت نکش خودم ا یدست آذر از پشت رو   

. گفتم: مواظب خودت باش. خوش ستادیلبخند زدم. از کنارم گذشت و کنار سهند ا شیو به رو دمیبه پشت چرخ   

 بگذره بهت.

 از عموها مهربون ترن. ییدا یکه خونواده  یدون یگذره. م یزد و گفت: خوش که حتماً م یچشکم   

 سهند چپ چپ نگاهش کرد و گفت: بچه پررو.   

 کنم. دیبرم خر دیمنو برسون سر پاساژ، با میو گفت: بدو بر دیآذر به حرفش خند   

 .دمیکش یبرگشتم و نفس آسوده ا اطیبه داخل ح زیو رفتن آن ها، من ن یبا خداحافظ   
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 نییتند قلبم، باال و پا یام از تپش ها نهیسوزاند. س یرا م میگلو ن،ی. نفسم از فشار سنگدمیبا هراس از خواب پر   

 یناش یزدم. تمام تن و صورتم از عرق ها هیشد. چشمانم را بستم و دستم را پشتم ستون بدن کرده و به آن تک یم
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راغم کابوس به س یگرفتم. از ک یقیو نفس عم دهیرا جلو کش دخو یقلبم که آرام شد، کم تمیبود. ر سیاز کابوس، خ

 ماندم؟ چند وقت بود که با یزد، منتظرش م یبه من سر نم یآن قدر با تنم خو گرفته بود که اگر شب یآمده بود؟ از ک

 روز هشده بود ک نیشدم؟ آن قدر با روحم عج یآرام م ییصدا کردن مادر، به تنها یو بجا دمیترس یکمتر م دنشید

 روز و شب گذشته، فراموش شود. یها نیبعد مثل تمام روت

ه . نگاهم بدمیرس اطیاز مقابل اتاق ها گذشتم و به ح نیو از جا برخاستم. پاورچ دمیکش سمیصورت خ یرو یدست   

 که پر یبه پا کردم و دور حوض ییداد. دمپا یم دیرا نو گرید یو طلوع گرید یروشن افتاد که آمدن روز مهیآسمان ن

ته. نماز صبح برخاس یپدر برا یعنی نیروشن بود و ا یشتبهدا سیبود، نشستم. برق سرو یگل شمعدان یاز گلدان ها

آب راکد  انیبزنم. دستم را م رونیخانه ب نیاز در ا دیبار آخر دلم قرص شود و امروز با ام یمنتظرش ماندم تا برا

آب  انیبار دستم را م نیلذت بخش بود و باعث شد ا میشد، برا جادیکه ا یزیر یحوض به چرخش واداشتم. موج ها

 بابا فروخورده شد. ی. خنده ام با صداچرخانمب

 دختر؟ یداریچرا ب -   

 .ریسالم بابا. صبح بخ -   

 ش،یپا دنیمسح کش نیو در ح ستادیافکند و به سمت حوض خم شد. وضو گرفت و صاف ا میبه سو ینگاه مین   

 برخاستم: بابا جون!

. رمیدارم م دیام ایدن هیرا به پا کرد و منتظر نگاهم کرد. تعلل را کنار گذاشته و گفتم: من امروز با  شیها ییدمپا   

 نذارم. رونیپامو از در خونه ب دمیم حیبشه، ترج دینا ام دمیاگه قراره ام

 .ارمی... اسمشو بی... حق ندارم حتگهیم ریبغض کردم: داداش ام   

 که... یبا من. به شرط ریمحکم گفت: ام   

 .یشهر قبول بش نیپشت کرد و به سمت ساختمان خانه قدم برداشت: هم   

 نیکنم هم یتالشمو م یبابا جون. همه  یکمرش گذاشتم و گفتم: مرس یو از پشت بغلش کردم. سرم را رو دمیدو   

 جا قبول بشم.

دو رکعت نماز بخون . هم آروم  ریو گفت: برو وضو بگ دیام را بوس یشانیپ یبرگشت و مرا از خود جدا کرد. باال   

 امروز. یطلب یو هم خدا رو به کمک م یشیم
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 یو مدد م یاریآرام شدن قلبم. همان که بابا حتماً امروز بعد از نمازش به  یکرد برا یم تیهمان اسم خدا کفا   

 حوض قدم تند کرده و وضو گرفتم. یبه سو زیمن. بابا که از پله ها و تراس خانه گذشت، من ن تیموفق یخواندش برا

. قامت بستم و دلم از حجم آشوب و کابوس ساعت دمیرا بر سر کش دیاتاقم باز کرده و چادر سف انیسجاده را م   

 تالوت کردم. هیچند آ ت،یموفق تیشد. پس از سالم دادن نمازم، قرآن را گشودم و به ن یخال ش،یپ

بر صورت مهربانش  یچادر نماز و نشسته بر سجاده، لبخند انیدر م دنمیکردنم آمده بود، با د داریب یمادر که برا   

 قدر نگران نباش دختر قشنگم. نیکنه. ا یتابت بشم مادر. حتماً خدا کمکت م یدل ب ینشاند و گفت: فدا

و  دمیچیسجاده پ انیلب صلوات دادم. چادر را از سر برداشتم و م ریدم و زز یجلدش بوسه ا یقرآن را بستم و رو   

 بزنه. دعا کن رتبه م خوب بشه. یداداش حرف ذارهیشهر قبول بشم، نم نیگفتم: مامان! برام دعا کن. بابا گفت هم

کرد و گفت: خدا  نییپشتم باال و پا ی. دستش را نوازش وار و پر از تسلدیاتاق آمد و مرا در آغوش کش انیتا م   

 من. یزییپا ی وهیکنم م یباهاته مادر. من هر روز برات دعا م

 شد؟ داریب ی. آبجادیو گفتم: برم صبحونه بخورم االن آذر م دمیصورتش را بوس   

 ام؟یبمونه، من باهات ب سایبگم پر یخوا یشوره. م یداره دست و روشو م سامیآره پر -   

بشه تا کنکور  لونیو س لونیچند ساعت اونجا و دی. باادیداره م یهم الک یدارم که. آبجن ینه مامان جون. کار -   

 تموم بشه.

 من و بابات هم جَمعه. الیخ ادیب -   

ه ک یسفره ا یرا رو ینیگرفتم. به هال برگشتم و س لیرا از او تحو یچا ینیبه دنبالش تا آشپزخانه رفتم و س   

 . وستیبه جمع پ زین سایمقابل بابا گسترده شده بود، گذاشتم. پر

 یونمن تا کت یگفتم: آبج سایرا به دست گرفتم و رو به پر فیکند، ک یآذر که تماس گرفت و گفت دارد حرکت م   

 رسن. ی. االن آذر و باباش منییپا ایپام کنم ب

. ستادمیقرآن رد شدم و کنار در به انتظار ا ریآب پشت سرم راه افتاد. از ز یقرآن و کاسه  یحاو ینیمامان با س   

که از صبح در وجودم جمع کرده بودم، دود شد و به هوا  یا زهیو انگ یتمام انرژ ستاد،یا میپا ریپدر آذر که ز نیماش

 .یآبج نیگفتم: بش سایو رو به پر هرفت یآذر چشم غره ا ی ثانهی. به لبخند خبدیپر
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 داد عمو ما رو ببره. نویماش اد،یاومد نتونست ب شیپ یکرد و آذر گفت: بابا براش کار یسهند سالم و احوال پرس   

 یسهند م یبه پاسخ تشکر ها یمادر از سهند تشکر کرد که زحمت ما بر دوش او افتاده و من در دلم پوزخند   

اه و نگ نهیکردم تا به آ یگاه، نگاه سرکشم را کنترل مبه دانش دنیتا رس« چقدر هم که به زحمت افتاده بود» زدم.

 گفت قرار امروزش یم دیدانستم. با یم دیکند. با رمیغافل گ وهیش نی. حق نداشت هر بار به افتدیاش ن یدزدک یها

 شد. یم دتریتر و اخمم شد ظیغل میابروها یکردم، گره  ینگاهش را حس م ینیاست. هر بار که سنگ نیا

تشر و  کیکردم.  یاز نگاه کردن به او اجتناب م یکرد. حت یو نگاهم م دیچرخ یبه پشت م یآذر هر از گاه   

رام و کم آ«  یمرس»  ستاد،ینکند. مقابل دانشگاه که ا یگونه بازار گرم نیا شیعمو یتا برا دیطلب یجانانه م دنیتوپ

 ! بمون کارت دارم.زهییکرد: پا میگفتم که صدا یجان

و  دیرا به حرف کش سایبه خود آمد و با اشاره به دانشگاه، پر عی. آذر سردیچرخ سایپر یبه سو ینگاهم با نگران   

 دیبا یچه جور ی. ولیدونم ناراحت شد یبه سهند نگاه کردم که گفت: م یتوجه اش را از ما دور کرد. با دلخور

 نمت؟یبب

 ؟ینیب ی. بازم منو نمیریو م یایخونه تا آموزشگاه دنبالم م ریدوبار کل مس یتو که هفته ا -   

 باهات حرف بزنم؟ یخوره. ک یبه در عمه م م دنیاون د -   

 م؟یزن یحرف نم یحق به جانب گفتم: ما تلفن   

. شهیم مریبرم. د دیو آذر نگاه کردم که هنوز گرم گفتگو بودند. گفتم: با ساینگفت. به پر چینگاهم کرد و ه رهیخ   

 کنه. یم رییتغ تیکنه. دعا کن دانشگاه قبول بشم. وضع یدعوام م ستمین نهیبرگرده بب یآبج

 زد و گفت: برو به سالمت. یلبخند کم جان   
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 نیگذاشت و ح ینییپله پا یرا رو شیپله نشست. پا نیاول یرها کرد و رو وانیا یاش را رو یکوله پشت نیام      

 اش گفت:  یبستن بند کتان

 امروز جور منو بکش. هیامروز.  رمیبه جون مامان گ-

 مامان بانو با حرص پلک بر هم زد و گفت:    

 .ستیجون سر بزنم. حالش خوب ن زیبرم به عز دیمن با نیام-   
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 رفت و گفت:  اطیدر ح یرا چنگ زد . بدون توجه به غرولند مامان به سو فشیبرخاست و ک نیام   

 شهیتو باشگاه. نم میشد؟ بابا جان من، ما امروز مسابقه دار یرفت ، نم یآموزشگاه نم نی.حاال امایافتاد یریچه گ-   

 که نرم.

. گفتم نیباشه آقا ام ادتیو هر دو دستش را به چارچوب در زد و گفت:  ستادیساختمان ا یدر ورود یمامان جلو   

 .یذار یو طاقچه باال نم یدار یواسه من دور بر نم گهیباشگاهتو کنسل کنه، د ریام

 نگاهم کرد. گفتم:  قیبرگشت و دق میدستش گذاشتم که به سو ی. دست روستادمیپشتش ا   

 رفتم؟ ی. مگه مدرسه تنها نمرمیخودم م ستمیمامان جون من که بچه ن-   

 و گفت: آشپزخانه رفت  ینرم مرا پس زد . به سو   

 .یاومد یم ادهی، پ یرفت یم ادهیبود. پ کیمدرسه نزد-   

 گرفتم. ادی گهی. دامیو م رمیم رویمس نیمواظبم بخدا.دوماهه دارم ا -   

 سر باال انداخت:    

 کنم. کاریچ دیبا نمیبدم؟ حاال برو حاضر شو بب یشه. جواب باباتو چ ینم-   

 به آموزشگاه که دنیرس یبرا میشد یمادر سوار تاکس یبعد با همراه یقیاتاق شدم و دقا یافتاده راه ییبا شانه ها   

 گفت:  یو دودل دیمامان با ترد

 !زهیی... پاگمیم-   

 جونم مامان؟ -   

 ؟یتنها برگرد یتون یبذارمت آموزشگاه م -   

 ذوق زده گفتم:    

 .شمیم ادهیخودمون پ ابونیسر خ امیم نمیشیم یتاکس ابونیاون ور خ رمیآره. چرا نتونم؟! م-   
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ر خانه د دیکل یاسکناس کف دستم گذاشت و به جستجو یرا پرداخت. قدر یتاکس هیکرد و کرا فشیدست در ک   

 گفت:  فشیک

 جمع بشه. المیجون خ زیعز یزنگ بزن خونه  یدیبهت. کالس تموم شد زود برو خونه. رس دمیم دیکل-   

 نگاهم کرد:  یبا نگران   

 مادر؟! یتون یم-   

 نداره. یتونم بخدا مامان. کار یم-   

 گرفت و گفت:  میرا به سو دیکل   

 مواظب باش . حرف بابات سرم نمونه. یلیفقط خ-   

 دستش گذاشتم و گفتم:  یدست رو نانیبا اطم   

 جون برس. زیمواظبم. شما برو به عز-   

از  ادیز یو با سفارش ها ختیاش را به جانم ر یاسترس و نگران شهی. مثل هممیشد ادهیبا مامان مقابل آموزشگاه پ   

به آن  رهیو از درب باز آموزشگاه، خ ستادمیگذشتم، دور شد. پشت در ا یآموزشگاه م یورود یمن که از پله ها

 دم.ز رونیمحتاطانه به دور و بر از آموزشگاه ب یو مامان رفت، با نگاه ستادیا شیپا ریز یتاکس ی. وقتابانیخ یسو

افکندم. از  یو به هر سو نظر ستادمیا ابانیزد. کنار خ یم نیسنگ یآش در حال جا افتادن ، غل ها گیدلم مثل د    

 نییکوچه ها را پا یبار کم نیاش، به سوپر مارکت رجوع کرده و با آدرس ا یاطالع یاظهار ب یو در پ دمیپرس یعابر

 رفتم.

 ...چیه گرید یباشد و شب یکه شب ستیدوست داشتن تو ماه و مهتاب ن   

بخشد.  یوجودم نور و گرما م تیکند و به تمام یاست و هر روز از مشرق قلبم طلوع م دیدوست داشتن تو خورش   

. همان قدر پر درخشد. همان قدر گرم.. یکند و باز م یشناسد. طلوع م یدوست داشتن تو غروب ندارد و مغرب نم

با  تیابد یایو در جغراف دیآ یداند... م یخواهد مثقال نم ینم اری... همان قدر سرزنده... دوست داشتن تو معیانرژ

 شود... یم نیخورد و با جانم عج یکور م یروحم گره ا
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 یاتاقک پناه گرفتم. از پنجره  انیباز کردم و م یسخت و گوش آزار ژیق یدفتر مخابرات را با صدا نیکاب یدر چوب   

نشسته و در حال وصل کردن تماس ها بود ، نگاه کردم و قبل از  پوتریکه پشت کام یاش به اپراتور یا شهیکوچک ش

به چرخش  ریشماره گ ی رهیدا یاشاره ام را رو نگشترا برداشتم و ا یبر من عارض شود، گوش یمانیآن که پش

 واداشتم.

 متعجب سهند، لبخند به لبم آورد:  یبوق صدا نیبوق، دو بوق، سه بوق و چهارم کی   

 هستم. زهییسالم سهند. پا-   

 : دیخند   

 شماره ت ناشناسه. ؟ییسالم دختر کجا-   

 را به گوشم چسباندم و با عجله گفتم:  یگوش   

 ؟یآموزشگاهم باش یجلو گهید میساعت و ن هی یتون ی. مستیهمرام ن یوقت ندارم. امروز کس ادیز نیبب-   

 گفت:  یشاداب و پر انرژ   

 افتم. یامر بفرما سرورم. االن راه م-   

 زود برم خونه. دی. باینکن رید -   

 .امیتو برو به کالست برس، من دارم م-   

م ا ینیب ریز زادیعرق بدن آدم یو از آن اتاقک کم نور که بو دیطول نکش یا هیو قطع کردن تماس ثان یخداحافظ   

 دی. شادمیرا دو ریبه موقع به آموزشگاه تمام مس دنیرس یتماس را پرداخت کرده و برا ی نهیزدم. هز رونیزد، ب یم

 نیبه زم میکوبش گام ها انیمالقات دو نفره با سهند را م نیاز اول یخواستم شوق و البته ترس و اضطراب ناش یهم م

تازه کرده و  یام ببخشم. مقابل آموزشگاه نفس دهیهر چند دور از دسترس، به وجود لرزان و هراس یفرو کنم و آرامش

 گذشت، وارد شدم. یاز شروع آن م یقیکه دقا یبه کالس

 ی اچهیدر یرو یموج ها جادیا یچرخاندم و برا یبودم دوران ختهیپالت ر یکه رو دیو  سف یرنگ آب یقلم مو را رو   

 یه باز و روشن رو به محوط یبود که باز نگاهم به پنجره  دهیساختم. قلم مو به بوم نرس دیجد یبیام، ترک یبوم نقاش

 .دیآموزشگاه رس
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 .لیو گفت: ما ستادیکنارم ا یآموزش یخانم ادهم مرب   

 و منگ نگاهش کردم: بله خانم؟! جیگ   

 وار گفت:  دیتاک   

 پنجره، بده به بومت. ینگه دار. حواستم به جا لی. دستتو مالیما-   

 انداخته و آهسته گفتم:  ریسر به ز   

 .دیببخش -   

دلت پر از  یچه وقت یعنیدانست چشم به راه بودن  یمن؟! چه م یدانست از حجم انتظار و دل آشوبه  یچه م   

 !؟یغبار اوهام و اضطراب گم باش انیترس باشد و م

 یو گفت: چ ستادی. خانم ادهم کنارم ادمیکش یشانیپ یپالت رها کردم و پشت ساعدم را رو اریش انیقلم مو را م   

 شده؟

 تمرکز ندارم خانم ادهم.-   

 اش گفت:  یساعت مچ ی رهیدستش را چرخاند و خ   

 ؟یبر یخوا یکالس نمونده. م انیبه پا یزیچ-   

 کارم گذاشته و گفتم:  زیم یمشتاقانه پالت را رو   

 .شمیاگه بشه ممنون م-   

 داد و گفت:  رونینفسش را محکم ب   

 خب. برو به سالمت. اریبس-   

 زدم. رونیکارم را مرتب کردم و از آموزشگاه ب زیبه سرعت برق و باد  م   

دادم  یم رییاتوبوس تغ ستگاهیا برگالسیفا یها یرا به  صندل رمیاز سهند نبود. مس یبه روبرو نگاه کردم که اثر   

 بر جا ثابت نگه ام داشت. شیکه صدا
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 کجا خوشگله؟-   

 لبخند به لب خود را به او رساندم. دنشیو با د دمیتند به پشت چرخ   

 ؟یاومد یسالم. ک-   

 م؟ی. کجا برشهیم یا قهیده دق-   

 ملتمسانه نگاهش کردم:    

 خونه زنگ بزنم بهش خبر بدم. دمیوقت ندارم. مامان گفت رس ادیز ا؛یدلخور نش-   

 زد و گفت:  یلبخند سرد   

 بعد برسونمت . میکم قدم بزن هیقانعم.  نمیاشکال نداره. به هم-   

 نیشهرم... اول یها ابانیقدم زدن در خ نی... اولییقرار عاشقانه به تنها نیکنارش قدم برداشتم. دوشادوش هم. اول   

متداول و متناوب ژاپن  یها یآورد. حاال بگذار از سونام یلبخند به لبم م که بود فقط یکه با هر حس ییحرف ها

 یبار فوران م کیهر ده سال، هر ده روز  یبجا یاندونز یمراپآتشفشان مونت  دیخندم. بگذار بگو یمن که م د،یبگو

اتفاق ممکن بود  نیپنگوئن ها خنده دار تر مینهنگ ها و اجتماع عظ یمرگ دسته جمع یخندم. حت یکند. من باز م

 و من بخندم. دیبود که آزادانه در کنارش قدم بزنم و او بگو نی. مهم ادیسهند بگو یوقت

صورت  انیزده اش از دهان، م رونیبود که زبان قرمز ب یمجسمه ا یچرده  اهیس یبار خنده ام فقط به رو نیا   

 کرد. سهند گفت:  یم یدهن کج اهشیس

 برات بخرمش. یخوا یم-   

 سر باال پرت کردم:    

 کار؟یخوامش چ ینه؛ م-   

 بود اشاره زد و گفت:  یکنار یمغازه  نیتریکه پشت و یساتن براق یبه روسر   

 .ادیبه صورتت ب یلیاون چطور؟ فکر کنم خ-   
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 و گفتم: ستادمیکه نشان داده بود، ا یمغازه ا نیتریپشت و   

 .میخوام. بر ی. اما نمادیبهم ب دمیدونم. شا ینم-   

ا ت میریبگ نویخواد. فعال ا یتوپ م ی هیهد هیدعوتت  نی. ارمیبگ یزیاومدم نشد برات چ یمن امروز هول هولک-   

 بعدا برات جبران کنم.

 و گفتم:  دمیپاش شیبه رو یلبخند   

 سهند. یخوب یلیتو خ-   

 و در همان حال گفت:  میبه داخل مغازه رفت دیدستم را کش   

 .یمجبورت کنم برام جبران کن دمیقول م-   

شده اش  یرا به هم رساند و مثلث یروسر یگفت. دو گوش روبرو یو او به فروشنده از رنگ و مدل روسر دمیخند   

 گفت:  یکرد وقت یصورتم حالم را دگرگون م یتو شیسرم گذاشت. نفس ها یرا رو

 خوشگله. یماه شد-   

 نگاه کنم گفتم:  نهیکه به آ نین اتر شد و بدو عیلبخندم وس   

 خوامش. دستت درد نکنه. یم-   

 فروشنده گفت:    

 خودتونو. نینیبب نهیتو آ -   

 : دمیرا از سرم کش یروسر   

 قبوله. دهینه . ند-   

 گفت:  لونشینا انیم یدر حال بستن روسر   

 مبارک تون باشه.-   
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 نی. با ذوق خاص از تجربه اولمیآمد رونیرا به دستم داد. با هم از مغازه ب لونیسهند پولش را پرداخت کرد و نا   

 ：دو نفره گفتم دیخر

 دوستش دارم. یلیسهند خ-   

 زد و گفت:  یچشمک   

 ؟یمنو چ-   

 .یخود دار یتو که جا-   

 ابرو باال انداخت و گفت:    

 .یبله. چه جواب سرراست و کامل و جامع-   

 .گهیلوس نشو د-   

 اشاره کرد و گفت: ابانیخ یبه آن سو   

 .میریبگ یتاکس میبر-   

تش به . رد انگشابانیمردم منتظر کنار خ یو نه حت ابانیخ یو نه به آن سو دیرس یگرفتن رد انگشتش نه به تاکس   

 یخانمان سوز آتشفشان ها یچشمانش، دست تمام فوران ها انیم رتیخشم و غ یختم شد که شراره ها یمرد

 الجثه را از پشت بسته بود. میعظ

که دست مشت شده اش داشت باال و  یبود با مرد دهیچسب نیبه زم میکه پاها دهیمن ترس نیب دیاش قد کش هیسا   

 آمد. یباالتر م

 زه؟ییپا یایچرا نم-   

 خورد و گفت:  یصورتم چرخ ینگاه نگرانش رو   

 ...هوی؟ چرا  دیچرا رنگت پر-   
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و نگرانم نشود؟ مگر  ندیصورت مرا بب ی دهیشد رنگ پر یکه نخواهد. مگر م نینتوانست حرفش را کامل کند. نه ا   

زه ام اجا یو عصبان نیاگر پدر خشمگ دیپرس یخواست. م یو کنکاش نکند؟ م ندیملتهبم را بب یشد حال و هوا یم

 داد. یم

و تا سهند به خود  دیانداخت او را به سمت خود کش یکه لرز به تن م یاش چنگ زد و با غرش قهیپدر به پشت    

 چشمش خواباند. ریز یبجنبد مشت

که  یگوش خراش پدر یادهایفر نیشد ب یم دهیکرد اما صدا کجا شن یپدر را منع م انیگو " یحاج یحاج" یکس   

 نواخت. یو م دیکوب یزد و م یم شیدست و پا ریسهند را ز

ر تماشاگ د،یبار یصورتم م یکه بر پهنه  یامان یب یبودم و با اشک ها ستادهیا دهیشده و هراس خکوبیم میبه جا   

سهند نمانده بود تا بخواهد با پدر مقابله کند. دست  یبرا یتن به تن آن دو بودم. گفتم تن به تن؟!!! نه؛ تن یمناظره 

 به سهند فرصت دفاع از خود بدهد.که  نیآمد بدون ا یم نییرفت و پا یامان باال م یپدر ب یها

و  دیکوب شیبه شکم و پهلو ییلگد ها د،یچیدر بطن مادر، به خود پ ینیافتاد و چون جن نیزم یسهند که از درد رو   

ار و با فش دیچیمشتش پ انیم میفرار داشته باشم، موها یبرا یمن حمله ور شد. تا به خود بجنبم و فرصت یبه سو

ها و  زهیو سنگ ر نینازک کف دستم از برخورد با زم ستافتادم. پو نیزم یاز پرت کردن، با کف دو دست رو یناش

 بار به قلبم مخابره شد. نیشد و دستور سوزش آن نه به مغز ، که ا دهیخار و خاشاک، خراش

از بودم که ب دهیکنده شدم. هنوز به تسلط کامل نرس نیشد و به دنبال آن از زم دهیمقنعه و مانتو ام از پشت کش   

درد روح و جسمم گم بود و همهمه  انیام م هیشدم. هق هق گر نیبر پشتم فرود آمد و باز نقش بر زم یمشت محکم

 عمرم را به جا گذاشت. یدتراژ نیبودند، غمگ ستادهیکه دور ما به تماشا ا یمردم ی

 یمیقد 220بنز  یآهن پاره ها انیکند و م نیپدر غرانم دست داده بود، مرا از زمباره به  کیکه به  ییقدرت اهورا   

 دست و سر و صورتم فرود آمد. یهمراهم رو یخنزر پنزرها یو همه  فیاش پرت کرد و پشت سر آن ک یمشک

 کنده شد. نیو از زم دیچون خودش غر نیاستارت که زد، ماش   

    

عقب  یصندل یوار رو نیدر خود فرو برد. جن شتریمادر، من در خود مانده را ب یپشت تلفن برا شیادهایفر یصدا   

 یدارد. م میبرا یبه منزل، مامان بانو برسد. معلوم نبود چه برنامه ا دنیکردم تا رس یدر خود جمع شدم. دعا دعا م
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پس  یکی شیصاعقه افتاده، ترکش ها یکه چون انبار باروت یبه منزل و تنها شدن با پدر دنیاز عاقبت رس دمیترس

 پس از آن. یها یرانیبودم و و مشیشد و حال در انتظار انفجار عظ یپخش م یگریاز د

بار فرصت را از دست ندادم و  نیجلو و عقب افتادم. ا یصندل یخال یفضا نیزد که ب یدیمقابل منزل ترمز شد   

ود، در مانده ب بمیجنگ لحظات قبل هنوز در ج نیکه در ب یدیلشده و با ک ادهیپ نیتند از ماش لیبدون برداشتن وسا

که قبل از قفل کردن در، خود را به من رساند و از  دارمقصد پناه گرفتن  دی. فهمدمیاتاقم دو یرا گشودم و به سو

پرتم کرد و شالق  نیخواندم که به زم یزنان مادر را م ادیزدم و فر یو هوا دست و پا م نیزم انی. مدیکش رونمیاتاق ب

 پشت شالق بر سر و صورت و بدنم نشاند.

    

    

 

   13 

و  دمیدست پس کش رچشمم،یمزاحم را پس بزنم که از سوزش گونه و ز یتا اشک ها دمیچشمم کش ریدست ز   

 گذاشتم. رشیرا ز یبلند کردم و پشت د،یکش یرمیرا که از درد ت گرمی. با همان دست، دست ددمیچهره در هم کش

 یسهند م ادی یشد وقت ی. درد خودم فراموشم مختمیدادم و باز مثل ابر بهار اشک ر هیپشتم تک واریسرم را به د   

 به سرش یاز او نشکسته باشد؟ نکند ضربه ا ییکه ازپدر خورده بود. حالش چطور بود؟ دست و پا یافتادم و کتک

 خورده باشد!!!

درد قلبم گم بود. روحم، خراش  انی. درد دست و پا و صورتم، مستمیگر یصدا م یو بکردم  یتمام امروز را مرور م   

 برداشته بود. قیعم یکه نه؛ زخم

زده و آرام برخاستم. مچ  هی. آرنج دست سالم را به تخت تکدمیتا به تخت خواب رس دمیکش نیزم یخود را رو   

 رساندم. نهیگرفته و خود را به آ واریکرد. دست به د یبابا رفته بود، ذق ذق م یپا ریکه ز ییپا

زخم  یلبم پاره شده و خون رو ی. گوشه دیصورتم را به آن حال و روز د یاز فرط تعجب ترک برداشت وقت نهیآ   

ام حک  یشانیپ یاحاطه کرده و نقش سگک کمربند پدر رو یو کبود اهیس یخشک شده بود. اطراف چشمم را هاله 

 خون لخته شده، بود. یبه قرمز هآغشت زیافتاده بود که آن ن کیبار یاریگونه ام ش یشده بود. باال
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له فاص نهیشد، از آ یم کیکه نزد ییقدم ها ی. با صداستمیچسبانده و هق هق گر نهیکنار آ واریام را به د یشانیپ   

م گرفت و آرا شیدست ها انیرا م مینشست. مچ پا میپا ریتخت نشستم. در باز شد و مادر با لگن آب ز یگرفته و رو

 آب گرم فرو برد. نلگ انیرا م میدردناکم، پا "آخ" یماساژ داد. با صدا

آب بود. با حرص گفت: مگه  لونیشناور در نا یاتاق افتاد که حاال فقط قطعه ا یگوشه  خی ی سهینگاهش به ک   

 چشات؟ یکبود رینگفتم بذار ز

 بازگشت و دست گرید یشد. چپ چپ نگاهم کرد و از جا برخاست. با کاسه ا نییباال و پا ینفسم آه مانندم پلکان   

تخم  یو نرم ماساژ داد. بو ختیدستم ر یزد، رو یکاسه هم م انیکه م یام را در دست گرفت. از مخلوط دهیضرب د

 بست و گفت: زیتم یشد. سپس دستم را با دستمال جمعبا انزجار  ینیب یام زد و پره ها ینیب ریمرغ از مخلوط ز

 لگن رو ببرم. امی. آب لگن سرد شد صدام کن بیشب حواست باشه روش نخواب -   

 که در را باز گذاشت و گفت:  دینکش هیرفت و برگشتش به چند ثان   

تو  یچه خاک نمیبگو بب ؟یرفت یم رونیبا اون لندهور ب یتون؟ از ک نیشده ب یکن چ فیبابات پشت دره. تعر-   

 سرمون شده؟

 تشر زد:  دیشدم. سکوتم را که د رهیخ میپا ریرا کوتاه به او رساندم و سپس به فرش ز نمینگاه غمگ   

 تون؟ نیشده ب یچ نمیبگو بب گمیم-   

 زد، گفتم:  یکه حاال با مکث و فاصله م یبا هق هق   

 ...مینرفته ... بود... بار ... بود... تا... حاال... نیاول-   

 ش؟یشناخت یاز کجا م-   

 ... آذره...یعمو-   

 زد:  ادیو با ناله فر دیدو رونیکه با وحشت ب یبابا و مادر ادیفر یشکست و پشتش صدا یا شهیش   

 .ی. دستتو داغون کردریمرد؟ آروم بگ یکرد کاریچ-   

 .دی، بر زیمادر را ن یپدر، صدا یغرش عصب   
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شکم گذاشتم.  نگاهم  یرو دم،یرو به باال خواب یجابجا کردم و وقت گریبا دست د اطیام را با احت دهیدست ضرب د   

پدر  یدست ها نیب شیپ یکه ساعات شانمیپر یموها یبه سقف دوخته شد و باز اشک ها از دو طرف چشم به سو

 .دیشد، چک یم دهیکش

 که به دست یتی. به جنستمیتمام تنم کوفته بود اما دردش به اندازه زن بودنم نبود. من محکوم بودم به جنس   

من، زن بودن بود. وگرنه عشق و دوست داشتن که  یبخشودن ریو غ رهیشد. گناه کب یارزش م یب ارید نیمردان ا

توانستند با عشق شان ازدواج کنند. مثل داداش  ی. مریتوانستند عاشق شوند. مثل داداش ام یگناه نبود. مردها م

 ی. منیمادر ببندند و با عشق شان صحبت کنند مثل ام یدر سالن بزرگ خانه را به رو یتوانستند هر از گاه ی. مریام

 بود.  "زن بودن من"خانه  نیا ی! فقط تنها گناه نابخشودنینیب

ر که بر س نی؛ ا "ادیدختر نم نیا یاز کثافت کار یحرف چیخونه ه نیا یمردها شیپ"：پدر با تحکم گفت یوقت   

 یب نینفهمه ا سایپر "：کرد یم دیتاک ی؛ وقت "بده یبشه و تست باردار نهیمعا شیبر یم "：زد یم ادیمادر فر

 نیزن در ا زیشد به ارزش ناچ یم "کنه انتیبشه و به همسرش خ ییکرده و نکنه اونم هوا یا یآبرو چه هنجار شکن

 برد. یخانواده پ

 داشت. یفردا بستگ ی نهیو معا شیکه ارزش و اعتبارش به آزما یمن محکوم بودم به زن بودن. همان   

    

 یکه از من م یکند. مثل خواب یم یبیکه خواب بر اهل خانه غر دیشد فهم یاز اتاق م رونیب یاز سر و صدا   

 که قرار بود یشب، هرگز صبح نشود. صبح نیدعا کنم ا ایدانستم دعا کنم صبح زودتر از راه برسد  ی. نمختیگر

 یم یباردار شیتن به آزما دیرا، با یوجود گوهرزن بودن بسنجند. که اگر نداشتم آن  اسیارزش و اعتبار مرا با ق

 بنشاند. اهیا به خاک سر ییآبرو یب نیا یسپردم تا مرد قَدَر خانه بتواند با آن باعث و بان

روز گذشته  یپدرانه یپا مادر کنارم متوقف شد. اما نوازش ها یبودم که در اتاق باز شد. صدا یداریخواب و ب انیم   

کرد و تکانم داد. چشمانم به زحمت باز شد اما  میبرده بود. مادر چند بار صدا غمایام را به  یتمام انرژ ،یداریو شب ب

 بسته شد. بازدردناک شب و روز گذشته،  یها هیاز سوز گر

 .میگذاشت و گفت: بخور بر میپا یصبحانه را رو ینینفره ام نشستم و س کیتخت  ی. رونمیمادر کمک کرد بنش   
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 دستش گذاشتم:  یکردم و دست رو شیملتمسانه صدا   

 ه.وقت دستش به من نخورد چیمن پاک پاکم. ه یپرست یکه م ییمامان! به اون خدا-   

 کرد. ناله کرد: سیو باز چشمانم را با خود خ ستیدستانش گرفت. هق هق گر نیپهن شد و سرش را ب نیزم یرو   

کردن؟! خدا منو بکشه  یسال ها با آبرو زندگ نیبود تو ا ییآبرو یچه ب نیبود سرمون اومد؟! ا ییچه بال نیا-   

 مرد. نی. تا صبح جون داد اگهیجور د هیو شوهرم  شهیجور داره زجر کش م هیراحت بشم. بچه م 

 هریم یکنه م یمرد راحت باشه. سکته م نیا الیبذار خ میبار او التماس داشت کالمش: پاشو بر نینگاهم کرد و ا   

 . پاشو دختر.زهییپا

 ! ینیب یم   

 من بود.  تیپدر ، در گرو جنس یاو یمرگ و زندگ یحت   

 دختر بودن من... ایدر گرو زن    

که  یسر و صورت نی. من با اشیآزما نیبا ا شمیمامان من نابود م ن؟یکن یکار م یحواستون هست با من چ-   

 بشم؟ نهیمعا دیحاال با رونیرفتم ب یکیبار با  هیبگم؟ بگم من فقط  یچ یقانون یپزشک فتمیکفاره داره، راه ب دنشید

 نگاهم کرد و گفت:  زیتند و ت   

 میسرمون کن یرتیغ یو ما هم کاله ب بهیبا مرد غر رونیب یبر یپاش میآبرو نشد یب نقدریببند دهنتو. هنوز ا-   

 دق نده. نیاز ا شترینشده. پاشو باباتو ب یزیچ میبگ

من از زن بودن خود  تیشدم و تمام یروح من بود. نابود م انیخط پا نه،یمعا نی. اشیآزما نیمردم با ا یمن م   

 شد. یمتنفر م

 مادر: یبر تفکرات من و تشر رفتن ها دیپدر خط کش یصدا   

 .نیروشن کنم ، اومد نویتا ماش-   
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 هاوقت یگاه   

 باید   

 رفت ، رفت ، رفت...   

 یک خیابان دراز را گرفت   

 تا آخرین نفس رفت   

 باریک یپیچید به یک کوچه   

 و ناپدید شد ...   

صالت ظهر را در کوچه  نیتا ا دیکش یعقلش را م نیری. او دست پسر شهیمن و زن همسا نیبود ب یچه شباهت   

شهر نم  نیو سرگردان ا النیتا و دمیکش یدست روح زخم خورده ام را م زیکرد. من ن ینگذراند و پسرک امتناع م

 یکه حاال مرد قَدَر قدرت آن نم یکرد. خانه ا یخانه امتناع م نیگرفته نباشد و او با ضجه و التماس از ورود به ا

به دام انداختن پسرک  یکه تنها حربه  نیباشد از ا ریدلگ ای ش،یبودن دختر سر به هوا زهیدانست شاد باشد از دوش

 شده را، از دست داده است؟ ییآبرو یشده و باعث ب کیکه به دخترش نزد یگستاخ

 مشتش گرفته و اعتراض انیباز در را م یافتاد که لنگه  یشدم اما باز نگاهم به پسر ادهیپ نیبه دنبال مادر از ماش   

برداشتم. جسمم که از در گذشت، روح  یسست و لرزانم را به سمت در ورود یرفتن به خانه. قدم ها یکرد برا یم

 گر. رانیورود و نی. بگذر از ازهییپا ردر گرفت و التماس کرد : بگذ یدست به لنگه  انم،یگر
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داغ  یها زهین انیسماجت پسرش، نگذاشت صالت ظهر مرداد، م یمادر بود که با همه  ه،یاو ، همان زن همسا   

ر نبودم. بگذار روحم پشت خانه اش کشاند. من که ماد انیبود او را م یآفتاب بسوزد و در کوچه بماند. به هر زحمت

 تاجر بزرگ پارچه در آن قرار داشت بماند و بسوزد. ،یمسعود یحاج یکه خانه  یلعنت یهمان کوچه  انیدر ، م نیا

از  بودم که یو من فقط جسم تکه و پاره ا ستیز یقوم نم نیا انیم گریکه د نیبستم. او خرسند از ا شیدر را به رو   

 اتاقم ماوا گرفتم. انیروح خانه گذشته و م یسرد و ب اطیح
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گذشته را بدون حضور کنکاش  یداد. تمام دو هفته  یآزارم م شانیها یخنده و شوخ یو کالفه بودم. صدا یعاص   

ه سر ب یو بخندند و من فراموش کنم که در حصر خانگ ندیکرده بودم و حاال سخت بود کنارم گوشم بگو یگر آنان ط

به  یپ یشد تا کس دهیخانه بر نیاز ا زین سایو پر ریام یفرستاده شد و پا سایبه منزل پر نیبرم. دو هفته که ام یم

 یگذشت که جا یاتاق یواریکه تمام لحظاتم در چهار د یخانه نبرد. دو هفته ا یدخترک تنها یبه بار آمده  ییرسوا

ه ک یمالل آور یزد و تلفن خانه به گاوصندوق پدر منتقل شده بود. دو هفته  یدر ذوق م ز،یم یرو وترشیکامپ یخال

. رمیاز سهند بگ یو خبر ابمیب اطیح واریاز در و د یمادر به دنبالم بود تا نکند روزن ی هیاجابت مزاج، سا یبرا یحت

دست پدر، جان سالم به در  یدانست چقدر از آن نوازش ها یکند؟ نم یدانستم کجاست و چه م یکه نم یسهند

 برده است.

که  یصورت دختر دنیگفت کراهت دارد د یهمسرش بود. پدر م ی الهیشد و مادر هم پ یپدر با من هم سفره نم   

 گذشت: یاش شده. و من از دلم م یزندگ یسرلوحه  ییآبرو یو ب ییایح یب

 ناله کنند ریهمه از دست غ»    

 « ادیفر شتن،یاز دست خو یسعد   

آن ها دارم  انیم ییکه فرزندان خانه بعد از دو هفته دور هم جمع شده اند، جا یشب مهمان نیحاال مانده بودم در ا   

را بر من تنگ کرده  یافکار خود، زندگ ی دهیکه با طناب پوس یبود نداشته باشم. مرا چه به آنان میندارم؟ از خدا ای

 یمغز ملتهبم نم یگرفت و خوره  یآنان آرام م یگرفته ام، اگر صدا دمتار و پود اتاق  انیگرفتم م یبودند. آرام م

 شد.

 گوشم فرو بردم و باز در حجم آغوش تخت خوابم گم شدم. یحفره  انیم یپنبه ا یدو گلوله    

    

و از رفتن پدر مطمئن شدم، به سرعت از اتاق خارج شدم و به دنبال مادر  دمیرا که شن اطیبسته شدن در ح یصدا   

اند . م یکردم. فقط نگاهم کرد و منتظر حرف بعد شیکرد. صدا یبود و تشک را تا م ستادهیاتاقش ا ی انهیگشتم. م

 گفتنش تنگ شده بود.« جان » یچقدر دلم برا

 .شهیکنکور اعالم م ی جهیامروز نت ؟یریروزنامه بگ ابونیسر خ یسر بر هی شهیم -   
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 نگفته بودم فکر دانشگاه رو از سرت بنداز. -   

 ملتمسانه نگاهش کردم:    

 نه؟ تو رو خدا مامان! ایقبول شدم  نمینگفتم که برم دانشگاه. فقط بب-   

تونم تو خونه تنها  یده. تو رو هم که نم یشه. بابات اجازه نم یانبوه رختخواب ها قرار داد و گفت: نم یتشک را رو   

 بذارم.

 : دمیدست از تالش نکش   

نت داره بپرسه در مورد  یبگو از دوستش که کاف نیحداقل به ام اینه؟  ایقبول شدم  نیمامان جون! فقط بب-   

 .میقبول

 ه دنبالش تا آشپزخانه رفتم و گفتم: رفت. ب رونیتشک گذاشت و از اتاق ب یبزرگ بابا را رو یمتکا   

 مامان! یگیم یچ-   

 محکم و قاطع گفت:    

 ییکم رسوا ؟یآبرومون کن یدانشگاه ب یبار به بهونه  نیو ا یبش ییبشه؟ دوباره هوا یکه چ ینه نه نه. بدون-   

 بابات؟ یبرا یگذاشت

 درمانده نگاهش کردم:   

 مامان؟ یگیم یجور نیکار کردم؟ چرا ا یآخه مگه من چ -   

 ؟یکار کرد یچ یاومد تا بفهم یشکمت باال م دیاال و بال با ؟یکه نکرد یکرد یم دیکار با یچ گهید -   

عقب گرد  د،یدانم. اشکم که چک ینگذاشت اما بر دلش، ... نم یریتاث چیو پر از اشکم به ظاهرش که ه رهینگاه خ   

که هم درد بود و هم درمان. درد بود و مرور خاطرات... درد بود و  یام پناه بردم. به اتاق ییکردم و باز به مونس تنها

... آن قدر متن نامه ها را مرور کرده بودم یشب مهیو ن یواشکی یها اندنسهند... درد بود و نامه خو ینامه ها یادآوری

ه ب یکه در دفتر خاطرات سهند نوشته بودم... وقت یخواندمش. درد بود و مرور دل نوشته ها و اشعار یکه حاال از بر م
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 باشد که یا هیرفتنش، هد یسرباز ی زهیداده بودم که جا دیبرود، ام یزور از او قول گرفته بودم که زودتر به سرباز

 دارم. یاز جانم دوست تَرَش م

    

    

    

    

    

    

 

        16 

و  دریکرد تا پدر آرام بگ یآمد که التماس م یم بهیغر یزن ینشستم. صدا میدر جا مهیپدر سراس ادیفر یبا صدا   

در را باز کردم.  یو ال ستادمیآمدم. پشت در اتاق ا نییبسپارد. پتو را کنار زدم و از تخت پا شیگوش به حرف ها

 یننگاه کردم. به ز اطیبزرگ اتاقم به ح ینبود. از پنجره  دایپ ینگاه انداختم. در هال باز بود و کس رونیبه ب یدزدک

محکم پرت شدن در هال،  یکرد و او اصرار داشت که حرفش را بزند. صدا یم ییراهنما رونیکه مادر او را به سمت ب

 قلبم گذاشتم. یمرا از جا پراند و دست رو

 . یبچه مو ناقص العضو کرد ی. زدمیکن تیبرات شکا میتونست یزن که گفت: م یبا صدا   

مادر بزرگ آذر را  یکشمکش او و مادر توانستم چهره  انیپنجره بازگشتم. بچه اش؟! برگشت و م یدوباره به سو    

 کشانده بود؟ نجایسر سهند آمده بود که او را به ا ییکرد؟ چه بال یجا چه م نیدهم. مادر سهند. ا صیتشخ

 .نیبکن ن،یخوا یم یپدر باز هم بلند شد: هر غلط ادیفر یصدا   

مادر بودم که  دنیدو ی رهیفرستاد و دوان دوان به خانه بازگشت. هنوز از پنجره خ رونیمادر به زحمت او را از در ب   

 مشتم فشرده شد. انیدر برگشتم و پرده م یخورد. هراسان به سو واریدر اتاقم به ضرب باز شد و محکم به د
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او را محکم تر کرد و ترس، گام  یعقب رفتم. خشم، قدم بعد به جلو برداشت و من با ترس به یپدر با خشم قدم   

صبحانه گم شده بود  یجمع کردن سفره  یصدا انیکه م ی. مادردیایکردم مادر ب یمرا سست تر... فقط دعا م یبعد

ارد کراهت د"گفت  یکند که م ینگاه م یو با خشم به صورت ستادهیدانست پدرم بعد از سه ماه مقابلم ا ینم ایو گو

 ".دنشید

کنم  شی. لب باز کردم باز صدادیحنجره ام متولد شد و همان جا به مرگ خود آرم انیکه م ییکردم. صدا شیصدا   

 که پدر گفت: 

 ؟یبهش خبر رسوند یچه جور-   

بار چهار  نیا ادشیچشمانم حلقه زد و سرم را به چپ و راست تکان دادم. فر انیو مات نگاهش کردم. اشک م جیگ   

 ستون خانه را لرزاند:

 ؟یشد ریکه تو خونه اس یناموس رسوند یب نیبه ا یچه جور -   

 من و پدر قرار گرفت و گفت: نیب یشد و به آن لیتبد دنیمامان به دو یقدم ها یصدا   

 نرفته. رونیکه از خونه ب نیاحمد آقا؟! ا یگیم یچ -   

 زد و گفت:  یپوزخند   

 ش؟یخواستگار ادیبرسونه که ب زیهمه چ یخوابت کرده و تونسته به اون ب یک نیبب-   

. دنیاونا از کجا فهم نیهل داد و گفت: من همش کنارشم. چشم ازش بر نداشتم. بب رونیمادر، پدر را به سمت ب   

 ؟یحاج یلرزون یتن خودت و ما رو م یآخه چرا سر صبح

 کردم و گفتم: شیستن در برگشت، صداب یپدر که از اتاقم خارج شد و مادر برا   

 .دمیند یُنزدم. من اصالً کس یحرف یمامان! به جون خودت من به کس -   

 ی. شروع بدشتریآوردن مادر ب هیشد و قسم و آ ادیپچ پچشان ز یتکان داد و رفت. صدا میبه نشان تفه یسر   

 شد از یشده بود. جدا نم یبه صورتم نقاش کیداشت صبح امروز، پر از ترس و استرس... اما لبخندم انگار که با ماژ

خواست بخندم. چرا فکر کرده بودم سهند به  یدلم م ماما باز ه ".زهییپا بهیع"زدم:  یلبم. هر چه به خود تشر م

! سهند نشان داده بود هنوز ؟یو بزدل ییوفا یمش کردم به بسه ماه محکو نیکند؟ چرا تمام ا یمرا فراموش م یراحت
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ل حا نیداشت ا دنیماندم. خند یمنتظر بهبود اوضاع و بازگشت سهند م دیمن بودم که با نیمن است. حاال ا ادیبه 

 نه؟! ،خوب

حال خوبم را  دیبود که با ییدر اتاق زدم. اصالً امروز از آن روزها یآخ که چقدر حالم خوب بود... برخاستم و چرخ   

فرو کنم و آزادانه نفس  میموها انیم یسرخاب یاز گل شمعدان یرا ببافم و شاخه ا میموها دیکردم. با یم یدائم

 یذهنم ابد میدر تقو دیکتک خوردن ها... امروز با یهمه  یابااسارت و قفس تنگش... اصالً گور ب یبکشم. گور بابا

 کردم. یم یشد . من امروز را ابد یم

 گرفتم غرولندش را:  دهیگرفتم و نشن دیحمام شدم. نگاه متعجب مادر را ند یپدر که رفت، لباس برداشتم و راه   

 ؟یزییپا ی وهیفرستادمش حموم. آفتاب از کدوم طرف در اومده م یبار به زور م هیهفته -   

 . بگذار او هم بعد از سه ماه غم خوردن و زندان بان بودن، بخندد: دمیخند   

به آب بزنم بلکه حال و  یتن هیرم  یمامان بانو. م دهیتاب یحاج احمد مسعود یاز سمت حجره  شهیآفتاب که هم-   

 قفسم، معطر بشه. یهوا

 و اونا اومدن سر وقتمون. یگفته باش یزیچ یکنم به کس یمنم مثل بابات شک م یکن یقفس قفس م -   

 حوصله نگاهش کردم:  یدست به کمر زده و ب   

درز  رونیاتاقم حرف زدم، حرفم ب یهستم و با مورچه ها ینب مانیارتباط دارم مادر من؟! نکنه سل یآخه من با ک-   

 کرده!!!

 .افتمی یقطرات آب، آرامشم را م ریز دیحمام شدم. با یببرد. راه نیتمام حال خوبم را از ب شینماندم تا حرف ها   
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 یعشق یآزارم ندهد. خارج از توان و حوصله ام بود. با همه  یعل ریام یرا بستم تا بخوابم و سر و صدا میچشم ها   

مورچه  یرد پا یاتاق محبوس بودم که حت یواریچهار د انیروزها آن قدر م نیکه به تنها فرزند خواهرم داشتم، اما ا

نبود.  یخبر وترمیگذشت و هنوز از تلفن و کامپ یمن م یانگشدم. شش ماه از حصر خ یو حساس م دمیشن یها را م

خود. افسرده بودم نه از کمبود  یبر جا تمینبود. کماکان گناه من پا برجا بود و محکوم یخوش پدر خبر یهنوز از رو

 گریبار ختم شد و د کیمادر سهند به همان  یخواستگار یامکانات و توجه پدر ومادرم، نه... افسرده بودم وقت

 تیتا باالخره رضا دیآ یرود و م یکه آن قدر م نیشده بود. دلم خوش بود به ا دینا ام دمیام ینشد. همه  شیدایپ

ام باال و باالتر رفت و هر  یحوصلگ یها و ب ینداشت، دوز بد حال یبازگشت چیرفتنش، ه یکند. وقت یپدر را جلب م

 یبا آن سرگرم شوم. کتاب ها یلحظه ا یبرا یتا حت اشتمدر اتاق ند زیچ چیتر شدم. ه یروز افسرده تر و منزو

به  با حسرت یبزرگ بر در آن نشسته بود. گاه یمنتقل شده و قفل یو رنگ ها و قلم موها به انبار یبوم نقاش ،یدرس

 خواندم:  یلب ترانه م رینشستم و ز یم اطیحوض وسط ح یرو یزدم. گاه یزل م یدر انبار

 ...دمیقسّمت م دم،ی... قسّمت میجا نر نیکه از ا دمی... قسّمت میاز عشقم نگذر دمیقسّمت م-   
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 یکردم. آن قدر به غلغل ها یبودن کنار سهند را مرور م یو روزها دمیخواب یتمام روز زل زده به تخت م یگاه   

شود. آن قدر  یسِرو م یبزند، جا افتاده و آماده  گریدانستم چند غل د ینگاه کرده بودم که نشمرده م یقورمه سبز

را در روز ماه  یتو یاز شبانه روز است. من حت گامدانستم چه هن یم دهیشدم که ساعت ند یم رهیبه آسمان خ

و  دهیکش یدراز م اطیح یگوشه  یتخت چوب یساعت ها رو ی. وقتدمید ی. خنده دار بود اما مدمید یآسمان م

 زیرا ن لیسه یماه که سهل بود، ستاره  د،یچرخ یآسمان م کرانیب یآب یشد و چشمم رو یسر بالش م ریدستم ز

 ی. من حتیداریب ای دمید یها را در خواب م نیا یدانم همه  ی. نمدمید یرا م نیو سها و پرو ایرث ی. من حتدمید یم

دانم چند ساعت از ساعات  ینم یام. من حت دهیبوده ام و خود نفهم داریدانم چند ساعت از زمان خواب، ب ینم

 بود، شکر داشت. دهینرس نیکه کارم به دارالمجان نیکرده ام. هم یروز را در خواب سپر یداریب

را  واریبه کار رفته در د یتوانستم تعداد سنگ و آجرها یاتاقم، اما م وارید یبا وجود روکش گچ؛ و بعد ها رنگ رو   

اتاقش درس  انیدانشگاه، م یشاگرد ممتاز مدرسه که حاال به جا یبود ابعاد سنگ را بدانم. برا یبشمرم. فقط کاف

نداشت.  یسنگ و آجر کار لیبر مساحت مستط وارید مساحتکردن  میداد، دو دو تا چهار تا کردن و تقس یپس م

بود و خودم  کمیزیو ف ستیو ز یمیام بهتر از ش یاضیر ایشدم. گو یم یشدم، حتما مهندس خوب یاگر پزشک نم

 ام نبود. یحال

اً حتم ؟یو مهندس واریبه گچ و د دم؟یکردم به کجا رس یشده ام؟ داشتم به سهند فکر م وانهید م؟یگو یآه !!! چه م   

 شوم. یم وانهیدارم د

 کم یشد. آن ستاره  یم یبابا راض دیآمد شا یم گریبار د کیفقط  گر،یبار د کیخب حاال از اول... اگر مادر سهند    

 شدم و خبر ندارم. وانهیبه آسمان. حتماً د دمیاَه... باز که رس ست؟ینور وسط آسمان همان سها ن

    

    

 

       18 

 میوها. صورتم شفاف بود. مستادمیا نهیبود، به تن کردم و مقابل آ دهیخر میخود برا ی قهیبه سل سایرا که پر یلباس   

 یو شکن، رو نیصاف و بدون چ یخوب بود اال  لبم که مثل خط زیبود. همه چ ختهیصاف و ساده دور شانه ام ر

از صورتم رخت بربسته بود و  شیها ماه ها پ یبودکراهت نداشت. ک گریصورتم د دنیشده بود. د یصورتم نقاش
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 شده بود و قرار دیشده بود. بخصوص حاال که ع دهیبخش یجواب دنیو شن یگفتن سالم یهشت ماه اسارت، به اندازه 

 .مینیبنش نیهفت س یبود دور سفره 

داشت. از سهند و  یسهند را در ذهنم تازه نگه م ادی شهیکه هم ی. به رد زخمدمیگونه ام دست کش یبه باال   

 یروز دیراحت بود که نزد آذر امانت است و شا المی. بابت نامه ها خشیها مانده بود و نه نامه ها هیعشقش نه هد

 یاتاقم، به سطل زباله فرستاده شد و برا انیشدن م دایپ ازاول بعد  یهمان روزها شیها هی. اما هدرمیبتوانم از او بگ

شده  انهیذهنم مور انیکه انگار م یشد و خاطرات یبر گونه ام بود که فراموش نم یاز دستم رفت. فقط زخم شهیهم

 کردند. ینم میرها یبودند و لحظه ا

 .کهینزد لی. سال تحوگهید ایبدون در زدن، در اتاقم را باز کرد و گفت: ب شهیمثل هم نیام   

را هم نداشتم. بگذار فکر کند از او که پانزده ماه از من کوچکتر است  نیکل کل کردن با ام یحوصله  یحت گرید   

اش،  یسکوت و افسردگ انیکه م یزییپا ی وهیهمه بگذرد اال م لیباب م ایبرم. بگذار دن یترسم و حساب م یم ز،ین

 ماوا گرفته بود .

کند را پست سر  یم زانمیسوزان جهنم آو یکه در منظر پدر، حکم طناب دار است و از درخت ها یشانیپر یموها   

وسط سالن پهن کرده بود و  هر سه دورش نشسته بودند.  یساده و کوچک یبستم و از اتاق خارج شدم. مامان سفره 

 نگاه کردم. ونیزیتلو یبه صفحه   ولب جواب داد. دور سفره نشستم  ریسالم گفتم و پدر آهسته و ز

خانه هم سرک  نیداد. ممکن بود بهار به ا یبهار م دنیشد و خبر از رس یپخش م "آمد دیآمد و ع دیع" یترانه    

اتاق پدر و مادر وصل شده بود و روزها در  انیم یزنگ تلفن که به تازگ ی! صدا؟یزییپا ی وهیبکشد؟ بهار را چه به م

 ما چرخاند و گفت:  نیرا ب جبششد، همه را متعجب کرد. مامان نگاه متع یاتاق قفل م

 ؟یدیموقع ع نیتونه باشه ا یم یک-   

سال  شدن لیتحو کیمن سراغ تلفن رفت و نزد یشگیپدر و سکوت هم«  هیک نیبب» و  نیبا شانه باال انداختن ام   

 بود؟ یبود که بازگشت. پدر متعجبانه گفت: ک

 به من کرد و گفت:  یچشم ریز ینگاه   

 کنم. یادآوریخانم؟ گفت در مورد اون موضوع بهتون  ریدختر من-   

 خواستم به آن فکر کنم. یم یشد، بند دلم پاره شد از حضور ... نه... حت یمن طوالن ینگاه پدر که رو   
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 ...یدیو هشتاد و هفت خورش صدیو س کهزاریبا مقلب القلوب و االبصار... آغاز سال    

   ***** 

 دیاز اتاق خارج نشوم. با د،یجد یگرفتم تا حضور مهمان میعمو، به اتاقم پناه آوردم و تصم یبعد از رفتن خانواده    

 دیکه بتوانم از وجود خواستگار جد یشدم. راه یتماس با سهند م یبرقرار یبرا یبه فکر راه دیکردم. با یتمرکز م

 یافتاد و اجازه نم یپدر م یدست بگذارد. شده به دست و پا یمحال بود دست رو دیفهم یمطلعش کنم. سهند اگر م

شوم. سهند عاشق من بود. همان طور که من عاشق او بودم. من بخاطر سهند از دانشگاه  گرید یداد عروس خانه ا

 متتشما دیفهم یدها ماتفاق شوم خبر نکنم. که اگر بع نیبود گذشتم. روا نبود او را از ا میآرزوها یکه مقصد همه 

 غفلت. نیا یکرد برا یم

کردم خاله  یشد. فقط دعا دعا م دیو نا ام دیرس یینامه بر؟ فکرم به هر جا کیاما چگونه؟ با کدام تلفن و کدام پ   

ه نجوا ب ی. تنها راه نجات را دسترسمیسال نو و باز چون سال گذشته به اصفهان دعوت شو کیتبر یبرا ردیتماس بگ

 دانستم. یو نغمه م

خود را پشت در رساندم. شک نداشتم  د،یرس یتر به گوش م فیزنگ تلفن که حاال از اتاق پدر و مادر ضع یبا صدا   

م و زد هی. به در تکدیبگو کیگرفت تا به خواهر بزرگش تبر یتماس م دیکه خاله پشت خط است. هر سال روز اول ع

ازت  هگیتلفن. خدا د ی. کمکم کن بذار منو صدا کنن پاربا هی نیلب تکرار کردم: خدا فقط هم ریچشمانم را بستم. ز

 یبذار برسم پا گهیبار د هیکنم. فقط  یم رونیفکر دانشگاه رو از سرم ب شهیهم یخوام. خدا جونم برا ینم یچیه

 ...ایکمکم کن. خدا ای. خدادمیتلفن و به نجوا بگم کمکم کنه. خدا جون قسمت م

 ی افهیبا ق سایقلبم گذاشتم و در را باز کردم. پر یاز جا پراند. دست رو یکه به در خورد، مرا چون فنر یضربه ا   

 نگاهم کرد و گفت: یحق به جانب

 ؟یچته؟ پشت در بود -   

 ها؟! نه . -   

 با سر به اتاق مامان اشاره کرد و گفت:    

 بگو. کیتو هم تبر ایسال نو بگن. مامان گفت ب کیزنگ زدن تبر نایخاله ا-   
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ا خد شیتر شد و آهسته از کنارش گذشتم. حاال فقط از دلم شکر و ستا رانیلبم که کش آمد، نگاه متعجب او، ح   

 شیتا مامان با تکان سر اجازه صادر کرد. کنارش نشستم و به حرف ها ستادمیدر اتاق ا یآستانه  انیگذشت. م یم

 گوش سپردم.

... نه، ام؟یو من ن شهیدختر خواهرم عروس م ام؟ین شهیخب حاال کو تا تابستون خواهر من؟! خدا بزرگه... مگه م -   

براش  امی... آره اول تابستون مامیم ؟یکن یقربون قد و باالش برم... شش ماه فرصته بهناز جان. چرا عجله م

 .میکن یآماده م لشوی. با هم وسامیدوز یرختخوابشو م

 شیرا دوست داشتند و حاال ب گریکه سال ها همد یرفت. با عشقش. با کس یبختش م یپس نغمه داشت به خانه    

 گذشت. یآن دو م یسال از نامزد کیاز 

 و رو به خاله گفت:  دیمامان بانو آه حسرتم را شن   

 هم اومد. زهییتلفن، پا یپا انیبه دوقلو ها بگو ب-   

 تمیبه ن یتلفن نشستم. انگار همه عالم پ زیمامان کنار م یمشتاق گفتگو با دوقلوها، با لبخند از جا برخاستم و جا   

م به دل ینجوا، نور یصدا دنینشسته بود. با شن میصدا یرو میاضطراب مستق نیبرده باشند، اضطراب داشتم و ا

 کردم:  یو مشتاق تر از قلب حال و احوال پرس دیتاب

 !یخونه شوهر تو هنوز موندگار رهیقل داره م یکیاون  نمیب یدختر خاله؟ م یتو چطور-   

 و گفت:  دیخند   

 تو بشم. حاال برادر شوهر تو بساطت هست؟ یقل. من منتظرم جار نیا الیخ یب-   

پشت در کرده بود و در  ی ستادهیا یچوب لباس یرو یبه مامان که خود را مشغول مرتب کردن لباس ها ینگاه   

 داد کردم و گفتم:  یگوش م میواقع به حرف ها

 نه. تو چه خبر؟-   

 ربطم شده بود گفت:  یجواب ب ینجوا که متوجه    

 خاله کنارته؟-   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
77 

 

 بده با نغمه هم حال و احوال کنم. یآره. گوش -   

خود را به آن ها رساند و مشغول جدا  عیآن دو سر دنیشدند و مامان با د زیبا هم گالو ریو مهراب پسر ام یرعلیام   

 کردنشان شد و من از فرصت سود جسته و تند  و تند گفتم: 

. زنگ بهش بزن دنیرو دارن شوهر م زهییو جفتمونو کتک زد. بهش بگو پا دینجوا هشت ماهه ازش دورم. بابا فهم-   

 خودشو برسونه.

 گفت:  رتیحرفم با بهت و ح انینجوا م   

 از سهند ندارم. یبگم؟... من شماره ا ی...به ک ؟یگیم یچ-   

 بچه ها بود و تند و تند گفتم:  یهال و مشاجره  رینگاهم هنوز درگ   

 . صفر، نهصد و ... سیبنو-   

 به خود مسلط شدم: عیانداخته و سر نییدر، سرم را پا یبابا در آستانه  دنیبا د   

 . ان شاهلل تابستون.میایب میبتون دینه نغمه جان. فکر نکنم امسال ع -   

 گفت:  ظینجوا با غ   

 بود؟ نهصد و چند؟ یش چ هی. بقیبگو لعنت-   

 چنبره زد و گفت:  میگلو انیبغض م   

 ندارم . به خاله و عمو سالم برسون. خداحافظ. ی. کارزمینه عز-   

و  دیبغضم ترک دم،یزدم. به اتاقم که رس رونینگاه کنکاش گر پدر از اتاق ب ریتلفن گذاشتم و از ز یرا رو یگوش   

ام را خفه کردم. تنها  هیگر یتختم فرو بردم و صدا یبالشت رو انی. صورتم را مدیبار یگریپس از د یکی میاشک ها

 به بن بست خورده بود. دم،یراه ام
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جلو آمد و از دستم گرفت. نگاهم به در خانه  دنمیبا د یرفتم. آقا مهد رونیکلمن آب را به دست گرفتم و از خانه ب   

همسرش بود. دل خونم را با چشم غره  نیدر صندوق عقب ماش لیوسا دنیخانم افتاد که دخترش در حال چ ریمن ی

خانم جلو آمد و با  ریآمد، دختر من رونیکه از خانه ب مانرفتم. ما یآقا مهد نیاو آرام کردم و به سمت ماش به یا

 کرد؛ سپس رو به من کرد و گفت:  یگرم سالم و احوال پرس یلیخ سایمامان و پر
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 جان؟ زهییپا یخوب-   

 سرد و خشک گفتم: خوبم.   

 گفت:  یزورک یمتوجه لحنم شد و با لبخند   

 شده. یماشاهلل چه خانم-   

 دوباره رو به مامان کرد و گفت:    

 دیخونه م. بهشون ام رمیم گهیبگم؟ من امشب د ی. به دوستم و پسرش چای! بانو خانم جون، جواب منو ندادگمیم-   

 نه؟ ایبدم 

 دست او گذاشت و گفت: یمامان دست رو   

ونت قرب ی. شماره تلفن ما رو که دارمیریگ یم میتموم بشه تصم دیع نیمن با پدرش صحبت کردم. گفت بذار ا -   

 حرف زد. شهی. نمرونیب میریم میدار زده،یروز س نی. االن ادمیبرم. زنگ بزن بهت خبر م

او شدند. امروز تمام  نیزدند و سوار ماش رونیهم از خانه ب نیبابا و ام د،یکه رس ریگفت. ام یکج کرد و باشه ا یسر   

 رونیدژ ب نیام هوار شده بود. کاش امروز هم حصر و اسارت من ادامه داشت و پا از ا یاش بر سر من و زندگ ینحس

 گذاشتم. ینم

 وسط گذاشت و گفت:  وهیپر از م یلونیمامان نا   

 پسرم. ریپوست بگ وهیم یآقا مهد-   

و بار ر نیوسط گذاشت و ا زیرا ن دیع لیآج یداد. مامان ته مانده  یبشقابش جا انیم یبیتشکر کرد و س یآقا مهد   

 به عروسش کرد و گفت: بخور عاطفه جان. بخور مادر.

از بچه هات  شتریشما. ب یمامان جون! خوش به حال عروس و دومادا یمکش مرگ ما زد و گفت: وا یلبخند سایپر   

 . خوش به حالشون.یرس یبه اونا م

 نگفت. چیزد و ه سایبه پر یلبخند یآقا مهد   

 وارد شد و گفت: یحرف خود از در چاپلوس هیتوج یبرا سایپر   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
80 

 

 منو داره. یهوا یلیخانمه. خ یلیهم به از شما نباشه، خ یالبته خدا رو شکر مامان آقا مهد -   

 شد از او بپرسم. یهم بلد بود؟ کاش م یگریبجز لبخند زدن واکنش د یآقا مهد   

از خانه  یموارد ضرور یکه ماه ها جز برا یمن یو عاطفه را رد نکردم و برخاستم. برا سایدعوت قدم زدن با پر   

که هنوز از جسمم دلخور و دور بود، سخت بود. اما  یآن هم با روح ،یپارک جنگل انیرفتم، قدم زدن م ینم رونیب

زدند.  یحرف م یاز هر در سایدادم. عاطفه و پر یم حیهم گام شدن با آن ها را به نشستن مسکوت کنار پدر ترج

مانتو فرو بردم و به نگاهم  بیج انیرا م میمرا. دست ها دندید یاصالً نم یدادند و گاه یمرا مخاطب قرار م یگاه

 نبود. یو گردش هم خبر کین کیپ نیاز ا ندهیتا سال آ دیدانست. شا یچه م یچرخش دادم. کس یاجازه 

از آن دو عقب افتاده بودم، همزمان شد با  یکه حاال کم سایو سر چرخاندن به دنبال رد عاطفه و پر دنیآه کش   

 کرد. یبود و با تلفن همراهش صحبت م ستادهیکه کنار درخت ا یکس دنید

 و سایکه خانواده ام نشسته بودند، دور بودم و پر ییاز جا یلیرفتنم سست شد و به دور و بر نگاه کردم. خ یپا   

 دیفرصت بود. شا نیآخر نیا دیدادم. شا یفرصت را از دست م نیا دیرفتند. نبا یم شیعاطفه، بدون توجه به من پ

 جواب همان دعاها و التماس ها به درگاه خدا بود. نیا

د. علناً جا خورد و رنگ به رنگ ش دنم،یاو رفتم. با د یکردم و شتابان به سو یبار آخر به دور و بر نگاه یبرا   

ت . بهدمیرو د میقد یاز بچه ها یکیجون من  الدیبود. به مخاطب پشت خط تلفنش گفت: م یلبخندش سرد و زورک

 .زنمیزنگ م

آغوشش  انیاسم دوست هم بر من نگذاشت. اما ؛ من دل تنگ و دل شکسته، خود را م ی... حتمیقد یبچه ها   

 گفتم:  هیانداخته و با گر

 چقدر دلم برات تنگ شده بود آذر.-   

 احساس گفت:  یسرد و ب   

 ؟یاز اسارت آزاد شد ؟یکن یکار م یچ نجایمنم دلم برات تنگ شده بود. ا-   

 آغوشش رها کردم:  انیبدون توجه به طعنه اش باز خود را م   

 تو هم؟ یکار یب ؟یکن یکار م یشدم آذر. چ یم وونهیداشتم د-   
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 با پوزخند مرا از خود جدا کرد و گفت:    

 کنار؟ ی. دانشجو شدم. تو درسُ گذاشتزمینه عز-   

 بردم:  یاستفاده را م تیاز امروز نها دیبود. با انیسهند به م یپا یداشت وقت یدرس چه معن   

 ن؟یازم نگرفت یچرا سراغ-   

 بران و با خشم گفت:    

 نیتون. صد بار به بابات زنگ زدم و عز و جز کردم. در جوابش فقط فحش و توه نگرفتم؟ صدبار اومدم در خونه-   

 .دمیشن

 گرفته و گفتم:  دیاش را ند هیگال   

 امروز؟ نیسهند کجاست؟ با هم اومد-   

 بود:  یطانیبود. بخدا که ش یطانیلبخندش ش   

 نداره؟ خودش خونواده داره. یبا ما کار گهیسهند د زمینه عز-   

 خب مگه من گفتم خونواده نداره؟ -   

 داده و گفتم: ینگاه مشتاق و جستجوگرم را به اطراف چرخ   

 آذر. کجاست؟ گهیکوش؟ بگو د -   

 را گرفت و محکم تکانم داد: میدو طرف شانه ها   

 ؟ ازدواج کرده. یفهم ی. مزهییخودش خانواده داره. سهند ازدواج کرده پا گمیگفتم؟ م یچ یدینفهم -   

 پرت کرده و گفتم:  نییمانده بود، محکم به پا میشانه ها یدستش را که هنوز رو   

 گرفته ؟ تیهشت ماهه. تو شوخ ادی. دلم داره در مشمیم وونهیگرفته؟ من دارم د تیشوخ-   

 زد و گفت: میبه بازو یگذشت، با شانه اش، ضربه ا یاز کنارم که م   
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 .شونهیهم عروس گهیزن گرفته. دو ماهه عقد کردن. ماه د ؟یبه نفهم یخودتو زد ای ستین تیحال -   

گرفتم و با  میدست ها نیشد. سرم را ب یکنده م نهیچاره ام داشت از س یتاب و ب یسرم دَوَران گرفت. قلب ب   

گفت  یکنه. اما؛ اگر راست م یخواد عقده ش. سر من خال یم دهیاز بابام شن چاری. چار تا لگهیخودم گفتم: دروغ م

 چه؟!

 و از پشت به مانتو اش چنگ زدم: دمیشد نگاه کردم. به دنبالش دو یکه از من دور م یبرگشتم و به آذر   

 حاال بهش زنگ نیازدواج کنه؟ هم گهید یکی. سهند چطور ممکنه منو قال بذاره و بره با نمیبمون بب ؟یریکجا م -   

 بزن بگو ... بگو...

 : دمیکردم اما پا پس نکش یآمد. هن و هن م ینفسم باال نم   

 .دنیرو شوهر... م زهییبگو دارن ... پا-   

 و گفت:  دیبا کف دست به کتفم کوب   

 به اون راه؟ یخودتو زد-   

 .یپام گذاشت شیکه تو پ هیهمون راه نیکدوم راه؟ ا ؟یکدوم راه لعنت -   

 ت گذاشتم؟ قهیمجبورت کردم؟ تفنگ رو شق -   

 .دمیقدر زود فراموشم کنه؟ چقدر نامرد بود و نفه نیسهند چطور تونست ا -   

دومادش خونه گرفته و جهازم  یشده باباش برا دایدختر پولدار پ هیموند؟ بابا جان!  یبه پات م دیسهند چقدر با -   

 یی. سهند خر بود اگه منتظر تواریدوماد که فقط خرج شکم زنتو در ب یپا ریگذاشته ز نمیتوش تووووپ. ماش زهیچ

 موند که تو هفت تا پستو پنههونت کرده بودن. یم

... ریکه بداند مرد را در نظرم چگونه معنا کرده است. و من د نیآذر رفت . رفت بدون توجه به حال زارم . بدون ا   

 مرد بودن، با نر بودن فرق دارد. دم،یفهم د؛یاز آن که با رتری... درید یلیخ

   ***** 
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 یتخت گوشه  یرا رو سایپر فیک یبه کمک مادر شتافت. آقا مهد سایافتاده از در وارد شدم و پر ییبا شانه ها   

 خوره. یداره زنگ م تیجان گوش سایگذاشت و گفت: پر اطیح

 .ییرا به من سپرد و گفت: ببرش دستشو یرعلیام سایپر   

خواست  د،یرا د میکه حال نزار و اخم ها یخود داشت. آقا مهد یکه جا یعل ریخودم را نداشتم، ام یحوصله    

تماسش را  سایپر دمیکند که د میتا صدا ستادمیاش کردم. پشت در ا یرا ببرد که مانع شدم و راه یرعلیخودش ام

 ساختمان گفتم:   یرفتن به سو نیو ح ددر ذهنم زده ش یتخت رها کرد. جرقه ا یقطع کرد و تلفنش را رو

 خودت برو. ایذاره بهش آب بزنم. ب ی! نمیآبج-   

 را چنگ زدم و یدادم و گوش رییرا به سمت تخت تغ رمیگرفت، مس شیرا در پ یبهداشت سیسرو ریکه مس سایپر   

 رونیب بیرا از ج یمانتو سُر دادم. به سرعت خود را به اتاق رساندم و در را پشت سرم قفل کردم. گوش بیج انیم

باز کردن قفل را دنبال کردم و با باز شدنش،  ریمسرا فشردم و به دقت به صفحه اش نگاه کردم.  یآورده و دکمه ا

که بر وجودم  یبا آن حجم اضطراب یریره گو شما دیلرز یلرزانم م یدست ها انیم ی. گوشدمیکش ینفس آسوده ا

 یکوبش قلبم را م یسهند را گرفتم. صدا لیموبا یشده بود، سخت بود. به ذهنم فشار آوردم و شماره  یمستول

» خنده اش را با گفتن  ی. چند بوق خود تا صدادیچرخ یم اطیرو به ح یدر اتاق و پنجره  یرو ممو مدام چش دمیشن

 کردم:  شیخش دار صدا ییقطع شد. درمانده و با صدا« الو جانم؟

 سهند! سهند... من.-   

نزند.  ادیشکستن غرورم را فر ام،یدهان گذاشتم تا هق هق دل تنگ یدست رو زیشد و من ن یسکوتش طوالن   

 و سهند در جوابش گفت:  "ه؟یک": دیخط پرس یزنانه از آن سو ییصدا

 .امیدوستم. االن م-   

 گفت. "الو"تا دوباره  دندیبار یوقفه م یب میآذر. اشک ها یزن مطمئنم کرد به حرف ها یصدا   

 . دروغه؟ مگه نه؟یکن یکارو نم نیسهند ! بگو دروغه. بگو تو با من ا -   

 که حرفم را متوجه نشده . باز تکرار کردم: نیگفت و من دل خوش کردم به ا« نه »    

 ؟یدروغه که ازدواج کرد -   
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 بار محکم تر گفت:  نیا   

 .ستینه دروغ ن-   

 انگار ته دلم را هم زدند.   

 کنم. یبابامو راض یقانعم کن یجور نیا یخوا ی. میگیدروغ م -   

 گفت:  یبا کالفگ   

 .میخورد یمن و تو به درد هم نم. بفهم. ستی! دروغ نزهیی! پازهییپا-   

 شده بود را کنترل کردم و آرام تر گفتم: ادیکه شکل فر میصدا   

 م؟یخور ینبود که به درد هم نم ادتی شیسال پ کی ؟یدیاالن فهم -   

 نبود. مونی. حالمیاون موقع جفتمون بچه بود -   

 ؟یمرد شد یکن یاالن؟ فکر م یبزرگ شد -   

 برآشفت و با خشم گفت:    

حجره داره دور و بر  ینبود واسطه نفرستاده باشم. هر چ یکس ت؟یخواستگار امیکردم؟ چند بار ب یکار م یچ-   

 تحمل دیبا ی. تا کهیکرد. آبرو برام نذاشت تو در و همسا فمیهمه خار و خف یبابات رو واسطه گرفتم. جلو یحجره 

 کردم؟ یم

و نابود شده. همه ش با  اهیس ندهمیافتادم. آ زیمن سخت نگذشته. من به خاطر تو از همه چ به یتو فکر کرد -   

 کار یبا من و احساسم چ یفهم یسراغت. سهند تو م ادیگرده. م یسهند بر م یگفتم تحمل کن که به زود یخودم م

 ؟یکرد

 زدم: ادیفر   

 ؟یلعنت یفهم یم -   

 کردم بهت برسم. بابات نذاشت. یتُ ازت گرفت نه من. من هرکار ندهیباال ببر که آ یاون یصداتو برا -   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
85 

 

 ....یسهند. لعنت یری! بمیریبم -   

 شد:  یم دهیبر در اتاقم کوب یدر پ یکه پ ییو مشت ها رونیبه ب تیتوجه و اهم یزدم ب یم ادیفر   

 ،یدیدختر د هیپول تو دست  سهیک هیکه تا  یالشخور هیبود اون همه وعده و قول؟! تو  نی. ایآشغال عوض-   

 .یریکنم بم یسهند. دعا م یریش . بم سهیتو ک یزد رجهیش

پنهان کرده و زار زدم به احمقانه  میدست ها نیتختم پرت کردم. صورتم را ب یرا رو لیتماس را قطع کردم و موبا   

 ام را به فنا داده بود. ندهیام که حال و آ یزندگ میتصم نیتر

 شرمنده انش،یصورت گر دنیگشودم. د شیبرخاستنم شد و در را به رو لیناله وار صدا کردن مامان، تنها دل یصدا   

که فرصت کند و لب به اعتراض باز کند، خود  نیکردن چشمان مادرم را نداشت. قبل از ا انیام کرد. سهند ارزش گر

 از سر گرفتم. هیآغوشش انداختم و باز گر انیرا م

تختم برگشتم.  یرو یآغوشش آرامم کرد و با عذرخواه تینگفت. عطر امن چیو ماتش کرد و ه شیحرکتم، ک   

ما بود، مادر را پس زد و  یکه نظاره گر همه  ی. آقا مهددیگرفتم که با اخم از دستم کش سایپر یرا به سو لیموبا

 گفت:

 خوام چند کلمه با خواهر خانمم صحبت کنم. یمن م نیدیاجازه م -   

وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست.  یتخت نشستم و شانه باال انداختم. آقا مهد ینگاهم کرد . رو یمادر سوال   

خواب  به تخت هیآمدم و تک نییزد. خجالت زده از باال نشستم، پا هیپشتش تک وارینشست و به د نیزم یرو میروبرو

 صورتش بود گفت:  یشگیهم یکه چاشن یزدم. با لبخند

 شده؟ یچ یبرام بگ یخوا یم-   

 چشم نگاهش کردم:  یاز باال   

 ن؟یدون یشما نم-   

 .یخوام خودت بگ یدونم. م ینم یادیز زیچ -   

 زن گرفته. -   
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 ؟یک -   

 باز بغض کردم :   

 که... یآذر. همون یسهند. عمو -   

حرف ها  یحرف زدن دارم. نگاه مسکوتش به گفتن ادامه  یچقدر آزاد نمیشده اش نگاه کردم تا بب زیبه چشمان ر   

 کرد:  بمیترغ

 گوشم خوند که دوستت داره. حرفشو باور کردم. ریز زیر هیپارسال -   

 و گفتم:  چاندمیمانتو را دور انگشت اشاره ام پ یگوشه    

 .دیکه بابا ما رو د رونیب میبار رفت هیفقط -   

 : دمیداند. با ترس پرس یم دمیهمشد، ف نییسرش که باال و پا   

 دونه؟ یم یآبج-   

 ازدواج کرده؟ یدیدونه. از کجا فهم ینه. نم -   

 .دمشید یآذر گفت. امروز تو پارک جنگل -   

 و گفت:  دیتلخ خند   

 . آره؟یاز خودش بپرس یزنگ بزن یو اومد یحتما حرف دوستتو باور نکرد-   

 مانتو سرگرم شدم. یکرده و با دکمه  نییسر باال و پا   

ال . هم حیما بمون یچند روز خونه  هی میبر رمیو اجازه ت رو بگ ادیب میمون ی. مستیکه فعالً ن یخب. حاج اریبس -   

 .میبا هم صحبت کن یتون یو هم م شهیو هوات عوض م

 نگاهش کردم:    

 برم. ییتنها جا دهیبابا اجازه نم-   
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 .ادیم یجمع کنم االن حاج تویضرور لیخواهرت. وسا یو خونه  یی. با مایستیدست به زانو زد و برخاست. تنها ن   

 به دنبالش برخاستم:    

 .شمیمزاحم شما نم-   

 بار گرم تر بود:  نیلبخندش ا   

 حرف دارم باهات . یلی. خیستیمزاحم ن-   
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 یچا رمیتو دهنت من م یدونه بذار هیرا مقابلم گرفت و گفت:  یگل محمد یها یو نبات یپولک ستالیظرف کر   

 .ارمیب

 شدم:  زیخ مین   

 .ارمیم یچا رمی. من منیشما زحمت نکش-   

 .یمتوقف کردنم، رو به من گرفت و گفت: نه شما مهمون یکف دستش را برا   

 بود گفت:  یرعلیلباس ام ضیکه در حال تعو سایرو به پر   

 یرعلیکه صدامون ام ی. درو ببندمیبخور یچا هیما دوماد و خواهر زن  ،یخانم شما تا پسر وروجک ما رو بخوابون-   

 .شهینکنه، بهتر هم م داریرو ب

 و گفت:  ستادیصاف ا ،یعل رینفس نفس زنان از سر و کله زدن با ام سایپر   

 ارم؟یب یبراتون چا امیب-   

 به سمت آشپزخانه رفت و گفت:  یآقا مهد   

 نه جانم. شما به کارت برس.-   

 .هیکه خجالت یدون یکن. م ییرایپذ زهییپس از پا -   

 زد و گفت:  میبه رو یلبخند   

 .امیرو بخوابونم، االن م یعل ریام-   
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 یمقابلم م زیم یرا رو ینیکه س یآقا مهد یپلک بر هم زدم و او در اتاق را بست. برا ک،یکوتاه و بار یبا لبخند   

 لب تشکر کردم. ریشدم و ز زیخ میگذاشت، ن

 .میزن یحرف م اد،یب سایراحت باش. تا پر -   

 گفتم. زویمن که همه چ -   

 .یآقا سپرد نیدل به ا یرو چه حساب ینگفت ی. ولیآره گفت -   

 بفهمن. دیهم نبا یو آبج نیو ام ریداداش ام یگفت حت یبه شما گفته؟ آقا بابا م یتونم بپرسم ک یمن م -   

 پا انداخت:  یزد و پا رو یلبخند   

تو حجره سر و صداست. مهمون داشت و بر خالف  دمی. کارش داشتم. دیحاج یروز سر زده رفتم حجره  هی-   

 و اونم گفت. دمیکردم. ازش پرس یکرد. دخالت کردم و اونا رو راه یبار اصالً با مهموناش خوب برخورد نم نیا شهیهم

 اشاره کرد:  یکرد و با چشم و ابرو به چا یکوتاه یخنده    

 مونه. یخودمون م نیدادم حرفش ب نانیش اطمشد. اما من به مونیبعد گفتنش پش یبخور. هر چند حاج-   

 نگاهش کردم که گفت: رهیرا به دست گرفتم و خ میچا وانیل   

بدون  ونیسن و سالت بود. اما ا یدونم اقتضا یکنم. م یکنم نه رد م دییخوام کارتو تا یجان! من نه م زهییپا نیبب -   

 زنه. یبه ضرر بچه ش حرف نم یپدر و مادر چیه

 افتاد و گفتم:  نیچشمم چ یگوشه    

 دن؟یدونن که اصالً نظر منو نپرس یم یمنو پدر و مادر ریصالح و خ-   

 باشد:  یکرد لحنش منطق یکرد و پلک بر هم گذاشت. چشم که باز کرد، سع یمکث   

 یشد. آدم یتو شوهر نم یگفت. اون پسر برا یراست م ی. حاجقیقناعت نکردم. رفتم تحق یمن به حرف حاج-   

 و ... لونهیو س لونی. هر روز عصر هم با دوستاش تو پارک ها، ودهیکه هر روز تا لنگ ظهر خوابه و خرجشو برادرش م

 :دمیحرفش پر انیطاقت م یب   
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 کنه. تشیداشت که حما ازین یکی. به ستیاون پدر باال سرش ن -   

 نکرد؟ تشیبرادرش که بود. حما -   

 رفت. یخودش به فنا نم یبلد بود، زندگ تیبرادرش اگه حما -   

 زد و گفت:  یلبخند   

که ثابت  یمتزلزل هستن، چطور اصرار دار یخونواده چقدر از لحاظ اخالق نیا ینیب یخب دختر خوب! تو که م-   

 .یکن یم تیازش حما یتو هنوز دار یسال منتظر تو نموند ول هی یانتخاب درسته؟ اون حت نیا یکن

 کرده بود:  رییاراده لحنم تغ ینشوم، اما ب یکردم عصب یم یسع   

 کنه. یخال یرفت عقده شُ اون جور ینم د،ید ینم یاونم اگه از بابا بدرفتار-   

خواست خودشو به  یو عقده وا کردن زن گرفته باشه؟ اون فقط م یکه از سر لج باز هیآدم، آدم درست نیا -   

رد، به سنگ خو رشیت دید یبرسه. وقت ییکنه و به نون و نوا دایپ یتو و پدرت بچسبونه تا وجهه اجتماع یخونواده 

 .گهید یکیراحت جات گذاشت و رفت با  یلیخ

 بار من سکوت کردم و پلک بر هم فشردم. نیا   

 بخور سرد شد. توییچا -   

انتخابم با خود کلنجار رفتم. اما هر چه  دییبرائت خود و تا یبرا یرا مزه مزه کردم و به دنبال جمله ا میاز چا یکم   

 انتخاب نادرست به خود بد کرده ام. نیدانستم با ا ی. مافتمی یگشتم، کمتر م یم

 را نخورده ام، گفت: یدستم مانده و چا انیم وانیل د،یکه د یآقا مهد   

 سرد شده بده عوض کنم. -   

 خورم االن. ینه خوبه م -   

که رفته سوال کنم  یقیفکر کردم. سر بلند کردم بابت تحق یآقا مهد یرا مزه کردم و به حرف ها میاز چا یباز کم   

 ساکت شدم: دش،یکه با سوال جد
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 ؟یدون یم یچ دیخواستگار جد نیاز ا -   

 گذاشتم: زیم یرا رو وانیو ل دمینوش میاز چا گرید یکم   

 ن؟یمنو دار یقدر هوا نی! چرا ایخوام بدونم. آقا مهد یهم نم یچی. هیچیه -   

 تعجب و خنده گرفت و گفت:  نیب یلبخند و نگاهش حالت   

 تونم رهات کنم. ینم ،یتو مخمصه افتاد نمیب یم ی. وقتیشما مثل خواهرم-   

 و گفتم: دمیخود را به جلو کش یکم   

چشمم دنبالش نباشه. اگه واقعا براتون مثل خواهر هستم،  سهند ازدواج کرده و منم اون قدر عاقل هستم که -   

 یم. نمتونم برم ثبت نام کن یدرسمو بخونم. اگه پارسال دانشگاه قبول شده باشم، م نیریاز بابا اجازه بگ نیکمکم کن

 تونم؟

 سر به چپ و راست تکان داد و گفت:   

 .دیپرس دیگمون نکنم. با -   

 ن؟یکن یکمکم م -   

 یپا داره. م هیحروم بشه. مرغش  زهییاستعداد پا فهیذاره. من باهاش صحبت کردم. گفتم ح ینم یحاج -   

 که. شیشناس

 گفتم:  زیبه م رهیداده و خ هیمبل تک ی. به پشتدمیسر تکان دادم و خود را عقب کش   

 پوسم. یکار کنم؟ دارم تو اون خونه م یپس من چ-   

 که... یخواستگار نیا -   

 تند و شتاب زده گفتم:    

خواد  یبره. من دلم م یم نیمنو از ب یجوون یخوام ازدواج کنم. ازدواج همه  ی. من نمنینگ گهیتو رو خدا شما د-   

 کنم. شرفتیدرس بخونم . پ
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که بذارن دختر تا  یستین یخاندان یدانشگاه. تو هم تو یبر ذارهیوقت نم چیباش. پدرت ه یجان منطق زهییپا -   

 هی ی. چقدر خوبه وقتیدو سال ازدواج کن یکی نیهم دیزود با ای ریدنبال استقالل باشه. د ایسن باال مجرد بمونه 

 .یتر بهش فکر کن یجد ،یخواستگار محترم و خوب دار

 بغض برداشت:  میصدا   

 .نی. تو رو خدا نگیاصالً دوست ندارم بهش فکر کنم آقا مهد-   

خوام باهات مطرحش  یکرده. م یاز بستگان خواستگار یکیاز  ییآقا هی. ستی! ابداً بحث خواستگار تو ننیبب -   

 ه؟یچه جور آدم ینیکنم بب

 موشکافانه نگاهم کرد و در مقابل سکوتم گفت:   

 طیشرا ،یمال. از لحاظ هیمحترم یداره. از خونواده  ییباال یاجتماع تی. شخصهیکرده و نظام لیتحص یآقا هی -   

 یاجازه م ،یدختر خانم جوون بود هیخورن. تو اگه مادر  یرو اسمش قسم م هاشیداره. روشن فکره و دور و بر یخوب

 دخترت؟ یخواستگار ادیب یپسر نیهمچ یداد

 به من و من افتادم و باز سکوت کردم. آرام تر و مهربان تر از قبل گفت:    

 تونه تو رو به آرزوهات برسونه. یتونه پر پروازت بشه. م یم-   

 و گفتم:  دمیکش گریبا نوک انگشتانم پشت دست د   

 دوست داشتم درس بخونم برم سر کار بعد ازدواج کنم. شهیزوده برام ازدواج. من هم-   

 میتو االن در مسند تصم یتو رو براش بخوام. ول یخواسته  نیدختر داشته باشم، هم یروز هیاگه منم  دیشا -   

 .یستیو استقالل ن لیتحص یبرا یریگ

 سکوت کرد و سپس گفت: یلخت   

ار که تو فش نجایا اوردمتیذارتت. منم ن یازدواج، تو اجبار و منگنه نم ی! درسته پدرت برازهییباش پا نیواقع ب -   

خود  گهیهستش. حاال د یپسر موجه ا گمیدوست دارم م هی. من فقط مثل یمن مجبور به انتخاب بش یحرف ها

 .یدان
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 بلند گفت:  یرا به زانو زد و با صدا شیدست ها   

 ؟ید یبه ما نم گهید یچا هیخانم!  سایپر-   

 گفتگو و مشاوره اش. انیپا یعنی نیو ا   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   21 

 دنید کردم. با نییرا روشن کردم و شبکه ها را باال و پا ونیزیبه راه بود و مادر متفکر مشغول بود. تلو یبساط سبز   

عقب افتاده بودم، شبکه را ثابت نگه داشتم  شیاز تماشا نیام دنیشب قبل که به خاطر فوتبال د الیتکرار پخش سر

 یفسانوا نیبه انجامش داشته باشم. اما در ا لیتما ایکه در دن بود یکار نیپاک کردن آخر یو کنار مادر نشستم. سبز
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 لهیشنبل یساقه  نیاول یبود. دستم که رو یچیکه به سراغم آمده بود، بهتر از ه یستیو ن یو حس پوچ یکاریب

 نشست، مامان بانو با تعجب سر بلند کرد و گفت: 

 کنم. یخواد. پاشو خودم درست م ینم-   

 لب کج کرده شانه باال انداخته گفتم: حوصلهم سر رفته.   

به در گفته  زدهیو حواسم مدام در حال چرخش بود. آذر روز س ونیزیبا مکث نگاهش را از من گرفت. چشمم به تلو   

خود بود در کنار  یسهند است. پس حاال داماد شده بود. حتماً سر خانه و زندگ یجشن عروس گریماه د کیبود 

 همسرش.

سبد پرت کردم. مامان نگاه  انیرا با حرص م یسبز یدهپاک کر یتمام وجودم پر از نفرت و خشم شد و دسته    

 یدیزد و با کل رونیزنگ تلفن دوان دوان از آشپزخانه ب یبه من کرد و برخاست . به آشپزخانه رفت و با صدا یکوتاه

 گفت:  ی. قبل از برداشتن گوشدیاتاق دو یپنهان کرده بود، به سو قهاشیکوچک جل بیکه در ج

 حواست به برنج باشه، سر نره.-   

سهند و  ینشست که شاهد معاشقه یو بر بام خانه ا دیپر کش المیکه کرد، باز مرغ خ یسالم و احوال پرس   

را به  مایفکر کند که چگونه زندگ نیبه ا یبه من فکر کند؟! گاه یفقط گاه ،یممکن بود گاه یعنیشد.  یهمسرش م

دل من گوش فلک را کر کرده  یزخم یصدا داندآن که ب یداد و رفت. رفت و ب رییغرا ت امیزندگ ریو مس ختیهم ر

 است.

قابلمه  اتیبه سرعت خود را به اجاق گاز رساندم و محتو د،یرس یکه از آشپزخانه به گوش م یجلز و ولز یبا صدا   

اجاق برگرداندم و کف دو  یکردم. قابلمه را رو یقرار داشت، خال ییظرفشو نگیکه در س یآبکش انیبرنج را م ی

شد. صورتم را عقب  یاشک بر صورتم جار م،و پلک که بر هم زد دمیکش یگذاشتم. آه نگیس یدستم را لبه

 سهند. یو نامرد یمرد نیب یآبکش نچکد. چقدر کوتاه بود فاصله  انیکه خون دلم بود، م ییتا قطره ها دمیکش

 ری. نگاهش موشکافانه شد و من سر به زدمیها رس یسبز یبرنج را به قابلمه برگرداندم و همزمان با مادر به سفره   

 ؟یکن یم تیچرا خودتو اذ ؟یمقصر باشد گفت: چرا گوش واستاد ییکنارش نشستم. آرام ؛ گو

 سر باال آوردم و مظنون نگاهش کردم.   

 .ستین یراض زهییبهش گفتم پانداره که مادر. من االنم  هیگر-   
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 مامان؟ یزنیحرف م یدر مورد چ-   

 خونه. نیدر ا ادیخواستگار ب دهینباشه، باباش اجازه نم یراض زهییخانم. بهش گفتم تا پا ریدختر من-   

 ها پرت کرده و گفتم:  یانبوه سبز یدستم را رو انیم یکالفه سبز   

 خوام ازدواج کنم. یباز شروع شد؟ من که گفتم نم-   

و دلت بپوسه؟ پسر  ینیتو خونه بش یخوا یم یخوام. تا ک یم تویلگد به بختت نزن مادر! به خدا من خوشبخت-   

 هستن. خودشم... یمحترم و آبرو دار یخونواده  ه،یخوب

 با حرص برخاستم:   

رم برم دانشگاه. ب نیکن یدرسمو بخونم. بابا رو راض نیبذار نیمن هست یمامان! اگه نگران خوشبخت نیبس کن -   

 .شمیبا شوهر کردن بدتر م یخونه ول نیپوسم تو ا یپوسم... دارم م ی. آره دارم ممیکالس نقاش

 نگاهم کرد و گفت:  یبا نگران   

به  یزن یت پا مداره پش یبه خاطر ک نیذره فکر کن بب هی ی. ولمیکن یاجبارت نم ینباش یمن که گفتم تا تو راض-   

 .یافتاد یکنه و تو بخاطرش از همه چ یم شوی! اون داره زندگت؟یبخت و زندگ

 و برگشتم:  ستادمیبودم که ا دهیبه در اتاقم رس   

به آرزوهام به  نیبذار ن؟یخوا یمنو نم یبه درسم برسم. مگه خوشبخت نی. بذارفتمیب ریاز همه چ نیخب نذار-   

 هدفم برسم.

درنگ به اتاقم پناه بردم. همان بهتر که  یمن، مات شد و بدون لحظه ا یاز بهبود اوضاع فکر دشیچشمان ناام   

که قرار بود مالکم  یمرد یخانه  انیم یبه آزاد دیارز یحبس م نیکوچک محبوس باشم. ا یواریچهارد نیا انیم

 از جنس سهند. یبا موجود یزندگ یادآوری اشد ب یاش صد برابر م یجنس تیشود. تنفرم از هر چه مرد و مالک

   ***** 

برزخ  انیبا وحشت در م یها دنیکابوس ها خو گرفته بودم که نخواهم با هراس از خواب بپرم. اما دو نیآن قدر به ا   

و دوباره دراز  دمینوش یسرم، جرعها یآب باال وانیآمد. از ل یباال م یخوابم، دلم را چنگ کرده بود و نفسم به سخت
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دستم  یچشمم شره کرد و رو یو سرم گذاشتم. اشک از گوشه  تصور ریو دو دستم را ز دمی. به پهلو خوابدمیکش

 انیخواست م یم یداشت. تا کِ یحال بد همراهم بود؟ چرا خاطرات سهند دست از سرم بر نم نیا ی. تا کِختیر

 بخندد و دنبالم بدود. میکابوس ها

 .دمیکش یبلند و پر آه« آخ » نشست و  میگلو یدم و دستم رورو به باال ش   
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   22 

 : دیمن چرخ یسالن بزرگ خانه گذاشت و نگاهش با اضطراب رو یگوشه زیم یرا رو ینیریظرف ش سایپر   

 . پاشو قربونت برم.یآبج گهی! پاشو دزه؟ییپا یشیچرا پا نم-   

 یزیدانستم چ یاحساس است. م یو ب یدانستم نگاهم خنث یدر سکوت نگاهش کردم. نه پلک زدم و نه حرف. م   

 مبل دو نفره جا داد و گفت:  یخود را کنارم رو یدر نگاهم کشف نکرده که با نگران

 ؟یحاضر بش یریپس چرا نم ؟یمگه خودت نخواست-   

 دستم گذاشت و گفت: ی. دست رودمیکش یو آه دیسقف اتاق چرخ یسونگاهم به    

 .انیم گهیساعت د هیکمکت کنم.  می. پاشو بریپاشو آبج -   

. با نوک انگشتش، قطره را گرفت و دیچشمم چک یاز گوشه  یو اشک دیصورتم آهسته آهسته به سمتش چرخ   

 گفتم: 

 دوست ندارم عروس بشم. اما...-   

 کمتر خش داشته باشد:  میبغضم را فرو خوردم تا صدا   

. مریبگ میبار با عقلم تصم نیخوام ا ی. مرهیکه داره هدر م میتالشمو بکنم واسه نجات زندگ نیخوام آخر یاما م-   

 خوشبخت بشم. رمیبگ میفکر کنم و تصم یخوام منطق یم

 شانه اش ماند و گفتم:  ینجوا کرد. چانهام رو یپر بغض «زمیعز» گوشم  ریشدم و ز دهیآغوشش کش انیم یبه آن   

 تونن خوب باشن. یباور کنم مردها هم م گهیبار د هیخوام  ی. مهیپسر خوب گنیهمه م-   

 و گفت:  دیدستش بود که کش انیکرد و برخاست. دستم م میاز خود جدا   
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 .یپاشو خواهر. یعمرتو گرفت میتصم نیحاال برو حاضر شو. بهتر نیپاشو هم-   

 رفتم که اخطار وار گفت: کجا؟ یبه سمت اتاقم م   

 نگاهم رنگ پرسش و سوال گرفت و با لبخند گفت:    

 پوستت خشک شده. یآب به صورتت بزن. اشک رو هیبرو -   

 یآب رو یشدم. کنار حوض چمپاتمه زده و مشت اطیح یلبم جا خوش کرد و راه یرو ،یروح یلبخند سرد و ب   

را که مامان به  یخنک کرد. به اتاقم برگشتم و کت و دامن زی. مشت دوم آب، بجز صورتم، دلم را ندمیتم پاشصور

و  دهیپرپشتم کش یابروها یرو ی. دستستادمیا نهیدوخته بود، به تن کردم و مقابل آ میشهال خانم سفارش داده و برا

بود، برداشتم و از اتاق  وترمیاز کامپ یخال زیم یکه تا شده رو دیرا دور صورتم مرتب کردم. چادر گلدار سف یروسر

داشت  سایآشپزخانه پنهان کردم. پر انیبودند. سالم گفتم و خود را م دهیبا پدر رس یو آقا مهد ریخارج شدم. ام

 زد و گفت:  یلبخند دنمی. با ددیچ یمامان م ینقره ا ینیس انیها را م نفنجا

 .ی! حاال خوشگل شد نیآفر-   

 شود، گفتم:  دایدر چهره ام هو یرییکه تغ نیبدون ا   

 پر نکنه. رُیگوش ام ،ینبودن تو خواستگار یچرا؟ فردا به بهونه ومدیعاطفه ن-   

 شانه باال انداخت و گفت:    

 کنه. یم تیخودش نخواست. گفت مهراب اذ-   

 گفت: گذاشت و ینینقل و قند را کنار س یقندان ها   

 ؟یتو چرا طالهاتو ننداخت -   

 نشستم و گفت: خچالیکنار  یصندل یرو   

 نه؟ ایطال انداختم  نهیخواد بب یم یچادر چاقچور ک نیا ریبابا. ز الیخ یب -   

 و به سمت اتاق مامان و بابا برد و مامان را صدا کرد:  دیدستم را کش   
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 دستبند و گردنبندش کجاست؟ نیمامان بانو خانم! ا-   

 : دمیکش رونیدستم را با حرص از دستش ب   

 .گمیخوام م ی. نمینکن آبج-   

 : دیابرو در هم کش   

 نایکه فردا چهارتا رونما اومد تو دست و گردنت فکر کنن ا ؟ینداشت یچیفکر کنن ه یخوا یدست خودته مگه؟ م-   

 اونا بود. یهم قاط

 .ستیبذار هر جور دوست دارن فکر کنن. برام مهم ن-   

 کرد:  میمامان صدا   

 .یندازیزنه. واسه پک و پز که نم نتیدستت کن دخترم. طال ز ایجان! ب زهییپا-   

و در  دیکش سایمادر شدم و اجازه دادم گردنبند را دور گردنم ببند. زحمت بستن دستبند را پر یخواسته میتسل   

 زد و گفت:  یخند گل وگشادلب تینها

 بهتره. یجور نیدختر خوب. ا نیآفر-   

    

تک  یرو الیخ یمن بودم که ب یخواستگار نیعضو ا نیتر الیخ یاز من بود. انگار ب شتریحجم استرس او ب   

 ...یزهایاز هر حس و انگ یآشپزخانه نشسته و به فکر فرو رفته بودم. عار یصندل

 تشر زد:  د،یمرا که د الیخ یکرد. نگاه ب یاما با استرس فنجان ها را پر م سایپر   

 شه. یسرد م یی. پاشو چادرتو مرتب کن چاگهیپاشو د-   

 سرم یگذاشت و کمک کرد چادر را رو زیم یرا رو ینیچگونه گرفتن چادر سرگردان بودم، س انیمن که م دنمیبا د   

 جا داد و گفت:  میدستها انیرا م ینیمرتب کنم. سپس س

 آبرومون بره. یفتی. نایکن گایپاتو ن ریز زهییوقت. پا هی ی. هول نکنامیمنم دارم باهات م میبر-   
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 گفتم و رو برگرداندم:  ی« پوف» کالفه    

 .یآبج گهیبسه د-   

 .یپسره برنگردون یرو رو ینی. فقط مواظب باش سمیباشه باشه بر-   

 : ستادمیاول، ا یقدم ها انیم   

 .گهیتو اتاقم. بسه د رمیم ذارمیجا م نیرو هم ینیس ،یبگ گهیبار د هی-   

جلب  میو نگاه ها را به سو دیبار او کالفه پلک بر هم زد. به دنبالش تا پشت در سالن رفتم که خود را کنار کش نیا   

 کرد.

بل م نیاسترس داشتم. سالم گفتم و آرام وارد شدم. نگاهم به اول زیهمه نگاه موشکاف و مشتاق، من ن نیا ریحاال ز   

خم شدم و با  یو کم ستادمیسال را نشان داد. مقابل او ا انیم ینشستن خانم ریو مادر افتاد که با چشم و ابرو، مس

 و گفت:  دیصورتم چرخ یرو خندانشرا مقابلش گرفتم. نگاه  ینیمجدد، س یگفتن سالم

 مونه عروسم. یماشاهلل ماشاهلل. مثل قرص ماه م-   

 مبل زد: یچوب یبه دسته  یشیفنجانش را برداشت و نما   

 هزار اهلل و اکبر. -   

جلوتر بروم. سکوت سرد سالن، به  دمیکش یشد از عرق سرد. خجالت م سیپشتم خ ی رهیزبانم بند آمده و بود. ت   

را مقابلشان گرفتم که  یهم سن و سال خودش نشسته بود. چا یکه کنار مرد یکرد. به خانم جوان تر تمیجلو هدا

 هردو با لبخند و تشکر برداشتند.

صورتش نشست، لبخندش همچون تمام وجود من، پر  یکوتاه رو یلحظه ا یکه جوان تر بود و نگاهم برا یمرد بعد   

از شغلش . استرس از دست  یدانستم و اندک یکه از او م یزیمهرپرور. تنها چ بیبود. اد بیاز استرس بود. اسمش اد

 تنم داغ شد. مامصورتم نشست. صورتم گر گرفت و ت انیرخت بربست و م میو پا

 خواستم از اتاق خارج شوم که مادرش گفت:    

 خودم. شیپ نیبش ایکجا عروس خانم! ب-   
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 نگاه ریرا از دستم گرفت و من ز ینیس سایکان داد. پرکه پدر آرام سر ت دینگاه عاجزم به دنبال پدر و مادر چرخ   

 گذاشت و گفت:  میزانو یکنار مادرش نشستم. دستش را رو همانان،یم یشده  قیو دق نیب زیت یها

 یجان ما رو به غالم بیکه حاج آقا هم اد شاهللیانتخاب. ا نیم گل بپاشم واسه ا هیهمسا یبرم تو دستا دیبا-   

 .رهیوصلت سر بگ نیو ا رنیبپذ

 گفت و باز مادرش ادامه داد:  ی« کنم یخواهش م» لب  ریپدر ز   

 یشگیهم یدو تا جوون دو تا کلمه حرف بزنن با هم، ما هم به بحث ها نیتا ا نییفرما یحاج آقا اجازه م-   

 م؟یبرس یخواستگار

 جابجا شد و گفت: یکم شیجا یپدر رو   

 ما هم دست شماست. یاجازه  -   

اشاره  ریرد و بدل کردند و ام یبرخاست. با مرد جوان تعارف ریاشاره زد و ام ریکردم که به ام یچشم نگاهش م ریز   

ر و با س دیلب گز یگوشه  د،ی. هر دو به سمت در قدم برداشتند و از کنارم گذشتند. مامان که تعلل مرا دزمیزد برخ

 سر مرتب کردم. یو چادر را روبلند شدم  میبه سمت در اشاره کرد. آرام از جا

 ادستیتشکر کرد اما وارد نشد. کنار در ا ری. از امدیدر اتاق مهمان را باز کرد و به او بفرما زد و خود را کنار کش ریام   

 و رو به من گفت: 

 .نییشما بفرما-   

و  سست ییکرد. با قدم ها دیینگاه کردم که با سر تا ریرفتم . گوشه چشم به ام یداشتم از خجالت در خودم فرو م   

 آمد. تمام یباال م ی. نفسم به سختستادمیاز قبل آماده شده بود، ا ایکه گو یاتاق انیلرزان از کنارش گذشتم و م

 مینفس ها یشود اما هر بار صدا یپر استرس وارد و خارج م تمدانس یبود متوجه دم و بازدمم نشود که م نیتالشم ا

 از تشکچه ها نشست و گفت:  یکی یشد. رو یتر م نیو سنگ نیسنگ

 ن؟ینیش یشما نم-   

 !یو ... وا دیچیپ یم میپا انیکردم، چادر م یحق داشت سفارش کند که اگر حواسم را جمع نم سایانگار پر   
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بود و سکوت، مالل آور. او بود که سکوت را  نی. جو سنگدمیکش میپاها یچادر را رو ینشستم و لبه شیروبرو   

 شکست:

 خب! اری. بسنیکن ینگم شما شروع نم یزیکه تا من چ نیمثل ا -   

 گرفت و گفت:  ینفس   

 نه؟ ایکنم  یخودمو معرف دی. بانیدیدونم چقدر در موردم شن ینم-   

 خندان و پر نشاط یبود که باعث شد با لحن . فقط تکان دادن سرمدیآهسته و لرزانم را نشن« بله » شک ندارم که    

 :دیبگو

 .سانسهیفوق ل التمیو هفت سالمه. مهندس عمران هستم و تحص ستیمهرپرور هستم. ب بیاد -   

 سر بلند کردم و با تعجب گفتم: مهندس؟!   

 بله -   

 ن؟یستین سیمگه شما پل-   

 . اخم کردم و گفتم: دیخورد و خند یصورتم چرخ ینگاهش رو   

 حرفم خنده داشت؟ یکجا-   

 لبش گذاشت و گفت:  یدستش را رو   

مئن کنه مط یترسه و داره سئوال م یم سیکه از پل ییدختر کوچولو هیانگار  سیپل نیگفت یجور هی. دیببخش-   

 بود لحن سوال کردنتون! نیجذاب و دل نش یلینه. خ ایهست  سیبشه طرفش پل

ه ت انیصورت گندمگونش که م یتماشا یبرا افتی یشتریصورتم نشست اما نگاهم، جسارت ب یشرم با اصرار رو   

زد  ینگاه کنجکاوم برق دنیداشت که با د یروشن یکرد. چشمان قهوه ا یدستش جذاب ترش م کیو  زیر یها شیر

 .دیو خوش حالتش کش یمشک یموها یرو یو دست

 انداختم که گفت:  ریخجالت زده سر به ز   
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 سپاه هستم. یاما کادر ستمین سیپل-   

 باز سر بلند کردم و کنجکاوانه ترگفتم:    

 .نیمهندس نیشما که گفت ؟یچ یعنی-   

سپاه رو  یعمران یجذب و استخدام سپاه شدم و کارها لیعمرانه. بعد از فراغت از تحص یمهندس التمیتحص-   

 .دمیانجام م

 سر تکان دادم. میهنوز متوجه منظورش نشده بودم اما به نشان تفه   

خودم  یخونه  ایتو شهر  دیروزها از ماه شا یلی. خدمیساخت و ساز که مربوط به سپاه باشه رو انجام م یکارها-   

 میتصم یرو دیبهتره. شا ن،یخارج از شهر هستم. گفتم از االن بگم بدون یکار یها تیمامور ینباشم. معموالً برا

 باشه. رداشتهیشما تاث یریگ

 یم« نه » دور بودنش از منزل بهانه آورده و  یبود برا دهیشیخود اند شینثارش کردم. حتماً پ یدر دلم پوزخند   

توانستم از  یباشد. حاال م نیتنها وجه انتخابش هم دیدانست شا یدهم. چه م یم اشیو جواب رد به خواستگار میگو

 ؟! نیبان هم نداشته باشد. چه بهتر از ا نکوچ کنم و زندان دومم زندا گرید یزندان به زندان نیا

 زد و گفت: ی. لبخنددمشید میسر که بلند کردم، در حال تماشا   

اومدم  یمون گرفت و نشونم داد، با خودم عهد بستم، وقت هیکه مامان عکس شما رو از خانم همسا یروز -   

 وصلت. نیکنم به ا تونیهست راض یهر جور ،یخواستگار

 گفتم:  یگر یو ناش یخام تیمتعجب و در نها   

 چرا؟!-   

 تر شد و گفت: عیلبخندش وس   

 تو صورت و نگاهتونه. یچه نجابت د،یشد فهم یاز همون عکس م -   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
104 

 

 ،ییایح ینداشتن نجابت و بخانه، به جرم  نیدانست افراد ا ینثارش کنم، نداشتم؟ او چه م یحق داشتم پوزخند   

زندان و کوچ کردن به  نیشدهام و چرا قصد فرار از ا یزندان ،یدانست به چه اتهام یده ماه محبوسم کردهاند؟ چه م

 زندان او را دارم؟

 تلخ شدم و گفتم:     

 چادر،... یشما هم نجابتُ تو-   

 :دمیکش میابرو یرو یرا حس کند و همزمان دست دمیچادرم را باال گرفتم تا تاک یلبه    

 ن؟ینیب یکلفت م یچادر و و ابرو یتو -   

 گفت:  نانیپر از آرامش و اطم یبا لحن   

داشته باشن. چادر هم مالک من  یتونن واسه رد گم کن یم ایلیکلفت رو خ یچشماشه. ابرو یخانم تو هینجابت -   

 .هیباشه، کاف کیحال ش نیکه پوشش کامل و در ع نی. همستین

افکارم  انیزن بودند نه خانم. م هیما بجز مردها، بق یدر خانه « خانم هینجابت » ، گفت « زن  هینجابت » نگفت    

 گفت: 

و دل  که با جون نیکار کنم؟ بگ یچ تتونیکسب رضا یبرا دیوصلت. با نیا یکنم برا تونیبه خودم قول دادم راض-   

 انجامش بدم.

د که باز کر یشد و صبرش کمتر. انگار داشت به زحمت خود را کنترل م شتریبا سکوتم ب اقشیسر بلند کردم. اشت   

 و گفتم:  دمیکش یآه« . چه کنم؟» نپرسد 

 نه؟یشما هم هم یندارن. تو خونه  لیتحص یما ، خانما اجازه  یتو خونه -   

 زد و گفت:  یبخش نانیلبخند اطم   

با گفتگو و  یزیمن و همسرم، هر چ ی. تو خونه میکرد لیمن که من و خواهرم هر دو تحص یپدر یتو خونه -   

به  کنم یباشه، حتماً کمکش م لی. اگر همسرم مشتاق تحصرمیگ ینم میتنه تصم کیو من  شهیمشورت هم انجام م

 خواسته و هدفش برسه.
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 شد. عیبار لبخند من بود که رنگ گرفت و وس نیا   

 نمونده؟ یگهایحرف د-   

 سر تکان دادم:    

 از جانب من نه.-   

 از جا برخاستم. دستش را به سمت در گرفت و گفت : زیبرخاست و به دنبالش، من ن   

 .«نییبفرما» -   

 کرد: میبرنداشته بودم که صدا یهنوز قدم   

 خانم! زهییپا -   

 . جلوتر آمد و گفت: ستادمیا   

خواد  یخواد امشب نشون بذاره. م ی. مامینم رونیعروسم ب تیاتاق، بدون رضا نیدونست که من از ا یمامان م-   

رو نلرزونه.  یا گهیو نجابتش، دل مرد د ییباینکرده ز یامشب، نشون بذاره تا خدا نیپسرشو هم یعروس خونه 

 ؟یموافق

 و گفتم:  دمینگاه دزد   

 مامان و ... نمیبب دیبا-   

 : دیحرفم پر انیم   

 معروف! یکلمه هیخوام.  یکلمه م هی. فقط از شما میدون یجواب خونواده رو م-   

 و آهسته گفتم: بله. ری. سر به زمیرا بگو یمعروف هر عروس یبود همان کلمه  دهیوقتش رس   
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 میبگذار یقرار ایب   
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 قدم بردار کیتو    

 میآ یم شیمن صد قدم پ   

 بزن یتو حرف خوشبخت   

 .نمیآفر یم یمن خوشبخت   

 افکن هیتو چتر شو و بر سرم سا   

 شوم... یمملو از آرامش م یمن کلبه ا   

که ته دلم  نی. از ادمیاز خودم خجالت کش ستین یکه کس نجایشبانه ام کش آمد و از خودم، حداقل ا مهیلبخند ن   

را دست  یچیو ق شیر بیمادر اد یپدر و مادر شاد شدم وقت یزند. از خوشحال یغنج م بیمادر اد دیو تمج فیبا تعر

 پدر سپرد و گفت: 

 «من هم پسر خودتونه.  بیاد نیانگار کن» -   

 واریام را به د هیتاب آورد. تک دهیشد، خواب یحجم شوق را که نم نیتخت نشستم. ا یهوا از جا برخاستم و رو یب   

 یخانه ا یزد به سمت و سو یم یزیگر یهر از گاه م،یای. مغز فرّار و پودمیکش یقیکنار تخت خواب دادم و نفس عم

را با  بیخواستم اد یخواستم اسمش به ذهنم رجوع کند. نم ینم یبود. حت میآرزوها ی رانهیکه، نه خانه آمال ، که و

 نبودند. اسی. قابل قبیاد تیبود در برابر شخص فیکنم که اسم و رسمش سخ سهیمقا ییاو

 یام م یانگشت انگشتر انیمادرش انگشتر را م یافتادم. وقت بیاد یچشم ریز یپر شرم و نگاه ها یلبخندها ادی   

 ینگاهش را حس م ینیاو نچرخد، در تمام مدت سنگبود که نگاهم را کنترل کنم تا سمت  نیتالشم ا ینشاند و همه 

 کرده. نیاطراف صورتم کم ییدانستم چشمانش جا یکردم و م

به  و چاندمشیبه حلقه، دور انگشت پ رهیانگشتم نگاه کردم. خ انیم ینامزد یو به حلقه  دمیدست چپ را باال کش   

 : دیو مادرش پرس میوارد شد بیورودم به سالن فکر کردم. کنار اد یلحظه 

 ؟یجان از عروسم بله گرفت بیاد-   
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و مادرش کنند. اما لبخند  بیبار اد چاریو ل زندیو هر آن منتظر بودم برخ دیچرخ رینگاه هراسانم رو به پدر و ام   

بلند  یباز کنارش نشستم. خواهرش عادله دست زد و با صدا ب،یبخش پدر، آرامم کرد و به دعوت مادر اد نانیاطم

 گفت: مبارکه.

 یرا گشود و جعبه  فشیهمهمه گرفت. مادرش ک «کیمبارکه و تبر»  یو به دنبال او همه دست زدند و صدا   

 انگشتم نشاند و نیدستش گرفت. حلقه را ب انیگفت و دستم را م یا« با اجازه» . رو به پدر دیکش رونیب یکوچک

 .دیصورتم را بوس

 مقابلم گذاشت و مادرش گفت:  زیم یرو یگرید یعادله بسته    

 .ذارمیعقدش سنگ تموم م یامشب عروسمو نشون بذارم. ان شاهلل برا نیالحساب آوردم که هم یرو عل نایمن ا-   

 سپس رو به پدر کرد و گفت:    

 انجام بدن. داشونویدو تا برن خر نیا نیکارش کمتره، اجازه بد یجان چند روز بیحاج آقا از فردا اد-   

 پدر گفت:    

 .دیخر یبا خواهرش برن برا زهییکه پا نی. قبلش با بانو خانم هماهنگ کنستین یحرف-   

 کوتاه در هم گره خورد و مادرش گفت:  ینگاه عادله و مادرش لحظه ا   

ه ؛ البت رنیم ییرفتن گذشته. خودشون ماشاهلل عاقل و بالغن. دوتا یعروس دیخر یخانوادگ یدوره زمونه  گهید-   

 .نیاگر شما اجازه بد

دانستم و مادر که قرار است از فردا دوباره پند و  یپدر را ناک اوت کرد. فقط من م ب،یمادر اد اسیزبان نرم و س   

 «ایآسته برو و آسته ب» ها شروع شود که  حتینص

    

نده خود، خ دنیحالت نشسته خواب ندیسرم، چشم گشودم. با بهت به اطراف اتاق نگاه کردم و با د نیاز تکان سنگ   

 یبه لحظه  دیباز پر کش المی. قبل از بسته شدن چشمم، مرغ خدمیخود کش یو روانداز را رو دمیام گرفت. دراز کش

 داد و گفت:  ستمبه د یتیزیکارت و بی. ادمیشد یکه از اتاق خارج م یآخر
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 من باشه. لیشما هم تو موبا یکه شماره  نیزنگ برام بزن هیکارت منه . شماره م روشه. -   

 شدم تا گفتم: دیچقدر حرص خوردم و سرخ و سف   

 .دمیفعالً نخر ،یعنیندارم.  لیمن موبا -   

 شد و گفت: یخنث عینگاه متعجب شده اش، سر   

 نداره. یرادیا -   

کوتاه  یآن همه همهمه و تشکر ها، لحظه ا نیب م،یکرد شانیهمراه یو کنار در ورود اطیبدرقه تا ح یبرا یوقت   

 و گفت:  ستادیکنارم ا

 .زنمیآقا گرفتم. فردا بهت زنگ م ریشماره از ام-   

اتاقم انداختم تا بدانم چند ساعت  یواریساعت د یکوتاه به عقربه ها یپلکم بر هم افتاد، فقط نگاه یک دمینفهم   

 دارم. دنیو چقدر فرصت خواب ردیممکن است تماس بگ گرید

 با تکان خوردن شانه ام چشم گشودم. متعجب به مامان نگاه کردم که گفت:    

 ست. ازدهی کیساعت نزد ؟یخواب یچقدر م زهییپا-   

 شدم که گفت: زیخ مین   

 .رهیگ یتماس م گهیساعت د می. گفت نیزنگ زد گفتم خواب بیآقا اد -   

 که بخواهم تلخ شدم:  نیبدون ا   

 دخترمون حق استفاده از تلفن نداره. نیگفت یخب م-   

 نگاهم کرد و گفت:  یآشکار یبا دلخور   

 .یخواب باش ستیاالن زنگ زد. درست ن دیآب به دست و صورتت بزن شا هیپاشو -   

 را مرتب کردک و گفتم:  یروتخت   
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استفاده از  کمیو  ستیبخواد و من بگم با نوزده سال سن و تو قرن ب لمویکه ازم شماره موبا ستیدرست اون ن-   

 برام ممنوع شده. یتکنولوژ

 دست به چارچوب در زد:  کیو  ستادیدر اتاقم ا یدر آستانه    

چطور باباتو  یدیکن. اون مادرشو د یپسره و خونواده ش آبرو دار نیا ی. جلوزهییزخم نزن با حرفات به دلم پا-   

کنه.  یم اهیروزگارتو س ،یاز تلفن منع شد یبفهمه تو واسه چ یساکت کرد و نذاشت اعتراض کنه، همون فردا روز

 گندابو هم بزن. نیا یحاال تو ه

دلهره  دیشد. حاال با یمنحوسش از سرم برداشته نم ی هیعمرم شد. سا یروزها نیباز فکرم مشغول حماقت بهتر   

به  دیبا یعنیداد؟  ینشان م یچه واکنش دیفهم یداشتم. اگر م یبه گذشته ام را م بیبردن اد یپ و قتیکشف حق ی

 گفتم؟ یاو م

 .دیکش رونیب الیزنگ تلفن مرا از هپروت و خ یصدا   
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را از  فمیکرد. ک میخورد که مادر صدا یدل و روده ام وول م انیوجودم شده بودند، م یشگیکه جزء هم ییدلهره ها   

حرف و پر حرف. چشمانم پر از خواهش بود.  یو نگاهش کردم. ب ستادمیچهارچوب در ا انیتخت چنگ زدم و م یرو

خود جلو آمد و  دید . تعلل مرا کهیتکرار یها حرفاز سر گرفته نشود. خسته بودم از  حیکه باز نصا نیخواهش ا

 دستم گذاشت و گفت:  انیم یکوچک لونینا

 حالت بد بشه. یدو تا لقمه براتون گذاشتم.  گرسنه نمون-   

پله نشستم به  یکردم و رو یخداحافظ ،یشگیهم یمنتقل کردم و بدون ابراز وجود به دلهره  فمیلقمه را به ک   

 و گفت:  دیسرک کش رونیبه ب یانتظار. زنگ کنار در که صدا خورد، مامان از در ورود

 ؟یریم یاومد؟ دار -   

 آره. من رفتم.-   

شده باشم به هر چه قرار و  یحول و حوش روز قرارم با سهند. انگار شرط المیاهرم قفل در بود و خ یدستم رو   

 زد. یتند و تند م ،یشکارچ دنیاز د دهیترس یکوچک گنجشکاست، قلبم مثل قلب  دارید

@romanbook_ir 



 بازآ

 
112 

 

 کیباز کردم. لبخند لب و چشمانش  شیو در را به رو دمیبار بدون تامل، اهرم را کش نیزنگ تکرار شد و ا یصدا   

شد لبخندش را  یو همان قدر جذاب. م زی. همان قدر شعف برانگدیچرخ یانار م یاز دانه ها یحجم انیرنگ بود و م

 : فتسالم گفتم که گ ریو لبخند نزد؟ با لبخند و سر به ز دید

 حال شما؟-   

 خوبم . ممنون.-   

 م؟یبر ن؟یحاضر-   

 .میبله بر-   

 ،نیبه ماش دنیبا رس بیو اد میدورتر از درب خانه پارک شده بود. کنار هم قدم برداشت یکم دشیپژو پارس سف   

 یسکوت و خلوت دنیخورد و با د یکوچه چرخ انیباز کرد. نگاه وسواس گونه ام م میقدم تند کرد و درب جلو را برا

شده  زانیآو یمانتو ام را که از صندل یو لبه  دجا گرفتم. خم ش دشیچرم سف یها یصندل انیکوچه، به سرعت م

باز  ،میرفت یم رونیبه حرکت انداخت. از کوچه که برا  لشیبود، جمع کرد و در را بست. پشت فرمان نشست و اتومب

امروز را گرفته بود، اما  یاز پدر اجازه  میکه شب قبل زنگ زده بود و مستق نی. با ادیچرخ ینگاه مضطربم به اطراف م

 که شد گفت:  یاصل ابانیکرد. وارد خ ینم میسهند مقابل چشمانم جان گرفته بود و رها یاد کتک خوردن های

 ؟یساکت نقدریا شهیشما هم-   

 نگفتم. چیدر خود جمع شده و ه شتریب   

 ؟یترس یم شینکنه از آزما-   

باعث شد سر بلند کنم و با تعجب نگاهش کنم. باز قصد دست انداختن مرا داشت؟ نگاه  زشیر یخنده  یصدا   

 دست باال برد و گفت:  کی د،یخصمانه ام را که د

 .یترس یمطمئن بشم نم. فقط خواستم میتسل-   

 ترسم. ینم-   

 ؟یِ اوک زیهمه چ ؟یبه من بگ یزیچ ای ،یبپرس یزیچ یخوا ینم ن؟یخب پس چرا ساکت-   
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سه چهار  نیافتاد تمام ا ادمیخواستن و نخواستن ندارم که  یبرا یندارم. اصالً دل یمن خواسته ا میخواستم بگو   

بودم.  دهیداد، خواب یرا م شیپر تفاهم و آرامش که وعده ها یقصر الیرا با فکر او به سر کردم و با خ ریشب اخ

 گفتم: 

 .نمیب ینم یمشکل چیمن ه-   

 پارک کرد: ابانیکنار خ یها نیانبوه ماش نیرا ب نیترمز کرد و ماش   

 .میبد لشیو نامه رو تحو میتا محضر بر دی. بعدش بامیبد شیاول آزما میبر-   

 بیجنباندم. اد یم یاز زبان دو گرم شتریرا ب یدو من یکلّه  نیروزها چقدر به قول مادر، ا نیفقط سر جنباندم. ا   

شد. تست گرفته شد و ناشتا و با همان  ادهیپ نینگفت و از ماش یزیهم که انگار عادت کرده باشد  به سکوت من، چ

در خسته کننده و کسالت آور بود . آن قمیاز ازدواج گذراند شیرا در کالس آموزش پ یساعت یخشک و خال یمعده 

شدن است . کالس که  دهیبه انتظار بلع فمیک انیم یگذشت و فراموش کردم لقمه ا الیکه تمام وقتم به فکر و خ

 بیآمدند، منتظر اد یم رونیکه از اتاق مجاور ب یانیآقا تیجمع انی، به سرعت از آن خارج شده و م افتی انیپا

که نکند آن ها هم شاهد  نیو با خود فکر کردم آن ها چرا مثل خانم ها در آن اتاق جمع شده بودند؟ با فکر ا مماند

ا آمد. ت ستادمیا نشیرفتم. کنار ماش یو به سمت در خروج دهیما پخش شد، لب گز یبوده باشند که برا یلمیهمان ف

 نگاهم کرد و گفت: یبا نگران

 همون جا. یموند ینگرانت شدم. م. رونیب یچرا اومد -   

 کردم: گشنه بودم. مشیبهانه را تقد نیتر یدم دست   

 لبش کش آمد و گفت:   

 برات. رمیبگ زیچ هی میشرمنده تا حاال گشنه نگهت داشتم. بر -   

 شد؟ واسه محضر. ینامه چ-   

 و گفت:  دیاش کوب یشانیپ یبا کف دست رو   

 .رمیبگ لیرفت برم تحو مادیقدر نگرانت شدم،  نیا-   

 .امیاالن م نیچرخاند و گفت: بش نیقفل ماش انیرا م چیسوئ   
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بیرون رفتم و کنار ماشین منتظر ادیب ماندم.بعد از چند دقیقه سراسیمه خودش را رساند.
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 نشستن پاکت را به سمتم گرفت و گفت:  نیبرگشت. ح یرفت و با پاکت   

 جواز ازدواج ما. نیدوم نمیا-   

 : دمیکش رونیلقمه ها را ب لونیکرده و نا فمیدست در ک   

 بود ؟! یچ ی! اولن؟یدوم-   

 زد و گفت: میبه سو ییلبخند مکش مرگ ما   

 شازده خانم. ی« بله »  -   

 شیرا گشودم. لقمه را به سو لونیخنده اش، نا یو بدون توجه به صدا دمیکه داغ شدند، نگاه از او دزد میگونه ها   

 که نگاهش کنم گفتم:  نیگرفتم و بدون ا

 .نیتا ضعف نکرد نیلقمه بخور هی-   

 لقمه را از دستم گرفت و گفت:   

 هست؟ یچ یکدبانو. حاال لقمه  یهوووم به به. مرس -   

 نایم یکردم دزدک یام. سع دهیچینان پ انیرا م یزیندانم چه چ یرفت وقت یام به باد فنا م یکه کدبانو گر یوا   

 و گفت: دیکه خند اندازمیب یلقمه ام نظر

 .دهیچیکالم بگو تا قبل اومدنت خواب بودم و مامان خانم لقمه پ هی. میآ آ... تقلب ندار -   

و رو کند و لبخند  ری. خوب بلد بود حال خراب و افسرده ام را زندیتا لب خندانم را نب دمیشالم را جلو کش یگوشه    

 .میلب ها همانیرا م

 ؟یشد که گفتم: چرا موند یوجودم کنار او زود آب م خیکه باز ترمز زد.  میهنوز از محضر دور نشده بود   

 بگم چرا موندم. نییپا ایب-   

 اشاره کرد:  نشیتریو به و ستادیا یفروش لیموبا یشدم و کنارش راه افتادم. مقابل مغازه  ادهیپ عانهیمط   

 .ادیکدوم خوشت م نیبب-   
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 ...نی. خونه تلفن هست که بخواستیصادقانه گفتم: الزم ن   

 .ی. راحت باشیزنم تو اتاق خودت باش یزنگ م یخوام وقت یم-   

 برداشته. یدانستم قصد شوخ یم د،یخند ینگاهش که م   

 خواستم قربون صدقه ت برم. دی. شایایواسه م ناز و عشوه ب یخواست دیشا-   

 پشت چشم نازک کردم:   

 !بیاِه... اد -   

 :دیخند   

 تو. میبر ای! بب؟یجان اد -   

 مغازه گذاشت و گفت: شخوانیپ یرو یپاکت   

 کارتش. میس نمی. انیاریخانمم ب یباال، برا تیفیخوب و با ک یگوش هیآقا  -   

م گ ،یگر یو ناش ینابلد انیداشتم که م یبیمتنوع کرد. ذوق عج یها یرا پر از گوش شخوانیپ یفروشنده به آن   

 دوختم:  بیگرفت. نگاه دردمندم را به اد یرا از من م یریگ میشده و قدرت تصم

 دونم کدومو بردارم. ینم-   

 من برات انتخاب کنم؟-   

 آره.-   

 در اشاره کرد و گفت:  یبزرگ رو یآن را باز کرد. به صفحه  یاز سامسونگ برداشت و در رو یرنگ یاسی یگوش   

 ! خوبه؟نیبب-   

 .گهیخوبه، خوبه د یکن یاگه خودت فکر م-   

 را به سمتم گرفت و گفت:  چیسوئ   
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-شاید خواستی واسم ناز کنی...شاید خواستی از پشت تلفن واسم از اون غزل های عاشقانه ی معروف بخونی...
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 .ارمیبرات م نی. برو بشیشیکشه. خسته م یتا آماده بشه طول م-   

آرام  شهیهم یکرد. بر خالف چهره  یاش را به من منتقل م یشگیعزت نفس داشتم. حس شاد بودن هم بیکنار اد   

 و صاف نگاه کرده و گفتم:  یارم به آسمان آبکن ی شهیخنداند. از ش یو مرا م دیخند یکنارم بود، م یو ساکتش، وقت

 .رهیم شیداره خوب پ یشکرت. شکرت که همه چ ایخدا-   

 هشیخندانش نگاه کردم. اشاره زد ش یخورد. با تعجب به چهره  شهیبه ش یبودم که تقه ا یشکرگذار ریهنوز درگ   

 آمد گفت:  نییکه پا شهیبکشم. ش نییرا پا

 ؟یکن یبا ناز نگاش م یجور نیا یتو آسمونم دلبر دار-   

 .بیمعترض گفتم: اد   

 : دیخند   

 شما خانم. میتقد نمی! اب؟یجان اد-   

 نشستن. یرا دور زد برا نیفروشگاه را به دستم سپرد و خود ماش یغیساک کوچک تبل   

    

    

   25 

 میچشم و ن یمن بود. گوشه  یکرد اما تمام حواسش رو یم یتوانستم لبخندم را پنهان کنم. داشت رانندگ ینم   

 شد. یو کش دار م یبه خانه نبود، طوالن یمنته یها ابانیخ یکه اگر به مدد شلوغ یینگاه ها

 با خنده اخطار دادم:    

 جلو رو نگاه کن. بیاد-   

 .نیتبارک اهلل احسن الخالق-   

 :دمیخند   
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 لب؟ ریز یگیم یچ -   

 بهم داده. یچه عروس خوشگل گمیمن. دارم م یخدا یخلق کرده  یچ گمیدارم م-   

قناعت کردم.  بیافتادم و فقط به برگرداندن رو از اد شگریاخطار آرا ادیگذاشتم که  یلب م یاراده دندان رو یب   

مال در ک بیاد یها دیو تمج فیکرده ام، اما تعر رییصورتم نشسته بود، چقدر تغ انیکه م یدانستم بعد از دست یم

ام را  یزندگ یتوانست گوشه گوشه  یبود که م یدر زندگ یفراتر از تصورم از حضور همسر ،ییایر یصداقت و ب

 .یزندگ ی چهیبهتر رو به در دیافق د یبسازد برا دیجد یا هیزاو

ما پر شد. نه من، که  یحجم دونفره  انیم یقیموس یپخش دستگاه پخش نشست و صدا یدکمه  یدستش رو   

 شده و رهیرخش خ میمحابا به ن یبار، ب نیاول یدر فکر بود و من برا قاًینبود. عم یترانه  یخود او حواسش رو یحت

 کردم. ینگاهش م قیدق

 ریگ شیها شیلمس ته ر یدل دل کردن برا انیگرفتم. دلم م بیو نگاهم را از اد دمیشنل را جلوتر کش یها یلبه    

 شد. یم قیپوستم تزر ریکه از سال ها ز ییایافتاده بود و خودم گرفتار حجب و ح

 نایو م دهیدست از من کش یمن شده بود، به سادگ یابلهانه  یایبودم و خود، تمام دن شیایگفت دن یکه م ییاو   

 کیکه در  یبیشد؟ ادکردن با هیتوانست قابل تک یچقدر م بیگذاشته بود. اد میکه خود عاملش بود، تنها یبرزخ

توانست کوه باشد  ینده اش را پهن کرد، چقدر میمشترک آ یزندگ یام بساط روزها یهفته آمد و درست وسط زندگ

ن و رفت یتوانست پا باشد برا یقرارم و چقدر م ینگه داشتن دل ب یتوانست دست باشد برا یگاه؟ چقدر م هیو تک

 رفتن...

 دوباره نگاهم تا صورتش کش آمد. متوجه نگاهم شد و لبخند زد:   

 اد؟یم گهیدو ساعت د یکیواسه رفتن به خونه؟ عاقد  ستیزود ن گم،یم -   

 منظورت؟!-   

 زد و گفت:  یچشمک   

 شما. یخونه  میو بعد بر میبخور وهیآب م هی میشناسم بر یم ییجا هیکم دور دور کردنه.  هیمنظورم -   

 با چهار انگشت به صورتم اشاره کردم:   
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اگر گرفتار شرم و حیای ریشه دار وجودم نبودم حتما به کم کردن فاصله ی بینمان فکر میکردم.اما دریغ...
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 سر و وضع؟! نیبا ا -   

 .میشینم ادهی. پمینیتو ماش-   

 لبخند کش آمده اش کم کم جمع شد و گفت:    

 کنه. یطلب م یتگر وهیآب م هیسر و وضع شماست که تب انداخته به جونم و  نیهم-   

کاله شنل  یداغ شدند. نگاهم را از او گرفتم و در خود جمع شدم. با لبه  میتنم از تب کالمش سوخت و گونه ها   

و خجالت زده بودم  دهیگذاشت، من ترس یکه پا نبود و جا م ییانداختم. قطعاً او ریصورتم را استتار کردم و سر به ز

 درک کردم. شتریشد. حاال احساسش را ب یشدم و تنم از عرق شرم پر م یکه با هر حرف و کالمش رنگ به رنگ م

 و زیم نیکه ب یراه انیو از م میشد، رد شد یم دهیکه بر سرمان پاش یرنگ یدود اسپند و نقل و فشان ها انیاز م   

 زیخ مینشسته بودند، ن اطیکه در ح یی. مهمان هامیشده بود، گذشت هیرفت و آمد تعب یدور حوض برا یها یصندل

 گفتند. یم کیشده تبر

دادم و  یکیها را دو تا  کیو دست زدن ها اوج گرفت. جواب تبر دیکل کش سایپر م،یدیکه رس یورود یبه پله ها   

 .میو شمعدان گذاشته شده بود، نشست نهیآ یکه روبرو یمبل یعقد را دور زده و رو یسفره  بیبا اد

 خم شد و کنار گوشم گفت:  سایپر   

 ارم؟یلقمه غذا ب هیبراتون  ادیتا عاقد ب نیخوا یم ن؟یخورد یزیچ-   

 نگاه کردم:  بیبه اد   

 ست؟یگشنه ت ن ؟یخور ینهار م-   

 داد و گفت:  ساینگاهش را به پر   

 .نینه ممنون. زحمت نکش-   

 که از ما دور شد گفت: سایپر   

تا به دستت  نمت،یدونستم امروز بب ینخوردم، نخوردم. م یزیمن اون قدر صحبونه خوردم که تا فردا هم چ -   

 .دمیخواب و خوراکو از دست م گهید ارم،ین
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ضربان این قلبو نامیزون کرده دیگه...شاید یه آب میوه ی تگری سرجاش بیاره.




از خواب و خوراک میافتم.
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 شدن گفت:  زیخ مین نیح بیو اد دمیلبم را گز یگوشه    

 .امیخوش اومد بگم و ب هیکه اومدن،  یخلق الله نیمن برم به ا ،یبش دیتا تو سرخ و سف-   

 را نجوا پر کرد:  شیبا خنده از کنارم گذشت و جا   

 !ده؟یورپر یدیگفت که خجالت کش یلبت م ریز ی... ماشاهلل. آقا دوماد چییبه به ! عروس خانم. چه بر و رو-   

 گرفتم و گفتم: یشگونیدستم مانده بود، ن یدسته گل رز تو یاز پشت دستش که رو   

 .یشیپررو م ،یشه بهت گفت. بچه ا ینم -   

 . نایرو بب دهیاِه اِه...ورپرلبش گذاشت: اِه  یدستش را مشت کرد و رو   

 از سالن مخصوص سالم و خوش آمد به عاقد شده بود، رو به نجوا گفتم:  رونیکه ب ییو با صداها دمیخند   

 .نهیبش شمیپ ادیپاشو برو آقامون ب-   

 در حال برخاستن، با حرص گفت:   

 .یبود یوگرنه شناگر ماهر ؛یآباج یدید ی. تو آب نمزهییکنم پا یمن تو رو آدمت م -   

 گرفت، گفت:  یکه دوباره کنارم جا بیاد   

 شون؟یبودن ا یک-   

 دختر خاله م نجوا.-   

 گفت :  یجد یلیو مرتب کرد و همان طور شق و رق نشسته و خ دیکتش را جلو کش یلبه ها   

 دی. با من که فقط سرخ و سفیو بخند یورژن ازش بسازم تو خونه مون بذارم، بلکه باهاش حرف بزن هیباشه  ادمی-   

 .یگز یو لب م یشیم

 ینگاهم کرد و چشمک یبزنم که گوشه چشم نیکالمش را تخم یو شوخ طنتیش زانیمتعجب نگاهش کردم تا م   

 زد:
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 به جون تو. -   

 و گفت: دیام شدم. کوتاه خند یاراد ریحرفش افتادم و مانع حرکت غ ادیلب بکشم که  یخواستم باز دندان رو   

 به صد به نفع تو. کیکردما.  رتیدرگ -   

تار  انیهفته چنان م کی نیحضورش، ظرف هم یو جذبه  رایکالم گ نیدانست با هم یاز من گرفته بود؟ چه م کی   

 روح و روانم بوده. یاو از روز ازل هم خانه  ایمن وجود نداشته ام  ای نیقبل از ا ییو پود جانم نشسته که گو

با اشاره  بی. ادمیسرمان گرفته شد، همه ساکت شد یکه باال یو پولک دوز ریحر دیسف یعاقد و پارچه  یبا صدا   

باز گشته بود، خم شد و از رحل مقابلمان، قرآن را  نکیمرخص شده و هم ا شگاهیکه بعد از آرا یبردار لمیف ی

تمام نگاهم به  زیر لب شروع به زمزمه کرد و من نیما گرفت و خود ز یو بازش کرد. مقابل هر دو دیبرداشت. بوس

مثل  شه،یکه تا هم یمشترک یداشتن زندگ یمن دعا به درگاه خدا شد برا یقرآن نشست و زمزمه  یحروف ملکوت

 عشق باشد. نیامروز با نشاط و پر از عاقالنه تر

خم  ،یحجم سکوت ناگهان انیکه مادرش، م بیاد یزمزمه  دنیقرآن بود و گوش جانم مشغول شن یهنوز نگاهم رو   

 اریاخت یساکت شد و من تشکر کردم. سر بلند کردم و ب بیقرآن گذاشت. اد یکوچک ربان زده را رو یشد و جعبه 

 نگاه کردم. بیبه اد

 نیاآرامشِ خانه کرده در نگاهش با پلک زدن از چشمانش کوچ کرده و  یبا آرامش و لبخند پلک بر هم زد . پرنده    

 ساخت به وسعت عشق. یچشمان من النه ا انیبار م

 برزگتر ها، بله. یپدرم، مادرم و همه  یبا اجازه -   

. کوتاه نگاهش کردم که دیهلهله و دست زدن به گوشم رس یاز صدا شیکه محکم رها کرد، پ ینفس آسوده ا   

 عقد. یخواندن خطبه  یبله گرفت برا بیبار از اد نیزد. عاقد همه را به سکوت دعوت کرد و ا یقیلبخند عم

بردار اشاره کرد سالن را  لمیرا از نگاهم خواند که به ف یخستگ بیعاقد که دفتر و دستکش را جمع کرد و رفت، اد   

 گاه مبل گذاشتم و گفتم:  هیتک یشدن سالن، سرم را رو یخلوت کند. با خال

 آخ... خسته شدم. چقدر امضا داشت؟!-   

 گفت:  بیو اد ستادیحاضر و آماده مقابل در ا سایرا صدا کرد. پر سایبرخاست. در را باز کرد و پرو  دیخند   
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 . خسته شدن.نیکن ییرایبردار و خانمشون پذ لمیف یآقا نیاز ا شهیم-   

 بردار گفت:  لمیو رو به زن و شوهر ف دیخود را کنار کش سایپر   

 .نییبله حتماً. بفرما-   

مبل برداشتم و خود را جمع و جور  یکرد و کنارم نشست. سرم را از پشت یسالن را از وجود همه خال استیبا س   

 نشده بود، که دست انداخت دور کمرم و مرا بر جا نگه داشت: جادیمان ا نیب ی. هنوز فاصله ادمیکردم و کنار کش

 ؟یکن یکجا فرار م -   

 زد. یقلبم گرومپ گرومپ م   

ما دوتا بود را، به  نی. دستم که بدیخورد و مرا کامل به سمت خود کش یصورتم چرخ یبارش، رو طنتینگاه ش   

دنم گر ریو آرام ز دیکش یقیگردنم نشست. نفس عم یگود انیخود را دور کنم که سرش م یاش فشردم تا کم نهیس

 .دیرا بوس

ا. ما ر ندیحال نب نیوارد نشود و به ا یکس در سالن بود که یبودم و نگاهم رو دهیشد. ترس ینفسم قطع و وصل م   

 تکان شیبه بدنش وارد آوردم که از جا یشد. باز به با پشت آرنج فشار یم نییام محکم باال و پا نهیس یقفسه 

 نخورد.

 : دمینال   

 .نهیب یم ادیم یکی... تو رو خدا! بیاد-   

 نگاه تب دارش را به چشمانم دوخت و گفت:    

 .نهیاز ا ریهمسرمه. غ یسرم رو شونه  م؟یکن یکار م یچ . مگهادیب-   

 قفس بود و بس. نیاز ا ینگاه داغ و تب دار. ازدواج حکم آزاد نیبوسه ها و ا نیها نبود. ا نیازدواج که در نظر من ا   

 نگاهش موشکافانه تر شد و گفت:    

 ؟یترس یازم م-   
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مانع از دور شدنم شد:




انگار با برداشته شدن سد شرع، و محرم شدنمان طاقت از کف داده بود و منی که به قول خودش مدام 

درحال سرخ و سفید شدن بودم، در تلاش برای دور کردنش.






کنار همسرم نشستم.مگه غیر از اینه؟




ازدواج حکم آزادی از این قفس بود و بس.



 بازآ

 
122 

 

در  رهیمهار کرد و خ شیدست ها انیسرم را ابتدا آرام و سپس تند تر به چپ و راست تکان دادم. صورتم را م   

 چشمانم گفت: 

به تو رو برام هموار  دنیدونه، راه رس یشه . سه ماه عکستو نگاه کردم و خدا رو قسم دادم اگه صالح م یباورم نم-   

 کنه و حاال...

 را... من لرزان را... مرا به سمت خود چرخاند و گفت:  دهیمرا ، من نفس بر   

 وجودش، تو هواش نفس بکشم. یتو حصار بازوهام باشه و من بتونم تو امیحاال همه رو-   

بوسه بر مخمل داغ  کی یبه نرم یریوصل جسم لرزان و تبدارمان. حر یاز گل شد برا یچکیآمد و پ کیسرش نزد   

 .دینشاند و آهسته عقب کش میلب ها

از همان لحظه که سرم را  د،یصورتم کش یرو ی. از همان لحظه که تب به جانم انداخت و دست نوارشامدین گرید   

ان از هم قش،یعم ینفس ها ایقلبش فکر کنم  دنیدانستم به گرومپ گرومپ کوب یاش گذاشت و من نم نهیس یرو

ن و ام، از سال یشانیپ یکوتاه رو یبا بوسه ا سرا خواند و سپ "انگار سالهاست که دوستت دارم"گوشم  ریلحظه که ز

 باز نگشت. یلحظه ا یرفت تا حاال ، حت رونیب نشیسنگ یآن هوا

دانستم او  ینشسته بود. نم اطیعقد و او؛ در جمع مردان در ح یزنان کنار همان سفره  یکوبیهلهله و پا انیمن م   

 بودم. ختهیو رو شده بود و بد ، بهم ر ریاز آن که شاد باشم، دلم ز شیبودم. ب ختهیدارد اما من ؛ به هم ر یه حالچ

توانستم داشته باشم؟  ینه. چه کار داشتم؟چه کار م ایدارم  یکه کار دیاز او آمد و پرس ابتیعادله به ن یچند بار   

 دهید یبا او وقت ییچشم در چشم نشوم. مگر ساده بود روبرو بیگشتم تا با اد یدنبال پستو م دیبه بعد با نیمن از ا

 از من رفته بود!!! ییکه چه آبرو یبر هم افتاد. وا لذتام، چطور چشمانم با  یشانیپ دنیبود زمان بوس

و  را گرفتدستم  عیچه شد که خواستم خود را کنار بکشم. سر دمیکنارم نشسته. نفهم دمیدانم چه شد که د ینم   

 آهسته گفت: 

 .میفرار ندار-   

 رونیشد، از دستم ب یدستم فشرده م انیکه م یکردم. دسته گل یم یعلناً از نگاه کردن به چشمانش خوددار   

 و گفت:  دیکش
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خیره در چشمانم گفت:




-حالا همه ی رویاهام کنارم باشه و من بتونم تو وجودش، تو هواش نفس بکشم...




*
*
*




دیگر نیامد.

بعد از آن لحظه هایی که درکنار هم بودیم...

بعد از آن جمله اش که گفت:انگار سال هاست که دوست دارمت...

سالن را ترک کرد و بعد از آن،حتی لحظه ای ندیدمش.




هنوز خجالت می کشیدم.




سریع گفت:
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 .یبرام برقص دیبا-   

 مات و مبهوت نگاهش کردم که لبخند زد:   

 منو آوردن تو جمع خانما؟ یواسه چ یکن یفکر م-   

 گفتم: دهیبر دهیبر   

 بار... با ... هی... دمیرقص-   

شکسته  یکه دل داشتم اما دل یلرزاند چه رسد به من یرا م یدل یدل هر ب شی... خنده ها شی. خنده هادیباز خند   

 آغاز کند. دنیو از نو تپ ابدی امیمحبت ناب بود تا باز الت کی یو بند زده. که در پ

 ی "برقصه دیعروس با"خانم ها و  دنیکل کش انیتا به خود بجنبم و فرصت منصرف کردنش را داشته باشم، م   

 یتکان ها دید ی. وقتختمیر یشدم و عرق م ی. داشتم قد قد آب مدمیسالن رس ینقطه  نیتر ینجوا و نغمه به مرکز

 یلیو آرام مرا با خود به رقص وا داشت. خ فتگر شیدست ها انیهر دو دستم را م ست،یمن آن قدر کوتاه و نامرئ

 یکردم ب یم یزد و من سع یدست م میکرد و برا ی. با لبخند نگاهم مستادیو کنارم ا دیزود دستش را پس کش

 .ختیاعمال کنم. اسکناس پشت اسکناس بود که بر سرم ر دنیحرکات موزون را در رقص نیعشوه تر

    

 و گفتم:  دمیاز دوغم نوش یزد. کم هیخت خوابم تکبشقابش را کنار گذاشت و به ت   

 گه؟ید یخور ینم-   

 و گفت:  دیبه شکمش کش یدست   

 خوردم. یلینه خ-   

 نوش جون.-   

 امروز. دنیزحمت کش یلیکه خونواده ت استراحت کنن. خسته شدن. خ میوقته. ما بر رید گهید-   

 : دمیکرد. آه کش یسر م هیاتاق روز و شبش را با گر نیکه دخترکشان ته ا دندیکش یم یآن موقع دیزحمت را با   
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-همه منتظر توان.


-یعنی..باید...




*
*
*
*
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 نکردن. ینه بابا. کار-   

 .یخسته شد یلیتو هم زود بخواب. امروز خ-   

 امشب بخوابم. والیدو تا ه نیدرصد فکر کن من بتونم با وجود ا هی-   

 .دنشیو رو شد با خند ری. باز هم دل من زدیباز هم خند   

 .میزنم با هم صحبت کن یپس خوش به حال من. شب زنگ م-   

 .دمیچ ینیو پارچ دوغ را در س وانیهم گذاشتم و ل یبشقاب ها را رو   

 کمک کرد در جمع و جور کردن سفره و گفت:   

 کنه که عروسشو پا گشا کنه. ی. برگشتم مامان دعوتتون متیبرم مامور دیمن دو روز هستم بعدش با -   

 انداختم:  ریسر به ز   

 .ستین یعجله ا-   

 ...نجایخونه م. ا ادیعروسم ب دیهم عجله ست. با یلیاز جانب بنده خ-   

 زد و گفت:  یمکثش،  نگاهم را به دنبالش کشاند. چشمک   

 دست و پام بسته ست. نجایا-   

 انداختم تا باز شاهد رنگ به رنگ شدنم نباشد. ریسر به ز یبه آن   

    

 یبود که حت زیاجازه گرفت. کالمش اعجاز برانگ مانیفرداها یدر کمال ادب و متانت از همه تشکر کرد و از پدر برا   

همراه کردن من با  یحال برا نیاو هستم با ا یدانست که حاال من زن شرع یکرد. پدر م یپدر را وادار به سکوت م

 ا به نام خود سند کند.گرفت. خوب بلد بود دل ها ر یخود، از پدر اجازه م

 گذشت، گفت:  یاز کنارم که م   
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 . برو تو اتاق منتظرم باش تا زنگ بزنم. ی. خسته انجاینمون ا-   

 سر تکان دادم:   

 حاال. رمیم-   

 و گفت:  دیمادرش صورتم را بوس   

 .میریبگ تونویدو ماه تموم بشه و عروس یکی نیتا ا یخودم بمون شیپ یایب دی. بایعروس خودم شد گهید-   

 "بال یب"：لب گفت ریز یگفتم که نجوا با خنده ا "چشم" ن،یشرمگ یبا لبخند   

 گفت:  بیخاله رو به مادر اد   

 .نیقدم رو چشمامون بذار نیاریب فیجان تشر زهییدخترمه. با پا یعروس گهیخانم مهرپرور ماه د-   

 کرد و گفت: یتشکر بیمادر اد   

 .میرس یان شاهلل اگه سعادت باشه خدمت م-   

 بهتون بد نگذره. میدیخدمت از ماست. قول م-   

روزها فقط به  نیماند. ا رهیرفتنش خ ریرفتند. اما چشم من به مس بیاد یها تمام شد و خانواده  یخداحافظ   

قدرت درک و پردازش رفتن ها  گریداشتم نه رفتن ها... ذهن من پس از آن رفتن ؛ د ازین "ماندن ها"و  "آمدن ها"

 ایباشد که تا دن یهمان موعود بیماندن و ساختن و کاش اد یبودم برا یصبرانه در انتظار موعود یرا نداشت. ب

 را... ندهیپر التهاب آ یکنارم بماند و بسازد روزها استیدن
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   26 

 نمیبه دست وارد شد و گفت: ا لونیگرفتم. مامان نا یقیجابجا کردم و نفس عم زیم یرا رو دمیبزرگ و سف توریمان   

 خرت و پرت هاش. ی هیبق

را  وتریو موس کامپ بوردیک یو کابلها می. تمام سدمیرا از هم باز کردم و به داخلش سرک کش لونیدو طرف نا   

گذاشتم و مشغول  توریرا مقابل مان بوردیآوردم و مرتب کردم. ک رونیب اطی. همه را با احتلونیبود داخل نا ختهیر

شانه و سرم گذاشتم و  نیرا باز کرده و ب یدرب گوش لم،یموبا یصدا دنیشدم. با شن شیو کابل ها میوصل کردن س

 گوشم را به آن رساندم: سالم.

 قبراق و سر حال بود:  شیصدا شهیمثل هم   

 ؟یخودم. خوب یسالم خانوم-   
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 نفس نفس زنان گفتم:   

 ؟ی. شما خوبیخوبم مرس -   

 !؟ینه واال! چه خوب-   

 . کمر صاف کردم و متعجب گفتم: چرا؟دمیدست از کار کش   

 و گفت:  دیکش یتصنع یآه   

 . امیکارم تا بتونم ب نیا شهیو حالت خوب باشه؟ تموم نم یاز دلبرت دور باش شهیم-   

 را فشردم و گفتم: سیپاور کِ  ینشستم. دکمه  زیکنار م یصندل یرفت و با لبخند رو یلیو یلیدلم ق   

 ؟یایم یحاال ک -   

 .رونیب میدنبالت بر امیفردا صبح پرواز دارم. ظهر م-   

زدم و به عکس دسکتاپ  یداد، لبخند یرا پس از ده ماه م ستمیکه خبر از باال آمدن س وتریکامپ یصدا دنیبا شن   

 ماندم:  رهیخ

 زنگ بزن که حاضر بشم. یدیرس-   

 ؟یندار ی؟ کار یخوا ینم یزی. چزمیباشه عز-   

 نه. فقط مواظب خودت باش.-   

 جانم. چشم خانوم. یا-   

شد را از نه تنها از ذهن  یهر چه که مربوط به سهند م دیموس نشست. با یکردم و دستم رو یخداحافظ بیاز اد   

از روز  یدسکتاپ مانده بود، با عکس یسهند را که رو یعاشقانه  یکردم. عکس نوشته  یاطرافم پاک م یکه همه 

ز را روکه لحظات خوش آن  یریتصو دنیاز د مانکردم. سپس شاد ضینشاند، تعو یحلقه به انگشتم م بیعقد که اد

 یشدم. به نگاه مهربانش که عشق و محبت از آن م رهیزدم. به صورتش خ یعیکرده بود، لبخند وس یتداع میبرا

 زد. یکرد و لبخند م ینگاه به انگشتم که در دستش بود، به صورتم نگاه م یو بجا دیتراو
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بود، رجوع کردم. احساس کردم،  دهیام هنوز به آن جا نرس یزندگ یبه ته قلبم، ... آن ته ته ها که رد حماقت ها   

کند و به تمام دو روز پس از  یتنگ شده. احساس کردم بودنش چقدر حالم را خوب م شیدلم برا یفقط کم ،یکم

شد. محبتش خاص بود... نه از آن  یاکراه از من جدا م او شب ها ب میگذراند یعقد فکر کردم که تمام روز را با هم م

اک و پ یلیخ سایبه پر یبه عاطفه نبود. عشق آقا مهد ریاز نوع محبت ام یکرد... حت یکه بابا نثار مادر م ییحبت هام

 ، خاص بود. یجور خاص کی بیشد. اد ینم بیناب بود اما باز هم از جنس محبت اد

اه تا دو م یتو انبار نمیکه قراره غروب برم سفارش بدم بچ یلیوسا نیتونم ا یم ،یجمع کن یاز انبار لتویوسا-   

 .گهید

 مادر از جا برخاستم و گفتم:  یبا صدا   

کنه.  یخواد. قراره خال یخونه رو م گهیکنه تا ماه د یگفت به مستاجرش گفته داره ازدواج م بی. ادگهیماه د هی-   

 .مینیهمون جا بچ میببر لویوسا میتون یبعد م

م هجو ریطرح خورده بود، ز مهیکه نصفه و ن یو بوم ینقاش ی هیشدم. پا یگذشته و وارد انبار اطیبه دنبالش از ح   

 .دمیبوم کش یرو یزد. با حسرت نگاهش کردم و دست یذوق م یگرد و غبار مانده و تو

 یدندان ها نیام را از ب ینشست. نفس کالفه و عصب میدندان ها انیوجودم تاب خورد و م انیحرص و خشم م   

 شیپرتش کردم که با صدا اطیبرداشتم. با حرص وسط ح هیسه پا یپرتاب کردم و بوم را از رو رونیچفت شده به ب

 و گفت: دیمامان با ترس در جا پر

 ه؟یچ یبود؟ صدا یچ -   

 شانه باال انداخته و گفتم: الیخ یب   

 اط؟یپرت کردم تو ح موینقاش -   

 با تعجب گفت:    

 .یکالستو شروع کن یدوباره بر یخوا یم یمادر؟ تو که گفت یواسه چ-   

 خوره. یبه دردم نم گهید مهینصفه و ن یاون نقاش-   

 بلند گفتم:  یو با صدا ستادمیخارج شدم. کنار حوض ا یرا برداشتم و از انبار هیسه پا   
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 کنم. زیتم نویخوام خاک ا یمامان؟ م یدستمال کهنه ندار هی-   

 و گفت:  دیسرک کش یمامان از انبار   

 چند تا دستمال گذاشتم. برو بردار. یسبد چوب یتو نیزم ریتو ز-   

 گذاشت اطیح یتخت گوشه  یرو یشدم. مامان کارتُن کوچک هیبه سراغ دستمال رفتم و مشغول پاک کردن سه پا   

 و گفت: 

 .تینقاش لیوسا نمیا-   

 !گر؟یخورد د ی. به دردم مدمیآه کش   

کنار تلفن که باز به سالن بازگشته بود،  یصندل یزنگ تلفن زودتر از مادر به داخل خانه قدم تند کردم. رو یبا صدا   

 را برداشتم: بله؟ ینشستم و گوش

 سالم عروس قشنگم.-   

 سالم گفتم: سالم حالتون خوبه مادر جون. ییبا گشاده رو   

 مامان و بابا خوبن؟ ؟یالحمدهلل. شما خوب-   

 رسونن. یممنونم . همه خوبن. سالم م-   

 من خوبه؟ بیسالمت باشن. اد-   

 که گفت:  دمیخند زیر   

 .گهید رمیخبرشو از شما بگ دیاالن با گهید-   

 و من گفتم: دیخند زی. او ندمیباز خند   

 ن؟گلشون چطور یعادله جون خوبن؟ بچه ها -   

 گرده. یبر م بیکه فردا اد یدون یهمه خوبن مادر. م-   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
130 

 

 .انمیبله در جر-   

 کنم. یبه مادر، دعوتشون م یبد یخوام عروسمو پاگشا کنم. گوش یفردا شب م یزنگ زدم بگم برا-   

 رسم. ی. خودم خدمت مستمیبه زحمتتون ن یتو رو خدا. راض نیزحمت نکش-   

 عروس پاگشا بشه. دی. رسمه. بازمینه عز-   

 خدمتتون باشه، مامانُ صدا کنم. ی. دستتون درد نکنه. گوشنیکن یشرمنده م م-   

تلفن برود و خود کنار در  یبود، خبر دادم پا دهیکرده و به مادر که حاال تا وسط هال رس یاز مادر جون خداحافظ   

 کرد و رو به من گفت: یخداحافظ ادی. مامان با تعارف و تشکر زستادمیسالن گوش ا

 بتونن دعوتشون کنن. یخواهرشوهرت بفرست یو عاطفه رو برا سایپر یمادرشوهرت گفت شماره  -   

 بود رفتم و گفتم:  زیم یکه رو لمیبه سمت موبا   

 قدر شلوغش کنن؟ نیا ازهیحاال ن-   

 ر؟یو ام سایسر پر ستین ادتی. میدعوتشون کن دیمادر. ما هم با ازهین-   

 رسم و رسوم ؟! نیشده بود ا یبتیپووووف. چه مص   
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   27 

 چانه سفت گرفتم و رو به شهال خانم گفتم:  ریچادر را ز یلبه    

دو روز بعدشم باشه اشکال  یکیبره اصفهان. مال من حاال  گهید یهفته  دیبا نیمامان گفت مال اونو زودتر بد-   

 ره.ندا

 و رو کرد و گفت:  ریرا که به او سپرده بودم، ز یریشهال خانم حر   

 تا خبرت کنم. گهیپرو. تو بمون سه چهار روز د ادیتونه ب ی. مامان فردا مزمیباشه عز-   

کردم و از در کوچک خانه که کلون گذاشته  ی. عرض کوچه را طدمیجلوتر کش یکردم و چادر را کم یخداحافظ   

 ب،یخاموش شد. به شوق آمدن اد شیکنار در متوقف شد و صدا ینیبودم، رد شدم. هنوز در را نبسته بودم که ماش

 را داده بود، منتظر تماسش بودم . دنشیخارج شده و خبر رس مایاز هواپ ی. از وقتدمیدر آهسته سرک کش یاز ال

 شد و گفت:  ادهیپ نیاز ماش   

 سرتو باال کن. ،یدختر چادر-   

 با خنده در را کامل باز کردم:   

 .ریبخ دنیسالم رس -   

 بودمت تا حاال! دهیند یچادر ؟یسالم خانوم! خوب-   

 . چادر را از سرم برداشتم و گفتم: میشد اطیاز در گذشت و با هم وارد ح   

 چطورم؟ یحاال چادر-   

 گفت:  زیآم طنتیش ی. با لبخندستادیا   

 تو دل برو ... جذاب... خانووووم.-   
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 از حد خانوم، خنده ام را فرو خوردم و گفتم:  شیب دنیبا کش   

 من ... یکردن من، ول یواسه چادر یدار یخوب استیشما س-   

 صورتم را جلوتر بردم:    

 خوردم آقااااا. یگول نم-   

جلو رفت و سالم گفت و تشکر کرد.  بیآمد و خوش آمد گفت. اد رونیخنده اش، مادر ب یو با صدا دیقاه قاه خند   

شد و من  یوارد هال شدم. مادر مشغول احوال پرس بیگذاشتم و پشت سر مادر و اد اطیح یطناب تو یچادر را رو

 گذاشتم و گفتم: بیمقابل اد زیم یرا رو ینیشربت به آشپزخانه رفتم. س ی هیته یبرا

 ؟یمگه قرار نبود زنگ بزن -   

 لب کج کرد:    

 نداره. داریزنگ زدم خانوم. منتها تماسمون خر-   

 گفتم:  نیشرمگ یدندان گرفتم و با خنده ا ریلب مانده بود، ز یانگشت اشاره را که رو   

 ام آماده کنه.نغمه بر یعروس ی. مدل لباسمو بدم برااطهیمون که خ هیهمسا ی. رفته بودم خونه دیببخش-   

 .میگرفت یآماده م-   

 راحت ترم. یجور نیا-   

 .میباشه. برو حاضر شو بر-   

 خونه. اریآقا رو ب بی! نهار ادزهییمامان با برخاستن من گفت: پا   

کردم و اندک  ضیتعو نیشد و من به اتاق شتافتم. دامنم را با شلوار ج یمشغول پاسخ و قدردان بیمن اد یبه جا   

و با  که چند تقه به در زد ستمیبا نهیرا به دست گرفتم تا مقابل آ ملی. رختمیر پوتریکام زیم یرا رو یشیآرا لیوسا

 .شمیحاضر م دزدم و گفتم: زو یوارد شد. لبخند« با اجازه» گفتن

 عجله نکن. هستم حاال.-   
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اعتماد به نفسم را از  نش،ینگاه سنگ ریتختم نشست. در حضورش و ز یکه رو دمشید نهیکردم و از آ نهیرو به آ   

دست از دان دان کردن و  د،یمژه ها چرخاندم و زودتر از آن که با نیرا آرام ب ملی. ردیلرز یدادم و دستم م یدست م

 .دمیپررنگ کردن مژه ها کش

که با  میو به گونه ها ستادمیا نهیبه نگاهش زدم. باز مقابل آ یرفتم و لبخند زیبرداشتن رژ گونه به سمت م یبرا   

 یچشم ریز نهیداده و از آ گریدادم. برس را به دست د دیجد یگرفت، رنگ یخود به خود رنگ م بیحضور اد

 شدم. یم شیکرد و باز من خجول تر از پ ی. باز نگاهم مدمشییپا

 کزاگیو بدور از ز یمنحن یتب دار ، خط ینگاه ها نیا ریکه ز یخط لب را به سمت لبم بردم اما کو اعتماد به نفس   

 شدم. کاش... یم شیآرا الیخ یبکشد؟! کاش ب

داده شد، حس از بدنم رفت. سِر شده  هیبه پشت و کمرم تک شیها نهیو س دیچیدستش که از پشت دور شکمم پ   

 یماند. رو نهیآ یافتاد و نگاه لرزانم رو نییپا میزد. شانه و دست ها خیخرداد،  یآشوب گرما انی! تنم میبودم انگار

چطور به پشت چرخانده  دمی. پلکم بر هم افتاد و نفهمدز یصورتم چرخ م انیم نه،یکه از دل آ بیو صورت اد نهیآ

 زدم!!! هیتک وارید ی نهیشدم و چطور به س

نشست . نفسم  میلب ها ی. نگاهش رودمیدهان را ، به زور بلع یافکند و من، بزاق نداشته  هیمن سا یتمام او، رو   

ب ل ریعمرم را ز یشکرگذار نیربط تر یشد و من ب نییباال و پا ژنیاکس یام در تقال نهیبه نفسش وصل شد و س

 "خدا رو شکر هنوز رژ نزده بودم."گفتم: 

م تنم . حجدمیگرفتم و نگاه دزد یکالپس شده ام بازگرداند. نفس یها هیبا فشار خود را به ر ژنیو اکس دیعقب کش   

 : دینفس کش میموها انیستبرش پنهان کرد و م ی نهیس انیم را

 ذره شده بود. هیدلم برات -   

 کرد و وادارم کرد نگاهش کنم. میاز خود جدا   

 تو؟ یدار یوجودم دختر؟! چه جاذبه ا یهمه  یبش یهفته ا هی یتونست یچه جور-   

 دنیبار به زحمت خود را از حصار دستانش خارج کردم و مشغول چ نینگاه مشتاق و تب دارش را . ا اوردمیتاب ن   

دانم!  ینداشت ؟ نم یکیتاب نزد نیاز ا شیحال خرابش ب ای دیشدم. حال بد من را فهم فشیدر ک شیآرا لیوسا

 رفت و قبل رفتن گفت: رونیرفت. از اتاق ب

@romanbook_ir 




نگاه گرفتم و مشغول چیدن


با دیدن تصویرش در آینه که از پشت سر، به من نزدیک می شد،دست و پاهایم سر شدند و نفسم در سینه 
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 منتظرم. عجله نکن. نیتو ماش -   

. تا فراموش کنم رمیداشتم تا آرام بگ ازیفرجه ن نیهر بار، آماده شدم. نه او؛ که منم به او من آرام تر و آهسته تر از    

 را... نشیآتش یبوسه ها نیریلذت ش

   ******* 

 گوش مامان گفتم:  ریبا حرص ز   

 داشته باشه. ریعاطفه همش عادتشه تاخ نیا ان؟یپس چرا نم-   

 نکردن. ریمادر! د گهید انیم-   

 پشت چشم نازک کردم و گفتم:    

 خودش بود از اول غروب اونجا نشسته بود. لیفام یحاال اگه خونه -   

 یرا از او گرفت. مقابل پدر خم شد و چا یچا یفنجان ها ینیبه دست، برخاست و س ینیس یعادله  دنیبا د بیاد   

 نیبرداشت و تشکر کرد. تحمل ا یچا بیداد و بدون نگاه به اد رونیتعارف کرد. پدر نفس خصمانه اش را آرام ب

در امور  یبا همکار بیدانست و حاال اد یخانه م دیعب وعبد  یاو که زن ها را برده  یسخت بود. برا شیتفاوت ها برا

» و  دنیکش لیو سب شیزانو نشستن و دست بر ر یبه بانوان، خط قرمز شکسته بود. مرد بودن که رو یمحوله 

 یلقمه نون عرق سگ هی یبرا» صبح تا شب کار کردن و به قول پدر  یخواندن زن نبود. مرد بودن حت «فهیضع

 ...یمرد هست ،یندان «فهیضع» که خودت را جنس برتر و زن را  نیهم نبود. هم «ختنیر

. برداشتم ینیاز س یو با تشکر فنجان دمیکش یشد، دست از جنجال فکر یمقابل من که طوالن بیاد ستادنیا   

 صورتم و گفت:  یشد رو قینگاهش دق

 شده؟ یزیچ-   

 :دمیلبخندم را مهربان تر از هر بار بر او پاش   

 نه. تو فکر بودم. -   

 شکالت را برداشت و گفت: یستالیبه دست، ظرف کر ینیس بیاد دنیآمد و با د رونیمادر جون از آشپزخانه ب   
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 عروسم شما هم پاشو با شوهرت شکالت رو نگه دار. -   

 به مادرش نگاه کرد و گفت: عیسر بیاد   

 کنم. یخودم هستم مامان! االن پخش م -   

جلو آمد و ظرف شکالت را مقابلم گرفت و با اشاره چشم و ابرو به شکالت ها  بیمادر جون بدون توجه به حرف اد   

 گفت:

 کن عروس خانم! نیریاول دهنتو ش -   

ند افتاد. با لبخ بیاد یبرداشتم و تشکرکردم. ظرف را از دستش گرفتم و نگاهم به نگاه شرمنده  یخجول شکالت   

 اش برگرداندم. یقبل یرا آسوده کردم. شکالت را مقابل همه گرفتم و سپس به جا الشیپلک زدم و خ

بودم،  ستادهیو خانواده اش رفت و من که هنوز سرپا ا ریدر را گشود و به استقبال ام بیاد فون،یزنگ آ یبا صدا   

 مادر جون قفل شد و گفت:  یدست ها انیدستم م

 .میشام رو آماده کن لیآشپزخونه وسا میبر ایعروسم! ب ایب-   

عمر مادر به  کیگفت؟!  یزیشد چ یهمراهم نبود. اما مگر م بیو معذب بودم. بخصوص که اد دمیکش یخجالت م   

 .میواجب تر است و حق اعتراض به مادرشوهر ندار یزیهمسر از هر چ یخورد ما داده بود احترام خانواده 

که مشغول مرتب کردن ظروف شام بودند،  گانهیعادله و دخترخاله اش  یبه دنبالش وارد آشپزخانه شدم و به رو   

 کرد و گفت:  تمیآشپزخانه هدا یچوب زیت مپش یها یلبخند زدم. مادر جون به سمت صندل

 نکنه. یبیتا غر نیریدخترا! عروس منو به کار بگ-   

 ن؟یجونُ چرا به زحمت انداخت زهیی. پامیگفت: وا خاله! ما که بود گانهی   

 نگاهش کرد و گفت:  یمادرجون گوشه چشم   

 مادرشوهر راحت نباشه، کجا باشه؟ یکنه. عروس خونه  یاحساس راحت نجایا دیبا-   

 لبخند زدم:  گانهی یبه رو   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
136 

 

 حق با مادر جونه.-   

 یکیسرام یو کاسه  یظرف ترش زیرفتند و من ن شوازیهمه به پ د،یجد همانانیورود م یسر و صدا دنیبا شن   

تر کردم. زود یم و احوالپرسسال ریو با عاطفه و ام ستادمیکوچک را کنار گذاشته و برخاستم. مقابل درب آشپزخانه ا

 شدم. هادر کاسه  یترش ختنیبه آشپزخانه برگشتم و مشغول ر هیاز بق

 ام را احساس کرده بود، خود را به آشپزخانه رساند و گفت: یخال یکه حتماً جا بیاد   

 خانوم؟! یینجایچرا ا -   

 به کاسه ها اشاره کردم: مشغولم.   

گونه ام زد  یرو یبوسه ا عیسر د،ینگاه آن ها د ررسیهمه را مشغول و ما را دور ت یبه در آشپزخانه نگاه کرد و وقت   

 و گفت: 

 .دمیپاشو قربونت برم. خودم هستم. انجام م-   

 و گفتم: دمیدر گرفتن از دستم داشت، عقب کش یرا که سع یقاشق   

 خودم. گهید زمیر یچرا؟ خب م -   

 و گفت: دیچ زیم یرو ینیس یکردم، تو یو کنارم نشست. کاسه ها را که پر م دیرا عقب کش یکنار یصندل   

 .یبزن یزیذاشتم دست به چ یو نم ومدمیوگرنه زودتر م ،یاومد یک دمیببخش. نفهم -   

 :دمیکوتاه خند   

 مگه شاخ غول شکستم؟ -   

 نگاهش کرد و گفت:  یشاک بیبا ورود مادرجون، اد   

 ؟یدیمن غافل شدم از خانومم کار کش قهیدق هیمادر من! -   

رفت. گ شیدستها انیو سرم را م ستادیمقابلم ا ،ییایر یاز محبت و ب ایبود  استشیدانستم از س یمادرجون که نم   

 و گفت:  دیام را بوس یشانیپ
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 ه.خودش یخونه  گهید نجاینکنه. ا یبیکه احساس غر نجایها تو سالن نشسته بود. آوردمش ا بهیعروسم مثل غر-   

 بود:  زیلبخندم تشکر آم   

 ماست. دیام یخونه -   

 مادرش که از ما دور شد، گفت:    

 .میندازی. ما خودمون سفره منیخونواده ت بش شیها تموم شد برو پ یترش-   

 نگاهم را به زحمت حالت تعجب دادم:    

 .گهیچرا؟ هستم د-   

 کاسه را مقابلش گذاشتم که برخاست و دستم را گرفت: نیآخر   

 .نیبش رونیرو حرف شوهرت حرف نزن. پاشو برو ب -   

 : دمیخند   

 .شنی! مادرجون ناراحت مبیاد-   

 ابرو باال انداخت:   

 مادرجون با من. -   

که من  نی. از ادمیکش یخجالت م شتریبه آشپزخانه برگشت. حاال ب یکرد و خود با عذرخواه تمیهدا رونیبه ب   

 یه مرد ساالران زیآم ریو تحق نیسنگ ینگاه ها ریدانستم ز ی. مندیو همسرم دوال و راست بشود و سفره بچ نمیبنش

 قرار دارد. ریپدر و ام

. مادرجون سنگ تمام گذاشته میسفره و ملزوماتش به سالن بزرگ خانه منتقل شد و ما به دور سفره فراخوانده شد   

سفره پر از ساالد و ماست و  یجا یبود و جا نیمز یرانیا یو سنت یمحل یبه چند نوع غذا نشیرنگ یبود و سفره 

 بود. یانواع ترش

 به حرف در آمد:  هیمامان زودتر از بق   
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 .نیخانم مهرپرور؟! شرمنده مون کرد نیدیقدر زحمت کش نیچرا ا-   

 نشست و گفت: شیمادر جون کنار نوه ها   

 نداره. یمعن« ع»  یعل یمرتض یسفره  یکنم. تعارف رو یخواهش م نییقابل شما رو نداره. بفرما -   

   ********* 

م که حت یکوچک یمعطوف کردم. با آرامش و لبخند پلک بر هم زد و من جعبه  بینگاه قدردان و پر تشکرم را به اد   

 ییبایپهن و ز یمقابلم گذاشته شده بود برداشتم. باز کردم و النگو زیم یکه رو ییها هیهد نیت را از بداشتم طالس

 گفتند.« مبارکه » . همه دست زدند و دمیکش رونیب د،یدرخش یداخل جعبه م دیساتن سف انیرا که م

 عادله گفت:    

 .شهیم باتریتو دستت چقدر ز مینیجان. بب زهییپا یدستت کن دیبا-   

ر شد و النگو را در دستم نشاند. تشک ریجا گ سایمن و پر نیب یشد مخالفت کنم؟ با لبخند سر تکان دادم. به آن یم   

 صورتم، از من دور شد. یرو یکردم و او با بوسه ا

 و من گفتم:  ستادیمقابلم ا یگرید ی هیمادرجون با هد   

 به زحمتتون نبودم. ی. واقعاً راضنیمادر جون! شرمنده م کرد یوا-   

 شده را مقابلم گرفت که از دستش گرفتم و گفت: چیپ هیهد یبسته  یدودست   

 نیا یحاج آقاست ول یپارچه ها تو حجره  نیو مرغوب تر نیبه کرمون بردنه. درسته بهتر رهیز هیهد نیا -   

 دو قواره واسه دختر و عروسم گرفتم. ارتیسوغات کربالست. پارسال که رفتم ز

محبت خرجم کرد و صورتم را  غیدر یصورتش. اما باز او بود که ب دنیقدم شدم در بوس شیبار من پ نیبرخاستم و ا   

و نگاه خندان و خوشنود پدر و  بیچشمان اد تیگشتم، همزمان برق رضا یغرق بوسه کرد. به محل نشستنم که بر م

در  ایلحظات را... اگر دن نی... چقدر دوست داشتم اام یلحظات ناب بودند در زندگ نیمادر را شکار کردم. چقدر ا

 خواستم... یاز خدا نم چیه گرید د،یرس یم انینقطه به پا نیهم
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خود دو دو تا چهار تا  شی. پمیرفتن شد یو آماده  میپدر که اذن رفتن داد و مادر مشغول تشکر شد، همه برخاست   

را بردارم و  یچا یو استکان ها وهیپوست م یخم شدم تا بشقاب ها زینشان دادن ارادتم، به سمت م یکردم و برا

 همزمان رو به عادل گفتم:

 ؟یاریمنو از اتاقت ب فیک شهیم -   

ا بود و ب ستادهیبه دست کنار مادرش ا فیک بیبرگشتم، اد یاول بشقاب ها را به آشپزخانه بردم و وقت یدسته    

خورد و من با همان نگاه  یمن و پدر چرخ نیب ی. نگاه مادرم با نگرانکرد یبا حرفش مخالفت م یناراض یچهره ا

 به کمک آمد و گفت:  گانهیکه  شتمدوم بشقاب ها را بردا یمضطرب ثابت مانده بر آن ها، دسته 

 .میکن یشما زحمت نکش. ما جمع م-   

و  ختیدست از جمع کردن ر« دست شماست. گهیهم د زهییپا اریکنم، اخت یخواهش م» مامان که گفت:  یبا صدا   

 میگرفته و تشکر کردم . مادر جون دست دور بازو بیرا از دست اد فمیشدم. ک کیپاش ها برداشتم و به آن ها نزد

 انداخت و گفت: 

 عروس خانم! ییشما امشب مهمون ما-   

 بودند؟!  نکند توقع داشتند... تمام نشده بود؟ پس چرا همه کفش به پا کرده و عازم رفتن یخب مگر مهمان   

 دوختم. بینگاه ملتمسم را به اد   

    

خواست  یبزنم. دلم م ادیخواست فر یدر هم گره زده بود. دلم م نهیس یزده و دست ها را رو هیاتاقش تک واریبه د   

مانتو را با حرص باز  یکه نگاهش کنم دکمه ها نی. بدون ااورمیجا عق زده و باال ب کیرا  یحجم سکوت اجبار نیا

 دو طرف بدنم میمانتو گذاشتم. دست ها یو تا کردم و رو داشتمتخت انداختم. شالم را بر یکردم و مانتو را کنارم رو

 انداختم. ریستون شد و سر به ز

به در خورد  یبرنداشته بود که تقه ا یکنارش افتاد. هنوز قدم شیکنده شد و دست ها واریکه از د دمیچشم د ریز   

را برگرداندم تا با مادرش چهره به چهره نشوم.  میگفت و در را گشود. رو یخفه ا ی« بله » و مادرش او را فراخواند. 

صورتش ثابت کردم.  یبود که نگاه دلخورم را رو ستادهی. مردد امدتا کنارم آ بیزود رفت و اد یلیاما داخل نشد. خ
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. چسباند شیو سرم را به بازو دیچیتخت پرت کرد. دستش دور کمرم پ یرودستش را  یتو لونیکنارم نشست و نا

 و گفت:  دیام را بوس یشانیپ

 خواستم به اجبار نگهت دارم. به مامان گفتم اما... یباور کن نم-   

 خفه و خشدار گفتم:  ییبا صدا   

 بشه. یم، بهم محبت اجبار دهیبهم زور بگه. دوست ندارم بدون در نظر گرفتن نظر و عق یدوست ندارم کس-   

 .دی. ببخشزمیفهمم عز یم-   

 و گفت: دیصورتم کش یدست آزادش را نوازش وار رو   

 م؟یایو ب میدور بزن هی میبر یخوا یم -   

 حرف سر به باال پرت کردم. یب   

 برات گرفته مامان. پاشو لباستو عوض کن. یلباس راحت -   

 راحتم.-   

 .یبخواب یتون یکه نم نیبا شلوار ج-   

 مکث گفت:  یبا کم   

نداره  یمنظور هیشکل نیامشبت رفته برات لباس گرفته. محبتش ا یراحت یبرا یمامان دوستت داره. حت زهییپا-   

 واقعاً. قصد ناراحت کردنتو نداشت.

 از کنارش برخاستم:   

 حساس شدم. یلیمن خ دیدونم. شا یم -   

 و صادقانه بود. ایر یکه ب ییهمان ها باالخره لبخند زد. از   

 و تو هم لباستو عوض کن. ارمیپارچ آب ب هی رمیم-   
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ا کردک و لباس ها ر ضیتعو لونیداخل نا یام را با بلوز و شلوار راحت یپلوخور یبه سرعت لباس ها د،یایتا برود و ب   

 نفره اش نشستم. کیتخت خواب  یرا کنار زدم و رو یپشت در اتاقش گذاشتم. سپس روتخت زیرخت آو یرو

انداخت. نگاهش که به من افتاد، متعجب شد اما به  نیاز رختخواب بر دوش وارد شد و همه را کف زم یبا حجم   

برگشت و در  وانیبار با پارچ آب و ل نیپهن کرد. رفت و ا نیزم یداد و رختخواب را رو رییسرعت رنگ نگاهش را تغ

رختخواب نظرش را  ایتخت  یرو دنیخواب یبرا یحت ایبپرسد.  یسوال ای دیبگو یزیاتاق را بست. دوست داشتم چ

دراز  شیرا برداشت و در جا ینشان داد. سپس گوش لشیاما خود را مشغول مرتب کردن رختخواب و وسا دیبگو

 کنم. ستشیتوانستم راست و ر یجوره نم چی. اشتباه کرده بودم و حاال هدیکش

 اش شد و گفت: جانم؟ یآن که نگاهم کند، مشغول گوش یکردم. ب شیصدا   

 جا بخوابم؟ نیمن ا شهیم-   

 گفت:  یتصنع یسربلند کرد. با خنده ا   

 ؟یاونجا بخواب دیزدم؟ گفتم نبا یمگه من حرف-   

 ...دینه. خب گفتم شا-   

مجبورت کنم به انجام  ستیمنم قرار ن یقدر واسه خودت سختش نکن. تو اونجا راحت نیا یُزیجان! هر چ زهییپا-   

 خالف آرامشت. یکار

. چقدر ممنون دیدراز کش زیگفتم. چراغ اتاق را خاموش کرد و او ن ریو شب بخ دمیپتو خز ریراحت شد. ز المیخ   

 خودم گذاشته. با آرامش پلک بر هم گذاشتم. یرا بر عهده  میبودم که تصم

   ******* 

نه؟ کاش  ایمتوجه رعب و وحشتم شده  نمیاتاق چشم چرخاندم تا بب یکیتار انیتخت نشستم و م یهراسان رو   

نارآرامم  یکابوس ها همراه هر شبم شده. کاش نخواهد کنکاش کند به خواب ها نینشده باشد. کاش نفهمد و نداند ا

 .ستیر نو دست بردا دهش دهیکش میتا خواب ها شیببرد که حاال رد پا یبه حماقت یتا پ

عرق  یسیرا که با خ ییو موها دمیکش یقینفس عم افتم،ی یرا خال شیعادت کرد و جا یکیچشمم به تار یوقت   

زدم و  هیپشتم تک وارینرم و راحتش نشستم. به د ینفره  کیتخت  یبودند، کنار زدم. رو دهیبه هم چسب ،یشانیپ
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اتاق  یکیتار انیشد و نگاهم م یباز م هااشک  ی انهیبا هجوم وحش نمیسنگ ی. پلک هادمیخود را در آغوش کش

 شدم؟!!! یکابوس ها رها م نیمن از ا یخورد. باز هم کابوس و کابوس... ک یچرخ م

 نییرا. صورتش را با حوله خشک کرد و با پا بمیمن و حال غر دینگاهش کردم. ند یچشم ریبا باز شدن در اتاق ز   

 خود فرو رفته افتاد. با دلهره نگاهم کرد:حوله چشمش به من مغموم در  دنیکش

 ؟یشد داریچرا ب -   

 تخت خواب نشست. موشکافانه نگاهم کرد و گفت:  یشد و با فاصله از من لبه  کمیحرف نگاهش کردم. نزد یب   

 ؟یدیخواب بد د ؟یدیترس-   

 .دندیپشت هم بار میپناه سر تکان دادم و اشک ها یب یمثل کودک   

 گفت: دیبا شک و ترد   

 ؟یمن ... بخواب شیپ یای... ب یخوا یم -   

 یاتاق پهن بود کنار زد. رو انیتشک م یرا که رو ییدندان فشرده و سر تکان دادم. برخاست و پتو ریلبم را ز   

 یو پتو را رو  دی. با فاصله از من دراز کشدمیکتفم، خود را رها کرده و دراز کش یتشک نشستم. با فشار دستش رو

 تیامن انیماوا گرفتم. تن منقبض و لرزانم م وشده  دهیآغوشش کش انیکه م دینکش ی. طولدیما کش یهر دو

 دمید یم ایکابوس، رو یبار بجا نیدانم ا یالنه کرد. نم میپلک ها انیبازوانش آرام گرفت و خواب دوباره با سماجت م

 ...یبر یبرند اما تو جانم م یدلبران دل م گوشم نجوا کرد: ریبودم که ز داریهنوز ب ای

حس شده بود. دوباره  یبودم و دستم ب دهیراست خواب یشانه  یآواز خروس چشم گشودم. تمام وقت رو یبا صدا   

 بار خنده ام گرفت. وسط شهر خروس از کجا آمده بود؟! نیخروس تکرار شد و ا یصدا

زدم. نه  نیشرمگ یبسته شده بود، لبخند پیتا ک پیکه دورم ک ییتا به پشت بخوابم که با حس دست ها دمیچرخ   

 بودم. دهیخواب بیآغوش اد انیکه تمام وقت م یصبح نیبه آن ناز و خجالت سر شب و نه به ا

همان حلقه  انیاز هم فاصله گرفت و من م یفقط کم ،یکم شیبار دست ها نیبه خود دادم که ا یدوباره تکان   

 نهیس .دیکش یمنظم م ییشدم که نفس ها رهیقرار گرفتم. به صورتش خ شیروبرو نهیبه س نهیو س دمیآهسته چرخ
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اما آرام شدم...
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ادیب هنوز غرق خواب بود. ناخودآگاه خیره ی صورتش شدم.سینه
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 دیچیانگشتانم پ انیلمس صورتش م ی وسهزد. وس یصورتش موج م انیم یشد و آرامش یم نییاش آهسته باال و پا

 از دلم گذشت. یو حس خوب

نثار خودم کردم. اما همه اش  یی«ایح یب» گرفتن لب، مهار کرده و  شیلبم شکل گرفته بود را با ن یکه رو یخنده ا   

 .مینتوانستم بر وسوسه ام فائق آ یشعار بود وقت

باالتر بردم و  یو کف دستم قلقلک گرفت. دستم را کم دمیمرتب و منظمش کش یها شیته ر یکف دستم را رو   

که باز منظم شد، دستم تا کنار گوشش  شی. نفس هاخورد و دستم ثابت ماند یگونه اش را لمس کردم. پلکش تکان

 .دیچرخ یرفت و نگاهم همان حوال

 شیموها یو منِ وسوسه شده را به دنبال خود کشاند. نوک انگشتانم به سو دیچرخ شیموها انیبار م نیا طانیش   

تکان به پشت  کیخبر از اطراف، که با  یوسوسه ها بودم و ب ری. هنوز درگدیچرخ بیدلفر یآن موج ها نیرفت و ب

 زد. مهیخ میافتادم و رو

صورتم پخش شده بود، کنار زد. دستش نوازش  یرا که رو ییخورد و موها یصورتم چرخ ینگاه خواب آلودش رو   

 کرد و گفت:  نییوار صورتم را باال و پا

و  یسرخ حوّا شد بین به قصد کدوم سو نماز نخوندم. اال دمی، وضو گرفته خواب یشد طونیکه ش یدم صبح-   

 ؟یکرد مییهوا

دندان گرفتم. با نوک انگشت لبم را  ریاش ثابت کردم و لبم را ز نهیس یرو شیچشم ها یبا خجالت نگاهم را به جا   

 و گفت:  دیکش رونیدندان ب ریاز ز

 لب برات نمونده باشه. یکه فکر کنم تا عروس یدندون گرفت ریمن لبتو ز دنیهفته با د هی نیقدر ا نیا-   

 ییبار جا نی. نگاهم را باز مهار کردم. ادیچانه ام گذاشت و صورتم را باال کش ریکه دست ز دمیدزد یهنوز نگاه م   

 و گفت: دیشد. کنار لبم را بوس یم نییکه سخت باال و پا شیگلو بکیس کینزد

 ؟یستیگرسنه ن -   

 و گفت:  دیباال پرت کردم. دوباره و سه باره صورتم را بوس یسر به نشان منف   

 تونم خود حوّا رو درسته بخورم. یسرخ حوّا، م بیس یاما من اون قدر گشنه هستم که به جا-   

@romanbook_ir 






آرام چشم هایش را باز کرد.




خندید و گفت:






می تونم یه گوسفند درسته رو ببلعم.
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 بدنم مانده بود، برداشت و گفت:  یتنش را که رو ی مهیو آن ن دیبا ترس نگاهش کردم. خند   

 توپ برات دارم. یبرنامه  هیکه امروز  میصبحونه بخور میپاشو بر-   

 نشستم و گفتم:  میدر جا   

 ؟یچه برنامه ا-   

 پتو را برداشت و مشغول تا کردنش شد و گفت:   

 .میایو م میخور ی. نهار هم همون جا میکوه نورد میبه دل کوه. هوا هم خوبه بر میخوام امروز بزن یم -   

 گفتم:  دیبا ترد   

 .ستینرفتم. کفش و لباس مناسبم، همرام ن یتا حاال کوه نورد-   

دستش گذاشتم و به کمکش  یدراز کرد. کف دستم را رو میتختش گذاشت و دستش را به سو یتا شده را رو یپتو   

 تا کرد و گفت:  زیبرخاستم. تشک را ن

 خونه تون ، لباستو عوض کن. میریم-   

 :دمیکش شانمیپر یبه موها یو دست ستادمیا نهیمقابل آ   

 ن؟یخروس دار نجایا -   

 : چطور مگه؟ستادیصاف ا   

 شدم. خنده م گرفته بود. داریصبح با صداش ب-   

 اشاره زد و گفت:  یکنار واریبا سر به د   

 داره . یپسرش خروس بازه. چند تا خروس جنگ ،یبغل یخونه -   

 ملحفه و شمد ها را تا کرد و گفت:    

 شد؟ ینغمه چ یعروس-   
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 سفت بستم و گفتم:  میکش را دور موها   

 ؟یستین تینغمه؟ مامور یعروس میری. مهیبعدش عروس یداره که بره. هفته  طیمامان صبح جمعه بل-   

 گرفت و گفت:  یچهره اش حالت متفکر   

 آخر هفته هستم. یول نابیبرم م دیبا یدو روز هیوسط هفته -   

 زد:  یچشمک   

 رو جابجا کنم. نای. برو دست و روتو بشور تا من امیریم ییدوتا-   

 .رونیب میبا هم بر-   

 ؟یکش یخجالت م-   

 اوهوم.-   

 .میلبخند زد: پاشو بر   
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 و متعجب نگاهم کرد:  ستادیکردم. ا شینفس نفس زنان صدا   

 .گهید ایب ؟یچرا موند-   

 پرت کرده و گفتم:  رونینفسم را محکم ب   

 تونم. فکر برگشت هم باش. ینم-   

 کرد و تا کنارم برگشت. دستم را گرفت و گفت:  میسنگ ها تنظ نیرا ب شیپاها اطیبا احت   

 کنم. ی. برگشت خودم کولت ممیبر ایب-   

 : دمیدستم را کش   

 تونم. یسختمه. نم بیاد-   

 داد و گفت:  ینگاهش را چرخ   

 باالتر ... ایفقط چند قدم ب-   

 اشاره کرد و گفت:  ییبا دست به جا   

 .میافت یو دوباره راه م میریگ یم ینفس هی مینیش ی. ممینشستن دار یاونجا جا-   

 آرام از کنارش گذشتم و گفتم:    

 .میقله فتح کن میریم میکه دار نیمثل ا ی. ولیکوه نورد میقرار بود بر-   

 برگشتم و نگاهش کردم:    

 م؟یقله ما بود نیفاتحان ا نیاول میکه بگ میاون باال بزن یپرچم آورد-   

 خنده اش را به زحمت خورد و گفت:   
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 آفتاب خورده به کله ت، قشنگ زبونتو فعال کرده. -   

و  دمیبکو یم نیپا به زم کیراحت تر بودم، لجبازانه  بیبا اد یخسته شده بودم. با خودم که تعارف نداشتم. اگر کم   

 .میحاال بر گرد نیگفتم هم یم

 دور تر شد و گفت: شیصدا   

 ؟یتا حاال اصالً کوه نرفت -   

 زدم: نه. ادیفر باًیتقر   

 یو سر حال برم رهیم نیاز ب نجایا میمنف یها ی. انرژهیحس خوب یلی. خامینباشم، هر هفته م تیاما من مامور-   

 .یهمراهم امیبه بعد هر وقت بخوام ب نی. از انییگردم پا

 زدم و در دل گفتم:  ی. راحت پوزخنددید یصورتم را که نم   

 باش. الیخ نیسنّار بده آش به هم-   

 ه؟ینظرت چ ؟یگیم یچ-   

 کوه اشاره کردم و گفتم: نیی. با نوک انگشت اشاره به پاستادمیباز نفس نفس زنان ا   

 محاله گول حرفتو بخورم. گهی... دنییبرسم اون پا هیمن کاف -   

 کنم:  دیرا تقل انشیکردم صدا و لحن ب یسع   

 توپ برات دارم. یبرنامه  هی-   

 نیب ی. فاصله دمیخند زیقهقهه اش، من ن دنی. با شندیچرخ یآسمان م یکرد، صورتش کامل به سو یخنده که م   

 پشت سرمان اشاره کرد: یصخره ا یاش را از پشت برداشت. به سنگ ها یکرد و کوله پشت یمان را ط

 .میفتیو راه ب میریبگ ینفس هی نیبش -   

 اش به دستم داد و گفت:  یکنار کوله پشت بیآب را از ج یکنارم نشست و بطر   

 بخور بده منم بخورم.-   
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 ؟یندار وانیل-   

 گرفت و گفت:  یاز تعجب و شوخ طبع یچهره اش حالت با مزه ا   

 اره؟یبا خودش م وانیکوه پارچ و ل یبرا ی. آخه دختر کیا زهیپاستور یادینه تو ز-   

 و گفتم:  دمیاز آب نوش یجرعه ا   

 .یبذار فتیشد تو ک یکه م وانیدونه ل هی. مینخواست وانیپارچ و ل-   

شالم را جلو  شهیگذشتند، به عادت هم یکه از کنارمان م یجوان یپسرها دنیرا به دستش دادم و با د یبطر   

را  ی. متوجه نگاهم شد و با تعجب بطردمییرا پا دنشیو آب نوش بیاد یچشم ریانداختم. ز ریو سر به ز دمیکش

من... من عادت کرده بودم متهم باشم. عادت  یرابود که رفتار او ب بیاو عج ی. رفتار من همان قدر برادیکش نییپا

را بپوشانم تا رد نگاه همجنسانش را، هنگام گذشتن  میشوم، تار به تار موها یهمراه م نیام ای ریداشتم هر بار که با ام

 شد... باز هم من متهم بودم و گناهکار. یبه من م یکه نگاه یبه آن روز یاز کنارم به خود نکشاند. و وا

 .میراه دار یلیکه خ میبر پاشو-   

 ناله کردم:    

 کشه. ینم گهیخسته شدم. پاهام د یوا-   

 : زمیانداخت و کمک کرد برخ میبازو ریدست ز   

 بابت تشکرت. رمیماچ آبدار ازت بگ هی نییپا میبرگشت یوقت دمینکن. قول م یپاشو تنبل-   

 پشت چشم نازک کردم: آره حتماً.   

 یام از فشار نفس ها نهیو س دیبار یاز سر و کولم م یرفته بود. خستگ لیام تحل یو تمام انرژ میرفته بود یلیخ   

 . گفتم:ستادیا بیو اد ستادمیبه خس خس افتاده بود. ا نیسنگ

 زن بگذر. ری. از من پینیبب تیاز جوون ری! خبیننه جون!  اد -   

 ؟ینیب ی. اون کلبه رو ممیدیغر نزن ننه جون! رس-   
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 .دمیرنگ و رو رس ینه چندان تازه و ب یرد نگاهش را گرفتم و به کلبه ا   

 به رگ. مینهار دبش بزن هیاونجا که  میبر-   

 کوه و کلبه؟!!! یکنجکاو شده بودم. باال   

 بلند صدا کرد:  یبا صدا م،یدیکلبه که رس کینزد   

 ؟یخوا یسردار! سردار جان! مهمون نم-   

 ییکه انگار سن باال یمرد یآمد و پشت سرش صدا رونیتشکرکنان ب یباز شد و مرد جوان یبلند ژیق یدر با صدا   

 سردار کلبه دار! دنید یکنجکاو شدم برا شترینشاند. ب بیدر چشمان اد یداشت، برق

 را از هم گشود و با ذوق گفت:  شیدستها بیاد دنیبا د   

 نجاست؟یا یک نیبه به بب-   

 در آغوشش بود که گفت:  بیشانه اش نگاهم کرد. هنوز اد یو از ورا دیرا به آغوش کش بیاد   

 .نیمن باش یهوو دیشما با-   

 گفتم: بله؟! رتیبا ح   

 احزان. یکلبه  نیبه ا ومدهیپسر به من سر نزده. دو هفته ست ن نیا نیاومد یکه از وقت یهمون-   

 گفت: گلستان. شیاز آغوشش دل کند و با کج کردن ابرو بیاد   

 زد و گفت:  بیاد یبه شانه    

 .شهیاحزان من با وجود شماها گلستان م یکلبه -   

 کلبه گرفت و گفت:  ینگاهشان کردم. سردار دستش را به سو یو من استفهام دندیهر دو خند   

 کنه؟ ینم تتونیخانم جوان! پسر ما که اذ نیخوش اومد-   

 در باز کلبه رفتم و همزمان گفتم:  یبه سو بیاد یبا اشاره    
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 !یممنونم. نه فعالً که خوبه همه چ-   

 خب خدا رو شکر.-   

 یچوب یها مکتین دنیاش عادت کرد و با د یکیاما چشمم زود به تار ستمیباعث شد با ک،یتار یورود به کلبه    

 گذاشت. زیم یکنارم نشست و کوله اش را رو زین بیرفتم. اد شیدرب و داغان، به سو

 خب! چه خبر سردار جان!-   

 زد:  زیم یرا رو شیو کف دست ها ستادیما ا یروبرو   

 .یرو هم که تنها تنها خورد یعروس ینیریچه خبر دارم ؟ ش نجای. من اناستییما نییخبرا که از اون پا-   

 .مینگرفت یهنوز عروس-   

جواب مثبت  تیبه خواستگار یکرد یو دعا م نجایا یاومد یبود. اون طور که تو آشفته م دیبع جون من؟! از تو-   

 .شمیپ یاومد یو برگشت یبدن، گفتم تا حاال ماه عسلم رفت

 و گفت:  دیخند زیر زیر بی. اددمیبا خجالت مشغول مرتب کردن شال شدم و نگاه دزد   

 رو آب. زیما رو بر یپته  گهیدست شما درد نکنه سردار. حاال د-   

 و گفت:  دیسرش را بوس یدستانش گرفت. باال انیرا م بیرا دور زد و سر اد زیم   

 .یکه پسرم. از بس صاف و صادق یتو پته ندار-   

 اش رفت:  یزمیاجاق ه یگفت و به سو کیبه من تبر   

 تا نهار آماده بشه. نیبخور ارمیب یدو تا چا-   

 گفت:  بیاد   

 نهار ! یدوست داره برا یخانمم چ نمیبب اریقربون دستت سردار! اون منو رو هم ب-   

گذاشت. تکه  زیم یرو یچوب ینیخاست پر کرد و با س یاز آن بر م یظیکه بخار غل یسردار استکان ها را با چا   

 را مقابلم گرفت و گفت:  ییمقوا
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 ما عروس خانم! یمنو نمیا-   

. ی. خوراک عدسایمقوا نوشته بود: خوراک لوب یکردم که رو ینگاه م یو من به خط خوش دیخند یم زیر زیر بیاد   

 رو و املت. مین

 گفت: بی! فکرم را به زبان آوردم و ادیتکلف یساده و ب یچه منو   

 م؟یتکلفه. حاال کدومشو سفارش بد یساده و ب زیهمه چ نجایا -   

 .یدون یکدوم خودت صالح م. هر دمیمن که تا حاال ازشون نچش-   

 سردار گفت:    

 سر بزنم و برگردم. هی رونیبه اجاق ب رمیمن م ن،یریبگ میتا شما تصم-   

 که به راهه سردار! یعدس-   

 هست پسر! به راهه.-   

 گفت:  بیدر که پشت سر سردار بسته شد، اد   

 .هیپاش مصنوع هیجنگه.  یرزمنده -   

 نگاهم متاسف شد و او گفت:    

 خوره. یکه بهش بر م یمتاسف نش یجور نیجلوش ا-   

 نداره؟ یُکنه؟ کس یم یتنها زندگ-   

 کی یو بچه  یبود. با همسر خارج یاتیعمل یآموزش یدوره  هی دنینبود. در حال د رانیجنگ که شروع شد، ا-   

برگشت، زنش رفته بود و بچه  ی. وقتشهیعراق م ریو اس دهیپاش رو از دست م هیجنگ.  رهیو م رانیا ادیساله ش م

 نهیشی. مرهیتونه بچه رو از همسرش بگ یاما نم زنهیم یسراغ بچه ش. به هر در رهیش رو هم با خودش برده بود. م

کنه. بر  یر مرو به خودش واگذا یو ما بق گهیرو م هنیخاطرات عشق و ازدواج و عشقش به م یواسه بچه ش همه 

 نجایکنه و ا یرو روبراه م نجایمدت بعد ا هی. شهیساکن م شیپدر یاطراف تو خونه  نیو تو ده هم ادیگرده م یم

 احزانش در انتظار پسرش. یکلبه  شهیم
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 متاسف تر از قبل گفتم:    

 ومد؟یوقت ن چیپسرش! اون ه-   

 لبخند زد و سر تکان داد:    

 گلستان. میگیاحزانش م یبه کلبه  گهیکه د نهی. واسه همیگاه ادیم-   

 ؟یجا رو کشف کرد نیتو چطور ا-   

 غار هم بودن. اری. فرمانده و سردار میستاد اومد یبا فرمانده و بچه ها شیچند سال پ-   

 سوخت. شییتنها یدلم برا یول-   

 داره. لی. تو ده هنوز فک و فامستیتنها هم ن-   

 ی. راه رفتنش، دندون در آوردنش، حرف زدنش، حتدیکردن بچه ش رو ند یوقت بچگ چیاما بچه ش... اون ه-   

 ناراحت کننده ست. یلیبابا گفتنش... خ نیاول

 با تاسف سر تکان داد.   

 یکردم. هنوز دستش رو شیکرد که صدا یعقب پرت م یصندل یاش را رو یکوله پشت م،یدیکوه که رس نییپا   

 گلستان؟ میریبود که گفتم: دوباره م نیدرماش

 .میریو در را بست: حتماً م دیخند   
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 ه؟یچ گهید نیرا که به دستش دادم، از هم باز کرد و گفت: ا یلونیدو سر نا   

 .مونیواسه تو راه نی. بذار تو ماشوهیم-   

. بیسفر با اد نیداشتم از اول یهمراه شدن با ما را رد کرد. حس خوب یبرا بیو اصرار اد میکرد یخداحافظ نیبا ام   

متفاوت تر و بهتر از روز قبل بود. هر روز  بیگذشت و هر روز اد یما م وندیو شروع پ یماه از خواستگار کی کینزد

دل در گرو  یچرا روز نکهیشدم از ا یهر روز شرمنده تر از قبل م منکرد و  یرو م میبُعد از وجود مهربانش را برا کی

که هنوز در گره خوردن و بستن دچار  یشد. دل یم بیتمام و کمال مختص اد دیکه حاال با یداده بودم. دل یگرید

ت اس رنه؛ قرا ایگسستن دارد  وستنیپ نیبار ا نیشود دوباره بسته شد و ا یدانست م یو لرزش بود. نم یدوگانگ

 باشد و جاودان. یابد

و  دمیچرخ شیبود. کامل به سو یشدم که تمام هوش و حواسش به رانندگ رهیو جذابش خ یرخش جد میبه ن   

 . آهستهدیرا بلع تشیدادم و چشمانم با ولع جذاب هیتک یصندل یبدنم جمع کردم. سرم را به پشت ریرا ز میپاها

 !بیکردم: اد شیصدا

 !ب؟ینگاهم نکرد اما مهربان تر از قبل گفت: جانِ اد   

م: لب گفت رینه... نوک زبانم را گاز گرفتم و ز یقدر مهربان نبود. وا نی. کاش امیخواستم بگو یرفت چه م ادمیاَه...    

 خداجون. رینگ یمنِ زبون نفهم رو جد یقدر مهربونه. حرف ها نیشکرت که ا ایخدا
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 نگاهم کرد و گفت:  یگوشه چشم   

 ؟یصدام کرد یبود خانم؟ واسه چ یچ-   

 رفت. ادمیآن که بخواهم لحنم عشوه داشت و با ناز گفتم:  یب   

 ینوازش صورتم جلو آورد. چشمانم از نوازش دست ها یفرمان را با دست چپ گرفت و دست راستش را برا   

 گفت:  بیمهربانش بسته شد و اد

 .یشیخسته م هیبخواب. راه طوالن-   

 .ادینه خوابم نم-   

چه  بیمحبت اد میصورتش شدم. من در مقابل حجم عظ ی رهیشد و من باز خ یدوباره حواسش جمع رانندگ   

 بیدانستم چه اندازه به اد یبود که هنوز نم یا نهیدل وصله پ کی ی! سهم من از عاشقچیداشتم به او بدهم؟! ه

نگفته بودم دوستش دارم. اصالً  هنوز ب،یاد یگوش ریز یها« دوستت دارم»  یاختصاص دارد. من در مقابل همه 

شد اما هنوز  یو رو م ریکنارش آرام بودم. شاد بودم. دلم با هر کلمه اش ز یدوستش داشتم؟ حتماً داشتم وقت

ن دوست داشت نیکه مطمئن باشم ا میبه او از دوست داشتنم بگو یخواست روز یگفتنش. دلم م یمطمئن نبودم برا

 یرا م یاز درخت جدا شده و رقص کنان از من دور شود. دلم عشق یکه با وزش ستیشکسته ن یا یبر شاخه  یبرگ

که نه با  قیبر دل خاک داشته باشد. آن قدر عم قیعم یا شهیکهنسال و هزار ساله، ر یخواست که چون درخت

 از خاک، دل نکند. یطوفان یو نه وزش بادها البیس

 شیروبرو ری. او در مسمیگشت یرا که از کوه بر م یافتاد روز ادمیغرق در جاده بود. و  قاًیاره نگاهش کردم. عمدوب   

را رها کرد و با تشت  لشیوسا یو از درد کف پا ناله کردم، به آن میدیبه منزل مادرش رس یمحو بود و من در او. وقت

را در آب فرو بردم و او مشغول  میخوابش نشستم و کف هر دو پا ختت یکوچک آب ولرم به اتاق آمد. به اصرارش رو

ده بو نیگسل زم نیفعال تر یدر آب آرام گرفته بود اما قلبم انگار رو دیشا میدر آب شد. پاها میماساژ و نوازش پاها

. خواست یم هیگر اربودم. آن قدر شرمنده که زبانم بند آمده بود و دل زار ز شیو من شرمنده تر از پ دیلرز یباشد، م

 بودم؟! کاش بودم. بیهمه محبت اد نیا قیمن ال
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 یصندل یو چشم گشودم. سرش همچون من به پشت دمیلبم نشست، با ترس در جا پر یکه رو یکوتاه یبا بوسه    

 آورم. ادیرا به  تمیکرد. چند بار پشت هم پلک زدم تا موقع یزده و با لبخند نگاهم م هیتک

 صحت خواب خانوم!-   

 م؟ییبه کمرم دادم: کجا یکشان، قوس ازهیرا باز کردم و خم نیماش یمنیکمربند ا   

 آسمون شب پوش پر ستاره ش. ریخدا و ز نیزم یبایفرش ز یخوب. رو یجا هی-   

 ؟ی: شاعر شددمیخند   

 عاقل شدم.-   

 گن؟یعاقال شعر م-   

 .شنیعاقال عاشق م-   

 شن؟یبعدش شاعر م-   

 تا خواستنشونو به معشوق ثابت کنن. گنیمعشوق شدن، شعر م ی وونهید ی. وقت شنیم وونهیبعدش د-   

 نگاه خمارش:  یو روبرو یزده به صندل هیبرگشتم. سر تک یدوباره به حالت قبل   

 ؟یتو االن کدومش-   

و ت ی وونهیعاشق عاقل که داره د هیو گفت:  دیاش را نوازش وار از گونه تا چانه ام کش یپشت انگشت اشاره و وسط   

 اثباتش برات شعر بگه. یو قراره برا شهیم

 ریخدا و ز نیزم یبایفرش ز یسکوت عاشقانه بود رو نیا یتند او و ضربان تند قلبم تنها ملود ینفس ها یصدا   

 آسمانِ شب پوشِ پر ستاره.

شدن،  نیبا وجود سنگ م،یتخت ولو شد. شام که خورد ی. شام سفارش داد و رومیراه گذراند نیب یر متلشب را د   

و با آرامش پلک بر هم گذاشتم. خواستم من  دمیآغوشش خز یایجغراف انیخواب آماده شدم. م یبه خواسته اش برا

 به خواب دیبود و زودتر از آن که با. خسته وتوادارم کرد به سک فش،یخروپف خف یکه صدا میشعر بگو شیهم برا

بود و من معتادش شده  ونمیبودم. دلِ دل کندن از آغوشش را نداشتم. اف داریشب ب یها مهیرفت. من اما ؛ ... تا ن
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بود و ناب... به اخالقش، به منش  لیبد یکه ب شیها یبودم فقط و فقط به او فکر کردم. به مهربان داریبودم اما تا ب

 وجودش، به خواب رفتم. یدانم چقدر گذشت که نئشه  یاش و کرامت وجودش. نم مردانه رگبز

    

من باشد.  یهنوز پشت فرمان بود. دست تکان دادم تا حواسش پ بی. اددمیچرخ نیزنگ در را فشردم و رو به ماش   

 .گهید اینگاهم کرد گفتم: ب

 ه؟ی: کدیپرس بهیغر ییصدا   

 لطفاً. نی: باز کنبیپشت کردم به اد   

نوجوان نغمه با سالم  یگذاشت. در باز شد و پسر عمه  نیو ساک و چمدان را زم ستادیشانه به شانه ام ا بیاد   

که سر و صداها  مینگذشته بود یو خاله را صدا کرد. هنوز از داالن ورود دیکه گفت، با عجله به داخل خانه دو یتند

استقبال به داخل  یگرم انیخوش آمد گفت  و م ب،یاد دنید قو با ذو دیآمد. مرا بوس شوازیباال گرفت و خاله به پ

که  بیرفتن به هتل را رد کرد. اد یبرا بیاستراحت به ما اختصاص داد و اصرار اد یرا برا ی. خاله اتاق میخانه رفت

 را به اتاق منتقل کردم. لیخاله ناراحت شده، کمک کرد وسا دید

گشودم. با پارچ شربت و دو  شیگرفتم و در را به رو بیکرد. حوله را از دست اد میبه در زد و صدا یمامان تقه ا   

 وارد اتاق شد و گفت:  وانیل

 .میمادر. ظهر منتظرتون بود نیکرد ریچقدر د-   

 نشست و گفت: بیاد   

 .نیخوابشو بذاره واسه ماش ی هیکرم بق شیشد که مادر جون. به زحمت راض ینم داریدختر شما صبح از خواب ب -   

 را با شربت پر کرد و گفت:  وانیل نیگذاشت و اول بیرا مقابل اد ینیمامان س   

 یبه الالش گذاشت یل یچقدر ل نیناز و غمزه ها نداشت. شما بب نیما بود از ا یفقط دختر خونه  یدختر من تا وقت-   

 کنه. یکه واسه ت ناز م

 زد و گفت: یشانیبه دور از چشم مامان دست بر پ   
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 داره. داریخر شهیمن نازش هم شیمن و پ یمن مخلصشم هستم. تو خونه  -   

 زد و برخاست. با خنده گفت: نیمامان دست به زم   

 . لوس کردنش با شماست، عواقبشم با خودت.یبود به من داد یچه دختر نیمادر زن ا یبگ یایبعداً ن -   

 پشت چشم نازک کردم. مامان گفت:  شیو من در حال نشستن کنارش، برا دیخند زیر زیر بیاد   

 جانم. نیایخاله براتون نهار آماده کرده. ب نیایب-   

 مامان. میاومد-   

رود  ندهیشب را به کنار زا ب،یاد یخستگ یو بدون توجه به ناله ها میدیاصفهان چرخ یتمام عصر را در بازارها   

 گفت: دیبار یاز آن م یخواب یو ب یکه خستگ یو با چهره ا میپل نشست ری. زمیرفت

 انتقامت تموم نشد؟ ست؟یخانوم خانما! بس ن -   

 سر باال انداختم:   

 داره. حرفتو ثابت کن. داریخر شهینازم تا هم یخودت؟ مگه نگفت یلوس کردنم پا یمگه نگفت -   

 و گفت:  دیکش یا ازهیخم   

 مونم تا حرفم ثابت بشه. یباشه. م-   

 بهت اعتماد کرد. شهیچقدر م نمیبب ریکم از اون زغال اخته ها برام بگ هیفعالً پاشو برو -   

 دیبه قدر خر یاش، با رفتنش، حت یخال یکردم. جا یم شیرفت. از دور تماشا یحرف برخاست و سراغ گار یب   

 دم،یتر که رس کی. برخاستم و خود را به او رساندم. نزددیکش یم ادیمشت زغال اخته ، بر سرم فر کیهمان 

 کردم. با تعجب برگشت. شیصدا

 .امیبمون باهات ب-   

 دراز کرد. میلبخند زد و دستش را به سو   

 .یخاله استراحت کن یخونه  میبر ،یخوام. خسته ا یزغال اخته نم-   
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صورت خسته اش  دنید ی. دلم برامیشد نیو سوار ماش دیحرفم تره هم خرد نکرد. زعال اخته را خر یبار برا نیا   

بان هوا فکرم به ز یو او بتواند استراحت کند. ب نمیبلد بودم تا من پشت فرمان بنش یرفت. کاش رانندگ یصعف م

 شد. یجار

 ؟یستیبا تعجب نگاهم کرد: بلد ن   

 نه-   

 . یبردار نویماش یتون یباشم م تی. من مامورریبگ ادیو بر یبعد از عروس-   

 دیرزابرو باال داده نگاهم کنم، تنم ل کیو  ندیمرا پشت فرمان بب ینگاه بابا وقت یادآوریبود. با  ریفکرش دلپذ یحت   

 .بیاما دلم قرص بود به حضور اد

که با سر و  بیشدم. اد لمیمشغول جمع کردن وسا شگاهیرفتن به آرا یشدم. دوش گرفتم و برا داریصبح زود ب   

 شده بود، خواب آلود نگاهم کرد و گفت:  داریمن ب یصدا

 ساعت چنده؟-   

 . تو بخواب.رمینُه. من دارم با بچه ها م-   

 : دیکش شانشیپر یبه موها ینشست و دست شیدر جا   

 بخوابم. بمون برسونمت. یُنه چ-   

 با نغمه و نجوا. رمیم-   

آماده کردم.  یرفت. رختخواب ها را جمع کردم و حوله را برا اطیکرد و به ح ضیتوجه به حرفم لباسش را تعو یب   

بود  جالب میزد و برا یدست م فمیبار بود به ک نیرا از دستم گرفت و بازش کرد. اول فمیک م،یرفتن که شد یآماده 

 : گفتگذاشت و  فمیکند. چند اسکناس درشت در ک یبدانم چه م

 و شاباش تو تاالر. شگاهتیپول آرا نیمامانت نگه داره. ا دمیم مویکه گرفت ییکادو-   

 قدرشناسانه نگاهش کردم:    

 . دارم بخدا.بیالزم نبود اد-   
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 دستش را پشتم گذاشت و به سمت در هلم داد:    

 منه. ی فهیوظ نیمال خودته. ا یکه دار یاون-   

    

رفتند به سراغم  یم هیکردم خوش گذشت. عروس و داماد که به آتل یاز آن چه فکرش را م شترینغمه ب یعروس   

 خنداند. یم زیرا ن بیاش اد یشگیهم یها طنتی. نجوا همراه ما بود و شمیرفت هیآمد و به اصرارش به آتل

کرد از  ی. چقدر از نجوا عذرخواهمیمشغول خوردن شد نیو داخل ماش دیخر چیساندو م،یآمد رونیکه ب هیازآتل   

 گفت:  یمحبتش، م یکه نتوانست ما را به رستوارن ببرد. نجوا هم شرمنده  نیا

به  ی. به خاطر من که نه ؛ ولمیبه شما نهار بد میداشت فهی. خب ما وظشمیتو رو خدا. من دارم شرمنده تون م نینگ-   

بردمتون  ی. ممیموند ی. سر و وضع ما خوب بود که منتظر تعارف شما نمنیوروره جادو از نهار خونه افتاد نیخاطر ا

 رستوران اصفهان به حساب شما. نیبهتر

 مقابل تاالر مرا به نجوا سپرد و گفت:   

 نشه. تی. اذنیمواظب خانمم باش یلیخ -   

 : دمیخند   

 مونه. یتو م شی. دلم پیراحتم. تو مهمون نجای. من ابیبرو اد-   

 کیشد، فقط  دنیرقص یبا ورود داماد، آماده  یو وقت دمید یم دشیسپ یبایکه نغمه را در لباس ز یتمام لحظات   

 .مریجشن بگ بیام را در کنار اد یروز زندگ نیماه زودتر بگذرد و من با شکوه تر کی نیآرزو بر لب داشتم. کاش ا
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   30 

، او  دمیچرخ یدور خود م جیو و جیافتاد و گ یاز دستم م یزیهر چ یبر خالف من که استرس داشتم و هول هولک   

 یکرد. حرص خوردن من به خنده اش انداخت و با خنده اش، کفر یداد نگاهم م یکه حرصم م یبا آرامش و لبخند

 : دمیتوپ یشده به او م

 ؟یخند یم یواسه چ یبگ شهیم-   
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 و گفت:  دیتختم دراز کش یرو   

 خانم. شما راحت باش. یچیه-   

 :دمیافتاده باشم از جا پر یزیچ ادیباره  کینشستم. بعد  وترمیکامپ زیم یحوصله پشت صندل یب   

 خونه مون. مینبرد وترموی. کامپبیاد یوا-   

 .ارمشیم امیگفت: فردا م الیخ یب   

 و از باال نگاهش کردن: ستادمیسرش ا یهمه خشم من حرص در آور بود. باال نیاش در مقابل ا یالیخ یب   

 .یبه کارت برس یبر یشیامروز؟ اصال چرا پا نم یالیخ یب نقدریا یتو واسه چ-   

 نشست: شیبا خنده بر جا   

ر و رو بدم تاال وهیو م ینیری. بعد برم ششگاهیبرسونمت آرا ی. در خدمتم تا شما حاضر بشگهید نجاستیکار من ا-   

 خودمم برم حاضر بشم.

 هول زده برخاستم:  شگاهیآرا دنیبا شن   

 .شهیم رید میبر میبر-   

 یشد از چشمانش خواند حرفش را. ب یگفت اما م ینم یزیبودم که دستم را گرفت. چ دهیمقابل در اتاقم رس   

دست  میموها ی. رومیزد ینم یحرف کی چیاش گذاشت. ه نهیس ی. سرم را در آغوشش گرفت و روستادمیحرکت ا

 گفت: شهیهم ازاما مهربان تر  یکه مختص او بود ، محکم و جد یو با آرامش دیکش ینوازش

کم و کسر باشه. فقط  یزیامروز چ ذارمیکنه. من نم تتیاذ یزیچ چیذارم ه یاسترس نداشته باش. من نم رنقدیا-   

 .یکن از امروزت لذت ببر یآروم باش و سع

 اش برداشتم و نگاهش کردم. نهیسرم را از س   

 .زهییپا شهیتکرار نم گهیامروز د-   

 شد و نگاهش خندان:  طانیلحنش ش   
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 .یلذت رو ببر نیشتریب تیروز عروس هی نیها کنم. پس بهتره از هم نهیهز نیسالگرد ازدواج از ا یمنم عمراً برا-   

 و گفت: دیرا بوس میموها یاش فشرد. رو نهینشست را گرفت و باز مرا به س یاش م نهیس یمشت کوچکم که رو   

 .رو نخور یچیه یغصه  گهی. دمیو کفشتو بردار که بر فیو ک فونیفقط لباس بپوش. لباس عروس و تاج و ش-   

 شگاهیچون کوه پشتم بود؟! مرا به آرا بیاد یوقت دمیترس ی. از چه مدیدود شد و به هوا پر میتمام استرس ها   

به فکر  یحت بینشده بود که عادله آمد با چند پرس غذا. اد لیتکم میصورت و موها شیرساند و خود رفت. هنوز آرا

 غنج زد. نشیریهم بود. دلم از وجود ش شگاهیکارکنان آرا

 شگریرو به آرا بیاسم اد دنیزنگ زد. با د لمیشد که موبا یم دهیچیپ ییبایبه شکل ز شگریدست آرا ریز میموها   

 و تلفن را جواب دادم: دمیکارم را پرس یمانده  یباق زانیم

 !ب؟یجانم اد-   

 با تحکم گفتت:    

 غذاتو بخور. نیبرو بش-   

 و منتظر بود نگاهم کردم و با من و من گفتم: ستادهیکه پشتم ا یشگریبه آرا نهیاز آ   

 کم. هی... خوردم یدونیاممم... م-   

 تر از قبل گفت:  یباز جد   

 بهتره. مونیسر خونه زندگ می. برمیخوا ینم ی. عروسرونیب ایب شگاهیپاشو از آرا -   

 معترض گفتم:   

 !ب؟یعه... اد-   

اش. باز نب یچیاسترس نداشته باش. گفتم تا من هستم نگران ه نقدریا خونمیگوشت م ریمن از صبح دارم ز زهییپا-   

 ؟یزنیو غذا رو پس م یذاریاز استرس دست رو دلت م
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ار از ک ب،یاد یمحبت ها یاما باز شرمنده  "و جز به جز گفته قیدق یلیکه خبر آورده خ یاون" میلب باز کردم بگو   

 پرداخت:  ییبه دلجو یاز در شوخ بیشد و اد یزشت خواهرش گذشتم. سکوتم طوالن

 ضعف کردم. یو بگ یبه حالت امشب ناز کن یوا-   

 . باشه؟میبا هم بخور هیآتل میرفت ذارمیم-   

 . آره؟یببر شیمن، حرفتو پ با به دست آوردن رگ خواب یخوا یمثال م-   

 :دمیخند   

 .میگرفت شگرموینکن. وقت آرا تیاذ بیاد-   

 و باز خود را به دستان ماهرش سپردم. میکرد یخداحافظ   

   **** 

را به او  زیگذاشت. چه خوب که همه چ بیاد غیدر یب یمحبت ها انیکه داشتم م یاسترس یبا همه  یعروس   

خود و به حد  یبجا زیوجود نداشت. همه چ یکم و کسر چیکرده بود. ه تیریرا مد زیتنه همه چ کیسپرده بودم. 

در پناه صدف وجودش  یدیمروار ونجشن با شکوه، وجود خودش بود که مرا چ نیحسن ا ی. و سرآمد همه یکاف

 کرد یمحبتش غرق م یایدر انیکرد و م یحفظ م

    

و پاشنه بلندم را در آوردم که زودتر از من خم شد و  دیسف ی. کفش هاستادیرا در قفل چرخاند و کنار ا دیکل   

 .بیشدم که مال ما بود. فقط من و اد یبرداشت. آهسته وارد آپارتمان

 هیکه پدر و مادر ته یمتیو گران ق بایز ی هیزیجه نی. نگاهم بستادمیا منینش یرد شدم و ابتدا یورود یاز راهرو   

 .دیو حاال با عشق پر شده بود، چرخ دهیخر بیکه اد یکرده بودند و خانه ا

 و دستش دور کمرم حلقه شد: ستادیکنارم ا   

 خوبه؟-   

 با مهر نگاهش کردم:    
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 ام؟یب دنشیچ یمن برا یخواست ینم نی. واسه همیدیقشنگ چ یلی. خهیعال-   

 و گفت:  دیدستم را به سمت اتاق خواب کش   

 کنه. یدم کنم. سرم درد م یجا هی یتا لباستو عوض کن-   

روشن شدن اجاق گاز آمد  یرز قرمز بود، صدا یکه پر از گل ها یاتاق خواب دنیو قبل از د ستادمیدر اتاق ا یجلو   

 .بیاد یو قدم ها

. دیتپ یشده بود و قلبم تندتر م یبرهنه ام گذاشت. نفسش نبض زندگ یشانه  یو چانه اش را رو ستادیپشتم ا   

 الکنم را به زحمت چرخاندم:زبان 

 ... قشن یلی... خبیاد... -   

و به سمت تخت  دیچیقلبم آرام شود. دستش دور کمرم پ تمینگذاشت حرفم تمام شود. اجازه نداد با حرف زدن ر   

 رفتم. شیگل رز پنهان شده بود، خرامان پ یگلبرگ ها ریز دشیسف ریکه روکش حر یخواب
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31 

شانه  کی یبلندم را رو یآن نشستم. موها یرو یور کیو  دمیبلند کانتر آشپزخانه را عقب کش هیپا یصندل   

. مدیآن ها عبور نکرده بود، با نوک انگشت پنجه کش نیکه دو روز بود برس از ب ییباز شدن گره ها یو برا ختمیر

 خنک شده را با خرما خوردم. یو چا دموها را رها کرکرد. م یم تمیگره ها دردناک شده بود و اذ یبعض

 النیدو کوکتل مرغ و دنیدادم و با د یچرخ خچالیداخل  لیوسا یکردم. نگاهم را رو یبه حال نهارم م یفکر دیبا   

 زیرفتم و چند برش نان فر زریشود، سراغ فر یکه نهارم به سرعت آماده م نیطبقه ها، خوشحال از ا یو سرگردان رو

 گذاشتم. رونیشده ب

 را خشک میرا شستم. دست ها وانشیو قاشق و ل روزید یمرویکوچک ن یو تابه  ستادمیا ییظرفشو نگیکنار س   

که تلفن خانه زنگ خورد. مامان بود که باز نگران تنها  رمیتماس بگ بیرفتم تا با اد زیم یرو لیکردم و به سمت موبا

 گفتم:  یماندنم در خانه شده بود. با کالفگ

ردا تا ف بیکنم. اد زیکم خونه رو تم هیو  رمیدوش بگ دیکنم. بعدشم با یمامان به خدا خسته م. دارم استراحت م-   

 .ادیم

 .امینم یپس من شب منتظرم. باز نگ-   

 . چند روزه بهشون سر نزدم.بیمامان اد یرفتم خونه  دی. شاشهیم یچ نمیحاال تا شب بب-   

 در هر صورت تنها نمون.-   

 را گرفتم. خسته بود و خواب آلود:  بیاد یبار شماره  نیکردم. ا یرا راحت کردم و خداحافظ الشیخ   

 جانم خانوم؟!-   

اش را  یدور یکردم که دل تنگم غصه  یام را منتقل کنم اما چه م یخواستم از همان بدو حرف زدن ناراحت ینم   

 همسرم:  یاال ناز شده بود براام ح یداشت و دل تنگ

 .ی! من قبول نشدم. کاش بودبیاد-   

 سرحال تر شد:  شیو صدا دیخند زیر   
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 .یدینداره. دوباره امتحان م ی. حاال هم اشکالامیمن که گفتم بمون تا ب-   

 منو رد کرد. یکردم. سرهنگ عمد یمن خوب رانندگ-   

 داشت؟! یسرهنگ باهات پدر کشتگ-   

 گفتم: یعصب   

 افتضاح بود که منو انداخت. نقدریا مینه من رانندگ -   

 گفت:  انهیدلجو   

 کنم. یبرات جبران م یسرهنگ رو عمل یمهر یب امیباشه خودم االن م-   

 : دمیاز جا پر یبا شاد   

 ؟یگرد یبر م یدار-   

 و گفت:  دیکش یا ازهیخم   

 خونه هستم. گهید قهیچند دق نی. خودت حساب کن ببنگیبه سمت پارک رمیدارم از سالن فرودگاه م-   

 : دمیکش غیاما حق به جانب ج یبا شاد   

 ؟یخبر بهم نداد هیچرا  ؟یچقدر منتظرم تا برگرد یدون یتو نم ؟ی. چرا زودتر نگفتبیاد یبد یلیخ-   

 .امیبرو به کارهات برس تا من ب غیج غیج یبجا-   

دانستم چه کنم و از کجا شروع کنم؟ با  یو نم دمیچرخ یو تماس را قطع کردم. دور خودم م یخداحافظ عیسر   

 عیبرنج شستم و سر مانهیدر آورده و گذاشتم بپزد. دو پ زریبسته مرغ از فر کینهار، به سرعت  یظهر ب یادآوری

و خانه را مرتب کردم. پس از آبکش  دمیکش دستمالاز پختن برسند، همه جا را  ییاجاق گاز گذاشتم. تا به جا یرو

 کردن برنج و دم گذاشتنش، به حمام رفتم.

تا  ستادمیتوالت ا زیم ی. روبروچاندمیکالهش پ انیرا م سمیبلند و خ یتن پوش را به تن کردم و موها یحوله    

 زیم یگونه را رو رژ د،یکه از آشپزخانه به گوش رس یجلز و ولز یکنم. با صدا شیخشک شدن موها، صورتم را آرا
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 و دمیکش غیمحکم برخوردم و با ترس ج یدر به مانع یشدم که جلو یرها کردم و به قصد آشپزخانه از اتاق خارج م

اش پنهان  نهیس یفائق آمد و سرم را رو جانمیبر ه یآغوشش به آن یدهانم گذاشتم. عطر آشنا و گرما یدست رو

 کردم.

 گوشم زمزمه کرد:  ریز   

 ببخش ترسوندمت.-   

 و گفت: دیسرم را بوس یاش فشردم. رو نهیبه س شتریلوس کردم و ب شیخودم را برا   

 !ییچه خوشبو -   

 نگاهش کردم:    

 .میترسون یو م یایم هویدونستم  یشدم. نم یم ایاومدنت مه یداشتم برا-   

 و گفت:  دیدستم را به سمت اتاق کش   

 .ادیسرد شده. فکر کنم تا فردا برف ب یلیخ رونی. بیخور یبرو لباستو بپوش سرما م-   

 تخت خواب نشست و گفت:  یرو بیدر کشوها به دنبال لباس گشتم و اد   

 .رونیب یدونستم اومد یصدات کنم. نم امیسر به غذا بزنم و بعد ب هیگفتم  ،یحموم دمیاومدم د-   

 نسوخت که.-   

 نه-   

 تخت خواب گذاشتم و گفتم:  یلباس ها را رو   

 .مینهار بخور امیبرو دست و صورتتو بشور ب-   

 تکان نخورد، گفتم:  دمید یوقت   

 .امی. برو منم لباس بپوشم بگهیپاشو د-   
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رفتنش از اتاق، به  رونیب الیو به خ دمیرا شن شیقدم ها یپشت کردم و در حال باز کردن کمربند تنپوش، صدا   

خورد و دستش دو طرف  یصورتم چرخ ی. نگاه تبدارش روستادهیکامالً پشتم ا دمیسمت لباس ها برگشتم که د

 نشست. انمیعر یبازوها

   *** 

 ماست را کنار بشقابش گذاشتم و گفتم:  یکاسه    

 .یچطور شد زودتر برگشت ینگفت-   

 و گفت: دیگفت. لقمه اش را بلع یذیلذ« هوووم» از غذا را با لذت بر دهان گذاشت و  یقاشق   

 طاقت نداشتم. دلم برات تنگ شده بود. گهید -   

شدم.  زیمبل لم داد و من مشغول جمع کردن م یرا که خورد، رو شیاز دلم گذشت. غذا یخنک میلبخند زدم و نس   

 نشستم. گفت:  شیسپس روبرو

 یغذا دیکه از فردا باز با فیح یست. ول گهید زیچ هی یخونگ یخوشمزه بود. اصالً غذا یلیدرد نکنه خ دستت-   

 بخورم. یرستوران

 شد. معترض گفتم: یفس شده و بادم خال ده،یمثل بادکنک ترک   

ماهه  . همش ششدمتیند یماه سه چهار روز درست و حساب نیبخدا ا ؟یفردا بر یامروز اومد ب؟یبازم اد -   

 .دمتیکمتر از مامان و بابام د یول میازدواج کرد

 که نشسته بود زد و گفت: یمبل یکف یبا کف دست رو   

 .نمیبب نجایا ایب -   

سد. اش بر یکار یها تیو رغبت کنارش نشستم تا باز با ناز و نوازش دلم را نرم به رفتنش کند و به مامور لیم یب   

بودم که دلم  یاش گفته بود اما من هم نو عروس یکار تیاز وضع یدانستم حق دارد. از همان شب خواستگار یم

که همه  بیمثل اد یآبرو را... مرد یمعتاد و ب ای اقتیل یخواست. آن هم نه مرد بد دهن و ب یفقط و فقط همسرم را م

 وجودش مهر بود و محبت. ی
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 شانه اش گذاشتم و گفتم:  یسرم را رو   

 خواد. یباشم. دلم خودتو م نایبابا ا یسه چهار روز خونه  یکه هفته ا نیخسته شدم از ا بیاد-   

 خودش را جمع تر کرد و صاف نشست. دستش دورم حلقه شد و گفت:   

زمان  دیبعد از ع دمیقول م یول ادهیکارم ز میروزا چند تا پروژه همزمان دار نی. ایدلت بشم خانوم یفدا -   

 رو باهات بگذرونم. یشتریب

 باز خودم را لوس کردم:   

 گذره. یسخت م یلیبدون تو بودن، خ یپختم. روزها ینهار نم یمن حت یاومد یاگه تو امروز نم -   

 حرفش با تحکم و بدون نرمش بود:  د،یتراو یبر خالف نگاهش که مهر از آن م   

 یمامانم. م یببرمت خونه  تیمامور رمیم یوقت شمیمجبور م ،یو بدون غذا بمون یبد یبه خودت سخت یبخوا-   

 .گمیم یکه چ یدون

 اما با بغض گفتم:  دمیکالمش ترس یاز جذبه    

 ، نهار درست کردم. یایم یدار یکه تا گفت یدی. درهینم نییاز گلوم پا یچیخب بدون تو ه-   

 نو؟یا یخوا یخونه. م امینم گهید ،یعذاب بد. به خودت میندار یجور نی. اگهینه د-   

 و گفت: دیبا بغض سر به باال پرت کردم. صورتم را بوس   

 .رمیوزنتو اندازه بگ امیو م رمیم تیهر بار مامور رمیگیترازو م هی رونیب میریامروزم م -   

 خنده ام گرفت:    

صرفه بفروشنش به قصاب  یچقدر رو وزنش رفته و م ننیکنن بب یها که گاو و گوسفنداشونو وزن م یمثل دامدار-   

 و کشتارگاه ؟

 شد و گفت:  ینگاهش جد   
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گذره؟ من  یدور بودن از تو به من سخت نم یکن یوجود تو از وجود خودمم برام مهم تر و با ارزش تره. فکر م-   

برگردم به خونه مون و تن تو  نکهیا دیکنم. به ام یخونه سر م نیا یتو و روشنا دیرو به ام تیمامور یروزها یهمه 

 .یمواظب خودت باش. اگه دوستم دار یلیتا آروم بشم. به خاطر منم شده خ رمیرو تو آغوش بگ

که « چَشم» روزها ابداع شده بود که هم خاص باشد و هم لُپ مطلب را ادا کند؟  نیا یبرا یچه واژه ا« چَشم» بجز    

 و گفت:  دیگفتم، باز نگاهش درخش

 .میکه فردا در راه سفر میاستراحت کن میچشمت روشن. پاشو بر-   

 با تعجب گفتم:    

 منم؟-   

 سفر؟ ایکدومش؟ استراحت -   

 هر دو.-   

 : دیکوتاه خند   

تو بغلم تا من بخوابم. سفر هم مال تو هستش که  یایب دی. پس باشهیبدون وجود تو نم یاستراحت مال منه ول-   

 واسه مشهد. میکه صبح پرواز دار میبند ی. پس شب با هم چمدون میبر یتون یبدون من نم

 : دمیو صورتش را بوس دمیذوق زده به آغوشش پر   

 داشتم. ازیبهش ن یلی... بخدا خی... مرسبیاد یمرس-   

   *** 

 هیبشقاب ساالد الو یدرست کرده بودم، رو جیهو یشده  دهیرا که با پوست تراش یخم شدم و گل زیم یرو   

 گفتم:  بیگذاشتم و رو به اد

 .ندازهیپوستتو به خارش م ارشوریدستاتو بشور. نمک خ-   
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ه گل شد یپا تند کرد. گوجه  منینش یبه سرعت انجام شد و به سو ل،یزنگ موبا یرا با صدا شیشستن دست ها   

و کمر صاف کردم. با لبخند به شاهکارم نگاه کردم  دمیدور تا دورش چ یگذاشتم و چند برگ جعفر جیرا کنار گل هو

 نگاه کنم ، بلند گفتم:  رونیکه به ب نیو بدون ا

 ب؟یبود اد یک-   

 کردم: شیکانتر نگاهش کردم و  باز صدا یگذاشتم، از باال یم خچالیظرف ساالد را داخل    

 بود؟ یک گمیم ؟یی! کجاب؟یاد -   

و  را شستم میبه دست و صحبت کنان وارد اتاق شد. دست ها یلم گرفت و گوشمقاب ستیکف دستش را به نشان ا   

را خشک کردم و به  میشد. دست ها یآزاردهنده را ازخود دور کنم اما نم یکردم فکرها یرا مرتب کردم و سع زیم

م کردم سرگر ونیزیمبل نشستم و خود را با برنامه ها تلو یشدن صحبتش رو یاعتنا به طوالن یبرگشتم. ب منینش

و به سمت اتاق بروم.  زمیکه برخ نیام شد ا یکنجکاو تیگشت. و نها یرفت و بر م یراه م یاما فکرم به هزار راه و ب

 باشد نه با شک و سوءظن: یام عاد یکردم کنجکاو یاو از مخاطبش همراه شد. سع یورودم به اتاق با خداحافظ

 .دیچقدر حرفات طول کش -   

 مامان بود.-   

 .یرسوند یاِه!!! مامان جون بودن؟ سالم م-   

. ادکلنش را برداشتم و دمیچ یداشتم جدا کردم و گوشه ا ازیسفر ن یرا که برا یو لوازم ستادمیا شیآرا زیکنار م   

 بود: ستادهیکه متفکر ا دمیرو به او چرخ

 ادکلن ... نیا گمیم -   

 ماند: مهیحالتش، حرفم ن دنیبا د   

 چته؟ بیاد -   

 و منگ نگاهم کردم:  جیگ   

 ؟یگفت یچ-   
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 گذاشتم و جلو رفتم:  شیزآرایم یادکلن را پشتم رو   

 ؟یختیگفت که به هم ر یمامان جون چ ه؟یچ گمیم-   

 دراز کرد و گفت:  میدستش را به سو   

 .شمیپ نیبش-   

 دادم:  هیتک شیتخت خواب نشستم و سرم را به بازو یکنارش لبه    

 جان؟! بیشده اد یزیچ-   

 :دیخند یو تصنع دیرا بوس میموها یرو   

 !زهییپا گمیست. م گهید زینگفت. فکرم مشغول چ یزینه بابا! مامان چ -   

 سر بلند کردم: جانم؟   

 مامان؟! یخونه  میریشام م-   

 متعجب نگاهم کردم:    

 شام؟ من که شام درست کردم.-   

 یکه سع یکه دل نداشت بدون فرزندانش بخورد. از دعوت ییها یزیاز محبت مادرانه گفت و هوس پخت کوفته تبر   

 یزد و بو یدل م ریحس اجبارش ز ،یمهر مادر یکه با همه  یداد. طرح دعوت یکرد نشان از اجبارش ندهد اما م یم

 داد. دلخور نگاهش کردم: یزُهم م

 م؟یما فردا عازم سفر یچرا نگفت بیاد -   

 گفتم.-   

 .میسفرُ جمع کن لیقرار بود بعد از شام با هم وسا یگفت ی. ممیهنوز چمدون نبست یگفت یخب م-   

 .یجمع کن لیکنم وسا یکمکت م میایو زود م میریم-   
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 . برخاستم و بامینگو چیو ه رمیشد خفه خون بگ یکردم نم یم یکنم اما هر کار یخواست کدورتم را علن یدلم نم   

 گفتم:  یزورک یلبخند

دعوت کنن از شروع پخت کوفته وقت داشتن زنگ بزنن، نه  ای ننیخواستن شام تدارک بب یجان خب م بیاد-   

 االن که که ساعت نه شبه و شام من آماده ست.

 و گفت:  ستادینگه دارد. مقابلم ا یکند تا هر دو طرف را راض یچقدر تالش م دمید یم   

بچه هاش دورش جمع بشن. از  زنهیکنه و زنگ م یدرست م یزیچ هی هوی. هیجور نیفدات شم. مامان هم یاله-   

 بس مهربونه و همه رو دوست داره.

را خاموش کردم و خود را با  یچا ریشد. از اتاق خارج شدم و به آشپزخانه رفتم. ز یگفتم، بد و بدتر م یهر چه م   

نشان  شیلباس ها شیقدم ها و سا یمشغول کردم. صدا نتیکاب یشده رو دهیمنظم چ مرتب و لیمرتب کردن وسا

 یشانه  ی. روختیر میاز شانه ها یکی یرا رو میداد که وارد آشپزخانه شده. از پشت در آغوشم گرفت و موها یم

 خم شد و گفت:  گرمید

 چطور شد. نتیتزئ دمیند یراست. میخور یاونجا با هم م میبر یتو رو هم م یاصالً شام خوشمزه -   

 گفت و نگاهم کرد:  یظیغل« هوم» کرد.  هیبه بشقاب الو یرفت و نگاه خچالی یتظاهرمندانه به سو   

 زنه. یدست به کوفته ها نم یکس گهید ننیکه اونجا بب نُیخانوم! خب ا یچه کرد-   

کردم لبخند سردم، طرح  یشده بود. سع شیها یمهربان دیمر دیاز آن که با شیبود و دل من ب یتالشش ستودن   

 پوزخند نباشد: 

 حاضر شم. رمیم-   

به زور تن  می. پاهادمیکش رونیب خچالیرا از  هینگفت. به سرعت آماده شدم و بشقاب الو چیو ه دینگاهش درخش   

 یهم م بیتوانستم پنهانش کنم و اد یکردند.  تمام راه به سکوت گذشت. دلخور بودم و نم یم یوارفته ام را همراه

 آزارم ندهد. شیها فبا حر نیاز ا شیدانست که حق دارم. سکوت کرده بود تا ب

ما را و البته؛ ابتدا مرا در آغوش فشرد  یمادر جون خوش سر و زبان خوش آمد گفت و هر دو شهیبدو ورود مثل هم   

 ا به دستش دادم. با تعجب گفت: ر هیلبخند زدم و الو شی. به رودیرا بوس میو گونه ها
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 من که گفتم شام درست کردم. زم؟یعز یدیچرا زحمت کش-   

 گفت:  بیتا دهان باز کردم حرف بزنم، اد   

 .میبا هم بخور نجایا مشیاریب میمن شام درست کرده بود. گفت یمامان. همسر کدبانو گهید یزنگ زد ریشما د-   

 خوش گفت: ییدارد اما با رو ینشان دهد تا مطمئن شوم هدف شوم یمنف یخواست واکنش یدلم م   

 الیدستت درد نکنه عروس قشنگم. از بس خانومه ، همه کاراش به موقع و با نظمه. خدا رو شکر که وجودش خ -   

 همه جوره مواظبته. زهییبذارم، پا نیدونم سرمو زم یتو پسرم. م یکنه برا یمنُ راحت م

 آشپزخانه رفت و گفت:  یبه سو   

 و سفره بندازم. انیب نایتا عادله ا نینی. بشدمیشما رو د یخدا رو شکر که خوشبخت-   

 دست دور کمرم انداخت و گفت:  بیاد   

 !ه؟یالو دنیچقدر خوشحال شد از د یدید-   

اتاق رفتم. به  یو به سوجدا کردم  شیاکتفا کردم. خود را از حصار دست ها« بله » زدم و به گفتن  یشخندین   

شد و همه  دهیچ ینیرنگ یرا از دستم گرفت. با آمدن عادله و همسر و فرزندانش، سفره  فیدنبالم آمد و مانتو و ک

 .میدور سفره جمع شد

مه را لق نیبشقابم گذاشت و خودش اول انیبود، م ختهیامشبم را به هم ر یکه برنامه  ییاز آن کوفته ها یکی بیاد   

 نبود. ینامهربان ب،یلبخند زدم. حق اد شیاز آن برداشت و به دستم داد. ناخواسته به رو

 و در مقابل خطاب مادرش، گفت:  دیکش هیدر بشقاب خودش الو   

خورم.  یمحشر شما رو م ی. بعدم کوفته هادهیزحمت کش نقدریخورم مامان. اول شام خانوممو بخورم که ا یم-   

 با شام. ؟یکردم، اونم چ یامشب قصد خودکش

دانستم  یمن و مادرش را حفظ کند. فقط من م ی انهیکند تا م یم یدانستم چه تالش یو فقط من م دندیهمه خند   

 قهر شده بود. میداشت که انگار با لب ها ازیمن ن ینبود. او االن فقط و فقط به خنده  هیهدفش خنداندن بق

 و به دستش دادم. با لپ پر از غذا گفت: ختمینان سنگک ر یاز سس خوشرنگش را رو یاز کوفته زدم و کم یلقمه ا   
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 ... هر دو تاش خوشمزه ست.یبه به... عال -   

 بشقابش را از مقابلش برداشتم:    

 بعد خورد. شهیرو م هیاُفته. الو یاز دهن م شهیجان! کوفته ها سرد م بیاد-   

سفره گذاشت و  یرو یگریگذاشتم. مادرش بشقاب د گرمیناز و اعتراض کردن ندادم و بشقاب را سمت د یاجازه    

 .دیکوفته کش شیبرا

   ****** 

 ؟یترس یگفت: م یدستش گرفت و با نگران انیدست سردم را م   

 از مهماندار گرفت و گفت: یشکالت«. نه » سر تکان دادم به نشان    

 اومده باشه. نییفشارت پا دیبخور. شا -   

 . بهدیبه شب گذشته پر کش المیگذاشتم و مرغ خ بیاد یشانه  یزبان مزه مزه کردم و سرم را رو یشکالت را رو   

کرد.  ینم میلحظات بستن چمدان، رها یکه کش آمده بود و همه  یبرگشت که باز به سکوت گذشت. به سکوت ریمس

دادم. چمدان را که  یو کوتاه جواب م یکلمه ا کیرا  شیحرف ها یکرد و همه  ینگاهم م یکه با نگران یبیبه اد

آغوشش فشرد و  انیدر هال بردم، سراغم آمد و دستم را گرفت. حجم مضطرب وجودم را م یکشان کشان تا جلو

 گفت: 

 .زنمایآخر م میدارم به س زهییسکوت نکن. پا یبگو... غر بزن. اصالً سرم داد بزن ول یزیچ هی-   

 محبتش بود اما لحن قلدر مآبانه اش ، لبخند به لبم آورد: یاگر چه خواسته اش از رو   

 بگم؟ تو برو بخواب تا من کارهام تموم بشه. یآقا. چ گهیخب کار دارم د -   

 باشه؟ شیدوم نیتا ا دمیکه من خونه بودم بدون تو خواب یکدوم شب-   

 .میجا گذاشت زیم زیچ یکل مینیبیمشهد م میفردا برس من کار دارم. کارهام همه مونده.-   

 اتاق خواب برد:  یو به سو دیدستم را کش   
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 .میکن یبا هم جمع م میشی. صبح زود پاممیخواب یم-   

    

پرت شدم. صورتش  ییغول هوا یها یصندل انیبه آغوشش م شبید الیدستش فشرد. از فکر و خ انیدستم را م   

 صورتم قرار داد و گفت: یروبرو رهیدا میجهش ن کیرا با 

 حالت خوبه؟ -   

 و گفتم:  دمیشانه اش برداشتم و شالم را جلوتر کش یسر از رو   

 خوبم. تو فکر بودم.-   

 به فرود نمونده. یزی. چمیتو آسمون مشهد-   

 دلم گذاشتم و گفتم:  یو معده ام منقبض شد. دستم را رو دیچیدر دلم پ یاضطراب   

 .بیاد خوامیآب م-   

 دستش را دورم حلقه کرد. مرا به خود فشرد و مهماندار را صدا کرد.   

 شده و از ریسر کنترلش کنم، درگ یجوره بلد نبودم رو چیکه ه یمرتب کردن چادر یشدم و برا ادهیپ یاز تاکس   

گذاشت و  نهیس یدست به نشان ارادت رو کی. ستادیا دمیکه د ستدیکنم با شیعقب ماندم. خواستم صدا بیاد

 د،یدرخش یمنتشر شده از گنبد م ینورها یصورتش که از تأللو دنیکرد. با د یزمزمه م یزیلب چ ریچشم بست. ز

من که مات و  دنیبرداشت. به عقب برگشت و با د نهیکرد و دست از س یکوتاه میشدم. تعظ شیغرق لذت و تماشا

سرم مرتب  یشوم. چادر را رو کشیزد و اشاره زد نزد یکردم، لبخند ینگاهش محال خندان  نیمبهوت و در ع

رد شده  یمشتم سفت گرفتم. همگام با هم از بخش بازرس انیجمع کردم و م میو پا تدس ریکردم و اضافه اش را از ز

. میاز هم جدا شد یبود. مقابل کفشدار شهی. حرم در آن فصل سرد سال، خلوت تر از هممیو وارد صحن انقالب شد

 یب ستادم،یا هحرم ک ی. روبرودیدرخش یاز درون م ،یملکوت یحال دلم خوب بود و وجودم مثل همان صحن و سرا

 ... با التماس... با ضجه... : هیخواسته ام را به زبان آوردم. با گر نیو مهم تر نیآغاز کرد. اول دنیاشکم بار اریاخت
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 بی... ادایوقت نلرزه. خدا چیه میزندگ یها هیکمکم کن خوشبخت باشم. کمکم کن  پا... یمهربون یآقاجون، آقا-   

سخت شده... کمک کن صبور باشم و از  شیچقدر تحمل دور یدون ی. مشهیرو برام حفظ کن. سالمت باشه هم

 لذت ببرم. میزندگ

 به شانه ام زد و گفت:  یرنگ یبا پرها یکس   

 گوشه بمون. هینمون. رفت و اومد  ریخواهرم تو مس-   

 شیآقا بود، پ یطال حیبه ضر یکه منته یریرا پاک کردم. از همان مس میو اشک ها دمیچشمم کش ریبا پر چادر ز   

که از اطراف به من وارد  یو فشار یشلوغ نیدعا کنم اما ب بیخودم و اد یبرسانم و باز هم برا حیرفتم تا دست به ضر

 هیشده رساندم و سرم را به سطح سرد آن تک یکار نهیآ یوارهایرفت و به زحمت خود را تا کنار د جیشد، سرم گ

 زدم.

به ساعت  ینامه خواندم. با نگاه ارتیحالم که بهتر شد، همانجا نشستم و نماز مغرب و عشا را خواندم و سپس ز   

دوباره و  یرا برداشتم و باز چادرم را مرتب کردم. با سالم هیاز جا برخاستم و مهر و کتاب ادع ل،یموبا تالیجید

که مقابل باب الجواد  دمیرا د بیگرفتم، اد لیتحو یارکوتاه، از حرم خارج شدم. کفشم را که از کفشد یمیتعظ

 منتظرم بودم.

  گفت: بی. ادمیراه افتاد گرید یرا از دستم گرفت تا کفش به پا کنم. سپس به سمت صحن ها فمیک   

 ؟یستیخسته که ن-   

 نه-   

 م؟یصحن ها رو بگرد یهمه  میبر م؟یپس قدم بزن-   

 رفت. جی. دوباره سرم گریآب برام بگ وانیل هی. فقط میبر-   

 : ختیاش را به چشمانم ر یخورد و نگران یصورتم چرخ ی. نگاهش روستادیشل شد و مقابلم ا شیپا   

 ؟یشد ضیچرا؟ نکنه مر-   

 سر تکان دادم:   
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 شدم. تیکم اذ هینبود. داخل حرم شلوغ و گرم بود  یزی. چگمینه بابا. خوبم م -   

 شد و گفت:  زتریر شینگاهش موشکافانه تر و چشم ها   

 ؟ینکنه... حامله ا-   

 لب کنترل کرده و گفتم:  دنیهوا و بلند باشد، با گز یرا که قرار بود ب یخنده ا   

 م؟یاگه باشه مگه خالف کرد ؟یگیم یجور نیچرا ا یوا-   

 .یاول به درس و دانشگاه فکر کن یقول داده بود یول میخالف نکرد-   

 :دمیکش شیبه بازو یدست   

کنکور ثبت نام کنم. به  ی. درسمم قول دادم سال بعد براستمی. حامله هم نستین میزی. من چبیاد ریسخت نگ -   

شدم از آب  شمونی. پگهید میکنم. حاال بر یرو شروع م یرنگ و روغن نقاش یمحض برگشتن از دانشگاه هم کالسا

 خواستن.

 پر چادر را در دستش گرفت و گفت:    

 آستان. یموزه  میسقاخونه برات آب بردارم. بعد بر میبر-   

که  دمیاز آب سردش نوش یآب برگشت. جرعه ا یوانیراه باز کرد و با ل یشلوغ نیب بیو اد ستادمیکنار سقاخانه ا   

مصرف را به سطل زباله انداخت.  کباری وانیو ل دیآب را نوش یرا از من گرفت و مابق وانی. لدیاز سرما لرز میدندان ها

 ت... میبر یگفت: موافق یداشت م

زانو  یرو د،یلرز یکه از سرما م یانیگر یدختر بچه  دنیدر پشت سرم، برگشتم و با د یکودک هیگر یبا صدا   

 بلند گفتم: یگفت. با صدا یم« مامان مامان » کردن  هیگر انیآغوشم فشردمش. فقط م انینشستم و م

 .بیاد اریآب ب هی -   

 به سمت ما خم شد:    

 شده؟ یچ-   
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 مانند گفتم: ادیفر ییبا صدا   

 .اریآب ب -   

 ه؟یاسمت چ زم؟یرا نوازش کردم: مامانت کو عز فشیچادرم را دور تن کودک گرفتم و صورت کث   

پالتو  انیگذاشتمش و پالتو ام را از تن در آوردم. دوباره چادرم را مرتب کردم و م نیکرد. به زم یم هیفقط گر   

 .دمشیچیپ

برداشتم و  فمیاز ک ی. دستمالدیبنوشد تا هق هقش بند آ یاش کردم جرعه ا یکه با آب آمد، به زحمت راض بیاد   

م ا نهیصورتش را خشک کردم و صورتش را به س گر،ید ی. با دستمالدمیصورتش کش یآب تر کردم و رو یبا مابق

 کرد و گفت:  شیاز من جدا بیچسباندم. اد

 شده. دایاعالم کنن بچه پ میاطالعات بگ میپاشو بر-   

آرام شده  بیآغوش اد انی. بچه هم ممیخواست پالتو را از دورش بردارد که مانع شدم و با هم به اطالعات رفت   

کرد. با حسرت به  یو آرامت م افتی یم یبا قلبت تله پات یآن که بخواه یداشت آغوشش که ب یبودم. چه جاذبه ا

خدا بود و خدا از همان مهر مخصوص خود در او  یها دهیآفر نیمرد از بهتر نیاز پشت نگاه کردم. ا شیفراخ شانه ها

 قدر مهربان بود. نیبود که ا دهیدم

کرد و هم کودک را در آغوشش داشت تا آرام باشد و هم با  یصحبت م شیدر اتاقک اطالعات، هم با مسئول روبرو   

شود تا خفه اش کنم. دلم  دایکودک پ نیخواست مادر ا یدست آزادش دست مرا گرفته بود تا آرام شوم. دلم فقط م

 بود کودکش را گم کند. انستهحمله کنم. چطور تو کرشیشوم و بر پ یخواست هند جگر خوار یم

 دیدستم را سفت کش بیکه اد زمیبرخ تیزنان خود را به دفتر رساند، خواستم با حرص و عصبان نهیسر و س یوقت   

 آرامش پلک بر هم زد.و با  دیو مانع شد. نگاهش که کردم، لب گز

 گفت:  هیو با گر دیو صورتش را بوس دیکش رونیب بیزن بچه را از آغوش اد   

 بده. مردم و زنده شدم. تونویبهتون بده. آقام امام رضا جواب خوب نیخوا یاز خدا م یهر چ یاله-   

 بود. زبانم که آزاد بود تند و تلخ گفتم: بیدستم گرفتار دست اد   

 .نیو زنده بش نیریبم ینبود ازین گهید نیشد یمواظب بچه تون م شتریاگه ب -   
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 معترض اخطار داد:  بیاد-   

 و وحشت کرده زخم نزن. دهیمادر ترس هیخانومم! به دل -   

 و آهسته تر گفت:  دیبه سمتم گردن کش   

 .مینداره. پاشو بر یبه ما ربط-   

 یو از دفتر خارج شدم. برا دمیزن نگاه کنم، صورت کودکش را بوس ریکه به صورت مبهوت و متح نیبدون ا   

 «را داشتم بیاز دل بزرگ اد یکاش منم کم»  دمیشیو با حسرت با خود اند میشد یبه هتل، سوار تاکس دنیرس

را  بیاد شیاز پ شی. اما سبک شده بودم. آرام گرفته بودم و بمیدیصحن ها چرخ انیو نه م میآخر نه موزه رفت   

 بزرگ بود. یاز خدا راثشیم نیمهم تر ایرا که گو یمهر یو همه  بیشناخته بودم. اد
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 «سال بعد کی»    

. حتم داشتم که دیموس چرخ یکیم یواریبه ساعت د م،یرو شیباز پ یاضینگاهم از کتاب ر فون،یزنگ آ یبا صدا   

روز کامل  کیکه  نیخارج از شهر و استانش کم تر شده بود، اما هم یها تیکه حجم مامور نیبا وجود ا. دهیرس بیاد

 به منزل برگردد. وکردم شب شود  یم یشدم و لحظه شمار یدل تنگ م دمش،ید ینم

 گفتم:  یعل ریرا بستم و رو به ام یاضیکتاب ر   

 ش بمونه واسه بعد از شام. هی. بقامیو ب رونیسر برم ب هیمن  ،یها رو جواب بد نیتمر نیخاله تا ا-   

سر تکان داد و با نوک انگشتان دست چپش، شمارش کرد.  ن،یدفتر تمر یو خم شده رو ریهمان طور سر به ز   

 انداخته بودم، بر سر کردم. یرعلیام وتریکامپ زیم یرا مرتب کردم و شال را که رو راهنمیپ

 زد و گفت: یلبخند دنمیکنار در باز هال، منتظر باال آمدن آسانسور بود. با د یآقا مهد   

 پسر ما. نیبا ا یخسته نباش -   

 گرفت. ادیهم خوب  یلینداره بچه م. خ ی. کارنیسالمت باش-   

و جل انهیوخوشر ب،یاد دنیبه آن سو برگشت. با د زین یداد و آقا مهد رییباز شدن در آسانسور، جهت نگاهم را تغ   

سر تکان داد و جواب  میبا وارد شدن، برا بیکردند و اد یکرد. دو باجناق با هم روبوس یرفت و سالم و احوال پرس

 داد.« سالم خانوم» سالمم را با  

ظر را از دستش گرفتم و منت بیاد فیبه استقبال آمد و خوش آمد گفت. ک یچوب ریاز آشپزخانه با کف گ زین سایپر   

 قهی نیآست یکنار در گذاشتم. دکمه ها یجا کفش یچوب رخت یماندم کت را از تن در آورد. سپس هر دو را رو

 شستن دست و صورتش رفت. یرا باز کرد و برا پلماتشید

 رفت، گفت: یآشپزخانه م یکه به سو سایپر   

 .بیه آقا ادبردار واس زیکنار تخت حوله تم یاز تک کشو -   

ه . حوله را به دستش دادم کمیاتاق رفت یگفتم و با هم به سو یدیآمد، خسته نباش رونیب یماندم. وقت بیمنتظر اد   

 صورتش را خشک کرد و گفت:
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 امروز؟ نجایا یچطور شد اومد -   

 حوله را پس گرفتم و گفتم:    

. منم رهیگ ینم ادی دهیم حیتوض یداره و هر چ یاضیامتحان ر یعل ریزدم گفت فردا ام یحرف م یصبح با آبج-   

 کنم. یدرس کار م رمیخودم با ام امیظهر تنهام بهش گفتم م دمید

 ؟یخسته ا یپس حساب-   

 لوس کردم:  شیخودم را برا   

 کنه دوباره. یتو شارژم م دنید ی. ولیلیخ-   

 : دیدست دور گردنم انداخت و صورتم را بوس   

 .یبهتر شارژ شد یجور نیحاال ا-   

 شکمم گذاشت و گفت: ی. دستش را رودمیخند   

 نکرد؟ تیعسل بابا چطوره؟ مامانشو که اذ -   

 دستش را پس زدم و گفتم:    

 منتظرته. یزشته آقا مهد رونیب مینه خوبه. بر-   

 مرا به خود فشرد و گفت:  اطیکه به آغوشش افتادم. با احت دیدستم را کش   

 شد؟ یسهم من چ ؟یو رفت یبوستو گرفت-   

 و گفت: دیبه صورتش زدم و به سمت در رفتم. خند یکوتاه یبوسه  س،یزدم و با گفتن ه ینیانگشت به ب   

 خودمون. یش باشه واسه خونه  هیبودا... بق مهینصفه و ن -   

 نشیداد و دفتر تمر بیبه اد یسالم تند و با عجله ا یرعلیبود و منتظر ما بودند. ام دهیچ یرنگارنگ یسفره  سایپر   

 را به دستم داد و گفت: 
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 درسته جوابش؟ نیخاله بب-   

 به جوابش کردم و گفتم: ییبستن دفتر، نگاه گذرا نیو من ح میهمه دور سفره جمع شد یبا تعارف آقا مهد   

 .یگرفت ادیخوب  گهیآره خاله جون. االن د -   

 گفت: سایپر   

 غذا بکش. بیواسه آقا اد زهیی. خاله خسته شد. پاریبسه ام -   

 زدم و گفتم:  شیبه رو یبرنجم، لبخند یرو ختنیخورشت ر نیکرد. ح یم ییرایبود که از من پذ بیمن، اد یبجا   

 من واسه ت بکشم؟-   

 گفت:  سایگفت و مشغول شد. پر« نه »    

 داشت زنگ زد؟ کاریچ ری! امزهییپا ،یراست-   

 کردم: بیرو به اد ر،یتماس داداش ام یادآوریبا    

. ادی. قرار شد فردا شب بنجامیگفتم ا شمونیپ انیخواستن امشب ب یم نایا ریام ؟ی! فردا شب خونه ایآها راست -   

 که کارت داره. نیمثل ا

 و گفت:  دیبا آرامش لقمه اش را بلع   

 .ارنیب فیباشه. هستم. بگو تشر ریخ-   

    

 یبرا یآمادگ یدرس ی. روز قبل از برنامه دمیرس ینم میزود به منزل بازگشت. اگر نبود تا شب به کارها بیاد   

گذاشته بود.  یمن هم سر ناسازگار یکردم جبران مافات کنم. وروجک دو ماهه یکنکور عقب مانده بودم و امروز سع

 به کمکش د،یکه رس بیفرستاد. اد یات معده را به باال میکرد که تمام محتو یدلم، درون معده ام رشد م یانگار بجا

 شام پختم و ساالد درست کردم.
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که عروس خانه  یسال و شش ماه کی نیا یکارها انجام شده بود. بر خالف همه  یهمه  دند،یو عاطفه که رس ریام   

و  یخامه ا ینیریجعبه ش کیبار با  نیآمدند، ا یم یبودند، با دست خال همانمیشده بودم و هر بار آن ها م بیاد ی

خود داشتند و من بارها به عاطفه گفته  یکه در خانه  یمان. از هایباخ فنیگلدان گل د کیرولت آمدند و به همراه 

 رفت. یم ادشیگفت و روز بعد،  یم« باشه چشم» به من بدهد و هر بار  یکیبودم 

 ستالیها را در ظرف کر ینیریش بیاد ی. وقتاورمیخود ن یرخورد کنم و به روب یکردم عاد یتعجب کردم اما سع   

 یور یویرساندم که برش ک یرها کردم و خود را به رولت مهیرا نصفه و ن یچا ینیببرد، س زیم یتا رو دیبلند چ یپا

 و گفت: دیبا ولع خوردنم خند دنیبا د بی. ادزد یچشمک م میرنگ، براق بود و برا یب یلویآن به خاطر بر

 «منو بخور ایب زهییپا» کرد که  ینگو رولته داشت صدات م اد،یم ییصدا هی دمید -   

 و گفتم:  دمیها را پشت سرش بلع ینارنجک یاز آن خامه ا یکی   

 باباش هوس کرده بود. یخواستم. نازدونه  یمن نم-   

 سرش را خم کرد و کنار گوشم گفت:   

 .ستین یزیچ گهیکه د ینیریش ارم،یم نییمامان نازدونه ماه آسمونو هم هوس کنه، براش پا -   

مار  یمرد مهره  نیشد. ا ینم افتی رشیکجا نظ چیبود و ه بیکه خاص اد ییشدم از محبت ها یغرق شعف م   

 آمد. یبه چشمم نم یمحبت چیه گریدندانم رفته و د ریبود محبتش. مزه اش ز ریدلپذ بیداشت؟ عج

 و گفتم:  دمیکش شیبازو یصورتم را رو   

 .بیاد یخوب یلیتو خ-   

 و گفت:  دیسرم را بوس یرو   

 .ستمیخوب ن نقدریا هیکه من خوبم. وگرنه من واسه بق یتو خوب-   

 گریشد من که د ینرم م بیاش زبانزد بود. دل سنگ خارا با محبت اد یو مهربان یکند. خوب یدانستم مبالغه م یم   

 یسپرد. چه خوب که آقا مهد یکردم چه خوب که سهند مرا زود به فراموش یبا خودم فکر م یخود داشتم. گاه یجا

 بیبه اد یکرد. چه خوب که من سر لج و لجباز یگرم ازاربود، ب دهیتراش میخانم برا ریکه دختر من یواسه خواستگار

 بودم. یگاهیداشتم و در چه جا یدانم امروز چه حال و روز ینبود، نم بیبله دادم. اگر اد
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نگاه کردم که  بیبه خودم آمد و به اد«  ؟ینیبچ یچا جانیاله یاز باغ ها یرفت زهییپا» که گفت: ریام یبا صدا   

را برداشتم و پشت سرش از آشپزخانه خارج  ینیریکرد. ظرف ش یداغ پر م ینصفه را با چا یچا یفنجان ها ینیس

 کردم و گفتم:  یو عاطفه عذرخواه ریشدم. از ام

 نتونستم خودمو کنترل کنم. همون جا تند و تند خوردم و اومدم. دم،یرو د ینیریش هویتو رو خدا.  دیببخش-   

 ؟یبه سالمت هیشده از فرط تعجب گفت: خبر زیر یاما عاطفه با چشمان دیخند ریام   

به  یپ یکس امدهیکه تا شکمم باال ن نیبر ا یرا، مبن ممینگاه کردم. تصم بیو به اد دمیکه داده بودم، لب گز یاز گاف   

 ام نبرد، فراموش کرده بودم. یباردار

 گفت: یانداخت و عاطفه با شادمان ریبا لبخند سر به ز بیاد   

 آقا... مبارک باشه براتون. بیاد م؟یبود بهیقدر غر نیما ا یعنیدختر؟!  ی. چرا زودتر نگفت زهییمبارکت باشه پا -   

 بر آمدم:  ییتشکر کرد و من در صدد دلجو بیاد   

 .می. گفتم تا بزرگ تر بشه بعد بگبیمامان من و مامان اد یدونه. حت ینم یشکیبخدا ه-   

 نیگفت و ا یاول م یدر ماهها یباردار تیعاطفه گم بود که از اهم یصدا انیم شیگفت اما صدا کیهم تبر ریام   

ه عروس مآبان یدر خو تیرا داشته باشد و در نها میهوا شتریکند و ب هیته ارانهیو میکه مادرم حق داشت بداند تا برا

 خود فرو رفته و گفته بود: ی

 .دهییماشاهلل خوبه چهار شکم زا ؟یباردار دهینفهم دنتیکنم. چطور با د یاز مامان بانو تعجب م -   

ک افتاد. پل دهیلب به دندان گز بیبارش کنم که نگاهم به اد یزیحرصم گرفت. رنگ نگاهم برگشت و خواستم چ   

بودم تا آرامش نهفته در وجودش را به جانم رهسپار کنم و آرام شوم. آرامتر و پر  نیباال انداخت و من انگار منتظر هم

 فتم: حوصله تر از قبل گ

منو  قیوقته مامان دق یلیمامان. خ یبرم خونه  شهیفرصت نم ادیخونم، ز یروزا واسه کنکور درس م نیا ستین-   

 شد. یوگرنه حتما متوجه م ده،یند

 و فنجانش را به دست گرفت و گفت:  ینیریش ریام   
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 .رمیبگ ینیرینبود امشب دلم افتاده بود ش خودیپس ب-   

 آمد، عاطفه مانع شد و گفت:  یکه به کمک م بیگذاشتم. اد شانیشام، تنها زیآماده کردن م یتشکر کردم و برا   

 .زهییکنم به پا یمن کمک م نینیشما بش-   

 کرد:  شیصدا ریام   

 دو کالم حرف دارم باهات. نیبش ایآره آقا ب-   

دم ساکت ش بیمتفکر اد یچهره  دنیبرگشتم، با د منیفراخواندن همه به سالن نش یکه تمام شد و برا زیم دنیچ   

 برخاست و گفت:  دنمیبا د ریصدا نگاهش کردم. ام یو ب

 کار کرده. یامشب چ کهیخواهر کوچ مینیبب میبر-   

 کنم تا متوجه ام شود: شینگاه کردم. مجبور شدم صدا بیزدم و باز به اد شیبه رو یلبخند سرد   

 شام؟ یایجان! نم بیاد -   

 .میکف هر دو دستش را محکم به زانو زد و برخاست: بر   

ماجرا  بیزدم هر چه زودتر بردند و از اد یو پر حرف. دل دل م ایگو ریساکت بود و ام بیتمام مدت صرف شام، اد   

ش، تالش یزد. از آن پس همه  یخورد و لبخند کم جان یگذاشتم، تکان شیپا یرو زیم ریدستم را از ز یرا بپرسم. وقت

که فکرش سخت مشغول  دیاش فهم یناگهان یو سکوت ها رشد از رفتا یکامل بود اما م ییرایخوب و پذ یزبانیم

 ببرم. ریام یبه حرف ها یقرار بودم تا هر چه زودتر پ یاست. ب

 کرد، گفتم:  یرا جمع م وهیپوست م یکه بشقاب ها بیبرگشتم و به اد منیبا رفتن مهمان ها، به سرعت به نش   

 .بیگفت. دلم اومد تو دهنم اد یم یچ ریشده؟ ام یزود بگو چ-   

 شانه ام گذاشت و گفت:  یو بشقاب ها را در دستش جابجا کرد. دست آزادش را رو ستادیصاف ا   

 .دمیتو فکرتو مشغول نکن. بذار من فکرامو بکنم بهت خبر م-   

 جهش بلند، سد راهش شدم:  کیآشپزخانه برگشت که با  یبه سو   
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 ! جونم در اومد. بگو خب.بیاد-   

 سرش را کج کرد:   

 ؟یخانوم! چرا عجول -   

 پرسم. یو از خودش م ریبه داداش ام زنمیاالن زنگ م نیهم ینگ-   

 آشپزخانه رفت و گفت: یباز به سو   

 کنم. فیبرات تعر ایبشقابارو جمع کن ب -   

و  ستادهیا نگیبشقاب ها به آشپزخانه رفتم. کنار س یو با مابق دمیچ ینیرا در س یچا یبه سرعت فنجان ها   

دستش گذاشتم و مانع کارش شدم. ظرف ها را به حال  یکرد. دست رو یها را به سطل زباله منتقل م وهیپوست م

 د،یمرا که د یحوصلگ ینشست. ب یور کیو  دیکش رونیرا ب یکیپشت کانتر  ییدوتا یها یخود رها کرد. از صندل

 گفت: 

 خواد. اومده سراغ من که ضامنش بشم. یشده، که ضامن معتبر م شنهادیوام بهش پ هی ریام-   

 قلبم گذاشتم و کالفه گفتم: یدست رو   

 ؟یختیچرا به هم ر گهینه. د یگفت یم ایباشه  یگفت یم ایداره؟  یختگیجور به هم ر نیضمانت ا هی. بیاد یوا -   

 .ادهی. مبلغش زنهیوامش سنگ-   

 .ستادمیوا رفته و مستاصل ا   

و  ادیترسم از پسش بر ن ی. منهیوامه. باز پرداختش سنگ ونیلی. چند صد مستین ونیلیدو م ونیلیم هیحرف -   

 .میگرفتار بش

 : دمیرا من عقب کش گرید یصندل   

 .یتون ینم یگفت یخب م-   

 زد: یلبخند سرد   
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ضمانت کنه راحت  ادی. بهش گفته دومادت بهیدونست شغل من چ یوام رو داده، م نیا شنهادیکه بهش پ یاون -   

 .مشیدیبهت م

 :دمیغر یبرآشفته و عصب   

 بگو نه و خالص. نه؟یواسه ت برنامه بچ دیاز راه رس یکه هر ک یکاریغلط کردن. مگه تو ب -   

 ..ی! نمزهییپا-   

 برگشتم: شیتند و با خشم به سو   

شناسمش  یکار کنه. اون قدرم م یخواد چ یپول م نیبا ا ستیمعلوم ن ریام بیاد ؟یتون یشه؟ چرا نم یچرا نم -   

خور  رهیو سه سال سنشه هنوز ج ینداره. س یزیبرنامه ر ریبلند پروازه. ام ریداره. ام یکه بدونم سرش چه باد

 ؟یراحت بگذر یتون یم ؟یتحمل کن یتون یببره م نیباباست. فردا آبرو و اعتبار تو رو هم از ب

 که ناراحت نشه. دمیبهش جواب م یجور هینکن خودم  تیباشه تو آروم باش. خودتو اذ-   

 رود. یداشتم که بدانم خطا نم مانیا بیآشفته بود اما آن قدر به اد ریام یفکر یب نیاز ا المیخ یهنوز پستوها   

 اتاق کج کردم که گفت:  یراهم را به سو   

 ظرفا مونده؟ ؟یریکجا م-   

 دستم را در هوا تاب دادم:    

 شورم. یبخوابم. صبح م رمیحوصله ندارم. خسته م. م-   

و  ریکردم فراموش کنم ام یشود. سع یم ایخواب مه یبرا زیبرق آشپزخانه که خاموش شد، دانستم او ن دیکل   

 لک بر هم گذاشتم.آرام پ یدرخواستش را و با خاطر

به فکر بود و در حال دو دو تا چهار تا  بیو عاطفه به منزل ما، اد ریگذشته از مهمان شدن ام یهفته  کیتمام    

 یکارگاه یبرا قیرا که از کار فارغ بود، در حال تحق یساعات ایهم زنگ زد و پرس و جو کرد و  یکردن. به چند نفر

دو دل شده بود.  بینداشت. اد یتمام ریام یها یخوان یگوش ریزهم بود تماس ها و  یداده بود. وقت شنهادیپ ریکه ام

ود ب بیعج میکه برا یزیشده اما چ نیاز نخواستن سنگ شیمحاسباتش، ب یخواستن ترازو یکفه  دیشد فهم یو م
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 عتصن نیپرس و جو کند و بتواند با بهتر ریکار و بار ام یزند تا برا یم یکند؟ چرا به هر در یم قیکه چرا تحق نیا

و  یهفته عاص کیپس از  یسنگ تمام بگذارد. وقت ریکارگاه ام یبرا یصنعت یدستگاه ها دیخر یکاران و دالالن برا

 یهمه حضور داشتنش در خانه که فقط جسمش کنارم بود و فکرش در حال پرواز، با دلخور نیکالفه شدم از ا

 شد و با تعجب نگاهم کرد. ارهاش پ یپرت کردم که چرت فکر یجلو مبل زیم یکتاب را رو یآشکار

 رفت، غر زدم: یکه هر لحظه باالتر م ییبا صدا   

واسه  داتیترد نیفهمم ا یمن نم بیاد ؟یجواب رد بد ریمگه قرار نبود به ام ؟یروزا؟ چرا همش تو فکر نیچته ا -   

 ؟یکن یتمومش نم یچ یبرا ه؟یگاه و پرس و جو واسه چ یگاه و ب یتماس ها نیا ه؟یچ

 کرد. بلندتر از قبل گفتم: یام م یعصب شتریکه ب یزیحرف نگاهم کرد. چ یب   

هفته ست  هیکنم تمومش کن.  یخواهش م بی! ادنم؟یبب یُک دیبا ،یآقا من نخوام تو واسه داداشم قدم بردار -   

 کنم. یخواب و خوراک ندارم از بس فکر و ذکر م

 گذاشت و گفت:  زیم یمانده بود، رو یدر دست خشک شده اش، باق یریرا که در حال شماره گ یتلفن   

 برات ضرر داره؟ یدون یخانم؟ نم یاریچرا جوش م-   

 گفتم:  هیگر انیکرد، شکستم و م یم ینیدلم سنگ یهفته رو کیرا که  یطاقت تر از قبل بغض یب   

. واسه یبه دست یسره گوش کیخونه  یایم ؟یهفته ست اصالً به من توجه دار هیاومد منم هستم.  ادتیخوبه -   

 ؟یکن یتمومش نم یچ

 ررا دو زیاز هم باز کرد و از جا برخاست. م یبود، با لبخند وستهیمن ، به هم پ انیرا که از فرط تعجب طغ ییابروها   

 شد، گفت:  یم کیکه به من نزد ینیزد و ح

. منو بگو فکر کردم واسه داداشش جوش دهیماچ و بوسه هاش ته کش یپره؟ انرژ یپس بگو دل خانوم من از چ-   

 زنه. یم

 دهد که خود را از آغوشش جدا کردم و گفتم:  بمیفر یکنارم نشست و دستش را دورم حلقه کرد. خواست با بوسه ا   

 تکرارش کنم. اتریدونم کجاشو بد گفتم، بگو تا دوباره بهتر و گو یکردم حرفامو واضح زدم. نم یفکر م-   
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 شد و گفت:  یجد   

 زه؟ییپا هیچ انیجر نیمشکلت با ا-   

 :دمیغر   

و  یکن یپرس و جو م یکه ه یچه کار به کارگاهش دار ،یواسه ش ضامن بش یخوا یاگه م ست؟یمشخص ن -   

 یکارا چه معن نیمنم هست، پس باز ا یخواسته  نیکه ا یضامنش بش یخوا یاگه نم ؟یزن یم شیخودتو به آب و آت

 . روشنم کن.بیفهممت اد ینم ده؟یم

 شد: نییباال و پا قش،یاش از دم و بازدم عم نهیزد و س هیمبل تک یبه پشت   

ه ن یدون یخودتم م یخوبه ول شنهادشیپ ریبزرگه. ام ییلقمه هم واسه داداش تو بزرگه، هم واسه من به تنها نیا -   

 میکن یحساب مشترک دو امضا باز م هی. رهیخوام براش ضامن بشم و وامو بگ یجنبه شو داره نه هوش و ذکاوتشو. م

 .میشیم کیو با هم شر

فراخ تر  یاما هنوز عضالتش راه داشت برا د،یبلع یو تمام نور خانه را م شد یچشمانم هر لحظه گشاد و گشادتر م   

 اش. مات و مبهوت گفتم: یهفته ا کیتصوراتم بود از کنکاش  یاش، ورا یفکر دمانیچ نیشدن. ا

 نه بحث مناسبش. هینه وقت مناسب شوخ -   

 چرا؟ یو گفت: شوخ دیچرخ میبه سو   

 با ابرو به شکمم اشاره کرد و گفت:   

داشتم که ارث کالن برام گذاشته باشه نه  یخواد. من نه پدر ثروتمند یشده م نیتام ی ندهیآ هیاون بچه هم  -   

 شنهادمیهم از پ یلیهم موافقه. اتفاقا خ ریبسازم. ام یدرخشان ی ندهیبچه آ نیدارم که بتونم واسه ا یدرآمد نجوم

 ببره. شیپ از یتونه کار ینم ییدونه تنها یاستقبال کرد. خودشم م

 نیا یکه گوش فلک را کر کند اما عضالت زبانم هم پا یادیخواست. فر یزدن م ادیزبانم بند آمده بود. دلم فر   

 رفته و بغض دار گفتم:  لیتحل ییکردند. با صدا ینم یبار از مغزم فرمانبردار نینبودند و ا میتصم

 ، نه؟! بیاد یگفت ینم یچیدادم... ه ینم ریحقم نبود زودتر بفهمم. حاال هم بهت... گ یعنی ؟یگیحاال به من م-   
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 گفت:  انهیگذاشت و دلجو میپا یدستش را رو   

و ر یوام یخونه  نیکنم هم یتو و اون بچه م. چند ساله دارم کار م ی ندهیآ نیشلوغش نکن جانم. من به فکر تام-   

 یبود وقت نی. هدفمم انیداشته باش یخواد شما کم و کسر یکه تازه قسطش تموم شد. دلم نم ینیماش هیدارم و 

 اون وقت بهت بگم. ؛یجد مم،یکامل شد و تصم قمیتحق

 :دیباز بغضم اشک شد و چک   

و پاش نخواستم.  ختیر یو پول برا یآنچنان یوقت ازت زندگ چی. من هبیسر من نذار اد توینگر ندهیمنت آ -   

کالس و اون کالس  نیکه منو مدام به ا یو حسابم پر از پول باشه. خودت بود فمیک یکه اصرار داشت یخودت بود

 بهت فشار آوردم؟ یکمتر حس کنم. من ک تویخال یتا جا یفرستاد

 فرو برد و گفت: شیمواها نیکالفه دستش را ب   

 کنم نه برادر خودم. یتالش م! من واسه برادر تو دارم زهییپا -   

 خودت؟ بیج ایبرادر من -   

 برگشت:  میتند به سو   

راه بندازم. اما  یو واسه خودم کار و کاسب رمیبگ ییوام رو به تنها نیسوم ا کیتونم  ی. من میانصاف یب یلیخ-   

رد کنم. گفتم بذار اگه لقمه  دیو ناام یکه از من بزرگتره و چند بار رو انداخته واسه کمک، دست خال یُکس ومدیدلم ن

 هر دو بشه نه فقط خودم. بیهست، نص یا

 فرو خوردم برخاستم:  یبا خشم   

 خودته. همون یباشه برد و باختش پا ادتی. فقط  گمینم یچیه گهیکن. من د یعمل ،یگرفت یمیباشه. هر تصم-   

 چی! هبیوقت اد چیکاره م. ه چیه انشم،یضرر و ز یکاره بودم، برا چیمن ه متیپروژه و تصم نیشروع ا یطور که برا

 یغاز. کار هیصد من  یمنت ها نیدونم ... از ا یتو بود و چه م یبرادر تو بود و خونواده  یبهم بگ یوقت حق ندار

 .رمیتو و خونواده م قرار بگ نیب یروز هینکن 
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ه مشترک، در را ب یزندگ میسال و ن کی نیبار در طول ا نیاول یرامحکم به اتاق پناه بردم و ب ییگفتم و با قدم ها   

 یها م نیرو که مثل رمال ها و فال ب شیپ ی ندهی... هزار ورق از آالیبستم. تا صبح من ماندم و هزار فکر و خ شیرو

 گذرد. یدانستم چه در آن م

شد. کارگاه مورد نظرشان اجاره  زیوار ریو ام بیوام به حساب مشترک اد م،یکرد یزودتر از آن چه که فکرش را م   

آن دو، غرق مسرت شده بودم.  یشاد دنیشد و دستگاه ها سفارش داده شد. هر دو خوشحال بودند و من هم از د

برادرم با   دمید یم یخوب بود. وقت نقدریهر دو ا حال یکردم که چرا مانع کارشان شدم وقت یهزار بار خود را لعن م

شد  یم ؟یلبخند برادرت شاد نشو دنیو از د یشد خواهر باش یکند و تالشش چند برابر شده. م یکار م یچه ذوق

 و تخت خواب و یاتاق پسرکش پر از اسباب باز یبرادرت نباشد. وقت یریو عاقبت بخ یشاد ت،یآرزو نیخواهرانه تر

دست  وریکه ز ییطالها دنیشد د یت؟ مپسر برادر یشد دلِ عمه بودنت، غنج نزند از خنده ها ید شد، میکمد جد

آن ها فراموش  یهمه  یشاد دنیو گردن همسر برادرت شده، آن هم با دسترنج خودشان، شادت نکند. و من با د

 شدم. یبودم و مانعش م ستادهیا بیرا که سرسختانه در مقابل اد یکردم روز

    

    

    

    

 

 

33 

کاش آن روز  ییتنگش و بگو یبچسبان «یلعنت»  کیخواست  یکه دلت م ییبد روزگار بود. از همان ها یآن روزها از

وارد خانه شد و سراغ دسته چکش  مهیسراس ،یکار تیهفته مامور کیبعد از  بیاد یبود. وقت امدهیهرگز ن یلعنت

 یبا سالم یبطنم ختم نشد و کالفه و عاص ین تویبار برگشتنش از سفر به ناز و نوازش من و جن نیا یرفت؛ وقت

 افتاده. یگرفت، دانستم که اتفاق بد شیکوتاه، راه اتاق را در پ
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 نیتکان داد و ب یگفتم. سر دیشد به دنبالش رفتم و خسته نباش یکه روز به روز بزرگ و بزرگ تر م یبا شکم   

و  جیگشت و گ یم یزیکرد. دنبال چ یره ماز صورتش ش یبود. کالفگ ختهیبه جستجو پرداخت. به هم ر لشیوسا

 پرداخت. یبه جستجو م انشیهم م زرا که هزار بار باز کرده و نگاه کرده بود، با یلیزد. وسا یم جیو

 را گرفته بود، گفتم:  بانمیکه گر یبهت انیجلوتر رفتم و م   

 ؟ییشده آقا یجان! چ بیاد-   

گفت و از خانه  یو خداحافظ کوتاه ختیاش ر یدست فیرا در ک لشینگفت. وسا چینگاهم کرد و ه یگوشه چشم   

 .ختیسواالتم گر ریورم کرده را تکان دهم، از ز کلیزد و من تا به خود بجنبم و آن ه رونیب

 یبود و وقت دهیرس نشیکرده و به ماش یکه چطور به سرعت پله ها را ط شیبه تماشا ستادمیهال ا یپشت پنجره    

 یمعده را در دهانم احساس م اتی. تمام محتودیجوش یو سرکه م ری. دلم مثل سدیاز جا پر نیاستارت زد، ماش

سوخت و سوزشش را تا ته گلو و حلقم، حس  یسرب مذاب دعوت شده باشد، م یکردم. انگار معده ام به شب چره 

 کردم. یم

نبود. جانِ نداشته ام باال  یخبر بیدپاسخ ماندم. شب شده بود و هنوز از ا یبار تماس گرفتم و ب نیهزارم یبرا   

 یانرژ یاش، ته مانده  یینها یلگدها نیبود و طفلکم از گرسنه ماندن، به تکاپو افتاده بود و ا نیآمده بود. سرم سنگ

 تیو در نها دیکردم و قدم زدم که کمر درد و پا درد امانم را بر نییو پا باالبرد. آن قدر اتاق و هال را  یم غمایام را به 

 غفلتِ خواب فرو افتادم. یایو استرس در دن الیو از فکر و خ دیمبل دراز کش یرو

تند  نیهول زده و مبهوت از جا برخاستم و ا د،یکش یم میپتو رو یچانه ام وقت یبا لمس دست گرمش رو   

 . به اتاقدمیگفتم و دلم را چسب یبلند« آخ » شد که  یبرخاستن، باعث انقباض عضالت شکم و متعاقبش، درد

 شده؟ یبا شتاب برگشت و گفت: چ میبا صدا ده،ینرس

 و گفتم:  ستادمیمقابلش ا دم،ید یرا م بیدردآلود اد یچهره  یشد وقت یدردم فراموشم م   

من چه  ید یو تلفنو جواب نم یاز صبح که رفت یکارهات؟ تو فکر نکرد نیآخرش با ا یکش یتو منو م بیاد-   

 انصاف دلم هزار راه رفت. ی. آخه ببیشبه اد یدارم؟ ساعت دوازده  یحال

 مبل انداخت و گفت:  یتن خسته و درمانده اش را رو   

 .میبود ریبودم. درگ ریام شیپ-   
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 یبه عضالت شکمم وارد نکند و در همان حال با نگران یشتریتا فشار ب دمیرا کش راهنمینشستم و پ شیروبرو   

 ؟یچ ریگفتم: درگ

و عاطفه به  ریام یو پاش ها ختیدر راه است. ر یام فعال شده بود و شک نداشتم که اتفاق بد یمغز یسنسورها   

داد، ظنم را  یم ریزد و دست ام یامضا م یطوالن یها تیبه خاطر مامور بیکه اد ییبود و چک ها دهیرس تینها

 گفتم:  یبلندتر یام کرد و با صدا یکرد. سکوتش عاص شتریب

 شده؟ یخب بگو چ ؟یامشب قصد جونمو کرد بیاد-   

 ...یراحت نی. به هممیزد: ورشکست شد یپوزخند تلخ و در آور   

    

 و به نمیخواب، بنش نیجابجا شدن در ح یکه مجبور بودم برا نیبودن خسته شده بودم. از ا نیحس سنگ نیاز ا   

ا از ج اطیافزود. با احت یام م یبر خستگ شتریب ب،یبودن تخت خواب از حضور اد یخال نیبچرخم. و ا گرید یپهلو

شد اما ک یم گاریس یدانستم گاه یرفتم. م شیپ خانهتا تراس کوچک  گار،یمالل آور س یبرخاستم و به دنبال رد بو

 داشت. یمتعفن بر نم یامشب انگار قصد جان خود کرده بود که دست از آن لعنت

 در تراس را باز کردم و معترض نگاهش کردم:    

 شه؟یمشکل حل م یدود کن گاریس ینیبش نجایا-   

نشست. چشمانش را بست و نفس  نهیبه کوچه پرت کرد و دست به س وارهیرا از د گاریس ینگاهم نکرد. ته مانده    

 گرفت:  یقیعم

 کرد. یاعتماد م دی! حماقت کردم. نبازهییداغونم پا-   

 شانه اش گذاشتم:  یجلوتر رفتم و دست رو   

 ی. از فردا برو دنبال فروش دستگاهها. اجاره شهیو هم من. درست م یشیم تیبا حرص خوردن هم خودت اذ-   

دار از مق هیهمه شو که خرج نکرده.  ست؟ین گه؛یباشه د یزیبه چ دی. ته حساب هم باریکارگاه رو پس بده، پولشو بگ

 بخدا. شهیهم جور م یمابق شهیاقساط پرداخت م

 زد و گفت: هیتک یصندل یسرش را به پشت   
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 .یشه. گوشتو سپرده دست گربه و گربه هه هم دِ برو که رفت ینم -   

 ه؟یگفتم: گوشت و گربه چ ریمتح   

 شانه اش نگاهم کرد: یچشم باز کرد و از ورا   

 زده و خورده و برده. ارویپول رو ازش کش رفته.  یسرش کاله گذاشته و همه  یکی -   

 دستم گفتم:  ریگنگ و نامفهوم از ز ینشود. با همان صدا ادیتعجبم فر یدستم را محکم به دلب زدم تا آوا   

 ... ش... ک...نیکن تیشکا ؟ی... ک ؟یچ-   

برخاست و شروع کرد به ماساژ پشتم و  مهیسراس بی. ادژنیاکس یام به تقال نهینفسم به خس خس افتاد و س   

 همزمان گفت:

 .ریبچه بشم. آروم بگ نیگرفتار تو و ا بتیمص نی. نذار تو ازهییپا ریآروم بگ گهیتو د -   

از سوزش چشمم کم شود اما  دیزدم تا ببارد شا یباشد از فرط تعجب. پلک م دهیاشکم خشک یانگار که چشمه    

 و نمیبنش یصندل یآب برگشت. کمک کرد رو وانیحال و روزم، به داخل رفت و با ل دنیبا د بی. ادیاز قطره ا غیدر

 را ماساژ داد و گفت:  میشانه ها یرا پس زدم. رو وانیخوردم و ل یآب بنوشم. قلپ

 کنم. یم ستشیفکر نکن. من خودم راست و ر یچیتو به ه-   

 و گفتم:  دمیرانم کوب یبا سرزنش و تاسف رو   

. یکرد یهمه پول... کاش نم نی. ابیاد میکار کن ی. حاال چریام ی. خونه خرابمون کردمیخونه خراب شد !یوا-   

 م؟یتو سرمون کن ی. حاال چه خاکیگرفت یکاش نم

 را گرفت و گفت:  میبازو ریز   

 هیبرو سر جات من خودم  ایب ؟یو رو زخمم نشست ینمک شد شتریب ،یکلمه گفتم تا تو مرهمم بش هیسرم  ریخ-   

 کنم. یم یجور حماقتمو الپوشون

 : دمیکش رونیرا از دستش ب میو بازو ستادمیکه ا میبود دهیتا اتاق رس   
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 کنه. یعالمم م اهیمامانت بفهمه روس بیاد-   

ز که ا ییگذاشت و با صدا شیو چشم ها یشانیپ ی. دست رودیبه سمت تخت رفت و دراز کش یحوصله و عصب یب   

 رفت، گفت:  یم لیدرد و غم تحل

 کنم. یم یفکر هیبخواب تا صبح بشه  ایب-   

در حال و روز  بیکرده بود که بپرسم اما نه اد فیتخت نشستم و نگاهش کردم. دلم هزار هزار سوال رد یلبه    

به  ریکه ام یشده ا شانیپر الیکردم با فکر و خ یکردنش را داشتم. اما چه م تیبود و نه من دل اذ ییپاسخگو

 .میسوغات فرستاده بود برا

رنج و غصه اش را  دنیشد ماندم. دلم طاقت د یم نییباال و پا نیاش که سنگ نهیس ی رهیو خ دمیآرام دراز کش   

 شیاش گذاشتم و آهسته صدا نهیس یبد جور بر سرش خراب شده بود. دست رو تش،ینداشت. جواب محبت و حما

 جان! بیکردم: اد

 هوم!-   

 نه؟ ایکنه  ینگفت پولشو جور م ؟یحرف زد ری! با امگمیم-   

 صورتش برداشت:  یپوزخند زد و دست از رو   

. ریگب ی. بهش گفتم از حاجرهیبار نم ریزنشو بفروشه ز یخونه شو بفروشه. طالها دیبهش گفتم با اره؟یاز کجا ب-   

جز  دارم یتونه جمع کنه، بعد من بتونم؟ من چ یزد رو پدرش نم ریکه ام یگند زهیی. پاستیپول بده ن یحاج گهیم

 ن؟یخونه و ماش نیا

 ریرا که ز گریاش برداشتم. دست د نهیس یاسم پدر، تنم از حرص و وحشت گر گرفت . دستم را از رو دنیبا شن   

 : دمیتنم بود، ستون بدنم کردم و خود را باال کش

اونه؟ مگه به تو وعده  یو حماقتاش پا ریام تیمگه روز اول پدر من گفت مسئول !ب؟یاد انهیجر نیکاره ا یبابا چ-   

 داده بود؟ دیوع

 آشکار گفت:  یو برخاست. با حرص اوردیتاب ن زیاو ن   
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ذاشت، االن من مجبور  یم هیپدر واسه بچه ش سرما هیکه. خب جور پسرشو بکشه. اگه اون به عنوان  ستیندار ن-   

 ازش چوب دو سر طال بشم. تیشدم به حما ینم

مامان؟ اصالً  ن؟یو ام سایپر ؟یچ هی! پس بقر؟یام یایشو بده تاوان گندکار هیواسه خودت؟ بابا سرما یگیم یچ-   

 ؟یخود بابا؟ فقط به فکر خودت

 باز باال و باالتر رفت: شیصدا   

 یفهم یم ره،یگ رتتمیغ یاون داداش ب یپا ره،یمن گ یکه پا یفکر خودم؟ من فقط فکر خودمم؟ نصف اون قدر -   

 ست؟یدخترش براش مهم ن یاون بابات  زندگ ،یکن یقدر بابا بابا م نیا نو؟یا

 و گفت:   دیتشک کوب یبا کف دستش محکم رو   

 یمن فقط دارم شور خودمو م ؟یواسه زندگ یدار یچ ؟یاطراق کن یاز دست بره، کجا رو دار یزار و زندگ نیا-   

 .زهییقدر رو اعصابمم نرو پا نیا ،یآرومم کن یتون یزنم؟ نم

 یما را هوار م یخوش یروزها انیکه پا ینشده بود. همان ییتاکنون رونما یما بود همان یزندگ گریآن روز د ن،یا   

 شب مهیمشترک، ن یرا شکاند که باعث شد پس از دو سال از زندگ بیمن و اد نیحرمت ب ی. همان که پرده هادیکش

 بزند و بخواهد که از خانواده ادیبزند. بر سر من باردار که آبستن فرزندش بودم، فر ادیخانه را بشکند و فر نیحرمت ا

 را بدهند. ریام بخواهم تاوان اشتباه ام

 یو جاه طلب ریام یها نیآمد که پر بود از توه یم یوقت ایآمد  یبه خانه نم ای بیاد یشد وقت بیآرامش بر ما غر   

 گفت یگرفت. م یرا که کرده بود به گردن نم یکار تیمسئول ریاش... ام یو حق به جانب یخواه ادهیاش، پر بود از ز

تاوان دهد.  دیبا ک،یبه عنوان شر بیهم رفته، حاال که او ندارد و دستش تنگ است، اد بیاد بیسود به ج یوقت

 را تکرار کرد. ریحرف ام زیدست به دامان پدر شد و او ن بیاد

 : دیغر دهییبه هم سا یدندان ها نیو از ب دیکش شانشیو پر سیخ یموها یکوچک را با حرص رو یحوله    

 کشه؟ ی. واسه من شاخ و شونه مارمیدمار از روزگارش در م-   

 صورتم تاب داد:  یرو به من کرد و انگشت اشاره اش را جلو   
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کنم روز  یم یکار هیبره.  نییآب خوش از گلوش پا ذارمیهمه رو تاوان بدم، نم! اگه قرار باشه من یعل یبه وال-   

 خدا جاش نباشه. نیزم

 : دیو باز غر دییبر هم سا یفک   

مامان و  یخودم و خونه  یبه بعد. شده خونه  نیدنبال سوراخ موش بگرده از ا دیآشغالت با یاون برادر عوض-   

 پوست کلفت به حراج بره. رتیغ یذارم آبرو و اعتبارم دست اون ب ینم یفروشم ول یم مویتموم زار و زندگ

 که بر تنم افتاده بود،گفتم:  یو با رعشه ا انیگر   

خونه  یاریم ادتویکردم؟ آخه مگه من نگفته بودم نکن. االن داد و فر ی. من چه گناهبیفحش نده فحش نده اد-   

 واسه من؟

 بل پرت کرد و گفت: م یحوله را رو یو عصبان نیخشمگ   

 .انیدونم و تو. اونا هم حق ندارن ب یمن م ،یبابات بذار یباشم و چه نباشم، پاتو خونه  نجایچه ا-   

 را مماس صورتم کرد. سرش با حرص به چپ وراست حرکت کرد و گفت:  نشیجلوتر آمد و صورت خشمگ   

 ؟یدی. فهمینیهمه شون بش یکنم به عزا یم یکار هی نجا،یاومدن ا ایبشنوم اونا بهت زنگ زدن -   

 نیمنو ب یگفتم حق ندار یکه م یگفتم: اون روز انیآشپزخانه رفتم و با همان حال بد و گر یبرخاستم و به سو   

 اونا خونواده م. ینداره. تو شوهرم یربط چیروزا بود. اختالف شما به من ه نیواسه ا یخودت و خونواده م بذار

را  وانیو ل دمینوش یرا بستم. چند جرعه ا ریش ده،ینرس مهیآب گرفتم و تا ن ریش ریرا ز وانیلرزان ل یبا دست ها   

 ت.دهانم نشس یگفتم و دستم رو یبلند «عیه»  دنش،ی. به عقب برگشتم و با ددمیکوب نگیس ینیس یمحکم رو

 شد:  یصورتش از خشم سرخ شده بود و چشمانش فراخ و قرمزتر م   

 .دمینشن ؟یگفت یچ-   

 ... محروم... دیمن چرا با ه؟یترسان و لرزان گفتم: من .. گناهم چ   

 کرد:  نییرا محکم بر هم فشرد و سرش را باال و پا شیدندان ها   
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ارم د مویاومد بذارش و برو ور دل همونا... من که همه چ ایباشه! بچه به دن ؟یزن یم نهیسنگ ننه باباتو به س یدار-   

 زنمم روش. دم،یت ماز دس

 .شهیباورم نم بی! ادبی: اددمیمعترض نال   

 :دمیکوب یم نتیکاب یدست مشت شده ام را تند و تند لبه    

 ...نیحال و روز منو بب بیاد ؟یمنطق شد یب نقدریچرا ا ؟یچند ماه قبل بیتو همون اد -   

 صورتش گرفتم:  یگفتم. هر دو دستم را جلو یکردم و م یم هیگر   

. یداد یجونتو م شمیام... که به خاطر آرامش و آسا ی. من همونارمیم ایتو رو دارم به دن یحالمو. من بچه  نیبب-   

 حاال ... من...

 خدا... یسقف آشپزخانه ، نفسش را رها کرد و زمزمه کرد: ا ی رهیسرش را باال گرفت و خ   

 نشست و با هق هق گفتم:  میگلو یدستم رو   

 تونم که ازشون بگذرم. یکار کنم؟ اونا هم خونواده م هستن. نم ی. چشمیم وونهیبخدا منم دارم د-   

 گفت:  یمنطق بود وقت یآرام تر شده بود اما هنوز همان مرد ب   

 م،یو رو نشه و مثل گذشته خوش باش ریپدرت ز یو سنگدل ریام یحماقت ها ریمون تحت تاث یزندگ یخوا یم-   

و  گمیبار دارم م هی نی! فقط همزهیینذار به خاطر اونا، تو رو بازخواست کنم. پا گهی. داریمن ن یاز اونا جلو یاسم گهید

 یخط م شهیهم یدور خونواده ت  رو برا ،یخوا یت رو م بچهو  ی. اگه من و زندگگمیکه دارم م هیبار نیآخر نیا

 . اون وقت خودم تا ابد نوکرتم.یکش

    

   34 

افتاده بود و  ریاز برنج و خورشت گ یحجم کوچک ریبود و خودش غرق در فکر. قاشقش ز زیم یساعد دستش رو   

رفت و در فکر  یم تی. کمتر به مامورمیدو سال از هم دور شده بود یدو هفته، اندازه  نیقصد باال آمدن نداشت. ا

که حساب ها مسدود  نیبودند تا قبل از ا دهش یهمه خال یبانک یبه پول بود. حساب ها نشیملک و ماش لیتبد
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ساعات حضورش در منزل به نشستن  ی. همه دیخواب یکمتر م یلیخورد و خ یزد ... کمتر غذا م یشود. کم حرف م

 چیه ا،یفعال و پو شهیهم بیکرد، بر اد یم رییکه هر چه تغ یمتحرک ریبه تصاو رهیگذشت و خ یم ونیزیتلو یپا

 گذاشت. ینم یریتاث

شود.  ریختم به خ هیقض نیکنند و ا ییو خواهش، خواستم که کدخدا هیرفتم و با گر یاذنش به منزل پدر یدو بار ب   

 یدراز تر از پا و شانه ها ییو من هر بار با دست ها «نهیش یلرزشم م یخوره، پا یخربزه م یهر ک: » دمیاما شن

 ریسم نیبه هم، از ا هیباشم تا با هم و با تک بیکنار اد قطفقط و ف دمیرس یم جهینت نیگشتم و به ا یبر م ده،یخم

 .میعبور کن یسنگالخ

 ینشست. دلم نوازشش را م یبر دلم م بیاد یاز کمبود محبت ها یکرد و خار یسر خانه دلم را چنگ م یفضا   

 یکنارم دراز م بیاد یخواست که وقت یرا م شیماه پ یخواست، همان که به آن معتاد شده بودم. دلم شب ها

از من دوست بدارد و  شتریاو را ب دکر یزد و التماسش م یگذاشت و با دخترکش حرف م یشکمم م یسر رو د،یکش

 گفتم: یگذاشتم نوازش وار؛ و م یسرش م یو دست رو دمیخند یمن هر بار م

 کی یکی یحتماً برا ،ینیمن و خونواده ت که بهتر ی. برا ینیتو رو دوست نداشت؟! تو بهتر شهیمگه م بم،یاد -   

 از من دوستت داره. شک نکن. شتریب یلیدونه ت خ کی یکیاون وقت  ،یشیم نیدونه ت هم بهتر

شد و من هنوز بعد از  یصورتم خم م یداد. رو یبر دست ستون کرده اش م هیو و تک دیکش یو بعد کنارم دراز م   

 کرد:  یسوختم. و بعد تر زمزمه م یم شیدو سال ، از هرم نفس ها

 دخترتو؟ ای یدوست دار شتریتو هم منو ب ؟یتو چ-   

 پرستم، اما دخترمونو مادرانه دوست دارم. یکردم: دخترتو؟! دخترمون!!! من تو رو عاشقانه م یبا تظاهر، اخم م   

 افشاند. یر لبم مکه از درخت تنومند وجودش ب یشد از شکوفه باران یو باز بعدتر، لبم داغ م   

    

و  دمیکه انگار سال ها از وجودشان گذشته بود، آه کش یخوش یو با حسرت روزها دمیانگشتم را آرام بر لب کش   

 ! غذاتو بخور.بمیگفتم: اد

 چشمانش نگاهم کرد. در سکوت... یاز باال   
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 قاشق و چنگال را در بشقاب رها کردم و به کودکم گفتم:   

 مادر. ریکه. آروم بگ نیمثل ا ستیشدن ن ریامروزم وقت س -   

اره کردم اش وانیگرفتم. از دستم گرفت و کنار بشقابش گذاشت. با ابرو به ل بیاد یرا با آب پر کردم و به سو وانیل   

 و گفتم:

 .ینطلبده ش مراده. بخور تا به مرادت برس -   

 برخاست. زیو از پشت م دینوش یجرعه ا   

منم  ،یبخدا غذاتو نخور بیرا به عقب هل دادم و شکم گرد شده ام را گرفتم و برخاستم: اد یبه زحمت صندل   

پدرش دور مونده، بذار از  یخورم. بذار بچه ت گرسنه بمونه. بچه ت که دو هفته ست از نوازش ها ینم یچیه گهید

بود.  هدیبه آخر رس ایآخه دن گمیبال رو سرش آوردم، م نیچرا ا دیازم پرس یدور بمونه. وقت نمیو پروتئ نیتامیغذا و و

 ؟یچ یعنی یدون یم ایآخر دن

 .ستینگر یمرا م شیبود و نما ستادهیا   

دو هفته  یعنی ایرو بالش... آخر دن یش، بذار نهیبازو و س یدو هفته سرتو بجا یعنی ایآخر دن ب؟یاد یدون یم-   

 و هر بار سرد یاریب یسه بار براش چا یعنی ایتو تختت... آخر دن یشب ها تو شهرش، تو خونه ش باشه و تو تنها بر

اشه و اومدنش مونده ب ایشش هفته به به دن یعنی ،یبخر یبر هااولتو تک و تن یبچه  یسمونیس یعنی ایبشه... آخر دن

 بره... شیفندق یو رو کنه و قربون دست ها ریباهات لباس هاشو ز نهیباباش، نش

اما هق هق نزنم: آخر  مینه؛ دلم پر تر از آن بود که بتوانم بگو د،یایکه دلش به رحم ب نیا یکردم، نه برا یم هیگر   

بخواد  رگیج خیس هیدلت  یعنیکنارت نباشه باهات غذا بخوره...  یشکیو ه یریهزار بار دل ضعفه بگ یروز یعنی ایدن

. به خاطر من. به خاطر ای. به خودت ببیاد دهیمن رس یای... آخر دنیکرد اریمهربون نفهمه تو و شهیهم بیو ... اد

 قشنگمون رو خراب نکن. ی. زندگذمونیپان

 اش فرو برد:  یگرمکن ورزش بیپوزخند زد و دستانش را در ج   

. نه کیکوچ یجا هی میو بر میخونه پاش نیاز ا دیرو پسشون بده. با دهیکه بابات خر یو تخت و کمد یسمونیس-   

 خواد. یرو م لینه دلم اون وسا م،یو تخته رو دار ریاون ت یجا
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دلم منقبض شد و از درد،  ری. زدیکوب نمیبه زم هه،یش کیو با  دیاز جا پر ده،یباشد که افسار بر یدلم اسب ییگو   

 توجه به حال و روزم گفت:  یب بیشکم گذاشتم. اما اد یدست رو

زندون نشه. مامان  یبرادرش تباه نشه و راه یمامان هم به فروش رفت اما عادله از حقش گذشت تا زندگ یخونه -   

که پدر و  یشده تا اعتبار پسرش خدشه دار نشه. کار یشهر، راض ی هیحاش یمحله  هیتو  کیکوچ یخونه  هیبه 

 مادر تو نکردند.

  "کودک من. ریآرام بگ"و منقبض شد.  دیکش ریت دلم ریبا ز   

 نیدخترشون از همه نظر تام یبراشون نبودم. نه از محبت براشون کم گذاشتم و نه از احترام. زندگ یمن دوماد بد-   

دختر و  یکه سرم گذاشت، زندگ یو کاله گشاد ریتوجه به ام یتالشمو کردم که خوشخبتش کنم. ب یبود و همه 

 که از گل نازک تر بهشون نگفت. یوماداونم د ره؟یدستشو بگ دیرو هواست، نبا ،یمسعود یدوماد حاج

 باز هم خاموش نشد. بیخم شدم. اما اد یدلم، کم ریاز شدت انقباض ز   

به پسر  یتو دهن هیکردنم،  دیواسه من و تهد دنیشاخ و شونه کش ی. اما کاش بجاشوینخواستم کمک مال-   

 تباه نکنه. گرانوید یخودشو باال نکشه و زندگ یبا مال و حق مردم، زندگ رهیبگ ادیزد تا  یکالهبردارش م

 بیآخ اد-   

 خانه رفت:  یدرد قلبم، نه درد جسمم. پشت کرد و رو به درب ورود یناله را گذاشت پا   

گفت  اومد و یکی گه،یسال د ستیب گه،یبا خودم تکرار کنم. تا ده سال د دیحرفا دارم که با یلیقدم بزنم. خ رمیم-   

 یزخم ،یشب نیباشه تو همچ ادمیپدر و مادر همسرت هستن، پدر بزرگ و مادر بزرگ دخترت هستن،  نایبابا بگذر ا

هم گرفتم و  مریمغزم حک بشه که اگه آلزا یرو سلول ها یرکرده بودم تا جو یادآوریرو که بهم زدن رو هزار بار 

تازه بمونه و نذاره ببخشم و بگذرم از  شهیزخم، هم نیسلول ها شروع به انهدام خودشون کردن، اما نمک ا

 گناهشون.

 آخ... ب،یآخ اد-   

مبل را  یدستم دسته  کیمبل و خود را نگه داشتم.  یرفت و در را با صدا پشت سرش بست. چنگ زدم به دسته    

نهار  زیخود را به م د،ید یاز مه م یکه اطراف را در هاله ا یدلم مانده بود. با چشمان ریز گرم،یفشرد و دست د یم

شد و  ریاما انگار آب هم در آن حجم انقباض ها، تبخ دمیآب نوش یرا برداشتم و کم بیاد وانیرساندم و ل یخور
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خود را به مبل کنار تلفن رساندم.  وار،یبه د هیگسست. با تک یشد. بند بند کمرم داشت از هم م شتریفشار و دردم ب

. دش دینا ام دمیام یاز اتاق، همه  لشیآهنگ موبا یصدا دنیتماس گرفتم تا از حالم خبردارش کنم اما با شن بیبا اد

 یزودرس م مانیکه انگار خبر از زا یبود و بدتر از آن، درد دهیچیرفت. درد در تما تنم پ یم یاهیچشمانم داشت س

ترکم کند. تنها  شهیهم یاتفاقات، برا نیو دار ا ریحاصل عشق و زحمت هشت ماهه ام در گ دمیترس یداد. م

تماس گرفتم و با  یپزشک یها تیشد که با فور نیکردم. ا یهر جور شده حفظ م دیرا با میروزها نیا یدلخوش

رساندم  فونیخود را به آشرح دادم حالم را. سپس به زحمت  ق،یعم یآه و آخ ها انیرفته از درد و م لیتحل ییصدا

لزج  یعیما یدارم، گرم ادیکه به  یزیچ نیهم گذاشتم . آخر یباز کرده و رو زیرا باز کردم. در هال را ن نییو در پا

 ...واریبود و چنگ زدنم به د میاهاپ نیب
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نوار  دنیصدا چرخاندم و با د صیتشخ یسرم چشم گشودم و نگاهم را برا یباال یدستگاه کیت کیت یبا صدا   

 .دینوش یتخت قرار داشت و از سرم م یکه رو دمیبه دستم رس د،یچک یکه از آن م یسرم و قطره ا کیبار

 نجایداد اما او ا ینشان از مادرم م گذاشته بود و انگار که در خواب باشد. طرح چادرش یشانیتختم پ یرو یکس   

با  قمیبه مادر را نداشتم. نفس عم نیشد؟ طاقت توه یچه م د،ید یو مادرم را م دیرس یسر م بیکرد؟ اگر اد یچه م

زنده بودن  دیکه ام یعیما یو از گرما دمیچیپ یکه از درد به خود م یلحظه ا یادآوریدل همراه شد و  ریدرد ز

 خواندم. یکرده بود، ناالن خدا را م دیدخترکم را ناام

. ستادیبرخاست و سرپا ا مهیچشمم راه گرفت. مامان سراس یاز گوشه  یرا زمزمه کردم و قطره ا بیلب اسم اد ریز   

 نگاه غمدارم گفت:  دنیکرد. با د یرنگ به رو نداشت و نگران نگاهم م

 مادر؟! ی! بهترزهییپا-   

 گشودم:  یام را به سخت دهیخشک یلب ها   

 ومد؟ی... کجاست؟ ن بیاد-   

سر خودت  ییدخترم؟ چه بال یشد یجور نیچرا ا زه؟ییشد پا یمادر. چ ادیو گفت: م دیام کش یشانیپ یرو یدست   

 نجا؟یا یایحال و روز ب نیکه به ا یآور

 را پاک کرد و گفت:  میپاک کردن اشک ها باال آوردم که مامان دستم را گرفت. خودش اشک ها یدست آزادم را برا   
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 ؟یبش یعصب یدچار حمله  یجور نیحالتو درک نکرد که تو ا بیچرا بحثتون شد باز؟ چرا اد-   

 رو برگرداندم:    

 نبود. یعصب یحمله  م؟یگفته بحث کرد یک-   

 ؟یگفت یپس به دکتر چ-   

 با تعجب گفتم:    

 من فقط زنگ زدم اورژانس. دم؟یدکتر د یمن؟ من کِ-   

 رفت. اما مامان با آرامش گفت:  یباال و باالتر م میآن که بخواهم صدا یب   

 کنه. تتیزیو ادیبرم دکترتو صدا کنم ب ری. آروم بگیبش یعصب دی. تو نبازکمیباشه عز-   

 ونه من حالم بده؟د یکجاست؟ نم بیاد یمامان! نگفت-   

فرو کرد و رفت.  میچشم ها انیدردناک، نگاه دردناک تَرَش را م ینگفت و در سکوت چیو نگاهم کرد. ه ستادیا   

و رو به  کرد می. پرستار فشارم را گرفت و سرم را تنظستادندیوارد اتاق شد و کنار تختم ا یبا پرستار دینکش یطول

 مادر گفت: 

 .شهیکنه.  بعدش مرخص م یچک م تشویوضع ادیدکترش االن م-   

 بچه م چطوره؟ تیکه برود گفتم: وضع نیقبل از ا   

استراحت مطلق  دیبا مانیسالمتش تو خطره. تا زمان زا ،ینگاهم کرد و گفت: اگه مواظبش نباش یگوشه چشم   

 .یبش یعصب دی. اصالً نبایکن

رفتم. در  یپرستار را تکرار کرد و رفت. و من با پدر و مادرم به منزل پدر یام کرد و حرف ها نهیدکتر که آمد، معا   

 غرولندم گفت:  انیم تیبروم، پدر اجازه نداد و با عصبان بیطول راه هر چه اصرار کردم به منزل خودم و اد

 رو برگردونه خونه ش. تونه تو یکارو کرده و بعدم تنهات گذاشته و رفته، م نیداد چرا با تو ا حیهر وقت اومد توض-   
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راه  ادیسر برسد و داه و فر بیاد دمیترس یو هر آن م دیتپ یحلقم م انینبودم. دلم م یقانع نشده بودم. راض   

بحث و جدل  ی... با همه شیها یها و دشوار دیتهد یخواستم با همه  یخودم را م ی. من چهارستون خانه اندازدیب

که به  ییاگر غذا ی. حتمیاتاق جدا از هم سر کن ودر د نیمع یاگر در ساعت یخواستم حت یرا م بی. من ادشیها

کردم.  یرا خبر م بیاد دیخواستم. با یو خانه ام را م بیدود کند . من فقط اد گاریزحمت پخته ام را نخورد و س

 بوده ام. مارستانیساعت در ب ستیب کیدانست که پس از رفتنش حالم بد شده و نزد ینم دیشا

آب آناناس وارد  وانیخاستم که مامان با ل یآن کرده بود، بر م یبر رو دنیکه مامان مرا وادار به دراز کش یاز تخت   

 اتاق شد و گفت: 

 صدام کن. یدار یپا نشو دختر. مگه نگفتم کار-   

 کنار تخت گذاشت و گفت:  زیم یرا رو وانیل   

 .ارمیبرات م ؟ به خودم بگو یالزم دار یچ ؟یخوا یم یچ-   

 و گفتم:  دمیشانه ام، دوباره دراز کش یرو شیبا فشار دست ها   

 .نجامیخبر بدم ا بیبه اد دیکو؟ با لمیموبا-   

 خونه ت مونده. لتیموبا-   

 نگرانمه االن. بیحرف بزنم. اد بیبا اد دیخوام مامان. من با یتلفن م-   

 فرستاد. رونیاش را محکم ب یکالفه دندان بر هم فشرد و نفس حرص   

خواد. خب  یپا داره فقط پولشو م هیمرغش  بی. ادیبود مارستانیدونه تو ب یم بیدختر من! جگر گوشه. اد-   

که بدون مشورت با ما ساخته، کنار  یتیکه با خودش و وضع ینه از بابات. باباتم بهش گفت تا زمان ریاز ام یبخواد ول

 .رمیبه در خودم بم نمبذار م ری. آروم بگارهیاز تو ب یحق نداره اسم ومده،ین

. زور زدم تا نفس از دیچیپ میخشک و انگشتان دراز و بد قواره اش، دور گلو یو بغض با دست ها دیچانه ام لرز   

دست  میموها یتخت نشست و رو یاز دهان خارج شد. مامان کنارم گوشه  قیعم یو به شکل آه ختیگر نهمیس

 : دینوازش کش
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هم کوتاه  بی. ادادیب ایبچه طفلک آروم باشه و سالم به دن نی. بذار اشهیدرست م یتو فقط آروم باش. همه چ-   

 کنه. تشونیکنه حما ی. باباتم خالصه قبول مادیم

 شد گفتم:  یام خارج م نهیاز س یکه هق هق وار و پلکان یینفس ها انیم   

 ... که ... درست ... کرد... بمونه؟ ی... گندی... پادی... اون... نباریام... مامان... اال... یهمه رو... گفت-   

 : دیاشکش جوش یبار او چشمه  نیا   

جور  هی یکی. اون نمیعمر منو برسونه تا اختالف بچه هام نب انی. خدا پارمیبچه هام قرار نگ نیخدا منو مرگ بده ب-   

 وسط؟ نیبود ا یشراکتتون چ نیجور. آخه دردت به جونم ا نی... تو هم که ا

 : دمیکش ادیفر   

 نیخوا یبخت بشم؟ م اهیتا س نیدست رو دست بذار نیخوا یمنو رو هواست... م یحاال که شد... حاال که زندگ-   

 ماجرا باشه تا دلتون خنک بشه. نیا یبچه م قربان

انتظار  یکه حت ینفره ا کیهمان تخت  یهمان اتاق، رو انیرفت. من اما م رونیامانش نداد و از اتاق ب هیهق هق گر   

تفاوت و  یب یحت ی... بدون نگاه هابیاد یهفته بدون صدا کیهفته جان دادم.  کی د،یکش یرا نم بیآمدن اد

 ییهفته بدون غذاها کیمبل...  یدسته  یگره کرده اش رو یدردناک و مشت ها یهفته بدون آه ها کیسردش... 

 یشخص زندگ نیکردم که آخر یداشتم باور م گریسطل زباله. د یساعت ها بماند و سرد شود و راه زیم یکه رو

داغ تابستان...  یظهر روزها انیکه آن اتفاق شوم افتاد... آن اتفاق خانمان سوز... م نشیتر تیاهم یهستم و ب بیاد

 خزان زده، وارد کرد. ی زهییپا ی کرهیضربه ها را به پ نیکه تمام مرا نابود کرد و آخر یدر همان روز لعنت

سرم گذاشت تا  ریبودم. مامان دو سه بالشت ز دهیدراز کش یتخت چوب یآمده بودم و رو اطیبه کمک مامان به ح   

که روز به روز به  یو قسم داد که بخورم. من اما... من دیپوست گرفت و در بشقاب چ وهیم مینشسته باشم. برا مهین

 شدم، بشقاب را پس زدم و گفتم: یم فتریفربه شدن، ضع یجا

 خوام. شوهرمو... یم بویروحم کم شده مامان. من اد یاشتها ندارم. غذا -   

چادرش را بر سر  انیگو« ابوالفضل  ای» پشت هم صدا خورد. مامان  فونیبه در خورد و زنگ آ یمحکم یمشت ها   

و  دیبا اضطراب و وحشت زده داخل خانه پر واریبه رنگ گچ د ییبا رنگ و رو نی. امدیدو اطیکرد و به سمت در ح

 .دیاتاقش دو یمادر به سو یبدون توجه به صدا زدن ها
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داغم نشست. مامان را  یبر تن چون کوره  یشد. عرق سرد نییباال و پا یزد و نفسم باز به سخت یقلبم تند تند م   

از نظرم دور شد و در  نی. مامان که مثل امدیدو یند و دنبالش مخوا یرا م نیتوجه به من فقط ام یصدا کردم اما او ب

هسته آ ییبه پا کردم. با قدم ها ییآمدم و دمپا نییتخت، از پا یچوب ی وارهیخانه به پچ پچ با او پرداخت، با گرفتن د

 رونیسند به دست از اتاق ب ن،یرساندم که ام یکوچک ورود وانیبود، خود را تا ا دهیچسب نیکه انگار به زم ییو پاها

 برود، به دستش چنگ نیمکه ا نیو قبل از ا دمی. به خود جنبدیبه ما رس زی. مامان نستادیا یلحظه ا دنم،یو با د دیدو

 زدم:

 شده؟ بهم بگو. یچ -   

 مامان مانع شد و گفت:    

 تو مادر. میبر زهیی. پانیبرو ام-   

 بود. بُرنده تر و قاطع تر گفتم:  یکاف گریاعتماد به مادر د   

 .امیب فتمیخودم دنبالت راه ب ای یگیم-   

 با اضطراب گفت:    

 بیاد-   

 زدم: ادیوحشت زده فر   

 شده؟ یچ بی! ادبم؟یاد -   

 .زهییپا رهیم یرو . تو اتاق عمله. داره م بیبا چاقو زده اد ریچاقو خورده. ام-   

 یور نمیبسته شد و تن سنگ«  نیام یریالل بم» گفت: یمادر که م ادیبا فر ن،یام سینگاهم به چشمان خ نیآخر   

 فرود آمد. نیزم

 یانگار از رو یزیبود و چ نیتارم باعث شد چند بار پشت هم پلک بزنم. سرم سنگ دیرا باز کردم . د میپلک ها یال   

م که ام گذاشت یشانیپ یام. دستم را رو یشانیپ یقصد نفوذ به مغزم را داشت. انگار مته گذاشته باشند رو یشانیپ

دستم شره کرد. نشستم و چسبش را  یزد و رو رونیب رم. نگاهش کردم. خون از سدیچیدستم پ انیم یبیسوز عج
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ملزوماتش را  یگفتم و همه  یقیعم« اوف» . از درد دمیکش رونیاش را گرفتم و سرم را ب یباز کردم. دو سر پروانه ا

 رساندم. یم مارستانیمامان و مانع شدنش، خود را به ب دنیتا قبل از رس دیردم. باتختم پرت ک یرو

 یاز گرما به صورت گر گرفته ام خورد و مرا پا بر جا نگه داشت. با صدا یآماده شدم و در هال را باز کردم که موج   

 آمد و گفت:  رونیدر مامان دوان دوان از آشپزخانه ب

 دختر. یریکجا م ؟یچرا پاشد-   

 شوهرم. البته اگه زنده مونده باشه. دنید رمیم ست؟ینگاهش کردم: مشخص ن زیت   

 تر شد:  نیبود، غمگ نینگاهش غمگ   

 .گهیبهت م یزیچ هی هیعصبان بینرو االن مادر اد-   

 تلفن رفتم و در همان حال گفتم:  زیبه سمت م   

 زنه. ینشناسم زخم نم. مگه من مقصرم. منو با گناه برادر نمک گهینم-   

 خط گفتم:  یاز آن سو« الو » یصدا دنیآژانس را گرفتم. به محض نش یتلفن را برداشتم و شماره  یگوش   

 .ادیخوام. فقط زود ب یم نیماش هی-   

 :دمیمامان چرخ یو تند به سو دمیتلفن کوب یرا رو یگوش   

 یزنده نمونه، م بیمامان. اد فرستمیدار م یپا رُیزنده بمونه. وگرنه ام بمینشه. دعا کن اد شیزیچ بمیدعا کن اد -   

 خوام عالم و آدم زنده نمونه.

دانم چه بود، مادر که نبودم بدانم. اما هر چه بود، کمرش  یبر شانه اش نشست. نم یزی. چدیدر چشمش لغز یزیچ   

 گفت: خود را نگه داشت و واری. دست به دزانیرا خم کرد و اشکش را ر

 داشته باشم؟ یچه توقع بیاز مادر اد گه،یم نویتنم در مورد برادرش ا یپاره  یوقت -   

 دادم، گفتم:  یبه آن م یشتریبرود و من هر بار تن ب لیکه اصرار داشت تحل ییبا صدا   
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 رهیم رمیبشه، ام شیزیچ بیذارمش مامان. اد یراست راست بگرده؟ زنده نم ریقبرستون ام نهیبره س بیاد-   

 رفت. بیکه اد ییهمون جا

ن تلف زیآژانس نه اسم دادم و نه آدرس. دوباره تا م ی. به خاطرم آمد که من به متصددینرس یلعنت نیماش نیچرا ا   

را تکرار کردم و سپس خود را به کوچه  یمسود یآدرس و اسم حاج یبار با عذرخواه نیبرگشتم و شماره گرفتم. ا

 یسر مرتب کرد و کنارم جا یمامان هم چادرش را رو هبود ک دهیرس نیبمانم. تازه ماش نیرساندم تا منتظر ماش

 گرفت: 

 ؟یایشما کجا م-   

 تو رو تنها بفرستم وسط اون طلبکارها؟-   

 پوزخند زدم:    

 یزیکس هم حق نداره چ چی. هنمیشوهرمو بب رمیکنن. من م ینم ن،یکه شماها باهام کرد ی. بدتر از کارنینترس-   

 بهم بگه.

ا ر نیماش «مارستانیب»  دنیبود، با شن مانیدر حرف ها یوسط مشغول نگاه کردن و کنجکاو ی نهیراننده که از آ   

 لیتحو «ژهیو یبخش مراقبت ها» را گفتم  بیاسم اد رشیشهر رفت. پذ نیا مارستانیبه حرکت انداخت و به تنها ب

بخش مربوطه  یزند، به سو یم انیدر م یکیباشد و  شدهمامان  یحرف ها هیکه حاال انگار تازه توج یگرفتم. با دل

اهم، نگ ررسیدر ت زیچ نیاول م،یآمد رونی. از آسانسور که بشتریو دستم ب دیلرز یم میرفتم. مامان هم دنبالم. پاها

 یاشک چشم ها یو هر از گاه دیمال یرا م شیکرد و عادل شانه ها یلب زمزمه م ریعادله و مادرش بودند که مادر ز

 کرد. یخود را پاک م

چشمانم  انیرا م زشیمادرش سُر خورد. نگاه تند و ت یشانه  یمن، دستش ثابت ماند و آهسته از رو دنیبا د   

از جا برخاست. دلم  دنمینگاهش، با د بیحرکت او و تعق یب یدست ها دنیکرد. مادرش با د فیخف ینشاند. تنم لرز

 : دیام بدهد و بگو یدلدارکنم و او  هیخواست به آغوشش بروم و او آرامم کند. من گر یم

 "؟یکن یم هیخوبه تو چرا گر بیاد"   

 چشمانش پر از نفرت شد و گفت: شیاما نگفت. به جا   
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همش چهار پنج ساعته شوهرت چوب محبتشو خورده،  ستیآخه ن ؟یآورد فیبه به عروس خانم! باالخره تشر -   

 .یکرد یخونه استراحتتو م یموند یکه!  حاال م ستین یادیز زیچ

 شد و گفت:  زتریلحنش تمسخر آم   

تو خونه. به جهنم که شوهرت چاقو خورده و داره تو اتاق  ینیبش دمیبا ،ییزا یرستم دستان م یدار ستیآخه ن-   

 .دهیعمل جون م

 یمراقبت ها یا شهیگفت. نگاهم را به در ش ینم یزیبود و چ نییبه مامان کردم که تمام مدت سرش پا یهنگا   

دستش را کامل سد راهم کرد و با پوزخند گفت:  دم،یدوختم و آهسته از کنارشان گذشتم. کنار عادله که رس ژهیو

 کجا؟!

 شکم برجسته ام نشست:  یکرد و دستم با درد رو یچند روز آرام گرفته بود، حرکت نیا یکه همه  یبچه ا   

 .نمیشوهرمو بب رمیدارم م ست؟یواضح ن-   

 : دنیخند یکه به عقب رفت برا یبه همراه داشت و سر زیتمسخر آم یبار پوزخندش خنده ا نیا   

از دست داده، واسه  شهیهم یشو برا هیکل هیبود و برادرم  یآقا داداشتون کار یکه ضربه  ستیجانم! ن شهینم-   

 االن مالقات ممنوعه. نیهم

عادله را  یبزرگ بود اما من گول حرف ها یکاف یمامان به اندازه  دنیدادن من و ترس یفرار یبود. برا یدروغ جالب   

 و با قدرت مرا به سمت خودش چرخاند:  دیرا کش نمیاعتنا به او خواستم بگذرم که مادرش، آست یخوردم. ب ینم

 ویکی من و تو نیب دیبا بیتو منتظر حکم طالقت و مامانت منتظر تقاص پسرش. اد ،ینیشیبابات م یخونه  یریم-   

 انتخاب کنه.

 چرخاندم و گفتم:  بیو مادر اد رمیمادر ساکت و سر به ز نیو هراسانم را ب دهینگاه ترس   

ذاره. من زنشم. مادر بچه  یگناه برادرمو گردن من نم بیدوستم داره. اد بی. ادنیریبگ میتصم نیتون یشما نم-   

 شم.

 :دیخند   
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 و واسه بچه ش مادر بشن. یهمسر مناسب بیکه بتونن واسه اد هییپر از زن ها ایدن -   

 تر و خشک تر شد و گفت:  یلحنش جد   

 .رمیرو نگ یکیطالق تو  ستمیبابام ن یبچه -   

 دردمند و با حرص گفتم:   

 کارتون کردم؟ یجون! آخه چرا؟! مگه من چ مادر -   

 و دستم را گرفت: دمیافتاده، کنارم رس نییمامان با همان سر پا   

 مادر. میبر -   

 : دمیکش رونیدستم را به ضرب از دستش ب   

 .امینم نمینب بموی. من تا ادامینم-   

 عادله باز هم پوزخند زد:    

 نه؟یاونم دوست داره تو رو بب یمطمئن-   

که  یبیگفت. اد یزن داشت دروغ م نیچرا؟! اما نه. ا ند؟یخواست مرا بب ینم بیاد یعنیهاج و واج نگاهش کردم.    

 ایمن دارد  دنیبه د یلیتما دیبود، چطور به هوش بود که بگو یبستر ژهیآمده و در بخش و رونیتازه از اتاق عمل ب

 نه؟ دروغ که شاخ و دم نداشت.

 گفتم:  ،یمالمت گر و عاص یو نگاه یجد یبا عزم   

 .نهیخواد منو بب یخودش بگه نم بیخودش بگه. اد-   

 پلک بر هم زد:  نانیمادرش با اطم   

 .قبرستون ی نهیفرستم س یم اهتوی. وگرنه که من اون برادر روسادی. فقط بذار بچه م به هوش بیبه زود گهیم-   
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رفت. زنگ پشت در را زد و منتظر  ژهیو به سمت بخش و دیضربه را زد و دست عادله را کش نیتر یو کار نیآخر   

خوان برن مالقات.  یمهرپرور هستن. م بیضارب اد یخونواده  نایقامت پرستار ، مرا نشان داد و گفت: ا دنیشد. با د

 شدن به پسرمو ندا... کیحق نزد

 زدم:  ادیفر   

 من زنشم.-   

 ر آمد و گفت: پرستار جلوت   

 ما. یضایبکش نه باال سر مر نجایاز ا رونیبرو ب ادتوی. چه خبره خانم؟! فرسیه-   

 ام، دستم را گرفت و گفت:  دهیمادر کمر خم انم،یمادر گر   

 .زکمیعز می. برستیتو ن یجا نجایمادر . گفتم ا میبر-   

فراموش کاران  یکه انگار تازه به ورطه  یفرود آمدم و مثل انسان مارستانیب اطیح یگوشه  یفلز کمتین یرو   

ر ماد یها یتا جواب نگران دیچرخ یشدم. زبانم در دهان خشک شده ام نم رهیو گنگ به روبرو خ جیباشد، گ وستهیپ

دهانم گذاشت و مجبورم کرد  ی. به زور رورگشتآب ب یکه دور و دور تر شد و سپس با بطر دمیرا بدهم. فقط د

 فرستاد. رونیدلم را ب یکرده رو ریگ قیخنک شد و آه عم یبنوشم. زبان و کام داغ شده ام ، کم

را که  ییکرد و موها سی. با کف دستش تمام صورتم را خدیصورتم کش یکرد و رو زیمامان مشتش را از آب لبر   

 و به فکر آرام کردن من بود. ختیر یور اشک مبود، کنار زد. همان ط دهیام چسب یشانیحاال به پ

و از اطراف پخش  ختیسر و صورتم ر یآن رو یسرم نگه داشتم. تمام محتوا یرا از دستش چنگ زدم و باال یبطر   

 پرت کند: یرا از دستم بکشد و گوشه ا یرهگذران محوطه، باعث شد مامان بطر ی رهیشد. نگاه متعجب و خ نیزم

 .می. خاک بر سر شدمی. انگشت نما شدمیمضحکه شد کیشهر کوچ نیتو ا میدختر. پاشو بر میپاشو بر -   
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36 

دند. کر رشیو دستگ دندیماموران سر رس زد،یضربه زد و قبل از آن که بگر بیبازداشت شد. همان صبح که به اد ریام

که پدرم گذاشت، آزاد شد. اما چند روز بعد جلسه  یا قهیوث دیدادگاه، به ق یبه دادگاه فرستاده شد و تا زمان جلسه 

 زندان. هو شش ما هیمحکوم شد به پرداخت د ریشد و ام لیتشک

    

افتاد. تمام ماست  نیزم یماست را به زحمت پس زدم که دست مادر تعادلش را از دست داد و کاسه رو یکاسه    

 تر گفتم: یرا در خود نداشت. فقط عاص یشرمندگ نی. شرمنده اش شدم اما نگاهم اختیفرش ر یداخل آن رو

 خورم. ینم یچیه ب،یاد شی! من تا برنگردم پست؟ین تونیمامان. چرا حال گهیخورم د ینم -   

 کنان گفت:  هیو گر ختیخم شد و ماست را قاشق قاشق در کاسه اش ر   

 یآواره ت کنن؟ چرا آروم نم یکی نیکه فردا به خاطر ا ؟یبچه ت رو هم از دست بد یخوایم ،یشوهرتو که ندار-   

 به زخممون؟  یپاش ینمک م یتو هم ه می! کم درد دارزه؟ییپا یریگ

 بود را پاک کردم و گفتم:  دهیپر شیکه رو یو قطره ماست دمیورم کرده ام را باال کش یپاها   

 یدون یکردم. م نینش مارستانیپاشم. آخه من زدم جوون مردمو بدبخت و ب یزنم. من نمک م یآره من زخم م-   

 یم میمشو تر هیدارن کل زیالیاالن با د یدون یرفت؟ م یم نیش کالً از ب هیتر بود، کل یکم کار هیپسرت  یاگه ضربه 

 ؟یدونیدرد داره. م زیالیکنن؟ مامان د

 حق به جانب نگاهش کردم:    

زندون آب خنک بخوره بفهمه نمک خوردن و  ی. بذار گوشه زیالید ینه اندازه  یالبته زندونم درد داره ول-   

کرد و بذل و بخشش کرد، زنش  لیو م فیرو ح یپول لعنت ه؟یبفهمه از پشت خنجر زدن چ ه؟ینمکدون شکستن چ

 یو بپاش کرد اون وقت زندگ زیو بر رفتو جشن گ یمهمون یخودش کرد. ه زونیآو مبویزلم ز یمثل گدا گشنه ها ه

 .ادیب ایمن دور از باباش به دن یچوبش بشه. شوهر من ناقص بشه. بچه  بلیمن س

 یرا برداشت و از اتاق خارج شد. طول ینیاز غذا خوردن من، س دی. مامان نااممیهر دو ساکت شد اطیدر ح یبا صدا   

اتاق خود را  نیهفته را در هم کی نی. تمام ادیمن ته کش یرپچ پچشان کم و کمتر شد و خوددا یکه صدا دینکش
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 یاز خبرها یطوالن یپچ پچ ها نیبار ا نی. اما ابودقرن گذشته  کی میکه برا یهفته ا کیحبس کرده بودم. تمام 

 کرد. یم تیحکا دیجد

 ادمستیا یباز بود و جور مهین . در اتاقستادمیرفتم و پشت در اتاق مامان و بابا گوش ا رونیسر و صدا از اتاق ب یب   

. سرش بود یداده و کف دستش رو هیتا شده اش تک ینشسته بود و آرنجش را به زانو نینشوم. بابا کف م دهیکه د

 نداشتم. دیزد. به مامان د یفرش بود و حرف م ی رهیخ

 باباش؟ یبهت خبر داد رفته خونه  یمامان گفت: ک   

 . لشیالزم نداره؟ جواب نداد زنگ زدم موبا یزینداره؟ چ یکم و کسر نمیزنگ زدم خونه ش که بب-   

 گفت؟ یچ-   

 و گفت:  دیکش یبابا آه   

فتم خونه ش. گ رهیاونم نم ادین رونیاز زندان ب رینده و ام تیرضا بیکرد و گفت تا اد نیرو نفر بیو اد زهییپا یکل-   

 یراض تیرضا یشوهرشو برا زهییاگه پا گهیم ی. ولدمیش رو هم خودم تمام و کمال م هیشش ماه بگذره. د نیبذار ا

 .دهیدادخواست طالق م رهینکنه، م

 نشسته بود:  ای ستادهیکه مامان ا ییبابا سرش را باال گرفت و به روبرو نگاه کرد. احتماالً به جا   

 یبه جرم ضرب و جرح و حمل سالح سرد گوشه  ریام ؟یچ یعنی تیوضع نیدادخواست دادنش تو ا یدون یم-   

 .رهیتونه طالقشو بگ یراحت م یلیعاطفه بره دادخواست بده، خ هیزندونه، کاف

 و گفت:  دیاش کوب یشانیپ یبا کف دست محکم رو   

 شهر. نیتو ا میشیخلق م ی. انگشت نمامیشیآبرو م یب-   

 کردن گفت:  هیگر نیف نیف انیمامان م   

 بده. تی. بگورضامیدیحرف بزن. بگو اصالً تموم وام رو خودمون پس م بیبرو با اد-   

 تاوان پس بده. دیبا ریام گهی... مدهی... نمدهینم-   

 مامان باز دردمند تر از قبل گفت:    
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 .یریگ یرو ازش م زهیینده، طالق پا تیکن آقا. بهش بگو رضا دشیتهد-   

من  یها؟! بر سر زندگ نیگفتند ا یحرف مامان، درشت شد و من خشکم زد. چه م دنیچشمانم از فرط تعجب شن   

 نبرده بودند؟! تیاز عاطفه و انسان ییو عاطفه که بو ریکه؟ ام یکردند؟! برا یمعامله م

 انداخت:  انیخاکستر وجودم را به غل ریبابا، آتش ز یصدا   

 .رمیگ یبرات و طالق دخترمو م ذارمیت رو م . گفتم بچهرهیگفتم. بهش گفتم. حرف تو گوشش نم-   

 شده باشد، گفت:  دواریمامان که انگار ام   

 گفت؟ یخب خب. چ-   

 دیبا ریام یو دخترتون مال خودتون. ول رمیگ ی. گفت بچه مو ممیرو ازش جدا کن زهییمونه تا ما پا یگفت نم-   

 .نیرو پرداخت کن ریام یکل بده دیزندونشو بگذرونه و شما هم با

 یکه از انتها دیورم کرده ام رس یزدم بود، به پاها مهیخودش خ یکه رو یزده ام از اتاق و پدر خینگاه خشک و    

 گذشت. یزده بود و رد خونابه از آن م رونیام ب ینخ راهنیدامن پ

    

کبود شده پوستم را  یسرم وصل بود و حلقه  میروزها به دست ها نیمتنفر شده بودم. از بس ا مارستانیاز هر چه ب   

 یرا م یلعنت مارستانیب نیرفتن از ا رونیکردم. دلم فقط ب یم زیرنگ کرده بود، از نگاه کردن به دستانم پره

به  اش هیشد تا کل زیالیدر آن د بیکه اد یمارستانیشد. همان ب یدر آن بستر بیکه اد یمارستانیخواست. همان ب

 قابل استفاده باشد. زیعمرش ن یکار افتاد و باق

زدم و دست  غیکنارش اصابت کرد. ج واریبه ضرب باز شد و به د مارستانیب یو پنجره  دیچیباد پ یهوهو یصدا   

 .دیرقص یاتاق م یکه در اثر باد در فضا یباز نگاه کردم و پرده ا یقلبم گذاشتم. به پنجره  یآزادم را رو

 یدر آن م ینیشکم. نبود. نه شکمم برجسته بود و نه جن یآمد تا برجستگ نییقلبم، کم کم پا یدستم از رو   

 . نه نبود! شکم برجسته ام حاال تخت تخت شده بود.نمیبب میشدم تا با چشم ها زیخ میو هراسان ن دهی. ترسدیچرخ

 زدم:  ادیفر   
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 .ستین نجایا یشکیبچه م کو؟ کمک؟ ه-   

پرده شروع شد. دست محصورم در سِرُم را باال آوردم تا خارجش کنم اما سرم نبود. فقط پاکت خون باد و  یباز باز   

 یم . نفس نفسدیرس ی. جانم داشت به لبم مدمیرفت. ترس یشدن به جانم، از دستم به باال م زیسر ر یبود که به جا

هوا  یپا خاست. چشمانم را بستم تا در امان بماند. لبم از خشک به یمیبار گرد و خاک عظ نیو ا دیزدم. باد تند تر وز

 زدم: ادی. باز فردمیترس یم یلی. خدمیترس یسوخت. م یو باد گرم م

 !بیمامان! اد ست؟ین یشکیترسم. ه یکمک! من م -   

 بود که گفت:  بیاد یصدا   

 .رونیب ایپاشو ب-   

 زدم: ادی. باز فردیصورتم رس یگشود تا به انتها یریصورت داغ و خاک گرفته ام مس یگرمم رو یاشک ها   

 ترسم. یمن م بیاد ام؟یکجا ب ؟ییکجا بیاد -   

 !یمن. مامان شیپ ای! بیمرا به خود خواند: مامان یکودک   

 ییپرت کردم. از اتاق خارج شدم. با پاها یرا از دستم باز کردم و گوشه ا اتشیبا حرص و خشم پاکت خون و محتو   

 نیا ماریمن تنها ب ییگذشتم. گو مارستانیب یسکنه  یمتروکه و ب یکه انگار به آن ها وزنه وصل شده. از راهرو

 یب یِپرستار یها ستگاهیو ا یخال یکرد، تخت ها یکار م شمبودم. آسانسور ها از کار افتاده بود و تا چ مارستانیب

 پرستار.

را باز کردم تا وارد  مارستانیب یحواسم به اطراف بود . در اصل یرفتم اما همه  ی. به جلو مدمیلرز یم دیمثل ب   

 یباغ انیگذاشتم و آرام آرام پلک زدم. چشم که گشودم، م میچشم ها یمحوطه شوم که نور چشمم را زد. دست رو

خواست.  یباد. دلم پرواز م ییپر بودم و رها یسبک هداشتم. ب یبودم. حس خوب ستادهیا مینرگس و مر یاز گل ها

 من است. یانگار سال هاست که آسمان خانه 

 یپرواز ماندم. باز صدا دیرا از هم گشودم. چشم بستم و به ام میو دست ها ستادمیا اطیبه ح یمنته یپله ها یرو   

 .دمشید یدور اما م یلیکودک تکرار شد و من مضطرب چشم گشودم. دور بود... خ

 مامان! من گرسنمه.-   
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 ادیرف یبلند تینها یپر استرس و ب یبا صدا بیبدوم و تن کوچکش را به آغوش بکشم که اد شیخواستم به سو   

 زد: 

 برگرد. زهییپا-   

 افتاده باشم. نیو من انگار که از آسمان هفتم سقوط کرده باشم و به زم   

 «خدا رو شکر: » دمیشن یزمزمه ا   

 گفت:  یکه م دیبه گوش رس ینوزاد ی هیگر انیمامان م یشتش صداو پ   

 پاشو. بچه ت گشنشه. گهی! بسه مادر دزمیعز زهییجان! چشاتو واکن مادر! پا زهییپا-   

 ید. توبو نیبود. پلکم سنگ نینوزاد بلندتر شد. سرم سنگ ی هیگر یرا آرام گشودم. صدا نمیسنگ یپلک ها یال   

 یصورت یتابستانه  یدر پتو دهیچیصورتم به جانب صدا نشد. پ دنیکدام مانع چرخ چیوزوز بود. اما ه یگوشم صدا

 اش. هیقطع گر دیبه ام دیشا داد یآغوش مامان بانو بود. مامان آرام تکان تکانش م انیاش، م

. بود بیمن و اد وندیحاصل عشق و پ شهیکه تا هم یمن... همان ذیکودک من بود. پان نیلبخند بر لبم نشست. ا   

 برساند. نمیو او را به بال اوردیلبخند را به لب پدرش ب شیکاش صدا

آغوشم گذاشت و دستم را  یرا تو ذیشد و دستم را باز کرد. پان کیدراز کردم. مامان نزد شیدست آزادم را به سو   

اش بند آمد. انگشتم را  هیگر یشده باشد، صدا ریاش خورد و انگار او هم س ی. انگشتم به پوست مخملدیچیدورش پ

.  شنیریبود و بلند. دلم غنج زد از وجود ش زی. ناخنش تمدستم جا داد نیاش را ب یپنبه ا فیجلوتر بردم و مشت ظر

 ماه توانسته بود مرا بخنداند. کیکه بعد از  یزیتنها چ

 .یبد ریمک کنم بهش شساعته آوردنش . ک کیجان! مادر. بچه گشنه ست.  زهییپا -   

 نگاهش کردم. باز غم به دلم چنگ زد:    

 ومد؟ین بیاد-   

دهان  یو نگه داشت. گرما دیرا باالتر کش ذیشد. پان راهنمیپ یحرف را عوض کرد و مشغول باز کردن دکمه    

 لب نازش دادم:  ریافتادم و ز هیکه به گر نیری. آن قدر شختیبه جانم ر یوصف ناشدن ینیریکوچکش، ش
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 من! یقربون اون دهن کوچولوت برم مامان-   

 لبخند زد: زیمامان ن   

 خوره. یچه تند تند م نی! ببنه؟یریبچه چه ش یدید -   

و  دمیخورد.  لبم را گز یکه آرام تکان م ییسرم را کج کردم و به صورتش نگاه کردم. به چشمان بسته اش و لب ها   

گرفت و دوباره تند و تند مشغول خوردن  ی. نفسستادی. عضالت صورتش خسته شد. ادیبار اریاخت یب میباز اشک ها

 شد.

 باال بذار ببوسمش. ارشیمامان ب-   

 : دیمامان خند   

 بشه. ریدختر. بذار بچه س هیچه عجله ا-   

 مامان اجازه نداد و گفت:    

 کنه. ی. بذار بخوره. فرار که نمشهیم ریتازه داره س هیساعت گر هیمعصوم بعد از  یفرشته -   

 ب؟یاد هیشب ایمنه مامان؟!  هیشب ه؟یک هیشب نمیخوام بب یکاش چشاشو باز کنه. م-   

 :دمیآه کش   

 اونو. یمنو داشته باشه و قد و باال یدوست داشت بر و رو بیاد -   

 : دمیها خند وانهیمثل د   

 من کوتاهم. من کوتاهم مامان؟ گهیم-   

 زدم. منتظر جواب مامان نبودم که گفتم:  یخودم حرف م یانگار برا   

 .نمیخورد و خوابش برد. حاال من چطور چشاشو بب رشویکنه؟ ش یچرا چشاشو باز نم-   

 مامان کالفه اما با لبخند گفت:    
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. بچه تو هفت ماه ، هفت . حاال کو تا چهره ش ثابت بشهینیب یتو مادر؟! بذار بچه بخوابه. چشاشم م یچه عجول-   

 کنه. حوصله کن دختر. یرنگ عوض م

 قرار شدم:  یباز ب   

 اومد؟ ایبه دن ذیدونه پان یم بیاد-   

 با شوق گفت:    

 ن؟یگذاشت ذیاسمشو پان-   

 .میبا هم انتخاب کرده بود بیآره من و اد-   

 نامدار بشه ان شاهلل.-   

 ن؟یخبر داد ن؟یگفت بیبه اد-   

 واضح حرف را عوض کرد: یلیباز مامان خ   

 سربلندتون کنه. وجودش مهر بشه به دل پدرش بلکه نرم بشه و بگذره. شهیان شاهلل هم -   

 داد زدم:    

 ن؟یخبر داد بیبه اد گمیم-   

 را که به خواب رفته بود، از من جدا کرد و گفت:  ذیپان   

 .ادیکنه؟ نه جانم؟ گفته نم یپات قربون ریز یمنتظره بر دهیگوسفند خر یچه خبره؟ فکر کرد سیه-   

 وارفته، وا رفتم:  یمثل بستن   

 نه؟یخواد بب یمن به درک، بچه شو هم نم اد؟ینم-   

 « نهیب یخودش م یبچه شو تو خونه »    
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مامان، به سمت اعتنا به حضور من و  یحرفش را گفت و ب بی. مادر ادمیما هم زمان به سمت صدا برگشت یهر دو   

لب  ریلب سالم گفتم. ز ری. زدیکش ذیصورت پان یزد و دستش را نوازش وار رو یرفت. تلخ خند ذیتخت کوچک پان

 که نگاهم کند. نیجواب داد بدون ا

 مامان گفت:    

 تیزن زائو چشم به راه شوهرش بمونه. خوب ستی. خوب ننیصحبت کن بیبا آقا اد ن،یکن یحاج خانم شما بزرگ-   

 نداره.

 که نگاهمان کند، گفت: نیباز بدون ا   

 مجبورش نکرده چشم به راه بمونه. ینمونه. کس -   

تکان  ذیپان یو برف دیرفتن باشد. دست سف یای. انگار که مهدیچیپ ذیو چادرش را دور پان دیرا به آغوش کش ذیپان   

 زدم و گفتم:  ایدستانش ثابت ماند. دل به در یخورد و نگاهم رو

 ما رو ببره خونه مون. من و دخترشو. ادیب نیبگ بیمادرجون به اد-   

 پوزخند زد و گفت:    

 .ادیبابات تا حکم طالقت ب یبرم خونه ش. شما هم برو خونه  یدخترشو م-   

 زدم: یشخندین   

 منو طالق بده؟ دیبا بیاد یچ ی؟ برا یگرفته؟ به چه جرم تونیشوخ -   

 .یاز پدرت بپرس یتون یم لشویدل-   

اعتنا به درد  یکرد. اما ب یم ییشکمم خود نما ریز قیرفت، تازه درد برش عم یم نیکه کامل از ب یهوش یب   

 جسمم، گفتم: 

 با بچه مون. میکن یحفظ م مونویزندگ بی. من و ادستیبه من مربوط ن هیو کار و حرف بق یزندگ-   

 پشت کرد و گفت:   
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 .گمیباشه بهش م -   

 زدم:  ادیبرد بچه را ... بدون من... منِ مادر... فر ی. داشت مذمیمن. با پان یرفت. با بچه  یداشت م   

 ذم؟یپان ذ؟یبچه م. پان ن؟یبر یبچه مُ کجا م-   

 مفیکردم. مادر حر یم شیزدم و صدا یم غیافتاده. ج یمادرش به چه حال دیفهم ی. انگار مدیشن یم ذیانگار که پان   

درخت بودند، از تخت  یرا که انگار کُنده  ییزد. برخاستم و پاها رونیو خون از آنژوکت ب دمیشد. دستم را کش ینم

 یرا صدا م ذیزدم و پان یم غینروم. ج نییتا از تخت پا دیکش یم اکرد و دستم ر یکردم. مامان بانو التماس م زانیآو

 کردم. یصدا مرا  بیزدم و اد یم غیکردم. ج

انداختم. انداختنم  نییکه به من برسند، خود را از تخت پا نیوارد اتاق شدند و تا قبل از ا مهیچند پرستار سراس   

 که از خنجر فرو شده در قلبم و زخم جسمم بود، همانا! یغیهمانا و ج

که انگار  ییمطلق. و صداها یاهی. سدید یاهیپر از خون شد و چشمانم فقط س مارستانیکف ب کیو سرام راهنیپ   

 .دمینفهم چیه گریاز مه گرفتار باشند. د یدر پرده ا

    

    

    

    

 

 

37 

 یب یهفته  کیهفته در حسرتش بودم.  کیکه  یخواب ق؛یعم یضرب و زور آرام بخش به خواب رفته بودم. خواب به

 را با خود ذیرفت و پان بیمادر اد یاتاق عمل بودم. وقت یهوشیب ریروز ز کیکه دو بار در طول  یهفته ا کی. یفرزند

 زدند. نیآن ها غالب بود، مرا زم رب یحس یکه هنوز ب ییو پاها دمیبرد، به دنبال فرزندم دو
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. بیمادر اد نیسرم بود و با باز شدن چشمم، شروع کرد به لعن و نفر یباال انیگر یسایبه هوش آمدم که پر یوقت   

آمد و دوباره به اتاق عمل  یاش بند نم یزیباز شد. گفت که خونر نیعمل سزار یشکم افتادم و جا یگفت که بر رو

  و من آن لحظه فقط گفتم : میایتوانستم به هوش ب ینمگذشت و  یام م یهوشیفرستاده شدم. گفت که ساعت ها از ب

 "شدم. یمردم و راحت م یاومدم. کاش م یکاش هرگز به هوش نم"   

ده ز نیگوسفند زم میبرا یبه دنبالم آمده بود و نه پدرشوهر ینیریبا گل و ش یز بعد مرخص شدم. نه همسردو رو   

نوزاد تازه متولد  دنید یبرا نیها جمع شده بودند دور ماش هیبود و نه همسا دهیبود. نه اسپنددان دور سرم چرخ

 کیچشمم اشک بود و  کیبرگشتم. از آن روز  یپدر ی نهاشک و آه باز به خا انیجان فرسا م یشده... من در سکوت

. هزار بار امدیاما نبود. ن دیآ یبه دنبالم م ذیبه همراه پان بی. اددیآ یم بیگفتم اد یچشمم خون. هزار بار با خود م

و  فتممادرش را گر یخانه  یپاسخ ماند. شماره  یمنزلم را گرفتم و ب یشماره اش را گرفتم که خاموش بود. شماره 

 گفت: یا بهیزن غر

 .میرفتن، ما جاشون اومد نجایاز ا -   

و  دنیرا که دو سال قبل با کل کش یا هیزیو جه ستادیام ا یپدر یمقابل درب خانه  ونیهفته، کام کیو پس از    

و  دیتخت کوچک سف ی. حتدندیچ یپدر یخانه  نیزم ریبرده بودم، در ز بیاد یبه خانه  دن،ینقل و نبات پاش

 ر،وایآمدم و دست به د نییبود، از تخت پا یبه هر جان کندن دم،یدور و برم را خلوت د یرا ... و من وقت ذیپان یصورت

 یزدم . دست رو یم غیزدم. از ته وجودم ج غیافتاد، ج ذیخانه رساندم. چشمم که به تخت خواب پان وانیخود را به ا

را باخته بودم به  میها یو خوش یزندگ یمن باخته بودم... همه  زدم. غیگذاشتم و چشم بستم و فقط ج میگوش ها

 ...یگناه یب مجر

قامت من و  یافتادم، وقت هیبه گر سایآغوش پر انیم یدر گلو حبس شد، وقت میشد و صدا یحنجره ام زخم یوقت   

آورد و به ضرب و زور آرام بخش به خواب  نمیدکتر بر بال یآقا مهد م،یزانو زد نیزم یهمزمان خم شد و رو سایپر

 فرستاده شدم.

 یکش دار شد و از ناله  میصدا یب یشد و صدا نیپلکم سنگ ی. وقتدمیچند روز خواب ایدانم چند ساعت  ینم   

، شدم داریب ی. وقتدیبلع یرا که همه را به کام خود م یشب دمیاتاقم د یخواهرم گفتم، از پنجره  یفرزند برا یدور

م . هنوز پلکدیکش یم ریو ت دیچیپ یم میها نهیس انیم دبود. درد داشتم. در دهیروز بود و آفتاب تا وسط اتاقم رس

 ریش ذمیگفتم. پان یماند و آخ دردناک نهیس یرو میو اشک باز شد. باز شد و دست ها هیبود اما با فشار گر نیسنگ
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ت و خواس یم ریش ذمیگونه به فغان افتاده بود. پان نیقسمت وجودم ا نیخواست . حتماً گرسنه بود که مادرانه تر یم

 خواستم. یخواست و من فرزندم را م یم ریش ذمیکنم. پان رابشیجانم س ی هیتوانستم از ما یمن نم

زدم. کودکم را کم داشتم. آغوشم پر از خال بود. خالءِ  ی. هق هق مدمینشستم و خودم را در آغوش کش میجا یرو   

را به حالت در آغوش گرفتن  میگرفته بود. دست ها یخوردن در آغوشم جا ریش کی یکه فقط به اندازه  یبنددل

 :میضجه ها انیخواندم م ییالکودکم ال یکودک گرفتم و خود را به چپ و راست تاب دادم. برا

 رهیدلت گ شیدلم پ ره،یالال الال گل ز   

 دنج یبا هم گوشه ا میالال الال گل سنجد، بر   

 الال الال گل سنبل، غزل خونِ چند، همچو بلبل   

 لبت بوسم یالال الال گل سوسن، لبم بوس   

 الهیمن پ ،یالال الال گل الله، تو خودِ م   

 درد ینیغم نب ینیالال الال گل پر پر، نب   

 خدا همرات... یتاب، هر جا هست یالال الال گل ب   

: خداااااا.... خدا من بچه مو دمیکش ادیسرم ماند. ضجه زدم و فر یدل کند و رو یالیاز آغوش فرزند خ میدست ها   

 ...؟یشنو یخوام... خداااااا صدامو نم یم

 زدم:  یم ادیکردم و باز فر یهق هق م   

برام  ذموینرم کن پان بویخوام. خدا دل اد یازت نم یچیه گهی... بچه مو بهم بده دایبچه مو بهم برگردون خدا-   

 ...ارهیب

 زدم:  غیکه زنگار گرفته بودج ییبا صدا   

 خوام... یم ذموی، بسه . پان گهیمن؟ بسه د یخدااااااا چرا من؟ چرا بچه -   

از اندازه  شیمن ب ی... وجود آفت زده ادیز یلیبود. خ یادیوسط ز نیا یزیچ کیانگار هنوز دلم آرام نگرفته بود.    

 افتادم. میکرد. با مشت و چنگ به جان صورت و موها یم ینیسنگ انمیاطراف یهمه  یبر زندگ
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من  یزد و پا به پا هیتک واریحال و روزم، وارفته به د دنیهراسان وارد شدند. مامان با د سایدر باز شد و مامان و پر   

 :دیصورتم کش یرا مهار کرد و دستش را نوازش وار رو میبود، دست ها یاما به هر زحمت سای. پرختیاشک ر

 آخه دردت به جونم؟ یکن یم یجور نیبا صورت قشنگت؟ چرا ا یکرد کاریقربونت برم چ -   

 زدم: ادیصورتش فر یتو   

 یخوا یکه هر روز و هر شب بچه ت تو بغلته چطور م یی. تویفهم ینه که نم ؟یفهم یخوام. بچه م. م یبچه مو م -   

 ی... تو که راحت م یتا بفهم رهیگ یو گشنه بودن بچه ت درد نم ریهات از فشار ش نهیتو که مثل من س ؟یبفهم

 .چهیپ یبچه م تو گوشم م ی هیگر یصدا ذارمیکه تا چشم رو هم م یستیمثل من ن ،یخواب

 دستم را از فشار دستانش رها کردم و گفتم:    

دونم چشاش چه  یهنوز نم ه؟یک هیدونم شب یهفته عمرشه هنوز نم هی. بچه م یتا بفهم یستیتو که مثل من ن-   

 ؟یفهم ی. مهیرنگ

 زدم: ادیهق زدم و باز فر   

 . از همه تون متنفرم.ادیکشم. از همه تون بدم م یم یمن چ نیفهم یکدوم نم چیه ؟یفهم یم -   

 صورت راه گرفت و گفت:  یرو شیاشک ها   

 .اری. تو طاقت بمیریگ یافتم بچه تو پس م یم بیاد یپا ریز رمینکن من خودم م هیباشه تو گر-   

ست د نیسوخت. سرم را ب یسوخت؟ نم یم سایالتماس و به پا افتادن پر یمن نسوخته بود، برا یکه دلش برا بیاد   

 گرفت و گفتم:  میها

 خوام تنها باشم. ی. مرونیب نیبر-   

 .رووووونیب نیزدم: بر ادیسر بلند کردم و فر دم،یپا که نشن یصدا   

    

شب بود و مثل  یها مهیمطلق فرو رفته بود. ن یبود و همه جا در سکوت دهیآسمان کش یرا رو اهشیشب چادر س   

 یشد. دلم برا یمشتم فشرده م انیبودم و پرده م ستادهیکرد. پشت پنجره ا یم یبیهر شب خواب به چشمانم غر
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 یکردم مادرش در پ یمرا نخواهد. باور نم بیکردم اد یبود. باور نم شیها یتنگ شده بود. دلم تنگ مهربان بیاد

پدر را باور  یها دیخواستم تهد یکردم و نم یگرفته باشد. من باور نم لیوک بیطالق دادن من باشد و از جانب اد

فراموش  من و تمام خاطرات خوبمان را بیشد اد ی. مگر ممیایکرد فراموشش کنم و به خودم ب یکنم که مجبورم م

 ...ذیرا بزرگ کند؟ آه... پان ذیتوانست بدون من پان یم بیکند؟ مگر اد

 ردیخو بگ یکه معلوم نبود تا حاال توانسته به آغوش ذیپان یادآوری. باز دلم خون شد از دیاشکم جوش یباز چشمه    

ه نشود؟ معلوم نبود از چ یکنند تا قارچ یم زیکنند و بدنش را تم یم ضینه؟ معلوم نبود پوشکش را به موقع تعو ای

ب و خشک نامناس ریش ،یو کم پول یبخاطر شکست مال بیدکنند؟ نکند ا یشکم گرسنه اش استفاده م یبرا یریش

 به خورد بچه بدهد. یمتیارزان ق

فاصله انداخته بود.  ز،ییپا یبه استقبال رونده  یمن و سرما نیدادم که ب هیسرد پنجره تک ی شهیسرم را به ش   

آمد و من خانه و خانواده نداشتم. دور بودم از  یم زییزدم. پا یبرزخ دست و پا م انیآمد و من هنوز م یم زییپا

مشترک انتخاب کرده بودم اما بعدها  یزندگ یبرا یلج باز وو لج  دیبا ترد یکه روز یخانه ا یهمسرم، فرزندم ، حت

 از آغوشمان فرار کرد. شیکه کم کم نورش به عدم سفر کرد و گرما یه اشد . کلب یخوشبخت یکلبه  میبرا

 خانه فرار نیگشتم؟ چطور از ا یم بیدادم. کجا دنبال اد هیتک شهیکنار صورتم به ش ییدست مشت شده ام را جا   

 نیاز ا شیزد و غرور چهل تکه شده ام را ب یخواست؟ اگر مرا پس م یباز مرا م بیکردم، اد یکردم؟ اگر فرار م یم

ام  وانهیشد؟ فکر و ذکر داشت د یچه م فمیرانده... تکل آنجامانده و از  نجایکردم؟ آن وقت از ا یکرد، چه م یخرد م

پناه، به تخت خوابم و آغوش  یو ب دیناام تیکردم و در نها یسوال ها را با خود مرور م نیهزار بار ا یکرد. روز یم

 انداختم. یراه م هیبردم و زار زار گر یخودم پناه م

ت. خداس گاهیگفتند جا یکردم و م یکه فکر م ییآسمان چشم دوختم. به جا یاهیباال گرفتم و به س یسرم را کم   

 کنم: شیدایستاره ها پ نیکردم ب یسع

تنم؟ جگر گوشهمُ ازم جدا  یاز پاره  یبود که تاوانش شد دور یمن چ ی رهیخدا؟ گناه کب مویزندگ ینیب یم-   

فاصله  نیشنون؟ چطوره من از ا یبچهمُ نم ی هیگر یو مادرش خنک شد؟ صدا بیدل اد ؟یخنک کن ویدل ک یکرد

 بیاد یخوا ینم ؟یبچهمُ بهم برگردون یاخو یخنک بشه خدا؟ نم یکه دل ک یشنوم؟ داغ رو دلم گذاشت یصداشو م

گفتن  یچشم به راه نمونم. م گهینق نزنم. د گهیخفه م کن که د یجور هینشونه بفرست.  هیپس الاقل  ؟یردونرو برگ

 خدا؟ دی! چرا سر من انصافت ته کشیمنصف

 سرم نشست: ی، رو شهیش یمشتم از رو   
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 عذاب بکشم؟ یجور نیا دیکار کرده بودم که با یمن خاک بر سر چ -   

 زدم:  هیبار به پنجره تک نیپشت کردم و ا   

 یب دیکن. نذار ام اهیمو سرد و س دهیخوده، دل داغ د یب دمیگردن؟ اگه ام یبر م ذیو پان بیچرا دلم روشنه که اد-   

ون منم بد ذیدوستم نداره. بفهمم پان گهید بینشونه بفرست بدونم اد هیخود داشته باشم. سردم کن... سنگم کن... 

 خوشبخته.

با هم  نیزم ریدر ز یکشاند. جلو اطیکه به جنگ هم رفته بودند، نگاهم را باز به ح ییگربه ها ادیداد و فر یصدا   

 شیز پاز ده رو قایافتاد. دق نیزم ریبه دنبالش. چشمم به در ز یکیو آن   وارید یرو دیپر یکیبعد  یبودند. کم زیگالو

. اما فتدیکردم که چشمم به آن در منحوس ن یتا به امشب، هر کار ود،ام به آن اتاقک منتقل شده ب یزندگ لیکه وسا

 امشب...

. مردد بودم و قلبم ستادمیا نیزم ریدر ز یاز ساختمان خارج شدم. جلو نیو پاورچ دمیچیپ میشالم را دور بازوها   

م. برگشت وانیقرار شوم. عقب گرد کردم و تا ا یطاقت و ب یو باز ب نمیرا بب لیوسا دمیترس ی. مدیتپ یهزار م یرو

 رگید دم،یرس ینگاه کردم. اگر امشب به آن اتاقک نم نیر زمیدوباره برگشتم و به در ز ده،یدستم به در هال نرس

 .دمیبرگشتم و با خودم و احساسم جنگ نیزم ریدر ز یکردم. باز تا جلو ینم دایهرگز طاقت نگاه کردن به آن ها را پ

 بستم و با خودم زمزمه کردم:  چشم   

 .امیو ب نمیبب لمویبار برم وسا هی نیبار... فقط هم هیفقط -   

م گفت ی« بسم اهلل»کردم. چشم باز کردم و  دایدر به حرکت در آوردم و قفل را پ یبا همان چشم بسته، دستم را رو   

را از نظر گذراندم.  لیحرکت چشم، کل وسا کیروشن شد. با  نیزم ریبرق را زدم و کل ز دیو در را باز کردم. کل

 چرخاندم. نیزم ریزدم و باز نگاهم را دور تا دور ز واریدهم زمان شد. دست به  میلرزش چانه و لرزش اشک چشم ها

 شیکه در کشوها میتوالت و لباس ها زیم دنیمانعم شد. د یزیاز آن اتاقک دور شوم اما چ شهیهم یبرگشتم تا برا   

 .ذمیبودم و تخت خواب کوچک پان دهیچ

بود،  میتوالت را جابجا کردم و کشو را باز کردم. شک نداشتم هنوز همان جا هست. اگر لباس ها زیم یجلو لیوسا   

باز کردم. قاب از  اطیرا با احت شیشده را برداشتم. چسب ها چیکادوپ یپس آن هم بود. لباس ها را کنار زدم و بسته 
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 شیوارونه به داخل کشو منتقلش کردم و لباس ها را رو ورشدم و همان ط مانیقرار داشت. پشپشت مقابل صورتم 

 .ختمیر

به آن وارد کردم و تخت ننو وار تکان خورد. نگاهم  یگرفتم . فشار شینشستم و دست به نرده ها ذیکنار تخت پان   

هنوز  .دمیکش رونیلباس ها ب نیآن قاب عکس بود. باز برخاستم و قاب را از ب شیتوالت برگشت. دلم هنوز پ زیتا م

نشتسه بود و مرد  یصندل یکه رو یزن حامله ا ریتصو بهبه خود نداده بودم که قاب را چرخاندم و  دیفرصت ترد

ا در دست ورم کرده و تپل زن ر گرشیزن بود و دست د یشانه  یدستش رو کیشدم که  رهیجذاب پشت سرش خ

بود که با  یهمان روز هیبود. شب بیمن و اد یخوش زندگ یروزها هی!!! چقدر شبییآشنا ریخود گرفته بود. چه تصو

ه ب ب،یاد تیبود که در طول مامور یهمان روز هی. شبمیعکس گرفت یثبت دوران باردار یو برا میترف هیهم به آتل

 یروغن یکاغذ کادو نیآن را ب یگرفته بودم. شب که به منزل بازگشتم با چه ذوق لیرفته و قاب را تحو یعکاس

در آن . چقمیمان بمان یزندگ یغنچه  نو به انتظار شکفته شد میبگذار زیم یو با هم آن را رو دیایب بیتا اد دمیچیپ

 .یکینزد نیروزها دور بود در ع

 فشردم و با خود زمزمه کردم: نهیقاب را به س   

 ستین یکی   

 اوردیب ادتیمن بودن را ب یب   

 چاندیگوشِ غرورت را بپ   

 دلت یبزند سرِ شانه    

 را تیو آرامشِ صدا   

 من برساند؛ شانیبه حالِ پر   

 ستین یکی   

 میتنها اوردیب ادتیب   

 ...!ییتنها اوردیب ادتیب   

 «یمقرب الیل»    
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را  ییگذشته، الال یروزها یدرون تخت گذاشتم. باز همچون همه  ذمیپان یکنار تخت خواب نشستم و قاب را جا   

 زمزمه کردم:

 رهیدلت گ شیدلم پ ره،یالال الال گل ز   

 دنج... یبا هم گوشه ا میالال الال گل سنجد، بر   

    

کرده  میدایام پ یزندگ یخرت و پرت ها انیکه مامان بانو م یشده بود کار هر روز و هر شبم. از همان صبح   

 میداشتم فرشته ها صدا دیزدم و ام ینشستم. با دخترم حرف م یم ذیرفتم و کنار تخت پان یوسرزنشم کرده بود، م

 ی رهیگرفتم و از ش یآغوشم م یام را تو یالیشد، کودک خ یهنگام خواب عصرش م یرا به گوشش نجوا کنند. وقت

صورت نرم و  یرو ی. آن گاه بوسه ارمیرا بگ شیباد گلوزدم تا  یو سپس پشتش را آرام م ختمیر یجانم به جانش م

 خواندم تا بخوابد. یم ییالال شیگذاشتم. برا یتختش م انیزدم و م یاش م یپنبه ا

و با عشق نظاره گر همسر و دخترش  ستادهیدورتر ا یکه کم یمرد یخواست خودش را برا یطاقتم م یدل ب یگاه   

 ی. همان روزستمیمرد ن نیا زیعز گریآورد که من د ادمیبه  د،یکه با یهمان موقع بی. اما اددیایبود، لوس کند و ناز ب

گرم و  یکه دلم هُرم نفس ها یکردم. همان روز ینم مشاحساس آرا ذیپان یالیسکه بود و ازآغوش خ یکه آن رو

ه ک ییها دنیکش ازهیخم یکه دلم لک زده بود برا یخواست. همان روز یبود را م ریش یبه بو ختهیعطر تنش که آم

. اوردیب رونیرا ب ریاز خوردن ش دشیجمع کند و هنگام باز شدن دهانش، زبان سف نهیس یکوچکش را رو یدست ها

که منتظرش بودم  ی. همان نشانه ادیرس بیدوست نداشتن اد یقرار بودم، نشانه  یتاب و ب یکه ب یلعنتهمان روز 

 دوستم ندارد. گرید بیتا مطمئن شوم اد

 اطیکندم و از جا برخاستم. اما مامان بانو قبل از من به در ح بیزنگ در، دل از قاب عکس دونفره ام با اد یبا صدا   

داد  یبود؟ چ یظاهر شدم و گفتم: ک شیدستش را داشت که روبرو انیقصد پنهان کردن کاغذ م انهیبود. ناش دهیرس

 بهت؟

 !یچی..هیهول شد و گفت: ه   

. کالفه و ستادیا میکه او هم با من دور زد و روبرو نمیپشتش را بب یپنهان شده  یدور زدم تا ش حرف او را یب   

 گفتم:  یحرص
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 بود؟! خب حرف بزن. یخودمم ندارما. چ یمامان من حوصله -   

 و تار شد. دست رهیچشمانم ت شیپ ای... دنیداشت و ... وا هییقضا یگرفت. آرم قوه  میترسان لرزان پاکت را به سو   

 ه بود.تر شد فیو ضع فیروزها از کمبود محبت و نوازش، ضع نیشوم که ا یافتادن تن نیگرفتم تا مانع به زم واریبه د

 یزد؟ به چه گناه یم یمرا به چه چوب بی. اددیخط به خط دادخواست چک یرو میپاکت را باز کردم و اشک ها   

اش  یماه از جگرگوشه ام دور مانده بودم، راض کیکه  نیشد؟ هم یاش تمام نم یمحکومم کرده بود؟ لج و لج باز

را ثابت کند؟ در آوردن لج پدرم تا کجا؟ تا  یزیکند؟ که چه چ یپدرم را عمل دیخواست تهد ینکرده بود که حاال م

 یر بزرگ شدن؟ مراحت بود بدون ماد ذیپان ینه ؛... ضربه زدن به فرزند خودش؟ مگر برا ایضربه زدن به من؟ 

 کمبود مادر بزرگ کند؟ یبه دور از عقده  یتوانست دختر

و از  دمید یخودش را م دیرفتم. با یم بیاد دنیبه د دیپرت کردم. با یشده را مچاله کردم و گوشه ا سیکاغذ خ   

و  دمیکوب یم نیزم یرو تیکه در اثر عصبان یبلند یخواهد ادامه دهد؟ با قدم ها یم یتا ک دمیپرس یخودش م

 . مدامدمیکش یبه تن م دم،ید یرا که م یلباس نیتا اتاق رفتم و اول دمیکش یچشم م ریکه با خشم ز ییدست ها

دوستم نداشته باشد. هنوز منتظر بودم برگردد.  بیکردم. هنوز باور نکرده بودم اد یرا اخطار وار زمزمه م بیاسم اد

 بل...ق یروزها ی. به همان خوشبختمیمشترکمان برگرد یکابوس تمام شده و قرار است به خانه  نیا دیبرگردد و بگو

 ازیبودم. ن نداختهین یپولم نگاه فیوقت بود به ک یلیداشته باشم. خ یتاکس ی هیرا چک کردم تا کرا فمیک   

د و جمع ش المیمطمئن شدم، خ فمیک یتو یاز پول ها یبزنم. وقت رونیاز خانه ب شیرا نداشتم تا برا ینداشتم. کس

 کرد گفتم:  یم گاهم. رو به مامان که هاج و واج ندمیصورتم جلو کش یشالم را رو

 منو راه بدن. یجور نیچادر بهم بده. فکر نکنم اداره شون ا هی-   

م چادر بده بر هی گمیرو هواست؟ م میزندگ ینیب یکرد. با خشم گفتم: مامان نم یبود و نگاهم م ستادهیهمان طور ا   

 ه؟یچ انیو از خودش بپرسم جر نمیبب بُی. برم ادشهیداره تو سرم م یچه خاک نمیبب

 جلوتر آمد. یبرداشت و گام یاش را از در ورود هیتک   

 یریم یدار ؟یو ندار یدادن به بچه ش هم براش ارزش نداشت ریش یکه اندازه  یکس ؟یبر یدنبال ک ؟یکجا بر-   

ا که عمر فرد یکن یفکر م ؟یواسه خاطر ک ؟یصد بار سرکوفت بشنو یکه روز یببرتت تو خونه ا ادیب یمنتشو بکش

کنه و حق رو به تو  یبچه واسه ت تره خرد م ونا ،یو افسرده شد یو عصب ریمرد حروم شد و پ نیا یپا تیو جوون

 ؟یفتیبه دست و پاش ب یریم یتو دار. دهیراحت داره طالق م یلیخواد. تو رو خ یمرد تو رو نم نیا زهییپا ده؟یم
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 از دستم سُر خورد. فیدستم شل شد و ک   

 فقط لج کرده. بیمامان؟ اد یگیم یچ-   

 ده؟یبچه گونه داره طالقت م یلج و لجباز هیسر -   

 زدم:  ادیفر   

خواد ثابت  ی. ممیدیبهت نم گهیرو د زهییپا نیکرد دشی. شماها تهدنیتخم لقُ شماها تو دهنش شکست نیدِ ا -   

 شماها؟ نیبه روز من آورد یخودشه. چ شیزندگ ارداریخواد ثابت کنه اخت ی. مدهینم تیکنه به حرفتون اهم

 پرت کردم:  میپا ریو به ز دمیاز سر کش میاز موها یشال را با مشت   

 آشغال و زنش ... ری... امیلعنت ری. اون امنیمنو نابود کرد یشماها زندگ-   

 مقاومتش را از دست داد:  زیمامان ن   

 که بخاطر پول تو رو از بچه ت دور کرده. یاون ایآشغاله  ریام-   

ام شد و  یجوان یمنج یو زندگ یروح طیشرا نیبدتر انیکه م ی. همانمیبود برا یروزیهنوز همان خوب د بیاد   

من و فرزندم فاصله انداخته بود و  نیاگر ب یحت. من هنوز همان قدر دوستش داشتم دیروح به جسم درمانده ام دم

 . از ته ته حنجره: دمیکش غی. جدیبه او نازک تر از گل بگو یدادم کس یاجازه نم

 مرگشو دارم... ی. آرزومیتماشا کرد نیو شماها هم نشست دیکش شیمنو به آت یکثافت زندگ ریاون ام-   

 : دمیگوش خراش کش یادیباز قدرتمند تر از قبل فر   

 آشغال. ریاون ام رهی؟ آرزو دارم خبر مرگشو بشنوم. بم یفهم یمرگش! م-   

 : دیمن خط کش یصدا یپدر رو ادیفر یدر هال به ضرب باز شد و صدا   

 خونه؟ نیچه خبره تو ا-   

ا زدم. مامان ب یشد و نفس نفس م یم نییباال و پا ادیز تیکه از خشم و عصبان یا نهی. من با سمیهر دو به او زل زد   

 حال خراب من. دنیوق زده از د یچشمان
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 هم پرت کرد و گفت:  یبابا در را دوباره محکم رو   

خواد باهات  ینم گهیکه د یفهم ینم ؟یکش یخودتو م یدار یخوادت، زوره مگه؟ واسه ک یچه مرگته تو؟ نم-   

 ؟یمادرت واستاد یتو رو یمرد نیهمچ هیکنه؟ بخاطر  یزندگ

 یو با همه  دیدست مشت شده ام، خنج کش انیدانستم چند وقت است کوتاهش نکرده ام، م یکه نم ییناخن ها   

 گفتم:  یخوددار

 رفتار. نیبه ا نیشماها ناچارش کرد-   

 ما؟ میکار کرد یچ-   

 ن؟یریگیرو ازش م زهییطالق پا نیشما مگه بهش نگفت-   

 هم شد. یرو میشدن دندان ها که باعث فشرده یپوزخند زد. پوزخند   

 ،دیانگار من تفنگ رو سرش گذاشتم. اون خودش از خدا خواسته بود که تا دو کلمه حرف منو شن یگیم یجور هی-   

 گرفت که هر چه زودتر و بدون روبرو شدن با تو طالقت بده. لیرفت دادخواست طالق داد و وک

 تمام بر زبان آوردم:  یرحم یبار، با ب نیزبانم آمده و پس زده بودم، ا ریز نیاز ا شیرا که ده بار پ یجمله ا   

 یم اقتیل ب،یمثل اد یشد. داشتن فرد یخالص م یخونواده ا نیاون بود از شر همچ یهم جا یحق داره. هر ک-   

 من نداشتن. یعقب مونده  یخواست که خونواده 

صورتم اما زودتر از او به خود آمدم و به اتاقم رفتم. در را پشت سرم بستم و  ینشستن رو یدستش باال آمد برا   

پرت کردم. پنجره را باز  یقابل کنترل از تن در آورده و هر کدام را گوشه ا ریغ یرا با خشم میقفل کردم. لباس ها

به  کیبه  کیتمام ملزوماتش را رفتم و  وتریکامپ زی. به سمت مدمپرت کر اطیرا به ح واریبه د زانیآو ی نهیکردم و آ

انداختم و  اطیح یتو یخرد و خاشاک ها یرو زیرا ن میو لباس ها فیانداختم. ک اطیپنجره بردم و وسط ح یسو

 کردند. یو نگاهم م ستادهیا بیغر یپله افتاد که هر دو با حال یهمان طور نفس زنان نگاهم رو

پنجره پرت کردم.  یادکلن بود که برداشتم و به سو یخال ی شهیکه در اتاق به چشمم آمد، ش یزیچ نیآخر   

 افتاد. اطیح یتو لیوسا یساخت و سپس آن هم رو زیرعب انگ ییصدا شه،یاصابتش به ش
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و گردنم  یشانیآشفته ام به پ یعرق شده بود و موها سیکه پرت کردم، تن رنجورم بود که خ یزیچ نیآخر   

دادم و هق هق ناله سر  هیتک واریزدم. سرم را به د مهیخودم خ یپرت کردم و رو نیزم یبود. خودم را رو دهیچسب

 دادم.

 انیشدم. هر روزم م یکه روز به روز افسرده تر م یماه کیگذشت.  یم بیماه از دادخواست طالق اد کی   

را دست  ینیس ی؛ گاه دمیبلع یبه زور م یلقمه ا یگذشت. گاه یم نیزم ریکرده ام وسط ز ریگ یها یدلخوش

از  یهر کدام به قسمت شیکردم و غذاها یپخش و پال م اطیظرفها را وسط ح یهمه  یدادم و گاه ینخورده پس م

 یاز جلو بیکه خاطرات اد ییکرد. همان روزها یام م وانهید ذیپان ادیکه  یی. همان روزهادیبخش یرنگ م اطیح

حسرتم را  یکرد و من همه  یخانواده ام دلم را خون م یها یسنگدل ادیکه  ییشد. همان روزها یچشمانم محو نم

 کردم. یم ادهیظروف غذا پ یرو

دلسرد شدند.  می... کم کم همه از من و رفتارهابیبه اد نینفر ی. غرولند و ناله... حتدمیشن یتشر م یگاه لیاوا   

افسرده و  یها مثل من بود. گاه آن یرفت. وضع هر دو یکرد و نه بابا توپ و تشر م ینه مامان آه و ناله م گرید

من و دل هزار  یدانستم برا یو نم دمیشن یپدرم را م ی هیگر ی. بارها صداانیگر یو گاه نیغمگ یساکت بودند. گاه

 نیدانم! ام یاش مانده بود. نم یتا خالص یزندان مانده بود و هنوز چند ماه انیکه م رشیام یبرا ای دیگر یپاره ام م

 ایبود و  سایپر یخانه  ایداد.  یخانه، آزارش م یخفقان آور و کشنده  یآمد. فضا یوقت بود به منزل نم یلیهم که خ

 بود... یام خال یو مهربان درست وسط زندگ یبرادر حام کی یخال یپدر بزرگ... چقدر جا یخانه 

تم: کلمه گف کینخواستم و فقط  بیاز اد یحق چیمن ه شان،یکه به زعم تالش ها یلیگرفته بود. وک لیوک میبرا   

 طالق.

 لیبه دادگاه باز شود و تما میخواست پا ی. پدر نمبیمن، آرامش اد یبود و خواسته  بیاد یخواسته  یطالق همه    

 .دیفرا رس بیروز مواجهه با اد تی. اما در نهادمیجنگ یم بیاد دنید یبود. با وسوسه  نیخودمم هم

    

 رونیب ییچرخاندم. دستم سرد بود. قلبم انگار جا یانگشتم م یضرب گرفته بودم و حلقه را تو نیزم یبا کف پا رو   

سه ماهه  ذیبود که پان نیا میآرزو یخواهد بود و همه  بیمن و اد ییارویرو نیآخر نیدانستم ا ی. مدیتپ یاز بدنم م

 یبیاد دنید یمثل تمنا یزیخورد. چ یمغزم وول م یتو یزی. چنمشیبار بب کیبار... فقط  کیام همراهش باشد. تا 

اش کند. و من چقدر آرزو  یخانواده ام بوده باشد و امروز بخواهد مرا با خود همراه و همگام زندگ هیکه هدفش تنب

 شود. یقیعمل بپوشد و حق یو دور از ذهن، جامه  یفانتز یخواسته  نیکردم ا یم
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 میاضرب گرفتن پ ی. صدادمیشن یگفت که نم یلب ذکر م ریز یزیانداخت. چ یم حیپدر کنارم نشسته بود و تسب   

 نیب یچرم فیوارد محضر شد. کت و شلوار پوش و قد بلند. ک یقرار تر که مرد یشده بود و وجودم ب ادیز نیزم یرو

کرد. دفتر دار ما را به او نشان داد که  یدفتر دار رفت و خود را معرف یکه نگاهمان کند به سو نیدستش بود. بدون ا

ما  یمحکم به سو یلب تشکر کرد. با همان قدم ها ریکرد و ز مانیبه سو یشانه اش نگاه کوتاه یمرد جوان از ورا

 باال آمد. دنشید یما برا یآمد و سالم گفت. سر هر دو

 مهرپرور. یآقا لیآرمان هستم. منصور آرمان وک-   

 . پدر برخاست و جواب سالمش را داد.دیپدر چرخ یفروغم از او رو ینگاه ب   

 به من کرد و سپس گفت:  یآرمان نگاه کوتاه یآقا   

 امر طالق. یمهرپرور هستم خدمتتون برا یمن به وکالت از آقا-   

خواست مرا  یروز آخر هم نم یحت بیآرام گرفت. اد میشد و ضرب پاها یبادم خال دن،یدر حال ترک یمثل بادکنک   

 .ندیبب

 از درونم گفت: ییصدا   

 تونه ازت دست بکشه. ینم گهید نهینداره. بب دنتویطاقت د -   

 گفت:  گرید ییو صدا   

 دختر آورده. نیسر ا ییدونه چه بال یآره خب... از بس پست فطرته و م-   

 اول باز گفت:  یو صدا   

 هنوز عاشقشه. بی. ادیخبر ندار یزیاز چ یتو خفه شو وقت-   

 واسه ش شوهر خوب کمه؟ یپوزخند زد: عاشقه که جاش گذاشت؟ فکر کرد   

 فارغ بشه بعد بگو شوهر خوب. یکی نیبذار از ا-   

 دوم قهقهه زد:  یصدا   
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 خودشه. یفقط فکر غرور شکسته  نینه ا به؟یاد یکشته مرده  نمیا ی! نکنه فکر کردهیچ-   

درست وسط مغزم در حال اره  یکینشسته بودند و  یاالکلنگ چوب یوشم پر از صدا شد. انگار دو صدا روهر دو گ   

 یشدن رو نییشد و هر دو صدا در حال باال و پا شتریو ب شتریاره کردن ب یاالکلنگ بود. صدا نیاهرم ا ی هیکردن پا

. نیلب گفتم: خفه ش ریگوش ها گرفتم و ز یرا رو دستمرا بکوبند. کف هر دو  یگریکردند د یقسمت خود، تالش م

 .نیهر دوتون خفه ش

 یبرداشتم و برخاستم. محکم و جد میگوش ها یآرمان، دست از رو یبابا و آقا یزده  رتیبا نگاه به چشمان ح   

 چشمان آرمان زل زدم و گفتم: انیم

زنم که  یاون برگه ها امضا م یپا یطالقم بده. من در صورت ادیاون قدر مرد باشه که خودش ب نیبهش بگ نیبر -   

 .نجایا ادیب بیخود اد

 و گفت:  دیلبش کش یمنصور آرمان انگشت اشاره اش را گوشه    

 ... ی. طبق ماده ستیبه نفع شما ن نیا ،یمسعود زهییخانم پا-   

 سکوت مقابلش گرفتم و گفتم:  یکف دستم را برا   

اون برگه ها رو  یپا بیکه بر ضد منه. من فقط با خود اد یشما برام مهمه نه قانون یو تبصره ها نه ماده واحده-   

 . والسالم.نیزنم. هم یامضا م

 دمیساختمان رس یام چنگ زدم و از محضر خارج شدم . از پله ها گذشتم تا به در ورود یکنار یرا از صندل فمیک   

 .دمیآذر ماه را به جان کش یو سوز سرما

 صداها باز تکرار شد.   

 ؟یمنصرفش کن یخواست یم ؟یخواست یم نویراحت شد؟ هم التیخ-   

 گفت:  یکیآن    

 .انیجفتشون به خودشون م یذره فرصت بد هیخوره به طالق برسن؟  یم یبه توق یتا تق دیچرا با-   

 باز پوزخند زد:   
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 عمرشو هدر کنه؟ دیبا نینداره چرا ا ی. دوستش نداره. وقتادیبهار م ریبزک نم -   

رهگذر. به پشت  یدر حال گذر. به آدم ها یها نیدست به چارچوب در گرفتم و به روبرو نگاه کردم. به ماش   

م. برگشت شیشد، کامل به سو انیپله ها نما چیشدم. پدر که در پ رهیسوت و کور و کم نور خ یو به راه پله  دمیچرخ

گذشتم و مقابل منصور آرمان که کنار در دفتر « شده  یچ: » دیپرس یسوال م یپله ها را باال رفتم و از کنار بابا که ه

 .ستادمیبود، ا ستادهیطالق ا

 خوام تموم بشه. ی. ممیبر-   

منصور آرمان و پدر ،  دفتر دار گرفت و من باز وارد محضر شدم و ی. دستش را به سودیزد و کنار کش یلبخند سرد   

 پشت سرم.

 و دو سال و دو ماه سن، مطلقه شده و با مهر طالق از محضر خارج شدم. ستیکه من با ب دینکش یطول   
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. خاطره دمیچرخ یام م یزندگ لیوسا نیرا ب یادیبردم و ساعات ز یپناه م نیزم ریهر روز افسرده تر از قبل به ز   

برده بود. همه  نیدلم را از ب دیام یآن کور سو بیاز اد ییکردم با هر کدام از آن تخته پاره ها. طالق و جدا یم یباز

گردد و من  یبود که بر م نیا دمیام یتحمل کرده بودم. همه  بیاد ترا به شوق بازگش ذیاز پان یزجر و عذاب دور ی

 .میشو یم« ما» دوباره   ذ،یو او و پان

تر و بدخلق  یهر روز عصب د،یچیپ یدر خانه م ریبازگشت ام یگذشت و زمزمه  یماه از حکم طالقم م کیحاال که    

نشست  یکردم و او هم م یم یرا سر مامان خال تمیو عصب یرا نداشتم. کالفگ دنشیشدم. چشم د یتر از روز قبل م

 شدم. یتر و پرخاشگر تر م یعصب ش،یها نینفر دنیاز شن. من بیاد نیکردن و نفر هیبه گر

ام را  هینرفتم؟ چرا مهر ذیطالق کرده بودم. من چرا به دنبال پان یکه برا یآمدم و حماقت یتازه داشتم به خودم م   

او باشم که هر بار از  یخور پدر رهیقرار بود ج ی. من تا ک دمیخند یو حماقت خودم م ینگرفتم؟ داشتم به سادگ

 گفت:  یکرد و م یمنعم م م،یریرا بگ ذیگاه به گاه پان دارید ایو حق حضانت  میکردم به دادگاه برو یخواهش م

 بدهکار باباش باشم. میتونم بزرگ کنم که فردا دو قورت و ن یرو نم کهیاون مرت یمن بچه -   

 یکه اگر داشتم، م ؛یدارم و نه درآمد یفرستادم که نه کار یجمالت ، به خودم لعنت م نیا دنیو من هر بار با شن   

بود که  یسک تیمن حکا تی. نشد. نتوانستم. حکاستمیبا بیتوانستم به دنبال جگرگوشه ام بروم و با قانون مقابل اد

 پشتم؟ یو گفت: من که به شکمت زدم، چرا گفت دیخند وضارب به ا« آخ پشتم.» دشنه به شکمش خورد و گفت: 

 .یگفت اگر من پشت و پناه داشتم، تو جرات زدن مرا نداشت

سر  نیزم ریمن بود. من پشت نداشتم. پناه نداشتم. آن بود که تمام ساعات روز و شبم را در کنج ز تیحقا که حکا   

ه و هر روز به گذشت ریماه از بازگشت ام کی دم،یشدم که نفهم نیزم ریدر آن ز االتیاوهام و خ ریکردم. آن قدر درگ

 داد و ینا م یرفت سه هفته است به حمام نرفته ام. بدنم بو ادمیشدم که  ریسر زده است. آن قدر درگ یپدر یخانه 

 یپوست صورتم بر انگشت م یرو یچرب  دم،یکش یبود. انگشت که به صورت م دهیبه فرق سرم چسب میموها

رقت بارم نبودم. مامان بود که سر و صورتم  تیمتوجه وضع ینداشتم. حت تیوضع نیبه ا یتوجه چیاما من ه دیچسب

 ام را باال گرفت و گفت:  دهیبه هم چسب یرا نشانم داد و موها
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 زه؟ییپا هیچه وضع نیا ؟یگرد یم یسامر ی. چرا مثل گداهایروز انداخت نیآخه تو چرا خودتو به ا-   

کشاند. همان  رونیب نیزم ریو به زور مرا از ز دیاز او اصرار به رفتن به حمام و از من انکار و ممانعت. دستم را کش   

 کشاند، گفتم:  یحمام م یطور که به زحمت به سو

 مونم تا بپوسم. یم تیوضع نیتو ا نقدریبچه م. وگرنه ا دنیبرم د نیبذار-   

. جا و مکان بزرگ میاون حروم لقمه ندار ی. ما پول واسه بزرگ کردن تخم و ترکه یپوس یبه جهنم که م» -   

 . «میکردنشم ندار

و با فک به هم  دمیکش رونیکرد. دستم را محکم از دست مادر ب رانیو مادر را ح خکوبیبود که مرا م ریام یصدا   

 فشرده گفتم: 

 شماها نشه. یکنم تا محتاج لقمه  یشکمشم کار م یمنم هست. برا یخونه  نجایا-   

 پوزخند زد.   

خونه  نیو رنگ اون بچه رو تو ا یدیسراغش. پشت گوشتو د یول معطلم که بذارم بر نجای. منم ایریآره تو بم-   

 .یدید

 و گفتم:  دمیام کوب نهیبا مشت تخت س   

 .ینیبی. حاال مرمیاما من م-   

 برداشت و گفت:  زیبه سمتم خ   

 کنم. یکار م یمن باهات چ نیبذار بب رونیخونه ب نیپاتو از در ا-   

 مامان مرا پشتش پناه داد و گفت:    

 .رونی. برو بریآروم بگ ریام-   

 در چشمان من گفت:  رهیخ رهیخ   

 .زهییپا یچشمم جوالن بده؟ کور خوند یجلو ادیاون پست فطرت منو انداخت زندون، من بذارم بچه ش ب-   
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 آمدم:  رونیشدم و از پشت مامان ب ریش   

 ؟یکار کن یچ یخوا یتو م نمیبب رمیگ یبچه مو م رمیها؟ م ؟یتو چه کاره ا-   

 دستش مقابل صورتمان تاب خورد و گفت:    

 .ینیکنم به داغش بش یم یخونه، کار نیتو ا ادیپدر ب یاون ب ی. توله ذارمیداغشو به دلت م-   

 یتون ینم یغلط چیزدم: ه ادیتوانم فر یدر دهانم نمانده بود. با تتمه  یاز خشم خشک شده بود و بزاق میگلو   

 .یدیمن بخوره، سرتو به باد م ی. دستت به بچه یبکن

 پوزخند زد و گفت:    

 کنم. یکار م یچ نیخونه بب نیتو ا ارشینداره. ب یبرو رد کارت . امتحانشم ضرر ایگمشو ب-   

زندان بود؟ مات و  یکه گوشه  یگرفته بود؟ همان شش ماه یجا ریدر دل ام یاز ک یهمه شقاوت و سنگدل نیا   

 کردم که گفت:  یمبهوت نگاهش م

 نداره. یشکم باباشو سفله کنم؟ پس باور کن که برام کار یکرد ینه؟ باور م یکن یباور نم-   

را ... و از او خواست خانه را ترک  ریبار ام نیکرد. اما ا نیو نفرمامان مرا به سمت حمام کشاند و باز شروع به لعن    

. شروع به شستن ختیسرم شامپو ر یدوش آب نشاند و رو ریرا، ز ریام یحرف ها دنیو مبهوت از شن جیکند. منِ گ

توانست  یچطور م ریالقلب بودن؟ ام یهمه شق نیشد ا یغلت خوردم. مگر م ریام یحرف ها انیسرم کرد و من باز م

 گذارد. یداغ بچه ام را به دلم م دیبگو

 کرد و گفت:  میشد. سپس رها زیبلندم تم یمامان چند بار سرم را شست تا موها   

 .ارمیتا برم صابون ب یآب سرما نخور ریز نیبش-   

م به توانست یچه بود؟ چطور م ذمیمن و پان فی. حاال تکلستادمیبخار گرفته ا ی نهیبا رفتنش برخاستم و روبه آ   

 یجان نیبردم تا تام یسپرد، بچه را کجا م یدر هفته بچه را به من م یبروم؟ بر فرض که دادگاه چند روز دارشید

 که من چه بدبخت بودم. یداشته باشد؟ وا
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 غیرفت . ت غیدسته ت یافتاد. دستم با مکث به سو نهیکنار آ غیرا از دور شانه دور کردم. چشمم به ت سمیخ یموها   

بلندتر...  یکوتاه و قسمت ،یعاشقش بود، از پشت گوش زدم. بخش بیرا که اد یبلند یموها یرا برداشتم و همه 

 .ستادمیدوش آب ا ریز سپسدادم.  میرا به موها یطرح هنر نیهنرمندانه، بد شکل تر

 صورتش زد و گفت:  یکف حمام، تو یانبوه موها دنیمامان که وارد حمام شد، با د   

 .شگاهیببرمت آرا یگفت یم یدختر؟ حوصله شو نداشت هیچه کار نیخدا مرگم بده، آخه ا-   

ده پهن ش یکه حاال حساب یپر پشت یهر دو ابرو یافتادم. با نوک انگشت اشاره رو میابروها ادیکه گفت،  شگاهیآرا   

 آمد. ینم ادمیبود؟  یرفتم، کِ شگاهیکه به آرا یبار نی. آخردمیبود، کش

 را از دستش فیلب غر زد. کالفه ل ریو همان طور ز دیدستم کش یرو یکف فیمامان دستم را به دست گرفت و با ل   

 زدم:  ادیچنگ زدم و فر

 .روووونیمامان. برو ب ی. رو اعصابمیزن یغر م یسره دار کی. رونیبرو ب-   

ام بود. در حمام را باز کردم و  رهیخ ده،یترس یفراخ و صورت یکرد و مامان با چشمان یدر حمام اکو م میصدا   

 آب شستم و حاال مستاصل ماندم. حوله و لباس نداشتم. ریفرستادمش. خودم را ز رونیدستش را گرفتم به ب

 در حمام زد و گفت:  یا شهیبه قسمت ش یآب، تقه ا یبا قطع شدن صدا   

 و لباس آوردم.برات حوله  ایب-   

ها، هنوز مادر بود و مادرانه  یمتینامال یروح بر لبم نشست. با همه  یهر چند سرد و ب یبعد از مدت ها لبخند   

 دیو تهد یتکرار ی. هر روز جنگریرزم شدم. رزم با پدر و ام یو آماده  دمیکرد. لباس پوش یرا فراموش نم شیها

... من دست تنها هیو گر هیشد گر یشدن، باز کارم م نهاشدم اما به محض ت یم ریش شانیرو یتر. جلو یتکرار ییها

 ندارد. یجان تیامن یخانه حت نیدانستم فرزندم در ا یم یکردم، وقت یچه م

 دنیبه وجود آورد اما با د بیما و اد نیب یدوباره ا یرابطه  ذ،یپان دنیبود. دوست نداشت د ریپدر موافق ام لیاوا   

 و ستادیا یم ریو طرف من شد. مقابل ام دیکم کم از موضعش عقب کش زیاو ن ر،یام یها یها و عربده کش ادیداد و فر

داد. حرفش فقط و فقط ضربه زدن به  ینم تیاهم ی. به حرف احدفتر یاز رو نم ریکرد. اما ام یم رونشیاز خانه ب

 تنها فرزندش است. نکیا ب،یاد یضربه برا نیدانست بدتر یبود و بس... و خوب م بیاد
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بردم. به خلوت و  یاز دست داده، باز به کنج خلوتم پناه م اریزبون شده و اخت بیپدر هم در مقابل اد دمید یوقت   

 .ذیپان دنی... به خلوت و مرور خاطرات... به خلوت و حسرت در آغوش کشیو زار هیگر

 کیبه  یزیاست. چ دهیتمام شده و بهار رس یزمستان لعنت نیا یکه کِ دمینفه چیگفتند بهار شده اما من ه یم   

 تیبهتر از اذ دنشیمطمئن شده بودم ند گریرا داشتم. حاال د دارشینمانده بود و من هنوز حسرت د ذیپان یسالگ

 شد. یم بشینص شانو خط و ن دیفقط تهد ،یمادر یست که از خانواده  یشدن بچه ا

ه زور را ب میدر بدنم نمانده بود. پاها یتر از قبل شده بودم و جان فینخورده بودم. ضع زیچ چیبود که ه یهفته ا کی   

آن  یریضعف من و پ نیشدند. انگار ب یم رتریشدم، پدر و مادرم پ یتر م فی. هر چه من ضعدمیکش یم نیزم یرو

 گریکرد. د یبر سر نم یگل یروسر گریبست. د یرا حنا نم شیموها گریوجود داشت. مادر د یمیدو ارتباط مستق

 داد. یهنگام ظرف شستن آواز دلکش سر نم

 یو نم دمید یشده بود. م دیباره سف کیبه  شیموها یشد. همه  یسرگرم نم شیها یبا قفس قنار گریپدر د   

شد و  یهمراه م هیرا که با گر شانیپچ پچ ها دمیشن یخواستم به خودم ربط دهم. م یو نم دمید یچرا؟ م دمیفهم

شد و از پنجره سر  یم رونیبا وقاحت تمام، از در ب هرا ک ییاز خانه را و او ریطرد کردن ام دمید ی. مریلعنت کردن ام

 شد. ینم فشیپدر هم حر یحت گریآورد. د یدر م

 ذیتخت خواب پان یسر بر نرده  نیزم ریکه در ز دندیرس یچه شد که خاله با نجوا به سراغم آمدند. وقت دمینفهم   

قربان صدقه ام رفت. مات و مبهوت  هیآغوشش فشرد و با گر انیخواندم. خاله مرا م یم ییالال شیداده و برا هیتک

در آغوش  یشد. نجوا به جا نشیگزیو نجوا جا خاستکرد؟ او از کنارم بر یم هیچه گر یکردم. برا ینگاهش م

 گذاشت و گفت: میپا یسر رو دن،یکش

 .هیچه حال و روز نی. ازهییبرات پا رمیبم -   

 با تعجب سرش را باال گرفتم و گفتم:    

 .ادیم بیخوابونم. پاشو برو االن اد یمگه چمه؟ من خوبم. دارم بچه مو م-   

 .دیدو رونیب نیزم ریاز ز  هیو با گر دیچشمانش لغز یدهانش گذاشت. اشک تو یو دست رو دیچانه اش لرز   
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 یم جمیمغز افل یروانه  کیبه  کی حتیاز حرف و نص یادیشدم. حجم ز یم تیدوره ام کرده بودند. داشتم اذ   

که شاخ و دم نداشت. شکل من بود  وانهیشدم. د یم وانهیکردند و من مانده بودم و پردازش آن همه حرف. داشتم د

 پناه... یقدر تنها و ب نی... همچارهیقدر مستاصل و ب نیقدر خسته و دلزده... هم نی... همگرید

 کینیکرد و به همراه نجوا به کل نمیبه زور سوار ماش یکه آقا مهد نیآن پند و اندرزها شد ا یهمه  ی جهینت   

 شانیکرد. دلم برا یو مقاومت کردم. نجوا باز هم درمانده نگاهم م ستادمی. مقابل در امیرفت یمشاوره و روان شناس

 یایخود ساخته بودم رها شوم . دن یکه برا ییایاز دن ستمخوا یسوخت که همه گرفتار من شده بودند اما من نم یم

مشاور و روان شناس  یبرا ییما، جا یخوش و کوچک سه نفره  یای. دنذیو پان بیداشتم. فقط من بودم و اد یریدلپذ

 نداشت.

بود که باز مقابلم  یمخالفتم بود. آقا مهد یایزدم اما سکوتم گو یمقاومتم نجوا را وادار به اصرار کرد. حرف نم   

و من سکوت  دیو خواهش کرد به او اعتماد کنم. با اعتماد به او مقابل روان شناس نشستم. اسمم را پرس ستادیا

و جوابش سکوت  دیکه مرا به آن جا رسانده بود پرس یزیو من سکوت کردم. از گذشته و چ دیکردم. مشکلم را پرس

 بود و سکوت بود و سکوت...

نجوا را به درون  میاز اتاق باشم. به جا رونیاش را ابراز کرد و از من خواست ب یکالفگ« خب اریبس» با گفتن    

منتقل کردم. لبخند  ینشسته در نگاهم را به آقا مهد ینجوا خسته و کالفه ام کرده بود. کالفگ ری. تاخرفتیپذ

 زد و گفت: یآرامش بخش

 . عجله نکن.میریاالن م -   

 وانیا یکه رو سایکنجکاو مامان و خاله و پر یاعتنا به نگاه ها یبدون توجه به همراهانم و ب م،یبه منزل که برگشت   

 به دیمانعش شد. با سایآمد که پر یکج کردم. نجوا به دنبالم م نیزم ریز یبودند، راهم را به سو ستادهیا یورود

 لمیوسا یو رو دمیچرخ نیزم ریدور شده بود. دور تا دور ز مناز  ریساعات اخ نیکه ا ی. آرامشدمیرس یآرامش م

 م،دیکش یآن ها دست م یرو ینشسته بود که وقت لیتک تک وسا ی. انگار آرامش مثل گرد و غبار رودمیدست کش

گذاشتم و سپس با اصرار نجوا به داخل خانه  نیزم ریرا در ز یشد. ساعت یو رهسپار جانم م دیچسب یبه دستم م

 .تمبازگش
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داد تا بخوابد و من باز رهسپار  ینم بیمن نجوا را فر ی. خواب که نه... خواب خرگوشدمیتمام شب را کنار نجوا خواب   

 .شکست یسد مقاومتم م یشد و گاه یم یسکوتم طوالن ی. گاهدیکش یبود و مرا به حرف م داریشوم. ب نیزم ریز

گفتم که هرگز  یاز عطر تن کودکانه اش م شی. براشدکه هرگز سهم کودکم ن یگفتم و آغوش یم ذیاز پان شیبرا

 یضعف م دیرفت و دل من با یم سهیر یکودکانه اش گفتم که از هر حرکت یاز خنده ها شیاستشمام نکردم. برا

 .نمیاما نبودم کنارش تا بب شیرفت برا

درس خواندنم که  یو وقاحتش... از اصرار پدر برا ریشان. از ام یو شرمندگ یشانینجوا از مامان و بابا گفت. از پر   

گفت پدر از من خواسته  یآوردم. م ینم ادیگفت پدر اصرارم کرده که به دانشگاه بروم اما به  یبود؟ م یدانم ک ینم

نبود و  ذیکه پان دیآ یم ادمیآوردم. من فقط  ینم ادیبه  زیچ چیبود که ه بیدارم مطرح کنم. عج یهر خواسته ا

 ...چیه گرینبود... د بیاد

کرد بروم. پدر خواهش  یکرد و التماسم م یم هیرفتن، از من انکار... مامان گر یهر چه از خاله و نجوا اصرار بود برا   

زنده بمانم. بدون وقت  نیزم ریشتم بدون آن زبکنم و به سفر بروم. اما من شک دا نیزم ریبار دل از ز نیکرد ا یم

 .اورمیمشترکم را داشت بتوانم دوام ب یسه سال زندگ یکه عطر و خاطره  یلیگذراندن با وسا

کوچه  یتو نیماش یرا جمع کرد. وقت لمیچمدان بست و خودش وسا مینجوا خلع سالحم کرد. خودش برا یها هیگر   

 و گفت: دیام را بوس یشانیآورد و پ نییسرم را پا د،یچ نیماش یرا تو لمیو پدر وسا ستادیا

 .میانجام دادن دار یکار برا یلیخ یبرگشت یبرو وقت -   

 ذیمن فقط حضور پان یبرا ندهیرا داشت. آ تیاهم زانیم نیکه کمتر یا ندهیو من در دلم پوزخند زدم. به خودم و آ   

 بود که کم داشتمش...

سفر زمان  یادآوریبودم که با  ییدرخت ها ی رهیگذشت و من خ یاز کنارمان م یادیمناظر اطراف با سرعت ز   

و زمان دست به تمسخر من برداشته بودند و  نیرا. انگار زم بیاد یخال یکردند جا یم ینغمه ، دهن کج یعروس

 .دندیکش یو جا ماندنم از خانواده را به رخم م ییتنها

 دست نجوا که نوازش گونه بر کتفم نشست، با غم نگاهش کردم و لب زدم:    

 ادته؟ینغمه  یعروس-   

 دندان گرفت و پلک بر هم زد. ریلبش را ز   
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 باهام اومده بود؟ بیاد ادتهی-   

 سر تکان داد.   

 کنار جاده نگاه کردم:  یرو گرفتم و باز به درختان و باغ ها   

 و میگشت ی. کلمیتنها موند بیمن و اد نیمشترک ما بود. تو و نغمه مشغول تدارک جشن بود سفر نیاون اول-   

 خوش گذشته بود. یلی. اون سفر خمی. همه جا رفتمیکرد حیتفر

 گرفت و فشرد. نگاهش کردم و گفتم:  شیدست ها نیدستم را ب   

 زد. یضربه ا شیکشاند و به ران پا یصندل ینجوا. خودش را تا انتها ادیخوابم م-   

 تا اصفهان. میراه دار یلیسرتو بذار رو پام بخواب. خ-   

 سر به باال پرت کردم:    

 .یلیخسته م. خ یلینشم. خ داریب گهیکه د ی. طوریخواب نه. خواب ابد نیا-   

 یم هیزدم او زار زار گر یم یشد؟ هر حرف یمن خشک نم یاشک ها ینجوا، مثل چشمه  یاشک ها یچرا چشمه    

 کرد. زمزمه کرد: 

 .وونهیخدا نکنه د-   

 شانه اش گذاشتم و گفتم: یدستش را از پشتم رد کرد و مرا در آغوش گرفت. سرم را رو   

 ؟یدید یباال سرم باشه و بگه بازم کابوس م بیشدم اد داریب یکه وقت ینه. خواب ای -   

 باال گرفتم و نگاهش کردم:  یسرم را کم   

 کابوس؟ نیا شهیتموم م یک-   

 دوباره به اطراف نگاه کردم:    

 ادته؟ی. دمید یوقتا کابوس م یلیکه سهند با من کرد و جام گذاشت، خ یبعد از کار-   
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 .نمیرا بب دشیینگاهش نکردم تا تا یحت   

 ه؟یمن چ یشبانه  یعلت کابوس ها نهیشد بب ریگیپ یلی. خدمید یکابوس م لیاوا م،یاومد تو زندگ بیاد یوقت-   

 یآرامش تو زندگ نقدریا یگفتم؟ ول یم یخواد منو بکشه. چه جور یسهند م نمیب یتونستم بهش بگم خواب م ینم

؟ بود یک دمیکه کابوس سهند رو د یبار نیآخر ادینم ادمیاون کابوس ها تموم شد.  یک دمیکه نفهم د،یبهم بخش

 .ادینم ادمی

و در خودم  دمیدراز کش م،یکه فقط من و نجوا نشسته بود نیپشت ماش یهمان صندل یاز آغوشش دل کندم و رو   

 نجوا گذاشتم و گفتم:  یپا یجمع شدم. سرم را رو

 کابوس تموم بشه. نیو بازم با آرامشش ا ادیکاش دوباره ب-   

 سرم را به باال چرخاندم و نگاهش کردم:    

 به نظرت؟ ادیم-   

 بیدانست. اد یکس نم چیدانست. ه یرا انحنا داد. نم شیستن به چپ خم کرد و لب هاسرش را به نشان ندان   

 از بازگشت نداشت. ینشان چیرفته بود که ه یجور

 که هجران تو ما را بکشد. کیشده نزد   

 باز آ. ؟ییتو مرا سوخت، کجا اقیاشت   
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من  دیبا بحث و جدل؛ و تهد ان،یروز در م کیشد.  یماه سکونتم در اصفهان به اصرار نجوا به مرکز مشاوره ط کی   

 یکرد. سد مقاومتم که در مقابل او م یبود، مرا با خود همراه م یبر برگشتن به نزد خانواده ام، با هر مشقت یمبن

 گرفتم. یم دهیرا نشن شیو حرف ها ستادمیا یکرد. سرسختانه بر موضعم م یشکست، در مقابل مشاور قد علم م

کرد و سرم  یآمدند. هر چه اصرار کردم با آن ها برگردم، نجوا اجازه نداد. بحث م دنمیبار به د کیمامان و بابا    

کردم.  یام را آرام م دهیدل داغ د هیکردم و فقط با گر یکز م یپناه، گوشه ا یب ی. و من چون کودکدیکش یم ادیفر

سوخت و از نجوا خواست  میدل پدر برا یبرگرداند. حت ی. انگار اراده کرده بود مرا به زندگدیکش یاما نجوا پا پس نم

 و گفت:  ستادینجوا در مقابل پدر هم ا یدرمان و من به شهرم بازگردم. ول نیبگذرد از ا

 بگذرونه. حق نداره. نیزم ریتو اون ز شویخودشو بدبخت کنه. حق نداره جوون نیذارم ا یعمو! من نم-   

 و گفت: دیبر سرم کش یپدر دست   

گردونم. من  یدنبالت برت م امی. بعد خودم میخالص بش تیوضع نی. کمک کنه بذار از ازهییپا ایبه خودت ب -   

 یم ،یدانشگاه آزاد قبول بش یفرستمت دانشگاه. حت یکنکور بده، م ایاسمتو واسه دانشگاه ثبت نام کردم. ب

 بابا جان. ایفرستمت. به خودت ب

 باز خودم یبود وقت ریتاث ی. دو ماه تالش مشاور درمانگرم، بشیباز مامان و بابا رفتند و من ماندم و نجوا و حرف ها   

 پرداختم. یکردم و به نبش خاطرات گذشته م یاتاق حبس م یرا گوشه 

 .شیرو ختیرا ر میلباس ها یشده بود چمدانم را وسط اتاق پرت کرد و همه  یعاص گریکه د نجوا   

 صورتش زد و گفت:  یتو دنشیخاله با د   

 ؟یکرد نینجوا؟ چرا همچ یکن یم کاریخدا مرگم بده چ-   

 . با حرص و خشم گفت: دیبدون اعتنا به اعتراض خاله، دستم را گرفت و مرا به سمت چمدان کش   

 تا موهاتم رنگ دندونات بشه. نیقدر بش نی. ا نیزم ریتو اون ز نیپاشو گمشو برو. برو بش-   

 خاله دستم را از فشار دست نجوا رها کرد و گفت:    

 ؟یکن یم نیزبون بسته همچ نیمرده چه مرگته؟ چرا با ا لیذل-   
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 چشمانم زل زد: یپرت کرد و تو گرید لیوسا یپشت کرد به خاله و مانتو و شالم را رو   

 یها زندگ وونهی. تو حقته مثل دستین یزندگ قیمثل تو ال ی. زندمیحق م بیدارم به اد یلیخ داًیجد یدون یم -   

 .یکن

 دهان نجوا زد و گفت:  یخاله تو   

 خون به جگرش نکن. شتری. بریزبون به دهن بگ-   

 چشمانم:  یاز خاله دور شد و باز زل زد تو   

 من مادرتم؟ یبگ یتو چشماش نگاه کن شهیفرداها که اون دختر بزرگ بشه و بخواد دنبال مادرش بگرده، روت م-   

 کند؟ میدایدنبالم بگردد و پ یممکن بود روز ذیکردم. پان یمات و مبهوت نگاهش م   

 یسرم افتاد. با همان حال بد یبه سمت کوه لباس ها رفت و مانتو را چنگ زد و با حرص به سمتم پرت کرد که رو   

 ست، گفت:  یادیکه مشخص بود تحت فشار ز

 زتیگحال رقّت ان دنیبا د دت،ید ذیپان یروز هیتا  یوضع بمون نیبه ا نقدری. بذار انالیلباستو بپوش ببرمت ترم-   

 بذاره بره و پشت سرشم نگاه نکنه.

 زد و گفت:  یزهرخند   

 مثل تو بزرگ یا یو دست و پا چلفت فیو ضع زیدست مادر ترحم برانگ ریکه نذاشت ز شهیتازه ممنون پدرشم م-   

 بشه.

 زدم: ادیعنان از کف دادم. فر   

 .ستمین فیمن ضع -   

 بود:  تیسرش از شدت عصبان یتکان دادن ها   

 اقتیچرا؟ چون ل یدون ی. میریزودتر بم هیتو خونه تا  یکه نشست یآدم بزدل و احمق هیتو  ؟یچرا هست-   

 بره؟ نیحقشون از ب دنی. بهت گفته بودم فقط احمقا اجازه میریحقتو پس بگ یتون ی. چون نمیندار دنیجنگ
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 زدم:  ادیباز فر   

 .ستمیمن احمق ن-   

 چانه اش نشست. باز سرش را چند بار تکان داد و گفت:  ریز گرشیدست به کمر زد و دست د کی   

 یم یوقت یریطرف شوهرتو بگ یچون نتونست ی. احمقیشوهرتو نگه دار ینداشت اقتیچون ل ی. احمقیآره احمق-   

 . یکرد و تو از به قول خودت جگر گوشه ت گذشت دتیتهد ریچون ام یحق با اونه. احمق یدونست

ت رف یم لیمن تحل یشد، صدا یم شتریب شیها ادیاو و فر یبود و کوبنده. هر چه کوبش صدا زیلحنش تمسخر آم   

 .ستینگر یو مبهوت جنگ نابرابر ما را م رانیوسط خاله بود که ح نینشستم. فقط ا یو عقب م

کند و  نیپر شده بودم، از زم یروزها به سبک نیرا گرفت و مرا که ا میبه سمتم هجوم آورد و دو طرف شانه ها   

 گفت: 

 یمبر ن گهید بیاد یگیواسه پس گرفتنش؟ مگه نم یکرد یبچه ت رو ازت گرفتن. تا حاال چه غلط یگیمگه نم-   

 ؟یبفهمه چشم انتظارش ؟یکه بفهمه دوستش دار یکرد یگرده، تا حاال چه اقدام

کردن. دسته  هیزدم و شروع کردم به گر مهیخودم خ یافتادم. باز رو نیرا از دستش رها کردم و به زم فمیتن نح   

 سر و صورتم پرت کرد و گفت:  یاز لباس ها را رو گرید یا

زن احمق و  هیمادرت  میبگ ذتیراحت به پان ندهیبپوس. بذار ما هم در آ نیزم ری. برو تو اون زگهیپاشو برو د-   

راحت بود. مثل  یجور نیرشو. فقط خودشو دوست داشت. خودشم ابزدل بود که نه تو رو دوست داشت نه شوه

 هیکنن و به حال بق یم هی. به حال خودشون گر ننیش یگوشه م هیعمر  هیو  یوونگیبه د زننیکه خودشونو م ییکسا

 یبمون تا فردا کارت عروس یجور نیا نقدری. اشنیم وونهیافته و د یخندن. عاقبت واقعاً مغزشون از کار م یم

 دستت. ادیب گهیزن د هیشوهرت با 

 رفته گفت:  لیتحل ییخاله با صدا   

 نجوا. الل شو... ریالل بم-   
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رساند  یرسد که خدا ما را به هم م یم یدانستم روز یخواهم کرد. م دایپ یروز کیدانستم عاقب  یرا که م ذیپان   

که خودِ خودِ  نیاز من شود؟ ا ریبغ یگریتوانست عاشق زن د یم بی... نه محال بود... مگر ادبیتصور از اد نیاما ا

 .میمرگ بود برا

 همان خنده ها گفت:  انیخورد. باز م یرفت و مثل خوره مغزم را م یاعصابم م یرو گریاش د یعصب یخنده ها   

گرده  یبازم بر م یکرد یمونه؟ فکر م یمنتظرت م بیاد یکرد یفکر م ؟ینکرده بود نجاشویفکر ا ه؟یها چ-   

 دنبال تو هم ذیوقت پان چیه گهیکنه که د ذیمادر پان ارهیو ب رهیزن بگ هیبره  نیجونم. همچ یکور خوند شت؟یپ

 نگرده.

 و گفت:  دیزده اش دوختم و باز نجوا خند انیشد، به نگاه عص یچشمانم را که هر لحظه فراخ تر م   

ر نکرده س گهیزن د هیسال رو تو بغل  کی نیالبته اگه تا حاال نگرفته باشه. اگه ا ؟ینکرده بود نجاشویفکر ا ه؟یچ-   

 باشه.

 آتشش... رانگریو یمقابل چشمانم نه نجوا بود و نه خاله... فقط خون بود و رنگ سرخش. فقط خشم بود و شعله ها   

تم. با گرف شیجستم و دستم را دور گلو از جا رکانهیز زیخ کیبودنش. با  یکه تلخ بود از واقع یفقط حرص بود و حرف

چشمانش فراخ و فراخ  یخاموش شد. با فشار دوم، حلقه  ،گفت یم بیاد یکه درباره  ییحرف ها یفشار اول همه 

خش پ اد،یکه خاله با فر دیتر شد. با فشار سوم، زبانش از دهان در آمد و نفسش به شماره افتاد و به فشار چهارم نرس

من  .کردافتاد و تند و تند سرفه  گرید یگوشه ا زیحرکت ماند. دستم از دور گردن نجوا باز شد و او ن یشد و ب نیزم

را بر باد  یگرید یبودم. من ... منِ احمق... منِ احمق بزدل، باز هم داشتم زندگ ستادهیآن دو ا نیمات و مبهوت ب زین

 دادم. یم
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   40 

 «چهار سال بعد»    

کرده بود، به سمتم  یزنگ خورد. نرگس که خداحافظ لمیموبا ،یبه تاکس دنیدست نرگس را فشردم و قبل از رس   

 برگشت و گفت: 

 ؟یچرا نرفت-   
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 پرداختم و گفتم:  لیموبا یبه جستجو فیداخل ک   

 کنم. ینم داشیخوره پ یداره زنگ م میگوش-   

 زدم و گفتم:  یا روزمندانهیانگشتم، لبخند پ ریز یبا لرزش   

 .ناهاشیا-   

 که به نام مخاطب نگاه کنم، رو به نرگس گفتم:  نیتماس قطع شد. بدون ا ف،یاز ک لیموبا دنیکش رونیبه محض ب   

 .شهیخوب م یلیخ یقرار واسه فردا براش بذار هی یبتون ؟یکن یصحبت م رضایبا عل گم،یم-   

 متفکر نگاهم کرد و گفت:    

پوئن  یجور نی. ایخدا خواست و استخدام شد دیآموزش پرورش رو شرکت کن. شا یتو اول آزمون استخدام-   

 .یدار یادیمثبت ز یها

 یبه خرج و دخل من و بچه م م ،یدولت ریغ یحقوق مدرسه ها نی. همستمین یالحمدهلل بدون اونم نون خور کس-   

 ذارم. یم یعصرها هم خونه کالس خصوص رم،یرو پس بگ ذیخوره. بتونم پان

 بود: نیدل نش شهیلبخندش هم   

 بابات؟ یکدوم خونه؟ خونه  -   

 جدا بشم ازشون. گهیخوام د یمستقلم. م یخونه  هینه. به فکر -   

 بابات؟ یماریب تیوضع نیتو ا-   

خواد حاال که بعد از سال ها دارم  یحق ندارم بچه مو ببرم تو اون خونه. منم دلم نم گهیبرادرم هنوزم ممجبورم. -   

 وقتشه مستقل بشم. گهیحضانت بچه م، تن و بدنش تو اون خونه بلرزه. د یپ رمیم

 یو دادگاه رو انجام بده. حت یحقوق یکارها یخودش همه  گمیهم م رضایدارم. به عل دی. من بهت امیتون یتو م-   

 .شهیخوب م یلیخ ش،یریبگ یبتون شمیمونده تا هفت سالگ یدو سال باق
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ور کنک یدانشگاه سر جلسه  یکه به اصرار بابا برا یعمرم بود. از همان وقت یروزها نیدوست بدتر نینرگس بهتر   

 امتحان نیامروز که آخر نیدانشگاه آزاد قبول شدم، با او هم کالس بودم تا هم یسیزبان انگل یحاضر شدم و رشته 

و  سنگ صبور نیخدا بود و بهتر ی هیهد نیبهتر یروح طیشرا نی. نرگس در بدترمیرا گذرانده بود سانسیل یدوره 

که بعدها عقد  ارضی. چه خودش، چه علدیپر از ام شیحرفش، حق بود و نوا شهیدرد فراق فرزندم. هم یگوش شنوا

 را پر کردند. مینداشته ها یهمه  یخال یخود باشند. جفت شان جا یدنبال جشن عروس یکردند و قرار بود به زود

 باز دستش را فشردم و گفتم:   

 دوستت دارم. یلینرگس بهت گفته بودم خ -   

 زد و گفت:  یچشمک   

 .شهیم رتید گهیاز من. برو د شترینه ب-   

 و گفت:  دینرگس خند د،یبار که تلفن در دستم لرز نیا   

 زنگ بخوره. ادیم ادشی نیا م،یکن یم یتا ما خداحافظ-   

 گرفتم و تماس را پاسخ دادم:  شیسکوت به سو یمنزل، کف دستم را برا یشماره  دنیبا د   

 جانم مامان؟-   

 و رنجور بابا بود که گفت:  فیضع یصدا   

 تموم شد دخترم؟! درست زهییپا-   

 خونه؟ امیاالن م ن؟یسالم بله بابا جون. کارم دار -   

 کرد و گفت: یخشک یسرفه    

 کارت نباشه. گهیکن و د یبرو اونجا خودتو معرف گم،یبهت م یآدرس دفتر اسناد رسم هینه.  -   

 الزم نداره؟ یزیچ رونیمامان از ب ن؟یخوا ینم یزی. چامیزود م دمیکارتونو انجام م رمیچشم بابا جون. م-   

 نه. فقط مواظب خودت باش.-   
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 یکردم و برا یرا گرفت و آدرس دفتر را داد. به سرعت از نرگس هم خداحافظ یکردم و مامان گوش یخداحافظ   

 دست نگه داشتم: دربست؟ یتاکس نیاول

    

 و گفت:  ستادیا یریمس یپس از ط یتاکس   

دفتر مورد  یشماره  دنینگاه کردم و با د یتجار یسر در مغازه ها و ساختمان ها یجاست. به تابلوها نیخانم هم-   

کرد.  یشد و احوال پرس زیخ میکردم. ن یدفتر دار، خودم را معرف نیاول دنیشدم. وارد دفتر شدم و با د ادهینظر، پ

 شد، گفتم:  یم به روز بدتر زپدر که رو تیو پس از گزارش وضع دیحال پدر را پرس

 انجام بدم؟ دیکه با هیکار پدر چ-   

 با تعجب گفت:    

 و سندها منتقل بشه. نیامضا کن دیکه انجام شد . شما با یکار پدرتون؟ کار حاج-   

 با تعجب گفتم:   

 کدوم سندها؟ -   

 ن؟ینبود انیکنن. در جر یکه پدرتون دارن به شما منتقل م یسند امالک-   

 به من منتقل شود؟ به چه عنوان؟ تعجبم را به زبان آوردم و گفتم:  یماندم. قرار بود سند رانیح   

 به چه عنوان؟-   

 شانه باال انداخت و گفت:    

 ی هیاز اموال رو به شما منتقل کنن تا بق یسر هیخوان قبل از فوتشون  یگفتن م یچه عرض کنم خانم؟! حاج-   

 داشته باشن. یوراث نتونن حق

شده بود، به من  عیام ضا یرا که از زندگ یاز گذشته مهربان شده بود، داشت حق شیروزها ب نیکه ا یوا رفتم. پدر   

 ...ریگرداند. و چقدر د یبر م
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کردم،  یکردم. همزمان که نسکافه را مزه مزه م کیفنجان نسکافه را برداشتم و به لب نزد زیم یخم شدم و از رو   

 چرخاندم و گفتم: رضایپا انداختم و نگاهم را از چشمان منتظر نرگس به صورت متفکر عل یپا رو

چند سال پشت کرده به من و  نیمهربون و آرومه. اگه ا یلیخ بی. ادنیشناس یمن نم یرو اندازه  بیشماها اد-   

باعث شد منو  یکله شقّ  نیکم کله شقّه. هم هی بی. ادهیفقط از سر لج و لجباز م،یکه به هم داشت یاحساس یهمه 

 وسط بسوزونه. نیا

 را در هم گره زد و گفت:  شینرگس دست ها   

 نه ... ایکار کنه؟ اول بره باهاش صحبت کنه  یچ رضایاالن عل یگ یخب م-   

 شد و گفت:  قیصورتم دق یمکثش با نگاهش موشکافانه رو   

 و ... نهیداد خواست رو بب یدیم حیترج-   

 برگرداندم و گفتم:  زیم یخورده را دوباره رو مهیفنجان ن   

سال  نیبندازم تموم ا ادشیخوام  ی. مستین یبار بازم پشتم خال نی. استمیبار من تنها ن نیبدونه ا نهیا حمیترج-   

 دلم ... یخوام بفهمه دستم پره ول یو نگرفتم. م رمیرو ازش بگ ذیتونستم پان یها م

شدم.  دنشیسماجتش، مانع چک یچنبره زد اما با همه  میگلو انیسال ها همراهم بود، باز م نیا یکه همه  یبغض   

 آرام گفتم: 

 دلم از دستم پر تره. یعنیاقدام کردم،  یقانون یخوام بدونه وقت یم-   

گرفت و نوازش گونه  شیدست ها نیام را اشغال کرد و دستم را ب یکنار یرا دور زد. صندل زینرگس برخاست و م   

 فشرد.

 نگاهش کردم و گفتم:    

تونم تحمل  ینم گهید یخودم گذشتم. ول یسال ها سکوت کردم و از حق قانون نیا یهمه  بینرگس من بخاطر اد-   

 .ارمیرو تاب ب بیاد یتونم سنگدل ینم گهیکنم. د
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 لب زدم:    

 . حرص نخور.زمیعز-   

 و گفتم:  دمیدفتر وکالتش نشسته بود، چرخ زیکه پشت م رضایو رو به عل دمیدستم را کش   

رو تاوان بدم.  بیاد یرو که بابا به نامم کرده بفروشم و ضرر مال یاموال یمن االن حاضرم همه  رضا،یعل نیبب-   

 ؟یاموالمو بفروش یحاضر

 زد:  هیاش کامالً تک یادار یصندل یو به پشت دیخند   

 مگه من مشاور امالک دارم؟-   

 کرد: شینرگس اخطار وار صدا   

 !رضا؟یاِه عل -   

 خنده اش را خورد و گفت: رضایعل   

 نیاول برم ا یاگر اجازه بد ایها. بذار من طرح دادخواست رو ارائه بدم.  میتصم نیا یآخه دختر خوب، زوده برا -   

 لحه کنه .حاضر شد مصا دی. شانمیخان رو بب بیجناب اد

 فکر کنه... بیخوام اد یمن نم-   

 هیاز آه و گر یمامان مخلوط یگفتم و تماس خانه را وصل کردم. صدا ی «دیببخش»  ز،یم یام رو یگوش دنیبا لرز   

 برخاستن گفتم:  نیبود. بند دلم پاره شد و ح

 شده مامان؟! حال بابا چطوره؟ یچ-   

 خونه دخترم. ای. بستیما ن نیبابات ب گهیکنان گفت: د نیف نیف   

 و بغض کرده گفتم:  دمینرگس چرخ یآوردم، همزمان به سو یم نییرا که پا یگوش   

 با... بام... مُرد.-   

 : دیبرخاست و در آغوشم کش انیگو «عیه» نرگس    
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 عمر تو و مامانت. ی. بقازمیخدا بهت صبر بده عز-   

 را از کنارم چنگ زده و گفتم: فمیک   

 . من برم.یکار کن یچ گهید یدون یخودت م رضایبرم. عل دیمن با -   

 چنگ زد و گفت:  زیم یرا از رو چشیو سوئ فیک   

 رسونمت. یم میبر-   

د و راه را گفتن تیتسل دنم،یبودند که با د ستادهیمقابل در ا ی. چند نفرمیدیرس یبه منزل پدر رضایبا نرگس و عل   

 آمد و رونیبه دست از خانه ب فیک ی. مردستادمیشلوغ ا اطیح انیگذشتم و م یورودم باز کردند. از داالن ورود یبرا

 کرد و گذشت. میوبه س ینگاه کوتاه ریبه دنبالش. ام نیو ام ریام

 نرگس دستش را پشتم گذاشت و گفت:    

 .زهییپا میبر-   

ن چشمم به آ یمامان رفتم. وقت ی هیپر سوز و گداز گر یمنبع صدا یکردم و به سو نشیبه صورت غمگ ینگاه مین   

سال، روز به روز کوچک تر  کی نیکه در ا ی. حجمستادمیا یدر ورود یافتاد جلو دیسف یملحفه  ریحجم کوچک ز

 ی هیرگ یجان بابا نشستم. صدا یدستم توسط نرگس، به جلو رفتم و کنار جسم ب دنیو فشرده تر شده بود. با کش

 نیزد. خم شدم و ملحفه را از صورت بابا پس زدم. نفسم سنگ یسرم سوزن م یتو سایگفتن پر« بابا بابا » مامان و 

 ییبا پا یکوتاه و کوتاه تر شد. دست مامان دورم حلقه شد و انگار کس انم،یدر م یکی یشد و تنفس سخت. نفس ها

 و چشمانم بسته شد.آورد که تا انتها خم شدم  یکمرم فشار م یوچکمه پوش، ر

    

که نرگس مانع شد. نگاهش کردم. چشمان قرمزش  زمیمشامم بود. خواستم برخ ریحلوا و زعفران و گالب ز یبو   

 شدم و گفتم:  زیخ میبه صورتش داده بود. ن یا ژهیو یجلوه  ،یمشک یقاب شده اش در روسر دِیپوست سف انیم

 .یمن شد ریو اس یندار ینرگس؟! هفت روزه خونه و زندگ یینجایتو چرا باز ا-   

 و گفت:  دیاش کش ینیب ریبرداشت و ز یدستمال   
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 یتا بش می. چقدر تالش کردیافتم تازه دانشگاه قبول شده بود یم شیچهار سال پ ادی نمیب یم یجور نیتورو ا-   

 .یکه االن هست یا زهییپا نیا

 کنار زدم و گفتم:  میپا یملحفه را از رو   

 خونه مون شلوغه؟-   

 هم اومدن. نایآره. نجوا ا-   

 یناج شهیلبخند زدم. حضور نجوا هم ،یمیتی یغصه  انیو بدخلق من. م ینجوا... نجوا... همان درمانگر عصب   

 اش. یباردار تیآمده بود کنارم باشد. آن هم با آن وضع طیشرا نیمن بود. حاال در بدتر یزندگ

 که نرگس گفت:  دمیچرخ یآمدم. به دور خود م نییاز تخت پا   

 ؟یهست یدنبال چ-   

 هشی. بابام همنجایهمش دراز به دراز افتادم ا می. زشته مهمون داررونیبده سر کنم برم ب یزیچ هی ،یروسر ،یشال-   

 مهمون نواز بود.

 به دستم داد و گفت:  زیم یشد. شال تا شده ام را از رو سیچشمان او زودتر از چشم من خ   

 ترسه دوباره حالت بد شه. یسر خاک پدر مرحومت. م یکنم امروز نر تیمامانت گفت راض-   

 کردم و گفتم:  میسرم تنظ یشال را رو   

ابا ب»  ادیکشون فرسر خا یکه دختر ندارن، کس ییگفت خوشحالم که دختر دارم . کسا یم شهیشه. بابام هم ینم-   

 زنه. ینم« بابا 

 درشت از دو چشمش راه گرفت و گفت:  یدو قطره    

 شه؟ی. چرا غصه هات تموم نمزهییبرات پا رمیبم-   

 در گذاشتم و نگاهش کردم:  ی رهیدستگ یدست رو   

 .ستیکه پدر هم باال سرش ن ینشه. زن مطلقه ا شتریب نیبه بعد غصه هام از ا نیدعا کن از ا-   
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 شانه ام گذاشت و فقط متاسف سر تکان داد. یدست رو   

   *** 

را بنوشد و پاکت  شیپدر چا لیو منتظر تا وک میشب دهم فوت پدر بود. دور تا دور سالن بزرگ خانه نشسته بود   

هربان و م ینگاه خنث ی. حتنمیو عاطفه را بب رینهفته در چشمان ام یروزیتوانستم برق پ ینامه را باز کند. م تیوص

ند پدر بود بفهم یباشم. فقط کاف شانیدهایو تهد نیتوه آماجقرار بود  گرید یساعت یارزش بود وقت یب میبرا سایپر

 راهنیپ انیم فشیبه مادر کردم که تن ظر ی. نگاهدیجوش یو سرکه م ریکرده. دلم مثل س میاش را چگونه تقس هیارث

دستش گذاشتم. با لمس دستم، از فکر و  ی. دست رودیرس یرنجور به نظر م و فیضع یبلند، مثل تن کودک یمشک

 .دیکش یآمد و آه رونیب الیخ

 نوشته بود. یکنم چ یم فیخودم برات تعر ؟یاستراحت کن یبر یخوا یمامان! م-   

خانم  شهیحضار قرائت م یبود که گفت: در حضور همه  دهیآهسته ام را شن زیر یکه انگار صدا یپند یآقا   

 .یمسعود

 قناعت کردم.« بله » صاف نشستم و به گفتن    

لرزانم را در هم گره زدم تا مانع  یگذاشت و پاکت را گشود. دست ها شیپا یجلو زیم یرا رو شیچا وانیل   

 ثابت ماند. لیجناب وک یافراد نشسته در سالن چرخ خورد و در آخر رو یهمه  یشوم. نگاهم رو دنشیلرز

گرفت و باز  لیهمه برساند. سپس پاکت را تحو تیآن را به رو یرو یپاکت را به دست پسرش داد که مهر و امضا   

داشتند. فقط من بودم که  یدم گوش شده بودند و چشم به دهان پند کینامه را باز کرد، همه  تیوص یال یکرد. وقت

 گشت . یم هیصورت بق ینگاه هراسانم رو

ه از نامه ک تیکنند. وص دییپدر را تا یبرگه  را به دست پسرش داد تا همه امضا یقرائت که تمام شد، باز جناب پند   

 گذشت، گفت:  ریچشمان ام یجلو

 شد. یم دینامه ق تیتو وص دیداشتند که با یپدر بازم اموال ؟یجناب پند شهیم یاموال چ ی هیخب بق-   

 خونسرد گفتند:  یلیخ یپند یآقا   

 فروخته و سندش منتقل شد. شیدو هفته پ ومده،یاز ن ینامه اسم تیوص نیکه در ا یفروخته شد. هر ملک-   
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 گفت:  رتیبا تعجب و ح نیام   

 به ما نگه. یزیبابا عادت نداشت ملک بفروشه و چ ؟یچرا؟! بابت چ-   

 شت و گفت: دستش نو ریز یدر برگه  یزیخونسرد و با آرامش چ یپند   

 ...یجناب مسعود شیبودم و مامور . طبق فرما لیبود. من فقط وک یجناب مسعود دیصالحد-   

 یگاه من ری. با ترس به اماوردیاز من ن یبه همان انتقال سند اکتفا کرده و اسم ی. کاش پنددیتپ یدهانم م یقلبم تو   

 گفت:  یهم در کمال خونسرد ی. پنددیبلع یاو را م یبود و حرف ها یدهان پند ی رهیخ رتیکردم که با ح

 منتقل شد. یمسعود زهییاون اموال به خانم پا-   

ام شدند. عاطفه زودتر از همه دهان  رهیو طلبکارانه خ دینگاه ها به جانب من چرخ یرها شد. همه  رتینفسم با ح   

 گشود: 

کرد تا همه  یم یباال و نقش باز دهیکش یبود؟ خانوم پول باباشو هلفت یپس بگو اون همه غش و ضعف واسه چ-   

 بوده! زیواسه ش عز یحاج یلیفکر کنن خ

 «خدانگهدار» و با گفتن  دینوش زیم یاز آب رو یرا برداشت و قلپ لشیو وسا فیرا زده بود، ک ششیکه ن یپند   

 رفت.

 مات و مبهوت نگاهم کرد و گفت:  سایپر   

 کنه. بگو دروغه. میدفعه ناعادالنه اوالشو تقس نی. چطور ممکنه اشهیدروغه ؟ بابا منصف بود هم زهییپا-   

 ند.چاک نده قهیتر نشوند و  یکه جر میدانستم چه بگو یکردم. نم یبود. فقط نگاهشان م دهیزبان به کامم چسب   

 گفت:  ادیبرخاست و با فر نیام   

پناه گرفته تا مال و اموال بابا رو تصاحب  نجایخانوم ظلم شده. نگو چند سال ا نیدر حق ا میما رو بگو فکر کرد-   

 گوشش بابا ؟ ها؟!!! ریز یخوند یکنه. چه ورد

و  برخاست ریبا تعجب نگاهش کردم. رنگ به صورتش نمانده بود. ام دم،یکه از جانب مامان شن ینیبا نفس سنگ   

 گفت:
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 .یگردون یرو بر م یکه از بابا گرفت یاموال یهمه  یریفردا م نیهم -   

 شد. نینفس مامان باز سنگ   

 کردم:  شیصدا ریبدون توجه به اخطار ام   

 ؟یمامان! خوب-   

 داد. یفیسرش را تکان خف   

 : دیکش ادیفر ریام   

 گفتم. یچ یدیشن-   

 .دیلرز یمامان داشت م یدست ها   

 پشتش را نوازش کردم:  گریدستش را در دست گرفتم و با دست د   

 شما؟ یمامان جان! خوب-   

 محکم گفت:  یعاطفه با پوزخند   

 چه به موقع الل شد خواهرتون.-   

 مبل بلند شود. گفتم:  یتا از رو دمیدست مامان را کش   

 .می. پاشو برستیتو اتاق. حالت خوب ن میمامان پاشو بر-   

 برگشتم و گفتم: شیمبل افتاد دوباره. تند به سو یو مامان از دستم رو دیدستم را محکم کش ریام   

 تو؟ یگیم یچ -   

 گفت:  شیدندان ها یبا فک به هم فشرده و از البال   

 .یگردون یاموال رو بر م یریفردا م نیهم-   

 زدم:  یبار من پوزخند محکم نیا   
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 تو. ی. بابت کالهبرداربیساب ادبه ح ختمیتونم. اموالمو فروختم و ر یشرمنده نم-   

 ونریب نیو ح دمیاز او افزود. دست مامان را کش میها نهیبر دفتر ک یگریکه به صورتم زد، برگ د یمحکم یلیس   

 بردنش از اتاق گفتم: 

مامانم  یدادم. شماها هم از خونه  مویبابا در صحت و سالمت کامل اموال رو به من فروخت. منم فروختمش و بده-   

 به نام مامانه. گهید نجایکه نرفته، ا ادتونی. نیکن یم شیعصبان نیکه دار رونیب نیبر

ت گرف دنیلرز شتریغرولند و دعواها باال گرفت. دست مامان ب یمامان را به اتاق بردم و خودم کنارش نشستم. صدا   

که عربده شده بود،  ییخواهم رفت. تنها صدا شیکردنشان از خانه هم پ رونیب یبار تا پا نیاما من مطمئن بودم، ا

 دهیکه چند بار پشت هم کوب اطیکردنش. در هال و ح اکتس یبود و همسر نو عروسش در حال تالش برا نیام یصدا

 شد، دانستم همه رفته اند.

 روح مامان را نوازش کردم:  یو صورت ب دمیکش یقیبا رفتنشان، نفس عم   

 مامان. من و تو... میتنها شد گهید-   

 زد و گفت:  یلبخند سرد   

 زنتم. یم شیباباته که آت یخال ینداره. فقط جا یفرق چیبودن و نبودن اونا ه-   

 و گفتم:  دمیگونه اش را بوس   

 کسُ ندارم. چیمن ه ،ی. تو نباشیکنارم باش دیبا گهی. تو دیمواظب خودت باش دیقربونت برم. تو با یاله-   

 دستم را فشرد و گفت:    

 درش قفل بشه. دیخونه مرد نداره. با نیدرو قفل کن. و برو بخواب. ا-   

 .ستمیگر زیر زیاش گذاشتم و ر نهیس یسرم را رو   

و به  دمیتخت دراز کش یبرداشتم. رو زیم یرا از رو یمامان که مطمئن شدم، به اتاق رفتم و گوش دنیاز خواب   

و منتظر ماندم تا تماس را پاسخ گفت. علت  دمیاسمش دست کش ینرگس نگاه کردم. رو یاز دست رفته  یتماس ها

 دادم و گفتم:  حیکه توض دیرا پرس رمیتاخ
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 بودم. نایشد. منتظر بدتر از ا ریخدا رو شکر. ختم به خ-   

 مامانت چطوره؟-   

 .ختیآرامششو به هم ر شتریبچه ها هم ب یداغونه. حرف ها یلیخ-   

که راه دور بودن و نتونستن مراسم شرکت کنن، تو گروه تلگرام بهت  ییدانشگاه، اونا یبچه ها زهییپا یراست-   

 سراغ تلگرام جوابشونو بده. ینشده. رفت نیروزا اصالً آنال نیا زهییگفتن. من گفتم پا تیتسل

 ؟یندار ی. کاریکه خبر داد ی. مرسزمیباشه عز-   

 .رینه . شب بخ-   

 امیشدن پ تیآپ د دیکردم و به ام ضیفاصله لباسم را تعو نیرا روشن کردم. در ا نترنتیدوباره برخاستم و مودم ا   

» مات و مبهوت ماندم .  ب،یاسم اد دنیماندم. خواستم ابتدا سراغ گروه دانشگاه بروم که با د یها، چشم به گوش

 «وستیبه تلگرام پ بیاد

نثارش  یا «یاَه لعنت» شد.  یبود و عکسش باز نم فیاسمش زدم تا عکس باز شود. نت ضع یدر جا نشستم. رو   

 ذیخودش و پان ریتصو دنید دیام یتا عکس باز شد. همه  دیدوار، ثابت ماند. طول کش ی رهیدا یکردم و چشمم رو

 گل افتاد. یچشمم به سبد یکور شد وقت

 هیها را دادم و بق یهم کالس یاز صفحه اش خارج شدم و به گروه دانشگاه رفتم. جواب ابراز تاسف و همدرد دیناام   

غلبه کنم. صفحه  بیاسم اد دنید یکردم، نتوانستم به وسوسه  یرا که کنارم رها م یها را چک کردم. گوش امیپ ی

 رفتم. لشیاش را باز کردم و دوباره سراغ عکس پروفا

نه بند گو نیا دنشید ینازک وصل بود که برا یعکسش به قلبم با بند داریشده بود و انگار نقطه د ضیعکس تعو   

اش را از  یگل ی. لپ هادمیاش کش یو چشمان عسل ییخرما یموها یدلم پاره شد. انگشت اشاره ام را نوازش وار رو

رات ب رمیکنان گفتم: بم هیو گر دمیدست کش تشکل صور یشدم. رو شیلبخند دندان نما ی رهینظر گذراندم و خ

 .ذمیپان
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و  من یاز چهره  یبی. به صورت کوچک و گردش که ترکذیشدم و به عکس خندان پان رهیخ یتا خود صبح به گوش   

دستش. تا خود صبح  یکوچک تو فیاش و ک یصورت راهنیبسته شده بود. به پ انهیکه ناش شیبود. به موها بیاد

صبحانه پرداختم. تنها  ی هیزود، به ته حاز ذهنم گذشت و صب الیکردم. هزار فکر و خ یم هیاش بودم و گر رهیخ

 چشم گشود و گفت:  دنمیبا خرما خوردم و به اتاق مامان رفتم . با د یچا یوانیل

 ؟یریکجا م-   

 .امیتا ظهر م ؟یتنها بمون یتون یبرم کار دارم مامان. م دیبا-   

 برو. مواظب خودت باش.-   

 زنگ بزن. چادرت کجاست؟ یداشت یصبحونه تو حاضر کردم. کار-   

 با تعجب گفت:    

 کار؟ یچ یخوا یچادر م-   

 که فکر کنم بهتره چادر سر کنم. ییبرم جا دیبا-   

 اش از من تا کمدش رفت و گفت:  رهینگاه خ   

 اونجاست.-   

به مقصد هزار بار  دنیگرفتم و تا رس یگذاشتم و از خانه خارج شدم. تاکس فمیک یچادر را همان طور تا کرده تو   

که  یزیمقصد هراس انگ یو سپس به سو دمیچادر را بر سرم کش ،یشدن از تاکس ادهیرا مرور کردم. قبل از پ میتصم

 کرده بودم، رفتم. یسال ها از آن دور نیا یهمه 

 . جسور تر شده و بدون ترس و واهمه گفتم: دندیو علت حضور را پرس ستادندیاز همان بدو ورود مقابلم ا   

 .نمیرو بب نجایاز فرماندهان ا یکیخوام  یمهرپرور هستم. م بیهمسر سابق سرگرد اد-   

 نگاهم کرد و سپس گفت:  یجسارتم، چند لحظه ا دنیسرباز جوان از د   

 .رمیتا تماس بگ نینیبش-   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
264 

 

 : ستادمیکنار در ا   

 خوبه. راحتم.-   

 یدادم و به سمت سازمان اصل لیخواست که تحو ییداد. سپس کارت شناسا لیحرفم را تحو نیتماس گرفت و ع   

 یاصد دنی. چند ضربه به در زدم و با شنستادمیکه نشانش را داده بود، ا یکردم و اتاق یقدم برداشتم. طبقه ها را ط

 در وارد شدم. یآن سو

 هستم. همسر... یمسعود زهییسالم. پا-   

 برخاست و گفت:  زشیاز پشت م   

 شناس و خوب ما. فهیبله. همسر سرگرد وظ-   

 وار گفتم:  دیتاک   

 همسر سابق.-   

او را انتخاب  یادار زیکنار م یصندل نیرا دور زدم و اول زیکنفرانس را نشانم داد. م زیم یها یزد و صندل یلبخند   

 جا گرفت و گفت:  زشیپشت م زیکردم و نشستم. او ن

 ؟یخانم مسعود ادیازم بر م یچه کار-   

هم ازش نداشتم  ینشون چیبچه م رو از من دور کرده. ه شونیو ا میمهرپرور از هم جدا شد یپنج ساله من و آقا-   

 .تی. اومدم ازش بچه م رو بخوام. بدون دادگاه و شکانجایجز ا

 موشکافانه نگاهم کرد و گفت:    

 .ارنیب فیجناب سرگرد تشر رمیگ یتماس م نیاجازه بد-   

 ممنونم.-   

 تمام شد و تماس را قطع کرد. سپس گفت:  بیمنتظر ماندم تا صحبتش با اد   

 ...نجایفقط ا-   
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 سر تکان دادم:   

 هنیا یبرا نجام،ی. اگر ارمیتونم بچه مو بگ یم یراحت و قانون یلینه قصد جنجال دارم و نه بحث و جدل. چون خ -   

 .رمیخوام در مصالحه بچه رو بگ یم نکهیازشون نداشتم و دوم ا یا گهیکه اوالً آدرس د

 و گفت:  ستادیسر تکان داد و برخاست. پشت در اتاقش ا« خب اریبس» با گفتن    

 تا حرفاتونو... ذارمیمن تنهاتون م-   

رفته گ بیمرا نسبت به اد دیتنومندش، د کلیو در را باز کرد. ه دیکه به در خورد، ساکتش کرد. کنار کش یضربه ا   

دانم فرمانده اش چه  یکرد. نم یم یسالم و احوال پرس یکه به گرم دمیشن یو لحن شادش، را م بیاد یبود. اما صدا

 .دنمید یبرا دیگفت، که ساکت شد و گردن کش

 رهیجلوتر آمد و باز هم خ میقد کیکامل وارد شد.  بیو اد دیبه چشمانم ماند. همکارش کنار کش رهیچشمانش خ   

ود. ب رهیهنوز خ بیشد. در اتاق بسته شد و نگاه اد یمشتم فشرده م انی. پر چادر مدمیلرز یم دینگاهم کرد. مثل ب

 یاو و حاالتش را از بر بودم، شناخت حس دلتنگ هک یمن یچشمش جا خوش کرده بود. برا انیم یمختلف یحس ها

 نبود. یچشمانش کار سخت انیالنه کرده م

هم  دیکه حاال مردانه تر شده بود. شا یصورتش ماندم. صورت ی رهیشد. بر خاستم و باز خ کمیرا دور زد و نزد زیم   

 شکسته تر. 

 . زهییو با غصه لب زد: پا ستادیا کمیخورد باز به چشمانم برگشت. نزد یچادرم چرخ ینگاهش رو   

 ام گفتم: یخوددار یبا همه    

 اومدم پ... -   

 بر دخترم گذاشته بود. با اخم گفتم: یگریاسم د دی. شاذیپان مینتوانستم بگو   

 . نمیاومدم بچه مو بب-   

 . یاومد ریچقدر د-   

 پوزخند زدم و رو برگرداندم:   
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 تو و مادرت! ن؛یاومده باشم. شما بچه مو ازم گرفت رینرفتم که د ییمن جا-   

 . دیکش یقیانداخت و نفس عم ریسرش را به ز   

 . شی. پس به نفعته بهم بدیازم دورش کن یتونستینم یدون یخوام. بدون جنگ و دعوا. خودتم م یبچه مو م-   

 گفت: نیغمگ   

 .  یچقدر شکسته شد-   

 زدم: یتلخند   

شدنم نباش. فقط  ریسال ها. نگران من و پ نیسرم اومده ا ییانگار برات مهمه که چه بال یزن یحرف م یجور هی-   

 . اریبرو بچه م رو برام ب

 در را نشان داد و گفت:    

 . میبر ایب-   

 کجا؟ -   

 زل زل نگاهم کرد:   

 .ذیپان شیپ-   

 ما بود. چقدر حرف نیب نیسکوت سنگ یملود یاو و ترق تروق شکستن قلنج انگشتانم همه  نیسنگ ینفس ها   

همه دود شد و به هوا رفت. حاال  دنشیام بپرسم اما به محض د ییتنها یداشتم که از تنها مخاطب روزها و شب ها

شود و بتوانم پس از سال ها  یبلکه مدد مانداخت یچنگ م یبه هر جمله و کلمه ا یمعاشرت معمول کی یبرا یحت

جا دانستم ک یرفتم و نم یم دنشید یبود که برا ذیاتصال ما پان ینقطه  واژه. حاال تنها کیاز  غیهمکالمش شوم. در

خواست. سوال  یم دنی. دلم هزار هزار سوال پرسدیچرخ یزبانم نم یرو «میریکجا م» به قدر  یروم؟ واژه ها حت یم

قانع کننده  ییو جواب ها دارشیبودم. بارها خود را به شوق د دهیپرس بیبارها از اد ییخلوت تنها کنجکه در  ییها

 خواستم که ینم چیهم ه دی. شادنیپرس ینداشتم برا چیاو نشسته بودم، ه یمتر کیداده بودم اما حاال که در  دیام

ام را از آغوشم دور کرد.  رخوارهیکه کودک ش دبو یهمان مرد بیبپرسم. اصالً همان بهتر که نپرسم. مگر نه که اد

 .میعذاب آور شده بود برا نیماش نیسکوت سنگ اهیس ی هیمان رد و بدل نشود. سا نیب یکالم چیهمان بهتر که ه
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 ینگاهش را خوب حس م ینیکردم اما سنگ یفرستادم که توجه اش را جلب کرد. نگاهش نم رونیب نهیاز س یآه   

نگاهش کم و کمتر شد. با  ینیماندم تا سنگ رهیدر ژست نشستنم، همان طور به روبرو خ رییتغ یکردم. بدون ذره ا

 و پلک بر هم زدم. دمیکش یدور شدن نگاهش، نفس راحت

به  رهیدر و خ ی رهینگاهم کند، دست بر دستگ نکهیابتدا به اطراف و سپس به او نگاه کردم. بدون ا ن،یبا توقف ماش   

 گفت:  نیفرمان ماش

 بهش بگم. ییزایچ هی دیباهاش صحبت کنم. با رمیم-   

 بود: یاراد ریم کامالً غپوزخند   

 مادر مرده ت زنده شده؟ یبگ یخوا یم-   

 تند برگشت و نگاهم کرد:   

 وقت تو رو براش نکشتم. چیمن ه-   

پنج سال نبودنمو کرده  هیتا توج یبهم چسبوند یو چه انگ یبراش سر هم کرد یآهان. پس چه دروغ و دونگ-   

 باشه؟

 یبا حرص بر هم م شیو پلک ها دیکش یم نیسنگ یگونه نفس ها نیسختش شده که ا یمعلوم بود خوددار   

 افتادند:

 پنج ساله ست. یبچه  هیباهاش صحبت کنم . اون فقط  رمیم-   

 متعجب کرد: زیگونه او را ن نیپنج سال خون به جگر شدنم بود که ا ی جهیام نت یغرش عصب   

دونه؟ بهش  یازم گرفت و بردش؟ م یمادرت با چه وضع یدون یانصاف؟ م یب نیپنج روزشم نبود ازم جداش کرد-   

 ن؟یگفت

تو  یبرا گهی. من دیصورتش تاب دادن گفتم: فقط خانم مسعود یمعترض اسمم را صدا کرد. با خشم و انگشت جلو   

 .ستمی. سال هاست نستمین زهییپا

 را باز کرد و گفت:  نیبا غضب در ماش   
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 .ارمشیب رمیم-   

شدم و منتظر ماندم. ساعت ها کش آمده بودند  ادهیپ نیقرار از ماش یرفتنش را تا مقابل مهد کودک دنبال کردم. ب   

را به آغوش  ذیپان فیدر باز شود و حجم ظر نیخواستم ا یزد. فقط م یها پر پر م هیحذف ثان ی. دلم برایانگار

خواستم وجب به  یبودم، استشمام کنم. م دهینکش عطر تنش را که سال ها به مشام یخواستم همه  یبکشم. م

 را که سال ها نوازش نکرده بودم، لمس کنم و عطر کنم و لذت ببرم و مدهوش شوم. یوجب تن

 بیهم از رفتن اد قهیام نگاه کردم. پنج دق ی. به ساعت مچستادمیبه انتظار ا گرشیرا دور زدم و سمت د نیماش   

 ه بود.گذشت یچو قرن میکه برا ذیاز پنج ساعت گذشته بود. مثل پنج سال نداشتن پان شیب میگذشت اما برا ینم

. نمشیباز مهد کودک، بب مهیتا از در ن دمی. گردن کشستادمیرو به انتظار ا ادهیکالفه و کم طاقت جلو رفتم. کنار پ   

امروز  دیکه با یا یرمق و انرژ یمه انتظار کش آمده و خسته کننده، ه نیخواستم. ا یانتظار را نم نیاما نبود. ا

 کشت. یشد را م یمختص دخترکم م

 و ورود و خروج تیریکه احتماالً ساختمان مد یبودم. در ساختمان ستادهیدر ا کیبار کامالً نزد نیباز جلوتر رفتم. ا   

ه را گرفت بیداد که دست اد یم یخارج شد. دستش که از او فاصله گرفته بود، نشان از وجود کس بیبود، باز شد و اد

. ییبه اعصاب شنوا کیگوشم. همان قدر نزد ریز یی. جادمیشن یمقلبم را  یطپش ها یشد. صدا ینم دهیبود اما د

 گوشم نشست. یدستم رو اریاخت یب

 یشانه  یبه موازات هم رو شیزانو زده بود و دست ها بیمهد کودک نگاه کردم. اد یداخل یباز به محوطه    

اهش، کوت یبه تن داشت. موها یصورت یبا خال ها دیو سف یصورت راهنیبود. پ ستادهیبود که پشت به من ا یدخترک

د و ز یحرف م بیبود. اد نیزم یرو بیاد یپا راش، کنا یموس صورت یکیم فیشده بود و ک دهیبا دو گل سر باال کش

مانع شد و صورتش را سمت خود  بیشد و خواست بچرخد، اد نییاش بود. سرش که چند بار باال و پا رهیدخترک خ

 نگه داشت.

 کرده را فشار ریبدن، بغض گ یخواستم از رو یرفت. انگار م میگلو یقلبم مشت شد. سپس آهسته رو یدستم رو   

ن بغض، کنم. بدو ایدخترم، آماده و مه دنید یخواستم خود را برا یدهم تا پا پس بکشد و از من دور شود. انگار م

 ...جرانو ه یدور یبدون هق هق، بدون تکرار تلخ سال ها ه،یبدون گر

 تند و ییقرار تر و با نفس ها یدستش قرار گرفت و من ب انیرا برداشت، دست دختر م فیکه برخاست و ک بیاد   

 کمکم کن. ای: خدادمیوقفه، به پشت چرخ یب
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 شود:  میاشک ها زشیتا مانع ر دمیپشتم متوقف شد. لبم را گز شان،یقدم ها یصدا   

 "خواد. بچه ها مادرشونو شاد دوست دارن. ینم ونی. نبار. بچه م مادر گرینبار لعنت"   

گل  یکه کنار بوته  ییته ته ته بهشت بود... جا نجایبود... ا ابانیو نه خ دمید یم بی. نه اددمیآهسته به پشت چرخ   

 خود بهشت بود... نجای. ایصورت فرشته گونش شو یغنچه  یو غرق تماشا یستیسرخ با

 جدا شد. لب زد: مامان! بیزانو زدم. دستش از دست اد   

 "که بعد از پنج سال به قربت لمس تن کودکش رفته... نبار... ی... من مادرم! مادرینبار لعنت"   

بود و  رهیداد. نگاهم کرد. هنوز خسر تکان  بیاز دو طرف باز شدند. نگاهش تا صورت پدرش رفت و اد میدست ها   

 که هق هق نبود اما خودِ ناله بود، گفتم: یا هیرا به سمتش بردم . با گر میدانست چه کند. دست ها ینم

 دلم. زیتو بغلم عز ایب -   

قدم خودم با او فاصله داشتم.  کی ی. من اندازه دیرس ی. قدم کوتاهش که به من نمستادیقدم برداشت و باز ا کی   

 که آهسته گفت:  دمیرفت. شن بیاد ینگاهش دوباره به سو

 مامانت. شیبرو پ-   

 کردم:  شیزمزمه کردم و با تمنا صدا یدردمند« آخ»    

 بغل مامان؟! یای! نمذمیپان-   

آغوشم شکفت.  انیگل سرخ م یچطور غنچه  مدمیآغوشم جا کرد. نفه انیچه شد که خدا بهشت را م مدمینفه   

. دمیبوس یبود بر عطش جان خسته ام. سر و صورتش را م ییایحلول کرد. در میبود که بر آتش جان ابراه یگلستان

شدم. اشک بود که همه احساسم را  یم رابیکردم و خود س ی. پشتش را نوازش مدمیکش یعطر تنش را نفس م

 کنارم خم شد و گفت:  بیکرد. اد یم یاریآب

 کنن. ینگاهتون م نجای. انیتو ماش میپاشو بر-   

 نگاهش کردم:  زیت   

 خوام نهار با بچه م باشم. یخوام ببرمش. م یم-   
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 قامت صاف کرد و گفت:    

 باشه. پاشو فعالً.-   

ضرب باال  کیام را  ینیرا پاک کردم و ب میاما دستش را رها نکردم. با دست آزادم تند و تند اشک ها ستادمیا   

 :دمیکش

 برمش. یم شهیهم یبرا یبه زود ی. ولارمشیم گهیچند ساعت د-   

 .میکن یبعداً صحبت م-   

 گفتم: یکوتاه قانعم کند. مصمم و جد یدارهاید نیبود به هم نیشستم خبر دار شد. هدفش ا   

 آزش. رضایسراغت. عل ادیم لمیمنتها نه من و شما! وک میکن یآره صحبت م -   

 گفتم: نشیزبینگاه ت ریفرار از ز ینگاهم کرد. برا یطرفه باال رفت و استفهام کی شیابرو   

 .ارمشیب یکجا -   

 .ریتماس بگ-   

 خم شد: ذیپان یگفت و به سو   

 باش. باشه؟ ی. دختر خوبیخور ینم ادیبا نهارت نوشابه ز-   

 :دمیبار واضح شن نیاول یرا برا شیصدا   

 !ییهستم بابا یمن دختر خوب -   

از دور شدنش  یحاک بیاد یقدم ها یکرد. با لذت چشم بستم. صدا یادا م یکه نوک زبان« س » دلم غنج زد از    

 رفتن پدرش بود. ی رهیکه خ یآوردم تا نگاه جذاب دخترک نییبود. صورتم را پا

 مامان؟ می! بر ذمیپان-   

 م؟یرینم ییبا بابا-   
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 .یخوش گذرون میبر ییاِممم. نه مامان. قراره دوتا-   

 م؟یخور یهم م تزایپ-   

 لبخند زدم:    

 .میخور یم یدوست داشته باش یزی. هر چمیخور یدلم. م زیآره عز-   

 که وقت کوتاه فیچه ح دمیشیو با خود اند ستادمیا م،یدیکه رس ابانی. به سر خمیقدم زنان کنار هم به راه افتاد   

را که از زمان سوار  ی. چادرمیسوار شد ذیگفتم و با پان« دربست »بلند   یتاکس دنیامروزم به قدم زدن بگذرد. با د

 ،یبیرا که به طرز عج ذیرا کنار گذاشتم. پان فیجا دادم و ک فمیکدستم مانده بود ، داخل  یرو بیاد نیشدن در ماش

 کرد، صدا کردم:  یم یبیغر

 تو بغل مامان. یای! نمذمیپان-   

ام گذاشتم.  نهیس ینشاندمش و سرش را رو میپا ی. رودمیسر تکان داد و من از خدا خواسته، در آغوشش کش   

 و گفتم:  دمیکوتاه و صافش را بوس یموها یرو

 شد؟ یمامان تنگ نم یمامان قربونت بره. دلت برا-   

 شد. یم-   

 شم؟یپ ارهیتو رو ب یچرا به بابا نگفت شم؟یپ یومدیچرا ن-   

 سفر. یگفت شما رفت ییبابا-   

 رو کشاندم و با خود زمزمه کردم: ادهیپ نیجهت نگاهم را به عابر   

 سفر پنج ساله. هیآره. -   

 اش شدم:  رهینبود. دوباره با لبخند خ هیوقت گر نجایبغضم را پس زدم. امروز و ا   

. رمیاتاق خوشگل برات درست کنم. برات تخت خواب خوشگل بگ هیخوام  یمامان؟ م شیپ یایب یدوست دار-   

 ؟یاتاقتو پر از عروسک کنم. دوست دار
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 اد؟یبابا هم م-   

 یخواست. دست یمرا نم بیما را از هم دور کرده بود که هنوز بدون اد یآن قدر یپنج سال و دور نی. ادمیآه کش   

 و گفتم:  دمیبه سرش کش

 . خب؟میاجبارش کن دیما نبا اد،یدونم. اگر نتونست ب ینم-   

اش را پرداختم. با هم  هیرا نگه داشتم و کرا نیماش یپارک باز نیسر تکان داد اما مشخص بودکه قانع نشده. با د   

آب شود و با من راحت تر باشد. و چقدر هم خوب  خشیو جنب و جوش،  یبا باز دیتا شا میشد یباز یوارد محوطه 

 گفت:  ستاد،ینفس نفس زنان ا یخسته از باز یو موفق بودم. وقت

 م؟یبخور یبستن میبر-   

 تند سر تکان دادم:    

 اَم. یآره منم عاشق بستن-   

رف زدن. از مهد شروع کرده بود به ح می. حاال برامیپارک رفت یخروج یدستش را در دستم گرفتم و به سو   

مادرها روز جشن در مهد حاضر نشده بود و پدرش هم  یکه مثل همه  زجونیخوش اخالقش. از عز یکودکش و مرب

 کند. کنارش زانو زدم. یدلش مانده که نگاهم م یرو یدانستم حرف یو نگاهم کرد. م ستادیباره ا کیبود. و  تیمامور

 ؟یایاز حاال تو مهد ما جشن باشه تو م-   

 کالم سر تکان دادم. یبا لبخند و ب   

 ؟یایحتماً م-   

 بغلت کنم. یفروش یتا بستن ی. دوست دارامیحتماً م زمیآره عز-   

 آره دوس دارم.-   

شانه ام گذاشت و  یاش. در آغوشش گرفتم و برخاستم. سرش را رو یسر زبان یها نیس یو من باز دلم غنج زد برا   

بار بود که مامان  نی. کودک پنج ساله ام اولدمیبودم اما تلخ خند یخوشحال م دیزد. با میبار مامان صدا نیاول یبرا

 کرد. یم میصدا
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 جونم مامان!-   

 سفر؟ یرینم گهید-   

 هستم. شتیپ شهیسفر. هم رمیوقت نم چیه گهیدلم. د زینه عز-   

از من  گرید یدانستم تا ساعت یکه م ینمانده بود. اما دل کندن از آغوش مینفس برا گریبرسم، د یفروش یتا بستن   

گذاشتم و شالم را مرتب  نیزم یرو یفروش ینفس زدن ها. مقابل بستن نیتحمل ا یشود، سخت بود و بان یدور م

کنارمان  یشد. پسر جوان رهیرنگارنگ خ یها یبستن فیو به رد ستادیا یا شهیش خچالی نیتریکردم. پشت و

 ثابت ماند گفتم: یصورت یبستن یکه رو ذیو منتظر انتخاب . چشم پان ستادیا

 مامان جون؟ یدوست دار یتوت فرنگ یبستن -   

 سر به باال پرت کرد و گفت:    

 خوام. یم یفیدوست ندارم. ق یا وهیم-   

اه و دستگ یفروش یبستن گریسمت دبه  ذینگفتم. با پان چیپسر جوان پوزخند زد. چند لحظه نگاهش کردم و ه   

که پول  یشدم در حال رهیکردم، به پسرک خ ی. پولش را که حساب ممیگرفت یفیق یو دو بستن میآماده رفت یبستن

 دست من و او مانده بود: نیهنوز ب

 یبچه م خبر ندارم؟! من که هرگز دل ی قهیچرا من از سل یدون یم یمادر پوزخند نزن. تو چ هیوقت واسه  چیه-   

 .یشکن یراحت دل م یلیبه شما که با پوزخندت، خ یشکست، وا ینشکستم، دلم بدجور تو زندگ

 .دمیرا سفت چسب ذیام بود که پول را رها کردم و دست پان رهیحرف و شرمنده خ یهنوز ب   

که به منزل برگردم و از او با مادر  یدادم تا حال لی، به او تحو بیمحل سکونت اد ابانیرا سر خ ذیکه پان یاز لحظه ا   

. خواست یو فراق نم یدور گریکرد. دلم د یم ینیاز پنج سال گذشته بر جانم سنگ شیاش ب یخال یحرف بزنم، جا

من بود که کنار  یعیحق طب نیبودم. حاال ا دهیکش بیاد یاهکه بخاطر خودخو یهمه زجر نیبس اَم بود. بس بود ا

 فرزندم باشم و از برکت وجودش احساس آرامش کنم.

کرد به آغوشم  قشیتشو بیاد یوقت دنم،یبود. از همان بدو د رفتهیکودک بودنش خوب مرا پذ یبا همه  ذیپان   

آن زبان  . او بازمیو حرف زد میکرد یو باز میشد. تمام ساعات روز را در کنار هم قدم زد اتمیآمد و جان ح د،یایب
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را  شیخواست عروسک ها یکه دلش م یاتاق وگفت  میبرا شیبود، از عروسک ها ریگ «نیس»که به  نشیریش

افتم. و من  یزند و م یبروم لق م هیسه پا یگفت رو یم زجونیکار را نداشت و عز نیا یاما پدرش حوصله  زدیاویب

 لحظات کودکانه اش کنارش نبودم. نیچقدر حسرت خوردم که بهتر

سال هاست  ییخورد. گو یسفارش داد. با ولع م تزایپ ذیو پان میخودش به فست فود رفت یظهر طبق خواسته    

خورد.  یم یاقیفقط با لبخند نظاره گرش بودم که با چه اشت تزا،یدلبر پ یاز برش ها یو من بدون گاز دهیرنگ غذا ند

 و گفت:  دیدور لبش را که با سس کچاپ قرمز شده بود، زبان کش «؟یدوست دار یلیخ تزایپ»  دمیپرس یوقت

 . ییبابا یاندازه -   

نداشتم که مرا نصف پدرش دوست نداشت. و چه  دیترد ؟یمامان یو من باز حسرت خوردم که چرا نگفت اندازه    

 دانستن!!! نیداشت ا یدرد

 از آن گذشت. گفتم: یکه دلم غنج زد و حس خوب دیکش یا ازهیکه تمام شد، خم شیتزایپ   

 ؟یبعد از نهار بخواب یعادت دار-   

کردم که فعالً از او  یوجودم، دلم را راض یبا چشمان خمار و خواب آلودش نگاهم کرد و سر تکان داد. بر خالف تمنا   

 گفت:شد  یکه م نیتماس گرفتم و او را به پدرش سپردم. سوار ماش بیدور شوم. با اد

 خونه؟ میبر یای! نمیمامان-   

اما دستانش که دور فرمان  دینگاه دزد د،یکه چرخ بیبند دلم پاره شد و افتادنش را حس کردم. نگاهم به سمت اد   

دم و زانو ز ن،یماش یمبتال کرده بود. کنار در باز مانده  زیبود که او را ن یبیاز حال غر یشد حاک یمشت م لشیاتومب

 دستانم گرفتم و گفتم: نیرا ب ذیپان یدست ها

 .زمیخودم عز شیبرمت پ یم یبه زود-   

 !اد؟ینم ییبابا-   

 یکودک یکودک با همه  نیکرد. ا ینگاه م ذیبه پان رهیخ رهیدر هم گره خورد. خ بیمن و متعجب اد نینگاه غمگ   

جمع هرگز  نیاو را ندارد و ا یپدر یدر خانه  یتر از آن بود که نفهمد مادر از سفر برگشته اش، قصد زندگ زیاش، ت

در آورد. درد داشت.  بیمن و اد یاز عمق رابطه  سرخواست  یهوش و ذکاوتش، م یشود. با همه  یسه نفره نم
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جمالت به ظاهر ساده و سوال گونه اش، بازخواستت کند. گونه اش را  نیکه فرزندت ب نیداشت ا قیعم یدرد

 و گفتم:  دمیبوس

 زم؟ی. باشه عزمیبخر لیاتاقت وسا یبرا میدنبالت بر امیروز م هیهفته  نیهمتو -   

 ؟یخواب یتو امشب کجا م-   

 خودم. یخونه -   

 خونه ت کجاست؟-   

 معترض اسمش را صدا کرد و هشدار داد:  بیاد   

 . تمومش کن.ذیپان-   

 گفتم:  بیبدون نگاه به اد   

 کارش نداشته باش.-   

 را در آغوش گرفتم و گفتم: ذیپان   

 .موندیجد یتو خونه  میریم ییخودمون دوتا. بعدش دوتا یبرا رمیخونه بگ هیکه فعال هستم تا بتونم  ییجا هی -   

فشرده شد و نگاهم  ذیاز اشک نشاند. قلبم از درد پان یچشمانش موج انیرفت غصه داشت. دل پرش م یم یوقت   

 که حاال پس از یجسم دردمند ی هیبر سا ذیرفتن او و نگاه ممتد پان ریماند. مس رهیخ بیاد نیرفتن ماش ریبه مس

 .دیبار ی، م یساعت ها تحمل و خوددار

وقت  یبودم که چرا بجا مانیکردم، هزار بار پش یو تمام ساعات روز را مرور م دهیبسترم دراز کش انیحاال که م   

کردم زودتر صبح شود و  یمسکن نرفته ام. فقط خدا خدا م یامالک و آژانس ها نیعصر در خانه، سراغ مشاور یکش

 بزنم. رونیخانه ب نیمن از در ا
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خانم  یخود نشستم. با صدا یقبل ی. رمز را وارد کردم و سپس در جادمیشدم و کارت را در دستگاه کش زیخ مین   

 کرد، سر باال گرفتم.  یمطالعه اش با دقت نگاهم م نکیع یمعتمد که از باال

 دخترجون؟  هیکارِت چ یگفت-   

 به صورت گرد و مهربانش زدم:  یلبخند   

 معلمم مادر! -   

 بزرگ مقابلش گذاشت و گفت:  زیم یآژانس امالک دو پاکت رو یمتصد   

  ن؟یداد لیتحو یرو به خانم مسعود دیمبارک هر دو باشه. خانم معتمد کل-   

 به خود داد و گفت:  یام بود. تکان رهیخ قیما به خانم معتمد برگشت که هنوز دق ینگاه هر دو   

 دم.  یم لیبهش تحو دیو همون جا کل نهیخونه رو بازم بب میبر-   

 ام انداختم و گفتم: یبزرگ ساعت مچ یبه صفحه  ینگاه   

ثبت کارنامه.  یبدم برا لیمدرسه باشم. نمرات دانش آموزا رو تحو دیبا گهیساعت د کیشرمنده خانم معتمد.  -   

 کنم.  یمن فردا اسباب کش نینداره. اگه اجازه بد ی. مشکلدمی. خونه هم که دشهیم رمید یلیخ

 مقابلم گذاشت.  زیم یآورد و رو رونیب یدیطرفه از گردنش رد کرده بود، دسته کل کیکه  یکوچک فیاز ک   

 بد نبود.  ،یدیکش یدست بهش م هیاما خودتم  رهیخونه تم-   

 را برداشتم و برخاستم:  دیدسته کل   

 کنم.  یم زیخونه رو هم تم لم،یهمون فردا بعد از آوردن وسا ن،یچشم اگر اجازه بد-   

 پس شام فردا شب با من. -   
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سنجاق شده به صورتش، صرفاً  یاخم ها نیاما مهربان بود. شک نداشتم که ا ،یتظاهر به بدعنق یزن با همه  نیا   

خواست اقتدار موجر بودنش را حفظ کند. تشکر کردم و با برداشتن پاکت  یدم حجله بود. م یجهت کشتن گربه 

 اجاره نامه، از آژانس خارج شدم.  یبرگه  یحاو

   *** 

 اسیشتم. صحبت مامان که با پرگذا گرید یرا گوشه ا ذیخواب پان سیو سرو دمیهم چ یرو اطیح یکارتن ها را تو   

 انداختم و گفتم:  اطیح یتخت گوشه  یتمام شد، نفس زنان خود را رو

 گفت مامان؟ یم یچ-   

 به سمتم سُر داد.  یگذاشت و بشقاب هندوانه را کم میپا یو چنگال را جلو یدست ریز   

 کن.  یما زندگ شیپ ایتو ب رهیکه داره م زهییپا گهیم-   

 با دقت نگاهش کردم:   

  ؟یبر یدوست دار-   

 خوانم.  یدانست از چشمانش حرف دلش را م ینگاهم نکرد. م   

 . ششونیاصرار داره برم پ یآقا مهد-   

 برش زدنش گفتم:  نیام گذاشتم و ح یدست شیپ یاز هندوانه تو یقاچ   

 فتنیبه جونت ب نیو ام ریرفتنت به اون خونه باعث نشه ام ی. ولیاریندارم. شما خودت صاحب اخت یمن حرف-   

هفته  هیداشته باش،  توی. خونه و زندگیدوماد هم احساس کنه خونه ش سربار یریخونه. که سر پ نیفروش ا یبرا

 من.  شیپ ایهفته ب هی سا،یپر شیبرو پ

 من بود: ی رهیحاال نگاهش با دلهره خ   

 . رنیتو رو به دل نگ ی نهیو ک رنیکم آروم بگ هیبفروشمش بدم دست بچه ها. بلکه  گمیم-   

 را پس زدم و گفتم:  یدست شیکرده بود، زهر هالهل شد به جانم. پ نیریخنک که کامم را ش یشهد هندوانه   
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 نهیو عداوتشون. بذار ازم ک نهیارزش نداره ک یزیمن پش ینزن مامان. برا نهیبخاطر من سنگ پسراتو به س-   

 داشته باشن. 

 دختر.  گمیبخاطر خودت م-   

کردم خونسرد باشم.  یم یسع یلیکرد. خ میچال مادرانه ها اهیمرا س یها بود که زندگ "بخاطر خودت" نیا   

 باشد که من باشم و مادرم نباشد.  یبخصوص پس از مرگ پدر و از دست دادنش. دوست نداشتم روز

 رص پلک بر هم فشردم و با آرامش چشم باز کردم: با ح   

جگر گوشهم رو ازم جدا کرد. هر  شیمن بود که پنج سال پ "خاطر" نینکن مامان. ا یکار چیبخاطر من ه-   

 . ریبخاطر خودت بگ یریگ یم یمیتصم

 . یزندگ لیوسا ی هیآماده کردن بق یایبرگشتم و مه نیزم ریباز به ز   

ر و بارب نیرا به سمسار فروختم. سپس منتظر آمدن ماش ذیخواب پان سیو سرو یاضاف لیصبح روز بعد ابتدا وسا   

دو  یکیکردم. بجز  یم یخال میحمل بار شدم. نرگس که تماس گرفت، داشتم اتاقم را از لباسها و کتاب ها یکارگرها

 نگذاشتم.  یباق یزیچ یمواقع ضرور یدست لباس برا

نداشتم و از ترس  نانیو اطم مانیا میکه هنوز به برادرها ییاما از آن جا دیایکمک ب ینرگس اصرار داشت برا   

فرستادم تا آنجا منتظرم  شیرا برا دیجد یبا نرگس، اصرارش را رد کردم و آدرس خانه  ستیناشا یداشتن برخورد

 باشد. 

 دمیجد یبا آژانس خود را به خانه  زیمنتقل کردند و من ن نیرا به ماش لیوسا یکارگرها همه  د،یکه رس نیماش   

 که گفت:  دمی. صورتش را بوسختیقرآن ردم کرد و آب پشت سرم ر ریاز ز هیرساندم. مامان با گر

 . زهییپا یمنُ فراموش نکن-   

 شانه اش گذاشتم و گفتم: یسرم را رو   

 من. باشه؟!  شیپ ای. تو هم بشتیپ امیمامان جان! م رمیم یفراموشت کنم که م -   

 ذیبا پان یدادم به زود نانی. و من به او اطمرمیپس بگ بیرا از اد ذیکرد و دعا کرد بتوانم پان ریخ یآرزو میبرا   

 مهمانش خواهم شد. 
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از  .میکرد یشد و روبروس ادهیپ دنمینشسته بود. با د نشیماش انینرگس م دم،یخانم معتمد که رس یبه خانه    

 نیماش دنیوارد شود. با رس یحقوق قینشوم تا او از طر کینزد بیکه هنوز مصر بود من به اد میحرف زد رضایعل

 نرگس خالص شدم.  هیو توج حیاز توض ،یباربر

، اثاث به باال دنیو با رس میستادیا ی. من و نرگس داخل خانه هر کدام گوشه ادیطول کش یساعت کیبار  یهیتخل   

 . میاش را نداشته باش ییتا بعداً دوباره دردسر جابجا میکرد یآن را مشخص م یریمحل قرارگ

واحد من بود باز  یدر واحدش را که روبرو یرساندند، خانم معتمد ال یدوم م یکه کارگرها بار را تا طبقه  یهر بار   

کرد و  یدر را باز م یبار، ال یگذاشت. دوباره با دور بعد یهم م یکرد و سپس در را رو یکرد و کنجکاوانه نگاه م یم

 بود.  یجالب رزنیخنده بر لب من و نرگس آورد. پ ارش. رفتیپر از کنجکاو یباز هم همان نگاه دزدک

 نیهم یزیچ کیکه قبول نکردم. گفتم  اوردیو ب ردیزنگ زد شام بگ رضای. علمیخانه سرگرم بود دمانیتا شب با چ   

 در را باز کرد و گفت:  یبود، ال ستادهی. خانم معتمد که انگار پشت در امیخور یکنم و با هم م یجا درست م

 . یدختر جان. من که گفتم شام مهمون من یکن یدرست م یُچ یچ-   

ت دسدر  یچا ینینرگس را به دستش دادم. به سمت خانم معتمد رفتم که س لیرا قطع کردم و موبا رضایتماس عل   

 داشت: 

 . ستمیبه زحمتتون ن یشما چرا خانم معتمد؟! راض-   

 گفت:  یجد یلیخ   

 من با تو تعارف ندارما. -   

 کانتر آشپزخانه گذاشت و گفت:  یرا رو ینیزدم و نرگس را نگاه کردم. س یلبخند   

 . ارمیتا من برم غذا براتون ب نیبخور یچا هی نیایب-   

بزاق را در دهانم احساس کردم.  زیتجمع اغراق آم دنش،یکه با د یخوش رنگ یبندر یآورد . با ترش مهیپلو و ق   

 ذوقش زد و گفت:  یتو یکرد و خانم معتمد با همان تظاهر به بدخلق ینرگس که مدام به به و چه چه م

 بچه خسته شد.  نیا ریبگ لویاز وسا گهید یگوشه هی! غذاتو بخور پاشو زنه؟یحرف م نقدریزن گنده ا-   
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 فرو خورد و گفت: انهینرگس خنده اش را ناش   

 و هفت ساله، بچه.  ستیب یو سه ساله زن گنده هستم و تو ستیمن ب -   

به دنبال نرگس آمد و رفتند.  رضای. کارمان که تمام شد، علدینگو یزیو با چشم و ابرو اشاره کردم که چ دمیخند   

 یلیتک به تک وسا یشدم ، نگاهم رو یم ایخواب مه یبرسم. برا میدهایصبح به خر گذاشت تا میرا برا نشیماش

 ب منتقل شده بود. یاد یبه خانه  یام بود و با چه عشق هیزیجه یکه روز دیچرخ

ردم ک یهم، قطع شد. سع ختهیهمان نفس جسته گر ب،یاسم اد دنینصفه ماند و با د لیموبا یبا صدا نمیآه سنگ   

 تاسف!!! ایداشت  یدانم شاد ینم ن،یافتاده بود و ا لمیموبا یرو بیشد. پس از سال ها اسم اد یآرام باشم اما نم

 گفت: د،یام را که د یدر پ یپ ی. مکث هادیسالم گفتم. سالم گفت و حالم را پرس   

 خواست باهات حرف بزنه.  یبرات تنگ شد م ذیدل پان ؟یخواب که نبود-   

 پشت سرم نشستم و گفتم: یمبل تک یداد. رو یبه من م یخاص یاسمش هم انرژ یحت   

 بده بهش.  یگوش -   

 آمد.  ذیگفتن پان "الو" یکرد و سپس صدا یم ذیبه پان ییها هیآمد که داشت توص یم بیاد یهنوز صدا   

  ؟یمامان یدلم. خوب زیسالم عز-   

 . شمیپ یومدین گهی! چرا دیخوبم. مامان-   

 ؟با مامان یای. ممیکن دیخر میدنبالت بر امیکردم. فردا م یورودت آماده م یقربونت برم داشتم خونه رو برا یاله-   

 تلفن دور شد و گفت:  یاز دهنه  شیصدا   

  د؟یفردا با مامان برم خر-   

 شفاف تر شد و با ذوق گفت:  شیصدا   

 !یمامان امیم-   

 مامان؟  زیدنبالت. باشه عز امیپس االن برو زود بخواب من فردا صبح م-   
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 . ریچشم. شب بخ-   

 . زکمیعز ریشبت بخ-   

  ؟یندار یآمد که گفت: کار بیاد یصدا   

 وفا؟!  یب یچه کار داشتم با او؟ با او   

 نه. خداحافظ. -   

 با عجله گفت:    

 . ارمشیبرات ب ستمیخونه دنبالش. من صبح ن یایب یتون یصبر کن. صبح م-   

 . امیباشه م-   

 فرستم.  یآدرس برات م-   

 را: شیصدا دیپوزخند زدم. حتما شن   

 .    رمینگ ادیکه  یخالصه پنج سال تالش کرد رم؟یبگ ادیآدرس خونه ت رو  یترس ینم-   

 شد و گفت:  نیو سردش، غمگ یلحن رسم   

  ؟یبه جونم بزن شیکه آت یحاال؛ بعد از پنج سال برگشت-   

 و هنوزم که هنوزه سرد و خاموش نشده.  یکه پنج سال به جونم انداخت شهینم یشیآت یبه پا-   

 گردنش را حس کنم:  یبرجسته  یتوانستم رگ ها یشد. م یعصب   

 پدرت؟  ایمن -   

 وسط؟  نیست ا کارهیپدر من چ-   

ز . برو ایکن یم وونهیمنو د یفقط دار ،یحاال هم که برگشت یباز کن قتیچشمتو رو به حق یوقت نخواست چیه-   

 جفتمون زده؟ یبه زندگ یچه گند نیخودخواهت بپرس بب یبابا
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 بابا، غم عالم به جانم افتاد: یادآوریبا    

 . ایپشت سر مُرده حرف نزن. دستش کوتاست از دن-   

 پس گفت:مکثش کش آمد و س   

 مُرده؟ بابات مُرد؟  -   

 :دمیکش یآه   

 . ریآره... شب بخ -   

 آهسته تر و لحنش آرام تر شد:  شیصدا   

 .ریشب تو هم بخ-   

    

 شبانه هم مهیآن دوش گرفتن ن یغرش معده ام، با لبخند بر جا نشستم. تنم خسته و کوفته بود. حت یبا صدا   

. کردم نییرا باال پا میروز قبل بکاهد. سرم را در گردنم فرو برده و شانه ها یفشار کار ینتوانسته بود از خستگ

 و از جا برخاستم.  دمیکش یا ازهیخم

 نیشک اول ی. امروز بستادمیدست به کمر ا ه،یاز اغذ یخال یآشپزخانه  دنیدست و صورتم را شستم و با د   

 یعصرانه  یبرا کیو ک تیسکویب یکه ته مانده ها یلونینا دنیخانه بود. با د یبرا یمواد خوراک دیاقدامم، خر

 را بر دهان نگذاشته بودم که تیسکویب یتکه نیسالم و دست نخورده گشتم. هنوز اول یکارگران بود، دنبال تکه ها

 در زدند. 

ر را باز کردم. سالم گفتم که در خانم معتمد، بدون توجه به پوششم، د دنیرا نگاه کردم و با د رونیب یاز چشم   

 صبحانه را مقابلم گرفت. شرمنده نگاهش کردم و گفتم:  ینیجوابش، س

 خوردم خالصه.  یم یزیچ هیخانم معتمد؟!  نیدیچرا زحمت کش-   

 خانه قرار داشت گرفت و گفت:  یورود یکه در همان راهرو یبهداشت سیانگشت اشاره را سمت سرو   

 . یو به کارهات برس ی. صبحونه آوردم که زود بخوریشد داریب دمیدر که صدا خورد فهم نیا-   
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نه. وجودش  ای رمیبگ کیدانستم به فال ن یهم بود. نم یبهداشت سیدر سرو یحواسش به صدا یزن حت نیا   

 را از دستش گرفتم و تشکر کردم.  ینیزدم و س شیبه رو یشکم گرسنهام، مغتنم بود. لبخند یحداقل برا

 بستم، مقابلم ظاهر شد و گفت: یدر واحد را که م   

 دختر جان؟! رونیب یریم -   

 دنبال دخترم.  رمیبله با اجازه تون. م-   

 نجا؟یا شیاریم-   

 با دلهره نگاهش کردم:   

 من که گفته بودم دو نفرم. ارم؟یتونم ب ینم-   

 . نمشیبب امیبار من باهات ب هی ،یاریخواستم بدونم اگه نم ینه م-   

 رفت تا کل صورتم را بپوشاند، فرو خوردم و گفتم:  یرا که م یلبخند   

 .  نشینیبب نیایکنم ب ی. بعد صداتون مارمشیم-   

 برو در پناه خدا. -   

 هنوز از پله ها نگذشته بودم که گفت:   

 . هگید یاینهار درست کنم؟ م-   

 ما.  شیپ نیایشب برگشتم من غذا درست کنم شما ب نیخوا یباشم. م رونینه قربونتون برم. احتماال تا غروب ب-   

 داد و گفت:  نیرا با انزجار چ اشینیب یپره ها گشت،یبه داخل واحدش که برم   

 خورم.  یمن فقط دست پخت خودمو م-   

 لهیپ و لهیشیرو و ب کی. ستیدر کارشان ن ریو تزو ایر یدانست یبود که م یی. از همان هانشستیصداقتش به دل م   

 . یدار تیکه کنارشان احساس آرامش و امن ییهستند. از همانها
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 یفرستاده بود، حرکت کردم. دلم شور بیکه اد یآدرس ینرگس نشستم و با مرور دوباره نیپشت فرمان ماش   

بار  نیدانستم ا یشده بود اما م دایهمه جسارت روبرو شدن با مادرش از کجا در من پ نیا دانمیزد. نم یم نیریش

 ترساند.  ینم یمانع چیکه مرا از ه یبود. هدف ذینبار هدفم خودِ خودِ پا نی. استیجلو دار من و اهدافم ن زیچ چیه

از آن سو، خبر از  ییصدا چیگذشت و ه یا قهیرا فشردم. چند دق فونیو زنگ آ ستادمیمقابل ساختمان مورد نظر ا   

به شدت  ییبا صدا یکامل قطع نشده بود که زن شیبار هنوز صدا نیخانه نداد. دوباره زنگ را فشردم و ا نیساکن

 گفت: یعصب

  ؟یبازم برگشت یچ یبرا ؟یدار یچرا دست از سرمون بر نم نجا؟یا یخوا یم یچ-   

را  ینکنم. بدون توجه به او که هنوز گوش یاحترام یشد که ب یم دهییهم سا یرو نیا یفقط برا میدندان ها   

ا ب "الو" دنیرا گرفتم. به محض شن بیاد ینظر داشت، شماره  ریمن و حرکاتم را ز نینگذاشته و قطعاً از لنز دورب

 نسبتاً بلند گفتم:  ییصدا

 پول بشم؟  هی یکه سکه یمنُ فرستاد یواسه چ یهماهنگ نکرد یمادرت؟ وقت یخونه یمنُ فرستاد یچ یبرا-   

  ؟یگیم یچ نمیآروم باش بب-   

 زد، رها کردم و گفتم: یبند حرف زدن تند م کینفسم را که با    

  ذ؟یدنبال پان امیصبح ب یمگه نگفت-   

 خب؟-   

 ؟یریبگ میتصم تیواسه زندگ یتون یمادرت نم یکنه؟ تو هنوز بدون اجازه  یمامانت درو باز نم یپس واسه چ-   

 دست مادرته مرد گنده؟  ارتیهنوز اخت

که  ییخاطرات گذشته و روزها یادآوریباره تند رفته ام اما  کیدانستم  یمعترض و ناراحت اسمم را صدا کرد. م   

رفته باشد.  ادمیپنج سال از  نینبود که در ا یزیداد، چ یم رییرا تغ بیو حرف اد میتصم ،یدخالت مادرش در زندگ

ما آورده  یزن چه بر سر زندگ نیا یرفت دخالت ها یادم نمینبودم اما  بیاد یاز زندگ یعضو گریر چند که حاال ده

 بود.  

 . گفتم:یشگیهم ی " زهییپا". همان شوندیباز اسمم را صدا کرد. بدون پسوند و پ   
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 بله؟-   

. بمون االن ذیدنبال پان یریرفت صبح بهش بگم تو م ادمیمامان خواب بود منم  م؛یوقت حرف زد رید شبید-   

 . نییرو بفرسته پا ذیپان گمیزنم و م یبهش زنگ م

 . نمیمن تو ماش-   

 یفرمان ضرب گرفتم. همه  یتماس را قطع کردم. پشت فرمان قرار گرفتم و با نوک انگشتان رو یبدون خداحافظ   

 نهیمغزم گنج ی. انگارافتمی یگشم کمتر م یزن را بسوزانم اما هر چه م نیبود تا بتوانم ا یجمله ا یذهنم به تکاپو

 واژگان خود را از دست داده بود.  ی

 " اقیقدم تند کرد و با اشت دنمیرفتم. با د شیشدم و به سو ادهیبه سرعت پ ذ،یبا باز شدن در و نگاه جستجوگر پان   

 یتازه داشتم مادر بودن را احساس م ،یبعد از پنج سال مادر. زدیدلم غنج م دنش،یرا تکرار کرد. از شن "یمامان

 کردم. 

 و گفتم:  دمیزانو زدم و بغلش کردم. صورتش را بوس   

 عروسک خوشگل تنگ شده بود.  نیا یکه چقدر دلم برا یوا-   

 و گفت: منم دلم برات تنگ شده بود.  دیهم صورتم را بوس ذیپان   

 دلم.  زیگرفتم و نوازش وار لمسش کردم: عز میدست ها نیدست کوچکش را ب   

 م؟یبر میخوا یکجا م-   

 : میبرو نیماش یبرخاستم و دستش را گرفتم تا به سو   

   ؟یکردن دار دیخر ی. حوصلهمیکن دیخر میریم میدار-   

 دستش جابجا کرد: بله. یاش را تو یعروسک فیک   

 که گفت:  دمیاز پشت سر شن ییصدا   

 .یدیم لشیسالم و به موقع تحو ش،یبر یسالم م یدار-   
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زدم و  یشده بود. اما زبانش همان قدر تلخ بود. پوزخند شیاز پنج سال پ رتریو نگاهش کردم. چقدر پ ستادمیا   

 گفتم: 

 نه به شما!  دمیم لشیتحو اردارشیبه اخت لشیبدم، در مورد سالم بودن و زمان تحو لشیاگر خواستم تحو-   

 دهانش مشت شد و گفت:  یدستش رو   

 .یدیهنوز پررو و چشم سف-   

 رحم بودن.  یارزه به سنگدل و ب یم-   

مت را قس ذی. پانمیمارکت رفت پری. ابتدا به هامیکرده و از آنجا دور شد نیرا سوار ماش ذیپان رتش،یبهت و ح انیم   

در  م،یداشت ازیها سر زده و هر چه که ن فیرد یاو، به همه  طنتیخنده و ش انیسبد چرخ دار سوار کردم و م یباال

 . میبرگشت نیبه ماش د،یخر یهل دادم و با انبوه یاررا به زحمت تا صندوق د نی. سبد سنگمیسبد انداخت

اب ش سکوت کردم و انتخ قهی. به احترام سلمیبود. به فروشگاه کودک رفت ذیکردن اتاق خواب پان لیگام دوم، تکم   

 زیو آو یتیک یبود. با عروسک ها یتیطرح ک یها یو صورت دیاز سف یبیخوابش ترک سیرا به او واگذار کردم. سرو

 و او را به سمت پوشاک بردم و گفتم:  گرفتمکرد که دستش را  یمختلف. هنوز داشت عروسک انتخاب م یها

ل خوشگ یعروسکا گه،یفروشگاه د هی میریم میداشت یخال یگه بازم جاا مینیرو تو اتاقت بچ نایبذار ا زم،یعز-   

 .رمیچند تا لباس خوشگل واسه دخترم بگ می. اول برمیریبگ یتر

معروف آن روزها بود. برس  یتیهم ک ردندانشیمسواک و خم یخوابش سِت کرده بود. حت سیلباسش را هم با سرو   

 . مینهار رفت یآسوده برا یالیکردم و با خ لیاش را هم تکم یمو و لوازم بهداشت

کردم و به منزل  نیهنگام برگشت به منزل به خواب رفت. نرگس را سر قرارمان سوار ماش ادیز یعصر با خستگ   

و  ضاریرا به نرگس سپردم و او رفت. اما قرار شد صبح زود بروم دفتر عل نیرا باال بردم و ماش ذیو پان لی. وسامیرفت

 بعدش هم دفتر ثبت اسناد. 

 یشد و م یبحث کنم. راهم فردا هموار م ذیآمد. نخواستم سر نگه داشتن پان ذیخودش به دنبال پان بیشب اد   

 او را برد. قبل از رفتن گفت:  ذیمهد کودک پان ی. به بهانه رمیرا از او بگ ذیراحت پان الیتوانستم با خ

 با خودم هماهنگ کن.  یدار یبا مامان بحث نکن. هر کار یریم ذیدنبال پان-   
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 زدم و گفتم:  هیبه چارچوب در تک نهیدست به س   

اون وقت نگران  یبچه ت و مادرش باش داریدنبال د دی. شب به شب بانیبب تویازش؟ زندگ یترس یهنوزم م-   

 شد.  ییجدا نیا یکه باعث و بان ی. مادریمادرت

 : دلخور نگاهم کرد   

 نبود؟  ییجدا نیمقصر ا یکس گهیفقط مامان؟ د-   

اجرا  همُیرفته بود من درخواست طالق دادم و مهر ادمی: آره خب. ستادمیرا از هم باز کردم و صاف ا میدست ها   

 رفته بود.    ادمیرو  نایتونم بزرگش کنم. ا یگذاشتم. بچه رو هم آوردم گذاشتم پشت در خونه ت و گفتم نم

 . یمنظورم تو نبود-   

 تنم شد؟  یباعث جدا شدن من از پاره  یبود؟ ک یپس منظورت ک-   

 نگاهم کرد و گفت: هیعاقل اندر سف   

 به اون راه؟  یخودتُ زد ای یدون ینم -   

 دست به در گرفتم و گفتم:    

 دنیخوام موقع چ ی. مادیخوابش م سیسرو اریب ذویاستراحت کنم. فردا حتما پان رمیخسته م م یلیخ دیببخش-   

 اتاقش خودش باشه. 

 بود، باال داد و گفت:  دهیشانهاش خواب یرا که رو ذیپان   

 . ارمیغروب م-   

ند ت دنمی. با دستادمیبود. پشت در به انتظار ا امدهیهم ن رضایعل یهنوز منش دمیرس یشدم. وقت یصبح زود راه   

 در را باز کرد و گفت:

 . نیایم یزود نیدونستم صبح به ا ینم یخانم مسعود دیببخش -   

 عجله دارم.  یادی. من زنیستی. شما مقصر نزمیاشکال نداره عز-   
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 گفتم: یاش در باب منصرف کردنم، به هدر رفت وقت یسخنور یآمد. همه  رضایساعت بعد عل مین   

  "پره.  یم داریخر میپاشو بر"   

 . یپدر ی هیپر شد با پول فروش ارث فمیسندها منتقل شد و حساب من و ک   

را فقط همسر  رضایشان کردم. عل یبه هم معرف ذیو پان بیاد دنیآمدند. بعد از رس رضایعصر ابتدا نرگس و عل   

نشستم که با  بیاد یروبرو یچا ینیانجام شد، با س ریخواب با تاخ سیارسال سرو یکردم. اما وقت یدوستم معرف

 من.  لیآزش هستن. وک یآقا شونی: افتمگ رضایبه داخل آمده بود و با اشاره به عل ذیاصرار من و پان

 گفتم:  میحرف ها لیتکم یافتاد و با دقت نگاهم کرد. در پ نیچشمانش چ یگوشه    

 آزش با شما کار داره.  یآقا-   

 از فرصت استفاده کرد و گفت:  رضایعل   

 . نیدون یجناب مهرپرور خودتون م-   

 کردم و گفتم: یمصلحت یسرفه ا   

 تو اتاق.  نیجان، بر رضایعل-   

 را گرفت و گفت:  ذیبرخاست و دست پان عیاشاره کردم. نرگس سر ذیچشم به پان یبا گوشه    

 بلده.    ییها یدخترمون چه باز نمیخواد بب یدلم م-   

 و گفت:  دیکش رونیآن ها ب نیرا باز کرد و چند برگه از ب فشیک رضایعل ذ،یبا رفتن نرگس و پان   

 نیدون یجناب مهرپرور من از طرف همسر سابق شما وکالت دارم در خصوص پس گرفتن حضانت دخترتون که م-   

 مال مادرشه.  یالاقل تا هفت سالگ

 نگاهم کرد و گفت:  رضایبدون اعتنا به عل   

 من مخالفت کردم.  شیچند روز خواست نینداره. مگه ا یو وص لیبه وک ازین-   

 :ندیدر وجودم بنش یشتریپا انداختم تا اعتماد به نفس ب یدادم و پا رو هیمبل تک یبه پشت   
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 یخودم بمونه. هر روز. هر وقت خواست شیپ دیخوام. تموم و کمال. بچه با ی. من بچه م رو مستیبحث مخالفت ن-   

 . اریروزه ببرش و بعدش برام ب هی ایو  نشیجا بب نیهم ایب شینیبب

 گفت:  انهیموذ یشد و با حالت زتریچشمانش ر   

 ش؟ینیاصالً نذارم بب گهید یبعد از هفت سالگ یترس یاون وقت نم-   

 زودتر از من به خود آمد و گفت:  رضایافتاد و درمانده نگاهش کردم. عل میشد. شانه ها یبادم خال   

ل مث نیمحکم به دادگاه ارائه بد لیدل هیدور کردن مادر از بچه  یبرا دیخان! شما با بیاد نیندار یحق نیشما چن-   

 نیا یو ازدواج مجدد مادر. هر چند که با وجود همه  یوجود ناپدر ایداشتن مادر،  یمادر، مثل مورد منکرات ادیاعت

 . نیدازشون فاصله بن نیکامالً ب نیتون یبازم نم لیدال

خوب  میداد که دار ینشان م بیاد نیو چشمان خمشگ رضایباال آمد. برق نگاه عل یدلم کم رضایعل یبا حرف ها   

 گفت: بی. ادمیرو یجلو م

 نداره. همون طور که من نداشتم.  یجان تیمن امن یبچه  -   

 گفتم:  یبا آشفتگ   

 ندارم.  یبا خونواده م مراوده ا گهیجدا گرفتم؟ من د یخونه  ینیب ینم-   

 زد:  یپوزخند   

 . یبهشون پشت کن یبه صرافت افتاد ریچقدر د-   

 یم هیتک دیبا یکردم؟ به ک یبهش پشت م دیواستاده بود که با یمن ک یکردم؟ جلو یبهشون پشت م دیچرا با-   

ه بچ دنیکه بخاطر مادرت پنج سال حسرت د ییدست مادرت بود؟ تو ارتیکه اخت ییکردم بعد از خونواده م؟ تو؟ تو

  ؟یم رو به دلم گذاشت

 افتاد تا آرامم کند اما بدون توجه به او گفتم:  یگر یانجیبه م رضایعل   

لجباز سر  یبچه  هیکنم؟ تو مثل  هیکه بهت تک یکردم؟ به تو؟ تو اصالً بود یم هیتک دیبا یبه ک گه؟یهان؟! بگو د-   

 . امیبچه م کنار ب یمشاوره بودم تا بتونم با دور کینی. من سال ها در به در کلیکرد یمنو روان یلج و لج باز
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 بال رو نه من سرت آوردم نه مادرم.  نیا-   

 کردم:  یعصب یخنده ا   

 . نیقصه تو و مادرت بود نیآدم ا نیتر ریتقص یآره. ب-   

 برخاست و گفت:  تیبا عصبان   

 مادر من بخاطر حرف پدرت اون کارو کرد. -   

 و گردن برافراشتم:  ستادمیا نهیبه س نهیبرخاستم و مقابلش س زیمن ن   

 و اون.  نیبنداز گردن ا ،یتو هم که هر وقت از هر جا واموند-   

 بیشد. دست اد دنشیدو رونیدر اتاقش آمد و نرگس مانع ب یتا جلو ذیرفت. پان یباال و باالتر م اریاخت یب میصدا   

 شد و گفت: نییصورتم اخطار وار باال و پا یجلو

مانع  یخوا یاگر نم یاضافه شده ول صتیهم به خصا یانصاف یسال ها ب نیحد و حدود خودتو بدون. ا زهییپا-   

 یرفته؟ من بخاطر ضربه  ادتیمن کجا بودم؟  یکرد مانیتو زا یفکر کن. وقت نیبچه ت بشم، منصفانه بش دنید

 . بودم یبستر مارستانیم رو از دست داده بودم. تو ب هیبرادرت کل یچاقو

 زدم:  یزهرخند   

 تو اومد دنبال نوه ش؟  یمادرت بدون خواسته  یعنی-   

 پدرت اومد سراغ بچه. من اصال در جربان نبودم.  دیمادرم با تماس و تهد رینخ-   

 مات و مبهوت نگاهش کردم:    

 تماس پدرم؟!!! -   

    

@romanbook_ir 



 بازآ

 
291 

 

 رهیاز اشک به سنگ قبر پدر خ یناش یتار انیدادم. از م هینشستم و به درخت تنومند پشت سرم تک نیزم یرو   

که  یروز مرگ و عذاب. روز یمکث کرد. رو مانمیروز زا ینوار از مقابل چشمانم گذشت و رو کیشدم. گذشته مثل 

 و با خود برد.  دیرون کشیروزه ام را از آغوشم ب کیتمام نوزاد  یبا خودخواه بیمادر اد

 شدم و گفتم:  رهیسنگ قبرش خ یپدر رو یخم شدم و به عکس حک شده  یکم   

 هگیشما د دهیخواد مامانشو تبرئه کنه به دروغ متوسل شده. د یهمه شو دروغ گفت. م بیدروغه بابا مگه نه؟ اد-   

 نکرده.  دایشما پ واریکوتاه تر از د وارید ،یستیزنده ن

شد و به هق هق افتادم. پر  سیرا پاک کردم اما باز صورتم خ میو اشک ها دمیچشمم کش ریدستم را با خشونت ز   

 گفتم:  تیگله و شکا

 یواسه آرامش بچه  یسراغ بچه م؟ چطور تونست یو نر ینیمنو بب یها هیگر یبابا؟ چطور تونست یچطور تونست-   

 داشتم؟  یمگه من چه گناه د؟یبهت رس یچ ؟یمنو عذاب بد یخودت، بچه 

 دستانم انداختم:  یچشمانم گذاشته و وزن سرم را رو یکف دستم را رو یانتها   

سر خودم  ییشدم و چه بالها وونهید یدیکشم. د یم یدارم چه زجر یدیمنو، د دنیعذاب کش یدیاون روزا د-   

 ؟یسکوت کن یآوردم، چطور تونست

خونه و  نیآره؟ واسه هم یعذاب وجدان داشت ؟یزدم: چطور تونست ادیعکسش فر ی رهیدستم را برداشتم و باز خ   

  ؟یبابا؟ تونست یتونست ؟یجبران کن یخواست یم ؟یو مغازه ها رو به نامم زد نیزم

 آرامگاهش خم شد و گفت:  یرا که کنارم رها شده بود برداشتم و برخاستم. قامتم به سو فمیک   

سم ک نیتر کیو نزد نیزتریدشنه رو از عز نیتا فراموش کنم که ا رمی. مرمیم شتیاز پ شهیهم یبابا. برا رمیم-   

 خدا ببخشدت.  دوارمیخوردم. ام

مسافران مقابل آرمگاه شدم. سرم را  ی هیمانع سوار شدن بق "خوام یدر بست م"نشستم و با گفتن  یتاکس یتو   

 یکردم و با خودم حرف م یم هیصدا گر ینگاه کردم. ب رونیبه ب نیماش ی شهیدادم و از ش هیتک یصندل یبه پشت

 بودم.  ریخود درگ المکردم اما در ع یحس م ینگاه راننده را هر از گاه ینیزدم. سنگ
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 ییو حرف ها بیما را تنها گذاشت و من ماندم و اد رضایپدرم چه گفته؛ عل دمیپرس بیکه از اد نیپس از ا روزید   

 صورت مبهوت و متعجب من گفت:  ی رهیکه آتش به جانم زد. مقابلم نشسته بود و خ

اومد مالقاتم؟ گفت آره. وقت  ینم زهییپا نی. گفتم پس واسه همیکرد مانیبودم که عادله گفت زا مارستانیب-   

 مانیکه سر من اومده زا ییبال دنیدونستم ممکنه بخاطر شن ینبوده. م مانتیدونستم وقت زا یبود. م مانشیزا

س بچه رو . عکنمیبب اری. گفتم عکس بچه مو بشمیپ ادیکه سرپا شد بگو ب نی. گفتم به محض ایزودرس داشته باش

. بچه ستیبچه م هست و مادرش ن دمیمامان. د یمرخص شدم. رفتم خونه  ینشدم. تا وقت ریگیآورد بدون مادرش. پ

 نیکرد. گفتم بر یرو قبول نم ریش ی شهیزد. ش یکرد. نفخ داشت و مدام ناله م یم هیگرفت. گر یکه آروم نم یا

 دیبا بیداره. باباش گفته اذ یبچه ش. گفتن باباش نم شیپ نیاری. بشیسر خونه و زندگ نشیاریب نیر. بزهییدنبال پا

 یفته من نمگ زهییپا یکنه. گفتن بابا یزندگ بیخواد با اد ینم گهید زهییرو طالق بده. گفتن باباش گفته پا زهییپا

 تا مادرش بهش نیببر نیبردار مارستانین بیاز هم نیایرو بدم. بچه تونو ب گهید یکی یتونم خرج تخم و ترکه 

 . بیاز اد ییجدا یقول و قرارش برا ریوابسته نشه و نزنه ز

گفت و  یکردم. م یصورت من بود که بدون پلک زدن نگاهش م ی رهیگفت و خ ی. مدیکش یگفت و آه م یم بیاد   

 کرد.  یرا رها م نشیباز دردمندتر از قبل نفس سنگ

 ذیپان یشدم. صدا یم وونهیمحاله از من و بچه مون بگذره. داشتم د زهیی. پاادیم زهییچند روز بگذره پا هیگفتم -   

از طالق  زهییبود پا نیا دمیام یاما همه  زیالید یرفتم برا یرو اعصابم بود. درد خودم کالفه م کرده بود. هر هفته م

 یکرد یاقدام م دی. طبق حرف پدرت باادیتا درخواست طالقت ب ندممنصرف بشه و برگرده. حدود دو ماه منتظر مو

 ی. گفتم اگر اومدندمیگرفتم و گفتم طالقشو م لیوک ،یدو ماهه منُ و بچه رو فراموش کرد دمید یطالق. وقت یبرا

 هم مثل پدرش مثل برادرش سنگ دل شده.  زهییبود تا حاال اومده بود. باور کردم پا

 که مانع شدم. مینیرا بچ لیکنند وسا . همه خواستند کمکدیرس ذیخوتب پان سیکه سرو میحرف زدن بود انیم   

 داشتم.  ازیکردم. من آن لحظه فقط و فقط به سکوت ن یراه بیرا با اد ذیپان یکردم. حت رونیهمه را از خانه ب

 کلمه گفتم: دروغه.  کی. فقط امدیتا صبح خواب به چشمانم ن   

م از پدر یتهمت ها به تن پاک شده  نیزه ندهم اتا صبح با خودم کلنجار رفتم که باور نکنم. که قبول نکنم و اجا   

 یراض یشدند برا یدل م کیکه پدر و مادر داشتن  یبه روز دمیکلنجارها رس یبچسبد. اما ته ته همه  اینجاسات دن

 مجبور باشد طالقم بدهد.  ر،یحبس ام هندهد ب تیکه اگر رضا بیاد دیکردن من به طالق و تهد
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را روشن کرد و حاال  نیمن کالفه شده بود، دستگاه پخش ماش یها هیهق هق گر یراننده هم که انگار از صدا   

 هق هق من شد:  نیگزیجا یلیدردناک زند وک یصدا

 شبنم  یبایالال کن دختر ز   

 قیشقا یِزانو یالال کن رو   

 ینینب یمهر یبخواب تا رنگ ب   

 قیکه تلخه حقا یِداریتو ب   

 یمون یتو مثل التماس من م   

 دمیشونه هام چک یشب رو کیکه    

 اون بود  یسرم گرم نوازش ها   

     دمیکه خوابم برد و کوچه شو ند   

 کنج خلوت هیحاال من موندم و    

 چکه کرده یبیکه از سقفش غر   

از  دمینال یکردم و م یم هیزدم. هق هق گر هیتک ییجلو یام را به صندل یشانیصورتم را با دستانم پوشاندم و پ   

که  یکس نبود که پناهم دهد. سقف چیاش بر تنم چکه کرده بود. پنج سال چکه کرده بود و ه یبیکه غر یدست سقف

 سال ها بوده.  نیپناه من در ا نیکردم امن تر یفکر م

 نیریخواست پس از اون خوابِ ش یدلم م   

 د. ش یوا نم ایچشمم به دن گهید   

 یقلب متروکم نشون ونِیم   

 شد ینم دایاز خاطره پ گهید   

 زدم: نگه دار.  ادیرا برداشتم و فر فمیک   
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 یراننده و ترمز کردن ب ادیفر یرا باز کردم. صدا نیبکشاند، در ماش ابانیخ ی هیرا به حاش لیکه اتومب نیو قبل از ا   

 تا خانه ابانیخ ریمس یانداختم و همه  یصندل یگم بود. پول را رو یپشت یها نیبوق ماش یصدا نیب نیماش یهوا

خواستم به مادر برسم. به همان که آغوشش  ینگاه اهل محل. م یو ناالن. با جلب توجه  هی. با گردمیرا دو یپدر ی

کند که  دییامن آغوشش برسم و تا یایخواستم به جغراف یسند و حجت بود. م شیکرد. همان که حرف ها یآرامم م

 یافقط بر ایپدر با عذاب وجدان اموالش را به نامم کرده  دمیفهم یم دیکذب است و دروغ. با بیاد یحرف ها یهمه 

 نابود شده ام؟ یساختن زندگ

 ناله زدم:  دم،یمادر را شن ی مهیسراس یصدا ی. وقتدمیکوب یبه در مشت م یدر پ یپ   

 باز کن مامان. باز کن بگو دروغه. -   

 به محض باز شدن در خود را به آغوشش انداختم و گفتم:    

رو  هگید یکی یتونم خرج تخم و ترکه  یمن نم نیبچه رو ببر نیایبابا زنگ زد به مادرش و گفت ب گهیم بیاد-   

 بدم. دروغه مامان مگه نه؟ 

 شد:  قیصورتم دق یمرا از خود جدا کرد و تو   

 بشه؟  یکه چ یکن یمادر. بعد از پنج سال نبش قبر م ریدختر. آروم بگ ریآروم بگ-   

 زدم:  ادیفر   

 ایدلتون سوخت  ن،یدیهمه سال اشک و آه منو د نیکه بفهمم ا به؟یاز غر ایخوردم  یکه بفهمم من از خود-   

 نیتعمر نذاش هیدوستت نداشت؟ چرا  بیاد نیعمر تو گوشم خوند هیبا من مامان؟ چرا  نیکار کرد یوجودتون؟ چ

 رو بهم داد. چهب دم،یمن که تا بهش رس ده؟یبهت نم بیاد نیبرم سراغ بچه م و گفت

رفته  لیکه تحل ییزدم و با صدا هیکنارم تک واریخانه پخش شدم. سرم را به د یورود یهمان پله  یوا رفتم و رو   

 گفتم:  اد،یز یبود از ناله 

کنه و  یقاط هوی نیکرد یآره؟ فکرشو نم رونیب ادیب ریبده ام تیکه بره رضا نیتو منگنه بذار بُیاد یخواست یم-   

 . نه مامان؟! نیخرج منو هم بد نیکرد یقبول نم نیدونست یواقعا منو طالق بده نه. اگه م

 دستم گذاشت و گفت:  یدست رو   
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 درست کنه.  زویخواست همه چ یبابات م-   

 زدم:  ادیبا خشم برخاستم و فر   

 همه مون. گند زد.  یگند زد به زندگ یول-   

 زدم.  رونیو از آنجا هم ب دمیبدون توجه به صدا کردنش در خانه را به هم کوب   

    

 .نمتیبب دیبا رونیب ایب-   

 ؟ییگفت: کجا؟ تو کجا رتیبا ح   

 :ستادمیا ابانیپشت کردم و رو به خ یبه ساختمان ادار   

 . نمتیحتما بب دیسازمانتون. با یجلو-   

 باال.  ایب-   

 تونم. چادر ندارم. مانتوم کوتاهه.  ینم-   

 بمون اومدم. -   

 گفتم:  شیصدا دنیتماس گرفتم. به محض شن رضایو با عل افتهی متیفرصت را غن بیتا آمدن اد   

 . یکن یکار چیخوام برام ه یخوام قراردادمو فسخ کنم. نم یم رضایعل-   

 به بهت نشست:  زیاو ن   

 زدم باعث رنجشت شده باشه؟ یکردم حرف یشده؟ من کار یزیچرا؟ چ-   

 گرفتم: یقینفس عم   

 کنم.  یحساب م هیکنم. خودم باهاش تسو تیشکا بیاد یخوام برا ینم گهید ینه ول -   

 شده؟  یچ یگی یخوا ینم-   
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 شد.  یباز م دیبا شیکه پنج سال پ یبا دندون باز کنم. گره ا شه،یرو که با دست باز م یخوام گره ا ینم-   

ازش  یمدرک چیکف دستش و ه یپولو همه رو بذار اره؟یدر ن دیبامبول جد هیفردا دوباره  ؟یآقا مطمئن نیاز ا-   

 نداشته با...

 : دمیحرفش پر انیم   

 نیداشتم و هم ا مویکردم. که حاال هم زندگ یم نانیبه قول تو نامطمئن ، اطم یآقا نیبه هم شیکاش پنج سال پ-   

 خوام گذشته رو جبران کنم.  ی. مدمیکش یهمه سال رنج و عذاب نم

 ...ای. عجله هم نکن. بذار شب با نرگس مرینگ میبا احساسات تصم-   

قطع کردم و به پشت  یسرسر یرا با خداحافظ رضایخواند، تماس عل یکه اسمم را فرام بیاد یصدا دنیبا شن   

دست لرزانم به  انیکه م یبه پاکت رهیجلو آمد و خ یو زل زل نگاهم کرد. گام دیابرو در هم کش دنمی. با ددمیچرخ

 گرفته بودم، گفت:  شیسو

  ه؟یچه حال و روز نیا ه؟یچ نیا-   

 حساب. هیتسو-   

گشت. اما حزن خانه کرده در  یدنبال صداقت کالمم م دیچشم به آن چشمم در رفت و آمد بود. شا نینگاهش از ا   

 باز هم مرا پنج سال با خود ببرد و دورم کند.  دیکه شا یحساب هیتسو نیترسد از ا یگفت م یچشمانش م

 و دمیکش قیکردم. سرم را به باال گرفتم و چند بار پشت هم نفس عم یو هجوم اشک را حس م دیلرز یچشمانم م   

 شوم.  میاشک ها زشیر پلک زدم تا مانع

 . امیبردارم ب چمویبمون برم سوئ-   

 و ...  رشیجا بگ نی. همستین ازین-   

 محکم گفت:   

 گردم.  یبمون بر م -   
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. ستادیسبز ا یفضا نیو مقابل اول میشد نشی. آمد و سوار ماشدیطول نکش یا قهیرفت و برگشتش چند دق   

. در سکوت و با آرامش. بودنش کنارم، باز میزد یسال ها دوشادوش هم قدم مدوشادوش هم... خنده دار بود بعد از 

 . دیدوان یم ستمپو ریز یکرد و شاد یم قیرا به وجودم تزر شیپ انیهمان آرامش سال

 من چه سبزم امروز    

 است.  اریو چه اندازه تنم هوش   

 سر رسد از پس کوه ،ینکند اندوه   

 پشت درختان است؟  یچه کس   

 در کرد یچرد گاو یم چ؛یه   

 ظهر تابستان است    

 است یدانند که چه تابستان یها م هیسا   

 لک یب ییها هیسا   

 روشن و پاک یگوشه ا   

 نجاستیا یباز یکودکان احساس! جا   

 ستین یخال یزندگ   

 هست، مانیهست، ا بیهست، س یمهربان   

 کرد...  دیبا یهست زندگ قیتا شقا یآر   

    

رفتند، حواسم  یو از سرسره ها باال م دندیدو یبه دنبال هم م یباز یکه در محوطه  یکودکان ادیو فر غیج یبا صدا   

 جمع شد و گفتم: 

 . یباز مشیبرد یهم بود. م ذیکاش پان-   
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 گذشته رو یاومد ده؟یچه ت شده؟ چرا رنگ و روت پر مینیبب می. اومدیخونوادگ حیتفر میومدین ،یباز میومدین-   

  ؟یخودتو عذاب بد ای یبشکاف

به سمتش سر دادم  مکتین یآوردم. رو رونیقرار داشت، باز کردم و پاکت را ب مکتین یمن و او رو نیرا که ب یفیک   

 و گفتم: 

 فردا.  خی. چک خودمه به تارریاز ضمانتت واسه ام تیضرر یهمه  نیا-   

 چشم نگاهم کرد و گفت:  یگوشه    

 من از تو پول خواستم؟-   

 به روبرو: رهینشستم و خ نهیدست به س   

که قبل از فوتش به نام من  یپول فروش اموال یسهم ارثم از پدرمه. به اضافه  ناینداشتم. ا یمنم از خودم پول-   

 اومد.  مونیکه سر زندگ ییمنتقل کرد به جبران گذشته و بال

 حناق شد و دم،یبلع یکه تازه داشتم م ی. نفسدیبه سمتم کش مکتین یو پاکت را برداشت و خودش را رو فیک   

 نیآمد تا صورتم از ا یکالپس شده ام برسد و نه باال م یها هیرفت که به داد ر یم نییماند. حاال نه پا میوسط گلو

 ته. به جانم انداخ یفهمم چه آتش یم دنم،یض ددانستم به مح ی. جرات نداشتم نگاهش کنم. مابدینجات  یگرگرفتگ

 ذیکه خودت کنار پان نی. همشهیبا پول جبران نم ذیپان یمادر یب یما و روزها یشده  یمتالش ی! زندگزهییپا-   

 . هیکاف یهست

در  یپ یتا حداقل زنده بمانم. نفس ها میاطرافم را بلعد یها ژنیاکس یبرخاستم و با شتاب دهان گشودم و همه    

 و گفتم:  دمیچرخ شیام که آرام گرفت، به سو یو متوال یپ

 ای. بنشیبب ایب ی. هر وقت خواستششیبره مهد. خودم هستم پ ستین ازین گهیبهم بده. تابستونه و اونم د ذُیپان-   

 جهانه.  نیاتصال من به ا ینقطه  نیآخر ذیببرش خونه ت. پان

 را از دستش گرفتم و گفتم:  فمیانداخت. ک رینگاهش محزون شد و سر به ز   

 . ارشیخونه. عصر برام ب رمیم-   
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 گفت:  دنمیرا از پشت گرفت و نگهم داشت. برگشتم و با د فمیک یدور نشده بودم که دسته  یهنوز چند قدم   

 رسونمت. البته...  یخودم م-   

 صورتم همزمان بود:  یمکثش با چرخش نگاهش رو   

 ... بعد از نهار. -   

 عاشق یعنیدچار    

 و فکر کن که چه تنهاست    

 باشد کرانیب یایدر یکوچک ، دچار آب یاگر ماه   

 !یچه فکر نازک غمناک   

اندوختم از عشق...  یم یبار دگر داشتم تجربه ا ای دمیکش یم رونیذهنم ب یدانم داشتم عشق را از پستوها ینم   

عشق  نیشد، حاال من داشتم دچار ا یکه گم م ییدل بود و به نم نشستن چشم بود و دست و پا دنیاگر عشق لرز

 یرفتارها یبود. حاال داشتم ذره ذره  موختهبار با آمدنش تجربه اش را به من آ کی بیکه اد یشدم. عشق یم

 بسازم و شوکران عشق بنوشم...  یتا از آن جام دمیبلع یمهربانش را م

    

 واریبه کدام د دیتا بگو یبودم به فرمانبردار ستادهیو چکش به دست ا خی. مدیعروسک ها را نپسند یجا ذیپان   

 و دمیخند یگرفت. م یم رادیام ا قهیزد و بر سل یغرغرو نق م یها رزنی. مثل پمیاوزیبکوبم و عروسک را بر آن ب

 خالف خواسته اش انجام دهم.  یآمد کار یدلم نم

بودم  ستادهیا هیچهارپا یکرد. رو یرا تجسم م دمانشیاتاق و چ یبود و داشت فضا دهیتخت چ یعروسک ها را رو   

 یبی. به ادمیدر آنجا صرف کرده بود بیکه نهار را با اد یرستوران یکردم، حواسم رفت پ یو همان طور که نگاهش م

اول ازدواج به من محبت و توجه داشت.  یهمان روزها ی ندازهکه انگار نه انگار قدر پنج سال از او دور شده ام. به ا

 زد.  یکه دم از عشق م یینگاهش خاص بود مثل همان روزها

روح پدرم به  دیوقت برگشت به زور پاکت را به او دادم و اصرار کردم صبح زود برود و نقدش کند. گفتم برود شا   

 آرامش برسد. فقط در سکوت سر تکان داد. 
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 وارد کرد و گفت:  یفشار هیبه چهارپا ذیپان   

 مامان خانم با شمام. -   

تعادلم را از دست داده و افتادم. فقط تالش کردم  هیو هپروت غرق بودم، با تکان چهارپا الیو من که در عالم خ   

 مانع شدت افتادن شدم.  وار،یو خود با گرفتن د فتدین ذیپان یچکش به سو

نگاهش  یام بود. وقت رهیبا ترس و تعجب خ ذیم در آمد. پان"آخ "همان پا افتادم و  یخورد و رو چیچپم پ یپا   

 کردن. هینشست و شروع کرد به گر« مامان، نترس  ستین یزیچ» کردم و گفتم: 

خواستم مانع  یو در آغوش گرفتمش. درد خودم فراموشم شده بود فقط م دمیبه سمتش کش نیزم یخودم را رو   

اش دادم و خواستم که نترسد. سپس با  ی. دلداردمیش چشمان دخترکم شوم. نوازشش کردم و سرش را بوسبار

دن دور کر یبستم. برا یدادم و با باند کش اژرا ماس میپا تونیآمدم. با روغن ز رونیاز اتاق ب وار،یکمک او و گرفتن د

 بخوانم.  شیتا برا اوردیرا ب شیبد، از او خواستم کتاب قصه ها یاز آن حال و هوا ذیپان

ه. ن ایکند  یم ییمن، بهانه جو یشب ماندن در خانه  نیاول یبرا ذیتماس گرفت. نگران بود بداند پان بیشب اد   

 آورد.    یو م ردیگ یگفت که شام م بیاز افتادنم گفت، اد جانیبا ه ذیپان یوقت

و لنگ لنگان تا اتاق رفتم.  لیعل یبه همان پا "آمدن بیبه چشم اد "به جانم افتاده بود. وسواس  یوسواس بد   

 دمیبه صورتم کش یکردم. دست ضشیخانه تعو یشرت و دامن تو یبرداشتم و با ت یو خوش رنگ کیبلوز و شلوار ش

ردم ک یآمد. به پشت لبم نگاه کردم و با خنده، سع رنشده بعد از فوت پدر، آهم د زیپرپشت و تم یابروها دنیو با د

 دارد.  یپر مو چه تضاد خنده دار لیاموش کنم رژ قرمز با آن سبفر

و ما را به شام فراخواند. تمام مدت نگاهم به او بود  دیرا چ زیگرفت. خودش م تزایپ ذ،یپان یبه عشق عالقه  بیاد   

قدر پنج سال زودتر، غرور و ترس  ،یفقط کم ،ی. کاش کمدیکش یو به هر سو که سرک م دیچرخ یبه هر طرف که م

 .  میگذاشت یرا کنار م
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   43 

 و گفت:  دیشده اش نوش نیریش یگرفتم. از چا شیلقمه را با نان و گردو پر کردم و به سو   

 گرفت.  یمن لقمه نم یفرستاد مهد برا یجون صبح ها منو م زی. عزرمی! من خودم بلدم لقمه بگیمامان-   

 کوتاهش را پشت گوش فرستادم و گفتم:  یو لقمه را کنار بشقابش گذاشتم. موها دمیکش یآه پر حسرت   

جونت  زیعز یهم لقمه گرفته. منم لقمه  یو چند سالگ یخودش تا س یجون مادرت نبود آخه. واسه بچه ها زیعز-   

 باره حناق شدم تو گلوش.  هیدونم چرا  ینم یبودم ول

بر  یبه صورت کنجکاوش زده و دست نوازش یبود. لبخند دهینفهم میاز حرف ها چیمات و مبهوت نگاهم کرد. ه   

 : دمیسرش کش

 . رمیگ یخودم برات لقمه م ،یمن هست شیپ یبخور فداتشم. تا وقت-   

 کَند و گفت: یاز لقمه اش گاز   

 پارک؟  میبر یامروز م -   

  م؟یامروز گمون نکنم مامان جون. فردا بر-   

 باشه . -   
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اش  یسر زبان یها "نیس"شد. حاال بجز  یکه از ته حلقش و انگار با شش نقطه ادا م ی "نیش"دلم غنج زد از    

 هم داشت.  یدلچسب یها "نیش"

وجود  یزدم برا یو من له له م دیخند ی. غش غش مدمیصورتش را قاب گرفتم و گونه اش را صدا دار بوس   

 . نشیریش

 برخاستم و گفتم:  ینهار خور زیم یاز پشت صندل   

 دنبالت.  امیم یعصر ؟یبمون زجونتیعز شیپ یری! امروز مذمیپان-   

 و ناراحت گفت:  دیلب برچ   

 باشم؟ شتیپ یدوست ندار-   

 اخم کردم و گفتم:  ،یبا تظاهر به دلخور   

 . یباش شمیو تموم آدماش، فقط تو پ ایدن یدوست دارم بجا-   

 برم؟  یگیپس چرا م-   

نچ و خاکه نان گرفته اش را در دست گرفتم. صورتم را پشت دستش نوازش وار  یکنارش زانو زدم و دست ها   

 و گفتم:  دمیکش

 کجاست؟  یدون یم شگاهی. آراشگاهیخوام برم آرا یم-   

 چشمانش موج انداخت و گفت:  انیبزرگ م یحسرت   

 موهامو کوتاه کرد.  شگاهیجون منو برد آرا زیعز-   

 زد و گفتم:  رونیب نهی. چشمم از درد بسته شد. آهم طبقه طبقه از سدیدر دلم خل یخار   

 یایندارم بذارمت. م یی. جایشیخسته م یایخوام برم موهامو خوشگل کنم. تو ب یکجاست. م یدون یپس م-   

  شگاه؟یآرا

 دنبالم؟  امیجون غروب م زیعز شیاگه برم پ-   

@romanbook_ir 



 بازآ

 
303 

 

 . امیآره فداتشم. م-   

 ذوق زده گفت:    

 خوام رو تخت خوشگلم بخوابم.  یامشبم م-   

 آزرده خاطرش کرده باشد گفت:  یبعد انگار موضوع   

 ما بخوابه؟  شیپ ادیهم ب ییبابا-   

. ختیر یپنج سال را خار کند و به قلبم فرو کند. حسرت پشت حسرت به جانم م نیا یبچه آمده بود که همه  نیا   

 اش شد:  جهیو غمزده اش نکند اما نت دیتالش کردم جمله ام ناام یلیخ

 . کجا بخوابه؟ میجا ندار ییواسه بابا نجایا-   

  ؟یخواب یاون تخت بزرگه که روش م-   

 زدم: یلبخند تلخ   

 دست پدر مادرمون.  میمونو داد اریکه اخت ی. از همون روزستین گهید یبابات بود ول یجا یروز هیآره اون تخت -   

 هستن؟  یپدر مادرت ک-   

 خوشحال بودم فکرش منحرف شده. لبخند زدم و نگاهش کردم:    

 جون خودت؟  زیعز یکیاون  ؟ینیمامان منو بب یدوست دار-   

 گفت:  شنهادمیپ دنیخوشحال از شن   

  شش؟یپ یبر یمنو م-   

 ما. خوبه؟  شیپ نجایا ادیفردا ب میزن یزنگ م-   

 و گفت:  دیپر نییپا یاز صندل   

 خوبه.   یلیخ-   
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 یرفتم. نم شگاهیرساندم. سپس با عجله به آرا بیرا به منزل اد ذیو پان میزودتر از معمول خورد یلینهار را خ   

به سر و  یخواستم بعد از مدت ها دست یاست. م ادیدانستم امروز کارم در آنجا ز یخواستم نوبتم را از دست بدهم. م

 صورتم بکشم. 

 یسرد و سوزناک رنگ مو، رو ی هیکوتاه شد و ما میکه نشستم، ابتدا موها شیسالن آرا یکار نهیآ نیتریپشت و   

 آن با محافظ مخصوصش بسته شد و مشغول صورتم شد.   یقرار گرفت. سپس رو میموها

از  یداشتم و به آن یچهره ام، ذوق زده لبخند زدم. حس خوب دنیشد، از د دهیکه شسته و سشوار کش میموها   

 تسیکه قرار ن بیاد "افسوس بزرگ حباب شد و در دلم جا گرفت. کیبعد  "گه؟یم یچ نهیبب بیاد "ذهنم گذشت 

را داشتند که از  یکس دندیرس یخودشان م به یزن ها وقت یذوقم را گرفت. همه  یاز لبخند تلخ جا. بعد ب "نهیبب

را داشتم؟ مورد توجه که بودم؟  یشان، از مالحت و متانشان. من چه کس ییبایکند. از ز دیو تمج فیآن ها تعر

 ...چیه

بروم.  ذیکنم سپس به سراغ پان ضیگرفتم ابتدا به خانه رفته و لباس تعو میگشتم، تصم یکه بر م شیاز سالن آرا   

 . اوردیب میرا برا ذیاز او بخواهم پان ب،یاد دنید یتوانستم به بهانه  یم دیشا یحت

 خانوم؟! زهییکرد: پا میجوان صدا یبودم که زن دیدسته کل افتنیمشغول  فیساختمان دست در ک یجلو   

 "بله؟ "چهره اش آشنا نبود. متعجب  یشناختمش. حت ینگاهش کردم. نم فیبرگشتم و همان طور دست در ک   

 گفتم که گفت: 

 من بردار. بذار شوهرم برام بمونه.  یدست از زندگ-   

 :برداشتم و متعجب گفتم نیبه زم دنیرا قبل از رس فیاز دستم در رفت. خم شدم و ک فیچشمانم درشت شد و ک   

  ه؟یشوهر شما ک ؟یهست یخانم؟! با ک یگیم یچ

به من پشت کرده. من همسرشم. ازش بچه  ت،ییبایکه به خاطر تو و ز ی. همونیپاش نشست ریکه تو ز یهمون-   

 دارم. 

 بهتم را به زبان آوردم:  یگفت؟ همه  یزن چه م نیهاج و واج ماندم. ا   

  ؟یچ یعنی یپا نشست ریآبرو دارم. ز نجایخانم؟ من ا یگیم یچ-   
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 را آهسته تر کرده و سر جلو بردم:  میصدا   

 .یحتم ینکن اشتباه گرفت یزیمحل. آبرو ر نیمن مطلقه م. تازه هم اومدم ا-   

 و گفت:  دیاشکش چک   

 شده.  ییهم هوا دهیند ریخ نیا یطالق گرفت یاز وقت دمیخب پس درست گرفتم. شن-   

 . ستمیدر ارتباط ن یمرد چیخانم جون؟ بخدا من با ه هیمنظورت ک-   

  "خودم یالبته بجز همسر قبل "از ذهنم گذشت   

 ناله زد:    

. نذار یدی. خودت طعم طالق رو چشکهیمن کوچ ی. بخدا بچه یکن یمنو از سر خودت وا م ی. داریگیدروغ م-   

 منم از هم بپاشه.  یزندگ

 کالفه گفتم:   

 خودم رو هواست.     یبکش. من زندگ رونیب گهید یجا هیاز  تویزندگ میشما ندارم خانم. برو گل یمن کار به زندگ-   

خانم معتمد را زدم. دوباره زنگ را تکرار کردم اما  یزنگ خانه  د،یگشتن دنبال کل یبار بجا نیپشت کردم به او و ا   

 زده بود.  نرویانگار او هم غروب گرم مرداد، از خانه ب

 و گفت:  دیزن مانتو ام را از پشت کش   

 . یگ یبدونم دروغ نم اریب لیدل هی-   

 یمن تو زندگ گمیم ه؟ی. با حرص و خشم گفتم: شوهرت کدیبرگشتم که با ترس خود را عقب کش شیتند به سو   

 . بفهم خانم! ستمین یزن و مرد چیه

 ناله سر داد:  هیدوباره با گر   

 یشده و داره دنبالش موس موس م ییطالق گرفته سهند هوا زهییپا یاز وقت گهیبخت م اهیپس چرا اون آذر س-   

 کنه؟ 
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  ؟یو گفتم: شما همسر سهند دمیشستم خبر دار شد. ابرو در هم کش   

  ؟یدونست ینم-   

 دونستم؟  یم دیاز کجا با-   

 باز ناله زد:    

عار من  ی. دست از سر شوهر الوات و برتتیگ یبا منت و صلوات م یبخوا وی. هر کی. بر و رو داریتو خوشگل-   

 پدر بزرگ بشه.  یخوام بچه م ب یبردار. من نم

تک برگ  دنیکردم. با د ریپله سراز یرا رو فمیک اتیساختمان زانو زدم و تمام محتو یدر ورود ریز یدو پله  یرو   

 تم: محکم گف یو لحن نانیو همراهم بود، برخاستم و برگه را مقابلش گرفتم. با طم فمیدر ک شهیکه هم یالکرس هیآ

  ؟یاز قرآنه. قبولش دار یبخش نیا-   

 تکان داد.  دییبه تا یکرد، سر یزل زل که نگاهم م   

 برگه گذاشتم و گفتم: یدست آزادم را رو   

واس خاطر آرامش شما و  یبه نام سهند. ول یارزش یکفاره داره قسم خوردنش. اون هم بخاطر موجود پست و ب -   

بار  هی یحت گهیکه از سهند فاصله گرفتم، د شیخوردم از هشت سال پ یکالم اهلل قسم م نیبچه ت من به ا یزندگ

 . به جون تنها بچه م قسم. دمشیهم ند

 نگاهم کرد و گفت:  ریمتح   

 بنده؟  یپس سرش تو کدوم آخور-   

 دونم. برو از خودش بپرس.  ینم یزیمن چ-   

 : که نگاهم کند، گفت نیشدم. کنارم نشست و بدون ا فمیدرون ک لیوسا ختنیپله نشستم و مشغول ر یدوباره رو   

رو گم کرد.  یپدرِ الوات، راه و رسم زندگ یب نیاز شوهر دومش هم طالق گرفت، ا دهیند ریاون آذر خ یاز وقت-   

 دهیند ریاواخر آذر خ نیگوشه جمعش کردم. ا هی. افتاد دنبال زن و ناموس مردم. هر وقت از یو تلل یهلل یافتاد پ
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شدم آدرس بده برم سراغش. گفت رفته سراغ  ریگی. پادیبار خونه نم هی یکرده که هفته ا غهیص ویکیگفت  یم

 . شیمی.. عشق قدزهییپا

 : ستادمیپوزخند زدم و صاف ا   

 یآبغوره گرفتن جلو یخودشه. برو بجا الی. فقط به فکر امستی؟ اون اصالً انسان ن هیدونه چ یشوهر تو عشق نم-   

 تو کثافت یو زندگ یقدر حروم نیحتماً تا حاال ا نقدری. هر چند... اتیمن، پاشو برو برش گردون سر زندگ یدر خونه 

 . شیبرگردون یبهش مزه داده که گمون نکنم بتون

 نان دور شد. ک نیف نیبرخاست و ف   

 . گفتم: ختیر یکرد و اشک م یکه التماس م یشناختن زن یشد برا چمیخانم معتمد پاپ   

 احمق ترش شد.  یآدم احمق و عمو هیهوس  یبدبخت که بخاطر پولش قربون هی-   

به انتظار آمدن  زیدل و دماغ ندارم، به داخل خانه اش برگشت و من ن دید یکرد. وقت ینگاهم م هانیبه چشم سف   

اما  دوست داشته باشد ذیبپزم که پان یبه داخل خانه رفتم. دوست داشتم شام اوردش،یقول داده بود ب بیکه اد ذیپان

 یرفتارها هیرد گم کردن و توج یکردند که برا یچه م داشتندآذر و سهند شده بود. معلوم نبود  ریفکرم درگ یهمه 

 خواستند حواس او را معطوف من کنن تا به اهدافشان برسند.  یبخت برده بودند. م اهیزن س نیا شیخود، اسم مرا پ

و  میو تلخ صبور باش رهی. کاش روز تدندیرس یمملکت ثابت بود، اما آدم ها خوب به هم م نیکوه ها در ا گاهیاگر جا   

 شکسته شان هست.  یهست که حواسش به همه و دل ها یکینزد نیدر ا یی. قطعاً خدامیکن ییبایشک

بور اما مج رمیبا او تماس بگ یخواستم به هر بهانه ا ینبود. نگران بودم. نم ذیو پان بیبود و خبر از اد کیشب نزد   

انه خود را به خ عیتفاوت باشم. سر یپاسخ داد و گفت حال پدرش بد شده، نتوانستم ب ذیتلفنش را پان یشدم. وقت

 اش رساندم. 

 بیاد یخانه  یو مشغول گپ و گفت بودند. به سو ستادهیکه چند زن کنار هم ا ستادیا یخانه ا مقابل در یتاکس   

  ه؟یک نی: ادیپرس یکی دمیرفتم که شن یم

 گفت:  یگریزن د   

 . ذیزن سابق پسر خانم مهرپروره. مادر پان-   
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 .شتریتر شد و دقت من ب زیصداها ر   

 کنه.  یبه پسره و ولش نم دهیکرده و چسب داشونیدوباره پ گنیم-   

 خوان به هم رجوع کنن؟  یدوباره م یعنی-   

 مگر از جنازه ش رد بشه.  گهی. خانم مهرپرور مرهیبگ نویا گهینه بابا. پسره عمراً د-   

 باز آرام تر شد و حواسم جمع تر.  میقدم ها   

 گفت: یگرید   

 ش کرده مادره خبر نداره.  غهیص دمیاما من شن    

 کنم.  یحاللش نم رمویکارو کنه ش نیخاک به سرم. پسر من ا یوا-   

ساختند، زنگ خانه  یما م یشده  دهیپاش یکالغ زندگ کیکه داشتند از  یتوجه به چهل کالغ یزدم و ب یپوزخند   

. داخل نشدم دمیشن یرا م بیغرولند مادر اد یباز شد و من باال رفتم. از همان پشت در صدا ریرا فشردم. در با تاخ

 بسته بود، گفتم:  یبزرگ یاش را با روسر یشانیکه پ بیاد دنیو با د

 بده ببرم.  ذُی. پانشمیمزاحم نم-   

 . گهید یریتو م ایب-   

 شمیبه ر یشتریب یبمونم تا تهمت ها نجای. منتظرن من ارونیهاتون جلسه گرفتن ب هی. همساستینه درست ن-   

 ببندن. 

 خورد:  نینگاهش موشکافانه شد و گوشه ش چشمانش چ   

 گفتن مگه؟ یچ-   

 . فراموشش کن. یچیه-   

 رسونمت.  یتو. بهتر بشم م ایپس ب-   

 و گفتم:  دمی. گونه اش را بوسدیو به آغوشم پر دیدو رونیاز اتاق ب میصدا دنیبا شن ذیپان   
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 قشنگم.  میبرو حاضر شو بر-   

  ؟یموهاتو خوشگل کرد ؟یرفت شگاهیآرا-   

 و آهسته گفتم:  دمیلبم را گز یگوشه    

 . میبردار بر لتویبرو وسا-   

ام،  یشانیپ یرها شده رو یمو یاندک تارها نینگاه جستجوگرش از ب د،یچرخ بیاد ینگاهم که باال آمد و سو   

 ماندم.  ذیکردم و منتظر پان یفدندان مخ دنیداد. لبخندم را با گز رییشد و جهت نگاهش را تغ دهیدزد

ن را تلف ذیدانست پان یکرد و بر خالف تعارف من، خواست که ما را برساند. گفت اگر م ضیهم لباسش را تعو بیاد   

 . فتمیآورد تا من به زحمت ن یجواب داده و چه گفته، زودتر بچه را م

را باز نگه داشت و  نیماش یسالمشان را با اخم پاسخ داد و در جلو م،یگذشت یاش که م هیهمسا یاز کنار زن ها   

 . نیآمرانه گفت: بش

و مشغول حرف  دمیپشت چرخ یبرگشت. نشستم و به سو نینگاهم از چند جفت چشم کنجکاو گذشت و به ماش   

صورتم را حس کنم.  یباال یرها یموها نیب بیتوانستم رد نگاه کنجکاو و جستجوگر اد یشدم. هنوز م ذیزدن با پان

 توجه اش.  نیزد از ا یته دلم غنج م

    

 کیزداش را ن یدبستان شی. پمیبرو ذیپان یمدرسه  دیخر یبا هم برا میگرفت میآخر تابستان بود که تصم یروزها   

 یبردن و آوردنش از خانه  یخواستم برا ی. نممیرا در کنار هم بگذران یشتریخانه ام انتخاب کرده بودم تا ساعات ب

پشت  ییکه چه حرف ها دیرس یم شیشوم. خبرها کم و ب وفرهنگش روبر یحراف و ب یها هیبا مادرش و همسا بیاد

 زنند.  یسرم م

دردسر ساخته و  شیکرد که رفت و آمد من به آن خانه برا یبا اخم و تخم ابراز م دنم،یهم هر بار با د بیمادر اد   

شوم. هر  ذیو پان بیام از اد ییخواستم بهانه به دستش بدهم و باز هم باعث جدا یها شده اند. نم هینقل دهان همسا

 هرگز مال من نبود.   گرید بیچند که اد
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. میو شاد بود میدیخند یاو م یبه شاد زی. ما نستیراض دیخر نیداد که چقدر از ا ینشان م ذیذوق و شوق پان   

خواست زودتر به  یکرد و م ی. باز سرش درد ممیشام ما را به رستوران برد و سپس به منزل ما بازگشت یبرا بیاد

 منزل برود تا استراحت کند. گفتم:

  ؟یبعد بر یو بهتر بش یبخور نیدارچ یچا هیباال  میبر یخوا یم-   

بود و نداشت، اصرار  دهیخواست کامل ند یکه هنوز جمع ما را آن طور که دلش م ذیتعارف بود اما پان کیفقط    

  "ایجون من ب ییبابا"پشت اصرار که : 

 رو به من گفت:  د،یرا د ذیپان یالتماس ها یرا قانع کند اما وقت ذیکرد پان یاول مخالفت کرد و سع بیاد   

  ستم؟یمزاحم ن-   

 لبخند زدم:   

 باال.  مینه . بر-   

خانه  یورود کیمبل نزد نیهمان اول ی. رومیمن و او همراه با هم وارد شد ذ،یدر را باز کردم و پشت سر پان   

 . شد یم لیوسا نیو پر خاطره بودن ا یبار بود که متوجه تکرار نیچرخ خورد . انگار اول لیوسا ینشست. نگاهش رو

م و گذاشت زیم یلش رورا مقاب وانیبرگشتم. ل منیآب و قرص مسکّن به نش وانیگاز گذاشتم و با ل یرا رو یکتر   

 قرص را بخورد.  ،یکردم تا آماده شدن چا دیکنم و تاک ضیروم لباسم را تعو یگفتم که م

ر س یداشت، شل رو میموها یبا رنگ نسکافه ا یرا که تضاد جالب یو شال مشک دمیپوش یوشلوار راحت شرتیت   

و  ستادمیا کشیگرفته و آرنج بر زانو گذاشته بود. نزد شیدست ها نیبرگشتم، سرش را ب منیبه نش یانداختم. وقت

 حرف نگاهم کرد. یکردم. سر بلند کرد و ب شیصدا

 . یشیچشماتو رو هم بذار آروم م یکیسر و صدا کنه، برو تو تار ذیذارم پان ینم ؟یاستراحت کن یبر یخوا یم-   

 آماده بشه بخورم برم.  یمنتظرم چا-   

 تعارف نکن . برو دراز بکش.-   
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 تفاوت باشم یکردم ب یمن ثابت ماند. من اما سع یو رو دیچرخ لیوسا نی. نگاهش بمیستادیدر اتاق هر دو ا یجلو   

 و گفتم: 

 برو استراحت کن. -   

نگفت ... گام  چیعاشقانه مان بود، اما ه یشاهد نجواها یتخت خواب که روز دنیزدم سختش باشد د یحدس م   

 کرد.  یمرددش نظرم را اثبات م یها

شده  یداریخر لیوسا ذیدم کردم و با پان یهم گذاشتم تا راحت باشد. چا یچراغ برق را خاموش کردم و در را رو   

 فیزد. از ک یگرفت و درباره اش حرف م یهر کدام را با ذوق در دست م ذی. پانمیپخش کرد منیرا وسط نش

 . دنیبر سر کش ینو بود برا یدش که تجربه ایسف یمقنعه  یاش. حت یو مانتو وشلوار صورت یمداد یتا جا یعروسک

 نیآشپزخانه نشستم. ا زیرا خاموش کردم و پشت م یچا ریکردنش را نداشتم. ز داریبود اما دل ب دهیدم کش یچا   

 کیاز  یاما جهل و نادان میو آرامش باشد اما نبود. هر سه کنار هم بود یتوانست محفل خوشبخت یجمع سه نفره م

 اش شده بود.  یفروپاش ثباع گر؛ید ییاز سو بیمن و اد یسو؛ و غرور و ترس و لجباز

به آشپزخانه همزمان شد. چشمانش شفاف تر بود و چهره اش باز تر شده بود. برخاستم و  بیو ورود اد دنمیآه کش   

 با لبخند گفتم: 

  ؟یبهتر-   

 حاال به من.  یدیم یچا هیآره بهترم. -   

 حتماً -   

ن قدر هول و . انگار روز اول عقدمان بود . همادیلرز یم میزد و نگاهم کرد. دست و پا هیتک خچالیبه  زم،یبر یتا چا   

 و گفتم:  دمیچرخ شیبه سو ینیهمان قدر آرامش بخش. با س ز،ین بیزده بودم. نگاه اد جانیه

 تو هال؟  ای نجایا-   

 وسط آشپزخانه اشاره کرد و گفت: یچهار نفره  ینهار خور زیچشم و ابرو به م یبا گوشه    

 جا.  نیهم -   
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. سپس دمیچ زیم یو کشمش را رو یو پولک ینبات زعفران خچالیگذاشتم و او که نشست، از  زیم یرا رو ینیس   

 مان گفتم: نیب نیشکستن جو سنگ ینشستم و برا شیروبرو

  ؟یریسر دردات دکتر نم یچرا برا-   

 . شمی. خوب مستین یزیو گفت: چ دیچیپ یچا وانیدستش را دور ل   

 کرد و گفت:  میصدا ذیپان   

 . ادیمن برم بخوابم؟ خوابم م-   

 و گفتم:  دمیکانتر گردن کش یاز باال   

 . مسواک فراموش نشه. زمیبرو عز-   

 گفت:  بیشد. با رفتنش اد بیمن و اد یفرستاد که باعث خنده  میدستش نشاند و به سو یرو یبوسه ا   

 بمونه؟  نجایا ستیسختت ن-   

 .  فمهینه. وظ-   

. اگه سخته ذیدنبال پان یمدرسه. ظهر خسته و مونده بر یبر دیمدرسه باز بشه خودتم با گهید یآخه از هفته -   

 تو.  شیپ ادیآخر هفته ها ب

 یحرفا و نگاهها گهید یجور نی. انشیبب ایب یباشه. تو هر وقت خواست شمیخوام پ یندارم. م ینه من مشکل-   

 نهیمامانت هنوز روم سنگ یکه نگاه ها یتو خونه ا امیب ستمی. منم مجبور نمیکن یهاتو رو تحمل نم هیهمسا نیسنگ

 نداره.  دنمویو چشم د

 انداخت. گفت:  رینگاهش محزون شد و سر به ز   

 ذیخونه. پان امیو کمتر م رمیدرگ یپروژه ا هیسر  زیینداره. اتفاقا از پا یمنم مشکل یراحت یجور نیاگه خودت ا-   

 منم راحته.  الیگذره. خ یبهش خوش م شتریتو باشه ب شیپ

 !!! ؟یرا ناراحت کرد المیراحت بود و پنج سال خ التیخ   
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 : دمیآه کش   

 سرد شد. بخور.    تییچا-   
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   44 

تماس گرفت و گفت بعد از دو هفته  بی. خواب بودم که ادمیدیو هر دو پس از نهار خواب میخسته از مدرسه برگشت   

 یرا به او م ذیپان دنشیبود و گفتم تا رس ذیو روز بعد دوباره برود. دل تنگ پان ندیرا بب ذیگردد تا پان یبر م تیمامور

 . دیایبردن دخترش ب یتا منزلم برا ،گردد یخواستم حاال که خسته بر م یرسانم. نم

باز بود که  مهیکردم. چشمانش ن شیو صدا دمیکش یبود دست دهیکه در آغوشم خواب ذیپان شانیپر یموها یرو   

 گفتم: 

  شش؟یپ یبر یخوا ی. مادیداره م ییبابا-   

 نشست و گفت:  شیتند سر جا   

  اد؟یاالن م نیهم-   

 ارمیب ریآب به دست و صورتت بزن تا منم برم ش هیرسه. برو  یبابا م یانجام بد فتویآره قربونت برم. تا تو تکال-   

 . یبرات بخور

رفتارش لبخند بر  ت،یکرد اما در نها یپر از حسادت م یدلم را پر از حسرت و گاه یگاه بیبه اد ادشیز یوابستگ   

 نشاند.  یلبم م

را  ریدر رفتارش مشهود بود. ش یزد. شتاب زدگ مهیآن ها خ یباز کرد و خود رو منیکتاب و دفترش را وسط نش   

 خورد. کتاب را از مقابلش برداشتم و مهربان اما با تحکم گفتم: یکه کنار دستش گذاشتم گفت فعالً نم

 . سیبخور، بعد بنو رتویش -   

 یبرگه  حیم به تصحخود شد و من هم نشست تیرا به دستم داد. او مشغول فعال وانیو ل دیرا نوش رشیتند ش   

 مهر ماه دانش آموزانم.  انیپا یامتحان
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کرد. از  دنیشروع به بار یدیباران شد م،یبرس بیاما تا به منزل اد میآمد رونیاز خانه ب یبود وقت یهوا اخم   

 را گرفتم و گفتم:  ذیمقصد و بارش باران، دست پان یفاصله  نیبا تخم م،یشد ادهیپ یتاکس

 مامان؟  ییبدو یتون یم ذمیپان-   

 سیخ سیبود که خ ذیپان یحواسم پ ی. همه میکرد دنیباران شروع به دو ریکرد و هر دو ز نییسرش را باال و پا   

 مهربان تر از مادرش را چه بدهم.  ی هیدر انتظارش بود. مانده بودم جواب دا یدیشد یشده بود. سرماخوردگ

. من دیساختمان دو یرا در آغوش گرفت و به سو ذیجلو آمد و پان دنمیبود. با د ستادهیدر ساختمان ا یجلو بیاد   

 :ستادیا دنمی. برگشت و با دستادمیاما همان جا ا

 ؟یایچرا نم-   

 خونه.  رمیم-   

 رسونمت.  یم یباال گرم شد می. بریخور ی. سرما میشد سیخ-   

داد که مادرش نخواسته مرا  یبا اکراه راه افتادم. در خانه را باز نگه داشت اما به ضرب بسته شدن در اتاق نشان م   

رو بپوش تا لباست  نایگذاشت و گفت ا زیم یخودش را رو یاش وارد اتاق شدم. از کشو لباس ها یی. با راهنماندیبب

 . را برداشت و رفت ذیپان یخشک بشه. خودش لباس ها

بلندم را  یرا خشک کرد. موها سمیگذاشته بود، بدن خ میکه برا یاش را به تن کردم و با حوله ا یشلوار ورزش   

را کامل نبسته بودم که بدون در زدن  شی. هنوز دکمه هادمیمردانه اش را به تن کش راهنیو پ دمیچیحوله پ یتو

در حرکت بود. به خود که آمدم  راهنیپ یباال قسمت یام و باز دهیصورت متعجب و ترس نیوارد اتاق شد. نگاهش ب

 نییباال و پا بیاد یگلو بکیقسمت باز لباسم نشست و س یشد. دستم با ترس رو یفاصله اش با من کم و کمتر م

 اومدم لباساتو ببرم خشک بشه.  ،یدیکردم پوش ی. فکر مدیشد. نگاهش از صورتم فرار کرد و آهسته لب زد: ببخش

 و گفت:  دیسر انداختم. شال را از سرم کش یرا رو سمیپشت کردم و شال خ   

 . رونیب رمیراحت باش من م-   

مرا به آن وضع  بیخواستم اد یزد و استرس داشتم. نم یکه آمد، هنوز قلبم تند تند م ذیو شال را با خود برد. پان   

 بودم از آمدن.  مانی. پشردیمقابل چشمش جان بگ مان ییزناشو یخاطرات زندگ دنمیخواستم با د ی. نمندیبب
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 . گفتم: دمیرا بستم و گونه اش را بوس ذیپان یخشک شده  یموها   

 خشک کنه.  ستین ازیخوام برم. ن یبرو به بابا بگو لباسامو بده م-   

 ملتمسانه گفت:   

 !یمامان گهیبمون د-   

. فردا یدبستان شیبرو پ ییکار دارم. تو هم صبح با بابا یبرم مدرسه. کل دی. صبح بایدل مامان زیتونم عز ینم-   

 خودم. باشه؟  شیپ یایغروب منتظرتم که ب

 و گفتم: دمیلبش را بوس ی. گوشه دیلب برچ   

 . ریحاال برو لباسامو از بابا بگ-   

 دنیرفت، هنوز در را کامل نبسته بود که در به ضرب باز شد و من با ترس از جا برخاستم. با د رونیاز اتاق ب ذیپان   

رد و ک میبه سرتا پا نییاز باال به پا ی. نگاهستادیمضطرب و با ترس سالم گفتم. جواب نداد و مقابلم ا ب،یمادر اد

 پوزخند زد:

تو اتاقش  یدور و بر پسر من نباش اومد گمی. بهت مگرفت یدادن سراغ کدخدا رو م یرو تو ده راه نم اروی-   

رفته؟ مگه نگفتم نذار پشت سر پسرم حرف  هیدر و همسا شیمگه اون دفعه بهت نگفتم آبروم پ ؟یلباسشم تن کرد

 مفت بزنن. 

 خوان بگن.  یم یهر چ نیحرف مفت. پس بذار نیگیخودتون م-   

 . جلوتر آمد و گفت: دیدر چشمش خروش میعظ یخشم چون موج   

 برو.  شهیهم یبرو . برا شیمثل همون پنج شش سال پ گهیبار د هی-   

 بار نوبت پوزخند زدن من بود:  نیا   

از پدرش جداش کنم، پس مجبورم  ادیمه کنارش بمونم. و چون دلم نم فهیتونم. بچه دارم و وظ یشرمنده . نم-   

 جفت مون باشه.  کیبمونم که نزد ییجا
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بلند گفتم:  یدر با صدا یاعتنا به جسم لرزانش از خشم، از کنارش گذشتم و در را باز کردم. از همان آستانه  یب   

 برم کار دارم.  دیبا اریلباسمو ب بیاد

 فکر در کیبه منزل، فقط  دنیو اتو کردنش نصفه بماند، تا رس رمیبگ بیکه لباس ها را به زور از اد یاز لحظه ا   

 ی جهیکردم، کمتر به نت یفکر م شتریهر چه ب "با من داشت؟ یا یچه پدر کشتگ بیمادر اد ": دیچرخ یذهنم م

 ادیگذاشتم. به  یاو محبت داشتم و احترام م بهنسبت  شهیکه عروسش بودم، هم ی. من تا زماندمیرس یمطلوب م

را با من  یو دشمن نهیشد، ک ریضامن وام ام بیکه اد یگاه باعث رنجشش شده باشم. اما او از همان زمان چیندارم ه

 شروع کرد. 

و  . تشکر کردماوردیب میخودش پخته بود برا یکه برا یاصرار کرد از سوپ سم،یسر و صورت خ دنیخانم معتمد با د   

از هر  شیو خرما خوردم و به بستر خواب رفتم. ب یبه خانه دوش گرفتم و چا دنیمانع زحمتش شدم. به محض رس

 . ردیو مشوشم آرام گ شانیداشتم تا ذهن پر ازیبه خواب ن یزیچ

 دم،یکرد. به منزل که رس یدانش آموزان کالفه ام م یروز بعد تمام ساعات مدرسه را دلهره داشتم و سر و صدا   

بودم. گفت  یکه تماس گرفت، بند دلم پاره شد. انگار منتظر خبر بد بیحجم آشوب دلم را به خود همراه داشتم. اد

را به مدرسه رسانده و ظهر به  ذیشد روز بعد مادرش پان اربه خانه مجبور شده برگردد. و قر ذیکه پس از رساندن پان

 دنبالش بروم. 

 یآشفته م یگذاشتم، خواب ها یآرام گرفت، اما نه آن قدر که بتوانم راحت بخوابم. تا چشم بر هم م یکم المیخ   

مضطرب  یصدا دنیبار به محض شن نیتماس گرفت. ا بی. غروب بود که باز اددمیپر یب مو با استرس از خوا دمید

ه کرد ک میآمد. دوباره صدا ی. صدا از حلقم در نمدممبل افتا یدستم، رو یتو یگفتنش، با همان گوش "زهییالو پا"

 گفتم. گفت: "بله؟ "رمق  یجان و ب یب

شب بر ام نیمن بتونم هم مارستان؟یب شیببر یبر یتون ی. مدهید بیپاش آس نکهیاز رو مبل افتاده مثل ا ذیپان-   

 گردم. فقط زود برو.  یم

رد و ک یم هینشسته بود و گر نیزم یرو ذیپان دمیرس یآژانس گرفتم و رفتم. وقت عینکردم. سر یخداحافظ یحت   

هم از درد و  ذیورم کرده و  کبود شده اش بمالد. پان یپا یرا که حل گرفته بود، رو یعیمادربزرگش اصرار داشت ما

 شد.  یکرد و مانع م یترس ناله م
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ستم و نش نیماش ی. تودمیدو نییرا در آغوش گرفتم و پله ها را با شتاب پا ذیپان د،یبگو یزیتا به خود بجنبد و چ   

 گذاشتم. رو به راننده گفتم: میپا یرا رو ذیسر پان

 . مارستانیب نیما رو برسون عیسر یلیخ-   

رس را که با ت ییو اشک ها ستادمیبه اتاق مخصوص رفت. کنارش ا یولوژیگرفتن عکس راد یشد و برا نهیمعا ذیپان   

از او ضعف داشتم. خبر  شتریکردم آرامش کنم. اما خودم ب یم یکردم و سع یپاک کردم. نوازشش م خت،یر یم

  توانم را گرفته بود. یداشتم، همه  مارستانیب هب دنیکه تا رس یو شتاب انیگربه آن حال  دنشیو د ذیافتادن پان

 یم هیاز من دورش کردند. گر ش،یگچ گرفتن پا یبرا ذ،یاستخوان ساق پان یدو سه ترک کوچک رو صیبا تشخ   

را  ذیرساند. تا پان یگفتم و گفت که خود را به ما م ذیکردم که نرگس تماس گرفت. از حال پان یکردم و خدا را صدا م

 . ندهم آمده بود رضاینرگس و عل اورند،یگچ گرفته ب یبا آن پا

آرام گرفت و  یکه کم ذیشام شد. پان ی هیما را به منزل رساند. نرگس به آشپزخانه رفت و مشغول ته رضایعل   

رگردد. تا ب اوردهین ریگ طیبار تماس گرفت و خواست با او صحبت کند. ناراحت بود که بل نیچندم یبرا بیاد د،یخواب

که  الشیکنارمان هستند. خ رضایست. گفتم که نرگس و علین یفعال خوب است و مشکل ذیدادم که پان نانیبه او اطم

 گردد.  یآرام گرفت، گفت فردا هر جور شده بر م

 منیرا وسط نش شیو پتو یکارتون بخوابد. پشت دنیدراز بکشد و همراه با د ونیزیاصرار داشت مقابل تلو ذیپان   

بود، حمل و نقلش را سخت تر  دهیچیپ شیکه دور پا یگچ نیخوابوندم. وزن سنگ ونیزیتلو یگذاشتم و او را روبرو

کردم  میکارتون تنظ یشبکه  یرا رو ونیزی. تلوتادمفرس رونیکرد. نفس زنان کمر صاف کردم و نفسم را محکم ب یم

 زنگ تلفن خانه، گفتم: یصدا دنیو با شن

 صدام کن.  ی. کار داشتیمامان جون من برم ظرفا رو بشورم. از جات پانش-   

تند و  میگفت. هنوز نفس ها ی"آخ جون "و  دیذوق زده خند نجا،ین یالک پشت ها دنیسر تکان داد و با ذوق د   

گفتم و حال و احوالش که  دشیاز خبر دردسر جد د،یرا پرس ذینا منظم بود که تلفن را جواب دادم. مامان که حال پان

 که گفتم:  دیای. اصرار داشت بافتهیفعالً بهبود 

 ی. امروز و فردا مرخصشهیمن برم مدرسه خوب م یبمون ششیدو سه روز پ یایفردا ب یامروز خودم هستم. بتون-   

 دارم. 
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 . ستین یزیچ ینگرانشم مادر. مطمئن-   

 و گفتم:  دمیاجاق گاز دستمال کش یبا دستمال مرطوب دور شعله ها   

  ؟یبود. نگران نباش. داروهاتو گرفت کیچند تا ترک کوچ هی. ستین یزینه قربونت برم. گفتم که چ-   

 کرد و رفت.  زیاومد برام گرفت. خونه رو هم تم سایآره پر-   

 گفتم:  فونیزنگ آ یبا صدا   

 فعالً  یندار یزنن. کار یمامان در خونه رو م-   

 . نینه مادر. مواظب خودتون باش-   

 دنیکه پشت در بود، در را باز کردم و شال بر سر انداختم. پشت در هال منتظر ورودش ماندم. با شن بیاد یبرا   

 یرقب دنمی. چشمان به خون افتاده اش با ددیبار یاز سر و صورتش م یپا در را باز کردهم و سالم گفتم. خستگ یصدا

جات را به  یفیو ص وهیو م ذیپان یمورد عالقه  یها یوراکمملو از خ یها لونیزد و بشاش و مهربان سالم گفت. نا

 تا وارد شود.  دمیدستم داد و عقب کش

کنارش نشست و او را در آغوش گرفت. صورتش  بی. اددیپدرش خود را لوس کرد و لب و لوچه بر چ دنیبا د ذیپان   

ها  لونیکردم که نگاهم کرد. نا یو نوازشش کرد. هنوز با لبخند نگاهش م دیرا پدرانه به جان خر شیو نازها دیرا بوس

 را باال گرفتم و گفتم:

 بود تو خونه.  یهمه چ ؟یدیچرا زحمت کش-   

 اش خواباند و گفت: یقبل یجا یرا رو ذیپان   

 . دمیخر ییزایچ هیرفتن سختت باشه. سر راه  دیخر ذیفکر کردم با وجود پان-   

  ؟یخوا یم یچا ؟یخسته ا-   

 زد و گفت: هیبه مبل تک ذ،یو همان کنار پان دیکش یا ازهیخم   

کردم بتونم  ستیکارها رو راست و ر ی. همه دمیو چهار ساعت گذشته، دو ساعت هم نخواب ستیفکر کنم تو ب-   

 خودمو برسونم. 
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 . ارمیگرم بشه االن برات م ذارمیدارم . م یچا-   

و ظرف خرما را  یچا وانیکردم. دو ل یپر آب خال نگیس یها را تو وهینهار را شستم و م یگرم شود، ظرفها یتا چا   

به  یانار دوست داشت. هر دو دستم پر بود وقت یلیخ ذیدان کردن برداشتم. پان یگذاشتم و چند انار برا ینیس یتو

ها را  ینیرفته بودند، با لبخند و عشق نگاهشان کردم. س ابکه هر دو به خو یپدر و دختر دنیبرگشتم. با د منینش

 تاق رفتم. پتو و بالشترا خاموش کردم و به ا ونیزی. تلودمیکش شیرا رو ذیپان یگذاشتم و پتو یجلو مبل زیم یرو

ن کردم تا هراسان تکا شیزده به مبل به خواب رفته بود، گذاشتم. چند بار صدا هیکه هنوز تک بیاد یبرداشتم و برا

 خورد و با آن چشمان قرمز شده و مبهوت نگاهم کرد. به بالشت اشاره کردم و گفتم: 

 .  شهیگردنت خشک م یبخواب. اون جور ذیپان شیدراز بکش پ-   

 و گفت:  دیبه گردن خشک شده اش کش یدست   

 . امیخوابم. شب دوباره م یخونه م رمیدستت درد نکنه. م-   

 باز کردم و گفتم:  شیپتو را برا   

 . یاتاق راحت باش رمیبخواب. من م-   

 ها را به ینیو دوباره س دمیکش شی. پتو را رودیخواب دهیو سرش به بالش نرس دیبار بدون تعارف دراز کش نیا   

، . کارم که تمام شدمیشدند، با هم بخور داریب یآشپزخانه منتقل کردم. همان جا نشستم و انار ها را دانه کردم تا وقت

 مانده.  نیزم یو سرش رو دهمثل گذشته، غلت ز بیاد دمیرفتم که د یبه اتاق م

 و گفتم:  دمیبالشت با مبل خند یفاصله  دنیآوردم و سمت آزادش گذاشتم. با د شیبرا یگریبالشت د   

 . ارمیبرات بالشت ب یغلت بزن، من ه یحاال تو ه-   

داشته باشم. حتم  یاستراحت زیخواب بودن آن دو، من ن یفاصله  نیتا ا دمیدراز کش زیبه اتاق برگشتم و من ن   

 کند.  یبا او خواهد کرد و خسته ام م یاش، مرا مشغول باز یکار یو ب ذیشدن پان داریداشتم ب

 یاز آن سو، که م یزن جوان یصدا دنیبه صدا در آمد. با شن فونیهنوز چشمانم گرم خواب نشده بود که باز زنگ آ   

 : دمیمتعجب پرس "باز کن "گفت 

 شما؟!-   
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 . میسر بزن ذیبه پان میعادله هستم. با مامان اومد-   

آوردم و در  یرا به جا م یزبانیحکم م دیناخوانده را نداشتم. اما با یمهمان نیزد. انتظار ا خی یبدنم به آن یهمه    

از  .ستادمیشدم. تعلل را کنار گذاشتم و در هال را باز کردم و به استقبالشان ا یم شانیرایادب و احترام، پذ تینها

باز کرد و کنجکاوانه نگاه  یمد، در واحدش را کمجلوتر رفتم و همزمان با من، خانم معت یپله ها که گذشتند، قدم چیپ

 تکان داد و در را بست.  یمهمان دارد. سر ذیکرد. سالم کردم و گفتم که پان

گشاده و خندان سالم و خوش آمد گفتم. عادله مهربان تر از مادرش پاسخ داد.  ییعادله و مادرش، با رو دنیبا د   

 بستن در گفتم: نیتا آن دو وارد شوند. پشت سرشان وارد شدم و ح ستادمیاز واحد ا رونیب

 . نینیبش نیی. بفرمانیخوش اومد یلیخ -   

 ینگاه م بیبا خشم و بهت و تعجب، به اد ذ،یپان یبودند و بجا ستادهیا بیاد یافتاد که مقابل پا یهمانانینگاهم به م   

اما  دیآ یبه خانه ام م ذیپان دارید یبرا بیدانستند اد یو مبهوت. م نندیاز چه رو خشمگ دمیفهم یکردند. نم

 مفهوم نبود.  میبهتشان برا

 حکمفرما شده گفتم: نیاز جو سنگ یخالص یبرا   

 براتون.  ارمیب یبرم چا نینی. بشنینی. عادله جون، بشنینیبش نییمادر جون چرا سرپا؟! بفرما -   

 آتش شده بود. گفت:  ی. چشمان گودییمادرش با خشم برگشت و دندان بر دندان سا   

. هشیچقدر گفتم دور پسر منو خط بکش. چقدر گفتم دست از سرش بردار. گفتم پسر من حالل و حروم سرش م-   

  ؟یاز راه به درش کرد یراحت شد

 متعجب گفتم:    

 نکردم. یمن؟!!! من کار ؟یک-   

 به مراتب باالتر از مادرش گفت:  ییبا صداعادله    

 . یآبرومون کن یب یخواست یم ؟یخواست یم نویهم ن؟یدیتنگ دل هم خواب ییو سه تا ینکرد یکار-   

 را به جا آورده باشم. گفتم:  یزبانیکردم خونسرد باشم تا هم آن ها را آرام کنم و هم حکم م یسع   
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 من براتون...  نی. بذارنیکن یاشتباه م نیعادله جون دار-   

 ام را گرفت و گفت: قهیمادرش    

 نم؟یب یکه با چشمم دارم م ویزیچ ؟یبد حیتوض یخوا یم ویچ -   

 هراسان بر جا نشست و گفت:  بیشد، اد یم یعادله و مادرش پاس کار نیکه ب یبلند یبا صدا   

  ه؟یشده؟ مامان؟ عادله؟ چ یچ-   

 یکه در دهانم م یبه طعم زهر مار یعیما نیو ب دی. زبان من که به کامم چسبدیچرخ یما م یهر سه  نینگاهش ب   

 بلندتر گفت:  یادی. اما عادله از پا ننشست و با فرمینداشتم تا بگو یحرف چیرفت و ه نیاز ب د،یچیپ

 یچه خونواده ا گهیشماها د ؟یفروش یم یفکر خود احمقتم دار یب یپسره  نیواسه به دام انداختن دوباره ا-   

  ن؟یهست

 از جا برخاست و گفت:  رتیبا ح بیاد   

 مواظب حرف زدنت باش عادله. -   

 کرد و گفت:  بیعادله رو به اد   

 بی. ادستیتو زن بشو ن یبرا نیا می. چقدر گفتمیکن یم دایخودمون برات پ یخوا یزن م میچقدر بهت گفت-   

به عنوان عروسش تحمل  نویدوباره ا یکن یمجبورش م یجور نیا یمامان کم تاوان اشتباه تو رو داده که حاال دار

 کنه؟ 

 عادله شد و گفت:  ی رهیخ یمبل نشست و با درماندگ یرو بیاد   

  نجام؟یبهتون گفت من ا یک ؟یکن یم یقاط ویهمه چ یچرا دار-   

 کنان گفت:  هیگر د،یلرز یکه م ییبر افروخته و با دست ها یمادرش با حالت   

 . یدیخواب کهیزن نیجا کنار ا نیا نمیبب امیب دیدونستم با یسر بزنم. نم ذیاومدم به پان-   

@romanbook_ir 




چه نقشه هایی کشیدی؟ شما دیگه چه خونواده ای هستین؟




خودتم ور دل این زنی.



 بازآ

 
323 

 

شد. فقط من بودم که  یبار من م شیها نیگفتند و توه یم یزیچ کیبا حرص بر هم افتاد. هر  بیاد یپلک ها   

کند که ارتباطش  یجوره قبول نم چیه بیاد دید یکردم. مادرش وقت یمنقلب نگاهشان م یساکت اما لرزان و با حال

 گفت:  یو عاص یعصبان یادیاش را گرفت و با فر قهیبرداشت و  زیاو خ یبا من را قطع کند، به سو

خونواده  نی. دوباره خودتو گرفتار ابیاد ستین نجایتو ا ی. جارونیب میبر کهیزن نیا ی. پاشو از خونه نمیپاشو بب-   

 . یبمون نجایکنم ا یحرومت م رموینکن. پاشو من ش

 یکه لحظه به لحظه فشرده تر م یبرافروخته و فکّ  یدست مادرش را پس زد و با حرص برخاست. با صورت بیاد   

 : دیکش دایبودم، فر دهیمنقلب که تاکنون از او ند یشد، با حال

ا م یاز خونه  نیهستم. بر زهییبا پا یهم خواب یزن شدم. االنم خسته  نیآره حق با شماست. من دوباره گرفتار ا-   

 .  رونیب

 یبیماندند. اد بیحال اد رییتغ نیآخر، در تمام خانه اکو شد. عادله و مادرش، هر دو مبهوت ا "رونیب "از  ادشیفر   

بود، مقابل  دهیکه آوارش بر سر من بار یجمله ا نیوضع، با ا نیزد، حاال، با ا یحرف مادرش، حرف نم یکه هرگز رو

 بود. ستادهیمادرش ا یها ییزورگو یهمه 

م به خود داد و دستان یرمقم، تکان یتا تن ب دیزانو زدم. طول کش انیگر ذیکه کنار پان ختیانگار جان از بدنم گر    

از رفتن  تیبسته شدن در، حکا یحلقه شد. صورتش را از اشک پاک کردم و آرامش کردم. صدا ذیدور تن پان

 داشت که ناخوانده آمده و آتش به خرمن وجودم زده بودند.  یهمانانیم

ه دستانش گرفت نیمبل نشسته و سرش را ب یرو شانیچشم چرخاندم. وارفته و پر بیآرام که گرفتم، به دنبال اد   

 ریگ میگلو خیکه شروع جنجال مادر و  دختر ب یشد. بغض یم نییاش باال و پا نهیو س دیکش یم آه مبود. پشت ه

 شد.  لیکرده بود، شکست و به هق هق تبد

از جا برخاستم و به اتاق پناه بردم.  انیکرد که آرام باشم. گر یو کنارم نشست. التماس م دیبا ترس از جا پر بیاد   

 .  رمیشکست تا سبک شوم. تا آرام گ یم دیکه با یداشتم و هق هق ازین ییدر را پشت سرم قفل کردم. به تنها

در پاسخ دادن  بیاد یحوصلگ یگنگ و نامفهوم بود اما ب شی. صدادیپرس یسره از پدرش سوال م کی ذیپان   

 یرا ساکت کرد. طول ذیو پخش شدن کارتون، پان ونیزیتلو یرا دست به سر کند. صدا ذیداشت پان یمشهود بود. سع

 . دبه در زد و اصرار کرد اجازه بدهم حرف بزن یضربه ا بیکه اد دینکش
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پرت کردم و با  شیپا یرا جمع کردم. در را باز کردم و ساک را جلو شیرفتم و لباس ها ذیپان لیکمد وسا یبه سو   

 ق، گفتم: هق ه یسکسکه 

 ...رِ ... ما..درت... حرو...مِت ... نشه. یبُ رو... برو... تا ... ش-   

 قرار است و یزد که ب یم ادی. درمانده بود. عاجز بود. چشمانش فردمیکه دست پس کش ردیکرد دستم را بگ یسع   

 دیتوانست بگو یشد مرا همخوابه اش بنامد. م ینم لیها دل نیا یفشارد اما همه  یاش مشت م نهیبر س یمیدرد عظ

 همخوابه!!!  هاما ن یگرید زیهر چ ایقرار است همسرم شود.  ایهمسرم شده 

 . نمتی... خوام بب ی...چ وقت نمی... هگهی... دبیبرو... اَ... اد-   

 کرد گفتم:  یکه ترسان نگاهم م ذیافتاد و دستش کنارش مشت شد. رو به پان ریسرش به ز   

 . ایب گهیروز د هیبده. برو  یلی! پاشو با بابات برو. حالم خذمیپان-   

 بمونه.  شتیبذار پ-   

 خوام تنها باشم.  ی. مستیببرش. حالم خوب ن-   

 افتاد:  هیبه گر ذیباز پان   

 برات.  شهیتو باشم. دلم تنگ م شیخوام پ ی! میمامان-   

 من.  شیپ ارهیبابا تو رو م. برو بعداً ذیبرو پان-   

بسته شدن در، دوباره اشکم را  یبرد. صدا رونیاو را از خانه ب ذ،یپان ی هیگر انیم بیگفتم و به اتاق برگشتم. اد   

 کردم که خوابم برد.  هیتخت افتاده و گر یکرد. آن قدر همان جا رو یجار

 یبود و نشان م کیخورد، هراسان و وحشت زده بر جا نشستم. اتاق تار یکه به در واحدم م یدر پ یپ یبا مشت ها   

خانه، چشم  یرا زدم. از روشن شدن ناگهان دیداد که شب شده. کورمال کورمال خود را به چراغ برق رساندم و کل

 بستم و سپس آرام آرام چشم گشودم. 
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 افتاده باشد، با شتاب خود را به در ذیپان یبرا ینکند اتفاق نکهیتکرار شد. با فکر ا یشتریبا شدت ب یضربه ها   

پشت در است، در را گشودم. چشمم که به نگاه به خون نشسته و صورت  یکه بپرسم چه کس نیرسانده و بدون ا

 .دمیبلع یبلند "عیه"و نفسم را با  دمیبرافروخته اش افتاد، وحشت زده عقب کش

صورتش برگشت. باز در را محکم پرت کرد و وارد خانه شد.  یو به سوبرخورد کرد  واریبه در زد که در به د یمشت   

شده اما حال و  نیگونه خشمگ نیدانستم از چه ا یرفتم. نم یبه عقب م یآمد، من قدم یکه او جلو م یقدم کیهر 

 ترساند.  یروزش مرا م

 یی. با ابروهادیکش یخط و نشان م میکه برا یبه جلو آمد. با نگاه یو باز قدم دیدر را پشت سرش محکم به هم کوب   

 صورتم پخش شد و گفت:  یاژدها، تو نی. نفسش چون دم آتش دیپر یکه از خشم م

ناموس و بهش  یب هیواسه  یشدم که خونه ت رو مکان کرد رتیغ یقدر ب نیبابات مرده، منم ا یفکر کرد-   

مادر فالن شده؟ بابات  زیهمه چ یواسه اون ب یدرست کرد یشدم که خونه خال رتیغ یب نقدریا ؟یدیم سیسرو

 نشده؟ رتیغ یکه ب ریمرده، ام

 گفتم:  دهیبر دهیبر   

 کار کردم؟  یداداش؟! مَ....ن مگه چ یگیم ییییچ-   

 کمربند شلوارش رفت و گفت:  یدستش به سو   

 بیاون اد یکه همخوابه  یخونه اجاره کرد یفقط پول حق ما رو برداشت ؟ینکرد ی! تو کاریچیه ؟یکار کرد یچ-   

 . یمادر... بش

 زدم:  ادیگفتم اما عقب ننشستم. فر ی"آخ"شانه ام نشست. از درد  یکمربندش رو یضربه  نیگفت و اول   

 رو بهت گفته؟  نایا یواسه خودت؟ ک یگیم یچ-   

. کمربندش را محکم دیچیپهلو اَم، دور کمرم پ یاصابت کرد و کمربند پس از نشستن رو میدوم به پهلو یضربه    

 افتادم. با همان حال نزار گفتم: نیزم یخوردم و رو یچیکه من با باز شدن آن پ دیکش

 . یریتند م ینکردم. باز دار یداداش. من کار یکن یاشتباه م-   
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ت پش یضربه ها ادیو فر غیج ی. از صداختیدردم را برانگ ادیصورتم بود که فر یتو میمستق یبعد یضربه  یجا   

 باالتر رفت، میصدا یتن و صورتم، خانم معتمد، پشت در قرار گرفت و چند ضربه به در زد. وقت یسر هم کمربند رو

 در نشست.  یومحکم تر ر شیباالتر رفت و ضربه ها زیاو ن یکمک خواه یصدا

 ی. انگار مدیکوب یبندم م یکمربند را رو یپ در یخانم معتمد، پ یمن و التماس ها یتوجه به ناله ها یب ریام   

 کند.  یمن خال ی دهیو رنج د فیتن نح یچهل سال عمرش را رو یخواست تمام غصه ها

را  کمربند دلش یضربه ها گریهم که انگار د ریدستم را حائل صورت کنم. ام یجان در بدنم نمانده بود که حت گرید   

 ت. چشمم نشس یرو میلگدش مستق یو تار شد وقت رهیچشمانم ت شیپ ایکرد، با لگد به جانم افتاد. دن یخنک نم

    

 یو مغزم را سوهان م دیکش یگوشم سوت م یتو مارستان،یب یدستگاه ها کیت کیت یچشم که باز کردم، صدا   

را با سوزن جوال دوز  میکردم پلک بزنم. اما نشد. انگار پلک ها یزد. خواستم چشم باز کنم که چشمم باز نشد. سع

 چه کرده بود با من؟!  ریدوخته بودند. ام

 یکمک م دیسرم آمده؟ با ییدانستم کجا هستم و چه بال یچرا نم دم؟ید یجا را نم چیکور شده بودم؟ چرا ه   

کم  رمیتقد یرا در نامه  یینای! فقط نابای. خدادمید یجا را نم چینشسته بود؟ من که ه نمیبه بال یخواستم اما چه کس

 داشتم که جور شد اما چرا؟ چرا خدا؟!!!

 کردم. بلکه خودش به دادم برسد:  شیصدا   

  نم؟یب ی! چرا نمایخدا-   

 گفت:  یزن جوان یصدا   

  ؟یشنو یخانوم؟! صدامو م-   

. ناله دمید ینم چی. هدمید یجهت مخالف چرخاندم. نه! نم. سرم را به دمیبه دنبال صدا سر چرخاندم اما باز ند   

 زدم: 

 سرم اومده؟  ییچه بال-   

 گفت:  یصدا با آرامش و مهربان   
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 برم دکترو خبر کنم .  نی. اجازه بدنی. تازه به هوش اومددهید بیچشمتون آس-   

ام شده بود، بر جانم  یزندگ یجزءِ دائم دیکه شا دنیو ند یکیاز تار یگفت که دور شده. ترس یم شیقدم ها یصدا   

خدا رو شکر که  "هم نبودم. از دلم گذشت ذیپان دنیقادر به د یکرد. من حت یپرواز م نهیرخنه کرد. دلم داشت از س

  "دمیقبالً صورتشو د

 یخورد و از قسمت باال، باال آمد. صدا ی. تخت تکاندیشد و باز سر من درجهت صدا چرخ کینزد ییقدم ها یصدا   

 گفت:  یمرد جوان

  ن؟یشنو یصدامو م ؟یخانوم مسعود-   

 بله. -   

 . نیکنم. نور ممکنه چشمتونو بزنه . آروم چشاتونو باز کن یخب. من چشم سالمتونو باز م اریبس-   

،  نمیب یو گفتم تار م دیدکتر پرس ی. وقتدمید یحائل از چشم چپم کنار رفت و آهسته چشمانم را باز کردم. تار م   

 که گفت:  دمیپرس گرمیشوم. از چشم د نهیمعا دیگفت با

صبور  دی. چشمتون عمل شده. بادهید یجد بیآس تونیینایکه به چشمتون وارد شده، متاسفانه ب یبخاطر ضربه ا-   

رده رو وا بیشدت آس ،یسنج یینایب یبا دستگاهها نهیو تحت معا میکه چشمتونو باز کن گهیتا چند روز د نیباش

 . نیاریرو به دست م یینایتا چه اندازه ب مینیو بب میبسنج

 و گفتم: دمیکش یآه پر درد   

 . نمیبچه م رو بب دیدکتر؟ من با یچند روز آقا -   

 . نیدیرس مارستانیبه ب یبد یلیو خ یبحران یخانوم. شما تو شراط نیصبور باش-   

  مارستان؟یمنو آورد ب یک-   

 پرستار گفت:    

 کنه.  یم هیپشت در نشسته و داره گر شبیخانوم که از همون د هی-   

 زدم:  یلبخند سرد   
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 . نمشیبب ادیب نیخانوم معتمده. بذار-   

 همسرتونم اومدن. -   

گفت. دکتر دور شد و تخت به حالت  یرا م بیهمان نگاه تار، با تعجب نگاهش کردم. شک نداشتم که اد نیاز ب   

ا در شد. دستم ر شتریاش ب هیگر دنمیو ناالن. با د انیاش باز گردانده شد. چند لحظه بعد، خانم معتمد آمد. گر یقبل

دستم گذاشت.  یسرش را رو ان،یگو "دخترکم "و  دیدستش گرفت و نوازش وار لمسش کرد. پشت دستم را بوس

 یاز بخش مراقبت ها د،یچشمم را باز د کیو  دیرا شن میصدا یاش دادم و گفتم که حالم خوب است. وقت یدلدار

 خارج شد.  ژهیو

 یپشتم را آن گونه خال یتوانستم تحملش کنم. هنوز دلم از او پر بود. از او که روز ی. نمنمیرا بب بینخواستم اد   

 یتا وقت دارشیشد. ممانعتم از د یم ادآوریمرا به مادرش  یخوابگکرد و رفت و حال که برگشته بود، با عنوان هم

ب از آ یاز گل و پاکت یآمد. با سبد دارمیبه بخش منتقل شدم، به د یبودم. وقت ژهیو یشد که در مراقبت ها سریم

 شدم. رهیخ یزییپا یو گرفته  ی. رو از او برگرداندم و از پنجره به آسمان ابروهیم

 نشست و دستم را در دست گرفت. خواستم دستم را بکشم که مانع شد و گفت:  یکنار یصندل یرو   

 ندارم.  تویتحمل دور گهی. دستمیگذشته ن یاون مرد قو گهی. من دزهیینکن. نکن پا غیخودتو ازم در گهید-   

گفتم. نه آه و نه حرف. در سکوت به  ینم چیشکمم گذاشتم. ه یو رو دمیکش رونیبرخالف تالشش دستم را ب   

 کردم.  یآسمان نگاه م

 گفت:  دمیدزد یکه از او نگاه م یصورت ی رهیو نگاهم کرد. خ ستادیبرخاست و تخت را دور زد. سمت پنجره ا   

 شتریب گمیمن نم زهییکردم. پا یدونم چه حماقت ی. بگم میبرگشتم که باهات حرف بزنم. بگم منو ببخش شبید-   

 بود.  میدرد زندگ نی. از دست دادن تو، بزرگتردمیز تو، اما کمتر از تو درد نکشا

 و پرگله ام را به چشمانش دادم که از اشک براق شده بود. ینگاه شاک   

 وشیکردم. زندگ دایرو پ ریو زمان رو به هم دوختم تا ام نیممکنه دوباره از دست بدمت، زم دمیفهم یوقت شبید-   

 بهم بگو.  یاعلی هیکرد. فقط تو  اهیس مونویکنم که زندگ یم اهیس

 پوزخند زدم و رو برگرداندم.   
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 رو برات گلستان کنم.  ایو زمان رو به هم بدوزم و دن نیتا خودم زم "یاعلی "بگو -   

 چشمانش گفتم:  ی رهیخ   

  ؟یکار کرد یرفته چ ادتی. یگلستون کن ینتونست کویکوچ یخونه  هیرو؟ تو  ایدن-   

 دادنت.  هیدونم بد کردم. بمون بذار کوه بشم واسه تک یگذشته رو تو سرم نزن. خودم م-   

 زدم:  یزهر خند   

 خوره.  یدادن نم هیکه رو گسل باشه و هر لحظه بلرزه، به درد تک یکوه-   

 گذشته رو جبران کنم.  یبسازم و همه  مونویبه جون خودت زندگ ذم،یخوردم. به جون پان یقسم م-   

 باز رو برگرداندم و با دست آزادم، چشم بازم را پوشاندم:    

 به هم اشتباه محضه.  دنمونی. دوباره رسمیوقته به بن بست خورد یلی. من و تو خبیبرو اد-   

 . رمیاما از سر راهت هرگز کنار نم ،یکه آروم باش رمیم-   

مامان حال بدم را  دنیآورد. د نمی. سراغ مادرم رفت و او را بر بالزیمراقب همه چدر بود و  رونیرفت اما هر لحظه ب   

 اش. ینامتناه یو حماقت ها ریپر بود از ام شتریکرد. دل او ب یبدتر م

 یکرد. مثل پروانه دورم م ینیریرا غرق گل و ش مارستانیب یهمه  بیاد نم،یکه چشمم باز شد و توانستم بب یروز   

 رفت.  یرفت که نم ینم "برو "گفتم  ی. هر چه ممیو مواظبم بود. با هم همراه مامان به خانه رفت دیچرخ

اال، ب یبا شماره  ینکیکه حاال به مدد ع یچشمان ی. برامیآورد و عصر با هم به مطب دکتر رفت دنمیرا به د ذیپان   

 . میو برگشت میگرفت نکیبود، ع دنیقادر به د

گفتن و در  ریشام به آشپزخانه رفت، باز شروع کرد به التماس و خواهش. به عذر تقص ی هیته یمامان که برا   

 یالتماسش دلم م دنیاز د یخواستم عذابش بدهم. حت یکه بد و تلخ گذشته بودند. نم ییخواست جبران گذشته ها

 م: . بهانه کردبخورم نیکنم و باز با سر به زم هیباز به او تک دمیترس یگرفت اما م

 . میکن یذاره ما زندگ یمادرت نم بیاد-   
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 بودم گفت:  دهیکه تاکنون از او ند ینانیبا اطم   

 برات بسازم.  یخوب یزندگ دمی. قول مگهیشهر د هی میری. موقتاً مزنمیعالم رو م یهمه  دیق-   

 ش؟یمثل قول هفت سال پ-   

  زه؟ییپا یبدم بهم اعتماد کن یچ ؟یخوا یسرمو م ؟یخوا یرگ م ن؟یتضم یخوا یم ینه! قول مردونه. چ-   

 . بیاد یاعتماد رو لرزوند نیا یها هیخودت پا-   

 !؟یدیم گهیفرصت د هیاحمق عاشق  نیاحمق بودم. به ا-   

ما  یدر اتاق به تماشا یکه جلو دیرس ذیبه پان بیتار و کدر شده بود، از اد ینگاه پر غصه ام که حاال مثل آسمان ابر   

دراز  ذیپان یلبخند زد. دستش را به سو دنشیو با د دیچرخ ذیپان یجهت نگاهم به سو بیبا تعق بیبود. اد ستادهیا

 ام بودند.  رهیکه خ ی. به جفتشان نگاه کردم. به چشمان مشتاقختآغوش پدرش اندا یو خود را تو دیکرد که او دو

دست و چشمش در رفت و آمد بود.  نیدراز کرد. نگاهم ب مینشاند و دستش را به سو شیپا کی یرا رو ذیپان بیاد   

گر نبودند اما چشمانش...  تیحما گریپس داده بود؛ د شیمرد امتحانش را سالها پ نیا یداشتم. دست ها دیهنوز ترد

 و امان از چشمانش... 

 .  دیدستش گذاشتم. چشمانش خند یدستم را تو   

    

    

  انیپا   

 1396تابستان    

      

1 
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